
Boda Edit

CSÓK

– „Tu eºti Mircea ?” / – „Da-mpãra-
te!” / – „Am venit sã mi te-nchini, /
De nu, schimb a ta coroanã într-o
ramurã de spini.”

(Mihai Eminescu: Scrisoarea III)1

Barbár voltam. Rengeteg ibolya fejét letéptem.
Hordozható, palackozott tavasznak megfelelt.
Pubba jártam akkor, mindig csak ugyanabba,
ott gyóntam, és gyógyítottam magamat.
És mintha léteztem volna tényleg.
És mintha éltem volna valóban:
tömegpszichózisban egy forgács,
vagy madárszárnyról levált, pörgõ tollpihe.
Hogy hullt a test, emelkedett dagállyal,
lengõajtó-éjben táncolt, vibrált a sok fehér vitorla.
A kopaszságot akkor épp meguntam, újra volt hajam,
szénakazalba gyûlt a rétek illatos füve,
fürtökben lógva énekelt a sok csiga.

És egy napon egyszer csak ott terem elõttem.
Vörös hullámokban vibrál hosszú, göndör haja.
Kék tengeri kígyó a két szeme.
Felsandítok.
Mircsa. Ennyit mond.
Mit mûvelhettem, hogy így megjelent?
Mire felnézek újra, kész a terve.
Elkap. Ízes kés a szája. El is fogyaszt.

1 – „Te vagy, Mircea?”/ – „Igen, felség!”/ – „Hódolatra jöjj elébem, / Nehogy büszke
koronádat tüske-ágra felcseréljem.” (Mihai Eminescu: Harmadik levél. Franyó
Zoltán fordítása)



Mintha elkezdõdne valami. Mintha vége nem is lehetne.
Mintha menekülni kéne. Vagy végleg ott maradni.

Snitt.
„Eh, ember, te! Ezek itt magyarok?!”
Nyilvánvaló. A másik úgyis tudja.
Az idegen lányhomlok csupa ránc.
Keze odakap: „Gyere! Gyere!”
És az én vörösöm engedelmes. Indul.
Erkölcstelenek voltunk.
Interetnikusan azok.

Barbár voltam. Barbár volt õ is.
Fejem letépte. Fejét letéptem.
Még õrzöm egy palackban,
mellette halomban nyírfakérgek, ibolyák.
Az egész egy hátsó polcon nyugszik,
egy elhagyatott pubban,
és várjuk, várjuk
minden testek kultúrátlan, barbár feltámadását.

PARÁZS

1. Nem ajánlatos parazsat tartani a fülünk mellett.
2. A fejünkben se tartsunk.
3. Fogjuk meg óvatosan vizes ronggyal, és tegyük a zsebünkbe.
4. Ha nem fér a zsebbe, akkor úsztassuk le a folyón.
5. Ha nincs folyó, hamar csináljunk egyet, folyót ugyanis bárki

bármikor tud csinálni.
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ASZINKRON TÖRTÉNETEK

Valamikor régen szeretett nagynéném kijelentette, hogy nem akar
60 évnél tovább élni, és úgy 61 évesen fel is akasztotta magát.

A minap léptem volna ki az erkélyre, a kökörcsin elvirágzott, a
harangláb még bimbóban, a szilvafa sûrû, fehér virágai között mada-
rak, egész közel. Ha árnyékból fénybe lépek, nehezen viselem, megáll-
tam a küszöbön, és akkorát tüsszentettem, hogy egy cinege ijedtében
lezuhant az ágról. Én most éppen 44 vagyok.

EGY PANNONI GARDÉNIÁTSKÁRA

Pannoni gardénia, te csak nyújtsad az ágad,
zord havak fénye nehogy ijesszen,
hol tetû rág, s nyomorító kaloda szorongat,
illatozz csak, ha nincs is még tavasz.

(akril, vászon, 60 x 80 cm)
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