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Egy hosszú 
mozdulatról
hiába csörögtek a csavarok,
aznap fölösleges halált haltak a lepkék.
szélvédőnkön porrá morzsolható 

szárny, csáp.
soha nem ismerem a dalokat –
régiek, távoliak, szakadozottan
törnek elő a hangszalagok szorításából.

hány hal villantotta égnek akkor
titkos oldalvonalát? meghalt az
összes lepke. iszunk rá, mondtad.
iszunk. tárgyak nélkül folytattuk
az utat. rövid volt. és csak a 
tóparti napraforgók nyárvégi
szaga szivárgott közénk. 
mintha gyóntatószékben. a
kanyarban mégsem istenre gondoltál. 

hanem
az elütött, kiszáradt, cikkelyekre
szabdalt gyíkra azon a fotón.
elfordította fejét a hold, de így
is láttam homályos gödreit.
térdem közt imbolygott a rózsafüzér
néhány gyönge gyöngye. rózsaszín volt
régen, és rózsaszín retikülben
hordtam misére. mellé
dobtam az egykoronást, ha jött 

a sekrestyés az adományokért.

bársony szütyő csüngött a bot végén,
a hű szolga torkán
pedig szottyadt bőr.

tömjénfüstbe burkolnám fejed,
ahogy profilból látom sziluettjét a sötét
kocsiban. kezem halántékodtól hajadon, 

homlokodon,
orrodon, ajkadon, álladon át egészen az
ádámcsutkáig tapogatja végig a kontúrt:
te és a háttér, a háttér és te,
koronád tövise felsebzi tenyerem.

a gázrobbanás egy csillagon
fénytörés a tó vizén.

hozom már a kitömött oroszlánt,
és a fecskét egy sivatagi
pihenőhely árnyékából,
a koszorút pitypangból – most már ez lesz
rajtad. tavasszal dús a fű, marékkal
kosárba raktad. csak 
egy hosszú mozdulat volt.

V E R E S  E R I K A
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Űr úr távozása
eminönüben
eltévedt egy űrhajó

tiéd volt az a szakasz
elkerítették
vidáman csörrentek a teáskanalak
most kanálist építenek zörgő gépeikkel

mélyültek a dombok, miután bányászok 
lettünk

ércet, csak azért érdemes
favágók erdőtűzben vagy egy könnyező 

szűzmáriaszobor
idegszálainkat fehér cérnává 

érzéstelenítettük –
összeköt még puhán melegen

valami eltompult lökés
amit nem érthettem már akkor
belassul a kikötőben a hullámzás
este más frekvenciára tér a tenger

gondolta, s visszarepült az űrbe
kék neonfényeket szórva eminönüre

Alagsor
Inged fehérsége, az anyag szárazsága –
háromszor vasaltam át,
de reggel nem ébresztettél fel, hogy
megnézhesselek benne. Szemem tükrén
vad látomások húztak el alakod vakfoltja helyett.
Pulcsi alatt lesz, mondtad.
Izzadva bólogattam, s félretettem a vasalót.

Testtartásod fáradt,
csókod romantikus,
ölelésed meleg és puha volt –
ártalmatlannak tűntél,
mintha semmi mérgező nem lenne benned.

Mégis messze maradtál, messzebb annál, 
amit a térkép még mutat.
Kitartásom csorba szélén megül 
egy utolsó páracsepp. A gőzölős
vasalóból kifogyott a víz. 

Pedig telefonon másról beszéltünk:
Egy kékebb tenger sósabb levegővel.
És a gejzírek! Agyagos talajból 
feltörő pára. Kráteredben 
buboréknak lenni, 
s a kitörések után 
visszazuhanni minduntalan.
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A kozmosz porát lerázod,
csak egy-két szemcse ragad be zakód
bársony szálai közé. Vízre szállunk.

Hullámot felvető mélység
vagy a felszín alatt. Nem a vízre
rácsapó szél, s nem is a látvány,
ahogy mozog lejjebb-feljebb. Még csak 
a mozdulat sem. Hanem az alatta levő
elemi energia, mondhatni ösztön,
egy ellenállhatatlanul természetes hatás, ami
se nem hív, se nem taszít,
csak átkarol, és bekebelez. Nem fonsz körül, 
mint legyet a pók, ádázul várakozva
a támadás pillanatára. Létezel,
hullámzol, mozogsz, körforogsz magadban, 
áradsz mindenüvé, s megszerzés
helyett elfogadsz. Bevezetsz áramaidba,
engem is, ki apró léptekkel futnék
körötted.

Leszünk-e hullám és csónak,
szél és felhő vagy egy olyan
elhasznált motívum mint rózsa és
valami repkedő izé,
mondjuk méh vagy fülemüle?

Kapcsunk néha
egymás előtt is titok –
felfedezetlen
hold vagy az Uránusz gyűrűjén.

Szitáld rám fényedet.
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székén doktorált. Első verseskötete Duett a sárban címmel jelent meg (Kalligram, 2019). Pozsonyban él.

49


