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Szente Anita

Nincsenek kezek és lábak, csak fejek

Nincsenek kezek és lábak, csak fejek, alaposan ízesítve. Elszelve 
egymástól lubickol test és fej, darálatlan húsdarabok, szemgo-
lyók, s közben a pőreség fehér foltjai villannak fel. Hárítás nélkül 
alkalmazkodnak a bugyogáshoz, a fokozódó hőségben zamatok 
egyesülnek, mert nem más ez, mint teremtett alapanyagok ta-
lálkozása egymással.  Gyors ismerkedés, összelobbanás egyazon 
fedő alatt a visszacsapódott párában. 

Az én ízlésem sem különb a fürdőző húsokénál, kik a tengert 
igazán ismerték valaha, s most az egyesülésre törekszenek, de a 
közösülés nekem nem utálatosabb a halálnál, hiába úsznak egy-
azon irányba. Úgy is hallom az illendőségből elfojtott üvöltése-
ik, ideje felnyitni a fedőt, hogy szabadon áramolhasson a maga 
módján, ami úgy kívánja. Felszippantom a zamatokat, de a párát 
nem. Magamévá teszem, hogy pénteken is ebből táplálkozzam. 
Jól ismerem saját önzésemet, ezekben is magamat látom, semmi 
többet és egy borsónyival sem kevesebbet. Tudom halhatatlan 
vagyok, / tudom, felséges vagyok, / … de azt hiszem, nem hordom 
fejem magasabban, mint a magasság, melyre végül is ráépítem 
házamat, egyházamat. 

Fehér hús válik vörös apró cafatokká.

– Kiscica, fogd és vidd! Eledel, tőlem neked – viszi és megeszi, 
mind egy szálkáig. Elnyerte méltó jutalmát, üzemanyagot a mai 
napra. Irány az egérvadászat – mondom én, innen a lábas pere-
méről.

Az elit immáron főhet zavartalanul. A pára alatt csak azok ma-
radtak, akik képesek feloldódni egymás társaságában. Oldott a 
hangulat. Szeszély és szenvedély, hidegvérű halakból válnak tü-
zes bestiákká, hogy erőt nyerjenek a végső számadásra, ami nem 
az utolsó darabka a történetükben, hanem a legelső.
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Pedig én éppoly csínján bánok a belekkel, mint a fejjel és a szív-
vel, / …nevetek azon, mit ti bomlásnak hívtok. / … Itt vagyok, szí-
vósan, bírni vágyón, fáradhatatlanul, mint akit nem lehet lerázni.

Hidegvérű halak először Simon és András hálójában, később 
halászléként a mai napon, torkos csütörtökön. Ez egy kedvezmé-
nyes ajánlat, ráadás az elhatározás idején, de még a lemondások 
előtt. Vissza nem váltható nap az elkövetkező negyvenben.

Ímhol a mindenkinek terített asztal, a természetes éhség étke, / 
éppúgy való gonosznak, mint a becsületesnek, én mindenkit ven-
dégül látok. Ezek itt egymás sebében főttek, de a közösülés nekem 
nem utálatosabb a halálnál.

A mai nap nem cserélhető fel az elkövetkezőkkel, ahol nem a 
húsból nyerünk erőt, hanem magunk küzdünk meg a növények 
nehezen emészthetőségével. Nem kapjuk ajándékba az átúszott 
folyókból gyűjtött izmokat.

Két villával is nehéz kiemelni ezeket a cafatokat, amik ebben a 
forróságban váltak erős anyagból folyékony masszává.

Ímhol a mindenkinek terített asztal, egyen mindenki kedvére. A 
maradék folyadékot kiloccsantom az ablakon. Lehetősége van negy-
ven napon át felszivárogni az elképzelt legutolsó holnapig, visszare-
pülni a tengerekbe, ameddig a mészároslegény ismét felveszi vágóru-
háját, s újra megnyugodni egy pillanatra, amikor felakasztja a fogasra.

Nem tudom, mit beszélek, elhagy az eszem is, s én vagyok a 
legfőbb áruló. Én mentem először a szirtfokra fel, karomba vittem 
önmagam / … A bizonyítás teljét és minden egyebet képemen hor-
dom. / Ajkam némaságával egészen megzavarom a hitetlenkedőt.

 

A kisprózák és versek Walt Withman Ének magamról és Bö-
szörményi Zoltán Csak kezek, és lábak, és fejek, valamint Ran-
devú című versek továbbgondolása, a dőlt betűvel szedett ré-
szek (versekben álló betűvel) idézetek az eredeti művekből.
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Walt Withman

Ének magamról
(Részlet)

Öregeké is vagyok, fiataloké is, bolondoké éppúgy, mint bölcseké,
Mással nem törődő, mindig mással törődő,
Anyai éppúgy mint atyai, gyermek éppúgy mint férfi,
Telítve durva anyaggal és telítve finom anyaggal,
Sok nemzet egyikéből egy, a legkisebbé és a legnagyobbé egyaránt,
Déli éppúgy mint északi, egykedvű és nemtörődöm 

ültetvényesként lakom lenn az Oconeenál,
Kereskedésre hajlamos, magam esze szerint élő yankee, ízületeim a 

földkerekség legfürgébb és legizmosabb ízületei,
Kentuckyi, aki Elkhorn völgyét járom szarvasbőrharisnyában, 

louisianai vagy georgiai,
Révész tavakon vagy öblökön vagy partok mentén, Hoosier, 

Badger, Buck-eye;
Otthon kanadai hócipőkben, vagy fenn az ősbozótban, vagy az 

újfundlandi halászok közt,
Otthon a jégtörő hajókon vitorlázva és kormányozva a többiekkel,
Otthon Vermont dombjain vagy Maine erdőiben, vagy a texasi 

putrikban,
Társa kaliforniaiaknak, társa szabad északnyugatiaknak 

(ezeknek nagy idomait szeretem),
Társa tutajosoknak és szénhordóknak, társa mindenkinek, 

aki kezet fog és inni-enni invitál,
A legegyügyűbbek tanulótársa, a legbölcsebbek oktatója,
Kezdő növendék, aki milliárd évszak tudását ismeri,
Minden színű és rendű vagyok én, minden rangú és vallású,
Farmer, gépész, művész, úr, tengerész, quaker,
Fogoly, selyemfiú, békebontó, ügyvéd, orvos, pap.

Önnön sokféleségemnek nem állhatok ellent,
Belélegzem a levegőt, de eleget hagyok magam után,
És nem vagyok felfuvalkodott és helyemen vagyok.

(A moly és az ikrák helyükön vannak,
A fényes nap, melyet látok és a sötét napok, miket nem látok, 

helyükön vannak,
A megfogható helyén van és a megfoghatatlan is helyén van).
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Böszörményi Zoltán

Randevú

Valahol megállok és várok reád.
Az ívlámpa alatt, mely a pózna tetején
fényt liheg, a tó felé kacsint,
több mindent akar egyszerre megvilágítani,
mint a szív,
ha frissen szerzett örömmel jóllakik,
kapkod ide-oda, és mohó nyugtalansággal
szeretne betelni.
Betelni, örökre.
Betelni vele ideiglenesen,
s átugrani a lépéstelen pillanatig,
a  szürke árok felett
a fejüket csóváló fűzfákig,
a néma homályig, hol az est tigrisei
fényezik szemüket, s a vér illatát szippantják
tágra nyílt orrlikaikba, ne csak sejtelem,
éhség korbácsolta kíváncsiság űzze őket,
a génekbe kódolt vadászösztön kényszere,
hanem a halált okozó harapások átgondolatlan
vadsága, a ragadozó légies, szökkenő kegyetlensége,
a türelmetlen remegés lángja,
ha szalmába kap sárgáslila fénye,
mint nyíló állkapocs ráharap mindenre,
mi elébe hull.
Fölényesen, férfi-gőggel futkos a szél körülöttem.
Valahol megállok, és várok rád.
Addig, míg beteljesülsz.
 

Az álló betűs sorok idézetek Walt Whitman Ének magamról 
című költeményéből, fordította Gáspár Endre
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Csak kezek, és lábak, és fejek

Whitman-verset fordítok. Nem megy a munka.
Abbahagyom, újrakezdem, a jelentések
küszöbén téblábolok. Átcsusszan figyelmem.
Rád gondolok, arra, mit ígértél a múltkor,
becserkészel valakit, (...ruhátlan és csupasz
akarok lenni, epedek utána, hogy megérintsen.)
és hármasban szeretkezünk. Kigombolom
blúzodat, ráérősen, kicsit remegő kézzel,
tenyerembe szabadul melled, szád ráforr
a másik nő ajkára, lassú mozdulatokkal
ketten vetkőztetjük, feloldódunk egymás
csókjaiban, (S amit én elfogadok,
te is elfogadod majd, mert minden atom, mely enyém,
éppúgy a tiéd is.) átöleljük egymást,
karjaiban elringat bennünket a félhomály,
szeszély és szenvedély perzsel, fülünkben a láz dobol,
hegyek magasodnak, s a körülöttük
guggoló dombokon kitárt ölek pázsitja
némán elterül. Csak kezek, és lábak, és fejek,
vállak tornácán tüzes ujjak ballagnak le-fel,
az éj tintáját oldjuk fel nyálunk tengerében,
(...visszhangok, bugyogások, zizegő suttogások,
szerelemgyökér, selyemfonál, villafa és venyige)
bordák rácsain a bőr, lombárd brokát feszül,
a pőreség fehér foltjai villannak fel,
a sóhajok felett árkádok magasodnak,
a nesztelen omladékain csók pihen. 
Három forró test zihál az érintések lombja alatt.

A zárójeles részek idézetek Walt Whitman Ének magamról 
című költeményéből, fordította Gáspár Endre


