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Itt, ahol élek, szeptember van. Eszter kétéves. Már csomó mindent tud. 

Most kis játék fi gurák fürdetik egymást. Pancsikáznak – így mondja. Aztán � 

fürdik. Majd puha törölköz�be tekerem és átrepülünk a hallon, amikor ma-

gasra emelem, sikít, majd a szobájában landolunk, ahol puszit ad az összes 

plüssállatnak és mesét kér. Olvasok neki, � pislog, ásít, a végére elalszik, de 

reggel mindig be kell fejezni. Mi lesz Malackával? – kapaszkodik a kiságy ol-

dalába. Csipás tündér. És mindenben rám hasonlít. Tudod, Jens, ez hiányzott 

bel�led, a kék szemed bogarában sohasem találtam meg magam, ahogy te 

sem az enyémben.

Mostanában sokat sétálunk lent a folyónál. Eszter gesztenyét gy�jt. A  túl-

parton férfi ak várják toporogva kedvesüket, hogy letudva miel�bb a sétát, 

mehessenek haza végre. Sokszor téged véllek felfedezni némelyikben. Ahogy 

nyugodt mélázást tettetnek a padon hátrad�lve, hogyha átverték �ket, vagy ha 

megjön, úgy állnak a sárga levelek közt, gy�rt gallérral, mint egy fi lm végén, 

hogy csók el�tt a lány elmosolyodva igazítsa meg azt.

Hogy tényleg tökéletes legyen.

Borbély András

Könny� föld
Tudom, a szó csak fél szárnya a csöndnek,
hazánk végföldje megnevezhetetlen.
Kik éltek itt? Éltek egyáltalán?
Otthonunk vízparti homokból kelt szóvár;
otthonunk nem ház – tákolt téliszállás,
s mi maradandó: a váltig változékony.

Nem k�kori szavak: szótlan korok, kövek.
Mert addig élnek, míg nevük titok marad;
nem az örök, a visszatér� élet,
a feltalált id�, szelek útveszt�je,
deszka szúpercei, f�zfák szárnya szélben;
nem a szavalt: az elfelejtett szavak,
fával lenyesett könny� nyírfatestek,
az észre sem vett, hasznot sosem hajtó,
az éppen csak most lett – a halott, a halandó.

Tudom, a szó csak fél szárnya a csöndnek.
Könny� bárkák. A mélység hallgatag.
Szavak: szélben megbillen� tet�k.
Szavak: foszló, felh�-könny� szárnyak.
Mind elmennek. A szó hiánya marad.
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Bronzkor
Réztál üres alján tompa
holdezüstnek foltja, álfény,
fekszem légburok szívében,
fekélyek, gyomok, lyukak közt.

Állok meglazult keretnek
rései közt, vak sugárban,
rángástól, vigyortól sebzett
mondatokból lóg ki lelkem.

Kövek, hálók közt, id�ben
víz színén acélfény táncol,
tévelygek ütések közt, mint
értelem üres szavakban.

B�rünk alatt test a sebben,
arcomat a szél lerántja,
világ héja, hámja foszlik,
repedt éjben hold szilánkja.

G. István László

Születés-triptichon
A felemelkedés iszonyú, mászni
létra nélkül, két térd között éget
a törzs b�rhorzsoló szorítása. Új ágak
V-je, sokszorozódó, fordított anyaöl, bel�lük
fölfelé születni, hátha. Síkos moha,
csúszik a kéz, a zöld szeméremsz�rzet
nyirkos penész, a gyanta magzatmáz, ragad.
Mászni ég felé, mintha lenne fölérni
bárminek koronája. Nem lehet gyümölcsöt
lopni, nincs virágzó lomb, elbújni
gally-sátor, nem nyílik fészek. Csak a zöld
villódzáson át a kék, inkább taszító
(mennyi kapaszkodó mozdulat marad �seim
karjában elfelejtve, mennyi kínzó izomemlék,
menekülni, élni, aludni, mászva),
csak a zöldön át a kék inkább taszító,
karcos hívása.
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✶ ✶ ✶

Fürdés után leengedem a fürd�vizet.
A fürd�szobapadlón kicsit égeti a k�
a talpam. A kád fölé hajolok, derekam,
mint egy derékszögben letört gally,
terméketlenül fáj, az idegek elágazó
fájása mintha a csempék fugájában folytatódna.
A villámvonal a falon legalább kisimul,
derékszög�. Bal tenyeremben dörzsi van, zöld
smirglis felére fehér kádtisztító port
szórok, át kell venni a jobba, közben a vim
pereg, mint a krétaporzás vagy az az
emlék, amire görcsösen nem emlékezem.
A kád ellipszisén a koszcsík örvényes
spirál, jobb kezemmel körözök a fehér
felszínen. Mennyi surlófény szabdalja
össze az �rt, ahogy a bolygók oldják
és kötik a Napot kényszeresen. Mennyi
�rszemét áll össze él� vagy holt
anyagból. Kering a tenyerem.

✶ ✶ ✶

Csak egy tyúkot figyelj meg egyszer.
Ahogy rárebben a kéjre, vagy szúrós,
fekáliaszagú szárnyait felrántja
repülésképtelen. A tojásrakás
nehézkedése, a gubbasztó elhelyezkedés,
ahogy a szárnyra hirtelen telepszik
öregség, a kloáka tágul, a fehér
csontos szorítás fordított kúp –
táguló, csöndre zárt világ, egyetlen tojás.
Mintha k�ben kellene megszületnünk,
sziklából hasítva teret, fejünk nem
húsred�k közül, táguló alagútból
keresne leveg�-glóriát, hanem fal
feszülne életadó és élet között –
csak egy tyúkot figyelj, a szemét,
csak egyszer, s ha meglátod, ami
bent van, ami még egyszer
életre hív, befalazhatod.


