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A  H Ó N A P  A L K O T Ó J A

BÍRÓ TÍMEA

Az óra járásával ellentétes irány

 
kiteregetett halottaim nektek hány
kenyérkatona jutott egy napra
amíg a föld felett éltetek
a konyhában várom be a gyalogosokat 
vontatottan és kiszáradva érkeznek
mindnek megvan a sejtbe illő helye
ma a tüdőre küldöm őket mert a hét közepén
mindig több levegőre van szükségem
egyre mélyebb ágyúdörrenések törnek
fel a gyomorból az éhség egyre kövérebb
az újakat a gyümölcsözőket lefagyasztom
kell a rost a méhemnek
bevetem a tengerésztiszteket is
kagylóra vadászunk a tengerfenéken
hogy legyen lakbérre
a vízből lőnék a béke szigeteire
de elfogytak a töltények és a többség
úgyis épp a másik hátára rajzolja a keresztet
létszámstop van a terítéken
éjszakánként meg anyám kopogtat 
hogy kislányom most már szülni kéne
a vízből lőnék az elindított stopperekre
a héten nem fogok annyit enni hogy
legyen agyam kigondolni a következő hetet
ugyanabban a télben állunk csak
valakinek vastagabb a szigetelése
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és nem kell cickafark ülőfürdőt vennie
felfázás ellen
felsorakoztatom a megfogyatkozott sereget
a norvég hóesésekig nem állunk meg

Ég és föld alá

Edittől  kérek kölcsön az abortuszra
ő meg mindig velem ásatja el a kiskutyákat
kölcsönös nálunk minden rettenetet
néhány havonta együtt temetünk
az abortusz után sosincs étvágyam
de Edit mindig belémerőszakol
egy szelet tejfölös kenyeret hogy
ne legyek színültig üres
amíg a kölyköket a föld alá lapátolom
véresre sírja a szemeit és szidja magát
amiért nem ivartalanította a kutyát
háromezer dinár de sosincs pénze rá
mert mindig az abortuszomra költi
mindig
szinte gőzölög a föld a beletuszkolt testektől
nem is értem hogy bírja el ezt a sok halált
Edit felkapcsolt lámpánál alszik hetekig mert
attól fél hogy az anyakutya átharapja a torkát
valami kapargál bennem hajnaltájt
azoknak a kiskutyáknak még csukva volt
a szemük de megtalálják a jó irányt
álmomban a körmüket a méhembe vájják
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Hosszú
(részlet)

 
porcelánkészlet a tested amit markolva lehet csak függőlegesbe
tüntetőlegesen összezárnak az izmok a szemek mintha ettől
könnyebb lenne nekem pedig épp nehezebb már csak hátráltatni
tudod az embert tudom nem direkt elveszett az irányítóképességed
szeretném lehalkítani a fájdalmat az elvékonyodott és 
kilyukadozott bőrfelületen
termésekről mesélek neked hogy mennyi
lett a barack a meggy és lesz majd valamennyi körte
facsarom neked a gyümölcslevet ha megéred
ezt persze nem mondom mert tudom hogy így is
mínuszokat vagdos beléd az élet lenne már vége
nem jön a számra az ima istentelenül formálom
a szavakat te pedig lassan hitetlen leszel amiért nem visz el
van még dolgod itt nyeld le szépen a gyógyszert
kétszer cseréltem pelenkát ma is szimbiózisban élek veled
reggelente egyre több a patkány a kertben ideszoknak
annyira nincs ebben a házban élet mindig lassan nyomom
le az ajtókilincset mert attól félek hogy mire odaérek egy
patkány kikezd téged és te a szépen lenyelt gyógyszer miatt azt
hiszed hogy én simogatom valamelyik halódó részed
 
***
patkányfarkú kertek rázzák a fákat bennem
a ló alattam begyalogol a tengerbe a fulladás előtt
megáll és csipkéset verejtékezik a vízbe
a hullámok kiéhezett balták várjuk a legélesebbet
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Zuhanó léptek
 

az utcán végigvonszolt gyászra emlékszem
hogy útban volt az embereknek a magas sarkaknak
az autókerekeknek csak a fák engedtek utat neki mintha
valami most visszakerülne a természethez
milyen iszonyatos zajjal omlott össze az élet a kórházba menet
a nővér hangja éles lövésekként csapódott a dobhártyába
én meg csak üvöltöttem hogy érte megyek
a járda belső felén egy galamb a falnak fordult meghalni
törött szárnyában soványodó életjelek
egy szövetkabátos fiú várta velem szemben a zöldet
amikor közelebb ért összezártam magamon a veszteséget
nem akartam hogy bárki belelépjen a csendbe
haza akartam vinni hogy legyen
még hatvanhárom lépés
tudhattam volna hogy nem lesz biztonságban a túl sok fehérben
megvakul az ember az idegen sterilben és a huzat átjárja 

a keresztcsonját
kikapcsolja az övet és a szintetikára bízza magát
még negyvennyolc
csak a lábak mozogtak a tarkómon egyre erőteljesebb lett a nyomás
csúsztak volna ki belőlem a csigolyák hogy megszűnjön a tartás
tizenöt 
csontszáraz gyomorkorgás összeszűkült nyelőcső fénykizárás
lépcső pad lépcső szék fal
haza akartam vinni
megtanultam állva aludni
rám kövesedik a kátrány


