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KELLŐS ÉVA 
 

Sem barát, sem szerető 

(egy szuszra) 

 

nem vagy nekem sem barátom, sem szeretőm, 

de te vagy az elvesztett erőm, mit visszacsepegtet belém az 

élet, és ha kérded, hogy arcom miért hajtom feléd, csak annyit 

mondok, a földkerekség minden könnyét én gyűjtöm patakba, 

elpazarolt szavainknak én leszek harangja, és visszhangzom 

minden nevetésed:  csordultig tele kút, rossz napokon, én le-

szek az élet-kiút, asztagba kötött szalma: a napsütés jutalma, 

és ott leszek, amikor felőlem fúj a szél, amikor a szív vihart 

remél, mert nem vagyok barátod, és nem vagyok a szeretőd, 

mégis egy ritmusra vesszük a levegőt. 

  

 

Újrahasznosítva 

 

Megéltem hát, hogy olyan legyek, mint egy nejlonszatyor. 

Századokig  nem bomló, eltemethetetlen és újrahasznosítható. 

Súlyos terhekkel pakolódom, és úgy nyúlok, mint a kiköpött 

rágógumi. Lekopott rólam az üdeség, ki nem olvasható felirat 

maradt a helyén, aminek betűit ügyetlenül rakom össze egy 

soha ki nem mondott szóvá. 

De néha, amikor belém kap a szél, és a combomig lebben a 

szoknya, még akarom hinni, hogy nem ilyen profán a vég. 

 

Pálcikák, sósak és édesek 

 

(Alma) 

Úgy eszi, hogy reccsen a foga alatt. Zöld alma, nem magyar faj-

ta. Lédús, de ízetlen. Én a koszmós héjú, csökött kis almákat 
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szeretem, amiket vékony viasszal von be a természet. Kirakat-

világban élünk. A tökéletlen nem eladható. A mosoly csak ak-

kor szép, ha hófehérre festett, implantált tökélyű. Az alma már 

kárt tesz benne - gyümölcssavakkal. Ami után minimum sem-

legesítenünk kell, de legjobb nem megenni. S ha mégis, leg-

alább ez legyen tökéletes, az alma. Letűnt korok szimbóluma 

viszályról, a nőiességről, a tudásról és a testbe zárt szellemről 

mesél. A piacon a tökéletesség kilója hatszázért kapható. 

 

(Fogoly) 

 

Nyomorúságos és szenvedő testbe zárt csillogás. Kutatja a föl-

det és eget, közben pedig nem tudja begombolni a kabátját. 

Kódokat fejt, éteri zenét szerez, igazmondón ír. Burkai mégis 

megkérgesedtek. Fájdalmas sikollyal tör ki belőle a gondolat, 

akkor szúr legjobban, ha simogat. Nem szerethet, hát nem 

akarja, hogy szeressék. A teste a betegség, a lelke a magány 

foglya. Ítélet: életfogytiglan.  

 

(Szerelem) 

 

Ha megbocsátasz olyat, amit Te sosem tennél meg.   

És ha megértesz olyat, amit sokszor megtettél.  

 

(Szerelem verzió 1.1) 

Ha nem csak azt hallod, ami füllel fogható. 

És ha elereszted a füled mellett, amit jobb nem meghallani. 

 

(Szerelem verzió 1.2) 

Ha megtanulsz érte lemondani másról. 

És ha képtelen vagy éppen róla lemondani. 
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(Vége) 

Kértelek. Marasztaltalak. Ne mást adj, hozd magadat. 

Kértél. Marasztaltál. Mégsem ülünk ma egy asztalnál. 

 

(Panelvita) 

(a szőkenő) 

A közös költség mitől közös, ha mindenki maga fizeti? 

(az, aki mindent tud) 

A gondnok szó rosszízű, benne van a gond…  

Legyen mától a neved…. Bond…James Bond… 

(a művész) 

A felmosásban a csíkok a legszebbek,  

még ha a szomszédok erre neheztelnek…is… 

 

 

Itthon a Tejútrendszerben 
  

Nagy elmék tártak elénk száz csodát: megismertünk kvarkot, 

kvazárt, blazárt, 

Schrödinger egyenletét és Watson génjeit, bambultunk bam-

bán Einstein kincseit, 

Relativitáselmélet és kvantummechanika kavargott a fejekben, 

s az a vita,  

Hogy létezett-e primordiális ősrobbanás, vagy a Jóisten kezé-

ben volt-e maghasadás?... 

  

És lásd, itt áll az ember, nukleoszintézis óta lélegző massza, 

aki vágyból, csodából összerakva, 

Negyven éve ismeri a fekete lyukat, kétezer éve a helyes utat, 

és mégis lába naponta botlik bele a Tejút porába,  

S tudja, ha nem lesz egy újabb "annus mirabilis", kiönt ben-

nünket láva meg a víz,  

És ózonlyukakon át kémleljük majd a véget, és kérdezzük is-

mét elölről: mi végett? ...  


