Éi l D

A kötet megjelenését a Tartományi Művelődési
és Tájékoztatási Titkárság támogatta

TERÉK

ANNA

DUNA UTCA
összefüggő

versek

A n ta l ¡Ászló illusztrációival

A Fórum Könyvkiadó fiatal alkotók
kéziratpályázatának
2010. évi díjnyertes munkája
Szakmai zsűri:
Danyi Magdolna, Harkai Vass Éva és Virág Gábor

©Terék Anna, 2011

TARTALOM

I.

körbekötn i életem et

10

D una utca

19

körhinta

26

utoljára Dubrovnikban

32

Sugárút

39

hazafelé

II.

mint aki ráér csom agolni

44

külFÖ LD

54

pirkadat Rovinjban

56

lassú Párizs

64

Szarajevó

70

török levelek

III.

költözés , doboz , pakolás, zsinór

78

tem etés

86

gyalog a Thököly úton

92

Kunigunda útja

101

a Kékgolyó utcában

113

pesti esőben

anyu, a zsebeim tele vannak vérrel ... ”
(O rhan Pamuk)

I. körbekötni életemet

Duna utca
(csal ad vers)

és lehet,
én m égiscsak a Duna utcában
voltam egész életemben
a legboldogabb,
öten laktunk két szobában,
s apám sosem tudta
nyugodtan m egcsókolni
anyámat, mi néztük
őket m indig,
talán ezért nem is csókolta
sokszor.
anyám szájáról hiányoztak
ezek a csókok,
de én szerettem hallani
a m ásik négy em ber szuszogását.
a nagym am ának m inden este
kinyitottuk a rekamiét,
és én ha féltem,
átlopóztam , hideg talpakkal
hozzá bebújtam ,
és én féltem ,
főleg az éjszakák közepén.
költözés, doboz, pakolás, zsinór,
körbekötni életünket,

a ruhák közé hajtogatta anyám
az em lékeinket,
betegen, lázrózsákkal,
tüdőgyulladással
költöztünk át az új lakásba,
ami ház volt,
de mi m egszokásból, dacból,
vagy csak helytelen
nyelvhasználatból
(szintaktikai undor)
lakásnak hívtuk,
az új lakásban még hetekig
nem voltak bútorok,
kibelezett ágyak
m atracain aludtunk,
és m ég sokáig visszajártunk
a Duna utcába
nézni a tv-t,
vasárnapi gyerekm űsort,
m ert az új lakásban,
illetve ott a tetőn,
nem volt még
antenna.
m inden vasárnap délelőtt
autóba ültünk,
az anya helyére tettük a tv-t,
és a régi lakásban m esét néztünk
egy kém ényseprőről.

én m indig szerettem volna
m egnézni, milyen
az,
am ikor a kém énym élybe
ólom golyót engednek,
m ert az új lakás
kém ényépítésekor
m esélte a Gergő bácsi,
hogy úgy lehet
kibaszni
az akadékoskodó megrendelővel
a kém ényrakásnál,
hogy a kém énym élybe
egy kalapot is beleépítünk,
am inek a teteje négybe van vágva,
így az ólom golyó
átm egy és vissza is jut
keresztül rajta,
ha ellenőrzik,
de a füst,
a füst
az
kérem szépen odalent marad,
elárasztani a kályhát, a szobát,
orrlyukakat.
ehetik saját füstjüket,
rághatják csipkésre:
rábasztak.

Anti bácsi meg csak nevetett
s m esélte:
szerencsét hozna a családnak,
ha valam it,
használatlan holm it, vagy épp
mi kedves nekünk,
beépítenénk a házba.
valami oda nem illőt.
de anyám szót értett a m unkásokkal,
m ert építésznek tanult,
s apám szót értett a m unkásokkal,
m ert ugyanannyi téglát pakolt m int ők,
m ert ugyanannyi pálinkát ivott meg m int ők.
és én nem értettem még a szavakat,
am ikkel szerelmes levelet
írtam az egyik
m unkásnak
és a levelet meg egy téglát
dugtam a párnája alá.
még rosszul írtam le, hogy
szeretlek,
m ert még nem tudtam
rendesen írni.
pedig akkor még tudtam
rendesen érezni.
Anti bácsi meg csak nevetett,
s végül a pincepadlóba
betonozáskor
egy csavarhúzót dobtunk,

a nappaliban meg a parketta alatt
egy sörösüveg lapul,
és én szentül hittem,
hogy a beépített holm iknak
jelentése van,
hogy m iért épp a pincébe a
csavarhúzót és m iért
épp a nappaliba a sörösüveget.
lehet volt is
nekik.
és lehet,
én m égiscsak a Duna utcában
voltam egész életem ben
a legboldogabb,
pedig aztán egy m ásik utcában
Attila
olyan ügyesen szorította
m ellkasára m ellkasomat,
porszagú hideg parkettán,
hogy azt hittem , ez
nagyobb boldogság
m int bárm i más.
aztán túl sokan és
túl erősen, aztán túl gyengén
szorítottak,
a bőröm is feljött,
a csontom is kilátszott,
végül m ár nem szorított

senki, és Attila
kedve is elm ent
az újraszorítástól.
kifogyott belőle a
dühös, lázongó szorongatás,
vagy csak engem nem tudott m ár úgy
m egszorítani, ahogy más lányokat,
ahogy azt én is szerettem volna
tőle.
albérletből lakásba,
lakásból bérelt szobába,
szobáról szobára
költözni évenként,
m int aki ráér csom agolni,
költözés, doboz, pakolás, zsinór,
körbekötötték az életem et,
a ruhák közé hajtogatta anyám
az em lékeim et,
betegen, lázasan, gyulladással
költöztem át az új lakásokba
új karok közé,
új ölelésekbe,
és ha sírtam , s az a
m ásik,
aki épp m ellettem volt,
velem kiabált,
csukott szem héjam on
szem eim kirajzolták

a D una utcát,
ahol boldog voltam,
mert sokáig nem is ism ertem
az én négy em berem en kívül
más em bereket.
ahol a lépcsőházban
a lifttel szem ben
kis rakodóterünk volt,
m integy tárgypihentető gyanánt,
s mi összecsavart szőnyeget
tartottunk ott
meg biciklit,
zöldet és félbehajthatósat,
ahol este féltem
egyedül a fekete folyosóra
kilépni,
de kiléptem ,
m ert jó volt félni,
m ert utána meg lehetett nyugodni,
m egnyugtatták a gyereket,
ahol a teraszkorlát
egybeöntött betonból volt,
és apám
m inden nyáron felfújta nekünk
a ném etországi gum im edencét,
pancsoltunk,
én a kiürült sam ponos flakont
használtam
távcső gyanánt,

pucéran fürödtünk,
pucér volt az ég is,
nyáron nekem minden nap vasárnap volt.
és még lehetett nevetni m eg örülni,
m ert gyereknek lehet m indig
m ind ennek örülni
és akárm it kinevetni, m ert
rám ondják, hogy
jaj,
még csak gyerek.
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körhinta
(U:síYcrvers)

mi régen vásárba jártunk,
a m últkor a buszon eszem be jutott
a ringlispíl, a selyem cukor
meg a habzó szájú lovak.
- Apa, m iért raknak a pacik
szájába kicsike vasrudat?,
kérdeztem , m ert csöpögött
a nyáluk, és én sajnáltam
a patkolatlan lovacskákat,
a kínlódó teheneket
és az ijedt szemű tyúkokat,
am ik pont úgy féltek, m intha már
láttak volna késen fényt csillanni,
eladni vitték őket, és féltem én is,
hogy eladnak, szorítottam
apám kezét, hogy ne
vigyen el m ellőle senki.
a körhintán sírtam először
a vásárban,
valami lovacskára ültem rá,
nevetséges műanyag lóra,
m áson nem volt már hely,
m ásra nem volt már idő,
és nevetett a körhintán
19

ülő m ásik hat gyerek,
rövid könnyeim
lecsúsztak arcom on,
a nyakam on végig,
egészen a nadrágomba,
sírtam , és szerettem volna
visszacsinálni m indent,
bántott, hogy anyámék
arra költik el a pénzt,
hogy én egy műanyag lovon
üljek, a műanyag madárka
helyett.
m indig attól féltem,
hogy engem nem szeret
eléggé senki.
folyton néztem a szüléimét:
m ennyire szeretnek,
az lett volna jó, ha
addig szorítanak, amíg
ki nem préselik tüdőm ből
az összes levegőt
(orvosilag szólva: kilégzési rezerv),
és én m egtettem m indent,
m ert m ár akkor kevertem
a szeretetet a félelemmel,
a játszótéren a mászókára
véletlenül
felakasztottam magam,
20

lerepültem a bicikliről,
elvágtam rövid gyerekujjam ,
m egharaptattam magam
kóbor kutyákkal,
és ha fájt, és én sírtam ,
folyton csak figyeltem szemüket:
kellek-e nekik annyira, hogy
m egijedjenek.

hazaindultunk a vásárból,
belém karolt a nővérem,
a járdáról lerúgtuk
az összes kavicsot, és néztem ,
hogy vánszorognak fel a lovak
az árusok targoncáira,
hogy lakatolják be a kis
csapóajtókat a hátuk m ögött.
az alattunk lakó néni
sokat kopogott a plafonján,
ha m i nyargalásztunk,
és kiabáltunk a nővéremmel,
azt m ondta ránk: úgy dobogunk,
m intha lovak lennénk,
olyankor fájni kezdett a hasam ,
mert sejtettem : egyszer
a mi szánkba is vasrudat
tesznek, csorog majd a nyálunk,

és eladnak bennünket
egy zajos vásáron,
néztem nővérem re, hogy
mit szól ő ehhez az egészhez,
és mi lesz velünk, ha
a vásáron különböző em bernek
adnak el bennünket,
de még nem sejtettem , hogy
nővérem szeme milyen
fényre szűkülő titkokat rejt,
nem láttam , mennyit fog
sírni m ajd egyszer
helyettem is, miattam is.
ha m ost belenézek a szem ébe,
m ár fényesebben látom, am it
talán látni sem kéne.
egyre vékonyabbak a könnyei,
és néha olyan gyorsan hullanak
ki a szem éből, hogy már
m ondani sem tudok közben
olyat, hogy velem
sírásig nevessen.
neki más lakásban jut m ár ölelés,
mely nem engedi elszaladni,
am elytől, ha el is szalad,
hagyja m agát utolérni,
ami nem kevesebb vagy több
a hajnal éneklő fáradtságánál,
és attól lesz szebb,

hogy nem egyedül kell
felkelni reggelente
a hűlésnek induló ágynem űből.

utoljára Dubrovnikban
(tengervers)

autóba ültünk mind az öten,
a tengerre indultunk
hajnalban, izgulós nyári
utazás, bőrönd, pakolás, zsinór,
a csom agtartóra kötöttük életünket,
a ruhák közé hajtogatta anyám
a törülközőinket,
vigyorgó várakozással
járkáltu n k nővérem m el
a szobában körbe-körbe,
anyánk arca egészen elfeketedett
az idegességtől, m ert egy
bőröndbe nem fértünk be.
em lékszem , pizsamában vitt le
apám hajnalban,
és úgy tett az autó hátsó ülésére,
félig nyitva volt a szemem ,
néztem a töm bházak
szürke körvonalát,
az antennák közt ült a reggel,
hóna alatt szunyókáló
galam bokkal,
nővérem m el fejünket
a középen ülő nagymama
ölébe hajtottuk,
26

széles com bjain újra elaludtunk,
szendvicses zacskókkal zörgött
anyám, apám
m orgott, elforgatta a kulcsot.
ablaknak nyom tam az orrom
lefelé a szerpentineken,
kezem ben reszketett a
karéj m ájas kenyér,
a nagym am a imádkozott
m inden félórában,
hogy el ne aludjon apám.
m esszire csúszott az út
szélén a sok fa,
átrepülték az eget
a felhők,
már párolgott a reggel
a hegyek öléből,
egy-egy kanyarból már
látni lehetett a partot,
kiabáltam előre:
hahó! m ellettünk a tenger!
anya, m indjárt odaérünk,
el ne engedd a kezem!
apám borostája kinőtt,
m ire leértünk a tengerre,
nekem begöndörödött
a hajam ,

anyám olyan fáradt volt,
hogy elaludni sem akart,
s ott álltunk mind az öten
a tenger szélén,
néztünk bele a nyugtalan vízbe,
néztünk mereven, de
nem láttuk benne magunkat.
a nagym am ám akkor látott
tengert először életében,
és ettől csak hallgatni tudott,
szedegette a partra m osott
kagylókat,
nem m ert a napba nézni,
szívta teli tüdőre a
sós
levegőt, és később, már otthon,
sosem beszélt a tengerről,
nem em legette egyszer sem.
a nagym am a szeme pont
olyan színű volt, m int a
tengervíz,
és ugyanolyan
sós könnyeket sírt
m inden emlékére,
nézte ő is a végtelent,
a tengerkék szemeivel,
azt hittem , hogy
szom orú lett tőle.

pedig csak
csodálkozott.
és barnított bennünket a nap,
a parton apám feküdt a hasán,
anyám m inden vizes
hajszála az arcára tapadt,
lobogott a körém tekert
törülköző,
apám m ondta,
hogy itt a szélnek
saját neve van,
féltettem magamat ettől
a széltől, am it hívni is lehet
biztos, ha m ár egyszer
neve van.
féltettem magamat ettől
a széltől,
hátha kifú jja belőlem
a lelkem et, a sirályokat is
messze vitte,
csapkodta kövekhez
a hullám okat, kagylókat
m osott ki vízzel a partra,
én apám háta mögé ültem,
hátha úgy m eg tud védeni
ettől, kihúzta magát,
fújta a szakállát a Bóra,
m ögötte suttogtam :

apa, nézd: a tenger!
milyen közel jön n ek a hullám ok,
el ne engedd a kezem!
beleszerettem a parton egy fiúba.
m ondta a nővérem, hogy
am it érzek, az biztos szerelem.
én öröm m el elhittem , m ert
csak azt tudtam róla, hogy az
m indig örökké tart.
m ondtam is, hogy végre m ár valami!
vártam , hogy húzódjon az idő,
néztem a hegyoldalra épített
fogfehér házakat,
b ennü k akartam lakni,
és néztem a fényeket, ha
kificam odott estéken sétálni m entünk.
és én annyira el voltam
foglalva önm agám m al, hogy
nem vettem észre sem m it.
tőlem darabokra eshetett az ország,
szakadhatott a szerelem
a szüleim között, a nagyanyám
sírhatott a párnájára esténként,
m úlhatott kényelm ében az idő,
nem értem rá nézni,
hogy m egy tönkre lassan
m inden, am it egy gyerek
óvatosan felépíthet
m agának.
30

S ug á r ú t

a h áborúk végére én
már szerelm es voltam
m inden fiúba.
a nővérem kinőtt kabátját
nőttem ki akkoriban,
rem éltem , hogy azért mégis
szép vagyok, és viszont
fog szeretni
a fél világ,
a Pestre menekült
rokon gyerekeknek
szép, új
ruháik voltak,
fényes volt a nevetésük,
nem haragudtak magukra,
évente já rta k
síelni-nyaralni,
én meg évekig nem láttam
viszont
az országhatárt,
am úgy is m indig változott,
hol fut a felszegett
vörös csík
az országok szélénél,
a felnőttek mérgesek voltak
n

rám, hogy nem
m osolygok eleget,
fájt a hasam
a pénzüktől,
a ruháiktól és
a lehetőségeiktől,
nem néztek rám a fiúk,
az osztályban, a folyosón
utánam köptek a lányok,
azt m ondták, nem lesz
belőlem ember,
féltem , hogy a végén
elhiszem nekik.
költözés, bőrönd, pakolás, zsinór,
átkötözni életem et,
anyám összehajtogatta
a rossz em lékeim et.
busszal költöztetett be
Szabadkára,
a nővérem helyére,
egy kiadó szoba
gobelinm intái
közé. hetente kaptam
m ár pénzt,
m enzára fizettek be,
ahol rossz ízű volt
az étel. anyám
hetente egyszer

beutazott hozzám,
hogy elvigyen sampitézni
a cukrászdába,
ahol évtizedekkel ezelőtt
m egism erte apámat,
puszta véletlenségből, m ert
rossz időpontban ment egy
jól m egbeszélt randevúra,
apám meg csak nézte,
csendes barna szemekkel,
m ajd m ellé ült,
hogy cigarettát kérjen,
pedig tele volt
dohánnyal a zsebe,
s aztán, m ikor kísérte ki
a frissen m egism ert anyámat
a városi busz m egállójába,
és anyám fellépett a buszra,
apám m eglátta a szoknya aljából
kilógó két hosszú lábat,
és egyszeriben boldog lett.
Szabadkán m indennap,
hogy azért m egm aradjon
a frissen nyert szabadságom:
m enekülhessek
a házinéni elől,
apám régi, üres
lakásába jártam fel,
34

ahol a nagym am a
zokszó nélkül meghalt,
s otthagyta maga után
az illatát,
a berendezett, kihalt házban,
a távozás óta nem m ozdított
tárgyakkal
teli szekrényekben,
teli fiókokban,
az avas olaj
szagú konyhában.
kezemre húztam
nagyanyám régi
csipkekesztyűit,
m indkét tenyerem
fekete lett a portól,
helyenként az arcom is,
tüsszögtem ,
m int akinek megéri
em lékekben vájkálnia
két kesztyűs kézzel,
hátha boldogabb tud lenni.
ott csókoltak meg
először, és Attila
ott szorította
m ellkasára m ellkasomat,
porszagú hideg parkettán,
nem hitte el, hogy
még szűz vagyok,

félt em iatt hozzám fogni,
m intha ettől nem tudta volna
használni a szerelmet.
esténként a
sugárúti albérletben
a házinéni, hajhálóval a fején,
a műfogai nélkül
m ent aludni,
olyankor kitártam a
bérszoba ablakát,
hogy cigarettázzak a
m uskátlik között,
alanyi szabadságom ban egy
kicsit akkor is féltem,
hogy azért m égsem lesz
belőlem em ber, s
hogy a házinéni megérzi
a füstszagot.
néha Attila
eljött az ablak alá, halkan
vitatkozni, hogy biztos
én nem szeretem őt
éppen eléggé, nyavalygott,
le kellett vennem az ablakból
a m uskátlikat, és ki kellett
m ásznom hozzá
a m agasföldszinti szoba ablakán.

végigsétáltunk
az esti Sugárúton,
ő a szom orúságáról beszélt,
én nem figyeltem, m ert a
lám pák fényét néztem,
sárga színük volt,
m int a nagyanya lakásában
régen, vasárnap délutánonként,
am ikor a nagyi olyan szom orú
boldogsággal nézett a lámpás
vasárnapi fényébe, hogy
el sem lehetett képzelni,
mi lehet neki olyan
fájdalm asan jó.
és lassan
feleslegessé vált Attila,
m ert hiányozni kezdett
m inden, am it egyszer
szeretni kezdtem,
de sohasem volt időm
befejezni.

ha zafelé

utánad már
nem csókoltam meg senkit.
hazaindultam
a buszm egállóból,
belém karolt a délután,
a járdáról lerúgtam
egy kavicsot, és néztem,
hogy m egőszült az út szélén a
Kiserdő.
lépésenként m orm oltam
valamit, hátha attól
még távolabbra visz
tőlem téged
az a busz.
m orm oltam , hogy ne
legyen olyan nagy az a
csönd,
amit rajtam hagytál.
az utcánkban fogadtunk
az egyik kisfiúval,
hogy m elyikünk fog
előbb m eghalni,
a nyerem ényben nem
39

állapodtunk meg,
ő m ondta is, hogy a
részvét a fontos.
hazáig kipirosodott
az orrom .
a lépcsőházban fokhagym a
szag volt,
az ajtó elől
ellopták a lábtörlőt,
a bejáratnál végigm értük
egym ást a szomszéddal:
nem volt rajta ing,
ezért m osolyogni kezdtem rá,
neki ez nem tetszett.
aztán a szobában m egbántalak,
levettem a szoknyámat és
a harisnyám at, aztán
csak ültem és hallgattam,
ahogy dobog a szívem
valahol a torkom ban, és
csak bánkódtam .
utána m ár
nem csókoltam meg senkit.

40

II. mint aki ráér csomagolni

kü lFÖ LD

a Puskinban sírtam először
pesten,
valam i buta filmre ültem be,
nevetséges vígjátékra,
m ásra nem volt már jegy,
m ásra nem volt már pénzem ,
és nevetett a moziban ülő
m ásik hat ember,
hosszú könnyeim
lecsúsztak arcom on,
a nyakam on végig
egészen a dekoltázsomba,
m ár sírva kértem a jegyet,
a kasszánál a nő nem nézett a
szem em be,
s ennek először végre örültem ,
m ert akkor még kerestem
a tekinteteket
pesten.
szerettem volna, ha bárki
m egkérdi az utcán,
hogy m égis m i fáj?
vagy ha legalább néznek rám.
nekem évek kellettek, hogy
rájöjjek:
itt még
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vendég sem vagyok,
hanem csak
társadalm i problém a
vagy egy
nem zeti zűrzavar tartozéka,
s egy problém ának jobb, ha
nincsenek könnyei, szemei,
tűrni kell. (?/!)
a villam oson,
ha kanyarodik vagy
ha finom an fékez,
itt nem sim ulnak
a nőkhöz a férfiak,
nem érintik a vállukat,
nincsenek véletlen
egym áshoz hajtások.
pesten nem nézik
a férfiak a nőket,
pont úgy lesnek ránk,
m intha szégyellni kéne magukat,
m intha a nők nem tudnák,
m intha a nőket nem is kéne
nézni,
s csak a m unkások Rittyentenek
kötelességből
a nők után. pesten
furcsák a férfiak, és
furcsák a nők.

és én egy ideig hittem, hogy
vajdasági lányként
inkább vagyok érdekes,
m int félelmetes.
de a m agyar fiúk hátrébb léptek,
ha m egm ondtam , honnan jöttem ,
az egyetem en azt m ondták rám:
szerb vagyok.
s először vicces is volt az ötlet,
kis fölényességgel ki is
nevettem tudatlanságukat.
egyszer egy pesti fiúval beszélgettem ,
ő is, m int m inden pesti fiú,
színlelt intelligenciával
próbálta m enteni m enthetetlen sárm ját:
okossággal próbálta takarni
szorongós tekintetében a dühöt,
megkérdezte, milyen volt élni a
háborúban,
s én m eséltem neki
a szám om ra természetes
üres polcokról,
fátlan karácsonyokról,
játékos áram szünetekről,
detonációtól remegő ablakokról,
nézett rám , hosszan, m int aki
érteni akarja az érzéseket,
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s m egkérdezte:
te is öltél bosnyákot?
az egyetem en azt m ondták,
ham isítom a papírjaim on
álló adataim at,
m ert annak ellenére,
hogy a nevem
ékezet nélkül Terek
az útlevelem ben,
én mégis
Teréket m ondok,
nevettem:
szerbül ékezet nélkül írják,
de attól én még
ékezettel vagyok,
úgy ejtem .
azt m ondták, rendőrt
kéne hívniuk, s ne nevessek,
inkább örüljek,
hogy ilyen elnézőek
velem.
m ellettem egy
am erikai diák
kérte ki hallgatói jogviszonyát,
érdekes m ódon, nem fonetikusan
olvasva m ondta ki a nevét,
s érdekes az is, hogy ebből
nem is lett baj.

aztán sírtam én szinte m indenütt pesten:
a Várban, a jégpályán,
a Hűvösvölgyben, a m etrón,
a Libegőn, a Moszkva téren,
a Lánchídon, Zuglóban és Kőbányán
az Astoriánál esőben,
a Városligetben napsütésben,
a tekintetek mindig elsiklottak
m ellettem , ebben a városban
nincsenek tekintetek,
ebből a városból nem lehet
kitekinteni, m enekülni
kéne, de látni sem lehet innét
a kiutakat.
aztán lassan a hosszú könnyek
egészen rövidek lettek,
ma m ár úgy nézek szemekbe, hogy
nem keresek válaszul tekinteteket,
már nem nevetek ki
„leszerbezéseket”,
m egelőzendő:
nem m ondom , honnan jöttem ,
m ert nem tudom , hová tartsak,
és hogy kihez tartozzak,
ők szeretnek választani,
lehet, én m égsem vagyok
magyar?

nekem m ár nincs szép
középzárt e betűm ,
nekem kezd eltűnni az akcentusom ,
csak pár beékelt szerb szó és
károm kodás
jelzi, hogy nem vagyok
„teljesen m agyar”,
rajtam m ár nem látszik, hogy
szakadt jugó vagyok,
rólam nem tudja senki, hogy
nem tudok vízum nélkül utazni,
s hogy az országhatáron
az összehajtogatott alsónem űm et
is darabonként átnézik,
rajtam m ár nem látszik,
hogy alig van a pesti élethez
pénzem , hogy dolgozni
a m unkanélküliségbe fogok
jö n n i haza.
de rólam üvölt, ha
testem keresztbe feszül is,
hogy m áshonnan jöttem .

m ár nem tudok belesim ulni
a szabadkai tájba,
a lábnyom aim at
a sár is visszadobja,
m ár nem ism erem a főtér

m inden négyzetm éterét,
m ár nem tudom ,
hány dinárba kerül
egy vekni kenyér,
egy liter tej.
itthon nem tudok örülni
a szerb üvöltözésnek,
és félek, ha férfiak
egym ást verik az utcán.
már nem az enyém a kiserdő,
a puha levélsusogás,
zavar, ha nem tudok
hajnalban fél ötkor bárhol
sós perecet venni,
hogy a városi buszokra
több m int tíz percet kell várni,
hogy az épületek nem is
olyan m agasak,
engem itthon is bántanak,
csak egy m ásik akcentus miatt.
nekem nincs saját hivatalos nyelvem,
és csak kevert kultúrám van.
m ár mindegy, milyen nyelven
kérem a kenyeret a boltban,
s hogy a szeretőm magyarul
m ondja-e,
hogy kellenék neki.

nekem m ár mindegy, hogy
decem berben van-e karácsony,
s hogy hányadikára esik újév.
nekem m ár mindegy,
nem zetileg hova sorolnak,
pedig jó lenne végre valahol
valóban külföldinek lenni.

p irk a d a t R o v iú jb a n

a nyugalom
sótól dús levegőben
reped,
állnak a nők
a szélben
a porban
a parton
viszi a szoknyájuk vonalát a szél,
halakat
visz a víz
illata van a napnak,
és illata van m inden
árnyéknak, körülrajzolt
alaknak
-- legyen az akár ember,
akár tárgy itt a szentlélek
is halkabban lép
a kövek között
a levél-pucér fák ágai
úgy m arkolásszák az eget,
m intha dús keble lenne,
m intha tüdőartériák
lennének a fekete
töredezett ágak

arrébb jö n n ek
a felhők,
m ondogatok
m agam ban egy verset,
tenger m ellett nem lehet
szerelm esnek lenni,
m ondogatom
m agam ban, m int egy verset
- valam i szikla, valami bú
és balkáni
istennyila fütyül a parton a szél
a férfiak nadrágja is
lobog,
sorban, egymás mellé állnak,
kihúzzák vállukat,
szélnek feszítik mellkasukat,
m indjárt feljön
a tejfelszín nap
február van.
te undorodsz
a halcsontoktól,
nekem kis híján
ráfagy arcom ra
a feleslegesen rákent
naptej.

lassú Párizs
(pikares/k vers)

Párizsban én
szerelm es lettem
m inden férfiba.
m ár a vasútállom áson
rem egni kezdtem, félóránként
újraszám oltam a csom agjainkat,
utaztunk, ketten az építésszel,
az ősz végi didergésben,
m int akik ráérnek m egfázni,
otthagyni az életüket
egy-egy íróasztalon,
hogy heteken át csak sétáljanak,
párizsi lassú
utazás, bőrönd, pakolás, zsinór,
körbekötöttük az életünket,
a ruhák közé hajtogattuk anyáink helyett
az em lékeinket,
az építész
meg csak nevetett, s a vagonban
szuszogva dobálta fel
a csom agokat,
a fekete ülésbe süppedtem,
belecsúszott szemem be az álom ,
akkor ébredtem föl, m ikor
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olyan gyorsan szelte kettőbe
a vonat az utat, hogy a felhőknek
egyszerre láttam m indkét oldalát,
a hegyekre épített tem plom ok
tornyai lyukakat fúrtak az égbe,
am ire m intha olaj csöpögött volna,
könnyen csúszott rá az este.
a Gare de l’Est-en az em berek
halkan vonultak a vonatok mellett,
alig volt fény és csak a
cipőtalpak tompa csapódását hallottam ,
kigyalogoltak mind az állom ásról,
m int egy csendben m egállapodott
tüntetés, m ert Párizsban
tüntet m agában minden,
esténként felkelnek a fények,
kihúzza magát m inden lámpaoszlop,
a Szajna m egpróbál visszafelé folyni,
vészjóslóan
ropognak az autók alatt a hidak,
a napnyugtával együtt
m eggörbülnek a tornyok
s az aszfaltra karcolt m inden
árnyéka a napnak.
az építésszel a bejárat félköríve
alatt csodálkoztunk, féltem is kicsit,
m ert a hírhedt fények pont

az autókból szűrődtek ki,
túl nagy volt a csönd
ehhez a városhoz.
aztán a Rue de Lafayette-en
beleöm löttünk
Párizs gázolajszagú vérkeringésébe.
ism eretlen kezek
ritm usra pum pálták a várost,
zuhogott benne m inden,
robogtak a m otorok,
a föld alján a m etrók,
fújta a hajunkat a szél,
csurgott a csatornákban a víz,
az utcák szélét mosta,
m osta magával a rongyokat,
az újságokat, a csikkeket
s a csikkek végéről a rúzsnyomokat.
első este elm etróztunk a
torony alá,
s az építész elmesélte,
m ikor először járt Párizsban,
húszas évei elején, eljött
az Eiffel-torony
alá, lépésekben lem érte a területét,
kiszám ította a súlyát,
m ár akkor szerette a statikát,
hogy m ekkora súly nehezedik

a torony alatt a földre,
s meg is állapította:
a párizsi talaj a Szajna mellett
pont annyit bír el,
m int a sim a föld topolyán,
néztük az ívelő torony-lábakat,
szám oltuk reménytelenül - m int
csillagokat - , hogy
hány szögecset vertek bele,
s bántam , hogy sosem volt türelm em
az építészethez.
azután esni kezdett ránk az eső,
próbált lem osdatni rólunk és
a fehér városról mindent,
de sem m it sem sikerült lem osnia,
csak szívtuk magunkba
- Párizs és m i ketten az útközben lefelé kihűlő esőt.
nyárillata volt az ősznek,
és csak a festők beszéltek
több nyelven, m ondta m indegyik:
gulás-paprika-jó napot
az arcunkra pályáztak és a zsebünkre,
euróra váltott frankokra.
itt az örm ények mind m éterhosszú,
m intás
ruhaanyagot árulnak, fekete,

széles-kendős asszonyoknak,
az arabok m inden utcán széles szájjal
nevetnek,
szőrös az arcuk,
szép az arcuk,
lapul a tekintetükben egy villanásnyi fény.
m indennap esett az eső,
futottunk egy kölcsönesernyő alatt,
végig a St. M ichel boulevard-on,
csattogtak a tócsák a talpunk alatt,
nadrágunk magába szívta Párizs
m osdatásának
m inden küzdelmét,
vártam a szélben,
hátha kifú jja belőlem a lelkem et is,
hogy szabaduljak meg már
végre magamtól.
reszkettem a hidegtől,
csattogtak a fogak a szám ban,
vitte hajam at a szél,
az arcom on
lassan, finom rétegben
fagyott meg a mosoly,
és nem mozdult a lelkem,
m intha belém lett volna
szögezve valahogy.
a blúzom alá
folytak a könnyeim ,
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bántam , hogy a m ellem re tapadt
a sírás,
fázott a bőröm , koptak a lehetőségeim ,
és csak nem akart kiszakadni belőlem
sem m i.
aztán harm adnap,
Párizsban, én
szerelm es lettem m inden férfiba,
válluk kitakarta tekintetem elől
a várost,
a cigarettám ból tüzet kértek,
m osolygott mindegyik,
hunyorogtak,
tom bolt léptükben
valam i m aszatos férfiasság,
gyüm ölcsíze volt a napnak,
babakocsiban tolták fiatal anyák a
délutánt.
zene szűrődött ki az ablakok mélyéből,
Párizs m inden utcáján ott állt
Jacques Prévert,
hol egy kirakat párkányára könyökölve,
hol egy ház falának dőlve,
nővel a m ellén dúdolta, hogy vége az
ősznek,
nővel a m ellén nézett föl az égre,
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am iben istent remélt, lehet,
egyszerre nem is egyet,
az égre, am iben valószínűleg
csak egy isten lakik,
s néz vissza Prévért-re
és a nőre az oldalán, akivel
az H őtel de V illes^ben szálltak meg,
s ha az em ber végigvárt egy
kacskaringózó em bersort,
bejuthatott Jacques és a nő
kiállított titkaiba,
hogy végignézze a költő szerint
mi A SZÉP PÁRISban.
sárgult leveleket és m aroknyi
gesztenyét szedtem egy
teletem etett tem etőben,
csörögtek lépéskor a zsebem ben,
azután a felét a szerecscn szállójában
felejtettem , az eső m indennap esett,
fázott a pucér aranyangyal a Bastille helyén,
egészen lúdbőrös lehetett,
m int a szökőkutak és a pocsolyák vize.
egyedül csak a Szajna nem didergett,
m egitta a kihűlt párizsi esőt.
lehunyt szem m el szívtam a levegőt,
hittem , hogy
a Szahara felől jö tt szelet szívom le a
1 városháza
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tüdőmbe, ettől m osolyognom kellett, és
többé nem akartam hazam enni.
aztán otthon
kim ostam a ruháim ból Párizst,
sírva csom agoltam ki,
s m inden tárgyat, amit az utazásról
hoztam , szorosan egymás mellé tettem
az ágyra, ültem
a félig kipakolt bőrönd m ellett,
a zsebem ben még két
elhasználatlan m etrójegy volt.
néztem az em lékeket,
néztem , hogyan párolog ki belőlük
Párizs,
a frissen m osott ruháim ból
s belőlem , ahogy a
tükör előtt sírtam Pesten.

Szarajevó

utaztunk.
nyár helyett télen,
m int aki ráér érzelm eskedni,
rom antikus téli, tengeri
utazás, bőrönd, pakolás, zsinór,
összekötni életünket,
a ruhák közé hajtogattam anyám
helyett az em lékeim et.
ostoba várakozással
léptem be a kölcsönlakásba,
régi karok közé,
régi ölelésekbe.
sírtam , s az a másik
csak hallgatott,
várta, hogy
oldódjon meg
m agától m inden.
s
én csak néztem , ahogy
leveszi fejéről a sapkát,
fázik az arca,
rem eg a szája,
piros a szája,
hallgattam , bár
job b lett volna
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tclebeszélni már az előszobát,
s
lassanként ju tn i a lakásba,
egyre beljebb, ültem az ágyon,
kesztyűben csíkokat húztam az
éjjeliszekrényre rakódott porba,
reggel az ropogott a fogaim alatt.
tél volt a városi estében,
levetkőztek a fák,
ablakból néztem , hogy meztelen
járd ák várják
hasukra a havat.
pucér égő égett a fejünk felett,
alig világított,
ráncba szedte kontúros
vonásainkat.
néztem arcán a beszorult
árnyékokat, egy szó sem illett
a szájára, ujjam a bőrére illesztettem ,
hátha ki tudom törölni a port
elfáradt ráncaiból.
esni kezdhetett volna
m ár végre
a hó.
a kölcsönlakásban
nem volt fűtés, az áram
egy égővel is alig bírt el.
a nyitott ablakban ültem,
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lehunyt szemmel szívtam a levegőt,
s m osolyogva
képzeltem el:
a tengerről jö tt szelet
szívom le.
m osolyognom kellett,
pedig mérges voltam és hideg,
szeretőm meg folyton szégyellte
magát.
vártunk, túl sokat vártunk,
lassan elsavanyodott benne a
szerelem , megalvadt bennem a
remény.
a kölcsönlakásban
nem találtunk fát vagy szenet.
fáztunk, szeretőm et
nem érdekelte, hogy
félek: véreset fogunk vizelni.
jajveszékeltem , végül valahonnan
könyveket ráncigáit elő.
m indkét tenyere fekete lett,
helyenként az arca is,
helyenként az enyém is.
be akart gyújtani
egy stósz könyvvel.
ettől olyan izgalomba jöttü n k,
hogy csak álltunk
a porban úszó szoba közepén,
és nem m ertünk m ozdulni sem.

ültünk kócosán a padlón,
maszatos karokkal, alsónem űben
(túl sok könyvet tüzeltünk be),
a tenyerem et a tenyere
mellé illesztettem , mint
egy elcsúszott imádság, úgy
nézett ki a két kéz.
néztem a szeretőm et, ahogy ott ül
m ellettem , akkora csöndben,
hogy m indjárt
elsírja magát.
esteledett,
a város egészen fekete lett
az induló hóesésben.
aznap a piacon almát vettünk,
az árus m egfogta a kezem,
és m orm olt valamit vigyorogva,
m osolyogtam a szélben,
a fogaim ra tapadtak a hajszálaim ,
a szoknyám ban töröltük meg az
alm ákat,
halkan haraptunk beléjük,
néztem a hullám zó piros tetőkkel
fedett látóhatárt, a kockakövet,
a billegő antennákat,
a galam bokat, ahogy hóna alatt
vitte őket a szél.
mérges voltam.

ő meg folyton szégyellte
magát.
délután a kádban pancsoltunk,
én a kiürült kapcsolatunkat
használtam
erős érvnek a fürdéshez
és az ő tenyerét az enyém helyett
távcső gyanánt,
pucéran fürödtünk,
pucér volt az ég is,
és a végén csak ültünk
a hűlésnek indult vízben, m ár
a hab is elolvadt körülöttünk,
beszélni sem lehetett, úgy szégyelltük
m agunkat, m inden pillanat egyre
hosszabb volt, és már nem lehetett
nevetni meg m indennek örülni,
nézni sem tudtunk egym ásra,
annyira nem m aradt m ondanivalónk.
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török ievetek

a leveleit várom,
a kelleténél korábban kelek fel,
szoknyát húzok, a fülem m ögé
fésülöm a hajam ,
és ülök a konyhában,
míg kihűl a kávé,
a leveleit várom.
m indennap, egész délelőtt,
kikészítve a vajkés, hogy
m ajd felbontsam a leveleket,
am ik azt mesélik:
Isztam bulban most esik,
s a házak faláról úgy csorog
le a víz, m int kézzel m osott
ingekből, ha csavarom,
m ert nincsen centrifuga.
am ikben ő rám szól:

A n n ácska, ne cigarettázz,
ha a lépcsőn lépdelsz felfelé,
különben is, ki tudja,
mi van a tüdődben már.
szokj át valam i m ásik
rossz szokásra.
Isztam bulban fütyül

a szél m agában ,
a nők m a kék ru hába öltöztek,
haju k a hátuk mögött lebeg,
m inden kanyarban sikítanak
az au tókerekek,
d ajkálja a délután a meleget,
bü dösek a szegényem berek,
gyalog já r n a k át a hídon mind.
A nnácska, a cigarettát, ha lehet,
most nyom d el, míg olvasod ezt
a levelet.
Isztam bulban a p ékek
m a összeütötték tenyerüket,
porzott a liszt a deszkákra,
száraz hóesés,
belegyúrták a hajnalt a kenyérbe,
s az egyik eladó p u ha arcképe
sírástól pü ffedt szem ekkel
pan aszkodott.
szobám ban a p ó k o k ronda szürke
h álókat szőnek és terveket,
hogyan takarják m ajd be a legyeket,
ha od a találnának szállni,
csipketerítőket lógatnak ablakom ra,
nincs, aki lemossa.
A nnácskám , csak azt a cigarettát...

ha nézem a horizontot,
a h á z a k fö lö tt látni,
e g y m ásik városban is
esik az eső,
z tt/io n elfogyott a kávé,
foltos m inden lepedő,
5 elhasznált ingeim ből
egy kis halm ot csináltam,
m osni kén e kézzel,
lebarnult két kézzel,
felk a ro m a t egész nyáron
nem érte nap,
5 tenyerem fölött,
a karóra alatt,
világosabb a bőr.
s képzeld, azt írja
Júlia Kristeva,
hogy a nő testében varázs
a fogan tatás,
fo ly a d é k o k találnak egym ásba
öm leni, s a sejtosztódásból
m agzat gyökerezik, rejtett
kényszer a gyerm ekáldás,
és m a a boltban
annyira hiányoztál, hogy
tenyerem et egy m ásik nő
m elléhez nyomtam,
rám mosolygott, de ne sírj,

abjekliv izál így is a bűntudat,
az újságok cím lapján,
ak ár Kristeva, j ó l mulat
egy túlfizetett film sztár,
csak azt a cigarettát...
A nnácskám , ha elm on dhatom y
a hián yodba itt belebolon dulok
helybeny
érzem egész nap az illatodat
és régi szagokat, am iket elfelejteni
sem tu dok, nem hogy felism erni,
én nem tudok mit kezdeni
se veled, se a hiányoddal,
éjjel, ha felébredek, s letúrom
az átizzadt lepedőt
m agam ról, rád
gondolok, a k á r a buszon,
míg egy m ásik nő kezét fogom ,
ak á r az étterem ben,
ha nézem , a penész hogy eszi szét
a kon y h aajtó szélét,
csak azt a cigarettát...
ócska bádogcsatornákban szűköl az eső,
halványan csúszik fö ld alá a nap,
m indjárt felkap csolom a villanyt,
a függönyt a nyitott ablakra húzom
és m agam ra pizsam ám at.
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jaj, ha itt len n él
m ár m egszólalni sem tudnék,
csak nézném
a fu rcsa, zöld szem eidet,
te kim osh atn ád
a h alom b a dobált
ingeimet, csavarnád
két kézzel a lavór felett,
és úgy foly n a belőlük a víz,
mint az eső a házak falain
Isztam bulban.
írja a levélben és a végére valam it,
ami hasonlít arra, hogy szeret,
csukott szemm el is látom , hogyan
teszi a kávéfoltos papírokat borítékba,
megy, gyűrött rövidnadrágjában a
postára, feladja nekem leveleit,
hogy estig legyen mit várni,
újram elegíteni a kávét,
hogy pocsék íze legyen,
összekócolódott hajjal,
szoknyámat levéve
a kelleténél később feküdjek le.
s alsónem űben
- feltéve, hogy a szerelm et
tisztelni lehet elszívjak egy cigarettát.

III. költözés, doboz, pakolás, zsinór

temetés
(siratóvers)
„Anna, A n n ácskám ,
az Úr m egjelen t a vizek fölött és
keserveseti s ír ”

(Kassák)

abban az évben alig esett az eső
félbetörtek a délutánok
és az ég alja sötétedéskor
alig tudta magára ráncigálni az estéket
szeretőm már a végét járta
m indennap annyit ivott
hogy végül m ár az utcán is sírt
falnak dőlve egészen
laposra rágta a cigarettái végét
szégyelltem hozzányúlni
de m entem utána
féltem, vagy
csak szerettem volna látni
hogy baja esik
álltunk a ház előtt
falnak dőlve hugyozott a lába elé
valam i ócska nótát
fütyült, közben
rá se néztem , azt hittem
többet szólni sem tudok hozzá
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tudtam , hiába
m osdottam meg aznap
viszkettek szem em ben a könnyek
de csak nem tudtam elkezdeni a
sírást, ahogy az eső nem tudta
elkezdeni önm agát
nekiindultunk a nyári
húgyszagú pesti estének
belekeveredtünk valami
ünneplésbe
ahol annyian ittak hogy
szeretőm végül
három arabbal egy dalt énekelt
persze nem tudta a szövegét
engem meg idegesített
hogy türelm esnek
látszok am int tehetetlenül
állok és várom , hogy befejezzék
csak néztem a szeretőm et,
olyan volt a haja színe, m int
az elsárgult falevél
szerettem volna, ha ott hal meg előttem
karján a három arabbal
utolsó lélegzetében dallal
de nem halt meg
csak vidám abb lett a tántorgása
a szemüvege az orráról leesett
és porrá törte, ahogy táncolt

úgy nézett ki közben, hogy nekem
m ajd’ megszakadt a szívem
neki is, hogy nincsenek körülötte
m uzsikusok, elhúzatta volna
az arabok nótáját,
sírjanak, legyen
dínom dánom
odajött hozzám egy fiú
m onokli volt a jobb szeme alatt
behúztak neki valahol
gondoltam , egyet
kacsintott és átfogta a derekam
m agához húzott, táncoltunk
rem éltem
a szeretőm majd féltékeny lesz
de nem látott sem m it a szemüvege
nélkül, én a fiú
arcára szorítottam az arcom at
és gyóntam
bocsáss meg uram
vétkeztem
nem m ondtam el amíg lehetett volna
hogy szeretem
nem tudom azóta kikaparni
m agam ból
letenni küszöbre a gondolatát
vártam hogy m úljon, ezért
vagyunk m ost mind
részegek

és uram hidd el
én tényleg próbáltam bízni benned
de m ár nem azért ülök be
a tem plom ba, mert az a házad
én csak azért ülök ott, m ert
csend van és hideg
éppen m int bennem
nem tudok már figyelni senkire
bennem csak színtiszta akarat van
hidd el,
próbálok sírni
ha látom a haldokló gyerekeket
a kórházban, m ikor m unkába m egyek
de nem tudok,
pedig soknak a szeméből
kipislog a halál
m iután
m eghalt az első rákos lánykám
én pálinkát ittam a W esselényi úton
és nem jö tt ki belőlem egyetlen szó sem
álltam a csendben
órákig
azt sem tudom , melyik nap tem ették el
uram , olyan elveszett voltam ,
m int egy öregem ber
aki elindult valahová, de
nem em lékszik hová
csak néztem
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az előttem dülöngélő autókat,
m int a nagym am a a tévét,
m ikor valami csodát vár,
hogy eszébe se jusson talán:
ő m ár nem kell senkinek
uram , nem tudok már sajnálni senkit
üresebb vagyok, m int a halál
tem etésre is csak azért járo k
m ert évek óta nem tudok
sírni, csak nézem
hogy bőgnek a nők a férfiak vállán
csak nézem és
bocsáss m ár meg nekem
nem tudom elhinni
hogy létezel
az arcom ra tette a kezét
belecsókolt
a nyakam ba
pár percig rem éltem , hogy m eghallott
az Isten, és a m onoklis fiú
földreszállt angyal
de később láttam hányni
a falnak támaszkodva, féltem:
az én bűneim et öklendezi ki éppen,
hiába m ondtam el m indent
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öt óra körül aztán m egindult a reggel
az ég nekifeszítette m ellkasát a napnak
az autók elindultak
s m unkába a szatyros em berek
a körút fekete ködöt lélegzett
fulladozva vártam a taxit
az egyik arab visszahozta
a síró szeretőm et,
tudtam nem fogom többet
m egcsókolni
álltam vele a téren, m elegedett a ruha alatt
a b őrü n k
hasalt a villam os a síneken
csúszva a párás reggelben
szaladtak a kocsik kézen fogva
b etonfehér terek felé
haraptam a szájam szélét, neki
a szakálláról csöpögtek a könnyei
először féltem
ott hagyni a megállóban
a többi részeg között
de ott hagytam , magamat
m égis jo b b an szerettem,
otthon, a melegre főtt szobában
hiányozni kezdett
m ár nem tudom m iért is hagytam ott
m iért is kerestem
(m arad m inden test után
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valamilyen űr,
és elvileg csak tőlünk függ
m ennyire fáj
a keletkezett hiány)
nem , nem em lékszem , de
vártam , hogy utánam jö jjö n
a térdem re könyököltem
a budai reggel bejött az ablakon
m egcsillant a fulladozó nap
tenyerem be az arcom at b ele
tem ettem és keservesen sírtam .

gyalog a Thököly úton
( t ézi svers )
fog y atékosság : ölelések m iatt elnézni m indent

*

tudniillik nekem kontaktushiányom van,
az időm legnagyobb részében,
és szeretném , általában,
ha valaki hozzám érne.
m ondjuk mindennap,
m ondjuk naponta többször.
kiskorom ban sosem volt elég az
ölelgetés, egym áshoz bújás.
a rokonság kékvér-keringésű:
szeretik a hűvös mosolyt, a
távolságot és a rendet,
m indig is hiányzott, hogy
dögönyözzenek, fogjanak
kézen, de olyan sokszor,
hogy az m ár nem tűnik
egészségesnek.
úgym ond: ettől
elszoktam , az érintéstől
m indig zavarba jövök.
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ha valaki véletlenül hozzám ér.
m ert például vannak olyan
szem érm etlen lányok,
akik képesek csak úgy m egfogni
a kezem, a lábam
gesztikuláció gyanánt,
puszta barátságból,
nekem meg elkezd
dobogni a szívem úgy,
hogy m ajd kiszakadnak a vitorlái,
háborgatnak az érintéseikkel,
én nem vagyok olyan lány.
szóval van az úgy néha, hogy
állok egyedül a villam oson,
m ellém képzelek egy testet
- általában férfit,
de napos időben akár nőt ettől elbízom magam
és vigyorgok,
term észetellenesen
a 17-es vonalán, a villam oson
rosszkedvűnek kell lenni, m ert az
az általános szokás.
a m agyarok nagyon
tartózkodóak,
nem szeretnek
a villam osban összeérni,
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ha az kanyarodik vagy
ha finom an fékez.
itt nem sim ulnak a nőkhöz a férfiak,
nem érintik a vállukat, nincsenek
véletlen egym áshoz hajtások,
villog a szemük, ha a kezük mellé
kapaszkodók, olyankor
m ind arrébb csúsznak,
am ilyen szorongóak,
lehet, nekik úgy számít,
hogy ez m ár egy megcsalás,
vagy legalábbis felér avval,
én meg, m int egy rom lott gyerek,
m indig újra próbálkozók:
oda teszem a kezemet,
ahová nem k éne.1
**
bőralám ászós vagyok,
ha szeret egy férfi,
akkor én belebolondulok
a pórusaiba,
1párizsban a metrókocsik
olyan kicsik,
hogy az em ber csak egy másik
em ber kezébe tud kapaszkodni,
így kézen fogva utazik
az összes párizsi.
szeretem, am ikor két
állomás között a kezemmel
együtt fogja meg valaki
a kapaszkodót.
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folyton a kezét fogom,
kapaszkodók az ingébe,
összegyűröm , úgy szorítom ,
leveszem a szemüvegemet, és
egészen közelről nézem az arcát,
hogy m ennyire tiszták a pórusai,
milyen m élyek a ráncai,
hogy nő ki a borostája,
m erre ívelne a bajsza,
ha hagyná kinőni,
de az arcukat nem
tudom megjegyezni.
m int egy hibbant Velickovic,
szerelm es vagyok a testek m ozgásába.2
fejek nélküli férfiakat szeretek
m agam hoz terelni.3
ezek a felém mozgó, ölelésre
lendülő izm ok félelmetesek.
m ert széppé válhat egy em ber
és ja j, nagyon szeret hét övé,
annak ellenére, hogy egy
unalm as pöcs,
csupán attól, hogy
érdekesen m ozog a teste és
ujjaival hozzám ér sűrűn.
ezért elnézni m indent: fogyatékosság.
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nézem például, miközben mosogat,
és úgy meghat a lapockáinak
mozgása, hogy hozzá kell érnem,
vagy állunk a temetőben, éppen
temetnek valakit, b()gnek a nők
a férfiak vállán, nézem
a szuszogó mellkasát,
és úgy megindít, hogy
ez a mellkas hozzám tartozik,
hogy azonnal meg kell érintenem,
mondjuk ez temetésen elég neveletlen,
volt például egy Attila,
annak az arcára
már tényleg nem emlékszem,
csak arra, hogy
az ingeit olyan mozdulattal
vette mindig föl,
mint aki westernfilmekből jön,
és ugyanazzal az ingfelvevő mozdulattal
meg tudott engem is ölelni, mielőtt
begombolkozott volna,
mentünk gyalog a 'Ihököly úton,
tökölődtiink abban a borzasztó
pesti nyárban,
persze rohadt meleg volt,
kiizzadtuk a lelkünket is,
csörgött a házak faláról a délután,
és ez az Attila fogta magát,
és kigombolta az ingét, kilátszott
a bolyhos mellkasa és a mellkasára
tapadt fénylő izzadás.
megtörölte a tenyerével a nyakát,
néztem a széles alkarját,
az inak feszültek a csuklója alatt,
az ujjai szépen egymáshoz simultak,
kifújta a lélegzetét, megszédült,
ezért mintegy véletlenül,
belekapaszkodott a vállamba.
előzőleg nem mondta volna, hogy szeret,
ezért rögtön zavarba jöttem, és
megkértem: azonnal öleljen magához,
ő meg csak azt mondta:
- izzadt vagyok, Kislány,
ezek az Attilák idegesítően
párosítják a jólneveltséget és
a szexet.

K u n i g u n d a útja
(lélektani vers)

ahol a fák egymás karjában lengenek,
s térden állva könyörög az összes bokor
az ég felé fordulva,
fekszik hátán, m int egy kurva,
a Kunigunda útja.
itt a nőkre olyan férfiak fekszenek,
akiknek nevét ritkán m ondta ki
gyerekkorukban az anyjuk,
ezért szeretkeznek
m inél több nővel, hogy azok
hívogassák, em legessék őket.
így egyszerre akár
hetvenöt nő is szerelm et
lehel
valaki más nyakára, s közben
férfiakat szólongat
hasonló keresztneveken.
a Kunigunda útján lányok fésülik
ki esténként a lám pák fényeit,
egym ás hajába gabalyodva
frissen m osott bugyikat
teregetnek, szárítókötélen lóg
itt a szentlélek is.

szürcsölik a sötétet a betonfalak,
a m unkásszálló ablakából övig
h ajolnak a félmeztelen cigányok,
fütyörészik egymás dalát,
hátha visszafordulnak a lányok,
és egy este végre
rájuk kacsintanak.
a Kunigunda útján m inden
csak állapot, s nagy egyetértésben
várja a m úlást m inden diák.
kollégium i falak között
görnyednek könyvek fölött,
roskadnak gondolatok alatt,
az idő kilép m inden ajtón,
kivetkőzve karórákból,
táncol a folyosókon,
m indegyikük ideje m áshol jár.
m intha m indenkiből
kiszívta volna a nap az életet,
ereje sincs elgondolkodni senkinek,
hogy anya, m i lesz velem,
én még nem szültem gyereket?
m intha az idő kitáncolt volna
a kezeim közül,
jó lett volna még egy kicsit m aradni
a húszas éveim elején,
hogy m utogathassam magam.
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de az én szem em ből m ár jön
az az átkozott szomorúság,
a fiúk félnek a tekintetem től,
nem szeretnek belenézni,
m intha látnák benne,
hogy m ikor fognak m eghalni.
anya, otthon már m inden lány
férjhez m ent, szülik a gyerekeket,
m ossák a férjük gatyáit,
pelenkákat teregetnek,
kertekben lóg a fiatalságuk,
kötélen táncol az idejük.
Anya, mi lesz velem,
ha elfogynak a férfiak,
elfogyasztják őket
a nők és a hom oszexuálisok,
és nem m aradnak m ások,
csak karjaikat lógató
szom orú kisasszonyok,
akik irigylik a szerelm espárokat,
lökdösik a postán sorban a lányokat,
a gyerekek lábára lépnek
a városi buszban, bosszúból,
m ert őket
nem term ékenyítette m eg senki?
anya, m ondd meg, mi lesz,
ha belőlem mégsem lesz ember,

ha addig halasztgatok m indent,
hogy a végén elfogy az időm?
mi van, ha daganat nő a tüdőm ben,
csak nem érzem,
és mi lesz veled,
ha én előtted halok meg?
sírni fogsz ugye m inden reggel,
még álm odban is, hogy
könnyekből álljon össze a
nap és elm osódjon az idő,
siratásod, ugye, szétm ossa
majd az életed?
mi lesz,
ha úgy halok meg,
hogy nem utaztam el sehová,
velem nem történt meg sem m i,
sohasem volt időm rá, m ert
csak görnyedek könyvek fölött
és roskadok gondolatok alatt,
rohadok szét ebben
a panel-m elegben,
mire fogok emlékezni,
ha öregasszony leszek?
hol m aradnak el a szép évek,
am iket ígértél,
meg a fájó szeretők,
am ikről m ondtad, hogy

m iattuk érdemes élni,
m iért nem érzem,
hogy jó az, ahogyan
sem m i sem fáj?
és m i lesz, ha m inden
örökké tart mégis,
hát honnan tudjam , hogy
egyszer tényleg vége
szakad m indennek?
anya, mi lesz velem,
ha m egöregszetek,
és szom orú szemekkel
csak bám uljátok a tévét,
az az én hibám lesz-e,
hogy nem beszélgetek
veletek eleget,
a ruháitok közé kell m ajd
hajtogatni az em lékeiteket,
anya, hogyan vigyem be utánad
sírva a hálóingedet
a kórházba, ha tudni fogom ,
hogy ott kell hagyjalak,
nélküled jövök m ajd onnan haza,
apa, m i lesz velem, ha te meghalsz,
m ég csak ki sem m ondtam ,
tíz éve ki sem m ondtam
hangosan, hogy
szeretlek,
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mondd meg azt is, hogy m iért
engedted el a kezem?
elveszett vagyok, és esténként
egyedül fázok.
mi lesz, ha meghalok, és
még nem szültem gyereket,
nem láttam az óceánt,
nem ittam Isztam bulban rákit,
mi lesz velem, ha úgy halok meg,
hogy előtte nem szeretkeztem
franciával franciaágyon?
mi van, ha rövidebb az időm,
m int a gondolataim , és
görnyedek a könyvek fölött,
roskadok gondolatok alatt,
hagyom , hogy
k itáncoljon az idő
a kollégium i szobám ajtaján?

a Kunigunda útján télen
lelketlen a hideg, olyankor
a szentek is csak busszal
já rn a k erre, nyom ják ablaknak
kipirosodott orrukat,
a végállom áson
m orzsolják olvasóikat,
esténként bekukucskálnak

m inden kivilágított ablakon,
a járdákon óvatosan
lépkednek, mert
a Kunigunda m ellékutcáját
havonta egyszer végighányják
a részeg m unkások,
ha m egjött a fizetés.

a Kékgolyó utcában
azon a télen is
túl sokáig hullott
a hó. belefagyott
a víz a radiátorokba
és m inden csap
m egnyitásakor
nyöszörgött a víz
a csövekben.
száraz volt a szél,
sajnálkozva futott
végig az utcákon.
unatkoztam ,
már a végem jártam .
szem eim széléről m induntalan
lepattogzott a mosoly,
m inden reggel kikristályosodott
könnycseppek szorultak
a szem héjaim alá.
sírni ébren
m ár nem tudtam, abban az évben
m ár lényegtelenné vált
m inden, hittem , hogy
csókolni m ár többet
nem akarok, és a term észet
csak egy furcsa vicc m iatt
ültetett belém méhct.

futottam végig
a Kékgolyó utcában,
persze késésben voltam,
szerettem volna
a villam osm egállóban
felejteni minden
gondolatom at.
és ott állt. a halál
hideg szélben,
farm ernadrágban,
zakóban,
várta a villamost,
m int aki ráér.
szép volt az arca,
sim a volt az arca,
tudtam : nem szeretnék
m ásik férfi arcához érni,
hiába m osdott meg
m ind aznap.
rám m osolygott,
elkapta a kezem,
arcom ba szuszogta:
ha m egszeretlek,
m int A ttila1, én
kopogtatás nélkül bejövök
hozzád, melléd fekszek,
1József
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nem is hagylak többet
m ásra gondolni,
egészen belesüppesztelek
rozoga ágyad m atracába,
hogy a párnád két széle
takarja be füleidet,
a szájadra tapasztom a számat,
hogy szavaid bent rekedjenek,
csapódjanak
fogaidhoz,
m int m ikor szeretőid
nevét sorolva a nyelved
m ozog és tapad
szájad belsejében.
elhallgattatom ezeket
a m otoszkáló neveket,
hordalék félelmeidet,
hogy szabadulj m ár végre
m agadtól,
kigom bolom a blúzod,
kipasszírozom belőled
az összes attilát
és m inden beléd vésett
árnyékát a tengődő napnak,
csak tárd ki a szádat,
hadd leheljem bele
tüdődbe illatomat.

kézen fogva m egindultunk
a lakásához,
m entünk gyalog
a Kékgolyó utcában,
tökölődtünk abban
a hervasztó téli hidegben,
jégvirágos volt m inden
berepedt tócsa a járdák
lyukas betonján,
neki persze melege volt,
m eglazította a nyakánál
a gallérját, én
néztem a rövid ujjait,
szőrtelen, tömzsi alkarját,
szerettem volna ott
m eghalni mellette,
olyan csúnya volt, hogy
féltem : hozzám ér,
rászóltam ,
m ost rögtön
öleljen meg, ő
m eg csak unott nevetéssel
felelt: izzadt vagyok, Kislány.
szorítottam a kezét,
hogy ne vigyen el m ellőle senki.
féltem , hogy ha majd hozzám ér,
m égsem szakad ki
belőlem m inden, s aztán
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fájni fog az a
bentrekedt kis rész.
a lakásban mondta, hogy
helyezzem magam
kényelem be,
kabátzseb, táska, kipakolás, zsinór,
eloldani életem et
ruháim m al együtt az ágyára
hajtogattam az em lékeim et,
hang nélkül csom agoltam ki,
s m inden tárgyat, amit aznap
m agam m al hoztam , szorosan
egymás mellé tettem
az ágyra, ültem a félig kipakolt
táskám m ellett,
a zsebem ben még két
elhasználatlan m etrójegy volt.
néztem a kacatjaim at,
néztem , hogyan párolog ki belőlük
m inden, am iről hittem , hogy
én vagyok.

ültünk
a lakásban,
a Kékgolyó utcában,
m int akik eljegyezték egym ást,
a legszívesebben

veszekedni akartam
volna vele,
ő meg csak ült,
szívta a cigarettáit,
hogy tudjon estére köhögni,
röviditalokat töltött,
alacsony pohárkákba.
rem egett a keze,
rem egett a szája,
ültünk, s szép lassan
leitta magát.
m agában m orgott, hogy
nem lehet így élni,
dalolni kezdett,
szerettem volna, ha
ott hal meg előttem,
kezében az alacsony pohárral,
utolsó lélegzetében a dallal,
de nem halt meg.
csak vidám abb lett a m otyogása,
a cigaretta a szájából kiesett,
lyukasra égette zakóját.
úgy nézett ki közben, hogy nekem
m ajd5 megszakadt a szívem,
neki is, hogy nincsenek körülötte
m uzsikusok, elhúzatta volna
az utolsó nótám at,
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sírju nk egy jó t, legyen
dínom dánom .

a D unához m entünk,
gondoltam azért, hogy
engem belehajítson,
kértem , gyengéden
húzza m ajd szét rajtam
a ruhám at, kaparjon ki
belőlem m indent,
ami valaha nyomot
hagyott bennem ,
szakítsa ki a lelkem et is,
ha m ár az a kurva szél
képtelen rá.
és húzta szét
rövid ujjaival a blúzomat,
lassan végigsim ította
a csontjaim at a két mellem
között,
ahova attilák
olykor a fejüket fúrták,
nem akarta m egcsókolni
ott a bőröm et,
m ert három anyajegy
nőtt ki egym ás mellett,
azt m ondta, szép ez,
hiszen a n ők szépsége

a csúnyaság tükrében
m aradhat állandó,
a hibák amúgy is folyton
kicsapódnak a bőrön.
két kézzel ragadott meg
és rázott,
hulljon ki belőlem
m inden, az emlékek,
m int a rosszul
beragasztott fényképek
az album ok elbarnult lapjairól,
rázott két kézzel,
én csak néztem
a D una felé,
láttam , hogyan potyog
ki belőlem m inden,
az utcánk,
a tenger,
partra m osott kagylók,
elfelejtett nevek és
arc nélküli férfiak,
anyám két szeme,
kék tekintete,
m iközben azt m ondja:
vigyázzak magamra.
közben kapaszkodtam
a híd rozsdálló korlátjába,

pattogott a tíz körm öm
alatt a festék, de nem
hagyott fémszínű csíkokat
maga után.
szuszogtam , jó lett volna
ott helyben abbahagyni,
de féltem m egm ozdulni,
nehogy m eggondolja
magát.
szorítottam a szemeim et,
és vártam , m ikor éri a lábam at
majd először a víz,
m ikor hajít m ár bele.
órákig állhattam ott,
kigom bolt blúzzal,
a híd korlátjára döntve,
fújta a m elleim et
a februári szél,
egészen
piroslott a libabőröm ,
kinyitva a szem em et láttam,
hogy m ár
nem áll ott előttem
senki,
a járókelő férfiak is csak
elhaladnak m ellettem ,
m intha nem is lenne fedetlen
a két m ellem ,

m intha nem is lennék
a ruhájából félig kicsom agolt nő.
gondoltam magamban,
szép nőt, kibontott feszes
m ellekkel, kibom lott hullám zó
hajjal csak egy
pesti tud otthagyni,
félig befejezve
egy hídon.
lassan aztán megindultam
valam erre, az ég nekifeszítette
m ellkasát a napnak,
az autók elindultak,
s m unkába a szatyros em berek,
a körút fekete ködöt lélegzett,
fulladozva vártam a villam ost,
a ruhám ba visszacsom agoltam
m agam , álltam a m egállóban,
melegedett a ruha alatt
a bőröm ,
hasalt a villam os a síneken,
csúszva a párás reggelben
szaladtak a kocsik kézen fogva
betonfehér terek felé,
haraptam a szájam szélét,
alig tudtam az ablakon
kibám ulni.

a Duna kifáradt
hullám ain megcsillant
a fulladozó napfény,
tenyerem et arcom elé em eltem ,
és keservesen nevettem.

pesti esőben

úszott a város
a D una
a D una kim osta
a rakpartra m ocskos habját
összes halottját
és a lakásokból a szennyvizet
halakat vitt a víz
illata volt a napnak és
m inden vízbe merült test
aszfaltra szorította
ki a tajtékos
Dunát
a betonra nyomta
az eső
csöpögött
potyogott
kopogott
köhögött
verte ököllel
az alum ínium párkányokat
az eső
a betonra vetült
árnyékok is úsztak
a fény verítékezve
csörgött ki a látóhatár
repedéseiből

kim osta
az eső
belefolyt a folyóba
aztán szilánkosra tört
a vízfelszín alatt
úszott a délelőtt
elúszott m ellettem
az idő
az idő csak tem pózott
m intha egy mozdulatban
meg lehetne
állapodni úgy álltam
s vártam hogy ússzon el
m inden
m ellettem félős
karcsapásokkal
húztak el a férfiak
a lányok
a lányok nyakára tapadtak
a hajszálak
vizes volt a testük
nedves volt a lelkűk
m int a búvárok
h asaltak a járdán
a koldusok
sóhajuk
úgy kúszott föl
a város szélén

a házak falain felfelé
m int a buborékok
elpattantak ahogy
fej m agasságba értek
az esőben
az esőben elúszott
m inden
a népfürdő felett
gőzben lebegtek
a m eztelen kövér em berek
egym ást lökdösve
óvodások kapaszkodtak
léggöm bjeikbe
úgy ereszkedtek
az autók
az autók csapkodták
a kátyúba gyűlt vizet
járók elők álltak és úsztak
vártak
lebegés úszás pancsolás zsinór
ra kötve húzták
m aguk után az életüket
vártak
városi buszokra
vártak
hogy m enjenek
a fiúk úsztak
a lányok
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a lányok mélységes mellúszása
után
lebegett a reggel
m intha nem lenne múlás
nem tudna elrohanni
az idő
az idő csak tem pózott
m ellettem
én álltam beleragadva
egy m ozdulatba
am iről még tudtam
hogy az enyém
én kezdtem el
s a gravitáció dönti el
hogy befejezzem -e
és esett rám is az
eső
a rövid cseppek
lecsúsztak arcom on
a nyakam on végig
egészen a dekoltázsom ba
szerettem volna sírni vagy
legalább m egm ozdulni
de az izm aim harántcsíkjai
közül kim osódtak az
ölelések
kézfogások
szeretkezések
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m inden am ire em lékeztem
hogy
hogyan lehetne
hogyan lehetne
m egm ozdulni
a com bom
már nem tudott többé
úgy m egfeszülni
vagy hátrahajlani
m int régen
állkapcsom ból
a víz
kim osta a víz a csókokat
kezem ből kicsorgott m inden
kézfogás sim ogatás
m intha többet be sem tudnám
hajlítani az ujjaim at úgy álltam
az A ndrássy úton
kifeszített tenyerekkel
hogy ne tudjak többet
lekezelni
senkivel
kifeszített tenyerekkel
am iket lassan hagyott el
az erő
kiszökött belőlük
a vér
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a nagycirkusz előtt
lebegtek a falevelek
bent a porond felett
úsztak a levegőben
a kötéltáncosok
a zsinórról
lezuhant a félelem
belecsapódott a
porond porba
elm erült a Városliget
a zenészek hangszerrel
a nyakukban úsztak
a zenészek után
úsztak a hangjegyek
egy sátor alól friss
lakodalm asok lebegtek kifelé
a menyasszony szoknyáját
habosra fodrozta
az áram lat
a vőlegény
a koszorúslány m ellébe kapaszkodott
úszott a sült malac
citrom ba harapva
egyensúlyozott a zöldségekkel
teli ezüst tálcán
néztem az em lékeim et
hogy úsznak el m ellettem
m ossa ki belőlem
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az eső m indazt ami
én vagyok
az esőcseppek
lassan ütögették
ököllel verték ki
belőlem elmúlt
szerelm eim et
csapkodták félelm eim et
s lassan elengedett
a szorítás
lebegés ázás elúszás zsinór
eloldani életem et
az eső kim osta a ruháim ból
az em lékeim et
férfiak szagát
tapintásuk gyűrésük
nyomát
csöpögött le a kabátom
szegéséről az a néhány
szerető
láttam elúszni
a nagym am át
térdig érő fürdőruhában
öreg karjaival úgy
ölelte a vizet m intha
egy jó l m egterm ett
nagyapó lenne féltettem
hiszen nem tudott jó l úszni

regen
a tengeren se
a tengeren is
csak a kagylókat szedegette
nem m ert a napba nézni
m ost m eg em elkedett egyre
fölfelé
egyre feljebb
az égbe
am iben valószínűleg
valam ilyen isten lakik
az égbe
am iben valószínűleg
m inden halott lakik
ülnek szép sorban
mind a jóisten mellett
s nézik a földet hogy’ úszik el
rajta m inden
úsztak ki belőlem
az em lékeim
kiöm lött belőlem a tenger
cson tjaim ból kim osta a
lerakodott fáradtságokat
és lassú karcsapásokkal
elúsztál te is
m ellettem az esőben
néztem hogy távolodsz
néztem a tarkódat

m int m indig
a lépcsőn lefelé menet
m ikor szerettelek
volna m eglökni
hogy gurulj le
törjön szét a fejed
hogy végre már sírjak
válts ki belőlem
érzelm eket
a gyár ablakán kézen fogva
úsztak ki a m unkások
a m unkások füttyei
a gyárkém ény füstje szürke
buborékokban lebegett
m intha teleszórták volna
szürke gyöngyökkel
a légteret
a hullám csatok kicsúsztak
hajam ból
nyakam ra tapadtak a hajszálak
vizes volt a testem
nedves volt a lelkem
tincseim végéről
csöpögtek a férfiak
sim ogatásának
nyomai
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csorogtak ki belőlem
a m egtanult telefonszám ok
és lassú karcsapásokkal
úsztál el te is
m int m inden város képe
ahol valaha laktam
m inden hely
illata
színe
ahol valaha szeretkeztem
hiszen szeretkeztünk
mi veled
szinte m indenütt
a Hűvösvölgyben a m etrón
a Libegőn a Moszkva téren
a Lánchídon Zuglóban és Kőbányán
az Astoriánál esőben
a Városligetben napsütésben
a tekintetek is elúsztak m ellettem
nin csen ek
bójaként lebegő tekintetek
am ikbe belekapaszkodhatna
az em ber
ettől nem látni innen
a kiutakat
elöntötte a víz
a körutakat
és a belőlem kiázó
összes szeretkezés

utáni sóhajt
kim osta azt is
ami még a torkom ban ragadt
feloldotta az eső
a várost
a várost ahol valaha laktam
m intha ellepte volna
a folyó
a D una
kilépett m edréből
a rakpart lépcsőire térdelt
felm osta az utakat
én m eg csak álltam
belegyökerezve
egy m ozdulatba
m intha be lehetne fejezni
bárm it
bárm ely
elkezdett mozdulatot
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