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Csípődre kúszik a fű.
A vízsugarak áttörnek

a bükklombokon, majd nyakszirteden landolnak,
hogy létrejöhessen az összhang

forró és jéghideg között. A blúz válladra lapul.
Minden szála beteg.

Védtelen vagy, mint egy tücsök,
aki búzakalász alá húzódna az aratás után.

Átázva falod az ösvényt. 
Fázol.

1996-ban született a kárpátaljai Munkácson. 
Jelenleg Budapesten tanul a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem esztétika mesterszakán. 
Kedvétől függően verset és prózát is ír. Szaba-
didejében sétál. Kedveli az abszurd szókapcso-
latokat, az égitesteket és az antik fi lozófusokat, 
kedvenc viselete a kalap.

1996. december 20-án született Kolozsváron. 2016-ban érett-
ségizett. Jelenleg a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegye-
tem bölcsészhallgatója. Munkáival több antológiában is részt 
vett, rendszeresen közöl recenziót, irodalomkritikát a Helikon 
irodalmi folyóiratban. Általában verseket ír, de műfordítással 
is próbálkozik. Verseiben gyakran találkozni állatmotívummal, 
készülő kötetében központi szerepet kap majd.

léghajó

A madarakéból élünk, 2017

Kovács Újszászy Péter

Tücsökvacogás 
Kopriva Nikoletthez

Kopriva Nikolett

Szövet

próza

A tavat sűrű köd borította. 
Úgy tűnt, mintha teste felfor-

ralta volna a vizet maga körül. 
Lassú mozdulatokkal úszott a 
víz fenekére. Évszázadok óta rot-
hadó, nyúlós masszát alkotó le-
velek, faágak borították az aljat, 
közéjük furakodott. Elképzelte, 
egy folyosót talál mindjárt a tó-
fenék közepén, amely kivezeti őt 
ebből a világból, vagy ha nem is 
leli meg az átjárót, forró és se-
bes teste legalább megpihenhet 
a lágyan ringatózó iszapban. 
Szenvtelen halak bámulták las-
sú mozdulatait, egészen közel 
merészkedtek, karját, lábát, ha-
sát, arcát bökdösték. Szívesen 
növesztett volna kopoltyút, táp-
lálkozott volna moszattal, a tóba 
fulladó bogarakkal, aludt volna 
halálközeli téli álmot, lett volna 
medve prédája, vagy végelgyen-
gülésben pusztult volna el, hogy 
aztán húsától megfosztott csont-
vázként az üledékbe kövesedjen, 
melyet évezredek múltán a tó 
kiszáradtával mohó kezek ka-
parnak ki a tőzegből, hogy mú-
zeumban mutogassák.

Mielőtt teste végleg elernyedt 
volna, a felszínre rúgta magát. 

Hörögve kapkodta a levegőt. 
Forró testéről pillanat alatt el-
gőzölgött a víz, a vörös pirkadat 
ámulva nézte, ahogy a lány körül 
felforrt a tó vize, és halak tete-
mei lepték el a felszínt. Medve 
állt a tó partján, három bocsa a 
vízben lubickolt, amint megpil-
lantották a lányt, eliszkoltak. Az 
anya még visszanézett a lányra, 
aztán egyre gyorsabb futásra 
biztatta a bocsait.

Testét ütlegelés nyomai borítot-
ták. Köldökétől szeméremdomb-
jáig élénk, fehér vágás húzódott, 
apró, feszes mellei között egy kis 
kereszt lenyomata látszott, mint-
ha a bőrébe égett volna. Szőke, 
hátközépig érő haja gyerekesen 
tiszta arcot fogott keretbe. Nem 
messze a víztől a partra feküdt, 
a nedvességtől csillogó homokot 
két marokkal szórta magára. Az 
pillanatok alatt kiszáradt teste 
hevétől, de ő egyre csak szórta 
magára a homokot, mintha az 
élete függött volna tőle. Karját a 
nap felé emelte, apró lángnyelvek 
táncoltak ujjbegyein. 

Órákig feküdt a homok alatt. 
Az lassan megüvegesedett, és úgy 
ölelte körül, mint lepkét a bábja. 

Kora délután megindult az első 
földrengés. Nem volt túl erős, de 
ahhoz elég, hogy lelökje a lány-
ról a megüvegesedett halmot. Az 
üvegszilánkok felsértették a bőrét, 
néhány vércsepp jelent meg az ar-
cán. Felállt, a vízhez ment, alapo-
san megmosakodott. Ekkorra a 
tó már jócskán megfogyatkozott, 
közepén gőzoszlop emelkedett. 
Amikor befejezte a mosakodást, 
megpillantotta a tükörképét. Ré-
mülten kiáltott föl: 

– Istenem, még élek. Miért 
büntetsz? 

Az erdő irányába rohant. Apró 
lángnyelvek lobbantak mezítelen 
talpa alatt, ahogy a kiaszott fű-
csomókon szaladt. 

Mire az erdőbe ért, támoly-
gott a fáradtságtól. Érintésétől 
meggyulladtak a száraz, gyantás 
fenyők, a lángnyelvek haragosan 
nyaldosták a meglepetéstől bam-
bán álló fákat. Egy üreget pillan-
tott meg. 

– Itt lesz a bejárat – gondolta, és 
nekiesett az üreg szélesítésének. 
Apró körmei letöredeztek a heves 
igyekezettől, de ő egyre mélyebbre 
fúrta magát az agyagba. Mintha a 
pokolra igyekezett volna.

A második rengés jóval erő-
sebb volt. Perceken át tartott, 
eltüntette a vulkanikus tó vi-
zét, helyét alattomos, fortyogó 
láva vette át. Egyelőre megelé-
gedett azzal, hogy kitöltötte a 
medret, és felhasogatta a kürtő 
körüli hegyoldalt. 

A lány holtfáradtan kuporo-
dott össze a mélységben. Kába, 
kifejezéstelen arccal motyogott, 
mintha imádkozott volna. 

– Bocsássatok meg nekem. Bo-
csássatok meg, nem tudom, mit 
cselekszem. Azt sem tudom, mi 
mást tegyek.

Heves zokogás rázta a testét.
– Apám! – sikította. Hangja 

úgy szállt ki a mélyből, mint a 
végítéleti trombitaszó, lüktetett 
tőle a föld, pulzált a levegő.

Lángoktól elszenesedett fák 
dőltek egymásnak, medvék, 
őzek, nyulak, rókák rontottak ki 
az izzó erdőből.

*
Erdőtűzről szóltak az első je-

lentések. Emberek százai ásták 
az árkokat, hordták a vizet a hegy 
lábához. Hatósági helikopter fe-
dezte fel a lávatavat.

– Nem lesz kitörés – jelentet-
ték. Tudományos magyará zatokat 
közvetítettek, megvas tagodott 
magmakamrát, el  ke s  kenyedett 
lávajáratokat em le gettek, a 
sok apró földrengés és a ha-
mufelhő hiányából azt a tanulsá-
got vonták le, hogy csak pöf fent 
néhányat a hegy, majd is mét 
álomba szenderült. Az embe rek 
bizakodtak. 

Ki fog törni – mondta egy 
öregember.

– Miket beszél? – hitetlenke-
dett a fi a. – Nem volt kitörés év-
ezredek óta. 

– Vakok vagytok – ingatta fe-
jét az öreg. – Majdnem minden 
évben kitört a hegy, csak a láva 
és a hamufelhő nem érte el a há-
zatok elejét. 

Hajnal felé járhatott, amikor 
egy hatalmas robbanással a le-
vegőbe röpült a kráter. Az évez-
redek alatt felgyűlt láva néhány 
perc alatt elpusztította a kör-
nyező falvakat, városokat, nem 
maradt más utána, mint egy 
áttetsző üvegbáb, benne a lány 
mezítelen, megkínzott testével, 
amely tágra nyílt szemekkel né-
zett a letarolt világba.

Időnként eltűnünk két fröccs között, 

hogy a meghasonlás fokozatain egyensúlyozzunk.

A tapintás sajátja, mindig keskeny 

utakon izzad a kéz.

Dübörgő zene mossa el az ébrenlét határait, 

azt hittem, az ég ilyen fekete,

de bogarak szakadtak ki belőle, 

és maguk alá temették a nyújtózkodó teret.

Az ujjak elcsúsznak egymást közt, 

amikor megfogsz, lerázlak, 

és veled rázom le magamat is magamról, 

mert bőrünk vonalai egymáson futnak, 

minden erünk a másikban lüktet.

Arra ébredek, most is elfogyunk, 

túl hosszan és hiába akarjuk levedleni a hibáinkat. 

Lélegzetem a te tüdődhöz idomítom, 

Olyan ez mint a halál.

Csak az 
emlék eleven, amikor először

fekszik rá a titokzatos gömbre: gazdasszonya
felsőtestéből bukkan elő. Hétről hétre nagyobb. 

Néha begubózik a mozdulatlanságba, máskor mocorog. 
Mintha elszívná a párkányról a napsütést, elfoglalná a könyves-

polcot. 
Mintha ő mozgatná a bútorokat, és húzná ki a szőnyeget a

mancsok alól. Teherautókat hív láthatatlanul. 
Megszűnik a kanapé, a csillár, az alomtálca, a fűtés.

Fűszálágyban macskaálom guggol.

Lomtalanítva




