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A gepárd szíve
Anya, nem hiszem el,
hogy a gepárdnak van
a legnagyobb szíve a világon.
Akkor mért kergetné a gnút ?
Akkor mért tépné szét az impalát ?
Akkor mért enné meg a gazellát ?
De ha nem lenne olyan nagy szíve,
és nem pumpálná a vért az izmaiba,
akkor nem futna olyan gyorsan,
és nem érné utol a gnút,
és nem marcangolná szét az impalát,
és nem falná fel a gazellát,
csak gyöngytyúkokat rágicsálna,
és nem nőne nagyra az izma,
a lábizma se, a karizma se,
s nem lenne hatalmas szívizma se,
a világon a legnagyobb.

Mikroszkopikus
Ha isten szabad szemmel nem látható,
majd veszek egy mikroszkópot és megnézem.
lehet, hogy csak akkora, mint a limfociták
vagy mint egy őssejt, amiből még akármi lehet.
Lehet, hogy hosszúkás, mint egy élesztőgomba
vagy tüskéshátú, mint a szalmonellavírus,
amitől inkább óvakodni jobb.
Ha bújócskázik velem,
mint a sztafilokokkusz baktérium,
a bőröm alatt biztos föllelem.
Ha fogócskázik, ő csakis a leggyorsabb lehet,
mint a legügyesebbik apukasejt.
Ha győzni akar, másnak esélye sem lehet,
tuti, hogy ő ér be elsőnek a célba,
ott meg biztos elpottyantja majd
villámmódra cikázó, hosszú ostorát.
A kezem közül többé már nem csúszhatna ki,
ha sikerülne egy mikroszkopikus
csipesszel összecsippenteni.
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Sok életem van
Ez nem kullancs itt,
hanem egy hat-lá-bú pók !
Ha a fejére gyorsan rácsöpögtetek,
lábait kapkodva elszalad,
lefut a képről, bemegy ide a keret alá,
vagy elbújik oda a tablet hátuljába,
amit én föl se tudok kattintani,
hiába próbáltam annyiszor.
Újabbak jönnek,
de le fogom győzni mindegyiket.
Sok életem van,
de nem használtam egyiket sem el.

A helyközvitamin
Belerajzolom a testbe az A vitamint,
a B vitamint, a C vitamint,
a D vitamint, az E vitamint
és a helyközvitamint.

Remek ! Egy teljes billentyűzet benne lesz.
Amelyik legjobban kell, azt csak lenyomom,
és ráíródik majd erősen, vastagon,
hosszan, akár hat sorba is egymás után.

Látod, a bőre szép lesz, majd kicsattan így,
a saséval vetekszik majd éles szeme,
s a bacik sem bánhatnak könnyen el vele.

Melyik a kedvencem ? A helyközvitamin !
Helyettesít az bármit és mindenre jó,
kicsit tertyedt ugyan, de nem tolakodó.

Ha ketten összekapnak, ő közéjük áll.
Már jó előre ott van és helyet keres,
mikor még el sem kezdődött a rajzolás.
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lánglovag
Milyen jó is egy lánglovagnak !
Soha nem kell zuhanyoznia.
Azt se mondják neki : moss kezet !
Féltik nagyon, hiszen lángból van mindene.
Vízhez érnie végzetes lehet.

A szülők vágya egy lánglovag-gyerek.
Nem kell fizetniük a fűtést.
Ha áramszünet van,
a fénye mellett még olvashatnak is.

A lánglovagot nem ölelgeti folyton az anyukája,
nem mondják rá, hogy enni való,
puszilni való kisgyerek.
Megég a szája annak, aki puszilgatni meri !
A lánglovag csúnyákat is mondhat,
nem hiszem, hogy a lángszájára
rá merne csapni valaki.

Igaz, nem ülhet le a székre,
és nem fekhet be az ágyába se,
de hát a láng csak úgy,
magában is megáll.
A lánglovagnak nincs szüksége senkire.
Mindig lobog, nem alszik ki sose.

Csak éjjel kínos ez. Hagyd már abba, aludni akarunk !
Téged nem lehet leoltani, letakarni se.
Ha nem hagyom abba a lángolást,
tesóm hozza a vízipisztolyát és legyőz.
Muszáj lesz lefeküdni megint.
Jön az unalmas, sötét, lángtalan éjszaka.

Polgár Anikó (Vágsellye, 1975) : költő, műfordító, irodalomtörténész. Legutóbbi verskötete : Régésznő 
körömcipőben (2009). A kötet 2015-ben lengyel fordításban is megjelent. A föld, a tenger és az ég – 
A bizánci költészet gyöngyszemei címmel 2018-ban jelent meg legutóbbi fordításkötete a Kalligramnál.


