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K O R P A  T A M Á S

Rönkfák kihallgatása
Emlékszel? Tökéletesen emlékszem.
Mindenre emlékszem.
Jól emlékszel rá? Nyírfa utca, Bükk utca.
ez Zadiel, Galagonya utca. 
Aztán az utcáról az utcán gyűjtötték őket.
Igen, igen! És a végéig emlékszel?
A végén emlékszem. Válaszoltam: és megértettem.
Mit fogunk csinálni és mi lesz?, kérdeztem.
Felhívott minket, jó napot, itt John Deere.
A lombok tapsoltak, üdvözlégy John Deere.
Megszámoltak minket, pontosan háromszor, emlékszem.
Aztán néztük egymást és ezt-azt mondtunk:
elgondolkodtunk.
Emlékszem, az út végén – de fordítva indultak el.
Emlékszel a béke négyzetére kérgeden? Emlékszem.
Emlékszem – de ellenkező irányba indultak el.
Szia John Deere, válaszoltam az enyéimnek.
Válaszoltam és megértettem, mit fogunk tenni.
Zadiel, Bükkfa utca. Az út végén emlékszem.
Emlékszel a béke mohazöld négyzetére kérgeden?
Emlékszem. Ne felejtsd el teljesen.
Mindenre emlékszem. Emlékszel? Tökéletesen emlékszem.
Emlékezz a Galagonya utcára. ez Zadiel,
Nyírfa utca. Aztán az utcáról az utcán
gyűjtötték őket. 
Bükkfa utca. ez Zadiel, Nyírfa utca.
Aztán az utcán gyűltek össze a családok. 
Felhívott minket, helló, itt John Deere.
Igen, igen, emlékszem, átadtam magam.
És emlékszel a végéig végül? 
Pontosan háromszor, emlékszem. Aztán 
megnéztük egymást. Igen, igen, hozzáteszem:
emlékszem.
Válaszoltam és megértettem. Ez volt a szállítás.
John Deere felhívott minket.
Emlékszem. Te igen, de mi nem. 
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Új sírköves Zadielben
a kezdet: korbáccsal beleütni a híg műkőbe. megvárni,
amíg kirajzolódnak tökéletes szomorúfűz alakban a hegek.
aztán jöhet a betűk  jóleső metszése.
ártalmatlan papírlapon mindig előtte hever
a fontossági sorrend. név, dátumok és az egy szem biztató sor.
radírozni lehetetlen.
tévesztés ellen háztáji lombhullatók árnyéka.
élénkít, bár árnyék, szabadkozik. meglapogat néhány virágkelyhet.
majd fedlapot önt. elhelyezi rajta a kilincset. 
ha nyílni kell, elhívás legyen. befalazza a kulcslyukat.
ha nyílik, érje be ennyivel, sminkelhesse tovább a betont,
ameddig csak lehet. öntözhesse a szegélyköveket. – 
agyagkorsók a hűtőtáskájában. kivesz egyet, tölt,
kérek még, mondja, most, tölt, kivesz.
záruljon be, időre, mint a kutacs, a szája. 
stresszoldó jáspisdarabkákat görgessen esténként a tenyerében.

48°37’32.5”N 20°50’45.9”E
hosszú ideig tartott, mire az odúival szüntelenül dadogó törzs
minden egyes görcsét kimasszíroztam abból a földcsuszamlásban 
megriadt fiatal tölgyből.

48°37’32.5”N 20°50’45.9”E
a rókákat gyanúsították mindvégig. Julius Kochot és Stanislav Vargát.
pedig egy falka igekötő lepte meg be szét össze azt az embert.

Korpa Tamás (Szendrő, 1987): költő, irodalomtörténész, a Fiatal Írók Szövetsége elnökségi tagja. 
Legutóbbi kötete: Inszomnia (Kalligram, 2016).


