
A folyó mellett haladt Érez
te a víz alatt nyüzsgõ tenyé
szetet Az enyészetet szorgos
szerveiben Útja az éjszak
ába vitt A kicsavarodott 
karú neonok közé A lány
csak késõbb S a forrósága is
Ha megkérdezték volna talán 
tudja hova készült menni De

csak a tévelygések kövein
csattogott mezítelen talpa
Azt már nem tudta miért nincsen
rajta valami lábbeli Vér
es nyomai árulkodóan 
feketéllettek mögötte A
lányt sokáig nem elõzte meg
Ringó csípejében gyönyörköd
ött Kerek fenekét bámulta

De mindez csak késõbb Az eresz
csatornákhoz denevérek csap
ódtak Ijedten kapott a haj
ához Gyermekkorában rio
gatta a nagyanyja azzal hogy 
kitépik a haját a dene
vérek De nem A lány derékig 
érõ hajába sem kotortak 
bele Ahogy ment elõtte tás

káját magához szorítva Már
nem emlékezett arra hol és
kivel Mit és miért Kérdezné
ha lenne kit A test nehéz ha
a lélek sem tart fölfelé A
víz közelsége kijózanít
otta De az emlékek kiszór
ódtak lyukas zsebébõl Megló
dult Megállt Mint aki meg

érkezett Ekkor haladt el mel
lette Késõbb sem tudta miért66
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A testében felejtette



követte Miért nem elõzte 
meg Aztán meg miért Hogy mégis
Még nem érték el a neonok
at Ketten és alattuk a víz
Amikor szembefordult vele
a szájába nevetett Vacog
ós nevetés a szájába Hol

a cipõd kérdezte Mitõl vér
zik a lábad S maga húzta le
a bugyiját késõbb Már a híd 
alatt Nem kért pénzt Részeg se volt
Csak ölj meg ha végeztünk kérte
Fiatal lehetett Talán tiz
ennyolc Szétgombolt blúzából ki
buggyantak súlyos mellei A
cipõmet ne mondta Széttárt comb

jai között sötétség lakott
Úgy markolta meg mint aki le
akarja törni Mint ki éhes
vezette magába türelmet
lenül Nem bánta amikor vér
zett a háta Hogy öljelek meg
ha a nevedet sem tudom És
lihegett Megfojtasz ugye Meg
Azután dobj bele a vízbe

A teste nem tudott hazudni
Gyönyörébe undor kevered
ett Nem te a létezés undor
ít A szõreimbe töröld meg
magad Lemossa a folyó Nézz
és mondd Ugye szép vízihulla
leszek Az elején A halak
kirágják a szemed Halottnak 
minek szem Emelj föl Mire vársz

Érezte a vízben nyüzsgõ te
nyészetet A felejtés roppant 
áradását a mélyben Nem ér
zett magában erõt hogy feláll
jon Hagyta így találjanak rá 
Fekete vérnyomait követ
tük Benne felejtettem A testé
ben Benne felejtette mondták
Messze volt még a neonoktól

67

2018/10




