
R É K A I  A N E T T

Hogy a költészet elérje célját
Én igazán próbáltam jó lenni hozzád.
Aznap éjjel is én álltam ott melletted 
tehetetlenül, de részvéttel. Nem tudtam jobbat: 
nevetséges közhelyekkel vigasztaltalak.
A közhelyek persze nem váltak be.
Csak azt hajtogattad, hogy 
szerelmes vagy belé, újra és újra, 
miközben taknyod-nyálad egybefolyt.
Még ekkor is próbáltam 
együttérzőnek tűnni, de 
kicsit untam már a műsort.
Mit tud az ember ilyenkor csinálni.
Egy síró nő vagy gyerek még elmegy, 
de egy húszéves fiú, az valahogy 
nem normális. Majdnem ki is szaladt 
a számon valami olyasmi, hogy 
szedd már össze magad, és légy férfi, 
sőt, még fel is képeltelek volna, de aztán 
inkább csak megsimogattam a fejed.
A hajad zsíros és ragacsos volt, 
mint egy kivert kutya bundája. Erre 
belém csimpaszkodtál, mint 
fuldokló a bójába. Nem bírtam, 
ahogy a fejed a mellemhez nyomtad, 
mintha valami istenverte párna volnék.
Feszélyezett az egész helyzet, mert 
igazából még nem is ismertük egymást, 
de hát tiszteletben kellett tartanom, hogy 
ilyen állapotban mindegy az embernek, 
kinek a mellébe zokog. És mondom, 
én mindig is próbáltam jó lenni hozzád.
Aztán tessék, mire mentem vele.
Most már csak olyan napok vannak, 
amikor eszembe jutsz, és onnantól 
másra sem tudok gondolni, mint hogy 
majd ha hat láb mélyen fekszem, 
három-négy köbméter föld alatt, 
és férgek rágnak felismerhetetlenre,

267



még akkor is sajogni fognak 
a csontjaim a hiányodtól.*

*Hiányzol a francokat. De azért ezt 
mégse írhatom így meg, pláne zárlatnak. 
Nem, ilyenkor az ember jobban jár, ha éppen 
az ellenkezőjét mondja annak, amit érez, 
hogy a teremben halkan felsóhajtsanak: 
milyen bensőséges és megkapó! Néhány 
szép hazugság: őszinte és intim vallomás. 
Csak az számít, hogy a  költészet elérje célját.

Az intimitásról
Mi retusált fehérneműmodellek 
egész épületeket beborító képei 
árnyékában és a  netes pornó 
mesterséges fényében nőttünk fel -  
számunkra nincs semmi intim 
egy meztelen test látványában.
Maga a szex is beállt 
az alapvető ösztönök sorába, 
az evés, ivás és alvás mögé.
Csak a  valóság
nem várt megnyilvánulásai
képesek meghatni minket -
egy feltűnően nagy anyajegy,
egy baleset után maradt forradás, ilyesmik.
És azon ritka alkalmakkor, amikor rájövünk, 
hogy mondjuk mindkettőnknek 
pontosan ugyanazon a  helyen -  
a csípő két oldalán -  vannak növekedési csíkjai, 
és megérintjük a másik bizonytalan, 
ezüstös vonalait, nos, 
olyankor közelebb kerülünk egymáshoz, 
mint szerettünk volna.
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A perfekcionizmusról
Versírással töltött első éveim 
arra mentek rá, hogy megtanuljam 
lecsiszolgatni a sorjás éleket, 
eldolgozni a széleket, az anyagot 
a lehető legtöményebbre és -tisztábbra 
párolni. És most kiderült, hogy 
végig tévúton jártam. A tökéletesség 
steril, uniformizáló és lelketlen, 
egy tökéletes sorokból álló vers pedig 
olyan, akár egy szépségverseny: 
ha húsz hosszúcombú, 
fehérfogú lány áll egymás mellett, 
az ember mindegyiket átlagosnak látja.
Húsz hibátlan lányt bámulva 
döbbentem rá, mennyivel szebb egy, 
a vártnál dúsabb szemöldök, 
egy kicsit szélesebb szünet 
az első metszőfogak közt.
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