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Az Irodalmi Jelen fiatal szerzőit huncut kis költői játék-
ra kérte fel. Walt Withman Ének magamról című költe-
ményét kellett továbbgondolniuk, amely Böszörményi 
Zoltánt, lapunk főszerkesztőjét is megihlette, Az irgalom 
ellipszise című verseskötetében szereplő Csak kezek, és 
lábak, és fejek és Randevú című verseiben hivatkozik a 
műre, egyes költői képeket vendégszövegként emel be. 
Szerzőink ezekhez a versekhez is kapcsolódhattak, nem-
csak az amerikai költő szövegéhez. Arra voltunk kíváncsi-
ak, a legfiatalabb költő-írónemzedék hogyan viszonyul a 
testpoétikához, milyen új megközelítési formákat és kife-
jezésmódot használ a téma körüljárására. 

Vállak tornácán 
tüzes ujjak ballagnak le-fel

Magyar Eszter Csenge

Pupilla-decrescendo

Minden állapot nemcsak magát nyilvánítja ki, 
azt is kinyilvánítja, ami utána és belőle jő,

És a sötét csönd ugyanannyit nyilvánít ki, mint bármi.

 

szembeszél

Sarokban heverő szavainkat elüldözi a félhomály.
Ember nagyságú szellemek maradunk.
Csak kezek, és lábak, és fejek, vagy már annyi se.
Ereszcsatornába kapaszkodó ujjak lenyomatai,
elsüllyedt jéghalászok a világ szemében.
Léket vájok az időbe, hogy vérző tenyérrel
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úszhassak le a mélyre sodródott messzeségbe,
másnap meggyűlölhessem a halszagot,
és az asztal szálkáit a kezembe fúrhassam.
Öklömmel püfölöm a párnába redőződő álmokat,
nedves tenyered körvonala rajtam
tovatűnő párává lesz.

A halottak arcán ma verítéket találsz,
lekaparod a vakolat szétfoszló ráncait,
majd borfoltokat szemetelsz ujjaim köré.
Meg kell dolgozni a fájdalomért a másvilágon is,
ahol maroknyi képzeleted eladod,
tüskés hátad egyenesen tartod,
újranöveszted magadon kívül
a pirulák mellékhatásait.
Addig is kell egy kis előhangolás:
altatódal szól belső szerveidből,
éhes vagy, és már csak arra tudsz gondolni,
mi lesz legközelebb.

Továbbsuhansz a sugárutakon,
ajkadba fényt harap az eső,
itt a lehetőség
betelni vele ideiglenesen,
s átugrani a lépéstelen pillanatig,
ám te csak taposod a tikkelő város utcaköveit,
a falak nyugtalan bendője egyre tágul,
összegabalyodott arcunk pókfonálból,
ma éjjel az angyalokat is lefizetem,
szárnyak helyett a gravitációval kössék össze minden kezdetem,
rajzolják szabadságomat a hátam közepére,
ez a kívánságom, de mit sem ér,
képzeletem ezen a ponton elvetél,
egy épphogy beazonosítható tárgyi emlék vagyok.
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Vállak tornácán tüzes ujjak ballagnak le-fel,
zongoráznak a felkavarodott levelek között sistergő végzeten.
A lakásodra nélküled
már csak törvénytelen behatolóként jöhetek,
elmém szelencéje még tárva-nyitva,
párnádba ivódik a savanyú füst,
álmodban egy  beragadt kilincset rángatsz,
majd felriadsz,
megkarcolt bakelitarcodban altatódal.

űrszemét

az éjszaka fogantyúja
kiesik kezünkből, és a hajnal elreteszelt ajtaja
meghasad tenyerünk szorítása alatt,
de ha rám nyitnak, és melléd dobnak:
az parancs, hogy keringjek,
hogy ki ne térjek fejed erővonalából.

csak szatelliterdőben
van ínyemre tapintásod visszhangjainak emléke,
ez a fű, mely szárazon és vízen egyaránt nő,
ez a közös levegő, mely a glóbuszt fürdeti,
s ahogy a görnyedt hátú forgószél kampójával magához húz,
az orkeszter messzebb sodor Uránusz röpténél,
olyan tüzet facsar ki belőlem, minőt sohasem tételeztem fel 

magamról,
míg te nyers húsból álló Jupiterré duzzadsz,
és távcsőben rekedt másod alámerül
egy vérlemezkéktől ráncos, túlrajzolt folyóban.

ám ha kihalászlak, már csak egyetlen hold lehetek:
a domboldalon guruló bőr-látomás,
s te az ölelő karok gravitációs mezeje alatt fuldokló,
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aszteroidából formázott szobormaradvány,
mely csak attól reszket,
nem maradhat árva,
s nem tapossa bele senki űrszemét
a félelem szétszakadt talajába.

Látó-tér

Az ívlámpa alatt, mely a pózna tetején
fényt liheg, a tó felé kacsint,

A köd nagymacskái suhannak el felettem.
Életveszélyben lenni annyit tesz, mint
Kizökkenteni őket áramlásukból.

Ha rettegek, megváltozik az illatom.
Ha elkalandoznak, a nyomukban kell szaglásznom.
Járjam az utat, vagy oldalra nézzek?
Döntsd el helyettem,
Ki vagy.

Bánki Benjamin

A fordító

Eljátszom ezzel-azzal,
végigmegyek párszor a szövegen,
van ez a szókapcsolat,
amelynek nincs magyar megfelelője.
Hozzám érsz,
a vér nevű gyorsvonat elindul,
értő olvasó szerepébe helyezkedem,



J   e   l   e   n 63

azon gondolkodom, milyen
többletjelentéssel bírhat a melled,
számba veszem
az összes értelmezési lehetőséget,
szerencsés vershelyzetnek
bizonyul combod satuja.

A randevú vége

Azt utca lélegzik,
most már szabályosan,
akár a szerelmeskedés eksztázisa után
a férfi és női mellkas,
ha egymáshoz simul. 
 
Az árnyékok felkúsznak
megszámolni, hány emelet
a tömbház.
Az utolsó buszom most fut be.
Ha elindulok, még pont elérem.
Egy szimbolikus macska
átfordul a másik oldalára,
ha balszerencsét nem is,
valamit hozni fog.
Kócos haját leengedi
a villanyoszlop,
a karbantartó holnap jön kifésülni.

Valami áttetsző
fennakadt a szélső faágon,
próbálom megfejteni,
lemodellezni az útját,
kacérkodom a repülés
gondolatával.
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Egy szemetes tetemén ülnek a
csillogó szemű boncmesterek,
tépik, szaggatják, zsákokba gyűjtik,
amit találnak,

egyfajta feltámadás ez is.

Borcsa Imola

Ami neked...

Valahol megállok és várok rád. Ezt határoztam el ma délután. 
Tudom, kérted, egy darabig ne keresselek, és én tényleg nem 
akartalak, de beszélnünk kell, el kell mondanom. Nem akarok 
én balhét, soha többé nem fogok veled a cukrászdában ordibálni, 
szavamat adtam, és be is tartom. Tudom, persze, azt is megígér-
tem, hogy hagyok neked időt, nem hívlak, de ez most más, el kell 
mondanom, amíg nem késő. Megváltoztam, minden jó lesz.

Nyúlós volt a délután, vánszorgott a mánus*, sose lesz már ki-
lenc, doboltam a kockás abroszon. Erre ismét azt mondtad volna, 
nincs bennem önuralom, pedig ez nem igaz, tényleg megváltoz-
tam, erről tegnap bizonyosodtam meg. Sötétedés után lestelek, a 
parkban cirkáltam, fatörzsek árnyékában, kerülve a fényt, nehogy 
megláss. Figyeltelek a kivilágított vitrinen át, de nem mentem 
be, megígértem, s látod, betartom, nem zaklatlak. Szóval tudom 
én türtőztetni magam, nem veszítem el a fejem, mint régen, ezt 
akarom elmondani minél hamarabb. Mert nem késő még, ezt te 
mondtad, csak gondolkodnod kell, nekem meg változnom, hát el 
akarom újságolni, hogy sikerült.

* mánus: Erdélyben, Székelyföldön használatos szó, óramu-
tatót jelent.
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Szemerkél az eső, tapad a borongás. Néhány kör a tömbhá-
zak közt, csak míg besötétedik teljesen. Ősz volt akkor is, nedves 
avar illata hömpölygött a kerteken át, mikor először hazakísér-
telek. Féltél, hogy meglát, cirkusz lesz belőle, mindenből az van, 
mondtad, szóba sem állhatsz senkivel, folyton kiborul. Megmen-
tettelek, ezt hónapok múlva mondtad, csak azt nem értem, akkor 
mi romlott el?

Cudar szél nyargal át a parkon, kíméletlen, mint te, mikor azt 
mondtad, fuldokolsz, nem az én hibám, csak tér kell neked, és idő, 
ráadásul mindenből végtelen, így éreztem, minél többet adtam, an-
nál több kellett. És akkor megjelent, időm sem volt észbe kapni, is-
mét ott volt, nem képzelődtem, miatta volt minden. És te tagadtad, 
hazudoztál, ha legalább őszinte lettél volna, én hozzád se nyúlok, te 
is tudod! Hisz ami neked fáj, az nekem is, ismételgettem, nem bán-
tani akarlak, csak megvédeni, téged, minket, néha magadtól. 

Csorog az eső, tócsák nőnek észrevétlen, holnap majd el-
sorvadnak, mint a nevetéseink. Mert nem értetted meg, hiába 
magyaráztam, jött a megsemmisítő közöny, folyton próbáltam 
a kedvedben járni, de csak néztél magad elé üresen, már a sze-
membe is ritkán.

Most bezzeg üdén nevetgélsz, srácok ülnek egy asztalnál, flörtölsz 
velük, mert te bárkivel, legszívesebben beverném a bazsalygó képü-
ket, de inkább rágyújtok. Kifújom a füstöt, arcomba visszacsap. Így 
fordult visszájára minden elhatározásom, ahogy kiejtetted, szánalmas 
vadállat, varázsige volt, te tettél azzá, csak nem értetted. De múlt már 
ez is, megváltoztam, minden jó lesz.

Kiürül a terem, pakolsz, pepecselsz, mivel töltöd az időt, nem 
értem, egy fa kérgét kaparászom, felhasad belőle egy darab, a 
körmömből is, felszisszenek, bassza meg. Végre elsötétül min-
den, kilépsz, ernyő nélkül, behúzott nyakkal, fürge léptekkel in-
dulsz a parkon át.
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Még távol vagy, mikor előlépek a mézszín fénybe, nem veszel 
észre, csak a nyújtózó tócsákat figyeled, aztán felemeled a fejed, 
hirtelen megtorpansz, de indulsz is nyomban. Hidegen mérsz 
végig jöttödben, elállom az utat. Mit akarsz, eregeted sápadt pá-
rával a szavakat.

Megváltoztam, minden jó lesz, hallgass végig, megváltoztam, 
esküszöm. Miért ne, ha éppen ahhoz van kedvem? Dehogy kö-
vetlek, eszem ágában sincs, csak hiányzol. Mit kellene felfognom, 
hisz te mondtad, ez csak átmeneti, időre van szükséged. Nem va-
gyok én beteg, ne beszélj így velem, én szedtelek ki a mocsárból, 
te rühös ribanc, már elfelejtetted? Nem, nem úgy gondoltam, te 
is tudod, csak kihozod belőlem, ha ilyen ellenséges vagy. Nem! 
Nem mondok ellent magamnak, csak nem ez a lényeg. Megvál-
toztam, hagyd, hogy bebizonyítsam! Ébredjek fel, és lépjek to-
vább? Hazudtál nekem, te szemét ringyó, most is hozzá sietsz, 
igaz?

Elindulsz, én állok meredten. Sétálsz el, zúg az eső, fátyla kö-
zénk áll, távolodsz tőlem, lüktet a halántékom, ezt nem engedhe-
tem, utánad iramodok. Ami neked fáj...

Bánkövi Dorottya

A randevú vége

A kezdet olyan volt, mint máskor.
Fej hátra, lábak szétvetve:
csodaváró pozíció.
Majd átengedtem mindent:
egyetlen lehetőségem az uralkodásra.
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Lihegett, meg-megemelkedett,
és elfogadott.
Majd beleadott mindent,
mintha viszonzásul.
Vonaglott,
szőrszálai közül az izzadtság
mellbimbómra folyt,
tépett, harapott –
elvette, ami járt.
Szuszogott, zihált,
érezzem én is:
most, ebben a pillanatban,
a legnagyobb,
most,
érezzem,
így dicsőül meg.

Még!

A saját hangomtól összerezzentem,
hogy talán megzavartam.
De nem hallhatta rég,
együttérzését bevégezte a beteljesedés.
Magát nézte bennem,
és önnön példaképévé változott.

Hát ennyi, gondoltam,
ennyi maradt az állatból,
s mintha már nem ökle, csak tenyere volna,
puhán, félálomban,
rákulcsolt a kisujjamra.


