
TAKÁCS ZSUZSA fény szitálja be
ha nem tudnám, hogy magam rángatom
vágyaim zsinórján az engedelmes árnyékokat,
elhinném, hogy amit láttam, álmomban, igaz,

hogyfölkeltél halottas ágyadról, és mint
fürd6 után a viruló n6k, fél lábadat
a kád peremére téve bolyhos leped6be

törülközöl, és álmélkodó kérdésemre,
- mert arról szólni sem merek, hogy visszan6tt
csontjaidra a hús, ésfény szitálja be telt

combjaidat -; hogyan sikerült egyedül megfürödnöd?
kicsit panaszkodsz csak, mint aki a feltámadás'
végére már elfelejti a kínokat.

HORVÁTH ELEMÉR kontra
hihetetlen hogy leirtam
a szélrózsa gyökereit
a scalinger rosa-t
és a csillagok fürd6jét
s ennél is csodálatosabb
ezeka ma is kellemes szavak
valahol elragadnak valakit
egy percre vagy egy életre

van aki koplal s elvégzi az egyetemet
s egyensúlyban marad
az életében sok öröm
s körülbelül ugyanannyi szomorúság
kitűzte céljául hogy jó keresztény lesz
vagy ornitológus vagy sakkbajnok
s haláláig kitart

aztán meghal teljesen ellenkez6képp
muszájból
s céltalan
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a pápa légiói
(rónay györgy emlékére)

most már nehéz eldönteni
isten-szeretetük volt-e az ok
vagy idegen-gyülöletük
ambrussal élükön és a zsoltárral szájukon
kész voltak meghalni
a vizigót helyőrség csupán jelre várt
hogy kardélre hányja a gyülekezetet
váratlanul jusztina s valentinián kapitulált
valószinüleg számításba jött
maximus trierben
esetleg egy paiota-forradalom is
egyébként csakmisztérium
ambrus szerint
akkor vagyok legerősebb amikor kiszolgáltatott
a császári ediktum foszlányaiból
galacsint gyúrtak katolikus gyerekek

amikor először jártam milánóban
nem sokkal 56 után
emlékszem helga lefényképezett a dóm előtt

s mindez nem létezett nekünk

aminthogy a xx. század se nagyon

antal az egyiptomi
atanáz nem hiszem
sem a kiváncsi piktorok
mégflaubert sem
az afrikai bordélyok után
talán ágoston ismerhette csak
tapasztalatból
kísértéseit
ilyesmihez sivatag kell
egy hanyatló birodalom
s egy épülő

mediolanum

mahopac
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a hórák hugai
vajon ki tudna hektorról
homérosz nélkül? toldiról
arany nélkül?

valószinüleg nem sokan

nem minihafontosabb lenne polifémosz
mint egy csornai levélkihordó
ulysszesz özvegye
mint egy szegedi tanárnő

másról van szó
valami létezni akar
s nem tűr ellentmondást
költő és verse közt
csak a halálnak van helye

az előbbi

egy ásót nyomott le arra támaszkodék
én elbúcsuztam francescától a gellérthegyen
e caddi come corpo morto cade

az öregedés első jele
a hely: isten háta mögött
s előtte is a kettő ugyanaz
nem több mint háromszáz faház
3 templom 1 étterem 1 trafikos
english is spoken

a kutyák gazdáik mellett ülnek az autókban
esti szórakozás: csillaghullás a mólón
pound ismeretlen
kedvenc ujságom kapható
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