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Az öt ciklusra tagolt kötet verseiből 
tragikus női sorsok bontakoznak ki, 
haldokló, tetszhalott, élőhalott nők 
szólalnak meg, a sírástól szaggatottá 
váló lélegzetvétel rapszodikusságával. 
Megnyomorított lelkű nők mozaik- 
szerűen összeálló és egymásba játszó 
m onológjai ezek a versek. Lett légyen 
szó patriarchális környezetről, háborús 
m iliőről vagy a kórház nyomasztó vilá
gáról -  a közös nevező minden esetben 
a teljes kiszolgáltatottság. Sötét, mély 
fájdalom ivódott Terék Anna verseinek 
minden sorába. Ilyen rezignált, kopo
gó, tiszta mondatok megfogalmazására 
csak halott nők képesek, a költő itt csak 
médium lehet.
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JELENA

A gáznak eleinte jó szaga volt.
Olyan édes-büdös, mint mikor 
nem akar begyulladni a tűzhely.

Az ember kattogtatja 
az öngyújtót a gázrózsa mellett, 
de az apró lyukakon át szökő gáz 
minduntalan elfújja a lángot.
És az ember orrát megtekeri 
az az édes-büdös szag.

Akkor már negyvenhét napja 
voltam egyedül és nem tudtam,
Gorán hol lehet és milyen nők 
combját fogdossa egyenruhában.

Az egyenruha a nőkben soha 
nem indít el semmit, 
ha előtte nem hallgatták 
végig a férfiak elképzeléseit, 
miszerint a nők bugyija 
rongyosra nedvesedik, 
ha egyenruháról van szó.
Engem a tűzoltók hatnak meg, 
mint annyi más nőt, 
akinek valamikor kislánykorában 
a fülébe súgták, 
s hát ott maradt a fejében, 
hogy a nőkre az egyenruha 
olyan hatással van, mint 
bármelyik férfira 
bármelyik meztelen női test.
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Talán nem kellett volna.
Talán soha nem kellett volna hagyni, 
hogy a dolgok lassú, fontoskodó ütemben 
egymásra épüljenek.

Emlékszem, mikor a második gyerekem 
született, Gorán leitatta az akkor 
négyéves Jóskát.
Álltunk a konyhában, a vendégekkel, 
a gyerek a konyhaasztal lapján 
ácsorgott, azt sem tudta, 
hová kéne nézzen: 
hol tudna elbújni előlünk.
Csak nevettünk, s Gorán egyre 
azt kérdezte tőle, táncol-e, 
ha elénekli a nótáját.
A gyerek meg állt, 
a konyhaasztal lapján, 
nézte az apja arcát, 
hátha abból megérti, 
igazából mit is akar tőle,
Gorán meg,
egyre csak mondta neki, 
hogy táncoljon, 
kap cigarettát, 
kap pálinkát,
az asztal tetején táncoljon: 
öccse született.
A gyerek nézett rám, 
hiába, mert én Gorán 
elcsukló mozdulatát néztem, 
ahogy a pálinkásüveg száját
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a gyerek szájába nyomja, 
hogy igyon, táncoljon már.
Az meg prüszkölt a körtepálinkától, 
marta a torkát, mint a rossz gyereknek, 
aki lecsavarja a hipó kupakját és 
nagyokat nyel a maró folyadékból.

Sejtettem, valahol legbelül 
mindig is sejtettem, a híreket 
hallgatva, hogy ezek 
a gyerekek nem hülyék.
Pontosan tudják, hogy 
a lenyelt kortyok mindegyikével 
egyre közelebb kerülnek 
a halálhoz és a szemünkhöz.

Emlékszem, mikor Jovankát temettük, 
az összes felnőtt csak meredt, 
üveges halszemekkel 
a koporsóban fekvő kis, fehér testre. 
Olyan dermedten feküdt, 
csukott szemekkel, 
hogy az ember szinte 
a tenyerében érezte 
a test ellenállását.
A merevséget.
Amitől nem lehetett volna 
azokat a kis kezeket, kis lábakat 
behajlítani, kicsavarni.
Az emberek
úgy figyelték a kis halottat, 
mintha várnák: szólaljon meg végre, 
mondja el, mi van a túlvilágon,
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mit lát,
milyen szag van, 
hová került,
mialatt ők nem figyeltek rá.

Mintha az ember összes bűntudata 
ebben a figyelemben, 
a halott megfigyelésében, 
bűnbocsánatot nyerne, 
s elfeledhetné
-  maga a halott gyerek is - ,
hogy sohasem figyelt rá
senki eléggé,
hiába
kiabált,
toporzékolt,
fetrengett.

Emlékszem, mielőtt lezárták volna a koporsót, 
az anyja egyre hívta a körülötte álldogálókat, 
hogy csókolják meg a halottat.
Mintha egy halott gyereket olyan könnyű lenne 
megcsókolni.

Az öregekkel mégis más a helyzet, 
amikor takarják épp le a fejüket a szemfedővel, 
az embernek olyan érzése van, 
hogy már megérdemelték a halált, 
és máshogy nem is történhetett volna.
És a lecsukott szemük, 
az a rezzenetlen arcbőr 
nem olyan félelmetes, mint 
egy halott gyerek 
teljesen lebénult, 
sápadtra keményedett 
arcbőre.
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És húzott oda engem is Jovanka anyja, 
hogy csókoljam meg, 
köszönjek el tőle.
Emlékszem, becsuktam a szemem, 
hogy legalább ne lássam, 
mit csinál a szám, 
és úgy csókoltam meg 
a kis halott Jovankát.
Mintha egy domború 
bádoglapot csókoltam volna.
Lassan felfordult a gyomrom, 
lenyeltem minden 
félelmemet és hagytam, 
hogy a szám hűlésnek induljon.
A kis halott meg, 
meg sem mozdult.
Halottnak a csók, gondoltam, 
de az anyja olyan elismerően 
nézett rám.
Később, mikor a koporsót 
zárták le éppen, láttam, hogy 
az anyja integet bele a koporsóba, 
és kiabálja a csukódó födél alá, hogy 
szia! 
szia!,
csak akkor láttam, hogy tényleg, 
mint halottnak a csók, pont annyit ért 
ez az elismerő tekintet.

Minden anya beleőrül abba,
ha a gyerekét koporsóban kell néznie,
amíg a virrasztás tart,
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amíg le nem zárják, 
de hiába is zárják le 
a koporsó fedelét, 
a halott gyerek arcát 
és azt a borzasztó 
csipkemintát 
a szemfedő széléről 
nem lehet elfelejteni úgysem.
Ezek az anyák azzal 
az utolsó képpel a szemükben 
alszanak el 
és kelnek fel 
minduntalan.
Mert a gyerek hiába hal meg, 
utána sohasem történik semmi.
És marad a szívben egy repedés, 
a repedésben meg lerakódik a félelem, 
hogy akárhány gyereket is szülünk, 
az mind meg fog halni.
Ezek az anyák néha 
magukra gyújtják a házat, 
vagy, hát, kinyitják a gázt.

Jóska végül lenyelte azt a pálinkát, 
de nem tudott táncolni, továbbra sem. 
Nézett rám, én meg úgy tettem, 
mintha nem is látnám.
Aztán valószínűleg 
összecsúszott teljesen 
tekintetének párhuzamosa, 
olyan közeire látott csak, 
amilyen közeire már nem érdemes.
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Megindult a konyhaasztal kerek lapján, 
kicsi lábai bukdácsoltak,
Gorán tapsolni kezdett, 
azt hitte, a gyerek most már táncol, 
a vendégek lassan már szégyellték 
az egészet, rá se néztek, 
énekelték a saját dalaikat.
Bámultam az újszülöttömre, 
mellemmel a szájában aludt el, 
minden hangzavar és a bátyja 
tántorgó tánca dacára, 
mintha még mindig nem lenne 
körülötte a világ.
Csak aludt, arcán azzal 
a kifej ezéstelenséggel, 
és legbelül reméltem, nem szülök 
több fiút, s Gorán ezt a gyereket 
nem itatja majd le.
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Előtte már negyvenhat napja voltam egyedül, 
már megkülönböztetni sem tudtam, mikor 
érnek véget a nappalok és honnan 
kezdődnek az éjszakák.
Nem volt több vizem, 
csak az üveges borokat nyitottam 
egymás után, ha szomjaztam, 
így aztán tizenkét napig 
voltam egyre szomjasabb.
Azt hittem, a csövekből már 
nem jöhet ki gáz, 
mint ahogy
a vezetékekben sem fut már áram, 
a telefonvonal is megsüketült.

Talán nem kellett volna hagyni,
semmit sem kellett volna hagyni.
Főleg a második, a harmadik gyereket nem.

12



Az én apám
fel tudott emelni minden 
nehéz bőröndöt a vonatban, 

a tenger felé, 
a kormányt tekerve, 
folyton csak az utat nézve, 
sorolta az összes, ablak előtt 
szilánkos képpé törő hegynek a nevét, 
ismert minden folyót, a Neretvát 
már a kanyarulásáról felismerte, 
és az ablakot letekerve 
üvöltve köszöntötte, mikor 
mellette haladtunk el, 

az én apám
minden vasárnap délután 
széthajtogatta az újságot 
keresztbe vetett lábán, 
kisimította a lapokat, 
megsimogatta az összes betűt, 
a szavakat, és az ablak mellett ülve 
fejtette a keresztrejtvényt, 

az én apám
anyám nyakát csókolta, 
olykor a szemünk láttára is, 
ha ebéd után palacsintát sütött neki. 

Az én apám
71 szeptemberében megbukott 
mikroökonómiából 
az egyetemen, 
ki tudja, hányadjára.
Napokig várta és késte le 
a hazainduló vonatokat,
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csak itta Zágrábban a söröket, 
pálinkákat,
nem tudott a vonatra felszállni, 
nem tudott a kocsmából kijutni, 
nem mert 
hazamenni,
félt, hogy a nagyapa léccel 
fogja elverni a bukása miatt.
Az én erős apám félt, 
nem tudott a vonatra felszállni, 
nem tudta a bőröndjét felemelni. 

Az én apámat, 
aki szerette várni, 
hogy az első fecske megérkezzen 
Afrikából, 

aki imádott nyáron mezítláb járni, 
engem a feje fölé emelni, 
mint vonatban a bőröndöt, 
kezemnél fogva forgatni 
a parton, míg én boldogan 
sikítottam, hogy abba ne hagyja,

az én apámat, aki két kezével, 
remegő két kezével építette 
fel a házunkat, mielőtt 
megszülettem volna,

és aki később sírt az ajtó előtt, 
hogy lánya született, 
leitta magát szégyenében, 
hogy nem tudott anyámnak 
rögtön, elsőre 
egy igazi férfit csinálni,
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az én apámat, aki 
egyszer sem mondta, hogy 
szép vagyok, hogy 
jó vagyok, 
ha rám nézett
azzal a két szürkés szemével, 
mert mindig csak hallgatott, 
mintha abból a csöndből 
meg lehetett volna tudni bármit is, 

az apámat,
az én erős apámat egyszer
agyonlőtte
két nevető katona.

Az én apámat,
aki fel tudott emelni minden 
nehéz bőröndöt, 
aki fel tudott emelni engem 
a feje fölé és úgy forgatott 
körbe-körbe a parton.

Többször is próbáltam elképzelni 
hogyan is haladt keresztül az én 
reszkető apám agyán 
az a két golyó.
Csak úgy főbe lőtték, térdre állítva, 
mert

az én apukám 
puskatussal
kiverte egy bosnyák kislány 
huszonnyolc fogát.
És vérzett, ömlött a vér 
a puha kislányszájból.
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Soha nem akartam 
végiggondolni, mit csinált 
azzal a kislánnyal 
előtte, utána 
az én apám.

Végül, a pincében, 
minden nap 
végiggondoltam.
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A gáznak, annak az édes-büdös gáznak, 
eleinte olyan jó szaga volt.

A főzés jutott eszembe, 
miközben Gorán kiabált rám, 
én meg úgy kapaszkodtam a lábasba, 
mintha csak ez a forró fül, 
ez az égetés tartana 
egyensúlyban.

Akkor már három napja feküdtem
egyedül, egy helyben,
lassan eloldódó gondolataimban.
A lelkem cérnavékony volt, 
a tüdőm túl szűk maradt.

A csontjaimról mintha
levált volna a hús,
lassan minden kiabálás,
hangos lekurvázás után
éreztem, hogy oldódnak le
izmaim a combcsontomról,
egyre csak tágult
egy hajszálér-vastagságú rés,
mintha a tenyerét csúsztatta volna be
a rostok közé a Jóisten,
és mozgatta volna
minden szó után az ujját.
Mintha várhatott volna ettől a lassú bénulástól
valamit: próbáltam
egyre kevésbé figyelni,
hogy elessek, apró szilánkokra törjek
a levetkőztetett csontjaimmal.

Talán óránként 
beleharaptam a számba,
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mély vájatokat hagyva széles 
metszőfogaimmal, így büntettem 
magamban minden gondolatot, 
ami még húzott 
egyenetlen vonalban, 
mint vérmérgezéskor 
a szív felé haladó bordó csík, 
vissza, Gorán felé.
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Fejemre tették a fátylat,
dobbantok két lábbal,
szép sorban,
egyik láb,
másik láb,
fejemre
két kézzel szórják 
az áldást, pálinkát 
öntenek a számba, 
mindenki kortyol, 
és sírnak, egymás után.

Oldozd el, Istenem, a fűzőt! 
Szorítja a hátamat, 
két kézzel kaparom 
a csokrom,
véres lett a kezem, fáj, 
vigyenek el innen, 
kezdődjön már!

Áll az idő,
nem mozdul egy könny sem 
apám arcán, 
sikítanak az asszonyok, 
rossz nézni a szájukat, 
elvisznek, innen ma elvisznek, 
sikítják az asszonyok.

Apám arcára 
ráverték szögekkel 
a könnyeket.
Csak egy hang 
szakadna már fel 
a torkán, 
legalább.
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Anyám arcát ellepi a szégyen, 
a magány: fiam, mi lesz velem, 
nélküled, ma férjhez ad apád. 

Hullik minden oldalról 
a libatoll, csirketoll, 
nem tudok kitapogatni 
egyetlen gombot sem 
a ruhámon,

Levegőt! Levegőt!, 
szögekkel mellemben, 
nem is lépkedhetnék 
könnyebben.
Körbetáncolnak, 
hogy tudnék nevetni?

Csak egy szó szakadna 
fel már apám torkából!
Remeg az arcom, 
minden korty pálinkával 
visszacsúsznak a szavak. 

Elvisznek! Elvisznek!
Sikítják az asszonyok.
Mintha egyetértésben temetnének 
engem: -  A lányságod oda!
Csak vinnének már!

Nem látok, 
nem látom a lábamat, 
nem emlékszem, milyen 
cipőt adott rám 
ma reggel anyám, 
míg a tükörben 
néztem az orromat,
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mosolyogtam, 
kipróbáltam minden, 
a mai napra készített mosolyt. 
Egyik sem illett rám.
A ruhám, Istenem, a ruhám
olyan szűk,
csak vinnének már!

Az oltárnál a pap 
saját szavaiba harap: 

ahogy a Jóisten... 
rendeltetett... 
könyörögjünk... 
tedd ide a kezed...

A fejemre tették a koronát.
Túl szűk, szorít, 
görcsben áll.
-  Lakodalom!
A pap nem néz rám, 
mondom utána a szavait, 
nem érzem Gorán kezét, 
annyira szorítja az ujjaimat.
Nem hallom a zenét,
Gorán a ruhámra szorítja 
mind a két kezét, nem érzek 
semmit, csak a lüktetést.

Szűk nekem a ruha, a fátyol, 
a fátyolon át nem látom 
Gorán arcát,
mi van, ha nem is hozzá adtak 
feleségül? Lehetne mellettem 
itt akárki más.
Nem látom az arcát.
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A trombitába törölközőt nyomtak, 
apám leitatta a másik két cigányt, 
félrehúzódva zenélnek, 
a trombitás nem találja a fogást. 
Nem megy le egy falat sem 
a torkomon, olyan szűk 
a nyelőcsövem is, 
mintha fűzőt húztak volna rá. 

Mintha még mindig 
repülne
minden oldalon a 
libatoll, csirketoll, 
nem látom a lábamat.
Vigye már az ördög 
az éjszakámat!
Mi lesz, ha elhallgat a zenekar?

Közelről a fátyol pont olyan, 
mint mikor 
az ember
egészen közel hajol 
a szúnyoghálóhoz.
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Ahogy bemegyek a kórházba, 
rögtön érzem azt a szagot.
Valahogy beleragad az orromba,
és hiába szagolgatom otthon a kölnisüveget,
mintha abban is csak az a szag lenne.
Mióta kórházban fekszik, Jóskának 
új szaga van. Nem tudom megszokni.
Ahogy simogatom a kezét, a mellkasát, 
valahogy a kezem is beissza, 
és hiába mosok itthon kezet, 
tíz-tizenötször is egymás után, 
ahogy a számhoz teszem a kezemet, 
érzem.

Mintha ez már valaki más lenne, 
valaki mássá gyógyítják.

Furcsa a bőre. És a lehelete is félelmetes. 
Ahogy köhög, félálomban 
azon az ágyon,
mintha a torkában, a tüdejében 
már ott lenne a halál.
Rám köhög és én nagyon félek.
Nagyon félek tőle is, 
meg a levegőtől, ami a tüdejéből jön. 

Nem tudom, mitől lesz 
olyan erős az ember, 
hogy kibírja ezt a leheletet.

Nem értem, minek tették bele 
azokat a fehér csöveket, 
és hogy hol végződnek azok a csövek, 
milyen mélyre nyomták belé.
Azt se tudom, mi hol van a bőre alatt,
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hogy honnan indul a testében a fájás, 
és meddig ér.

Néha felhajtják a gézt a mellkasán 
akkor is, amikor ott vagyok.
Nem küldenek már ki.
Aztán, mikor kimennek a nővérek, 
csak nézem azt a letakart lyukat 
a mellkasán, és jó lenne belenyúlni, 
hátha az ujjammal elérem a golyót.
Talán, ha koppanna rajta a körmöm, 
akkor valahogy megnyugodnék.
Be kéne tömni azt a lyukat.

Gyűlölöm magam, 
hogy így félek a sebeitől.
Ha ki is nyitja a szemét, nem néz rám. 
Valahova mellém néz, mintha állna mellettem 
még valaki.

Azt mondták, a tüdeje már összeforrt, 
hogy belül előbb forr össze az ember, 
mint kívül, ha lyukat ütnek rajta.

Valami levek folynak ki a sebeiből, 
az izmok közül, a húsból.
Nem tudom letörölgetni, 
a nővér meg nem akarja.

Olyankor jó lenne, ha nem lenne más 
senkim ezen a világon, és akkor 
addig verhetném a fejemet a falba, 
míg széjjel nem törik a koponyám.

Mondták, hogy ha azt akarom, 
hogy bekötözzék, hozzak gézt.
Ha azt akarom, hogy az oldala
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be legyen varrva, hozzak cérnát.
Mert nekik nincs, a kórházban nincs 
se géz, se cérna, se gumikesztyű.

Kint a folyosón énekelt a sebész, 
a haját markolta, és énekelt valami szerb dalt. 

Az egyik asszony azt mondta, 
annak a fiát hozták vissza a frontról, 
mindene le volt szakítva, 
amit csak le lehet szakítani 
egy emberről.

Nem értem, hogy tud dolgozni, 
minek is dolgozni, 
ha ilyet látott az ember?

Az egész várost végigjártam,
hogy hol lehet venni kesztyűt, cérnát.
Mondtam az asszonynak,
aki átjár Magyarországra,
hogy hozzon onnan, a gyógyszertárból.
Várom, még mindig őt várom,
csak érjen már ide.
Biztos hosszú a sor 
a határon.

Álmomban néha énekel a fiam, 
és azt mondja, hogy 
szűk neki a sír.
A tüdejét nyomja.
Hiába ringatja a sírás, 
nem tud a földtől felzokogni, 
nyomja lefelé a mellkasát.
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A boltokban nem volt már hús, 
a szállítmányokat szétlőtték, az öregek 
a padláson akasztották fel magukat sorban. 
Minden piros tető egy-egy lógó, 
halott nagyapát, nagyanyát takart.
Száradt a testük kötelekre kötve.

Hangosan dobogott a szívem, 
mikor az ablakból néztem, 
ahogy a nagyanyám 
a mi szemetünkben turkál.
Lassú, nagyon lassú mozdulatokkal.

És Gorán nem engedte, hogy kimenjek hozzá. 
Azt mondta, nekünk is alig van mit ennünk, 
a megmaradt gyerekre gondoljak, 
nekünk kell a hús, nem adhatunk 
az öregasszonynak.

Néztem az ablakból, a függöny mögül: 
turkált a szemétben, ételmaradék 
után kutatva, és nem nézett fel egyszer sem. 
Féltem, hogy tudja, hogy ott vagyok 
és nézem, végignézem, ahogy 
a szemétben étel után kutat.
A szám magától kinyílt, 
de hallgatott. Míg néztem, 
egyszer sem nézett vissza rám.
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A gáz, az az édes-büdös gáz 
az ereimbe bújt.
Körbekeringte a testemet, 
oda is eljutott, ahová orvos 
még nem nyúlt.
Szétfolyt bennem és kiszökött 
a fejem mellett, 
a sütő lenyitott ajtaján, 
hiába feszítettem, tátottam 
nagyra a számat.

Köhögtem, kiszáradt 
a gáztól a nyelvem.

Először a két karom zsibbadt el.
Karjaim, ezek a gyerekeket emelő, 
sohasem elég erős karok.
Egyszerre indultak zsibbadásnak.

Mintha egész életemben
csak körbe-körbe forgott volna velem minden,
úgy keringett bennem a földgáz.

A két lábamnál fogtak meg, 
úgy húztak ki a sütőből, 
három nap után.
Ahogy húztak, a bokámnál fogva, 
az állam odacsapódott a sütő rácsához, 
az ajtaja hátracsapta 
fejemet.
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Eloldódni.
Arcomhoz egészen közel 
nyomni a hajnalt.
Jó lenne újra 
vacogni, a hideg, reggeli 
levegőben fázni.
Mintha megint lenne hova, 
tovább.
Kétrét hajolni 
legyűrt testem fölött.
Látod, Istenem, 
mégiscsak erősebb volt 
nálad valami.

Az életemet
egy díszített dobozba zárták. 
Keskeny csípő, 
egészen gömbölyű mellek, 
göndör haj.
Nem tudom, milyen színe volt 
a szememnek.

Nem látom kívülről magam.
Csak a fiam orrát
kéne
még egyszer, utoljára 
megtörölni.
Miért nem fordultam 
hátra?
Talán felfoghattam volna 
azt a golyót, 
vagy legalább 
láthattam volna,
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hogy ütött lyukat rajta, 
csak a pattanást hallottam, 
és ahogy eldőlt, a földhöz csapódott 
az a kis test.
Kifakult így is végleg a szemem. 

Meddig maradok 
itt?
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SZIBÉRIA

Babakocsi

1976 novemberében 
apám összecsukható, 
vászon babakocsit hoz haza 
Moszkvából anyámnak, 
aki hét hónapja terhes, 
és a folyosóra
üvölti apámat, hiszen hóban,
ülős babakocsiban,
nem lehet újszülöttet tologatni.

Anyám sírás közben porrá töri 
az összes, még ép
elképzelését arról, hogyan fog élni.
Apám a szétnyitott, 
az előbb vidáman bemutatott 
babakocsival a kezében áll 
a folyosón, maga sem tudja 
eldönteni, mit csináljon.
Még egyszer megpróbál 
visszamenni a lakásba, 
de anyám bömbölve 
bezárja az ajtót.

Anyám nővérének szép, merev, 
állítható babakocsit vett
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a férje a városban, 
annak idején. 

És tudni sem lehetett, 
hogy a gyerekre vagy 

a kocsira 
büszkébbek inkább.

Apám a szétnyitott 
babakocsival a kezében 
áll a folyosón, még kétszer 
felkapcsolja a lépcsőházban 
újra meg újra 
kialvó villanyt, 
vár,
majd babakocsistól lemegy 
a lakótelep parkjába.

Tolja maga előtt,
főleg a tehetetlenségével
megrakva a kocsit,
s anyám minden összetört álmával,
amiket sehogy sem tud már
összerakni,
s nem meri levenni tekintetét 
a kocsi fogóiról.
Sétál és nem tud 
hova menni a városban, 
nincs kihez beülni, 
haza szeretne menni, 
de onnan kizárták.
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Végül beül egy kocsmába,
a kocsit a bejárat mellett hagyja,
rendel
két sört,
két vodkát.
Megissza egymás után, 
és közben folyton 
a kint hagyott babakocsira gondol, 
és nem tudja eldönteni, 
jobb lenne-e, ha ellopnák.

A második vodka után
kimegy, összecsukja,
közben Moszkvára gondol,
és az elégedett izgalmára,
mikor a boltban a zsebébe tette
a már üres pénztárcát,
és kicsit összébb húzódott a gyomra,
mert arra gondolt,
hogy fogja ettől a kocsitól
örömében elsírni magát
anyám.
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1998 júniusáig

én mindent elhiszek anyámnak. 

De később
sem sikerül felejtenem.
A testem roppanásokkal
emlékszik,
emlékeztet.

Úgy törtem kettőbe, ahogy a virslik, 
ha beléjük szúrod a villát.
Pont középen.

Csak az ágyban van meleg, 
de a paplan alatt félek.

A matrac olyan vékony, 
hogy a padló 
minden csontomat 
egyszerre nyomja.

Egészen apró 
részekre szakadtam 
belülről.
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Mint a szilánkok, 
szúrják a keringésben 
a szívem, ha az oldalamon 
fekszek.

Nekem a szépség Szibéria.

Nem tudom elképzelni 
az álomba-fagyott, 
szenet evő embereket, 
a vérző tenyerű 
foglyokat.

Szibéria nekem 
csak az a puha végtelen, 
ahol nem lehet félni, 
hiába próbál az ember.
Nagyanyám dunnái, 
és az öröm, ahogy 
alvás közben
a meleg, kövér testéhez tapadhatok.

Jóleső közelség,
ami megvéd a létezéstől.

Itt megvakulsz, 
ha nézed a végtelent. 

Szeretnél a hó alá bújni.
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Télen a fagy 
tikkasztja a lelket.

Üjra és újra havazik. 
Néha hóhullás nélkül is 

havas lesz minden zsinór. 
Mintha a szárítókötél belsejéből 

bújna ki éjjelente a hó. 
S ha a kesztyűdet elveszíted, 

apró kristályokat építenek 
a fokok a kezedben 

folydogáló vérből.

Illeszthetetlen vagyok.

Három szoknya van rajtam. 
Vizes kezedet 
nyugodtan töröld bele 
a legfelsőbe.

Kékül a lábszáram, 
a testem nem szokik hozzá 
semmihez. Keresztbe 
teszi magát nekem, 
hadd küszködjek.
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Nyáron is fázom.
A házban még júniusban is 
olykor álomba fagyok.
A vérkeringésem elakad 
az egyik lábszáramban, 
és fáj.

Nyújtom az izmokat, 
a szóeleji magánhangzókat, 
és erőszakolom a vödröt 
vissza a kezembe.
Mintha soha el sem 
mentem volna innen.

Az égből ereszkedik a hideg, 
szétosztja magát a köveken lassan. 
Húzza a szén 
kezemből kifelé a vödröt.

A szomszéd kecskét hajt haza, 
sáros a lába, nagyokat csap 
a kecske hátára.
Belekapaszkodnék, csak húzzon el 
innen, az ajtó elől.

Az ablakon nem látni át 
a vastag jégvirágtól.
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A hó a párkány mélyedésében
fekszik, könyököl,
mintha lesné kintről a hideg
nagy, eres szemekkel,
hogy járkálok a túlfűtött lakásban
meztelenül.
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Üvegek

Aztán apám 
valahogy elkezdett 
mérhetetlenül sokat 
inni. A sok üveg csillogott 
mindenütt a házban, 
sorakoztak az ablakban, 
a konyhaasztal szélére, 
szorosan egymás mellé rakva. 
Apám az ágy alá 
fektette, simogatta ezeket 
a vodkásüvegeket.
Volt, hogy a tiszta alkoholt 
keverte el
egy-egy pohár vízben.
Nem tudtam odanézni, 
míg itta,
féltem, hogy látom majd, 
ülve nézem végig, 
ahogy apám megvakul.

Lassan költöztünk el, 
hogy ne legyen titok, 
anyám mindennap megpakolt 
ruhákkal, vázákkal 
négy zacskót, 
a bátyámmal szó nélkül 
mentünk a kivett, 
üres lakás felé,
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a térdemet verték 
a megpakolt zacskók, 
nem tudtam elképzelni, 
hogy apám nélkül 
fogunk élni.
Olyan csöndes volt.
Ahogy elindultunk 
a háztól, a bátyám ment 
előre, én lassabban utána, 
hátranéztem, ahányszor 
sírni támadt kedvem, 
hátranéztem és láttam, 
apám üveggel a kezében 
néz, minden 
hátrafordulásomkor 
elmosolyodott, mintha 
nyugtatna:
rendben lesz minden.

Én mindig csendben mentem 
mindenhová.

Anyám arra tanított, hogy 
hallgassak, 

minél kevesebbet szóljak, 
mert én csak félig vagyok orosz, 

nem szőke a hajam, szégyen, 
ne foglaljak soha 

túl sok helyet, s örüljek 
mindannak, ami jut. 

Visszafogni az álmokat.
Nem kérni.
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Elhallgatni. 
Kivárni a sorokat. 

Pislogni sűrűbben, 
az megnyugtatja a szemet.

Én mindig csöndben sétáltam el 
apám mellett, 
aki az új lakás környéki 
ivókat látogatta sorra.
Nem szólt.
Pont úgy mosolygott rám, 
mintha néznék még mindig 
vissza rá, kezemben 
a megpakolt zacskókkal.

Végül már magában ivott, 
senki sem nevetett a viccein, 
az arca egyre hosszúkásabb 
lett a szomorúságtól.

A bolt előtt, üveggel a kezében, 
kiabálva köszönt 
az elhaladó, 
régi barátainak, de 
egyik sem válaszolt.
Nem értette,
olykor hangosan mondta: 
biztos nem ismerik meg.
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Azt mondják, az apa jelenti 
a gyereknek a hidat 
a külvilág felé,
abból a fekete, mély gyomorból, 
amivé az anyák 
a családot teszik.

Ha tudtam volna szülni, 
fiam lett volna.
És mélyre nyeltem volna őt, 
sokat ittam volna rá, 
hogy víz alá merítsem azt 
az utolsó, ingatag hidat is.
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Párizs, Ólja

1998 áprilisában Párizsba megyek.

Anyám testvére akkor emigrált, 
mikor semmi értelme nem volt már 
szökni, az ország, a nép mindennek 
a végét járta, de Ólja összecsomagolta 
két nejlonharisnyáját és a szoknyáját, 
új szappant vásárolt, papírba tekert 
mindent, és egy szerda reggelen 
átszökött a szovjet határon.
Ő maga sem tudta elmesélni soha, 
hogyan is jutott el pont Párizsig.
Nem volt ott régi szerelme, 
sem rokonunk, 
akihez bújhatott volna.

Apám rokonai olyan gazdagok, 
hogy mindig magáznom 

kellett őket.
Nem szerettek hozzám érni, 

pedig én minduntalan 
nyúltam feléjük.

A harmadik szeretője után, 
a kilencvenes évek végén, 
kihívott magához 
bennünket Ólja, 
de csak egy repülőjegyre 
való pénzt küldött.
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Abból anyám 
egy pár új ruhát 
varratott nekem, 
és vonattal küldött 
Franciaországba, 
repülőgép helyett.

Párizsban a konyhában alszom, 
bordó bársonnyal letakart 
kempingágyon.
Nagynéném az egyetlen szobában 
minden éjjel szeretkezik.

Az emigráns oroszok 
egyáltalán nem szépek. 

Hosszú ránc fut a homlokukon 
a két szemük közé és 

az ember arca mellé néznek, 
miközben beszélnek. Mindegyik 

halkan beszél és közben 
egyik sem mond semmit.

Ólja olyan szomorú ott, 
abban a csilingelő, kivilágított 
Párizsban, hogy szeretném 
megölni, ne szenvedjen tovább.
A kempingágyon fekve 
esténként elképzelem, 
hogy míg Ólja alszik, lassan
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az arcába nyomom a párnát.
Persze ez nem oroszhoz méltó, 
de nincs revolverem.
Az arcába nyomom a párnát,
Ólja fegyelmezetten, kezét
a két melle közé teszi és sír,
de már a megkönnyebbüléstől,
és közben halkan énekel,
oroszul, hálával, nekem,
hogy végre megszabadítom önmagától,
és hogy átvállalom a poklokat majd.
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Nem szeretnék látszani.

Az ablakból nem látni ki 
a vastag gázolajpárától 
Egy bolgár nővel 
osztozom a konyhán.
Ha reggel az ablakhoz megyek, 
már lép is ki az ágyból 
szalad a konyhába, 
mosolyog rám.
Mellém áll, a vállamra könyököl, 
és nézi velem a füstöt.
Ez a bolgár nő boldog.
A reggeli szmognak is 
örül.

Ólja dala

Amióta itt vagyok, 
hiába fürdőm és 
krémezem magam.
Karjaim lemoshatatlanok, 
bőröm minduntalan 
magába issza a szappant.

Reggelente a bolgár nő 
mellett mosom a fogam. 
Fogmosás közben is mosolyog, 
gyöngysor fogsorán 
csak úgy csillog 
a fogpasztahab.
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Mintha folyton csak
egy határon várnék,
úgy alszom el, mintha tudnám:
az éjjel közepén
bármikor indulhatok
vagy megérkezhetem.

Esténként a buszból nézem 
a rezgő fényeket, 
amiben emberek 
indulnak haza, vagy 
dolgozni.
Ajtók nyílnak és csapódnak 
fáradt vagy kipihent 
hátak mögött.

Itt nem alszanak mélyen, 
a szemhéjak ráncának 
repedésében 
fekszik folyton 
az álmatlanság.

Párizsban nyöszörög 
a beton, ha átfut 
fölötte a vonat.
Négerek vezetik a buszokat 
és minden este megbánom, 
hogy szoknyát vettem 
fe l
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Mintha ki akarna köpni 
magából a város.

Munka után, 
hazafelé a buszon, 
mostanában mindig elalszom. 
S a város minden este 
egyre kijjebb lök magából.

Messzire visznek 
ezek a buszok, 
esténként én
egyre több megállót alszom át, 
és a külváros különböző 
állomásain ébredek.

Nem maradok sokáig 
a város
egyetlen lakásában sem.

Félek, hogy otthon 
nem fogok tudni elaludni 
és tojás szememmel 
repedtre bámulom a plafont.

Este az ablakból nézem, 
hogyan hűl ki a város.
Zsibbad a karom, 
tenyeremet az ablaküvegre 
tapasztom, hogy legyenek 
láthatóak a rácsok.
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Nem tudom, 
hogy a kezemben 
hol ér véget a Jóisten, 
és hol kezdődöm én.

Elmenőfélben minden reggel 
Lassanként veszítem el 
holmijaimat.
A táskám olyan felszerelt, 
hogy
bármikor tudnék 
disszidálni.
De felülír folyton valami.

Apám magyar volt.
Vagy lehet, hogy lengyel. 
Mindig elfelejtem, 
olyan egyformák ezek.
Egy szavát sem értettem, 
pedig minduntalan beszélt 
hozzám.
Hallgattam 
apám dallamát.
Végül csak ennyi maradt 
meg belőle bennem, 
egy leutánozhatatlan 
hanghordozás és 
a siránkozás.
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Az összes érzésem 
egy-egy pillanat marad.
Nem tudom szavakkal 
kinyújtani feloldani magam, 
hogy valahogy lelassuljak, 
és legyen időm 
megfelelőbb tempóban 
végignézni 
mit érzek.

Miket mondhatott nekem apám?

Az ember mindig oda kerüi 
ott marad,
ahol semmi szüksége az életre.
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Szerbia

1998 júniusában, 
Párizsból hazafelé, 
a vonat folyosóján 
Iván megmarkolja 
a könyökömet és 
tolni kezd 
a vécé felé. 
így ismerkedünk 
meg.

Franciául sziszeg valamit 
a nyakamba, 
leheletének melegéből 
érzem, 
mit akar.

Feljebb emelem 
a szoknyám.

Iván a semmiben lóg, 
mint a ruhák rajta.
Csak a testemmel hajlandó 
szóba állni.
Hiába nevetek.

Folyton magához szorít, 
utána elenged és kiabál.
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Nem tudom elviselni, 
hogy otthagyjon 
bármelyik állomáson. 
Kutyaként követem, 
egészen hazáig.

Szerbiába 
vonattal érkezünk.
Iván attól kezdve retteg, és 
nem enged el maga mellől. 
Bámulom a boltokat.
A nők jobban tetszenek, 
mint a szerb férfiak.

A kirakatok üvegén 
ott marad 
minden lélegzetem.

Iván, ha bárki köszön neki, 
megszorítja a kezemet és 
futni kezd velem.
Futás közben 
folyton megbotlom, 
kezemben a kezével.

A barátai nem szeretik, 
ha énekelek vagy táncolok.
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Csak a harisnyámat 
bámulják, a belebújtatott 
lábamat nézik, 
körmükkel a vádlimon 
feltépik
a vékony anyagot.

Minden harisnyámon 
egy-egy szem 
lefelé szalad.
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1999 márciusában

Belgrádban, egy kerek 
asztal tetején,
Iván két kézzel veri 
valami ócska szerb dal 
ritmusát, 
miközben Gorán, 
az asztal alatt, 
a terítő szélével törli 
le arcomról 
a pálinkától kicsordult 
könnyeket.

A sziréna hangjára 
Iván üvölteni kezd, 
én a terítőbe kapaszkodom, 
míg Gorán a lábam közt 
utat tör magának.
Azt lihegi, az orosz nők 
mind kurvák, 
de én kivétel vagyok.

Iván addig üvölt, 
míg az ablakok, 
a detonáció után, 
abba nem hagyják 
a remegést.
A végére kihúzom 
a könyöke alól 
az abroszt.
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Nem találunk hidat, 
amin át lehetne menni. 
Iván két órán át 
számol és járkál 
az autó mellett fel-alá. 
Aztán a Szabadság-hidra 
bök remegő kezével. 
Táskámban Gorán képét 
úgy gyűröm össze, hogy 
ki sem kell vennem 
közben az öklömet.
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Két év késéssel

Szibériába 
érkezem újra.
Mikorra már anyám 
a kíváncsiságba 
teljesen belefonnyad. 
Hiába mondok neki 
bármit a két év alatt 
a telefonba, 
nem ért,
nem hallgat végig, 
recseg a vonal.

Miután leszállók 
a vonatról, 
anyám csak akkor 
kezd el sírni, 
mikor Iván 
a vonat lépcsőjéről 
a peronra lép.

Akkor felzokog, 
keresztet hány rám 
és szorongatja Iván kezét. 
Ő meg nem érti, csak nézi, 
erősen hunyorít 
ezekre a kékre 
eresedett kezekre.
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A fák között megáll a szél, 
én fésülöm helyette 
a füvet ujjaimmal.
Belecsíp arcomba a hideg.
A hegyről lassan ereszkedik a tél. 
Már látni, hogy vált zöldről 
barnára a táj,
hogy vált fehérre a hegyoldal.

Iván már fázik a szobában.
Nem találja soha 
a szemüvegét, és attól fél, hogy 
nem kéne már élnie.

Iván hetente egyszer 
a padlóra fekszik, 
egészen a sírás határáig 
csúszva kérlel: 
ne szüljek neki gyereket.

Mintha egy büntetést 
el lehetne így 

kerülni.
Szerinte minden gyerek 
rákos lesz, vagy szenvedni fog 
és előbb-utóbb meghal.

Hetente egyszer 
a homlokát nézem,
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azokat a sűrű, sekély 
ráncokat.
Én nem tudok megígérni 
semmit.

Pont a lábam elé 
fekszik, hogy lépni se 
tudjak.
Ha megemelem 
a talpamat, 
már domborítja a 
hátát.

Fekve alacsonyabbnak
tűnik, és fennhangon
mondja, hogy ő
hagyja magát,
lépjem csak át nyugodtan,
menjek és keressek
olyan férfit,
aki gyereket csinál
majd nekem,
menjek, addig
majd ő itt fekszik
és végre
kipiheni magát.

Az ablakot mosom. 
Ivan a lábaim közt
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mozgatja a létrát, 
kihajolok, 
a létrával együtt 
dől a délután.

Meg kéne kapaszkodni.

Csak az éjszakáktól félek.
Üjabban nappal 
sokkal jobban alszom.
Főzés előtt és után.
Mire már elszívtam legalább 
tizenöt cigarettát.
Olykor szeretkezés közben is. 
De esténként annyi vizet iszom, 
hogy nem tudom végigaludni 
az éjszakát.

Ha reggel felkelek, 
a kávéhoz vizet melegítek, 
aztán szégyellem, 
ahogy nyikorog az ajtó, 
mikor a folyosóra megyek 
cigarettázni.

Az az ajtónyikorgás szaggatja 
szét az öreg szerb szeretetét. 
Mérges rám, mert nem
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vagyok elég csöndes, 
nem tudok hangtalanul 
élni.

*

Iván naponta, 
délután négykor 

leissza magát 
és hallgat.

A véremet fagyasztja szét 
ezzel a csenddel.

De ha megérzi a konyhában
a füst szagát,
talán
végre
elver.
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Hó

Meztelenül lépek ki a házból, 
ujjaimmal megérintem 
az ajtó előtt lógó 
színes nejloncsíkokat.
Az ablakot vastagon 
benőtte már a jégvirág.

Belegyalogolok, 
süti a talpamat a hó, 
lassan vörösödik felfelé 
a két lábszáram, mintha valami 
méreg indult volna el 
a szívem felé, éles egyeneseken.

Hasra akarok feküdni, 
de a melleimet féltem.
Fájna a hideg.
Hanyatt fekve 
a hóba nyomom a tarkóm, 
és két kézzel söpröm 
a hasamra a havat.

Lassan hűl a testem.
Kásásra olvasztja körülöttem 
a havat,
hallani vélem az erek 
apró roppanásait, 
ahogy a vérem 
kristályosra fagy.
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A hidegben lelassul, 
szelídül a halál.
A hó alatt
sosem félek annyira.

Ettől kezdve minden másnap 
kilépek a konyhaajtón 
és a hóba ásom magam, 
pucéran.
Iván meg minduntalan 
jön utánam, nézi szemüvegben 
a hóbuckát, ami alatt fekszem, 
mindig vár harminckét percet, 
lehetőséget adva a hónak. 
Aztán kiás.
Nem káromkodik, 
egy szó nélkül feltöri 
a jeges havat, lesöpör, 
felemeli a kipirosodott 
testemet, kicsit megdörzsöl, 
aztán lepedőbe teker 
és visszavisz a házba.

Minden nap, 
ott a hó alatt, 
megbánok valamit, 
így készülök 
a mennyországra, 
hátha ki tudom 
nyittatni lassan,
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ezzel a hideg bánkódással, 
utat csinálva magamnak 
a képtelenségbe.

Azért egy kicsit 
mindig félek, hogy majd 
Iván egy nap,
míg a lapáttal a jeges havat 
töri, nem fog vigyázni 
és az arcomat is szétveri 
szép lassan.
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Halál

Úgy öregedtem meg, 
ahogy a Jóisten is 
szégyellt volna látni.
Oda sem néz, amíg 
az ágy széléhez 
kötik az ember kezét.

Nincs, ami mutasson 
előre, hiába sebesedünk.

Szerettem volna 
még egyszer 
végighallgatni 
egy esőt.
Ahogy a csatornák 
bádogfalát 
a vízcseppek verik.

Az utolsó tíz évben 
nem tudtam figyelni, 
semmire sem.

Ügy halok meg, 
mint akárki más.

Abban a percben, 
abban az utolsó 
percben,
a torkodat kaparja 
még a légvétel,
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a karjaidból lassan 
húzzák ki a lelked.

A lábadat többé már 
nem fogod behajlítani, 
nincs több futás, 
nem ülsz le ebédhez.
Az idegszálak, mint a 
szigeteletlen zsinórok: 
letekeredik róluk 
az élet,
nem osztódik tovább 
egy sejt sem.
Nem íródik át 
egyetlen 
fehérjeszálad 
sem.
A szemed már nem jó 
semmire,
a szempillák tövébe, 
mint függöny aljába, 
már ólomcsík van 
varrva.

Mondhatnak 
a füledbe bármit, 
minden ilyen marad már.

A tüdőt markolja 
a legtovább a lélek, 
a szívet
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el sem engedi.
Még két napig 
tartod magad 
a kihűlt, síkos 
szíved közelében.

Elengedi hörgőidet, 
kilép a garatból, 
megcsillanhat 
a könnyeiken, 
nyitva maradt 
szemeden, 
halott fogaidon.
A levegőben maradt 
fényben.

És megmarad 
az élet a kérdőjelek 
görbületében, 
az öröm a szögek 
fokában, 
a bánat a szavak 
hordalékában.
Apró, puha darabokra 
töri szét a testeket 
a halál.

Nincs az a csönd, amelyben 
nyújtózhatna benned 
egy utolsót a fájás; 
kezdődő nyár,
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egy-egy légyzúgás, 
ha lenne is, 
megrepesztené 
egy másik ágyról 
jövő szuszogás.

így old el a többitől 
valamelyik Isten.
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A szerb lányok

Uram, már csak azokat
a hosszú lábú
szerb lányokat
óvd meg az elkeseredéstől.
A nevetésükbe kapaszkodom, 
a szép arcuk irigylésébe.
Bár tudtam volna valaha 
szép lenni!
Tavaszig legalább az óvna meg 
a lelket
aránytalan darabokra cséplő, 
szibériai téltől.
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MAJA

Lakótelep

Állok,
valahol a város közepén, 
már alig áll a város, 
ráült vállára a nap, 
és úgy nyomja 
lefelé, hogy 
féllábra ereszkedik.

Tol lefelé engem is valami.
Egészen közel nyom a földhöz. 
Nem tudok megmozdulni.

A blokkok közé szorult a nap. 
Kilences, hetes, tizenhármas.
Apa minden este megszámolja, 
hány ablak van a szemközti házon.

73



Egészen apróra tud törni az ablaküveg.
A legjobban az tetszik,
mikor szétlövik az autók ablakát.
Ha süt rá a nap, olyan, mintha 
egy nagyon hosszú lánc 
szakadt volna szét, 
és tele lenne a járda 
szétgurult üveggyöngyökkel.

Nem szeretem 
a véres üveggyöngyöket.

A tenyerembe, majd 
a számba teszem 
ezeket az apró, kerek 
üvegdarabokat.
Gondolatban fenyegetem apát, 
hogy lenyelem egyszerre.
Lenyelem őt is, anyát, 
a várost és az autó ablakának 
kilőtt üvegeit.

Ablaküveg
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Szarajevó

Néha itt olyan fehér 
fölöttünk az ég, 
hogy az ember el se hiszi, 
hogy van ég fölötte.

Pár hét alatt 
megszokod a dörgést.
Anya szerint ez pont olyan, 
mint mikor a kisbaba 
az anyja szívverését hallja 
állandóan maga körül a hasban.
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Mama

Úgy vágja le a kakast, 
hogy közben nem is pislog. 
Akkor sem csukja be 
a szemét, mikor a kés éle 
elválik a vérző bőrtől.
Ahogy csillapodik a csapkodás, 
négy ujjal passzírozni kezdi 
a kakas nyakából a vért.
A kisujja mindig eláll.
A mama úrinő.
Csak már máshogy él, 
nem úgy, mint régen.

Félek a mama tenyerétől.
Puszta kézzel vágja el 
a kakas nyakát, 
és aztán este 
ugyanazzal a kezével 
simogatja meg 
az én fejemet is.

Félek: szerintem 
a mama tenyerében 
lakik a halál.
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Rossz

Összetöröm mindenki szívét. 
Anya sír miattam.
Mindent tönkreteszek.
Letöröm a bögrék fülét, 
elejtem a zsebtükröt, 
leragasztom a bekeretezett 
fényképeket a falon, 
a teniszlabdát a csillárba dobom, 
s elfelejtem, hogy odafönt ragadt.

Aztán mikor este füstölögni kezd 
az izzóhoz érő labda, 
apa a konyhából behozza 
a háromlábú széket, rááll, 
sziszeg, mert süti kezét a csillár, 
és nekem nagyon kell sírni, 
anya meg kiabál rám.

Csak akkor nyugszom meg, 
mikor anya lekiabálja 
a háromlábú székről 
a sziszegő apát, hogy 
Pavle, gyere le, Pavle, 
még kitöröd a nyakad!
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Apa tengere

Mielőtt Szarajevóba költözött volna, 
apa halász volt és nagyon szőrös. 
Anya azt mondja,
a szakálla egészen belelógott a vízbe, 
a hosszú hajába meg 
beleakadtak a tengeri sünök.

Már négy éve nem láttunk tengert. 
Apa néha nyöszörög, szűköl, 
anya szerint azért, 
mert hiányzik neki a sós szél.

Apa azt ígérte, a háború után 
majd elutazunk újra, 
hogy megmutasson bennünket 
a tengernek.
Csak egyelőre
még nem lehet tudni,
hol lesz a határ,
és melyik országba fog kerülni
apa tengere.
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Testvér

Az öcsém egy bűvész.
És elég ostoba.
Azt mondta,
egy nap el fog innen tűnni. 
Össze se szedi a holmiját, 
azt mondta, nem fog 
becsomagolni semmit, 
csak eltűnik majd.
Egyik pillanatról a másikra. 
Hiába mondom, hogy anya 
sírni fog miatta, 
ő menni akar.
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Udvar

Néha véletlenül végignézem, 
hogy lövik agyon 
az embereket.
Olyankor annyira félek, 
hogy nem tudom becsukni 
a szemem.
Ha el tudnék aludni, 
biztosan rosszat álmodnék. 
Minden nap attól félek, 
hogy majd végignézem 
véletlenül azt is, 
ahogy apát főbelövik.
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Szikrák

Nézem a hegyet az ablakból.
Várom, hogy felcsússzon a csúcsára a nap. 
Sötétben sokszor látni a ropogást, 
ahogy szikrát szórnak a puskák. 
Csillognak esténként a hegyek.
Anya meg pofon vág, 
ha nem megyek az ablaktól 
elég messzire.

82



Pofon

A függönyt hol átlyukasztják, 
hol csak félrelibbentik 
a golyók.
Van egy szobánk, amibe 
nem mehetünk be, 
hiszen egy közeli hegyre néz, 
onnan lőnek bennünket.

Ez régen anyáék szobája volt, 
apával ott aludtak.
Oda másztunk be 
az öcsémmel éjjelente, 
ha nem tudtunk aludni.

Mikor legutóbb besettenkedtem, 
libegni kezdett a függöny, 
fütyült a levegő s a csattanások 
lyukakat ütöttek a falba.
Kiszaladtam, de a szoba előtt 
anya várt és két nagy pofont kevert le. 
Pedig nem is találtak el.
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Az öcsém

Az öcsém, ha ki lehet menni, 
háborúsat játszik az utcán. 
Nem szeretem, 
ha a játszótéren 
játékból főbe lövi 
pálcával a barátait.
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Csönd

Apa reggelente, 
mielőtt munkába menne, 
megáll a szobánk ajtaja előtt, 
a kilincsre teszi a kezét és szuszog, 
mélyre szívja az állott levegőt, 
valamit félhangosan mormol, 
így készül minden reggel 
a futásra.
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Futás

Apának
négyezer-hatszázhuszonhét lépés 
az ajtónktól a vízművekig.
Ahogy meghallom, hogy 
a bejárati ajtó előtt a kulcsokkal zörög, 
félni kezdek, 
aztán lassan számolok.
Háromszáztíznél 
gyorsítok a tempón, 
mert a sarok után már lőnek, 
onnan szaladni kell tovább.
Anya szerint, ha futva megy, 
akkor biztos, hogy nem találják el apát. 
Aztán délutánig félünk anyával, 
míg haza nem ér a vízművekből, 
s végre láthatjuk, hogy nem lőtték le.

A sok féléstől néha elfáradok, 
s van, hogy már csak akkor ébredek, 
mikor apa leizzadva ül a fotel mellett 
a padlón és mosolyogva simogatja a hajam.

Apa a háború után is, 
évekig futva megy mindenhová.
Sehogy sem tudja megszokni, 
hogy szabad már az utcán 
lassan is járkálni.

86



Mint a kint felejtett 
nyers húst nyáron a legyek, 
úgy dongják körül 
az utcán maradt embert 
a kilőtt golyók 
Szarajevóban.

Legyek
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Trükk

Az öcsém 
úgy tűnt el, egyik 
pillanatról a másikra, 
ahogy mindig is tervezte, 
mint a mesékben, 
láthatatlan lett.
Együtt futottunk haza, 
egy zacskó tojásért 
küldtek bennünket, 
anyám a lelkemre 
kötötte, ha elkezdenek 
gránátozni, dobjuk el 
a tojást és fussunk, 
ahogy a lábunk bírja.

Futottunk, zacskóban 
reszketett a tizenkét 
tojás, útközben 
egy tört csak össze.
És láttam még,
hogy a piactérnél szétnéz,
átfut a zebrán,
a járdához ér,
aztán volt az a robbanás,
és az öcsém láthatatlan lett.

Csak egy kis tócsa 
maradt a helyén 
a járdán.
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Azt mondják, a gránát 
morzsákra tépi az embert.

Álltam és néztem 
azt a tócsát.
Semmilyen alakja sem volt. 
Néztem, kicsit féltem, 
mert az a vér folyt 
az én kezemben is.
Akkor már egy perce nem 
tudtam elképzelni, hogy 
mi is történt, 
csak álltam.

Úgy vittek haza.
Annyira megijedtem, 
hogy nem tudták 
behajlítani a lábamat.
Állva maradtam, 
végig, egész nap, 
úgy tettek ágyba.
Mikor az öcsém eltűnt, 
én egész éjjel 
állva aludtam az ágyban, 
mint a lovak.

Azt hiszem, 
ez tényleg csak 
egy bűvésztrükk volt 
az öcsém részéről.
És ha majd egy nap
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a város szélére megyek, 
ott fog állni, és 
röhög majd rajtam, 
mert hogy’ eltűnt, 
mekkora trükk volt ez, 
mekkora szenzáció!
Én meg tényleg 
elhittem, hogy igaz.
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Az Isten

Anya azt mondja, 
az öcsém azért halt meg, 
mert az Isten 
azokat szólítja magához, 
akiket olyan nagyon szeret, 
hogy nem akar tovább 
távol lenni tőlük.

Ezek szerint engem 
nem szeret olyan nagyon 
ez a Jóisten.
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Keresés

Én azért mégse hiszem,
hogy az az eset,
az nem egy trükk volt csupán.

Anyával az utcára megyek, 
mikor osztják a vizet.
Amíg a vízért nyúl, 
én elengedem a kezét 
és az erdő felé futok.

Csak a hangjától félek, 
ahogy utánam kiabál, 
mérges és sír egyszerre.
De én tovább futok.
Űgyis rossz gyerek vagyok.

Mindenfelé keresem az öcsémet. 
Biztos itt van valahol.
Haza akarom vinni.
Hogy örüljünk majd mind.
Csak félek, hogy rámsötétedik.
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Puskatussal

Visszatenni mindent a helyére. 
Visszatenni, pont ugyanúgy, 
ahogy volt. Mintha 
nem is történt volna 
semmi.
Semmi baj.

Elölről kezdeni. 
Nekirugaszkodni megint, 
de most úgy, hogy 
nincs a kezemben 
semmi.
Nincs nálam olyan,
amit még össze lehetne törni.
Csak a csontjaim maradtak.

Nekifutni megint.
Hátha.
Apránként, odafigyelve.
Egyre lejjebb csúszik 
lábamban a görcs, 
mindjárt elesem.

Félek, hogy eltörik a csontom, 
ripityára
törnek a csuklóim, 
nem fogok tudni elfutni,
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vagy ha közben elkapnak, 
mások törik ripityára 
bennem.

A fogaimat.
Puskatussal egyenként is 
kiverhetik a fogaimat. 
Amilyen sorrendben kinőttek. 
Gyöngysor.
Mint a fűrész éle, 
olyan lesz.

Bele kell harapni.
Ha mondják, jó erősen 
bele kell harapni a 
puskacsőbe.
Mert akkor a csőre 
koncentrál az ember.
Köré tapasztja a száját, 
a csőre szorítja a fogait 
és tán elfelejt félni.

Mintha céltábla lenne 
a lábam között.

Jobb lenne majd hátulról, 
hogy közben ne kelljen 
néznem őket, szép sorban, 
mindet egymás után.
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A tarkómra lihegjenek 
inkább,
az csak nem lesz 
olyan borzasztó, 
mintha néznem kéne közben 
a szemüket.
Biztos, hogy tévedek.
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Apa

A legrosszabb akkor is az volt, 
mikor a bokorban megtaláltak 
és odahívták apát.

Apa a bokor mellett üvöltött, 
két kézzel verte a fejét.
Nem engedték neki, 
hogy tovább nézze a testemet. 
Elfordultam én is.
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Arrafelé

Nem szeretem nézni, 
ahogy anya a szobában 
guggolva a ruhámat 
fogja és sír.

Nem mozdulok. 
Ahányszor arra járok, 
ahol meghaltam, 
nagyon mérges vagyok.

Most már én is 
láthatatlan vagyok. 
És nem játékból.
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JUDIT

Szilánkok

Próbálom úgy tartani 
a cigarettát a számban, 
ahogy az anyám tartotta. 
Hátha ez megvéd 
magamtól, és ő leszek. 
Akkor tudom, mire 
kell számítanom, 
így magamtól félek.

Majd én kijavítom, 
mindent kijavítok, 
újraélem, újraírom 
anyám minden hibáját, 
a kettőnk életét.
Most más lesz, mert 
okosabb vagyok.

Nem találok férjet. 
Két kézre várok, 
mint a befejezetlen 
kerítés: 
kilátástalanul.
Két kézre vágyom,
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hogy újradefiniáljon, 
hogy új nevet adhassak 
magamnak.

A kertben ülök.
Tudom, a domb mögött 
még fény van, 
épp az oldalát süti 
a nap.
Látni az égszéli szikrákat 
az elcsukló fényben, 
valahol a dombon túl, 
a nap alatt 
fekszik Párizs, 
tudom, hogy ott van apám, 
és ott várna rám 
valami boldogság, 
csak át kéne menni 
a másik felére.

Kire hagyjam anyámat?

A hegy mögött 
élet zajlik,
férjek érnek haza munkából, 
csecsemők visítanak, 
egy asszony most dobja szemétbe 
az alma héját,
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valakinek a szemét most nyomják ki,
valaki térdét most szorítja kékre
egy túlzásba eső ember keze,
valaki valahol vár rám,
talán ott,
a hegy mögött,
boldog lehetnék,
de kire hagynám anyámat?

Nézem anyám 
elfáradt arcát, 
ahogy a ráncokat dörzsöli 
öklével a szeme körül.

Anyám összes ránca 
én vagyok.

A keze néha beleremeg 
a csésze súlyába.
Húzza a föld alá 
a fáradtság, 
és mindig félrever 
a szívem, ha félrenyel 
és köhög.

Én anyám 
fuldoklása vagyok.
Apám a nevetése volt.
Apából csak egy van.
Merre keressem?
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Nem tudom, 
hogy a kezemben 
hol ér véget anyám keze 
és hol kezdődöm én.

Anyám beszél belőlem, 
néha hallom a hangomon 
a hangját. A tekintetemen 
is otthagyta az ujjlenyomatát, 
nem látok tőle.

Álmomban 
a kezébe adom 
az összes idegcsillapítóját, 
hogy mindet vegye be, 
egy egész dobozzal 
nyeljen le belőlük.

Álmomban 
reszket a keze, 
és én biztatom.

Fél szemmel mindig 
azt követem,
merre lépked a szobában, 
mit tettem rossz helyre, 
mivel bosszantom majd 
fel megint,
hogy két órán keresztül 
sírjon.
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Pedig ő megtenne 
értem mindent, 
meghalna, 
ha azzal engem 
megmenthetne.

Jó lenne a föld alá bújni.

Mikor apám a tévét nézte, 
egészen olyan volt, mint egy kisfiú. 
Ahogy ott ült,
nekem egészen vékonyra fogyott 
minden alkalommal a szívem, 
úgy szégyelltem magam.
Anyám meg morgott rá:
Iván, a tetőnk leszakad,
Iván, a fű a fára nő, 
a kezem bedagad, Iván, 
ne nézd a tévét, 
segíts már!

De ő csak ült, és 
kiabált meccs közben, 
hangosan mondta a vetélkedő 
kérdéseire a megfelelő választ. 
Mindig a jó választ mondta, 
ügyesebb volt az összes játékosnál. 
Az én apám húszezer márkát is 
nyerhetett volna,
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de egyszer sem jelentkezett 
egyetlen vetélkedőre sem, 
csak a tévé előtt szűkölt, 
mint a sebekkel 
kivert testű kutya.

Apám álmai úgy törtek össze, 
mint mikor 
a vékony falú poharat 
a konyhakőre ejti az ember.
S mindaz, ami egyszer 
egy életet, 
célok és tervek 
konzisztens hálóját alkotta, 
a konyhapadlón hever, 
mint szilánkok szanaszét, 
a hűtő és a mosogató alá 
beszorulva.

Csillognak ezek a szilánkok, 
egészen apróra törik a fényt, 
ha besüt rájuk a nap.

És én fekszem 
ezeken a szilánkokon, 
próbálok úgy mozogni, 
hogy minél mélyebben 
hasítsák fel bőrömet, 
vágjanak, szúrjanak 
bele húsomba, 
hogy be tudjam takarni,
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el tudjam rejteni
ezt a szomorú csillogást.

Apám úgy tűnt el, 
egyik napról a másikra, 
hogy szinte megkönnyebbültünk. 
Anyám csak néha sírdogált, 
s azért leste, hátha visszajön.

Voltak napok, 
amikor azt mondta, 
szerinte elrabolták, 
vagy meghalt.
Hiszen miért ment volna el 
tőlünk és miért is ne jönne vissza 
hozzánk ez a jó ember?

S évről évre szépült apám 
anyám emlékezetében.
Ahogy az idő múlt, 
úgy lett egyre kedvesebb, 
dacosabb, erősebb.
Apám nőtt, egyre csak nőtt 
anyám szavaiban.

S én is hosszúra nyújtottam 
apámat magamban, 
hogy körülérjen, 
takarjon be, ő védjen,
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s mikor esténként arra gondoltam, 
hátha meghalt, hát 
imádkoztam hozzá, 
hogy küldjön férjet, 
rendes, izmos embert, 
mint amilyenre ő dagadt 
anyám szomorú 
szabadságában.

Annyira szeretnék 
gyereket szülni, 
hogy már a tükörbe nézve is 
szégyellem magam.
És hallgatni kell.
Anyám úgyis 
csak azt mondaná, 
hova akarok szülni 
férj nélkül gyereket?
Még rendes munkám sincs, 
mit akarok a hasamba, 
ha a számba sincs mit tenni?

Esteledik.
Ahogy a szobából 
fogy a fény, 
egyre könnyebb lesz 
lélegeznem.

A vizes kezemet 
egyre csak rázom
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a mosogató mellett, 
s várom, hátha anyám 
megcsúszik a konyha kövén, 
elvágódik, kettétöri 
a gerincét, várom, 
hátha csillogni fog mindenfelé 
a kezéből kieső pohár, 
és táncolni fog 
a szilánkok közt a fény.

Álmomban
magunkra gyújtom a házat.
A házat,
amiben anyám alszik, 
hogy legyen már vége 
mindennek.
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Hajszálak

Hideg a nyár,
28 éves vagyok.

Az idegszálak alá 
szúródott be a halál, 
sorban emelgeti őket, 
oldja tapadásukat.
Réseket vág a testemben,
lassú ütemben
csinál helyet magának.

Ügy legyen vége ennek is, 
mint mikor
kifárad a nyíl a levegőben, 
s a célt el sem érvén 
válik súlyossá, s a földre esik.

Hajszálakon lógnak mind a csillagok. 
Húzza-e súlyuk, Uram, a fejedet?

Szürke a Duna, 
a hattyúk úgy úsznak rajta, 
mintha eldobott, levegőt nyelt
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nejlonzacskók lennének.
Szemetet sodor 
a parton a szél, 
szemem sarkába gyűlnek 
a porszemek.

Annyian kapaszkodunk beléd, 
hogy szinte már a földre lógsz, Uram. 
Van-e még rajtad hely?
Odatenném én is a kezem.

Nem tudom, milyen szavakkal kéne 
imádkoznom hozzád magamért. 
Ahányszor eszembe jutsz, 
nekem nevetnem kell.
Nehéz a nevetést lenyelni 
anyám mellett, aki már 
mindenen sír.

Néha olyan gyorsan sírja el magát, 
egymás után többször is, hogy 
összeérnek arcán a könnyek.

Próbálom elfordítani a fejem, 
vagy becsukni a szemem, 
alvást színlelni.
Én nem tudom anyámat 
a haldoklásom közben 
megvigasztalni.
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Anyám nem hal meg helyettem, 
ahogy ígérte, mert szerinte 
úgyse tudna már megmenteni.

Rászögezték arcára a könnyeit. 
Nem sír, csak állnak egymás alatt, 
a szemétől egészen az áliáig lógnak 
a könnycseppek.

Kifeszítette körülöttem 
valami az időt.
Nem tud lecsöppenni: 
a levegőben áll az eső, 
az ég reped, beszakad 
a súlyától.

A két combom közt kilátok. 
Az ablakot nézem, Uram, 
várom, hátha meglátlak, 
ahogy a kertben sétálgatsz, 
látni szeretném a válladat, 
hogy mérjem, 
melyikünké nagyobb, 
s melyikünké hajlik 
mélyebbre.

Nem sírok, mint aki 
megszokja, szép lassan, 
a rendszeres verést.
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Azt mondják, elviselhetetlen, 
ahogy fára szögezik 
az ember testét.
Nem tudom, milyen lehet 
a csontok mellett pattanó, 
feszítő fájdalomhoz képest. 
Nincs fájdalomcsillapító, 
ami kihúzná ezeket 
a csont mellé ékelt, 
vékony fájásokat.

Félek, hogy nem jut már le 
elég levegő,
s a tüdőm úgy horpad be, 
hogy a bordák mind 
kettétörnek a szívem körül.

Engedj, hadd menjek, 
ne tarts tovább életben, 
ha már egyszer a haldoklás felé 
küldtél, Uram!

Látod, milyen szófogadón 
nyelem le minden szavad? 
Fejtsd hát le szívemről 
végre az ujjaidat!

Ne hagyj itt, 
ha már így szeretsz, 
ne hagyj tovább kínlódva 
tapogatóznom utánad!
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Feketeversek

A kórházban 
kényelmetlen minden, 
a falról úgy 
pereg a vakolat, 
mintha
körmökkel kaparná 
a festéket az idő.

Nézem a takarítónőket, 
ahogy felmossák 
a kórház padlóját.
Úgy kerülik meg az ágyat,
hogy látni a szájukon,
számolnak:
hány mozdulat,
hány másodperc
van még hátra.
A szobából 
lesütött szemmel 
hátrálnak ki.
Kicsit olyanok így, 
mintha magukban 
imádkoznának.

A folyosóhoz 
tapad a talpa 
a papucsomnak,
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a köntös zsebét 
lyukasra tépkedem 
belülről.

Pedig azt mondják, 
gyógyulok.

Néha a lépcsőn 
lemegyek, beülök 
a gyerekosztály 
folyosójára, 
mintha várnék.
Mintha elhihetném: 
ha szültem volna, 
most nem én 
haldokolnék itt.
Sőt, olykor 
vigasztalom magam, 
hogy nekem nem lesz itt 
gyerekem.
Mert nekem
sehol sem lesz már gyerekem 
a sugarak miatt.

Végül már megismernek, 
a nővérek nem küldenek el, 
sőt, előre köszönnek, 
s a szülők, egy idő után, 
panaszkodnak.
Nekem.
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Mintha én belülről érteném, 
amit nekik rossz kívülről nézni. 
Száraz mindegyiknek az arca.

Amíg beszélnek, 
én a kezüket figyelem.
Egyiké sem remeg.
Csak ha nagyon 
kifáradnak.
Mert nincs alvás, 
amiből ne tudnának 
felkelni.

Az egyikük
újabban attól retteg, hogy 
míg otthon van, addig 
a gyerek a kórházban meghal. 
Állunk a folyosón, hallgatok. 
A köntös rajtam, 
a sálam egészen 
a térdemig lóg, 
bal kezemben szatyor.

Ügy lóg rajtam minden, 
mintha akasztófa lennék.

Indulnék, ő meg csak 
hallgat és fél, 
hogy többé semmi 
sem kerül a helyére.
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Azt mondja, 
takarítania kéne.
Látom rajta, hogy szeretne 
belém rúgni, 
mert én hamarosan 
hazamehetek.

A gyereke meg 
újabban attól retteg, hogy 
álmában hal meg.
Nem mer elaludni, 
fogja hát mindig valaki a kezét, 
persze elalszanak mellette ülve. 
Ez miatt még jobban retteg, 
mert mi lesz, ha akkor hal meg, 
míg alszanak mellette?
És ha ő meghalhat, 
meghalhat más is, 
és mi lesz, ha az anyja 
véletlenül előbb meghal, 
ki fogja akkor látogatni itt?

Pont mint az a kisfiú 
a mellette lévő ágyon.
Akinek előbb a jobb lábát 
vágták le az áttétek miatt, 
aztán a jobb kezét is.
Aztán sírt és csak sírt 
fájdalmában.
Pedig ő is kapott injekciót.
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Csöndben halt meg.
A maradék két végtagjával, 
pont olyan mozdulatlanul, 
mintha ébren lett volna.

A másik meg 
attól retteg, hogy 
sohasem fog meghalni.
És ez a mizéria, a sírás, 
és a fájdalmak a csont körül, 
nem marad abba soha.
Néha arra gondol, hogy 
lenne már vége.
Mintha feneketlen lenne 
ez a betegség.

Az okokat keresik.
Azon rágódnak,
hogy hol rontották el,
mit nem csináltak még meg.

Két szobával arrébb a 
gyerek esküdözik, 
alkut köt a Jóistennel, 
hogy többé tényleg 
nem lesz rossz, 
csak ne kelljen 
még meghalnia.
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Apám repülőjegyet küld 
nekem postán.
A gyógyulás hírére 
előkerült, gyorsan.
Üzeni, hogy 
ha már túléltem, 
barátkozzunk össze, 
repüljek Párizsba, 
vagy rögtön vonatra ül 
és hazazötyög, míg 
a belgrádi kórházban vagyok.

A másik gyerek azt meséli, 
hogy a húga
egészséges, de nagyon fél. 
A leginkább tőle fél, 
és otthon nem mer 
egyedül aludni.
Nem mer a kórházba 
bejönni, pedig ő hívja. 
Hangosan zokog, 
aztán halkan sír.
A húga álmában 
pirosra szorítja az apjuk 
kezét, aztán mikor 
szemüveget kap, 
megnyugszik 
valamennyire.
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A kislány,
katéterrel a hasában, 
arról beszél, hogy 
még sohasem volt nyaralni. 
Hazafelé egyre súlyosabban 
húz a járda felé a táskám, 
amiben a párizsi 
repülőjegyem lapul.

Este egy vacsorán ülök.
Velem szemben anyám barátnője 
azt hajtogatja, nem érti, 
miért gondolják azt az emberek, 
hogy van olyan probléma, 
ami nem oldható meg.

Nem tudok aludni.
A szememet 
kifeszíti és forgatja 
egyre a plafon felé 
valami félelem, 
vagy épp ez a túl nagy 
nyugalom, 
hogy reggel 
fel fogok ébredni.
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Eszembe jut, ahogy 
a kórházban 
a folyosón állok, 
hallom, egy apuka 
torkába beleszorul 
a görcs, de mondja 
akkor is a fiának:

„Megveszem neked 
a műanyag lovacskát.
Csak nevess!
Ha kimegyünk a kórházból, 
megveszem neked, 
csak gyógyulj meg!
A műanyag lovacskát, 
zöld kantárral.
Veszünk mellé itatót, 
kiskóbojt, nyerget.
Ha hazamegyünk, 
adok kétszáz dinárt 
és azt veszel rajta, 
amit csak akarsz, 
csak gyógyulj meg!”

Van,
amit nem tud 
senki sem 
megérteni.
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Csillagok

Térdel a nyár,
30 éves vagyok.

Nézem az eget.
Nézem, ahogy néz 
vissza rám a nap.

Elképzelem, hogy 
olyan vékony vagyok, 
hogy beleférek egy árnyékba.

Porzik minden,
mintha lassan morzsolódna
apró darabokra a táj.
A lábamat nem emelem, 
csíkokat húzok a porba 
magam után, 
mint árnyékot húz 
ember mögé a nap.

A lépéseidet keresem. 
Mozdulataimban 
a te tétovaságodat.
Miért próbálsz engem, 
ha előre tudod úgyis, 
hogy mennyit bírok el?
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Anyám arcára 
szögekkel verted rá 
azokat az apró ráncokat.
A köhögésétől félek.
Nem meri kimondani, 
de látom, ő sem tud mit kezdeni 
az életbenmaradásommal.
Apám meg elakadt valahol
Belgrád és Újvidék között,
és tán már tovább is utazott.
Anyám szerint
egy orosz kurvával a hátán
nekivágott,
és még a bombázások előtt 
elhagyta az országot.
Nem néz meg, 
nem ismer meg, 
mindegy, hogy életben 
maradtam-e.
Nem is jut eszembe, 
csak ha anyám 
újra és újra 
elnézést kér tőlem 
az apám nevében is.

Állok a napon.
Lógó karokkal várok. 
Az izzadságcsöppek 
a gerincem vonalán
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csúsznak le egymás után.
A nevedet próbálom kiköpni 
a számból, de nem jön ki 
hang a torkomon.

Utakat keresek hozzád, Uram, 
de lelépsz az útról minduntalan, 
mielőtt még a nyomodra akadhatnék.
Mély figyelemmel söpröd el lábnyomaidat, 
pedig előbb-utóbb mindbe belelépek majd. 
És bánt ez az ostoba szédülés, 
hogy nem talállak.

Állok a napon.
A hátamon 
egyeneseket húz, 
rácsot rajzol 
izzadságból a nap.
Számból kiszárad 
az élet minden neve.
Fölém hajol az ég, 
a vállaimat nyomja, 
szilánkok pattannak le 
a gerincem széléről.

Térdel a nyár, 
mintha nem tudna 
múlni.
Darazsak ülnek a fákon, 
az árnyék a fa alatt liheg, 
gyorsan szívja be a beton 
a pocsolyányi vizet.
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Ahogy felemelem a talpam, 
a fűszálak összeesnek.
Sárga lábnyomokat hagyok 
magam után a kertben, 
kiszívja az árnyékom 
színét is a nap.
Harapom a számat,
fogaim éle
már egészen véres.

Estig lihegek, 
a nyelvem annyira 
kiszárad, hogy 
köpni sem tudok.
A számban maradnak 
a meggymagok, 
tágítják, feszítik 
az arcomat.

Szavakat keresek hozzád, 
de nem tudlak megszólítani. 
Szavakat próbálok hozzád illeszteni, 
de mind kihullik a számból.

Párologsz belőlem.
Egy-egy nap múltán 
egyre kevesebb marad 
belőled körülöttem.
S valahogy máshogy hiányzol, 
kényelmetlenül.
Nem tudom megtalálni a helyed.
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Ügy maradtam itt,
mintha célod lett volna velem.
De nem találok 
magamon fogást, 
nem találok lépéseket, 
s valamire való irányt sem.
Úgy hagytál itt az életbe hajítva, 
mintha soha el sem kéne mennem innen.
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SZIGET

Nő

Temet valakit a tenger.

Olyan gyorsan nyeli a vizet, 
hogy ideje sincs üvölteni, 
egyre nehezebb, süllyed.
Az emberek a parton 
borzasztó csendben állnak 
és nézik, ahogy amaz fuldoklik, 
képtelen kijönni.

Pavle a part szélén üvölt, 
két kézzel veri a fejét.
A hullámok akkorák, 
hogy nem lehet beúszni.

Ülünk a szélben.
Szilánkokra töri a víz a napot. 
Az idő úgy ül a vállainkon, 
mintha repedés nélkül 
bírná súlyát a csont.
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Pavle a két combom közé 
illeszti a kezét és állítja: 
pont ott van otthon.

Ólommal van van tele a tenger. 
Húz lefelé, a lábamra tapad.

Ólomba mártja az eget is az este. 
Súlyától egyre lejjebb csúszik az ég, 
nyomja a várost, 
nyomja a vízbe a szigetet.

Dühösen jött utánam 
az utcán, végig
harminckét lépés távolságban. 
Mint akit a bűntudata követ, 
éreztem magamon a tekintetét, 
tarkómat szúrta, beledöfött vele 
a bordáim közé, oda, 
ahol a melltartó 
két pántja összeér.
Hallom, az ajtó mögött, 
hogy liheg.
Egy ujjal próbálom lehúzni 
magamról a karikagyűrűmet, 
közben izzadok, 
mint aki már végleg 
lemondott magáról.
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Állunk a parton,
Pavle szakállát fogom.

A férjemmel van tele a tenger. 
Nézi, ahogy csalom.

Gáspár túl korán kel.
Minden nap 
megnyalja a hajnalt, 
elrág tizennégy imát 
(ötmiatyánk-kétüdvözlégy, 
majd újra),
keresztbe teszi lábát a csónakban 
és kisiklik a tengerre.

A szombat reggeleket szeretem. 
A gyerek a nyaralókat várja, 
két evés között az utcára 
rohan, leszalad 
a partig, majd vissza.
Egészen leizzad,
esténként
sír a fáradtságtól.

Amikor feleségül vett, Gáspár 
magában még egy másik nőt siratott.
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Első éjjel feküdtünk, szeretkezés után
az ágyban, és azt mondta,
nem tud és nem akar
elaludni mellettem,
mert egy másik nő
emlékét altatja minden éjjel,
már négy éve, ott, ahol én fekszem.
Finom, szép szavakkal,
pont ahogy megkérte a kezem,
küldött ki a konyhába,
hogy aludjak ott.
A kemény kanapét letakarta,
elnézést kért, mosolygott,
szinte ünnepelt,
úgy megkönnyebbült
a saját hangjától,
hogy végre hangosan lehetett
őszinte.

Aztán két évre rá visszaengedett, 
de a forgolódás miatt azóta is morog. 
Ügy próbálok aludni, 
hogy mint egy darab fa, 
oly mozdulatlan legyek.
Egyre száradok, egyre csak 
szálkásodom,
s minden fordulásnál ropogok belül.

Ha hallom, hogy horkol, 
mérgemben közénk képzelem Pavlét, 
hogy ott fekszik, a mellemet fogja,
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fejét a combjom közé nyomja, 
és rettegek, hogy a férjem 
ne ébredjen fel.

Minden nap akkor ébredek, 
mikor a fény már csúszik be 
a szobába
a függöny lyukain keresztül. 
Ha Gáspár tudná, 
kettétörné a gerincemet.

A bal oldalamra fordulok, 
mintha nem is lenne férjem. 
A bal oldalamon fekve 
nem látom a párnáját.

Egész délután a parton állok, 
fúj atom magam a széllel.
Előre dőlök, 
hogy győzzem a fújást, 
bírjam a széllökéseket, 
a szatyrok meg csak lengenek, 
felváltva verik a térdemet, 
egyre lejjebb lógnak, mintha 
súlyukkal együtt nyúlna meg 
a kezem.

131



Minden nap egy tábla csokoládét veszek 
a nyaralótelep mögött, 
a fiam markába nyomom, 
hogy hallgasson el otthon 
mindent az apja elől.

A férjem azt mondja, 
valaki más van az arcomban, 
mintha valaki más 
szólna a számból, 
az én hangomon, de nem 
hozzá beszél.

Minden este nyolckor 
meggyújtja a lámpát 
az éjjeliszekrényen.
Már nem szól, csak néz rám, 
úgy parancsol maga mellé 
a szőnyegre, az ágy oldalára, 
hogy imádkozzunk.
Suttogja a miatyánkot.
Ahogy suttogja, köpköd.
Oly feszülten löki ki száján a szavakat. 
Elképzelem, hogy minden imasor elején 
egy-egy fogát is kiköpi az ágyra. 
Összeszorított ujjai remegnek.
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A tekintetét várom.
Keresem a gyerek szemében, 
a tükörben,
az edény alján forró vízben, 
a szentképen,
mikor Gáspár a konyhában 
a falra ragasztja Máriát.

A férjemmel van tele a tenger.
Minden tükröződésből ő néz vissza rám, 
nézi, hogy csókol meg valaki más, 
hogy fejti le a feleségéről 
két halszagú kéz a ruhát.
Szeretkezés közben 
sírok, ha a tenger felé nézek.
Pavle a sót törli a bőrömről, 
minden szőrszála fehér már a kezén. 
Csípi hasamat a nap, 
hátamon a kavicsok 
a bőrömet törik.

Ahogy fekszem a parton, 
a gyerek kaviccsal dobálja 
Pavle hátát, közben sikítva nevet. 
Pavle olykor felkapja, 
a hideg vízbe szalad vele,
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az égbe dobja a gyereket, 
aki sikítva nevet.

Egészen közelről nézem az arcát. 
Fehér a szakálla a sótól, 
a szeme alatt van egy hosszú vágás, 
úszás után
abban is lerakódik a só. 
Tenyeremmel törlőm az arcát, 
lehunyja szemét, 
a fogai csak úgy világítanak 
a szikrázó napban.

Dél van.
A férjem lábára magamban 
hosszú zsinórt kötök, 
kővel a végén, 
hogy húzza lefelé, 
tartsa meg gyomrában 
a mély víz,
míg Pavle a két mellem között 
elalszik a napon.

Pavle szomorú, hallgat.
Hosszú orrát a kövek fölé lógatja,
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s lóg a két keze is.
Egy szót sem szól, 
fél lábbal rugdossa 
a halas zsákokat, a hálót. 
Gyereket akar, s a szikláról 
a tengerbe lökni a férjemet.

Üveggel van tele a tenger. 
Összevagdos úszás közben a fény.

Testemen az erek 
mutatják, hogy merre 
menjen Pavle keze, 
míg a férjem 
haza nem érkezik 
és egyetlen lassú 
mozdulattal 
le nem zárja ezeket 
a görbe, kék utakat.

Két tenyerével lapítja 
csontomra a szívemet, 
a bordák már csíkokat 
nyúznak izmaimra, 
nem kapok levegőt.
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Közelről azt sziszegi, hogy 
összeroppantja a csontjaimat, 
hogy nyíljon szét a mellkasom, 
had nyúlhasson bele, 
mert felfalná,
bármit is talál ott szív helyett.

Szerbekkel van tele a tenger.
Az égig dobják a labdáikat.

Nézem, ahogy Pavle fut a vízben, 
a feje fölé emeli a kötelet, 
az izzadságcseppek a derekán 
a nadrág szélébe süppednek, 
kékből feketébe vált a szövet, 
mint a húsomba nyomott ujj 
nyoma a bőrön.

Foltos felkarral integetek,
Pavle a megrakott csónakban nevet,
a nap már a móló szélén ül,
német nők hasán gyöngyözik a nyár,
sört nyelnek, a karúszós gyerekek sós vizet,
labdával van tele a tenger,
könyökömbe ezer
mélyedést váj a part.

Szeretném a tengerbe hajítani,
Pavle után, a szívemet,
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hogy fekhessek holtan a félpucér, 
napozó nők között, 
míg ő a szívemmel a hóna alatt 
a tenger közepére úszik.

Tengerben ázik a hajnal, 
ráncos már az ég széle.
A madarak mind 
megállnak az égben.
Járdára lógnak a fák.
A nyár próbál kettőbe törni. 
Az ég fele már hideg, 
nem mozdul, 
elszakad benne a szél. 
Visszapattan a sziklákról 
a felkelő nap, így 
csúszik tőlem távolra 
minden.

Az ég a tengerbe lép, 
összeérnek a sziget 
mögött a hegyek.
A gyerek a bal oldalára 
fordul és úgy alszik tovább, 
hasamban az ő helye fáj.
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Mintha köpne ki magából a világ, 
mint beültetett szívet a mellkas, 
izzad és gyűrődik a nyár.

Egész évben görnyedve jártam, 
a tüdőmet, bárhogy is próbáltam, 
egyszer se tudtam teleszívni. 
Izmaimat húzza maga felé a csont, 
a bőr alá egy kis levegő ragad.

Zúg a reggel, egyre csak halkul 
az éjszaka,
mintha csavarná valaki az eget, 
s mintha
én is csavarodnék vele. 
Becsípődtem az éjjel és a nappal 
szélei közé, forgók, 
a tengerbe lóg a hajam.

Mert elhagynak szép lassan mind a hegyek, 
az égig csúsznak, alján döfik meg a napot. 
Üszőm, már alig lélegzem.
Arcomban alszanak a csontok.

Túl erősen fúj a bóra, 
a sirályok is az égben maradnak mind.
Zúg a tenger,
mint magas vérnyomás
a fülben.
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Pavle két kézzel veri a fejét, 
a part szélén üvölt.
El akar vinni a tenger.
Nedves homokkal van tele a szám.
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Gaspar

Mert messze csúsznak akkor tőletek a hegyek 
és kinyúlnak a fák közül mind az árnyékok, 
de ne féljetek,
súlyom alatt hajlik a hosszú ég felettetek, 
kezeim leérnek hozzátok, 
szemetekből én veszem ki a könnyeket.

Nem tudlak letenni.

Az izmok közt húzódik, 
mint megfeszített huzal, 
tested súlyának emléke.
Nem vagy, nincs tested, 
mégis mintha cipelnélek.

Nem tudom,
mekkora öleléssel értelek át, 
a karjaim egyre hosszabbak lesznek, 
elengedi magát a hús is, 
néha olyan, mintha a kezemet 
magam mögött húznám a járdán. 
Ahányszor a gyerekért megyek, 
a karom egészen a térdemig lóg. 
Nem kell ferdén mennem, 
hogy elérjem a tenyerét.
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Még látom, ahogy állsz a teraszon, 
éget a nap, 
esőt vársz.

Nélküled nem tudok aludni.
Ha élnél, most izzadnál, 
este sarkig tárnád 
a hálószoba ablakát, 
könyvvel támasztanád ki, 
és várnád a szelet.

Eszembe sem jutnál, 
nem is néznék rád, 
minek, ha úgyis itt vagy?

Jobb volt, mikor még nem hiányoztál. 
Nem kellett fájjak vagy fájjál.
Semmi sincs a helyén.

Nem tudlak letenni.

Anyám azt mondja,
nem érti, miért sírok utánad,
úgysem szerettél soha.

Ha beszél hozzám, 
a mellkasomat nézi.
Pont oda döfi a tekintetét, 
ahol összeérnek a bordák.
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Azt mondja, a városban 
mindenki engem sajnál. 
Emlegetnek téged, 
hogy milyen hálátlan voltál, 
s egyre csak találgatják, 
ki volt az a másik férfi.
Nem tudok hova nézni, 
miközben téged szid.

Amikor megyek az utcán, 
néha már én is találgatom 
melyikük néz rám furán, 
melyiknek a mellkasát 
lihegted össze mindenféle 
szörnyű bűnökkel.

Mert elfújja a nyarat a szél, 
s kitépi ujjait az imádkozóknak, 
akkor nem felel majd senki 
helyettetek, ezért mondom, 
sírjátok a tengerbe hiányát az életnek, 
vessétek kövek közé minden bűnötöket 
és hajítsátok a mélybe parázna asszonyaitokat, 
verjétek szét kővel az összes halász fejét, 
hogy magasba szálljanak mind a ti álmaitok 
az én kezem közé.
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Imádkozom, látod, helyetted is, 
mindent elmondok, csak hall valahogy 
téged az én hangomon is 
az Isten.

Este a helyedre térdelek az ágyban, 
onnan imádkozom, 
hogy valahogy vészeld át 
a poklodat.

Reggel, amíg a nyílt vízre jutok, 
felváltva rágok el kétszer 
tizennégy imát, 
öt miatyánk, két üdvözlégy, 
majd újra és újra és újra.
Délután, a csónakban,
már összevissza mondom a szavakat.
Szúrja a szememet a nap.
Én próbálok sírni, 
de értsd meg, oly nehéz 
ebben a sós levegőben.

A csontjaimra száradok.
Mióta meghaltál, 
egyszer sem fújt még a bóra.

Szorítom össze a szemem, 
és próbálom elképzelni, 
mint szállsz alá forró poklába 
az én Istenemnek, 
mint ropognak csontjaid a tűzben,
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azok az édes szagú, 
más férfi ölelésében 
meghajló csontok.
Szorítom össze a számat, 
hogy ne férjen ki rajta 
egyetlen káromkodás sem, 
de álmomban sziszegem, 
hogy kurva vagy, 
hiába a szorítás.
Az álom eloldja állkapcsomat, 
és messze csúszik tőlem 
az Isten is,
nem tart meg kezében, 
úgy ejt el, mint téged.

Az arcoddal van tele a tenger. 
Minden apró törés felületén 
ott csillogsz, 
s mintha nevetnél.
Várom, hogy a hullám 
a sziklához csapódva 
verje ki a fogaidat.

Félek a víztől, 
mintha minden pohárban 
ott úszna egy-egy csepp belőled, 
vagy abból a férfiból.
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De sokszor elképzelem, hogy 
míg fuldokoltál, 
a víz meg a só 
kiette belőled azt a férfit, 
vagy hogy ő is 
belefulladt a tengerbe.
Még ha másik testet nem is találtak, 
hátha odaveszett.
És kezdhetem is elölről 
az összes imádkozást.

Mert megromlanak mind a szájak és a csókok, 
és kihullik az ima a nyitott tenyerekből, 
és tengerbe zuhannak mind a bűnösök, 
de én nem félek, várok és állom tekintetét az Ürnak.

Állok a parton, 
állhatok estig, akkor 
sem tudlak kiheverni, 
kipofozni az arcomból.
Benne maradtál vonásaimban, 
ott ráncos a bőröm, ahol neked volt. 
Az imából
kitépi ujjaimat az este, 
és magasra kúsznak mind 
a csillagok. Porzik az ég, 
ropognak a szélben a sirályok.
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Gyűlik az idő, 
nem tudok elindulni.
Össze kéne csomagolni.
Karokkal van tele a tenger.

Kecskék nyalják fényesre a nyarat, 
a gyereknek kelttészta-szaga van, 
és én nem tudlak megbocsátani, 
s elengedni sem.

Úgy hűlt ki veled minden, 
mintha tőled lett volna csak 
meleg a szoba.

A poháron még ott az ujjlenyomatod,
a cigarettád hideg,
csikkjeid egymáson fekszenek,
kihűlt ruhád a széken,
félbetört aszpirin az éjjeliszekrényen,
és a gyerek, a szobájában,
egészen magára hagyva.

Nem beszél velem.
Nem beszél anyámmal.
Nem tud leülni játszani, 
se nyugton maradni.
Nem tudom hova tenni
vagy hogy mit kéne vele csinálni.
Csak nézem és féltem.
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Üjrapróbálja a reggeleket.
Sír, visszaalszik, újra nekifut.
Hátha álmodta, és a második 
bömbölésére bejössz.

Nem merem elmosni a poharadat.

A gyerek új hangon bömböl.
Álomba üvölti magát minden nap a fiad. 
Hosszan kitartott á-kkal sír, 
pattannak fejemben a hajszálerek.
Végül úgy kifárad, hogy üvöltés közben elalszik. 
Akkor bemegyek hozzá, 
álmában átöltöztetem.
Átizzadja a ruháját üvöltés közben.

Amíg törölközővel dörzsölöm a hátát,
eszembe jutsz, látlak,
ahogy a hegyoldalon ereszkedsz.
Papucsban vagy,
a szél mintha megállt volna a hajadban. 
Mosolyogsz, de tele van homokkal a szád. 
Ahogy nevetsz, hullik a ruhádra, 
a homokkal együtt kihullanak a fogaid is.

Álmomban hullafoltos vagy 
és a kávét kavarod a konyhában.
Foltos kézzel simogatod a gyereket.
Ébredés után félek ugyanott 
hozzáérni a fejéhez.
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Mert lassan elvirágzik majd minden ölelés és 
kezetek közül kikaparják a húst a napok, 
és kiszáradnak mind a vérző szívek, 
nem marad árnyék sem azok után, 
kik nem isszák az esővel magukba az Urat, 
de nem félek,
mert a te kezed nyúl le hozzám, 
a te kezed fogja homlokomat, 
te segítesz és te viszel szádban fogva 
magadhoz felfelé.

A piac sarkán egy férfi áll, 
minden nap bámul rám 
a halak fölött.
A szakálla napról napra hosszabb, 
néha egészen részeg, 
s úgy kapaszkodik a stand szélébe, 
a halak ott rohadnak szét 
délben, a jég a lába közé folyik, 
ő meg csak néz, csak bámul rám.

Párszor biccentettem felé, 
de nem válaszol.
Ahogy néz, egészen megnyugszom.
Üj szokásom, hogy minden nap 
ennek az embernek a kék szemébe nézek. 
Nélküled újra kell íródjon minden 
megszokás.
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Ez a szakállas halász lesz 
az első új lépés: 
ezentúl minden nap 
biccentek majd neki, 
a szemébe nézek, 
belé kapaszkodók, 
hogy ő tartson meg 
ebben az özvegy 
életben.
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