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JANÁKY MARIANNA 

többjelentésű szerelem

írtál tegnap. ha kapok tőled mailt, feláll a farkam, ja, hogy a nőknek pin(.)ja van? Hová 
vigyem magammal, FEL vagy LE a ház előtti kukába mint a konzervdobozos kagylót, 
ami felbontva majdnem elromlott a hűtőben pár hónap(ja) után. Hogy kezdődött
--------------------------------------------------------------------
2019 első felén a láz égeti a matracot, fél
óra múlva izzadtságtócsa hűti a hátat.
Elindult benned a lázadás M, vigyázz, mert tőrt ránt a kislány ellened, 
de már csak álmodban vívsz, és már nem vívómaszkban vagy, ugye tudod, M
indulód még vár
és nem türelmetlen már, mint te és anyád
VOLT

egy vágyad nem teljesült, anya
hogy legyen autód, és azt is vezethesd

én vezettem, a totálkáros
balesetben senki nem sérült meg.
és kérésedre lecseréltem a papucsom is (ahogy a férjem), 
ami úgy kopog, mintha kalapáccsal vernéd a padlód, 
mondta a volt kolléganőm.
januárban költöztem fölé az új lakásba,
és te februárban hova, anya?
170 led izzóm világíthatott volna sokáig neked,
de talán jobb, hogy elmentél,
mert dédunokád nem Dagobertbácsimesén éledezik,
hanem a valóság Covid19én.

mostanában én is 
egyedül vagyok
az ágyban gyakran összefésülöm emlékeink hajszálait.
segít, néha

feltupíroztad a hajad,
az enyém két copfba fontad
apa temetése reggelén is
hullt a hó, 

öledben ültem még,
9 éves voltam már, amikor nyáron
nagyapa elkezdte ütni nagymamát náluk a nappaliban: megint
vasárnap mosod fel a lakást, kiabált
a pálinka, nagymama leborult a padlóra:
kutyád szeretnék lenni,
akinek az ürülékét összeszeded.
(Rengeteg szart megetetnek, megitatnak velünk mint a börtönökben Bene Zoltán 
Isten, ítélet könyve szerint az 1300-as években, és szarral főzünk, szarral mosoga-
tunk, mosunk. Mi/knek vagy ki/knek a hasznára, hibája? De talán még patkányo-
kat/nak nem látunk/juk magunkat, a szart így is leírhattam volna: sz@r, de sajna 
többről van itt szó.)

aztán mégiscsak elváltak,
és nagyapa is elment hamar a fia után.
a férfi pénzt és szerelmet szül, ti csak gyereket,
üvöltött még előző este,
én pedig jobban utáltam nála magamat és nagymamát.

Makóra te hoztál, anya.
elmagyaráztál mindent,
és kibéleltem vattával a bugyim.
B?/barátnőd gyógyszertárából hoztad,
én egy éve koszorút neked,
de ha már megszültél 1955-ben,
megszültelek tavaly halálod másnapján én is.

és tegnap az erkélyen kinyílt a műrózsa 
bimbójából egy poloska.
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kislánykoromban büdös bogárnak hívtad.
akkor a poloska szó mást jelentett,
jelentettek rólunk is, gyógyszerész férjedről,
festő barátotokról, Füstös Zoltánról kontaktjakén/mt?

esti mese helyett többször elmesélted,
aztán tavaly oxigénpalacktárssal
kiköhögted a múlt avarját,
remélem, nem tudtad,
hogy színváltó szád mindkét sarkán folyik a slájm
és a megemésztetlen pár falat pelenkádban

örülni se volt energiád.
90. születésnapodra vittem 2 szelet szerelmed/ 
dobostortát, de a felfogadott ápolónőd volt a kezed már.
ő se kért,
tudtam, csak törli, törli a feneked, a szád kívül-belül
jó fizetségért a szegedi luxus „nörszinghóm”-ban,
ahogy hívták az ‘56-ban kivándorolt „amerikai” testvéreid.

nem volt kolbászból a kerítés ott se nekik,
én most még azt hiszem, neked se ott csillagból, ahová már annyira menni akartál, 
hogy meg se hallgattad: ismét szerelmes a lányod

haljon meg a te anyád is többször, 
úgy könnyebb isten (t, szerelemet), apát is elengedni.
álmomban másnak láttam 
egyszer azóta 
ki ki kit melyikőtöket

DE én nem gyűjtök köpetet
pénzt se
(MER M)
mert féltem a világot
               a hazát
ki ki kit
magamat mint
tavaly féltettem a halál ágyékán
anyám arca akár egy álarc arcomra tapadt

és arcom arcát elnyelte

magamnak hogy adjak virágot
november elsején névnapomon

magamra koszorút hogy vigyek majd

ha még egyszer bármelyikőtöket megsimogathatnám
életemben nem digitális szemüvegen át
talán elfelejteném a mostani pandémiát

ám nem maradt más:
kiírtok magamból minden lelkivírust, -furdalást,
és ha elmúlik a vulvodyniám,
leszek szívesen akár az irodalom kurvája,
hatvanasan díjhalász.

de mindezt csak a fertőzött lelkem írta, hiszen pár napja rendeltem unokám szüle-
tésnapjára egy szerszámkészletet, és amikor megkapta, egész nap az elektromos 
csavarhajtóval játszott.
szerelem, szerelem, perdület. 
Arti lefekvés előtt a csavarhúzótól is elköszönt 
(: „Holnap találkozunk!”)
ÉN IS vele 
láttam a videót.
----------------------------------------------------------------------
ma válaszoltam mailedre. Ne ereszd bele másba még a szerelmed, ha mégis
folytathatjuk
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