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Transzmutáció
Hiszed, hogy a radioaktív bomlás a bölcsek köve.
Hiszel egy utópiában, melyben nukleáris energia
működteti a viszonyunkat.

Én csak abban hiszek, hogy két személyiség
találkozása olyan, mint amikor két kémiai anyag vegyül.
Reakció bekövetkezte esetén mindketten megváltoznak.
Az atomon belüli rejtett energia istenné szelídül.

A Curie-házaspár évtizedek óta bomlik a sceaux-i temetőben.
A rádium végleg beépült csontjaikba.
Egy Geiger-Müller-számláló lüktet, odavezet.
A sugárzás törvényei szerint több ezer évnek kell eltelnie ahhoz,
hogy a jelek megszűnjenek.

Addigra beköszönthet az utópia.
Közönségesből arannyá változom.

K U N  Á G N E S  L A U R A

Love On The Brain
 
A nedveit úgy szívom magamba, mint föld az anyatejet.
Nincsenek illúzióim, hogy lesz nyugdíjam, meg saját lakásom,
„tiszta udvar, rendes ház”, de valahol mégis tudom,
hogy minden rendben lesz –
 
mert az ő kísérteties arcát örökítem tovább, az ő gyermekét szülöm,
repedjen a porcelán, és ha kékre-feketére ver,
csak Rihanna szóljon a Spotify-on.
 
Megbocsátom,
és nagyon fogok igyekezni,
hogy ne vágjam el a torkát álmában.



19

Ted Bundy
Egy kis Volkswagen bogárral járta az országot.
Kollégiumok közelében parkolt le.
Áldozata mellét olyan hévvel harapta,
hogy egy darab kiszakadt belőle.
Fogai között villamosszék ropog.
A pornósztár James Deen őt utánozza.
A kulisszák mögött szakmabeli kedvese,
Stoya hűségesen ölelte a ragadozót,
aki később megerőszakolta.
De lehet-e bántani valakit,
aki önként vállalja a megalázást?

Kirsten Dunst 
meztelen mellei
átható kék fényben.
Ennyi maradt meg a filmből,
jön a világvége,
egy Melankólia nevű kisbolygó
megállíthatatlanul közeledik a Föld felé,
és a végén (spoiler) becsapódik.

De Kirsten nem bánja,
úgysem volt miért élnie –
eddig én sem bántam volna,

most először viszont
a tudósoknak drukkolok,
közülük is neked, nekünk,
hogy túléljünk minden nehézséget,
melankóliát.
Végre együtt.

Kirsten, takard el magad,
ideje hazamenni.
Várnak rád.

Kun Ágnes Laura (Nyíregyháza, 1992) : költő, 
nyelvtanár. A Debreceni Egyetem esztétika sza-
kán végzett. Verseit eddig többek közt a Látó, 
az Irodalmi Szemle és a Szkholion közölték.


