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A mindenki rövidítése
A hit munka. Mondta apám a megtérése után.
A templom munkahely, mondja anyám, a kántorhelyettes,
kezében boríték, a heti apanázs.
Úgy tartják, hogy a felnőttkorban megtérteknek erősebb a hitük.
Más a viszony textúrája Istennel, mint amilyen akár nekem lehet:
harmadik osztályos voltam, mikor adventben minden egyes nap kiszínezhettem
egy karácsonyfadíszt, egy gyertyát vagy szaloncukrot, egy fénymásolt lapon –
feltéve, ha aznap nem követtem el bűnt.
Alkudoztam a nagyanyámmal, hogy bűn-e
az ebédnek szánt tökfőzelék megtagadása.

Hamar bekerültem az egyházközségi diákkórusba. Énekszóra, szép dallamokra
mintha erősödne. Ahogy anyám énekelte,
azon a hangon, amin az altatót is, a hideg templom falain visszaverődve,
hogy Ő az Úr, azzal lett is Úr, a mi Urunk, nem kizárólagosan:
a mi, az a mindenki rövidítése, mondta.

Nem is tudom hány éve már, hogy nem vettem magamhoz Krisztus testét.
Nem szeretem Krisztusnak hívni. A Jézus pontosabb.
A hit munka, mondta apám, de hogyan dolgoznak ők?
Keresem a tekinteteket, ahogy karácsonykor is csak
kiengedem a padsorból az áldozni készülőket, akik látják,
sőt, azt hiszem, nézik, hogy nekem nem sikerül, hogy nem működik,
hogy nem tudom megtenni. A narratívákon töprengek,
hogy mit gondolnak rólam a testvérek. Testvér vagyok-e még?
Hogyan kell elvégezni ezt a munkát?

Nem azért kérdezem, mert nincs másom, mert nem szeretnek,
mert beteg lennék, vagy nagy bajba keveredtem volna.
Ha valaki az enyémekért valóban meghalt a keresztfán,
akkor úgymond a miheztartás végett.
És meg akarom ismerni, kivel osztozkodtam a dalokon
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Vida Kamilla (1997, Pécs): költő, publicista. Az ELTE BTK magyar szakán tanult, jelenleg a Társadalom-
elméleti Kollégium tagja. A Késelés Villával irodalmi beszélgetéssorozat moderátora.
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zamárdi
tömve a zamárdi szabadstrand – ez egy első és utolsó találkozás itt,
a kürtőskalács vagy a red bull merch kígyózó sorát célozzam meg
tüzet kérni? Martin Sonka vezet összetettben, tudom meg
anyámtól, akinek előző nap még nem volt fogalma, hogy
létezik ez a sportág, mára viszont kíművelte magát a szabályokból.
élvezni kell a nyaralást, akkor is, ha hideg a balaton.
élvezni mindent, ami pénzbe kerül.

a tömeget összekötő kapocs az a történet, amire
közösen nem figyelnek, ha egybegyűlnek.
zavarba ejtően átlagos minden,
az erősítőkből üvölt az Érdektelen Sportágakat Közvetítő Férfi hangja,
a külföldiek fotóznak, a kisgyerekesek gyereket nevelnek.
Bessenyei Péter bemutatója következik nemsokára,
voltam egyszer ő a Mr. X-ben egy Körös-parti stégen.

a master kategória előtt a speaker felkonferálja a magyar himnuszt.
a strandhossznyi embersereg feltápászkodik a pokrócokról, arrébb rakja a debrecenit.
ha zavarban vagyok, a szüleim utánzom, ők is állnak,
ezrek bámulnak egyenes háttal egy szabadon választott pontra tihany és füred között
és némán hallgatják a hamis popfeldolgozást.
a tömeg jól tűri a kínos pillanatokat, legfeljebb mémet készít belőle,
hogy túléljen minden további megpróbáltatást.
a tömeg nem fél, csak ijesztgeti magát. tudja, hogy nem ő irányít,
így felelőssége nincsen, hogy aki irányít, annak nem érdeke,
hogy vesztét kívánja. ez szentmise, imára kulcsolt kezek a fémdobozos
üdítőkön, a szemétkupac az áldozat, a nyolcadik futam után úrfelmutatás.
főszabály: aki nem hisz, az is szolgál.
szép a táj, csak az idő szar, ezt hívják kompromisszumnak.
a cirkusz mindig is ingyen volt, a kenyeret ki kell érdemelni,
a kenyérnek kell örülni, a kenyérről kell dalokat írni,
kenyérarcú szobrokat kell állítani.
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