TAKÁCS

IMRE

Elképzelt idegenség
Itt lakik a varázsló.
Éjszaka a madarak átröpülik a palotáját,
de nappal lezuhannak a várárokba.
A föld alatt
visszafordulnak,
elhagyott településeikre
visszatérnek.
Rikácsolhatnak ott kedvükre,
mint Moha mellett a csókák a kopasz fákon.
A varázsló környezetében csönd honol,
csöndben a múlt és jövő zenéje szól.
+++

Átáramlik az idő a palotán,
éjszaka az őshüllők átmennek a varázsló
koponyáján,
de nappal a levegő-szobrok zsúfolják be a kertet;
egymást gyömködik, nyomják,
taszigálják,
amikor a beléjük sütő Naptól
kitágulnak.
Délután a forgószél-szobor nyesi őket,
hogy férjenek
összeomlani.
A száraz levegő-forgács a port
sodorja...
Az üresség este telik meg párával,
gyógyítva harmatozással a kínzott
növényzetet.
+++

A varázsló nappal fölgöngyöli a termő
síkságokat,
de hajnalban kiteríti őket, mint
térképet.
A kicsi falvak, tanyák nagyító lencse alatt. ..
Fényképezéshez
égnek a fényszórók.
És mindez eldobható egy zászlórúddal,
vagy ráteríthető a levegőre,
üveg-tengerre, jégre, földtörténeti kocsonyára . . .
A varázsló fölcsavarja a rétet a Múzsa derekára,
és emberi képzeletet foglal a zöld selyembe.
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Vázlat egy kettős arcképhez
Ez az elromlott párhuzam! —
mint ha két fa ledőlne jobbra, balra.
Mindkettőnek a sárban ága, gallya.
Egyik fa tőben még kihajt.
XJj gyökerek a tuskót
félretolják.
Amazt meg élősdiek
boncolgatják.
Áldozat egyik felöl
szolgálatához ájult
Áldozat másik felől
elfogadtató, fáradt

a sarjadás
állapotban!
a torz magányt
mámorokban!

Egy erkölcs kétfelé dőlt,
nem lesz közepe a mi
életünknek.
Ott állt két izmos akác! —
a hiány ismerős még a tekintetnek.

Egy mondat — zárójelben
Az orromban vérszagot érzek,
romlik a szervezetem.
(Ház, ahol a földszint
kiégeti,
s laknak az emeleten.)
A jövőről semmit se vélek,
semmit se gondolok el.
(Ház, ahol a földszint kiégett
s laknak az emeleten.)
Elgondoltam magam
személynek,
magamnak lettem teher.
(Ház, ahol a földszint kiégett
s laknak az emeleten.)
És amikor én már az élet
nyűgeit nem viselem!
(Ház, ahol a földszint
kiégett,
s laknak az emeleten.)
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