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hogy valószínűleg nem jön máskor, ne is várják. Sem egy hét, sem
három hónap múlva nem tér vissza, miként korábban ígérte. Meg
gondolta magát, s különben is túl sok tennivalója támadt. Nincs ideje
mindenkire, s alighanem a munkából is elege lett már. Valószínűleg
más végzi majd az ellenőrzéseket, vele beszéljék meg a továbbiakat.

Aztán mintha még mindig mondani szeretett volna valamit,
mintha magyarázkodna valamiért, tétován kereste az anya tekin
tetét. De csak értelmetlen szófoszlányok hagyták el a száját. Ezzel
elrohant, és többé a színét sem látták.

Szívesség helyett
Nem számítottál így szemtó1 szemben,
magadra. Ahogya tükörfalat
vizslatjaaz én. Miközben csal, persze,
kelleti, védimagát. Túl nagyfalat.
Könnyű azt mondani, hogynincsa helyén
semmi,a tükörben marketing-magad
tépkedi szakállát, mint elfeledett fél-
isten máját a fény. Estél márcsapdába
párszor, hisz nema mit, sema miért,
a hogyan dönti el,hogyamit kimondasz,
hányszor vezet meg, mint most e tükör.
Baráti szívesség helyett- Prométheusz
máját kellett vón kivesézni - gyönyör
ködsz megint,aztán témátlopsz, hangot és
szerveket, s mintha tudnáa dolgát, öl-
remegy,teszi, tépkedi magát az én..

Rendre kirajzol
Tiszta és szeplőtelen istentisztelet
özveggyé nem tenni asszonyodat
árvává gyermekeid
kik szépszavaidnál többre becsülnek lépteidért
közeledve feléjük
mint vincellér közelíti lélegző fáit
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lombnak gyümölcsnek egyformán örülve
simogatva szemével a kéreg p6rusait
behatolva a zöldtest hámszövete'be
hola soksejt fotoszintézissel áldja a földet
egyszerű árucserével
ily egyszerű létcsere történikmiközöttünk
nemfáradozás
nem funkcionárius örvény
mit törvény tart egybe
endrei bulla
ösvény legfeljebb mit
lépteid rajzolnak labirintussá
míg rendre kirajzol
bárképzavar ez már régdeazértmég
isteniképlet
akdr a kéreg hasadéktíb61 eredő lép
vagy a lépet vigyáz6fullánkés szeplő

A remény, látod
"A leggyöngédebb lesz talán a kés"

Takács Zsuzsa

A jegyzet ennyi: nincs keletkezés.
A csíra száradt, levérzett a nap.
A cápafog ajövőbe harap.
És meddőmészhéj csak a kétkedés.

A boncasztalon nincs találkozás.
A szájüreg, a nyelv mármészfehér.
A "volt" és "lesz" ha benned összeér,
az rövidzárlat. Patkolt entitás.

A remény, látod, gyöngéd, mint a kés.
Az élenem szolgáltat túlokot.
A gytkfarkat a pályán hagyhatod,

a mozdulathalad tovább. Na és
a fájdalom? (Innen tudod, hogyélsz.)
A gyöngéidet boriiékolod.
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