
 

Eszteró István 
 

A hangya kalandjaA hangya kalandjaA hangya kalandjaA hangya kalandja    
 

— madáchi színekben — 
 

I. 
A mennyekben 

 
Az első Éva egy neandervölgyi, 
még szilikon nélkül hódító hölgyi, 
kiszáradt a horda 
kannibáli torka, 
amíg Ádámmá avatták emlői. 

 
Kiválasztott az Úr a hatodik napon 
mindjárt kettő hangyát darwini alapon, 
hogy az embernek szolgáljon mint jelkép, 
ha nem fűlik a foga munkához egyébként, 
melyben gyönyörködve a kedély el nem tompul 
levélfakadástól míg sárga meg rőt lomb hull, 
hiszen a szirupos édeni viszonyok 
miatt alighanem a háta viszolyog, 
és kígyó nélkül is az lesz az első dolga, 
hogy a tiltott gyümölcsöt rögtön megkóstolja. 
Ám higgyék csak, megorrolt, nem veri nagydobra, 
hogy édeni flörtnél talentumuk nagyobbra 
predesztinált, így kívül tágasabb a mezsgye,  
mit vázlatul kreált, hogy ember befejezze, 
 

s mert Lucifer derült a témán módfelett, 
zsebébe hangyákkal ugrasztott jó szelet, 
akik a kénkőbűztől megvadultak menten, 
hogy elröpítették a csavart csillagrenden 
keresztül-kasul a rémült pokolnagyot  
a világ elejéig, hol nyekkent egy nagyot.  
Rázta a nadrágot, hogy rengett pokol, éden, 
úgy vakarta farát, jaj, elfordult a szégyen, 
ahogy megszökte magát jobbra is meg balra, 
megesküdtél volna, hogy egy egész boly marja. 
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II. 
A paradicsomban 

 
Tiltott gyümölcsre hágott a hangya 
tudtán kívül, s nőtt rögvest nagyra, 
le is pottyant almástul 
súlyánál fogva, nem mástul, 
a termékeny puha avarba. 

 
A kiválasztottak már ásni kezdtek nyomban 
a TUDÁS FÁJA alatt a paradicsomban, 
levélhalmazon át, a gyökerek közt túrván 
a mélyreható mélybe elvezető túrán, 
fennakadás nélkül, hol a vizsgák feszült 
légkörén elszántan röpdösnek a betűk, 
illatszók, mondatok, hogy a hangyaelme 
frissessége direkte bizonyítást nyerne. 
 

S támadt honfoglalás, ünnepi és jámbor,  
mikor kirajzanak a földből, fűből, fából, 
kik építeni, óvni, nevelni se restek, 
s bár ettek a gyümölcsből, bűnbe mégsem estek, 
miként az emberpár, mely sorsüldözött kóbor 
lesz azonmódúlag, hogy kiesik a jóból. 

 
 

III. 
A paradicsomon kívül 

 
Ádám kedvence ó Merlot, 
merre fordulni nem mer Lót: 
Szodoma, Gomora 
tüzének gomolya 
égette, de hát kóser volt. 

 
Nekem nyóc, mond Ádám dűtve a garatba 
tőke levét nonstop, mert fúrta Úr haragja, 
már kettő Évát látok, s egy is több a soknál, 
ha mind helyében kell az Édenről leszokjál, 
ki szánom-bánomok közt türelemmel tűröd, 
hogy egy rohadt almáért kiteszik a szűröd  
örökös strapára ítélve ivadékid 
a nagy fekete lyukba szippantó sötétig. 



128 Múzsa és lant 

Inkább, ha úgy tetszik, majd álmodom a hangyák 
ösztönökbe pólyázott izgalmas kalandját 
levelek közt nyüzsgő örök áramában, 
ha díszletei között megvetem a lábam, 
saját hangyafőmre, amely nagy és lapos, 
ha véletlenségből cipőm rá nem tapos, 
míg Évához érek, mily bűbájos rovar, 
hajlongni hangyaság előtte nem sokall,  
 

mától többé velünk nem packázik az Úr, 
hogy szeretet, hála csak hozzá idomul, 
nem irkál át jövőt sok maffiózó senki 
a térképen, bukszámban, se ruszki, se jenki, 
a hangyák közt majd én a parabola, példa, 
s ha kifáradok, Éva. 

 
 

IV.  
Egyiptomban 

 
Volt egy úr, nagyon nagy: Ramszesz, 
lelkes cicákra ki mancst tesz, 
bár francia dáma  
szerint a szerszáma 
Párizsban utólag kampec. 

 
Először is Fáraóhangyaként a trónon 
szólít, íme, tisztem a rabszolgákhoz szólnom, 
ékes szóval mégis, hogy értsenek belőle, 
annak nevét karcoljuk a piramiskőbe, 
aki tiszta szívvel és fenntartások nélkül 
itt szőröstül-bőröstül maga is beépül, 
a nyelvére harap, mely vulgáris, sőt barbár, 
ha rávillant szemével a körmönfont hajcsár, 
míg kőről kőre lép a kontinuitás 
piramis alaptól a csúcsig, nem vitás,  
máskülönben korbács, a csápok vad csapója, 
ami a hangyalelket öröklétbe rója, 
 

de ha nejed, mázlis, véletlenül az Évi, 
profilod a jövőt még papiruszról nézi. 
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V. 
Athénban  

 
Nézték egymást vicaverza 
tíz napig, a görög, perzsa, 
míg szólt Milti: marakodni, 
mert ez itten maratoni, 
egy meg hírrel fusson, persze.  

 
Vitázhatnak létszámról majd a történészek, 
falanx élén, ahová rendelt hangyafészek, 
évezredek avarján fúrok át az őszbe, 
mikor a hangyalélek túlerőket győz le, 
ahol az írisz nyílik szivárványtól elcsent 
színeiben pompázva boldogsággal versenyt. 
 

Csak égi névadója, a szeszélyes nimfa 
cserél mosolyt gyakorta mennydörgésre, mintha 
fenyegetne vörösen izzó hangyaarccal, 
hogy csatavesztéskor törődjem hadisarccal: 
gabonát, százgrammnyit s tíz aranyszemcsét per zsák 
követelnek nyomban a szemtelen perzsák 
nyüzsögve feketén elorzott romokon; 
 

vezényelhet haza az ősi feromon, 
ha lenne népszavazás, amely ki nem túr itt 
minden pofára ejtett szalmaszálon túlit, 
ahol igazoltat kapunál a szimat, 
már hallom, hogy rágják nyakam s rágóimat, 
adj bár egy aszpirint, ne fájjon a fejem,  
kérem, míg pár lábam mentené a nejem 
az utókornak, mert nem mindegyik szaladt, 
s kevéske hangyatejet, hogyha még maradt. 

 
 

VI.  
Rómában 

 
Gladiátor sisakja cifra 
arénára több réssel nyitva, 
 de ő csak Luciát, 
végsőt is így kiált 
bámulva egyetlen likra. 
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Hej, micsoda illat, amott egy mézesüveg, 
ha megmártózás ellen nem int a feszület, 
ugorjak-é fejest, hiszen már feketéllik 
azok tetemétől, kik üdvösségnek vélik 
tobzódni javakban, átkozott szindróma, 
amelybe belefúlhat, aki országolna. 
 

Lám, trónus árnyékában a hatlábú hímek 
borhoz, tivornyához minap kerestek rímet, 
s örömhangyák keblén szippantva be virágport 
hanyatt-homlok méztóba mind sietve gázolt, 
aztán kapálózva, az utolsó szuszig 
bízva bízott valahány, hogy ő még kiúszik, 
s most elmeredt szemekkel a szájukat tátják, 
akárha élnének, s a halálukat játsszák 
hangyaszemet nézve immár lélegzetvétel 
nélkül a nyíláson alászivárgó fénnyel. 
 

Melyet feléd nyújtok, tekintsd e szalmaszálat, 
még akkor is, ha rajta felkopik az állad, 
ó, mássz, ragacsos Éva, sebesen át rajta, 
s ne csápolgass közben se jobbra már, se balra. 

 
VII.  

Konstantinápolyban 
 

Ádika hős lovag leve, 
bár szépet hasztalan teve, 
mert mutat Izóra 
fügét az izére, 
melynek olyan csúf a neve. 

 
Nem túlzok, az igazi hangyaság, a békés 
előtt sem világos a kapitális kérdés, 
a hangyarend irányi vaj mire vezetnek, 
ki igaz hangya erre, és ki az eretnek 
világrészek küszöbén, míg átlépünk szerre, 
egymás haját tépvén, ha nőtt volna a fejre, 
 

habár a gond az, be mikor valljuk okát, 
ki nevelje nagyobbra végül potrohát 
meg nem feledkezvén a hangyaboly ügyérül, 
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mielőtt a voksszám végzetessé gyérül, 
hiszen az elv a régi, ahogy a plenáris 
testálta, szimatunk oly multikulturális, 
bár nem vagyunk egyformák, analóg a nézet, 
egyik-másik szeretne már több harmatmézet, 
a kamra kulcsait magához vénné nyomban 
a közért való rettentő aggodalomban, 
mitől meg-megizzad a gömbölyödő tarkó, 
ha úgy érzi, hogy egyre kevesebbet marko’, 
ezért aztán vér folyik patakokban messze, 
a tulipános ládát vörösebbre festve. 
 

A hangyabakának nehéz a viselet, 
hogyha minden bolyban másik Évát szeret,  
amíg kitanulja az egyik rigolyáit, 
szemét a földre sütve közelít a másik, 
de tedd hozzája azt is, ha mint zárdaszüzet 
el sohasem érve a karjából kiűzet. 

 
 

VIII.  
Prágában 

 
Száll Kepler úr álmában 
csillagrajjal hátában, 
holmiját ahova 
szórta Keplerova 
szerteszéjjel Prágában. 

 
Van-e tudós hangya, ki morzsáért cserébe 
harmat-lencsén bámul a csillagok szemébe, 
hogy bukdácsolva egyre göröngyös ösvényen 
a mennyei pályáknak küszöbéig érjen 
éjt nappallá téve, mert ruhák és szalagok 
díszében szép neje más karján andalog 
a pázsitszőnyegen, és szemérmetlen csápja 
érzékien csapong, s az egész udvar látja? 
 

Jósolnál balgákat, a sereg diadalmát, 
míg Éva a kígyóval kóstolja az almát, 
amikor mint csillagász professzort maholnap 
látcsövekkel együtt az utcára pakolnak, 
gazdálkodja ki neked majd egy másik század, 
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hogy üstökösön csücsülve lóbálhasd a lábad, 
míg az udvaroncok a legfelsőtől kezdve 
hazudozva tépik a szájukat sebesre, 
álmodnál szépeket egy virágra borulva 
a hangyatársadalomnak ezer év múlva? 

 
 

IX.  
Párizsban 

 
Danton meg a Robespierre 
játszottak a fejekkel, 
sajátjuk is sebtiben 
a porba hullt, tres bien, 
többé nem nőtt egy se helyr’. 

 
S lám, van a fűben-fában olyan sürgés-forgás, 
ki nem vigyáz, a szemét kiüti a forgács, 
ácsolnak egyre-másra nem csicsás trónszéket, 
amelyhez uralkodó vághatna jó képet, 
sorára várakozva szalmaszálon ül ott, 
halálát kiáltja ezernyi sansculotte, 
hol guillotine bárdjától potyog nyakra-főre     
sok elvándorló lélek nemes hangyafője, 
 

s mire a nap bolyon túl röghatárt cserélhet, 
töröl a többségi izgága kisebbséget, 
még engem is, Évám, ki nem vagyok banális, 
ha szavamra felbolydul egy vakondtúrás is, 
mégis a hatlábú, a dörgedelmes Danton 
fejét úgy veszti el a véres hangyahanton, 
hogy egy csodás hűhóban játszva hangyavezért 
keresi örökké az álma másik felét. 

 
 

X.  
Prága, II. 

 
Kiszámolta este Kepler, 
hogy elpatkol, ha még koplal, 
mert üres a kincstár, 
bár sok  dolga nincs már 
e világon, s pakolt reggel. 
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Arra ébredni, hogy vár a hepehupás 
tér, hat tornacipő és a tandemfutás 
gyötrelme a császári hangyatanodában, 
s bármennyire látomás felé vinne lábam, 
mint szél fújta lángnak a kószáló koromhoz, 
vissza kell futkosnom az elmaradt koromhoz 
szaglászva üszkös nyomon apraját és nagyját, 
amerre névjegyüket füstölögni hagyják, 
az tán Rudolf császár, ki ottan hangyamezben 
alkimista tégelyt forgatva összerezzen, 
a gyönyörűségtől elnyílik szeme, szája, 
és észre sem veszi, hogy repül koronája. 
Ropja a miniszter, azonnal múzeumba 
vele, s járja ajtónálló, umbala, umba, 
bölcsek köve gurul, ki tudja, hogy hol áll meg, 
magtár, mézes bödön, a császárság is rámegy, 
 

nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben 
hangyaságát rühellő ifjú hangyafőben, 
míg kender füstfelhőjén lengenek elnyúlva 
az egyik bódulatból a másikba múlva,  
még jó, ha ébredező fél analfabéták 
csak vaktában dobálják a spongyát, a krétát 
habzó szájjal motyogva, mert új csillag, egy jel 
kerül a táblára, hogy „bazmeg, hülye Kepler”. 

 
 

XI.  
Londonban 

 
Az lányokat, tán nem is hiszik el, 
úgy hívták, hogy Jenny és Jennifer, 
titokban felváltva 
feküdtek egy ágyba, 
pedig hát tudta ezt Jerry well.  

  
Ezer előkészület folyik ezer fronton, 
vásárolnak kebabot, hangyairtót fonton, 
házi bombát, gyutacsot, parfümöt is, illót, 
kirakati mosolyon alkalomhoz illőt, 
mint dicstelen jelentől olajozott Temze 
fertőző hullámin a halált ütemezve, 
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úgy hemzsegnek tolongón vásárban a hangyák 
szimatolván porondon egymás zsebét, rangját, 
dolgozóhangyától a peckes katonáig 
rágógumit rág mind, és csápja hadonászik 
épp egy bódé előtt, hol hangyakirálynőket 
csórén mutogatva csalják a vevőket. 
 

Már-már felkiáltok, hát nincsen itt virág, 
nincs egy szabad Éva, már mindegyik privát, 
midőn jobbról, balról kettő is közrevesz 
manőverező bájjal, hogy csak költekezz. 
 

De hol van Lucifer, hogy mondja, mi a fair? 
 
 

XII.  
Falanszter 

 
Élt egy suszter, ki megunta 
kopácsolni pincelyukba’, 
elrikkantotta magát: 
sorakozó, kutyafák, 
s felállt faszegből a hunta. 

 
Volt egyszer, hol nem volt valahol egy falanszter, 
kihalt az elefánt és bolhástul a hamszter, 
amerre legelésztek levéltetűcsordák, 
nem látni egy falunak integető tornyát,  
jövő sámlijára se huppan hangyagazda, 
ki fejéskor a sajtárt lába közé kapja  
színültig csordítva beléje harmatmézet, 
hiszen a fejőgépek mindent elintéznek, 
a bölcsek is feledve, mindenik és végképp 
(Plató agyonrázat merengve pár tehénkét), 
 

de hangyává kit tettem, legjobban fáj Éva, 
ha elvett álmainkért csíp dagadtra néha. 
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XIII.  
Az űr 

 
Volt egy úr, a neve Ikárosz, 
ki magasba szárnyat irányoz, 
ahol a nap tüze 
vele tréfát űze, 
hasonló lett égett libához.  

 
Időnek múltával az ég is egyre többet 
csalogat kékjével, a fű magasba szöktet 
repülni hártyaszárnyak lendületén újra 
katángkórón remegő ökörnyálon túlra, 
ahol pirosló bokrok hajlanak az űrbe 
a gondolat sötétjét lobbantva derűre  
bogyóikkal, megannyi ringatózó bölcsőn, 
melyek törékeny bájjal lengnek át az őszön, 
csak szállni, hol illattól megpezsdülő elme 
tűzijátékára még tarka rét felelne, 
 

míg Föld szelleme hagy, mely gravitációt 
von köréd, s bekattan csöpp skatulya, fiók, 
még ott is arra gondolsz, hogy teteje az ég, 
mint hitted a nagyobbik skatulyában még. 

 
 

XIV.  
Az eszkimóknál 

 
Egy eszkimókölyök, az eszkimóka 
csöpp fókazsírért ment a messzi boltba, 
motorszánon pörge 
kanyarral előzve 
szólt vissza Évinek: kapd be, pufóka. 

 
Ám Gaia mégse hűlt ki, inkább felmelegszik, 
kiszárad a koponya, összemegy a lexik’, 
három írásjel egy hosszabb SMS-e, 
ha keringőre inti Hurri Kán kedvese, 
s villan rőt hajzatának bonszáj koronája, 
ahogy dögös formáját égre tetoválja, 
terebélye alatt vörösebbre nem ég 
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vöröshangya sem, ha eltéved a derék 
pihétlenre epilált meredek lábszáron 
a rengeteg allergén fűszerezte nyáron, 
amikor a családfa hasadozik rostig, 
az utcát ellepik a csövesek, a prostik, 
bűnöző rendőrök, utcagyerek, drogos 
jelezvén, a morál lejtője hány fokos, 
hol szívós rámenősök háborúja ásít 
folyékony fókából tankolni fulladásig. 
 

A föld flaszter mázán Renault, Ford, Toyota, 
kinek nem hiányzik, füstgomolyt toj oda. 

 
 

XV. 
A paradicsomon kívül, II.  

 
Nagy Hangyász kamelta Furnikárt, 
miután jóllakott, szundikált, 
egyszer a falat ott 
nyelvébe harapott, 
mire azt mondta: itt fúrni kár. 

  
S akkor a hangya és Ádám, kik voltak egyek, 
felébredt, az álom bárkája megfeneklett, 
örült is végtelenül, hogy nincsen vége 
mindennek, kamrában ha öt-hat bödön méze, 
s hogy lát bőven banánlevélbe csomagolva 
gombostűfejnyi gombát a polcokon sorba’, 
másrészt irtózatosan gyötörte magát 
a jövőt illetően, s tornázta potrohát 
fel egy fűszálon, hogy hajlatáról bakot 
ugrik a mélybe, otthagyván csapot-papot, 
de ekkor Éva megmutatta mind a bábot, 
és mondá a Hang, aki mindkettőbe látott, 
hogy nincs vész, csak éppen más DVD, nem ez 
a nekik kijelölt álmokkal a lemez, 
meg azt, hogy ez az Ádám nem is az az Ádám, 
más útjelző, felirat, villogás a sztrádán, 
s a hangyaság nem süllyed, hál’ isten, mélyebbre, 
nekik más vízum kell a hangyaéletbe, 
mégis legott tőlük bocsánat kéretett, 
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mert elcseréltek történelmet, végzetet, 
és majd gondoskodnak, hogy a továbbiakban 
nehogy csorbuljanak segélyekben, fiakban, 
épül szeméttelep, lesz hulladékuk dosztig, 
a DDT-t bevonjuk, emberre is toxik’, 
 

a kettő hangya rögvest elsüllyedt e slusszal, 
majd meglátjuk, úgymond, ki bírja tovább szusszal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy Irén 
 

TavaszTavaszTavaszTavasz    
  

Tulipánsorok — százszínű lepel, 
hogy irul-virul a járda hosszán! 
A tavasz kinyílt. A csendes utcán 
kóbor szél könnyű illatot terel. 
 
Halkan sóhajt a kert. Rigó kiált. 
Piheg a völgy frissen zöldült szíve. 
— Áttetsző kék harang — a földre le 
szór az ég törékeny harmóniát. 
 
Kapucsengő — régi dallam szerint 
csendül. S a mélabú, fájó magány 
felröppen. S mint madár amott a fán, 
kicsit megül, majd szárnyra kap megint.


