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P o l g á r  a N i K ó

Tátott szájú 
Gorgó‑maszk
Az anyja arca ? A nagymamáé ?
Valakié a rég halottak közül ?
Egy maszk, amit fel sem kell ölteni ?
Levált arról, aki viseli ?
Itt hever a párnán, megmerevedve :
mozdíthatatlan, kerekre tátott száj,
leesett áll, összeragadt szemek,
a hajcsomók, mint egy régi,
elhasznált kefe szőrei.
Kilúgozott, gyűrött kecskebőr.
Nem ijedtél meg a nagymamától, kisfiam ?
Nem, én azt hittem, hogy egy kislány.
Valóban, egy harminckilós, vézna lány,
hatalmas, melléig lógó
Gorgó‑maszkkal az arca előtt.
Játékból a maszk tátott szájába nyúl,
onnan mutatja festékkel bekent, kis kezét.
Mosolyogjunk, sikerült a trükk !
Teljesen olyan, mint egy lepedékes, hólyagos,
beszédre, nyelésre nem használható,
mégis mozdulni akaró nagymamanyelv.
Vagy egy kő Gorgó‑szájból
hangtalanul elősziszegő,
élethű kicsi kígyó.
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Agg istennők
Tükrökben laknak az Erinnüszök.
Megfenyegetem őket, rájuk vicsorgok,
pörölnek velem, kinevetnek.
Megint itt van egy :
itt vigyorog, az ágy rácsában,
az autó ablakában, a mikró üvegén.
Nem vagyok olyan, mint te, te aszott arcú,
te kígyóhajú, te szárnyas ragadozó,
te istenek öreganyja !
Lehúzom az arcod, összegyűröm és elhajítom.
De mindig mögötte van egy másik,
egy még rondább és még vigyoribb.
Tüntessétek előlem el !
Anyátokkā nincs sëmmi baj,
csak tükröt në lásson,
attú mëgbolondúll !
De hiszen a fél világ tükör :
az ajtók, az ablakok, a képernyők,
a szemüvegek, lassan már a felhők is
meg az égbolt. Azt is takarjuk el,
azt is terítsük le valamivel ?

Oresztész  
és az Erinnüszök
Nem vagyunk mi öregasszonyok.
Beszélő, fekete maszkok vagyunk.
Mindig a fejed fölött, mindig a szemed előtt.
Nem támadunk. Csak kikészítünk.
Mi csak az anyákat védjük,
nem hagyjuk őket megsérteni.
Nem alhatsz tőlünk. Nem ülhetsz nyugton.
Későn találgatsz :
ide se jöttél megmosdatni,
ide se jöttél átpelenkázni,
ide se jöttél levakargatni
a combjára száradt ürüléket.
Zsugorodj össze most már,
kuporodj le, vizelj be ijedtedben !
Szopd erősen az ujjadat !
Ha tőből lerágtad majd az egyiket,
szétfoszlunk akkor, kifehéredünk,
s csak a levegőbe markol majd
vértől csöpögő, négyujjú kezed.
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