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F e K e t e  a N N a

Haiti
(Emigráns dalok xVI.)

Adsz egy kolibrit egy karibért ?

Ezen a mesebeli szigeten
a madarak is csiribiri-nyelven
beszélnek. És nemcsak a madarak,
hanem a szél és az emberek. Haitinek
hívják a Karib-tenger hercegnőjét,
a legszebb szigetet. De csak álmodban
mondhatod ki ezt a gyöngyházfényű
nevet, mert a fogaid megkarcolják…

Kimondtam, és most itt vagyok.

A győztes rabszolgák szigetén,
ahol húsz dollárért gyereklányt vehetsz,
huszonötért fiúcskát, ötven dollárért átkot,
százért gyógyíthatatlan betegséget
Más nincs, csak hús, eladó : disznó,
teknős, gyerek, kígyó. De a félelem
hamar megrohasztja a testeteket –
csak a vicsorgás marad. Sebek helyett
sebek. Emberekkel teli halott sziget,
egy zsúfolt, mégis lakatlan kődarab. Haiti.

Adsz egy kolibrit egy karibért ?

Kimondtam, és itt vagyok végre.
Milyen óriási, milyen szívszorító ma a tenger !

Kertje rejtekében az Úr talán két ragadozót
tartott rabláncon, egy nőstényt és egy hímet.
Nem a Tudás Fáját féltette, hanem a földet,
amit ezek az örökké éhes, alamuszi teremtmények
bomló csonttá és hússá változtatnak. Haitivé.
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Anyák napjára, sorry
Illesse hódolat a liliomkezű, smaragdszemű madonnákat,
akik ölelés és játék közben is csodálkoznak.

Hisz te is azért születhettél meg, mert egy fiatal anya
elbújtatott a hús rejtekében, saját vendégeként
dédelgetett. Megtartott : nem lökött ki idegenként,
de nem is emésztett meg. Véres kohóban rejtegetett.

Talán kevés volt ez a kilenc áldott hónap.
A birtoklás és a gyűlölet játékai kitartóbbak,
hosszabb idő kell a borzasztóbb bűnökre,
évek, évtizedek.

Ellen
Nos, a gravitáció.

Eme megfellebbezhetetlen törvény kényszeríti
örökös ismétlésre a lényeket a világegyetem
egyik sarkától a másikig.

Ezért keringenek szabott rendben fejünk felett
az Ég ragadozói, a híres bolygók,
a szépnevű görög istenek.

Nincs kivétel. A nagyobb tömeg
vonzza a kisebbet, a meggyalázott lányt,
a Nagymedvét évről évre utolérik.

Én nem lassítani akarnám a halált,
csillapítani a függést és az elnyomást,
hanem a testeket – egyetlen bolond órára –
kiszabadítani.

Hogy
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Doktornő, ká-európai
(Emigráns dalok xx.)

Sou hungara. De nem egészen, nem pont úgy,
és nem ott. Pár kilométer választ el a magyar
határtól. De kell-e ezt érteni ? Nem nagyon érti
ezt itt senki. Jönnek a dánok, spanyolok,
franciák, norvégok. Különbözőek vagyunk,
de még elég fiatalok. Huszonhét, huszonnyolc,
huszonkilenc… bár ilyen egyszerű lenne nekem.
Huszonhét elmúltam, de ki tudja, mit hoz a holnap ?
Nálunk egy év, egy aláírás vagy a bizonyosság
mindig hiányzik… Huszonnyolc, mondom
nyugat-európai magabiztossággal. Hiszen
végtére is mit számít ? Itt úgyis elfelejtik.

De én nem felejtek semmit. Egy konferencia szünetében,
Pernambucóban képzeletben nagyanyám karcsai pincéjének
kulcsát keresem, amit mi, az örökösök nem találtunk meg.
Talán Sándor bátyám rakhatta el ? Vagy ottmaradt
a tálalószekrény polcán, mikor leadogattuk a befőtteket ? –
Egy dohos, régesrég eladott ház pincekulcsa,
amit az új tulajdonos nyilván le is rombolt azóta.
Egy faluban, ahova nem megyek többé vissza.

No de miben lehetünk biztosak ? Ama rejtélyes,
kiismerhetetlen holnap nem talál-e ott, a faluban,
kezemben fényképezőgéppel, szememben a búbánat
édesen fájó könnyeivel, ahogy szegény jó mamókám
nyomait keresem ? Utána világkörüli utazásra
megyek, háromszor körbekerülöm a földet,
háromszor meghalok, háromszor újjászületek,
és a huszonnyolc évemet még nem töltöttem be.
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