
Horváth Eve

avantgárd kert

épp a füvet vasalta az udvaron amikor leesett a kutya
lába egy régi sérülés pár éve becsípte a mozgólépcső
és most beütötte a járdaszegélybe miközben az
utalványokat osztogató postás motorját ugatta
egy galamb hirtelen lilát kakilt a teraszra önarckép
világos hogy nyár van világos hogy fáj mint fűnek
a vasalás kutyának a csonk és galambnak a milka

bajlódott tovább a kertben a fiú vakondtúrásra
lépett kidugta fejét egy újabb dália és az íriszek
serege boldogan bandukolt hazafelé amíg a macska
rá nem olvadt a kerítésre akár egy cserbenhagyott
migráns világos hogy nyár van világos hogy fáj
mint az aszfalton burjánzó gyomnövény amely áttöri
a civilizált kereteket majd riadtan hozzábújik az öntözőcsőhöz

egy rahmanyinov-ágyásra taposott a srác és megkínozta
a naplementét szöges tekintetét az égbe szúrta pilóta
keksz maradékát rázta ki a zsebéből eszébe jutott hogy
meghal talán holnap vagy még ma és beköltözik 
a cinkék postaládafészkébe de most a fűre koncentrált
hogy mielőbb el legyen rendezve a kert világos hogy fáj
van világos hogy nyár de miért nő a fűtésszámla

lepkeboy

vitrinbe zárva verdesett a fiú
egy megsárgult krisztus-szentkép
borult a szárnyára lehullt egy kevés
hímpor az ébenfekete polcra bezzeg
hernyó korában kör alakú horog-
koszorúval potrohlábain könnyen
ficánkolt miközben bámulta
nagymama pávatollait a vázában
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a redőny résein tegnapi fény ván-
szorgott be akár a nyárfavatta ha
vége a közmunkának és az utolsó
fröccs is lecsorgott a pulton alea
iacta est dombok hemperegtek
széttárt lábbal szántóföldeket
szülve a napra szürkehályog -
felhő kúszott és a szél rühes
kutyaként dörgölőzött a fáknak
szédelgett a vidék pipacsok
adták tovább a vészriadót

vitrinbe zárva verdesett a fiú
hiába tapogatta csápjaival
nagymama rózsafüzérét
fulladni kezdett és bemászott
nagypapa képe mögé komoran

nem tudták

a fiú hullámokat vetett ahogy nője
riszálta tagjait nem látták a partot
ahol sziklák iszogattak
az ifjú pár hajókkal táplálkozott
mint a kekszet darabokra törték
így etették egymást amíg sütött
a nap ha elborult az ég heves
veszekedés támadt aztán ahogy
máskor is összeölelkeztek a fiú
fel-felcsapott és bálnákat dobált
míg nője simogatta arany ujjaival
tarajos haját borzolgatva össze
de nem tudták hogy partok vadásznak
a nászra
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saudade

a nő megváltódott
mintha már amonnan 
valahonnan túlról szemlélődve
fókuszba gyűjtötte volna az
újrahasznosítás jegyében 
az eldobott műanyag érzelmeket
a fiú ott és azonnal
biomasszává vált
elkeveredett az avarral
annyira zavarba jött
mindeközben tollak álltak
ki az ágyékából
valaki használt vécépapírt
ejtett el fölötte
de a nő csak nézte
és ölelgette holott a fiú lazán
levelenként hullott ki a karjából
aranyló fácánok táncolták körbe 
a különös szertartást
aminek nem volt neve
tehát nem volt
vagyis nem

radír

felvette magára az üveggömböt és gurult a papírtájon
lefelé akvarellceruzák elmosott vonalain szívében 
a kamrai izomrostok westernfilmet forgattak hirtelen
tüzeltek egymásra cafatokból állt a sivatagi reggel 
az éjszaka foszlányait felváltotta a foszfiú-nappal és
fájlalta hogy szerelmei vigyázatlan kaktuszok
módjára dörgölőznek hozzá kilyuggatva napsugarait
gurult az üveggömbben a vágy szét akart törni 
hogy aztán a testébe fúródó szilánkoktól végleg
elvérezzen szaggatott vonalhoz ért párhuzamos
volt az egyenessel és az óriási grafitcsóka csőre
nem győzött kopni radíristenhez fohászkodott
tüntesse el 
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félénk, falánk

a lány arcvonásaiban széncinegék telepedtek meg
mosollyal táplálta és nevetésének gurgulázó szökőkútján
itatta őket mellei kupoláin ideges verebek gyülekeztek
tipegtek-topogtak majd pogány táncba kezdtek a boltozat
alatti ritmusra a fiú most nem mert odanézni hátha el-
repülnek 

reggelek szemfényvesztése

a fiú hamarosan túltette magát a dacon szája
mosolyra görbült mikor a bacon felpöndörödve
sistergett saját zsírján pedig kis híján elsírta magát
öt perccel azelőtt hogy kinyitotta a szemét ólmos
fantáziáiból és a gangon álldogálva elnyomta 
volna az álom szigorúan ébredni kezdett merthogy
a realitásba elbújni olyan mintha éppen előlépne
egy függöny mögül a színpadra ahol az aktuális
szerepet nagyvonalúan és élethűen játssza el
de az álmok valóságát a vonzalmak zsigeri erejét
épphogy el tudta fedni és katatón ráolvasással
terelgette hajából kiszedett juhait 

nyárikék

a fiú szorgalmasan összeszedte a poharakat
mondatai után gyakran fázott a teraszon
ahol a napernyők mint zsugori urak csukódtak
össze este a nyári vihartól levert bogyók és
hernyók nyálkában úsztak a műanyag asztalokon
hiába várt volna borravalót hiába tapicskolt 
ázott cipőben végig a kövecses placcon 
a vendégek elszéledtek valami fedett melegedőbe
elsündörögtek a villamossal a fiú csak állt ott
kifújta a füstöt reklámpólójából csavarta a vizet
haja hullámain zöld hajó szivarfa levele utazott
az ágreccsentő csendben fölreppent egy verssor
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ideát kell hagyni

az ideges pulykafelvágott és a sápadt csirkemellsonka
között vacillált a pultnál a fiú míg mögötte a sor gyűlt
vérszemet kapott egy nyanya és a vén trotty már két
hete rágódott egy pörcön sietni kellett onnan a hentes
mondatokat darabolt kötényén belsőséges plecsnik
igazolták szorgalmaskodását irány a tejféleségek
egy kefírhajú nő ült a hűtőszekrénybe zárva piros
miniszoknyás nyári viseletben combja közül kellett
kivenni az árut a címke fejjel lefelé lógott térd-
kalácsán a fiú megborzongott olyan hideg volt a hűtő
és gyorsan továbbhúzta nyüszítő kosarát szíve
dobbanásig telt meg a reménnyel hogy még életben
van és ha él akkor fizethet hogy átkeljen a bolton
aszott pénztárosnő szalagjára pakolt zacskón a vonalkód
félve elmosódott vonakodott menni nem csippant a
műszer ideát kell hagyni ki megy érte vissza

Mélymerülés I.


