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[Nikinek és Zsoltinak]

Valami összehajolt bennünk
és bennetek, mint virágon a 
pillangó két ölelkező lába.
minden csillogáson és pompán,
szervezkedésben megkísértő
magányon és kétségen túl, ahol 
a vörösre erőltetett vagy kisírt
szem már csak homályt tapint,
valahol ahol a párhuzamosok
összeérnek, ahonnan bizsergető
és rettenetes meleg árad, ott, hol
a felfoghatatlan a halandóval
egymásba feszülve birkózik.

Valami összehajolt bennetek
és ebben a mozdulatban letörölt
rólatok mosolyt, ruhát, izmokat,
kecsesen megrezzenő csípőt,
inakat és csontokat, mindent,
le a csupasz és égő idegszálakig, 
a nyugtalan mélységig húzva
és szálakra bontva bennetek 
mindent, míg nincs már
semmi, se vágyódás, se
szerelem, se barátság, se 
esküdözés, nincs szertartás, 
se hegyek, nincs kaján megelégedés,
de még
a test szemérmes tágassága sem.

Valami összehajolt bennünk

Egy halom Kaksóderban mennyi kincs. 
Legyen az a közelkörnyéki bányatóból termelt,
ifával és áfa nélkül úszókotrózott,
vagy kétlovas kocsiba a Hernád partján lapátolt,
elvagyok benne, körülte reggeltől estig,
guggolva, ülve, hason fekve
elmorzsolva tömérdek anyagot,
elmolyolva, elcsorogtatva, elcsöpögtetve 
ujjaim közt több kannácska vizet,
elhátfeküdve, nap felé tartva, forgatva,
örökkévalónak tartogatva a követ. 

Szusz van, szuszulás,
nem szusszanás,
válogatom, tisztítgatom a kavicsokat,
váltogatom, taszítgatom merő lucsok ruháimat,
nagyujjaim begyét, nagyujjam begyéit 
ragadós-véresre koptatom, 
attól függ, mi a sértetlenebb, 
marom a halomban, s körülte, 
nem nyugszom,
mennyi kincs,
mennyi megszállottság naphosszat,
napszállottság meghosszít,
van olyan, hogy estétől a morzsolás, molyolás, 
csorogtatás, csöpögtetés, tartás reggelig, 
újabbnál újabb lankák képzése,
köbméterek lankadatlan, módszeres átvizsgálása,
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Kakkavicsok, kincseim
Az el, Kondor, pláza idejéből
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mert reggel kezdődik a baj, a pusztítás, 
a halom elpazarlása,
a betonozás,
olyankor már nem lehet válogatni,
csupa merőt váltogatni, taszítgatni, 
pocsékba tűnnek kincseim, örökbele a betonba,
útban vagyok a nagyoknak, 
vízhordónak, lapátolónak, szitálónak, 
gereblyével kavargatónak,
kiskapával igazgatónak, kubikosnak, zsaluzónak, 
járdakőbe vasráccsal mintázónak,
kerülgetnek,
mert hátha van még egy darab olyan, amiből kevés,
vagy olyan, amiből egyáltalán nincs,
ritka a kondorkék, a kondorvéreres, 
azokból kéne még, de jaj, megy bele szívtelenül a betonba,
nem tudom kikapkodni már,
és ki vagyok nevetve,
ki van a szenvedélyem nevetve és ki vagyok én, örökre,
és szét is hányom a sódert,
csak csinálom a bajt, csak a bajt csinálom.

Dörzsölt vagyok, 
csak a kétcentis darabokat halmozom különbe, 
ami attól nagyobb, még ha szép is, 
az lemondás, vér-, vérér- és kéktanú, az megy kondormártírba. 

Különben könnyűnek tűnik, kőtűnik a törődés elsőre,
rögvest látótávban az átlagnál 
a szembe beleszökőbb kavicskák,
ásványkák, kristálykák, 
nekem drágakőlénykék mind, drága kőlánykák, 
szusz van, nem szuszulás, 
mert a látszat néha fal, eltakarja a lény-eget.

A drágakő-lényég az áldozathozatal,
az több kannácska víz, az több réteg nagyujjbegybőr,
este krémek, házi tejfölök,  
az a zsebpénz szisztematikus sósavra költése, 
szusztematikusan a tíz százalékos sósavéra.
Honnan is tudnám, hogy ez a sósav-éra
később sóvasra, száz ázalékosra 
hogyan mártja, kondormártírja az életem át,
hogyan lesz versbeton kannácska víz, 
lapát cementke, halom sóderka,
az ázalék hogyan szilárdul, mivé, és tartóssá mennyire,
hány kockacukor kell a kétlovas kocsinak,
a két lónak és hány pohár bor a sóderhozónak,
hogy a kiskavicsosabb, fényesebb részből 
hozzon nekem sóderfordultával, 
aztán a mattból,
mert aközött is vannak olyan drága kincsek, 
amelyekből kár a betonba, 
jól köt az a kincseim nélkül is. 

Megvan néhány halom, 
a geológiai múltamban keletkezett kavics,
amikor a víz sodrát még a víz sóderának hallja az ember,
átlagban kétcentisek, egészen drágák és féldrágák, 
és egyszerűbbnél is egyszerűbb kövek, 
elvétve vörös jáspisnak, rózsakvarcnak nézettek,
kagylóhéjtöredéknek érzettek, 
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itt kavicsülnek a monitortalp körül,
útban a nagyonnak, 
vízhordómnak, lapátolómnak, szitálómnak, 
gereblyével kavargatómnak,
kiskapával igazgatómnak, kubikosomnak, zsaluzómnak, 
járdakőbe vasráccsal mintázómnak,
kerülgetem őket,
mert hátha lesz még egy darab olyan, amiből kevés,
vagy olyan, amiből egyáltalán nincs,
kondorbézses, kondorvérsebes, 
azokból kéne még, de jaj, zúdul bele szívesen a szóba, 
nem tudom kikapkodni már,
és ki vagyok nevetve,
ki van a szenvedélyem nevetve és ki vagyok én, örökre.
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HAJóS eszter

Kődob

 Ingrid Stenlund: Det Skulle Vara Ni (2013)

A köveket dobálta a szívembe, és nézte a köröket, ahogy maga köré kört rajzol az elmerülő kő, 
én pedig nem mondtam és nem mondok semmit, talán kuss is a nevem, nem emlékszem, mit 
írt a kártyára, amit aztán a hátamra tűztek.

Levettem volna a bőröm, de nagyon szorosra húzták, jól összevarrták, semmit sem lehet, 
viselni, el, talán elmenekülök valahol egy nyitva hagyott ablakon, odakint a madarakra bízom 
a csöndet, ők kapták, nem én.

Láttam a szemében az elmerülő köveket, hogy a saját szemébe dobálja őket, még ő sem 
tudja, meg hogy az enyémbe is, mert az ő szemét ő az enyémben találja, és láthatja a szemében 
a köveket, amint elmerülnek, nem merülnek el.

De nem látja, hogy látja, és a madarak sem hallják, hogy hallom őket, hogy megint ég lett 
és megint madár, amikor nincs faünnep, nincs földkenyér, csak belül valahogy nem hullámzik 
még a felszín, nem a homok.

Kőszaporítás, kőszülés, nézi, hogyan merülök el a szemében, hogyan merül el a sok kő 
a kútban, amikor nincs víz, csak víz nincs, ezért kellett akkor óvatlanul odaadnom a kezem 
annak az ollósnak, levágja az ujjaimat.

De csak a levegőt tudta elvágni, fekete kis kockákra szabta, szabadságából amennyire 
tellett, de talán inkább csak rosszabbik indulatából, mert közben elfelejtette, mi van azokkal a 
kövekkel, amik a szívre mennek.

Köhögött és leejtette az ollót az égre, ahonnan aztán már csak az Isten, de az Isten nem, a 
tű hegyébe pont beleillik, mint a cérna, csak nem lehetne megvarrni vele semmit, ez nem baj, 
megyek a kezem után, beülünk a felhőzőbe felhőzni.

Issza a szememet, azért kell bele a kő, édes legyen, s ne keserű, közben megáll a levegő és 
kis fekete kockákra zuhan, megállnak a kövek, és leesnek az égre. És nem lehet, nincs mód-
szer, összekeveredtek, kész.

Válogatom a szilánkokat, keresem a szívem és keresem a szemem, mivel kell ezentúl érez-
nem és látnom, mivel, főleg így, hogy akkor ezentúl nincs különbség, a madarakat pedig hiába 
engedem föl, ha eltévednek az égen.

A felhőben azok a nyitott ablakok, melyek már csaknem tükrök, de kőhullás van, újra kő, 
pedig a kő csak a víz alatt ül, és ha levegőt vesz, nem magától fél, fél benne a félelem, amíg ki 
nem vágják a gyökerét, de hol vannak az ollók.

Mert az ollós nagyon megbántotta az Istent, és az Isten nem szereti, ha nem értik az 
ollót, ha visszaélnek az ollóval, a kővel, hogy semminek nem lehet az egét látni, botladozom 
a lábnyomokban.

Aztán azon a nyitva hagyott tükrön fogok végül, mielőtt utolérnek a kövek, és talán meg-
találom közben a hátamon a kártyát, tudjam legalább, milyen színűre lett festve a szempillám, 
amikor végül elvitted a kezem.


