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Rég itt kellene lenned…

Luca a vetett ágyon ült és csirkét evett

Lassan kivet magából a lét
bár nagylelkűnek mutatkozott
ajándékait előlem
most orvul visszalopja.

Fedonnak
– Épp ilyen illat volt akkor is – mesélte. – Az őszi hétvégék frissen vágott füvének illata. Nem
az a tavaszi zsongásos, sem a nyár áradó szabadságát üzenő. Itt a szabadság sokkal kisebb
mértékben, de annál erősebb ízben volt jelen. A leckeírás-mentes, családi kirándulós, levél– és
gesztenyegyűjtős, napsütéses reggeleket és délutánokat idézte fel, ahol még a párizsis zsemle is
jobban esik. Nem beszélve a lédús, frissen hersenő almák zamatáról. Azt az időt juttatta eszünkbe, amikor a szülők még fiatalok, energiával teltek, még több gyereket akarnak és szeretnek
élni. A tekintetem úgy osont be a földszinti ház nyitott ablakán, mint ez az illat.
Luca a vetett ágyon ült és csirkét evett. Látszott, hogy megint gyűlöli a férfiakat. Meztelenül,
felhúzott lábakkal támasztotta a hátát a falnak. A hasán lévő háj harmonikaszerűen hurkásodott
össze, a mellei összeértek a hurkákkal. Összelottyadt zsírtömegnek és nem női testnek látszott
inkább. A haja zsíros csimbókokban lógott a melleire. Kezében egy hőálló műanyag doboz,
abban a már cafatokra tépett hús maradványai.
Tudom, szeretett kézzel enni. A legjobban azt élvezte, amikor ezeket a zsírtól csöpögő darabkákat vékony szálakra tépkedte az ujjaival. Ha a körme is festve volt, akkor vált az egész tökéletessé.
Falta az ízekre szedett állatot, a szája körül maszatos lett, a kézfejével törölte le. Az előbb még
a vécét pucolta, a tisztítószerek szaga egyelőre nem kopott le, többszöri kézmosás utánsem.
Lenézett. A lábai és a szeméremdombja sötétlettek a szőrtől. Undorító volt, de múlt éjjel még
élvezettel simított végig a dús sörtéken. Volt benne valami észveszejtő, őrült szabadságérzés.
Önmaga volt. Gyanta vagy borotva legyen? Azt hittem, ezen tűnődik.
– Mi hát a teendő? – bámult ki Luca az ablakon. Észrevett, nagy, sötétbarna tekintetét az
enyémbe fúrta, és beszélni kezdett higgadt, nyugodt, csendes hangon. – Ha például nagyszabású partynak álcáznám az egészet? Van, aki a buli kedvéért – vagy az én kedvemért – mindenképp eljönne. Mint például te. Velük nem is foglalkozom tovább. Lehetne mondjuk a szülinapomon. Ketten úgyis zenészek. Vagy lehetne felolvasó est, színészekkel, és akkor a költőnek
készülőket meg a színészeket is meg tudnám győzni, hogy jöjjenek. Aztán ott van a séfnek
készülő, meg a cukrásznak készülő srác. Meg egy harmadik, aki elvégzett valami sommelier
képzést. Tehát akkor egy zenével kísért borkóstoló és felolvasóest. Csak Milánnal meg Rolival
mi legyen? Egyikükhöz sincs már semmi közöm. Milán fociőrült meg host, Roli meg le van
tiltva. Őket én nem hívhatom meg. Muszáj lenne valakit beszervezni, aki lehetőleg az összes
nehezen elhívható embert ismeri, jóban van velük, és emellett még megbízható is.
Rám gondolt. Egyszer már megígértem Lucának, hogy segítek neki bosszút állni, de csak
akkor, ha utána feleségül vehetem.
Közben elfogyott a hús. Luca átvágott a szobán, kiment a konyhába. A hűtőből előásott egy
már kissé megpuhult paradicsomot, megmosta. Szakszerűen, gyakorlottan evett, először csak
összenyomta az ajkaival a megfelelő helyen, hogy a nyomástól felszakadó repedésből a magok
és a gyümölcs leve a szájába spricceljen. Kiszívta, lenyelte. Majd a maradék gyümölcshúst két
falással eltüntette. Bemásztam a szobába.
– Na jó, tegyük fel, hogy sikerül összeszedni őket – folytatta. – Akkor mi van? Az se jó, ha
az ember húst szabdal ki a testükből, vagy kirántja az ujjaikat, megsüti és megeteti velük. Mert
akinek a szívét kell kitépni, az már nem ehet önmagából. És az utolsóként maradtak szenvedésének képe sem elégít ki igazán.

Nem igaz hogy nincs
hogy nem maradt belül semmi
csak az ocsúdás lassúbb
a változó világ dolgaira.
Mentálisan pusztítanak
a napi hírek, bőröm után
szívemet is átitatják
gyorsan ható mérgei.
Hol maradsz ilyen sokáig,
rég itt kellene lenned
ülnöd ágyam szélén
vénülő kezeddel
vénülő kezem fogva
buzgó, szép mesékkel
a valóságról figyelmem
elterelni…

Huzat

Megbékélés

Mintha tudatosan tenné,
valami gonosz huzat
faltól-falig sodor.

Egy-egy versfedél
árnyékában néha még
kuporoghatunk.

Micsoda panoráma ez,
miért csak most
miért a nagy távolodás
legmagasabb csúcsáról látom
és ismerem fel
a nagyívű, szép történéseket,
melyekkel merülök örökre
netán pokolra szállok…
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