
Fodor Balázs

Kulcsos gyerek 
 Martin Henriknek

A rövidfolyosón ülök, a lábtörlőn, 
az ajtónak döntött háttal, ahova 
a nap végig besüt délután a nagy, 
lépcsőházi ablakon keresztül, mint 
egy űrállomáson. Klári néni, a szembe 
szomszéd, mindig behív, ha előbb ér 
haza, mint anyám és otthon hagytam 
a kulcsom. Megetet, aztán beültet 
a szobába és üdítővel kínál. A vitrin 
üvege mögött a Hold szürke pora fedi 
a halványan színezett fajanszokat. 
Ott, a nippek mellett elült a por és
talán az űrhajómon is odaát az erkélyen, 
falnak döntve. Megjön anyám, dokkol, 
kiegyenlíti a nyomást. És ha a kilövés 
akadálytalan, szkafanderem látván, 
akár Buddhának is nevezhetsz.

Éjszakai olajmezők 
 Oliver Arthurnak 

A test olajmezőin, éjszakánként, 
förtelmes zakatolással szivattyúzzák 
felszínre kétségek fosszíliáit a poloskák. 

Ébredés előtt fekete hangyák, mint apró kozmonauták, 
cipelik el hátukon a rémálmokat, a dérkristályos 
tüskékké dermedt fájdalom fűszálai között. 

De műholdakként mindaddig itt keringenek, amíg, 
a tömegvonzás miatt,  meglepetésszerűen vissza 
nem zuhannak a tudattalan homoksivatagába.
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Szemvillanás
 Debreczeni Imrének

Mielőtt kiégett fakunyhóként 
összeroskad a csillag, 

az utolsó kitekintésnél
palackpostát hajít a folyóba, 

minden addiginál sugárzóbb 
fényességet lökve ki magából. 

Ehhez a fénycsóvához, ehhez 
a szemhéjcsukódáshoz tartunk 

pályák gyűrűző hullámain 
fehérlő szkafandereinkben,

mint saját fény nélkül 
lebegő palackok. 

A víz benned,

a vas, és a lendület utáni 
elcsöndesedés ugyanannak 
a csillagnak a halála.

Összerendez, mint hajat 
a fésű, ahogy elemenként 
szétválaszt.

Oxigén és szilícium, végtagok 
nélkül a nyelv rétegeiben. 
Spontán. Teremtett.

A víz benned és bennem
utat keres, mint az első 
aszteroidákban.
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Kráterekben hűlt óceánná 
az első mozzanat, egy hullám, 
ami azóta is gyűrűz.

Mint egy kapásra váró 
úszó körül a tó, 
amiben nincsen hal.

Mérlegen 
 
Az öreg asztronauta úszója 
csillagok gyűrűjében imbolyog. 

Mit sem törődik vele, 
hogy a horog már üres. 

Nézi, ahogy a hullámok 
újra és újra megemelik, 

míg maga süllyed és fordítva. 
Súly nincs csak tömeg.

Űrséta

Lehelni a hideg űrbe
csak utolsót lehet.
A pára mihelyt lecsapódik
bolygót feltételez,

mint szkafanderek ködös 
szemgolyóiban az 
üvegtesti homály.
Szaruhártyára rajzolni 

ujjal, milyen átlátszó 
időhúzás. Most már világos, 
hogy pályára álltunk
és befogtuk egymást. 
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Csillagászok

Egy fűszál sem fért volna közénk, 

ahogy egymásnak vetett háttal 
a végtelen űrben fürkésztünk
egy cipzárként záródó pillanatot,

amit mikor észrevettünk, 
egyre jobban előredőlve, 
csigolyáink szétnyíltak, 

és hosszú idő után, akkor láttuk újra 
a másik arcát, mikor saját tarkónkat. 

Mielőtt

Az egymásba forduló napok 
mégiscsak valamifajta csillag-
mozgás következményei. 

Okok híján, önmagán keresztül-
gördülve egy egész akarat, telve 
mindazzal, mi szilárdan lerakódik,

mígnem az ember asztronautaként
elhagyni kényszerül a bolygót 
mielőtt megtalálná hová is. 

Idelent valami 

nyomon követhetőség 
gyűri az embert, 

nevén nevezhetőség
szégyelli magát, 

és álom mondja, hogy 
órák óta ébren van. 


