
Bors Anna

Hétfő reggel

Éjjel suttogott szavaid
fészket vájtak a térbe,
én pedig összegömbölyödöm – 
bebújok gondolatod melegébe
és alszom még fél órát,
mielőtt elkezdődik a nap.

Súlytalanul

Mint valami kavargó ősz
a felszínen maradtam,
és hiába próbáltam súllyal esni, 
földbe fúródás helyett
csak felkapott egy fuvallat
és arrább röpített,                                                           
és megint szárnyra kaptam,
de már szégyelltem magam.

Metró

Csak nézel rám ezekkel 
a metrószemekkel
nem tudom mit látsz
a múltat vagy a jövőt, 
ajkad, mintha így rajzolták volna,
hogy csak radírral húzható mosolyra,
állunk az időközi járaton,
mozdulatlanul haladunk
valamiből vagy valami felé

haladunk, mozdulatlan, 
de ez paradoxon, és épp ezért,
nem érdekel az utazás senkit,
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mint mikor más takarított,
és hiába ragyog minden, 
a tisztaság nem a miénk,
mert nem dolgoztunk érte,
mert készen kaptuk,
mint ezeket az utakat, céljaikkal.

Tér és idő

Vártam rád.
Elsepertem a leveleket diófáid alól, 
nehogy a rothadó fű szaga fogadjon,
ott, ahol felnőttél.
A lombok közötti árnyak figyelték
mozdulataimat, 
és lélegzetüket is visszafojtották,
mert ők is vártak rád, és nem akarták,
hogy a kelleténél több munkám legyen. 

Búcsúzni jöttem.
Talán jövőre, ha felkel a nap megint,
utánam jössz. De lehet, hogy soha.
Nem számít ez, itt, ahol a hegyek uralta
utcákon a macskák ütik el az autókat. 
Facsemetéid az egekbe nőttek,
borzas öreg mindahány,
és már nem merek a szemükbe nézni, 
mert rólad mesélnek túlvilági történeteket.

Szinte mindegy

Ebben a kollektív némaságban szinte mindegy is, ki mit üvölt.
Szárnyszegett monológok verdesnek a járdaszegélyhez tapadva,
halott párbeszédek között, előre látva elvetélt sorsukat.
A tereken összegyűlve egymáshoz bújnak gondolatok, töredékek,
keresve a csendet, mely kihordaná őket, de a zaj, végül az marad örök.
A zaj, ami van, és a zaj, amit keltenek.
A betonkeverő egy irányban, ritmusra halad.  
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Tél

„Hóó. Hohóó” – nógatta rekedtes-kedvesen az Őszszakállú fagyban 
botorkáló lovait.

„Odaérünk. Egyszer oda” – dörmögött bátorítón. „Én tudom. Bízza-
tok!”

A fákat heves szél cibálta, a hideg elszürkítette az éjszakát. Elmúlt min-
den ami sose volt, és a fáradt csillagok lassan lecsúsztak az égről.

„Hóó. Hohóó”
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