
Nagy lea

Perem

az özvegy éjszaka
üres akváriumszavakat kongat.

Három nagy mellű nő; lábat lógat
a rozsdás kikötőkön. Az éjjel vad 
delíriumában, jazzszólamok törnek fel, 
kagylóktól bűzlő söntésekből.
Meztelen pár mutatja meg sétáló
önmagát, ahogy vattacukrot
esznek a hullámzó pacific peremén. 
az agy fájás helyett pánikot fakaszt, 
és a régi fekete könnyek helyett
csak a sós tengervíz marad. 

az özvegy éjszaka
üres akváriumszavakat kongat.

Ütem

Kedvetlenül sétálok. 

Buddha ezt nyugalomnak hívta,
én úgy, hogy kiábrándultság.
Keserű a szám, köpök, és oda se 
nézek, miközben mindenki arról beszél, 
hogy mennyire rossz az, amit tettem. 
Mármint tudod, olyas valamit, amit 
hazugságnak nevezünk. Persze, 
magukról nem mondanak semmit. 
Én se mondok semmit magamról. 
Más szája felőlem maradjon keserű. 

Valahonnan távolból közeledem, messze, 
a horizont takarásába tartok. akkora a táv, 
hogy innen úgy látszik, meg sem mozdulok. 
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Bár így lenne. Kedvetlenül sétálok, én, a
kitagadott. Nézem a Nagy Pörgést, a 
színpadszélen ülve cigarettázom. 
Vonagló testek, könny, izzadság és nyál.
Valaki hamis akkordot üt a zongorán.
Ordítás, visítás, kéjes nyögések,
fennakadt szemek, bűntudat és vágy.

azt se tudja ki, kicsoda, harap, nyüszít,
megvádol, és eltipor, kiközösít, üt és 
kiabál. Kurválkodik, hazudik, és imádja magát.
És ott, a poros színpadon sajnáltatja magát,
aminek a szélén szívom a csikket, a 
„dohányozni tilos” alatt, és a nézők
rosszallóan néznek, de én felállok, 
átmegyek a színpadon. Zárt fülek.
Nem teszem meg azt a lépést,
amit kellene, nem lépek a vad ütemre.

Eltolom a meztelen, zsíros testeket;
van aki ölelne, van aki lökne, én mindet 
eltolom, majd kapaszkodom. átmegyek 
a színpadon, kedvetlenül, le a lépcsőn, a 
cigarettát eldobom, rágyújtok másikra.
Az ütem gyorsul, már a nézők közt
járok, kapok pár megvető pillantást;
„Ez itt? Már megint? Menj már át a másik körbe!”
aztán visszafordulnak hájas diákarcukkal,
vissza a színpad felé, csurgó nyállal nézik;
csodálat és irigység ül a szemükön, hályogként 
tapad a szemükre. a hasam dagad, és én félek.
a lábuk lassú ütemre ver a székben, a zongorista 
önkívületben veri a billentyűket, és én arra gondolok,
„őrültek, mind a színpadon vagytok ti is!”
És kedvetlenül sétálok. Széksorok között járok.
Picsák és urak, kiöltözve nézik a Nagy Pörgést.
a hazug orgiát. a terem végére lépek, a 
fénypulthoz, ahol senki se áll. Őrjöng a 
taktus, innen a színpad, összefojt testek vad 
őrjöngése, a nézők meg izzadt pontok csak;
lehúzhatnám a fényeket, sötétbe borulhatna 
minden, és felháborodottan morajlana a nézőtér, 
én lennék a gyűlölt felszabadító. A kiközösített. 
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Véget vetnék a Nagy Pörgésnek, nem lenne tapsvihar,
nem lenne függöny, nem lenne hajlongás. Nem 
lennének Ők. De nem. Oltva hagyom a reflektort.
Úgyse lesz tapsvihar, csak beállnak a nézők is.
Úgyse lesz függöny, csak összeesik mind.
Úgyse lesz hajlongás, csak döbbent csönd.
Nézzétek csak, meg pörögjetek, mert én kilépek, 
mert én nem, mert én nem állok be közétek. 
Én, a megvádolt, én, a kívülálló, én, a kitagadott.

Kedvetlenül sétálok.

TOP 10 – Magyar szépirodalom, 2017/III.
Hörcher Eszter kritikus (Vár Ucca Műhely)

1. Petőcz András: … és arcára álarcot teszen 
2. Parti Nagy Lajos: Létbüfé
3. Tóth Krisztina: Párducpompa
4. Rakovszky Zsuzsa: Célia
5. Nádas Péter: Világló részletek I–II.
6. Kovács András Ferenc: Lözsurnál dö Lüniver
7. Szécsi Noémi: Egyformák vagytok
8. Erdős Virág: Hátrahagyott versek
9. Kiss Judit Ágnes: A Halál milongát táncol

10. Barlog Károly: Kovács Istenke álmodik
+1 külföldi szerző
Rosa Liksom: Ideiglenes


