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„Jöjj fel óh kút”, énekelném
neki, a szomjat oltó foncsoros
felület, ki tudja melyik szivattyútelep
vagy felszedett aszfalt alól lobog
fel ígérete, melyik nézés mögül
tárul fel óceánokat megszégyenítő
édessége, kávája mellett lepihenni
hosszan vadászoknak sem lehet, „a kút,
amelyet fejedelmek ástak”, szomjoltó
szavad a legszárazabb évszakban, amely
negyven évig kitartott makacs bóra
zizegő hangja közt, kortyokban
inni, aztán áll alá lucsokban önteni,
hogy folyjon végig, ölelje gyolcsalakban
porzó testemet, a szó, amit mondasz, „a kút,
amelyet nép előkelői vájtak kormánypálcával,
vezérbotjaikkal”, érintéseddel öltöztet,
vízárba von, hogy előtted és a csillagok
előtt ne meztelen álljak, a vízlepel.
Pannonhalmi Szemle, 2015/2.
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Céklalevest főzött nekem a kedvesem, uram, aki már nem is volt az,
mégis azt mondta, gyere el, beszélgessünk és együnk, eszegessünk kicsit, egész nap a várost járta, hogy céklát vehessen, kimegy a divatból,
mondta, elúriasodik a világ, pedig én hogy szeretem, még az oroszoknál
szoktam rá, igen, ahol vezettem az ide látogatókat, kalauzoltam a kíváncsi, de mindig fáradt sereget, csoportot, hogy utána beüljünk egy
céklalevesre, majd később vodkával hűsítsük a szánkat, én még soha
annyi vodkát nem ittam, mint akkor, így az én volt kedvesem, kora reggel keltem, uram, nem volt kedvem az egészhez, zörögtek az ablakkeretben az üvegek, telet átvészelt leveleket sodort magával a szél, még esni
is eshet, konstatáltam, és legszívesebben visszabújtam volna az ágyba,
de hát megígértem, uram, az utcán, a sarkon, a pici presszóban majd
megiszom egy felest, így is lett, persze, kissé feldobott, könnyebb lett
nekem, az uszodába kellett mennem, oda invitált engem, kezdjük ott
az egészet, legyen ez a start, ússzunk, ússzunk együtt, egymás mellett
a medencében, megborzongtam, ha a vízre gondoltam, a hideg, hűvös
öltözőre, a csúszós, sikamlós kőre, ezt azért mégse, döntöttem el férﬁasan, meglepett a határozottságom, már-már csodálkoztam, igen, sokáig játszadozott velem, de ezt nem vállalta fel, ez a szerelem, édes,
mondogatta, és mosolygott hozzá, és sokszor nem mertem átgondolni,
mit is csinálnék hirtelen, keserű lett a szám, olyan, mint gyermekkorom
barna üveges szirupja, a megszerethetetlen gyógyszer, mézesnek indult,
de utána hányni lett volna kedvem, annyira rossz volt, elviselhetetlen,
az uszoda előtt egy pillanatra arra gondoltam, bemenjek-e egyáltalán,
ki-be járkáltak az emberek, percenként csapódott az ajtó és jött ki a gőz,
tódult, az arcok elmosódtak, akárha valami örök ködben, homályban
leledztek volna, a feles kevésnek bizonyult, mégis betoltam, -tuszkoltam magam, a pára itt már koncentráltabb volt, sokáig nem láttam
semmit, olyan időtlenül álltam ebben a világban, nem is tudom, meddig, mikor megpillantottam az öltöző előtt, úszósapka volt a fején, de
a tincsek ki-kibuktak belőle, az egyik, a legkitartóbb a vizes vállára
tapadt. Megértette, nem megyek úszni, és míg várakoztam rá, úszóköpenyes nők és férﬁak sürögtek-forogtak a hallban, és mindenütt az
a szúrós, kénes illat. Fokozatosan öntött el a meleg, vastag szálú, valahol

