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Balaskó Ákos

Honvágy
A vándormadarak szeme mélyén, a retinák  
kék fényre érzékeny csapsejtjei tövében van egy fehérje.  
A beömlő fény hatására kihullik belőle egy elektron:  
a másodperc milliomodrészéig lyuk tátong a madárszemekben.  

A vegyület szerkezeti energiaminimumra törekszik,  
így rögtön a hátrahagyott helyközbe billen  
egy másik részecske, egy ikerpár fele.  
A megérzések törékeny egyensúlyi helyzetében

ez kegyelmi állapot, ahol a Föld mágneses mezejének  
alig mérhető irányváltozása is gyors apályt eredményez,   
a hullámfüggvények végletekbe omlanak össze,  
homokká szemtengerfenéken.  

A felbomló kötések mentén új reakciók zajlanak le,  
kissé megbillen végül a madártörzs,  
a szárny ellenszegül az uralkodó széliránynak,  
mert a hazaút nem arra van.

Lárvabáb
Mérgező rovarok költöztek a pupillák helyére. 
Azt mondják, a stressz miatt, mert negyven óra talpon.  
Harapások mentén folynak egymásba a napok, 
szájszerveik véresre rágják a szemfehérjét. 

A könnycsatornák padlózatába, 
a korhadó szájpadlásra bábozódtak. 
A fogcsikorgatás számukra meleg tej.  
Telepeket alkot benned a fájdalom. 
Vándoridegeket küldött maga helyett, 
bejárni a végtagok üveggyapotmezőit.

És csupán szűk másfél napjuk van 
átgázolni az elmúlt hónapok tetemein,  
hogy legalább ők kirajzzanak.  
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Lomtalan
Évente jöttek, olyankor fényesre nyalták a lakását.
Úgy kellett lefogni, üvöltözött, mikor szélesíteni kezdték
szobákká vissza a járatokat, rést nyitottak
a papírhalmok pótfalain, a flakonablakokon, 
hogy az átizzadt por végre megmozgathassa a tagjait. 

A szag inkább geológiai, semmint biológiai volt.
Lassú felhőkben szállt fel hozzánk. 
A végső segélykérések szagokkal terjednek  
Talán pont azért, mert a szagok hordozzák 
az emlékezet legmélyét is.
 
Egy idő múlva már nem ellenkezett.
Csak körbe-körbe járkált az udvaron,
azt motyogta, hogy de hát ez ő maga.
Szakállában egy kotorékállat neszezett. 
Széthordott avar lett az arca, idővel
tejfölös dobozokban gyűjtött csirkecsont. 

Mindent vittek, minden ömlött.
A szóróanyagok, a mélykék propaganda,
lyukas lábosok, megállt órák, letört kakukkok,
generációk lámpaernyői, szétmálló dobozok,
a szatyrokba gyömöszölt szatyrok, penészes
kiflivégek csomózott nylonban, zsákokba gyűjtött
gyerekruhák, három Orion katódsugárcsövét. 
Abból a garzonból órákon át úgy ömlött ki a lom, 
ahogy diktatúrák belsejéből az öngyűlölet. 

Másfél sittkonténer telik meg egy évvel.  
És minden évben jöttek. Egész tegnapig. 


