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d e r e s  k o r n É l i a

Negyvenes nők az életemben

Hetek óta ez a hullacsend. Kivágták a földből
a vezetéket, a zsinórt, a zümmögést. 
Most aztán megismerkedhetsz magaddal.
Te kérted, marha. Párhuzamosan futó 
alagutakban jársz. Untig ismert nappalik, szagos 
tapéták, terhességi csíkok, és persze lányok, 
akiket majomként mutogatnak. Mosoly, meghajlás, pukedli, csimpasz.
Köröttük frakkos démonkák. Felköhögnek valami udvariast,
És csak állnak ott sorban a szerencsétlenek.

Világ lányai, hova lettetek? 

Mellébeszélsz. Ha az első tíz év a megtörésről szól, 
akkor mire marad időd? Nézz magadra, nyakfodorban 
tetszelegsz barmok előtt. Ismét. Micsoda lázadás.
 
Hová vitted a titkodat? Kit takartál be vele? 

A végére csak annyi maradjon, hogy a szemed 
kétség-
kívül
démonkék. 

Fél-halak királya

Aztán eljött a paradicsom. 

Babusgattam pár tízéven át a korlátokat, de ne legyen
kétség, nekem aztán semmi közöm ezekhez 
a kopott karókhoz.
Mindegyik hozzátok tartozik. Hiába pumpáltam, 
nem mosta el őket a vér. Ostoba ötlet.
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Kinyújtóztam ezen a tavaszon. Lábujjtól
orrig. Izmos kis soraim közben idegurulnak.
Sípol a korrupt tüdő, de már nem köt le. 
A jövőmben hegyeket mászok, és nem izzadok
többé más helyett, hódító citromot 
és lepényt rendelek egy aucklandi büfében,
ahol pattog a festék és széles vállú, vörös szörfösök
jönnek be éppen. Jacinda, fogadj örökbe, kérlek. 

Addig is, öklömnyi darabokat falok be korlátaitokból.
 
Erős gyomrom lemarja a festéket, lábujjtól orrig:
éhes kis csecsemőfejek kántálják, hogy a félelem 
évének vége. 

Ömlik, özönlik a szerotonin.

Kényszerfények

Ez az alagút vízben áll. Mindegy is, hogy kié.

Nem láttál még ilyet: virtuózan szorítom tengerszint
alá élettereimet. Hozott vagy tanult reflex? 
Uszonynosztalgia? 

Mániák elől úsztam idáig, kifogni valami 
megemészthetőt. Úgy mondják, az aljban 
gyűlnek a tenger szemetesei. Vérszínűek, 
ha még látná is valaki. 

Életem, ott hagytalak. Persze, 
megint valami hősködés. Annyira unom
magam, léptékeimet. 

Ezer méterrel a felszín alatt 
állati 
kényszerfények és a totális sötét. 
Szépnek hazudott kis túlélők.

Pont ekkora a távolság köztünk: északon 
régóta csak félelemből 
világítok.


