
Nemes Nagy Ágnes rövidversei persze sokkal színesebbek, sok-
kal villódzóbbak, mint azt most, némi szaggatottsággal talán érzé-
keltetni sikerült. De nem is ez volt a cél. Csupán az, hogy az utókor
figyelme ráirányuljon egy olyan verstípusra vagy verscsoportra,
amely legalább oly pontosan képviseli írójának eszményeit, mint a
sokat tárgyalt, hosszabb versek, miközben a rövidre szabott hely
szorításában a személyiség olyan jellemzőit is felvillanthatják, ame-
lyek a többi súlyai mögött mindig az árnyékban maradtak.

Emberszabás
Kegyeletsértő

Nekem egy halott ne mondja meg, hogy mit csináljak,
nekiláttam a lakásnak, csak úgy bűzlött a jelenlététől,
a legapróbb tárgy is maszatos volt az ujjlenyomatától,
a kamra televolt majd-valamire-jó-lesz-még
dolgokkal, soha semmire nem voltak jók,
és most már nem is lesznek, tizenkét
szemeteszsákra való cuccot ganajoztam ki,
és vittem le a kukákhoz, ott végezte a
szemüveggyűjteménye, melynek minden retkes
darabjához más szempár szükségeltetik,
a működésképtelen tranzisztoros rádiók garmadája,
a kábelek és elromlott lámpák, a nyeletlen kések és a
pengétlen késnyelek, a kép nélküli keretek és a
keretezetlen képek (nincs kettő, amelyik passzolna egymáshoz),
a kiszáradt töltőtollak, melyekbe nem lehet tintát kapni,
az üres öngyújtók, melyeket sehol nem töltenek újra,
a kilyukadt zoknik, amelyeknek stoppolásával
semmi értelme rontani a szemet, mikor öt pár
kínai zoknit kapsz egy ezresért, és ha már itt tartunk,
az alma, körte, gomba, rumbatök formájú stoppolófák
arzenálja, melyeken csak azért sem foltozok soha
kínai zoknit, egy csomó olyan kütyü és szerkentyű
és vízicsoda, amelyeknek létezéséről nem is tudtam,
de nem is akartam tudni, amelyek hasznáról
fogalmam sincs, de nem is akarok fogalmat alkotni,
válogatás nélkül szórtam a zacskókba az egész
hóbelevancot, egy hörcsögmódra leélt élet kellékeit,
és komolyan, úgy, de úgy megkönnyebbültem,
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mikor mindentől megszabadultam, csak arra
eszméltem fel, hogy a házmester rázogatja a vállamat,
mit bőgök itt a kukára borulva.

Halottvirrasztó

Nekem egy halott mondja meg, hogy mit csináljak,
ilyen ember több nem élt, nem él, nem is fog
a földkerekségen, mindent hozzá viszonyítok,
mindig kikérem a véleményét, hiszen bármelyik
szobában bármelyik irányba nézek, ő tekint vissza rám,
és mindig helyesel, nagyon jámbor lett,
mióta megboldogult, sosem zsémbel,
nem akad fenn minden apróságon, nem vádol,
hogy szórom a pénzt, és hogy mindent rossz helyre
teszek vissza vagy eleve rossz helyen tartok,
nem mondja, hogy így nem lehet élni, hiszen
nem is él, mindig ilyen csendes emberre vágytam,
aki nagy, barna szemével hallgatagon helyesli,
bárhogyan is döntök, éppen ezért mindig úgy is
cselekszem, ahogy helyeselné, ha élne, bár míg élt,
nem nagyon lehetett úgy cselekedni, hogy helyeselje,
azért ne aggódjatok, nem savanyodtam ám be,
és nem is csavarodtam be, eljárok ám én itthonról,
dehogyis élek a négy fal közé zárva, mindennap
legalább fél órát sétálok, ha esik, ha fúj,
negyedórányira van ugyanis a temető,
a sírkőről is ő néz rám a fekete szemével,
barna lenne, csak fekete-fehér a fotó,
láthatóan jól esik neki, hogy elszabadultam
kicsit otthonról, hogy eljöttem a találkára,
ahol senki se láthat meg bennünket, hogy
rengeteg tennivalóm közepette végre
rá is szánok egy kis időt.
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