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Nem csókol. Csokit eszik, lógatja a lábát a mólón. A horgászokat nézi. Mert
tudja, kifogni azt az egy, bérbe nem kapható halat, egyszerre jelenti az univerzum
születését és végét. Kezdetét és halálát. Kesztyűt adok a kezére, neki csak
hüvelykujja van. Nem tud gépelni. Gépelni tud, írni nem. A gépzsíros Krisztus
csókolja ki a szemét, mert a könyökfordulóban kirepülök. A madarak nem,
a szamovár igen. Szemtelen ez az egész. A semmit-nem-tudás. A zűr.

Maga tudja, miről beszélgetünk? Amikor az asztal fele felfordul, de csak a fele,
az az ötven százalék, és az ötven százalék, ami utána marad, a számítás,
a káposztalepkék a nyírfakazalban, tudja maga, miről szól az ősz? Megrázza
fejét. Idővel már a kérdések is kikopnak, mint agyonhordott farmernadrág,
a szíve még ráng egyet és elviszi, elviszi, nagyon messzire viszi a szívinfarktus.
Fraktálokban, kirakókban, színezőkön hempergünk, avar van és zűr. Semmi más.

Jókat kellene, lehetne enni. De menni kell. Menni ásni és robotolni kell. Már a
pszichoanalízis sem fedheti el azt, amit valójában gondolunk. A másik valójában,
az én, elvész. Ott ülnek az orrom előtt. Együtt, folyamatosan fegyvert szorongatva
a kézben. Félnek egymástól, egymást gépfegyverezik, fegyverezik le. Teljes az
önfegyelem. Őt az önfegyelem után ismertem fel. Akkor már nem létezett. Csak élt.

Örökkön-örökké lehetne ragozni ezt. Állapodjunk meg abban, hogy ősz van, én most
balatonozok. Ultrarövidhullámon várom, hogy elérjen hozzám az a hang, ami a
vödrök között, a kútkáva árnyékában dühöng, visszhangzik, kondul. Bolond
a karom. Kavarog a seb. Durvára őrölt konyhasót keverget a karom. A tehén ellik.
Valami sikítás, ordítás, csak egy durva hangos gondolat kell, és megszülnek a hangok.

HEGEDŰS MÁRIA

Válogatás az Összeszőtt éjszaka (2016) vizuális versciklusból.
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Válogatás a Picasso remake (2017) grafikai sorozatból.
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Válogatás a Picasso remake (2017) grafikai sorozatból.
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