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Takács Zsuzsa

ELŐÉRZET

Arcodon, mint seb, a rúzsom nyoma ott maradt, 
a vézna nővel voltál és én egy szőke lánnyal, 
amikor találkoztunk a Schubert-esten.
Úristen, mikor lesz vége már az életemnek. 
Hány vézna nő még. Hány ölelkezésünk utána. 
Kit játszanak az utolsó hangversenyen 
és kik. Miért ez az ünnepélyesség folyton. 
Úristen, hiszen itt mindenkit ismerek.
És mindenkin fekete ruha, selymek.

KÉT TÁRGY

1. Karóra

Csatold le az órát a karodról, 
tudom, hogy úszás közben is viseled, 
de most ne! Egy félóráig még 
legyen úgy, ahogy képzeltem. Ne többet, 
nem viselnénk el, és azalatt még 
beszélgethetünk is. Mindig 
tartottam tőle, annyi mutató minek 
és mit mutat? Milyen önhitt és hideg, 
keményen számol és átlát rajtam.

2. Levéltárca

Az ellopott helyett ez a közepes 
méretű, finom bőr, három- 
rekeszes, fekete tárca kísér hát, 
talán, évekig, ha ott nem hagyom, 
mint a kéket egy pénztárban, 
ha táskámból, mint a bordót, ki 
nem emelik. Abban a barna utolsóban 
naptárat is hordtam, és kivétel nélkül
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mindegyikben autóbuszbérletet.
Talán végig velem lesz ez. Ezért is 
fekete. Mint baráti kézfogás 
viszonozza majd aggályos mozdulatomat. 
-  Itt vagyok! Ne félj! -  szól, 
amikor elérkezem a kapuig.

BETELJESEDÉS

A kapunál őrök lesznek.
Osztogatnak vagy fosztogatnak-e, nem tudom. 
Mit is kérjek tőlük?

Egy patak csörgedezését hallottam mindenütt. 
Kitéptek egy óriás szívéből egy darabot.
Egy szív vérzése hallatszott,

bennem vagy benne, hogy is 
tudhattam volna bizonyosan?
Ha igaz, hogy belőle kiszakadtam,

fogadjon ölébe vissza, 
vagy végezzen velem!
Várok, és velem a többiek, a nyáj.

Kontler László

KÖZTÁRSASÁG ÉS UTÓPIA

Mely értékek megvalósítása a legfontosabb a közösségben egyesült emberek számára? 
Mennyiben rontják vagy éppen javítják ezen értékek megvalósításának esélyét az em
beri természet bizonyos sajátosságai? Bízhatunk-e abban, hogy a kívánt eredményhez 
az emberi vágyak és képességek spontán működése is elvezet, s ehhez az optimista 
várakozáshoz szabjuk intézményeinket, vagy ellenkezőleg: legyünk meggyőződve 
arról, hogy a fogyatékos emberi szellem és jellem támasz nélkül nem tud eligazodni 
a sors kifürkészhetetlen útjain, s ennek megfelelően határozzuk meg az együttélés sza


