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Takács Zsuzsa

HÁROM VERS
Petri mesternek

Vágy egy antik kehelyre

Megfelelô képességek birtokában sem
lázadozni, teljesíteni a császári parancsot. 
A búcsúzás mikéntjébe lopni emlékemet, 
a véren vett tapasztalat tanulságát, az éles-
látás képességét, mielôtt szemem fénye
megtörik és szemgolyóm fönnakad.
Hol kezdôdik az alkudozás, a beleegyezés
visszavonása, a vesztésre álló kapkodása,
az utolsó alkalomnak élés, a lakomára vagy 
szeretkezésre lopott óra, mikor? Megtehetném 
én is – császárunk ránk bízta a döntést.
Szókratész azonban tilt minden gyáva tettet. 
Ha körötökben idôzöm még kicsit, csak hogy
elmondjam: Aszklépiosznak tartozom egy 
kakassal. Ám ígéritek, hogy megadjátok,
mi tartana hát itt? Szólít az elrendelés, ahogy
a tragikus költô mondja, s ideje, hogy fürdô
után nézzek. Azután rögvest kiiszom a kelyhet. 
A szemembôl lepergô homok beszitálja Athén 
határait. Sohasem hittem a határokban – 
nem érzek mégsem diadalt. Lábaim el-
nehezülnek, lefekszem hanyatt, mert így 
tanácsolta az ember, aki a mérget hozta. 
Körvonalait veszti a világ és kihûl. 

Ne tudja szokásaimat

Ne tudja szokásaimat, ne keressen!
Hadd szeressem én reménytelenül.
Ne ítéljen különösnek, ne zokogjon
vállamon, sirassa önmagát, találja 
kiismerhetetlen vadnak. Ha botfülû, 
akkor is, szerezzen saját zenét! 
– Tudásszomj, hûvös szembenézés. 
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Meglepô lesz

Meglepô lesz átlépni a múltba, amíg 
a többiek élnek. Szín új és kiváltságos 
egyszerre. Bár igyekezetünk ôszintesége 
megkérdôjelezôdik, ha sokat beszélünk 
róla, s pátosza, mint a túlcukrozott 
kórházi teák, fogyaszthatatlanná válik. 
Szerencsésebbek a halottak. 
Tizenkét éve szerencséd van.

Imreh András

A KÖLTÔ

Lator Lászlónak

Dél. Hallja a harangot.
Már órák óta ül.
És egyszerre beugrik,
mintegy véletlenül,

hogy is kezdje a verset.
Most megvan a fonál,
elkapta, nem ereszti,
ír, ír. Iszik, föláll,

visszaül és tovább ír.
Nem tudja, hogy állt az elôbb.
Végre lát. Látja Tróját,
ott van, maga elôtt

a hajóhad, a harci gépek,
a teljes akháj sereg:
Patroklosz, Hektór, Akhillesz,
a sátrak és szekerek,

kockák, serleg borok,
egy kettétört aranyérem,
20 106 ember,
két légy egy dárdanyélen.


