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t a k á c s  z s u z s a
1

A boldog bűn, a felix culpa

Mit szólnál – kérdeztem apámat –,
ha kiderülne, hogy zseni vagyok?
Kétségbe volnék esve – válaszolta kurtán. 
Négy eset lehetséges. (1.) Nem figyelt rám.
(2.) Nem tart zseninek. (3.) Megöregedett. 
(4.) Olvasta a fürdőszobapolcon felejtett
szerelmes versemet és beleborzadt. 

Ha szánt volna időt rám, ahogyan nem, 
megkérdeztem volna tőle, 
hogy a boldog bűnről mi a véleménye. 
(A boldog bűn, a felix culpa latinul
és a zsarnokgyilkosságra vonatkozik.)
akasszátok fel a királyokat? 
Vagy bízzuk a sorsra a döntést? 

Ahogy a degeszre hízott portugál Salazár 
esetében történt, akinek mázsái alatt 
összerogyott az összeesküvők által előzetesen 
elfűrészelt lábú szék. Ha kitart a láb, én futni
hagytam volna Salazárt (és a széket).
Tengesse tovább nyomorult életét egy lakatlan 
szigeten. Egye a száműzöttek keserű kenyerét. 

 Az égen bárányok fodrozódnak című készülő kamaszlányversekből.
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Szabadbölcsész

Kata szabadbölcsész. Annak készülök én is, 
bármit jelentsen ez a fogalom. Szabad-
bölcsész, szabadjogász vagy szabadkőműves 
– akárcsak Ady – egyes kutatók szerint. 
Gondolom, világhírű tanárok oktatnak 
szabadvers-írást forrongó diákoknak.
Ami pedig a fürdőszobapolcon felejtett 
verset illeti, random találkozás
a váci szabadstrandon, ez lett a címe, 
és a magyartanáromnak írtam. 

Magyartanárom

Random találkozás 
a váci szabadstrandon.
Fejem vállára hajtom, 
lángra gyúló arcom 
két tenyerébe ejtem. 
Sejtem, hogy ő is kedvel engem. 
Jó napot, tanár úr! – mondom, 
elfullad a hangom –
süt a nap, a szél fúj,
az égen bárányok fodrozódnak.
Szélvihar lesz holnap.
Rám néz és mosolyog, 
azt mondja: jó napot!

Legjobb barátom

Legjobb barátom anyja gyerekorvos,
a neve doktor Vilmos,
Az apja Anna. Anna Olivér. 
Bárzongorista, bár 
inkább egy malacbandában dudál.
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több dolgok vannak földön és egen,
mintsem bölcselmetek álmodni képes.
Kedvenc hősöm, Hamlet által üzenem: 
több dolgok vannak földön és egen.

Járvány idején

1.
Ez hát a végítélet.
És én még mindig élek!

2.
Mielőtt a Város fölébredne,
hajnalig tartó szökések.
A kijárási tilalom teljében,
nem jár senki az utcán, 
ha én nem.
Én is csak képzeletben.

3. 
Rosszabb volt azelőtt, 
a kolerajárvány idején
a nyílt utcán lelőtték
a kijárási tilalmat megszegőt.


