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F O D O R  B A R B A R A

Repedések
Izzadt sorsvonalam mentén

tenyerem könnyen

kicsúszhat a tiédből.

Rettegek, hogy egyszer

eljön az a pont,

amikor a sorompókat

végérvényesen kell

összeszorított állkapcsom és öklöm

minden eddig visszafojtott

erejével lecsapnom előtted,

úgy, hogy a fák gyökeréig hatolva

hasítanák ketté a teret.

Te pedig szokásodhoz híven

megpróbálnád majd

alkoholista vagy drogfüggő,

néha szép, néha csúnya,

lecsúszott nők izgalmával kitölteni

a frissen keletkezett repedéseket.

Én a túloldalról figyelnélek.

Közösen ültetett növényeinket

némán tépném ki nyirkos kezeimmel

a felnyílt földből,

akár egy orvos abortusz során

a nemrég megfogant,

szeretetre hiába éhes magzatot.

Mire beforrnának a sebek,

tenyeremen a barázdákat

szárazra csiszolná

a fájó belenyugvás.
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Fekete macska
Mindig is csodálta a fekete macskákat:
Balszerencsét hoznak sokakra
puszta megjelenésükkel
és látszólag lelkiismeret-furdalás nélkül
osonnak kocsikerekek között
bukfencezve, és panelházak emeletéről
levetve magukat úgy, hogy végül
a talpukra érkeznek.
Ő is fekete macska akart lenni,
hogy ne érezze többé
a bűntudat szorítását végtagjaiban,
és méltóságteljesen
suhanjon át az átok sújtotta embertömegen
úgy, hogy ha meg is hal,
még nyolcszor újrakezdheti.
Ő is fekete macska akart lenni,
leugrott egy panel hatodik emeletéről,
nem a talpára érkezett.

Sorsforgatókönyv
Már serdülőkorában is
felhevült testtel ugrott a hideg vízbe úgy,
hogy nem törődött a görcsbe ránduló végtagok
és a reflexes légzésmegállás gondolatával.

Amint nővé érett újra és újra elment ahhoz
a rosszarcú férfihoz a dohányboltból,
akinek a bal arcfelét sosem látta igazán.

Mindig, mikor rájuk esteledett,
egy ketyegő bomba ritmusára ringatta
álomba magát, arra az altatódalra gondolva,
amelyet régen a szülei dúdoltak neki.

Majd minden ébredés után,
hálásan megfogadta a felkelő nap láttán,
hogy ír egy új sorsforgatókönyvet
és elégeti otthon a régit.
Végül az egész házat magára gyújtotta.
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