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A  H Ó N A P  A L K O T Ó J A

DEZSŐ KATA

Jég és talaj

Az erkélylécek között vidéken is démonok laknak,
senki sem tekinti magáénak őket,
talán félnek, hogy hozzájuk tartozik valamennyi,
és elfordítják fejüket, amikor kezdődik a válogatás.

Budapest felosztása társadalmi falvak szintjén történik,
nem kerületjelleget, a deprivatizáció eszközeit kell keresni,
az egész ország lemodellezhető abból, mit hagy hátra belőle
egy ipari kézműves a gyárszegélyen élők javára.

Szuvenírként hazahordjuk más Európák maradékát,
megelégszünk azzal, hogy a felét meghagyták valaminek,
amit csak egészként lehetne leélni.

Kereskedelmi útvonalakkal vesszük körbe magunkat,
életképtelen gazdaságok mellé telepszünk,
és csendben elhordjuk azt,
amiből más népek patkányai kevesebbet lakomáztak,
utca épül, iskola, fedezet nélküli gyerektörvény.

Ezt a hazát nekünk kell majd eltemetni.
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Grönland, égövek

Esőt küldünk az északiaknak
a gyárvárosi alkat elfáradt a tűztől
alvás előtt megszámolta madarait
és levette szemét gonddal őrzött hegyeiről
az égiekre gondolva nem álmodott semmit

Esőt küldünk dél felé
a kistermelők
gyapjútakarót vesznek
nagy párolgási felületű növények alá állnak
és fenyőágacskákat forráznak a hajnali teához
amit az első kutyaugatások mellé fogyasztanak

Esőt küldünk a középső sávba
itt élnek majd az optimisták
a vidéki diplomácia urbanizált leszármazottai
szervizkönyves ifjúsági parkokkal körülvéve

Várják az esőt helyettünk nem küld senki
elszáradnak az északi álmok a déli kutyaugatások 

a köztes parkok ifjai
ellenség lesz valamennyiből
a közösségek egy éghajlati ívvel lejjebb költöznek
elveszítjük a felhőkbe oltott erényeket
hogy kitalálhassák új sámánkorok sikertelen esőtáncait

mielőtt bántani fogja őket a napfénymentesség
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Kara-tenger

A vízpart melletti növényzet színét
befolyásolja a folyómederben őrzött
holttestek bomlási fázisa.
A víz szélén tanyázó társaságok kedvét
pedig az, hogy nem tudják,
mennyi holtat szív magába az a partszakasz,
amelynél üres üvegeket és nehéz beszélgetéseket hagynak hátra. 

Anyám felé lejt az ágy, mikor a szélére ül,
milyen nehéz lehet a szíve. 

Ők itt piknikeznek, halotti tort ülnek, és nem tudják,
hogy harapásaik után egyre jobban felejtődnek azok,
akiket nem kínáltak hellyel. 

Közösen vigyázzuk a szakadár eget,
a marék levegőt.

Helsinki

Glóriát vetett rád a tompa utcalámpafény 

először hagytuk ki huszonhatodikán az ünnepnapi 
háborúkat

hideg volt a kezed az esőtől
testedről foszlottak az évek
békét akartál nyúlánk lankák felett pihenni
Azóta sok reggel elmúlt sok napsütéses óra
a kerti színek egy árnyalattal világosabbak lettek
a természetben nincsenek stádiumok a gyászra
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ma öt éve vágtuk ki a körtefákat
négy éve korhadt el a diófa
két éve jött az első unoka
egy éves fejemben ez a számvetés
és ez lesz talán az utolsó születésnapunk 

Az egészségesen rügyező fák fordított tüdőlebeny alakúak
az emberi természet mellett szükségszerűen van 

természeti ember
aki szelíd a bokrokkal állatokkal szemben
tiszteli a kontinenseket mozgató vizet a fagy formáló erejét
tudja hogy a közösségek összetartása szempontjából
első a szálerdő majd a ritkás az utolsó a család
 

Fél lábon is kihordjuk ezt a síkságok és hegységek közé 
szorult életet


