
2017/4  2017/4 1514

talanul billegő létezőt idézett fel benne. A fövenyre folyóírással rótt szavakra gondolt, meg a 
gyerekkorában vizes homokcseppekből felépített várakra, amelyek vagy maguktól összerogy-
tak vagy a hullám mosta őket el. 

A következő napon a középkori zsidónegyed keskeny utcáit járták. A sikátorok néhol ívesen 
görbültek, ami nem is csoda, hiszen az ókori városfal nyomvonalára épültek. A zsinagógába az 
utcaszint alatt, behúzott nyakkal lehetett belépni. Az egymásra rétegezett, szabálytalan nagy-
ságú kövek között itt-ott piros, rózsaszín por látszott. Csak a férfiak termét állították helyre, a 
női részt más épületek birtokolják, éttermet, kávézót üzemeltetnek bennük. A férfiak imater-
mét kissé szedett-vedettül, adományokból rendezték be múzeummá. A félhomályban egy ide-
genvezető monoton hangon kántálta a közösség történelmét. Két nő hallgatta, az egyik orosz-
ra fordította a spanyol beszédet. Éva egy kelengyeládához, az egyetlen, színeivel szemet vonzó 
tárgyhoz közelített. A régi faládára naiv modorban virágmotívumokat, narancsfürtöket, jobbról 
és balról egy-egy Magén Dávidot pingáltak, egészen lent pedig két szívet. A mindenhonnan 
lepattogzott festék tapinthatóvá tette az öreg időt. Éva úgy érezte, mintha a vidáman kacska-
ringózó zöld levelek és a boltozatban végződő, sárgán hurkolódó indák tovább tekergőznének 
és az ő nyomába erednének… Azt szerette volna, ha örökre vele maradnának, ha vigyáznának rá 
abban a kis időben, ami még megadatott neki. A piros szíveket szorosan közrefogták a narancs-
levelek, moccanni sem tudtak, mintha odaragadtak volna a láda alján a fekete festékhez. Nem is 
bánta, neki az az egy szíve is sok, elég baja van vele. Eric magával vonta, meglátott egy alacsony 
mennyezetű, vakolatlan kövekből kialakított bőrdíszműves műhelyt. Mintha a középkorba lép-
tek volna be. A mesternőn bőrkötény, amilyenből a legjobb minőségű táskák készülnek. Eric 
azonnal meglátta ezekben a hétköznapi tárgyakban, táskákban, övekben az artisztikumot, az 
időigényes szépséget. Az egyik üvegpolcról leemelt egy bőr karkötőt és Éva csuklójára csatol-
ta az önmaga farkába harapó kígyót. Újrakezdik vagy mindig is együtt voltak és ez így marad 
örökre…? Ugyan, ki tudja…, a legnehezebb kérdések nem várnak válaszokat. Éva abban remény-
kedett, hogy az uroborosz mágikus ereje feloldja a szerelmükben és minden parányi létezőben 
fáradhatatlanul munkálkodó ellentéteket. 

Most már mehetnek a Lobo bárba, hatféle bort fognak kóstolni és utána belerohannak a ten-
gerbe.

Kerék Imre

Választok magamnak
Ágak pengenek:
cimbalomverők.
Sej, választok magamnak
igaz szeretőt,
vadvízkék-szeműt,
császárkörte-alakút.
Fonok lenhajába
búzavirág-koszorút,
százszorszéppel ékesítem,
tyúktaréj-csillagokkal
telistele hintem.
Hócsípején fűszoknya,
suhogása vágyaimat
bizsergeti, bogozza.
Dülledező varangyszemek,
fullánk-mérgű viperák
ne bűvölnék, rontanák:
szöktetem, röptetem
kéksátoros vadonba,
kökénybokor-felhők közé
vadmadár-lakodalomba!

aj az a lány
aj az a lány az a kevély
termetre szebb mindenkinél
az a gesztenye-ragyogású
hajára büszke nőszemély

kalárisgyönggyel a nyakán
piros övvel a derekán
homloka mint a sima márvány
mesébe illő az a lány

ha csak rápillant a legény
szemében kialszik a fény
ha rápillant másodszor is még
gyehennatűzben ég szegény

ha rápillant harmadszor is
homlokát kiveri a víz
sápad fehéredik jöhet már
érte a Fekete Kocsis

Bedő Sándor munkája
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aj az a lány az a kevély
kegyetlenebb a többinél
az az ostorsuhogtató
szemére büszke nőszemély

Patak és nyírfa
variációk antik metrumokra

1. Szapphói

Bércüregből bukva elő, csörögve
futsz alá a völgybe, kicsiny patak te,
benned nyírfa nézi haját s az arcát

szűzi mosollyal.

2. Alkaioszi

Te bércüregből felfakadó patak,
míg völgyi lejtőn surrog ezüst habod,
       szűz-mosolyú nyír nézi arcát,
 s lenge haját fölibéd hajolva.

3. Aszklepiadeszi

Sziklából kibukó, csörgedező patak,
medret vájva kies völgybe alásietsz,
szűz mosollyal a nyír kék csodatükrödön
 arcát nézi, selyem haját.

Nagy Izabella

veszekedés
dögölj meg ezt vicsorogtam rád
értsd meg mérges voltam 
dögölj te meg felelted 
a konyhakövön véresen hadakoztak
szavaink s te mint mindig ilyenkor
elviharzottál
bevágtad a bejárati ajtót
én meg cigarettára gyújtottam
csakazértis a nappali közepén
hogy én mennyire utálok veszekedni
miközben simogathatnálak is 
te kint a parkban sírod ki magad 
aztán vacsorát főzöl
és kedvesen kérsz: ne csináljuk ezt tovább
de ma
dögölj meg ezt vicsorogtam 
sétád után nem tértél haza
csak sokkal később jött egy telefon
és most nincs se békülős szex
se vacsora

nem akkor van vége
nem akkor van vége amikor hidegen elém állsz s nem mondod ki 
csak annyit hogy lebuktunk vissza az egész nem lehet tovább hazudozni
az ígéreteket be kell tartani úgy tanultam régen
például hogy a hátadon fogsz cipelni körbe a margitszigeten éjfélkor 
például hogy gyalog nekivágunk annak a híres útnak innen kispestről egy reggel
például hogy belém öntött magodból szerelemgyermek születik 
például hogy egy szép vékony aranygyűrűt húzol a középső ujjamra 
péládul hogy mindig igazat 
például hogy 
minek is soroljam ezek csak nekem számítanak 
pedig nem akkor van vége amikor hidegen ellöksz magadtól 
anyám vérnyomáscsökkentői az apád szilvapálinkájával szépen megférnek 
még mindig nem akkor van vége amikor én akarom 


