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Lőnhárt Melinda	(1975,	
Kolozsvár)	tanár,	költő.	
Első	kötete,	A	látható	
hiány	a	Várad	kulturális	
folyóirat	kiadásában	
jelent	meg	2014-ben	
Nagyváradon.	Kolozsvá-
ron	él.

Lőnhárt Melinda

Válaszutak

Menniakartál,hakell,szökniis,
látni,éstudni,éshallani,mitis,
hogymilyenlehetkintapiactéren?
Halszagú,lepcseskofákközékerülve
másfélezsibongástakartál,hogyérezd,
milyenapalotakertentúlivilág.
Színeket,szagokat,utcákatakartál.
Belekóstolniabba,amirőlazthitted,
szabadság.Bármilyenlegyenis,
csakegészenmás,mintakifeküdt
selyemdívány,pecsétgyűrűs,szakállas,
bíborszínűkaftánbabújtatottkirályi,
atyaiméltóság.Mitnekedannyiválasztott
tanító,porospergamenszaggalorrodban,
hátmondd,ebbeasikátorbavágytál?
Ebbeazéjszakaifülledtségbe,szurokba,
torokbandobogószívbe,tévelygésbe?
Ebbeagyilkolásutánicsendbeéssötétbe?
Sejtedmár,miapusztaerőnyirkostenyerének
izzadságfoltjaatőrnyelén?Bármikorrászorul,
ahogynyakadköréazorvultámadó.
Melyikmegvilágítatlankapualjbólszöknekmajd
rádegy-kéterszényedbenlapulóaranypénzedet
kifigyelvevagyakárporossaruidért,melyekben
útnakindultál?Rádgondoltam,jóhercegem,
Sziddhártá,Rádgondoltammareggel,
mikorarégnemlátotthelyremegérkeztem,de
semminemvoltmárarégi,csakén,vagytán
mégénsem,mertmindenújvolt,ésmindenmás,
ésmindenolyanidegen.Mintegyrégenelrontott
számítás,ésminden,mintegytévedés,
sbelémsajdult,milyenkevésen
múliksokszorminden,
smennyisokon
milyenkevés.

desszer(ete)t
bátyámnak

keserűaboldogság
atömbökigfelér
gomolygóvattacukrok
ésmézfehérkenyér

vajkéntolvadaszádban
szemedenkicsorog
kistestétfalatonként
akuglercsillagok

leszopogatjákszépen
acsontotmegkapod
kislábaskábatéve
aholnapottgagyog

libacombegyszerkétszer
ötforintújruha
apostásköszöncsenget
vérthányikanyuka

éspapírforgórétek
ésvizetvegyenek
nézdcsakezakisféreg
hogymunkátkenyeret

eladómindennálunk
avilágmoziban
nincskönnyevágyasemmi
éheskistestevan

remegnefájnakérne
haszólnavallana
lebegődinnyehéjként
csónakotbontana
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(holparanoiámvan,ott…)
holparanoiámvan,ottparanoiámvan
afalban,afélben,avoltban,amában,
atestben,azestben,atájban,aházban

holparanoiámvan,ottparanoiámvan
alázban,aleszben,anincsben,nemben,
nyakban,gerincben,fejben,hátban

holparanoiámvan,ottparanoiámvan
azélben,akésben,atörtetésben,
ataposásban,ahősködésben

aversengésben,nagyakarásban,
közösfelelőtlenségvállalásban
holparanoiámvan,ottparanoiámvan

étel-italban,asztalban,ágyban,
kávéban,borban,cigarettában,
szétmorzsoltfogcsikorgatásban

azészben,ízben,porban,párban,
avízben,vázban,fűben-fában,
szívbenésszemben,azorrban-szájban

megkövesedettkeserűfüstben,
azállítmányban,télben-nyárban
atagadmányban,tavaszban,őszben

nézd,istenem,úgykergetőztem
éselcsitulnékahalálban

szúrdkiszemem,tördösszetükröm,
úgyfáj,ahogyannőaszárnyam
haparanoiámvan,hátparanoiámvan:

csillámlósziklafalként
atündérnevetés
hafelragyognaújra
merészenmintakés

magadhozszoríthatna
desúlyosnemmered
smertgyávavagyszeretni
hátvégülengeded

nemérdésnevondvissza
ajándékalamizsna
legyélszépszeműtiszta
állatokrejtetttitka

Szakadék
Mertmásnyelvenbeszélaszeretőm:újnyelvünkvan,
olyankisszösszenetekbőladódikösszeminden,
akáregysóhaj,egymosoly,egylegyintésahíd.
Mimégisösszetartozhatnánkvalahogy.Mostígy.
Éppösszeegyeztethetők.Akáregyjobbmondatban
azalanysazállítmány.Lehetne.Meglehetnénk.De
feltételesmódbólkijelentőbehogykerülát,
haátkerül,shogyalakulezazige?
Nemtudni.Üvegpillér.Meseszép.Shamegindul
egyegészménesrajta?Hogymaradmegaszemély
ésaszámlázas,csatakos,őrültvirradatban?
Hamegriadt,veszettvágtábakezd,
leszkimeglássavagyakimeghallja?
MegtorpanmajdasereghajtóPegazus?
Vagyszárnyrakapésátrepülhetrajta?
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mindenkinéz,senkiselát,
idézgetikaBibliát,
smiténlátok,olyatnemlátnak,

tekintetüküldözhiába,
tereljvisszaörökvakságba,
asemmitlátónemtudásba

Tamás Kincső

LILA HAjTŰ 
(REGÉNyRÉSZLET)

Nyolcasok
Körbe küldi a téglalap alakú karámban. Ballag a szürke homokon, oly-

kor a csizmája hegyét nézi, olykor a lovasát. 
– El tudja indítani a lovat?
Gabriela eddig élvezte, hogy ringatja a ló. Szorosabbra veszi a gyeplőt, 

térdével megszorítja a nyerget, lábszárát elemeli, majd a csizmabelsőkkel 
határozottan az oldalához csap.

– Elég, ha sarokkal megszorítja! – kiált oda az edző.
Felhő lépésből lassú ügetésre vált. 
Két kör bal száron. Aztán inti, átlósan közeledjen, jobbra fordítsa a 

lovat. Amikor látja, megy ez, szól, hogy álljon meg. A ló elé áll és mondja:
– Ne húzza a száját. Meghúzza, elengedi. Felhő tudja a dolgát. Ez egy. 

Kettő: vágtázott már életében?
A nő tétován csóválja a fejét. 
– Igen vagy nem? 
– Igen, de nem sokat – válaszolja bizonytalanul. 
– A vágta kétütemű mozgás. Ha ügetésben sikerült a nyeregben marad-

nia, menni fog. Elindítja, egy kör lépés, három kört üget bal száron. 
Próbáljon kikönnyíteni! A lónak is jobb, magának is. Azt jelenti, hogy min-
den második lépésnél felemeli a fenekét a nyeregből. Ha lehet, éppen 
akkor, amikor a ló az ellenkező oldali mellső lábát lendíti, mint amilyen 
irányba halad, azaz a külső lábát. Külső mellső lábát. Világos? Ezt jól látja 
a nyeregből, a lapocka erőteljes mozgásából. Az átló után a sarkon beugrat-
ja vágtába. Adjon neki csizmát, ne sajnálja!

A nő bólint, indítja a lovat. Amíg lépésben halad, magában elismétli, 
amit hallott. Kissé oldalra dől, figyeli, melyik lábával lép a ló. A lapocka 
mutatja. Az első ügető körben kísérletez, ki-kiemelkedik a nyeregből, majd 
huppan egymás után többször, míg végre elkapja a ritmust. Valóban úgy a 
legkényelmesebb, amikor a ló külső lábát emeli. Az edző inti, hogy még egy 
plusz kör. A nő élvezi a sikert, szíve a torkában dobog, mert az átló követ-
kezik. Vajon sikerül beugratnia a sarkon és fordítani egyszerre?

– Rajta! – kiáltja a férfi.
Igyekszik egyenesen tartani a lovat az átlóban, majd a karámhoz köze-

ledve biztatja, a kanyarban megtolja csípőből, így látta ezt falun a csőszle-

Tamás Kincső	(1982,	
Csíkszereda)	gyógysze-
résznek	tanult	Marosvá-
sárhelyen,	később	
Kolozs		váron.	Sepsiszent-
györgy	közelében,	a	
Baróti-hegység	lábánál	
lakik.	Kötetei:	A	Csinált-
patak	állatkertje	(novel-
lák,	2016),	Módos	
asszony	üres	kézzel	
(regény,	2017).


