Tóth Virág

Szivárványka (Drog)

Olyan aranyos vagy, ahogyan szavaidban az utolsó betűk összefolynak az elsőkkel. Mész oda,
ahol nem zavar semmi, de téged már a minden sem zavar. Remegő kezekkel keresed a tűt.
Kell hozzá a víz, keresel egy csöppet. A karodban nem jó, oda már túl sokat szúrtál. Röhögsz,
a szemembe nézel, felemeled a nyelved, és az érbe szúrsz a tűvel, lassan és körülményesen
nyomod bele az anyagot, akkor beszélsz csak normálisan, ha van benned valami. Kell még,
kell még, kell még. A kicsiny kis vágyaid arról, hogy szeret még az anyád, de már minden
csak erről szól. Központi légüres tér, anyag - élet minden. A lerobbant park gyönyörű,
szálldosnak benne egészségesként szárnyaveszett véres, nyeszlett madárkák. Neked így is
tetszik. Az a kacsa a szívedre ült. Az a sárga te vagy. Először csak csivitelt és repült
szüntelen, most ücsörög nem létező tojásán a párját sem keresve. Együtt ültök, és kedvelitek
egymást. Egy – egy szín és egy – egy árnyalat belemosódott a látásodba, mosógép-életedben
bemaszatolják egymást a ruhák, nem akarod kiöblítőzni, boldog vagy. Esetlen szavaidban
néha néha beakad egy mosoly, mint a pulcsin a zipzár és se fel se le nem tudod húzni.
Halványan megjelenik a szemfehérjédben néhány piros ér, szirmokat bontanak benne az
érzések. Te jó vagy, itt mindenki jó. Áthajol feletted a szivárványka újra, csókolja beléd a
nevetést a földön, a szemedbe hullanak hajának tincsei, nem találod már a vénádat miatta.
Pillangós mesekertbe sétálsz, otthagysz magamra. Milyen szép pöttyözött… Feltéped az
ujjadon a bőröd, édes csokifolyó ömlik belőle, habcsók hajó, rajta fellegekig zongoráz neked
egy csokiba fulladt teknősbéka, a hátára fordul és karjaiba dőlsz, ő pedig csak hintázik veled
és tovább zenél, míg a napig nem értek. Már érzed a meleget, kellemes. Forró, éget, most már
rossz nagyon, és sárga pötty. Fénymerülés….
Az ágyba vered a fejed. A lámpa szanaszét tört, darabjai a földön beszélgetnek veled. Kicsit
megégett az arcod, és az elmédben a repedések vitatkoznak velem. Tátva a szád, belerepülnek
a szeretetfoszlányok bogarakként, kimeredt a szemed, bámulsz rám, és legközelebb majd
magaddal viszel engem is.

