
Bors Anna

Ismerve, ismeretlenül

A terhesség önismeret.
Nekem például
fontos a kávé.
Reggel, hogy
kitisztuljon a fejem,
majd napközben is,
cigaretta helyett.
Bor nélkül
simán elvagyok,
ha muszáj.
Úgy látszik,
nem azért iszom,
mert a józan lét
éket vert köztem
és magam között,
nem vert éket,
csak táncba hív.
Mélyebbre ásva
is érdekes,
hogy mit vetett
felszínre a hét hét.
Nem aggódom
a rossz dolgokon.
Az élet, ha egyszer
megfogant, van,
és élni jó.
Ki gondolta volna,
hogy a lét
örömhír, bármi
fenyeget – 
terrorizmus,
világháború,
globális bajok,
vagy szimpla
magzathalál.
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Barátság

Nem baj, hogy nem írsz.
Úgyis elvadult tájakon a jó,
fogalmad sincsen. 
De ha hírt adsz, az öröm, 
ha elmeséled,
mi újság veled, 
én meghallgatom. 
Vagy meghívsz magadhoz
vacsorára, ott beszéled el
azt a sok katyvaszt, amiben épp,
én pedig elképzelem, hogy dráma
vagy, gyönyörű, tragikus hős,
közben pedig annyira kívánom,
hogy lennél inkább a valóság,
ahol minden jóra fordul.

Tengeren tétova 

Biztosan velem is
a hullámok játszanak,
mikor vizen járok.
Már lehet kádban is
születni.
Vajon az olyanoknak
könnyebben megy ez?
Hogy a hullám, 
mikor előrelépnének
ne arcukba csapjon,
vagy gáncsot vessen 
lábuk alatt,
hanem irányt mutasson
és erővel segítsen.
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A kislány kora

Énekre olvadó viasz a karácsony.
A régi, keskeny boából
már csak apró, merev tekercsnyi,
azt a kislány a fejére teszi, bár
különben nem királykisasszony.
Törékeny virág és csapongó lepke
– anyja szerint, aki nevelte –
szempilláján megül a fény.
A lét illata akkor és azóta,
ahogy a jelenhez ér,
megijed. Ellebben.
Bár a tér mágneses hatása
más mozdulatokat generál,
s látszólag kívül van a testen,
az öröklétért befelé tart minden.

Ni, ez a néni senkié

Cvekkerével evickélne át
az utcán
jön egy csapat huligán, 
kormány
közeli ő nem volt sosem,
kikapják szatyrát a
kezéből
szórja mindenét magától is.
Két vakációból egyet
végigélt
egyet, amelyben elvették
mindenkiét
siratta akkor, és a sajátját is,
előtte irodalomtanárnak készült.
Most meg már a haja is
ősz
a globális forrongás nyarán,
ki engedte ezt meg, na
mindegy
neki is, ahogyan mindenkinek ő.
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Csak egy hely

A zászlórúdra tűzött szavak meglazulnak,
le is zuhannak előbb-utóbb,
de nem nagy robajjal.
Árokszélen, éhbérért kaszál a részvét,
elsuhanhat mellette száz autó,
nem száll az égbe az út pora.
A város felé tart, belepi a házakat,
de az utcák is levetik magukról ezt a port.
Levetnek mindent. Csontjaik zörgetik.
Evilági fény nem érhet betont,
de nem a lámpák felelőssége ez.
Csak egy hely, papírhatárok között.


