
Kun çrpÀd

çRKçDIçHOZ
(en amont, en aval)

DrÀga çrkÀdia, a patakbÂl kortyoltam,
s nyelvemet megcsÁpve figyelmeztetett a vÁz.
MÀr guggolva lÀttalak, hogy lÀbad k´zt
aranylik a megduplÀzott forrÀs, hogy
f´nn hullÀmzik szoknyÀd a kezdetekn¢l,
de csak vas volt az, a rosszÁzü elem,
v´r´slû, pÀfrÀnyok billegtette sziklÀk.
FolyÀsnak f´l gÀzolni kezdtem.
BicskÀval faragott malmot l¢ptem Àt,
lefetyelte a habot ´r´k szomjasan,
m¢g JÀkob fabrikÀlta, mikor erre volt juhÀsz.
S a tarka pÀlcÀval, amit a vÀlyuba
tett LÀbÀnnÀl, edzi a kecskeb¢kÀt
KovÀcs B¢la, biolÂgiaszertÀros ¢s boncolÂ.
Mutatta bûr¢t a torna´lt´zûben,
barna pikkelyes, rÀj´tt¡nk, hogy kÁgyÂ lesz belûle.
Most a b¢ka utÀn siklik nyelvet ´ltve.
SzalonnÀt s¡t´ttek a t´bbiek, a zsÁrcseppek
sz¢tszÂrt hÀtizsÀkokon kopogtak.
Temlin Lajos az iszapban pofÀra esve,
csak k´rvonala maradt, ahol s¡llyed.
Az elsû farmeres k´z¡l¡nk, csak ÀjulÂs,
az elsû sÀrkÀnyrep¡lû lehetett volna.
NemhiÀba perzselj¡k f´l benzinnel
a patakot egy pisztrÀng f´l´tt
(JÀkob pettyes vesszeje uszonnyal, sÁkosan),
tÁz ¢v mÃlva J¢nÀban lÀngolva kihozzÀk,
b¡d´s vajjal kell bekenni ¢s kihÀnyni,
csontvÀzÀt Schiller ajtajÀra sz´gezz¡k.
ösztam, Àm neh¢z ¢s fÀradt lett a vÁz.
M¢ly füben csapkodtam hirtelen,
hernyÂ araszolt szÀraz f¡rdûnadrÀgomon.
A f´ld alatt d¡b´rg´tt tovÀbb a nagy patak,
sebaj, barlangÀszok k´vetik, a Farkas¢k.
ºvegcser¢pbe l¢ptem, itt itta le magÀt
sz¢papÀm, itt ¡t´tt¢k agyon a but¢liÀval,
¢s kiittÀk a marad¢kot. AzÂta
az italokat mÀlnÀnak nevezz¡k.
KakaÂzom hajnalonta apÀmmal,
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a nejlonabroszon k´z´tt¡nk mÀszni kezd
egy ¢des drÀga kakaÂs csiga, megessz¡k.
Ki marad gyenge, ¢s ki lesz erûs?
MegÀssa sÁrjÀt a vasÃti t´lt¢s oldalÀn
f¢lÃton TormÀsliget ¢s Iklanber¢ny k´z´tt,
sz¢tkergeti a gyÀszolÂ rokonokat ¢s lepihen.
A pecs¢t felt´r¢s¢ig sÂhajtozva hallgatja
a f´l´tte ÀthÃzÂ, kattogÂ vonatrajokat.
A kocsma pinc¢j¢ben sz´rcs´g egy folyÂ,
nyakas, ¡res palackok bukdÀcsolnak rajta,
mint kÀrhozott hattyÃk az AkherÂnon,
a r¢szegeket elviszi, m¢g Farkas¢k ki¢rnek.
K¢nszagÃ fejes kÀposztÀt hoznak eb¢dhez,
Szalay nagymama k¡ldte f´l a pokolbÂl.
Denev¢r hajukban, rosszkedvüek,
felrÀzzÀk a befûttekben alvÂ szilvÀt.
A falban sÁrnak, gyül´lk´dnek a cs´vek,
f¡rdûszoba f¡rdûszobÀra Àzik,
a lakÂkat kitÃrja egyetlen Nagy LakÂ.
A hÀzak alÂl elûj´n az isteni Ikva,
gyeng¢d bal kez¢vel eg¢szen KolozsvÀrig sodor.
EtÀ¢k kamrÀjÀban patkÀny issza
a tojÀsokat, ¡ld´z´m. °s v¢gre
egy valÂdi, roppant malom, de nem.
Kereke elûre-hÀtra jÀr, a tenger jÀtszik vele.
Kifut. VasmacskÀk nyoma a parton,
rozsdÀs albatrosztollat visz a sz¢l.
A f¡rdûzûk ¢rthetû nyelvet besz¢lnek,
panasztalant, nem magyart.
HÀt ezek hibÀtlan franciÀk! IdÀig j´ttem.
Elv¢tettem a folyÀsirÀnyt, s ´regszem.
C¢ltalanul els¢tÀlok PÀrizsig.
A boulevard Delessert-en hÀzmesterek
locsoljÀk a hÀzelût szÀnalombÂl,
fÂkÀjuk ugat a k¡sz´b´n szalaggal
nyakÀban, idÀig ¢r a sÂs,
ÂceÀni levegû hatalma.
A ciklÀmenillatot k´vethettem volna
f´l a Muck tetûre, nem buszozn¢k
a reggeli, parf¡m´s 72-esen, bÀmulva,
az uszÀlyos a SzajnÀn, Le Havre fel¢
a vashullad¢kkal, milyen messze csorgat.
Halkan csobognak a jÀrdasz¢lek, gy´ny´rü
n¢gerek hajtjÀk a vizet nagy s´prüvel.
Itt fogunk szÀllni k¢nyelmesen,
elûtt¡nk a liftaknÀban galamb r´p¡l,
a nagy lendker¢kn¢l van a f¢szke,
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az ac¢lhÀlÂn bel¡l, az ör galambszeretû.
SzÀllhatnÀnk, de elrontjuk
a hÀzassÀgunk a hetedik emeletig.
Keserü a test¡nk, ¢des çrkÀdia.
Elapadt kasztÀliai vÀzÀban
harmincegy ¢ves rÂzsacsokor, ott k¢tszer
jobbra az imbolygÂ csel¢dfolyosÂn.
Itt alszol velem h¢t hÂnapot
egy matracon, s gyÂgyteÀs dobozod
elindul a csÂtÀnyokon, Àm
hÁredet, esk¡sz´m, nem ûk viszik sz¢t.
Buksi fejeket terelsz b¢k¢sen Saint-Cloud
bÃs jÀtszÂmezej¢n, ¢rtesz hozzÀ, istenem,
mÀr a Szamos viz¢ben talÀltÀl gyermeket,
hazavitted, s û lett a hugod.
ElmosÂdott iskolÀsok lÂgnak a bordÀsfalon,
folyÂm¢lyrûl ¢gi tornatermet lÀtok,
vagy a t¢li esû ´mlik az ablakon.
Gyerekzsivaj reggelente, s az eln´k halÀla
napjÀn becsapÂdik egy sirÀly a p¢khez.
JapÀn szÂtÀrral rohanok egy meredek utcÀn
a Panth¢onnak, ¢s eltün´k, hiÀba erûlk´d´m,
elmos a felejt¢s f¢rfikori nagy hozammal.
Csacsihalat vacsorÀlnak hÀrom
filozÂfusok, az egyik az izgÀga PÀn,
¢s rÀd veti magÀt, a mÀsik a v¢c¢ben
az egyetlen pÀrizsi pÀsztorlÀnyt csodÀlja,
s valÂban, a szellûzûn Àt der¢kig lÀtszik
a karcsÃ vastorony. A harmadik
borforrÀsra lelt, sokat besz¢l, de errûl hallgat.
Sz´kûkutak siratjÀk Versailles-ban
az utolsÂ Nagy PÀsztort ¢s az Udvart,
az egyik k´z¡l¡k forrÂ vizü, az mÀr anyÀm¢,
tyÃkot kopaszt. A gûz felcsap a meggyfa
lombjai k´z¢, hosszan alszunk eb¢d utÀn.
DrÀga çrkÀdia, Ãszik benned egy aprÂcska hal,
kimÀszik a partra, megkeresztelik, lÀbra Àll,
s elindul a vÁzimalom fel¢.
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