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Jock Evelin

Hárompár

Indián hó sötét jegén megrepedt egy inam. Háromnál tovább nem tud 
számolni a meg nem született fiam. Acél lepkeszárny úgy ég, mint a sok-
szor kialudt gyufaszálon a negyedik próbálkozás, a kifáradt, feladó 
magyar ráadás megfelelője. Én szédülök a szenteltvíztől, megártott a 
szentháromság, a keresztre vetül ma a tegnapi bátorság. Meg merem-e 
lépni, amit a Szentlélek diktál, Jézus aláír, az Isten kikiált ? – Úgy legyen! 
És úgy lesz, mit neked Afrika? Szegény népmesei fiúba szorult, elrontott 
taktika. Fej, tor, potroh – rovarok – három, ami megfog, megtart, nem 
mozog. Párna, lepedő, takaró – az ágyban is ugyanígy folyik az adó. Itt is, 
ha hárman érnek egymáshoz, a harmadik a negyedikért sír, a második az 
elsőnek áldoz… és vezet, kezet nyújt, bújt összeroppant ágak közé már 
olyan lény, aki ne tudná, hogy a három ráadása a négy? Ha nem, hát légy 
te az, aki rájön, érezd, hogy már jön a megszáradt rizsfőzelék a kisded szá-
jába – ez apánk madárlátta hamuban sült pogácsája.

Jock Evelin Érmihály-
falván	született,	a	BBTE	
újságírás	szakos	egyete-
mi	hallgatója.	Gyerekko-
ra	óta	ír	több	műfajban,	
felcseperedve	viszont	a	
versekkel	kötött	életre	
szóló	barátságot.

Örökké
komplikáltnő
Hároméletemvan.
Belőlemközelselehet
Macska
Csakha
Karmolnikell,
Meghainni
Tejet.

Háromingemvan.
Gyakranmosokfeketét:
Szintetlépek,
Szívem,érted?
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Megteltem–nemcipelemmás
Örökkékomplikált
Szemetét.

Háromszorháromazkilenc–
Elloptadakedvencbögrémet!
Repedtlehet,
Nemmehetek…
Megkellragasszamalelkem,
Amelyatiédbőlállössze–
Többélett.

Három–harombadöntahalom
Álrigolyaésfestettmajom.
Nekedlehet,
Nekemnemet
MondazIstenakérésemre.
Szárnyaltunkamúltban–
Maazértlihegekatalajon.

Háromszent,amiegylélek.
Kibírszámolnitovábbháromnál?
Nincsmárerő,
Felemelő…
Kibírkölcsönkérniésmegfizetni
Többet
Egyálomnál?

Márnincs
Hármatlanéjszaka–
Manemkellettkimennem,
Nemhívtakháromszor,
Sőtegyszersem
háromórakorreggel.

Nincsmárháromfranciapárna,
Aférjelment,agyereksebánja.
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Három
Mínusz
Minden,amimaradt
azegyhosszúalvás
éskétmakk–
egészség.

Egyahárom
Kicsifalu.
Háromsarkánkocsma,
anegyedikentemplom.
Döntés.

Kicsiember.
Háromcentjemaradt,
afalufeléhaladt.
Költés.

Egyatemplomé,
kettőmaradt,
vajonmerrehalad
akicsiembertovább?

Háromsarkánkocsma,
mindnyitvaáll.
Atorkaisnonstop,
aszívesezár.

Atemplomisnyitva,
akocsmasezár.
Apénzeisvéges,
azidejeismár:

–Háromcentből,
hacsakIstennekadok,
aJézuskaharagszik,
aSzentlélekhalott.
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Háromazeggyé,
Eggyéahárom.
Négyajtóközül
azegyiketbezárom.

Záromatemplomot–
hiszhaaháromazegy,
Istenisegy.
Jézusisegy.
ASzentlélekisegy.
Akkoralegjobb,
haakicsiember
akocsmábamegy,
mertazhárom,
tehátegy.

Félvégtelen
Félvégtelen.
Mégvankiútamocsárba,
Jobbabarnakávé,
Mintatélijegeseső–
Színben,zamatban,szobában.

Amásikfélvégtelen.
Szeplősnapfelkelte,lihegőillat–
Himlősnapnyugta,holdkaréj.
Avégtelenségigmélyenszívhat

természeteszöldet,
kéket,defőlegátlátszót–
Szürkeazég,zöldafű.
Átlátszol.

Abolygóegyüveglap.
Kettészeltvégtelenek,
Kettőspont,sokvessző
Ésnagyfordítottkérdőjelek.
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Színmérgezés.
Szürkealaponfélhárom.
Nincskétegész?
Mertavégtelenségigvárom,
várnám,áhítom,hogylátnám,
lássam–hogyindulavonat
Stockholmba.

Deki
aharmadik?
Háromágúcsillag.
Azegyikente,
amásikonén.
Ígyszép.
Dekiaharmadik?

Letörömaszarvait,
egyikensevagyte,
másikonsevagyokén.
Márcsúnya.
Dekiaharmadik?

Énekeljükadalait,
egysortte,
egyetén,
dekiéaharmadik?

Nyugalmasesteandalít.
tesemkiáltasz,
énsemkiáltok.
Hovalettaharmadik?

Megtörikabelévetetthit:
énsemtudom,kiaz,
tesemtudod,kiaz.
Vesszenaharmadik!
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Létezik-eharmadik?
Énsemhiszem,
tesemhiszed–
mertletörtükaszarvait.

Földijó
3az1-ben
1-bena3–
kinemtalálom,
kérnék-ekávét,
kérném-eazIstent,
haegyórájavárom

aválaszt
akérdésre:
Mennyirefáj
egyrealistánakaz,
amitvetítenekneki?
Egyelképzelttáj.

Mertaháromprímszám,
éshahármanisznak
hárompohárbólvizet,
lehet,nemdrágamég,
demegfizethetetlenlesz,
haatermészetsefizet

adót.
Hajó
ahajó,
amiavízenmenne,
jólenne,
denemmehetmajd,
harosszleszmáraföldijó…


