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Szilágyi-Nagy Ildikó

Csendes kert 37–68.
Szétfolyik a várakozás, a bizonytalanság lávája felperzseli a kertet. A levendu-

lacsokor marad meg, a teraszgerendára akasztva.●Vörös kapu a szögesdrót 

között. A semmi tágasságán keresztül visszatámad a dzsungel. Az illúzió sávjai, 

talpalatnyi irtások, táplálnak.●Hozzáérsz, lélegzik-e. Négy lába az égnek áll, 

fogaira fagyott vicsorgás, alszik.●Meztelen csigák tapadnak a nyálkás, rothadó 

anyagra. Berohansz a zöldséggel, és lemosod emléküket. Mindegyik lenyúzott, 

sárga gennyes húsdarab.●Bábu, embrió vagy lótet� látszata mögé bújik a csi-

csóka gumója, kipörög a földb�l. Hozd föl, és f�zz bel�le ellenmérget.●Akác-

tuskók, lemészárolt sakkfi gurák, állnak a t�z helye körül. Nem ismered föl a 

kockák határait.●Mindennapi halálugrásukat kerülik el a pincetet� vasbeton 

lejt�jén a kutyák. Lejönnek, és leny�gözve fi gyelik a dombon ugráló szöcské-

ket.●Kezedben ásó, lábadon gumicsizma. Egy elásós pszichotriller f�szerepl�-

jeként találod magad, pedig csak hagymáért indultál az es�ben.●Közmunkások 

hullott dióval dobálják a kutyákat, a hátsó ablakból fi gyeled. Mire kiérsz, elhord-

ják irhájukat.●Nincs esemény. Csak a levelekbe lassan felszivárgó nedvesség. 

Sötét, hideg és nyirkos az árnyékuk alatt a föld.●Letöredeznek lábujjaid a hátsó 

téglarakásban botorkálva. Dobd egy doboz tejbe, huszonegy napig friss.●Reg-

gelre kiütött egy tábla üveget a házából kibuggyanó paradicsom. Csörömpölsz 

vele, hogy legyél mérges.●Semmihez nem érsz hozzá, nehogy ledobja a fa a 

gyümölcsöket. Meg akarod �rizni az eredményt az összefüggésekt�l.●Átkarol 

a piruló gyümölcsök misztikuma, mindennap szebbek, és elhasználják az id�t. 

Kegyetlenségben élsz �szt�l tavaszig. Vágd le a körmöd, bármikor szükség 

lehet rá.●Hallani, ahogy még mélyebbre ássák a mélyutakat a mez�gazdasági 

gépek. Összetörik a bozót, ahogy kikerülik a ragadós keréknyomot.●Békák 

laknak a terasz alatt. Lakóhelyük n�, elsüllyed a ház. Visszaköltöznek a beton-

oszlopok közé, b�rük varas, húsuk édes.●Szétgurul a t�zben aszott naspolya, 

el kell pusztítani a beteg fákat nyomtalanul. Hiánya még sokáig megvan, aztán 

elhalványul, hol is állt a hiány.●Ha egyszer levenné valaki a hanger�t a kertr�l, 

megsz�nne a susogás, csicsergés, ciripelés, motozás.

Ebb�l áll itt a csönd.

Halott vörösbegy, a gödörbe tetted, rá körtefát. A körték az újrahasznosított 

élet közhelyével táplálnak majd.●Húzd le a b�röd, vastag, sz�rös és keser�, 

mint a baracké, amely nem nemes. Ciánt kevertek a mandula közé, keser� lett 

a torta.●Behatolsz az üvegházi burjánba, elszabadultak a maradék palánták. 

Karalábékórókon függeszkednek a degesz hernyók.●Ahány trombita a folyon-

dáron, annyi hangyafészek tet�lárvákkal, narancsszín� burjánzása ijeszt� és 

dekoratív. Fújj le mindent killel.●Lefelé fordított nyalókák, pöttyök egy zöld 

frizurán. Összen�ttek a fával, soha nem szedheted le a meggyet, pedig a so-

ha nagyon hosszú id�.●Rendezett sárkány, konszolidálja magát. Gyümölcse 

hosszúkás, édes, mélysárga, kísért, hogy fektesd rá meztelen talpad. Benövi, 

magába olvasztja, megemészti. Kend be a gyümölcs b�rét, könnyebb lesz 
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pucolni.●Selymes sz�rméje alatt aprólékos nyüzsgés. Nem mered a lapátra 

venni, túrásából földet dobsz rá. Félsz, hogy holnapra kiássák a kutyák.●Ösz-

szezáródik a fa húsa és kérge a vasas sérülés fölött. Félremegy a láncf�rész, a 

bosszú kísérlete. Soha nem sikerül, de a rettegés rezeg körülötte.●T�levelek 

sivataga minden feny� alatt. Minden ház el�tt. Söprögetsz a saját sivatagod-

ban.●Lekókadt keze van, nem lehet megszámolni, hány ujjú. Sövény helyett 

laza tujaszoknyák, apró kezek, ellegyintik a valóságot. Fogd le, ne lebbenjen 

föl a szoknyád.●Kitaposták a megosztott töveket. Négy adag szaporítóanyag, 

a levendulagének pocséklása, összetett lehet�ség a masszív otrombaság cip�-

talpai alatt. A levendulán tépel�dsz, a cip�knek már mindegy.●Hatásos bokor, 

�sszel kezd futni, és el is enyészik egyidej�leg. Egynyári ki nem bontakozó kú-

szónövény. Sosem fogja megszeretni a hideget.●Kutyagerincnek hívod a bog-

rácsalátétet. A csontok közt f�, levelek, és egyéb, gerincbe nem ill� suttogás.

Fénybenéző


