
Bér Piroska

HÉTFŐ

Indigókék és strassz-színű az ég.
Mindig is kurva akart lenni.

A legalacsonyabb közös nevező.
Az utolsó szalmaszál.

A felső combon
rózsaszín, viszkető hurkákat hagy

a csipkés harisnyagumi.
Olyan nincs, hogy túl hosszú éjszaka.

Lábaközébe támasztott kézifegyver az üzlet:
letarolja szelíd esésű zsigereit.

Pedánsan vágott körmű
az a kéz, ami enni ád.

Meglepően közönséges dezodor
párállik a szalonna szürke szőrzetéből.

Lassú gilisztát takar
a petyhüdt comb.

Az éjszaka közepére
már őszinte érzelmeket

ébresztenek a tagok.

A haját simogató kezet,
a csiklójához dörgöződző alkart:

elkapni.
A bimbójára nyíló állkapcsot:

megrepeszteni.
Beleharapni a kézbe,

ami enni ád.
Csontig lerágni,

és elnézni, ahogy
a hús leválik,

a vér elszivárog
élettelenül hagyva a testet.

Olyan élettelenül,
ahogy ő érzi magát
az enni ádó kézzel

töltött éjszakák után.

„Tükröm, tükröm, mondd meg nékem

hogyan áll a bankbetétem?

Indigó kék és strassz színű ég.
A Hilton portása köszön.

Minden éjjel utolsót lélegzik
az önkiteljesítés felé vezető úton:

Hontalan, hajléktalan,
vonzóan idegen.

Tárt karokkal várta őket ez az ország:
A szerelő aknák, a tatarozó állványok,

az eperföldek, a lebujok,
a hátsó ajtók, a munkásszállók, a cselédszobák,

a gettók.

Testek, hogy átkarolják őket,
és a váladékukat letöröljék.

Szennyesek és mosatlan edények halmaza,
mázsák cipelése,

utcák söprése,
padlók fényezése,

kocsik hajtása,
élőhús mészárlása, darabolása, megpuhítása.

Testük pucérkodása.
Seggük megdugása.
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Szakszervezetlen munkaerőpiac,
áldott legyen a te neved,

hogy megadod mindennapi kenyerünket.
Szabadíts meg minket az idegenrendészet

gonosz ellenőreitől,
akik nap mint nap kémkednek utánunk,

hogy elhajtsanak minket
a te bőségnek örvendő földedről.

Szóról szóra botladozott ebben a nyelvben,
és úgy nyílt meg új hazájának,

mint egy föltépett seb,
elrongyolódott húsú szélekkel.

Hétfő a mosás napja,1

dalolják az ünneplő,
vérfoltos bugyik
a szárítókötélen.

Indigó kékjük lassan kifakul,
mire a fény utolsó szál

szalmáját markolásszák.

1 A brit hagyományok a hét minden napjára más-más házimunkát

írnak elő. Hétfő a mosás napja.
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