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GULISIO TÍMEA   versei

ÁRTATLANOK

– Akarsz játszani? – kérdezi.
– Igen.
– Ha nem akarsz is fogsz!

Ez már a játék.
Nem mutatom, hogy élvezem.
– Ne bánts, Mamiii – súgja, 
Ha netán elfelejteném a szöveget.
És odanyomja a fejem,
Ahova egyébként is tenném.
Egész árvasága abban a szorításban.

Elégedetten befordul.
Ha kitakarózom, betakar.
Anyalányom.

GÉZ

Nem rám tartozik.
Csak rád, az orvosokra,
Meg aki halandónak teremtett.
Ez nem bizalom –
Önelvesztés.
Ez nem segítő szándék –
Kíváncsiság.
Ami véredbe fullad,
Ahelyett, hogy kielégülne.

BIOLÓGIA

Nem az orgazmus.
Nem a társas szükséglet.
Hanem a meleg test hiánya az,
Ami újra és újra melléd fektet.
Ez a sötét, fel-le emelkedő halom,
A színes szappanbuborék belek.
A hólyag, ahol katéter lennék,
Mert nem férek be.
Engedj magadba,
Ha már úgyis hiába engedsz.
Ahogy senki,
Úgy csak te lehetsz elég.
Szerelmünk sérülés.
Élettel összeegyeztethetetlen.

LAKATLAN

Rajtad kívül nincs senkim.
És te sem vagy.
Legalább lennél magadnak.

Tudom milyen
Félelmetes a közelség.
Beléd bújnék,
Hogy ne lássalak.

Ne érj rám,
Dolgozz csak.
Mint demens az agyát,
Éld túl magad.

Kis papírcsónak vagy.
Én szigetet akartam.
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FOSZTÁS

Ha lámpa alá tartom,
A kezem piros eres.
Mint egy kacsaembrió.
Pikkelyes madárláb.
Sápadt, mint azoké,
Akik ritkán látnak napot.

Életvonalam rövid,
Szerelemvonalam többfelé ágazó.
Körmöm hosszában barázdált,
Ez a vitaminhiány jele.
Hetente vágom, fel ne sértselek.
Csuklómon ekcémafolt.
Utoljára tízévesen,
Mikor anyám azt kérdezte,
Miért szült meg.

Albínó csibe voltam,
Haszontalan állat.
Téged láttalak meg először.
Forró vízért mentél.
Szép a lábad. Követtem.

PACSÍRTA

Hajnalban hazafelé,
Akár hozzád is mehetnék.
Az udvaron
Faluvégi nénik temetővirág-illata.
Pajzán erdészek mohaszaga.
Pedig város ez, a
Szédítően rókahugyos utca.
A bűn mézes párája.

Hajléktalan cipőben jár a tavasz.
Behúználak csókolózni
Az alagútba.
Én nem lakást, csak szobát bérlek.
Magát sem szerető ember fészke.
Gyere, madárka.
És vagy soha többet nem jössz,
Vagy káoszomban a rend leszel.

ALTATÓ

Esténként nem vagy.
Helyeden gombóccá gyűlt takaró.
A lámpa égve marad.
Migréncsend.
Az egymásnak adott
Vizes palack kiroppanó magánya.
Egy kéz, mint felfújt gumikesztyű,
Mesebeli tehén tőgye.
Hisz magad is csak képzelted.
Nem is vagy te hazug,
Csak nincs valóságod.
Utoljára ötévesen, mikor.
Mással is megesett.
A gázkamrába sem egyedül mentek.
Ne félj, nem ismerlek,
Nem kell elhagynod.
Ne félj, csak a mosdóba megyek.
Ne félj Kicsikém, túl nagy vagy,
Hogy átérjelek.
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POGÁNY IMÁDSÁG

mint végét érző állat
vitustánca után
sípolva rogysz a szőnyegre
föléd hajolok
magadra rántasz
hogy ne kíméljelek
markoljak a hajadba
tépjem ki a maradékot

minden rendben lesz meggyógyulsz
mi mást mondhatnék
csak hogy akarom látni
a szemed igazi színét
a legmélyebbről feltörő
hangod hallani
pofozz fel
légy aki mással lennél

ezt a nagy véres csomót
ölembe veszem
mesét mondok neki
sose hallott mesét
add uram hogy
utoljára emberként szeressék

KOMOR ZOLTÁN

Magyalország 

(regényrészlet)

1. FEJEZET: AZ OTTHON MELEGE

Az álom gyűrött hártyagombájából kicsusszan a Radiátorfiú: az éjfél dörzsölődő szelvényei mögött hallja, 
ismét karácsonyi dalok szólnak édesanyja mellbimbójában. Feltápászkodik hát a recsegő szalmazsákról, 
és pókjárásban elindul a szoba másik sarkában tornyosuló dunyhás ágy felé, ahol az asszony hortyog. 
Vájling méretű csöcsei emelkednek és süllyednek, miközben az éjszakai levegővel öblöget, s valahol azok-
ban a gigantikus tőgyekben, az angyalok darázsházában ismét ünnep van.

Radiátorfiúnak hívták, mert egy acéllemez radiátor nevelte fel. Két éves volt, amikor apja, a „Nyershús”, 
kikötözte őt a fűtőtesthez, mondván, úgyis folyton láb alatt van a kis ganétúró. Egyébként is szívesen 
elnézte esténként, ahogy a forró fém a bömbölő gyermek bőrét sütögeti.

Apát, a „Nyershúst” kellemesen csiklandozta mások szenvedése. Már gyerekkorában elhatározta, 
hogy ha felnő, híres nőverő lesz belőle. Első szava a bordarepedés volt, később szalmával és forgáccsal 
kitömött zsákból gyúrt magának feleséget a pajtában. Puttonyasszonynak hívta, és felváltva verte és 
kúrogatta – mint gyöngyök, forgácsprézlibe forgatott spermagolyók gurultak szét a fészerben.

Ám szerencsétlenségére a sors összehozta anyával, akin sehogy sem tudott felülkerekedni: már 
a nászéjszakán elgyepálta újdonsült férjét, miután az megpróbálta az egybekelés alkalmából ünnepélye-
sen felpofozni őt. Anya tömzsi karjaiban vaskos viperák laktak, a pupillájában megkopasztott hím-
madarak vergődtek, arca rezzenéstelen volt, akár a tejbegríz tetején a sápadt pillebőr. Apa, a „Nyershús” 
nem tehetett hát mást: csinált egy gyereket, és utána azzal erőszakoskodott. Eredetileg nőverő akart lenni, 
de megelégedett végül a gyerekveréssel – az is valami, az is jó arra, hogy kivakoljon boldogsággal egy 
halandó életet. Anyát nem különösebben érdekelte, hogy és mint sanyargatta a „Nyershús” azt a kisfiút, 
aki valamikor az ő cseppköves méhéből fordult ki, miközben az igazak álmát aludta. Tudniillik Anya 
annyira erős asszony volt, hogy fel sem ébredt a szülési fájdalmakra, két horkantás között megszült, reg-
gelire pedig megette a köldökzsinórt. A sziklatömb-asszony úgy gondolta a gyereknek minél előbb meg 
kell tanulnia megvédenie magát, ment is megpucolni a konyhában árválkodó krumplikat a tekintetével, 
ahelyett hogy segített volna a kölyöknek.

A megégett emberi bőr szaga. Egy ragasztószalaggal betapasztott kisfiú száj, a vékonyka csuklót szo-
rító kötél. Így teltek a napok: a radiátorhoz kötözött gyerek egész álló nap a fűtőtestben mocorgó rozs-
dás víz kotyogását hallgatta. Előbb-utóbb érteni is kezdte, szavakká álltak össze a fejében ezek a fémes 


