
2 3

LADYS LEX

Fa-szent

Bárki
csukott be toronyba

ablakon bámulok ki a térre
Adalbert kondulni rest haranggal

sír emberek sem kószálnak már odalent
innen kettő onnan egy kőkereszt vádol

isteni vektor hajlít kicsi hársfát
két szege véres alul egy kimúlt
áldott hozománykincs a torony
varrogat anyám öltöget sámlin
apám mesél vigyázza a rendet
ketten fonnak kart a karomba
öcsikém már rám se bagózik
Európa imaútján vándorol Go

hónapok nyakán kelek-ülök-fekszem
áldott pihenésül minutát ha szállok
apám sztentori hangja rivall rám:

üdvözülsz tán mint a véres fa-szent?

KÓBOR ADRIÁNA

Ferragosto, nyárvég

Nem csal(ód)ás. Csak helyet változtatok. Vakációmat töltöm, rángatom és nyújtanám a szakaszt, bár ötle-
tem sincs mivel kitölteni a nyarat. Helyet változtatok. Nem csal, ódás. Minden bizonytalanságommal és 
bizonyságoddal, amikor elszakad az a kötél, amin lógok, mert elszakítottam, és dugába dől feledhetetlen 
akrobatikám – kezem „lobog” a billentyűzet felett, mamám „buktát” dagaszt – mert elszakítottad, a női-
ségről és kapcsolatokról tartott értekezéseid, amibe nőként aligha lehetett volna beleszólásom – kivágtad 
belőlem a nőt, mintha a Burdából szabókéssel szétmarcangolnál egy kislányát épp öltöztető anyukát, 
vagy babákat, palóchímzéseket…

Nagymamám még mindig dagaszt és buktat, én ötödik rituális kávémat iszom, amivel a tegnapi elgyen-
güléseimtől felkavart gyomromat próbálom helyretenni, és kémlelem a körülöttem összegyűlt és össze-
gyűjtött, szerzett és elherdált folyamatokat – feladatokat próbálok magamnak osztani a folyamatban, mint 
rendszergazda; megjelenésem nem leinformálható, de diplomatikus, s mindeközben saját combjaimat 
nézem – reggeli ébredésem intim báját, s azt az intimitáshiányt, ami életem elmúlt két évének valós és 
fontos, pontos és konkrét része, de már elmúlt, hiánycikké vált, s testileg küzdöm ennek minden pszicho-
lógiai hatását és testi kihívásait.

Készíthetnék egy listát arról, mit is jelenthet, mit is jelenthetett számomra az intimitás, akkor is, ha már 
elmúlt és a két fél térben és időben, még részben tökéletlenül, de tökéletességre törekedve, egymástól 
eltávolodott. Elszakadt a kötél, kibámult a múlt, a mozgólépcső felújításra várt, a rúd fényes fémje pedig 
az akrobata kezei között összecsuklott. Lépéseket teszek. Folyamatosan önmagamat vizsgálom, mintha 
jelentőséget tulajdonítanék annak, s talán így is teszem, hogy miféle testbe kell visszatérnem. A szakítás 
utáni törmelékek – nem használok többes számú szavakat, hisz felesleges –, amikben hetekig osztoztunk, 
gomolyfelhőként néha még el-elhaladnak a vidéki kúria felett, ahol lakok.

Rád gondolok és arra a hotelre, és arra a munkaidőre, amiben dolgozol. Furcsa úgy lezárni egy kapcsolatot, 
hogy egynéhány feladott csomaggal és becsekkolatlan kézipoggyásszal a kézben az ember a háta mögött 
becsuk egy hotelszobát, és egészen egyszerűen leadja a kulcsot. Megrögzött gondolkodásmód ütközik ki 
a helyzet allegorikus képeiben, a hotel csillárjainak kristályaiban. Egy bűnös és hibás gondolkodásmód, 




