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Beke Sára

Eva
és sétáltunk magas festett a haja
akkor épp nem de dohányozhatott volna
magas és hosszú fekete kabátja van
vállán műszőr rálóg a barnából lilába váltó copfja
és ő dohányzott én meg hallgattam
megvátozott
csak nem emlékszem ki volt azelőtt
most fiúkról beszél bulikról matracokról
és én szeretnék néha olyan lenni 
mint ő főként a kabát miatt
de én persze nem vagyok magas

mennyire utál mindent főleg a végzős fiút
akivel pedig mindent de végül is nem érdekes
matracok helyett iskolapadok és ő tényleg gyűlöli
ilyenkor jut eszembe a svéd film a lányról
aki lövöldözött a gimnáziumban nevezzük Evának
és sétáltak ő magas hosszú kabátban
dohányzott is azt hiszem
mentek ő meg az alacsonyabb aki velem ellentétben
legalább szőke volt Evának sem lila a haja
és beszélgettek fiúkról és matracokról
és Eva szép volt Eva megfoghatatlan
és néha szeretnék olyan lenni mint ő
nem csak a kabát miatt

Hús dróttal
(síkplasztika, 2003)

Fülemen drótot húzok át:
próbálgatom, mennyire nem létezem.
Ha épp vagyok, csak rekesz 
ipari hűtőszekrényben, olyan.
Ha nem, hússá és hasznossá teszel.
Drótot húzok át a füleimen, biztosra megyek,
a biztos semmire, a drótra. 
A bizonytalanság nyers húson átfűzött rézfonál, 
alumínium, ha más nincs.
Mostanában én is beérem azzal ha hetente kétszer
önmagam rekeszeibe helyezel vissza.

Mátyus Melinda

Képeslap
egy festmény megszeretése

Könyvesbolt, képzőművészet, antikvárium, valamilyen irodalmi beszélgetés és 
mozi, ezek jöhettek szóba.
Zene és színház − most nem.
Ruhám sincs.

A Műcsarnok lett a nyerő, a Tiszta szívvel festeni címnél megállt laptopom bil-
lentyűzete, mindig a vesszőnél, a szavakat külön olvasta, így is elviselhetetlen 
volt. Egy éve vagyunk együtt, tudja, mi jó nekem. Megdermedtünk, így üldög-
éltünk, egy ideig. Ketten.
Tiszta, tiszta.  
Áttörte magát a vékonyka képernyőn, szétterjedt az ágyon, villámgyorsan. A 
cím. A szememre kenődött, lecsorgott a párnára és émelyedett szaga lett.  
Túl erős, lehet, hogy parfümös, lehet, hogy hamisítvány.

És indultam is.  Ebben a hidegben, ebben a félkabátban, félbuszban.
A busz minden porcikáját rég levakarta a piszok. Az üléseket, a fogantyúkat, 
minden hasznos kelléket.  
A kerekek, azok megvannak, azokon zötyögünk. Jobbról meglöknek, összepré-
selnek, hatalmasat fékez a busz, a lábamra lép valaki, utána elnézést kér.

A téren még bámulok.
Ekkora plakát. Ekkora cím.
Hogy lehet csak így kitenni. Ezt a címet.
És hogy lehet felkészülni arra, ami a legrosszabb lehet.
Hogy: mégsem.
Hogy lépcsőfokról−lépcsőfokra csak egy jó piáros felé közelgek.

A külső termekben kezdem. A képek itt hatalmasok, szuggesztívek, nagy falfe-
lületeken, hatalmas terekben laknak. A falról leszólnak a testek, barna és szőke 
nők, beszélgetéseket szakítanak meg, epizódszereplők.
Legtöbbször elterülnek, a homokban, enyhén narancsbőrrel, vizesen és szára-
zon. A tengerrel érintkeznek, mindig, a tengertől távolra vetetten is. Piros, kék, 
türkiz bikinik.
Felnagyított történet−töredékek. Óriási vásznak, icipici témák.
Mintha−könnyed és mintha−fotó.

Átsietek két művész kiállított anyagán, sok lelkiismeretfurdalással. Csakhát 
tudnom kell, tényleg létezik-e az a valami, akár darabokban.
Valamelyik terem egyik pici szögletében, az is elég volna.
Japán bácsi, egy hangosabb, nagyon fiatal társaság és egy szerelmespár. A japán 
bácsi távol, a társaság túl közel, a szerelmes pár: együtt.
Én még mindig egyedül, és el-eltűnök, gyakran visszatérek a buszhoz. A cipőm 
sarka, a harisnyám sárfoltja és az orromban lerakódott benzingőz vezetnek.


