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H O R V Á T H  F L O R E N C I A

Határ
Rád vetül az autók fényszórója,
imádkozol, hogy tenger legyél.
Homokkővel rakod tele a cipőd,
így nem kell elmenekülnöd,
így nem dönthet fel a hullámverés.
Tested a tölgyek szilárdsága,
szívedre csöndes bagoly települ.
Ilyenkor nyitja kertjeit az ősz,
ilyenkor fekszenek beléd a sziklák.
Mutass irányt,
gyújts barlanglámpát.

Amikor keltegetni kezdik
És akkor kellene szabadulni.
Vértől, fénytől, a lángtól, amit
asszonyok keltenek. Az embert 
megtanítják helyesen viselkedni
és megtanítják rosszasága 
következményire is. Dajkák adják
szájába a tejet, ami elpárlik, mint
lediktált szabály. A műtők szaga,
a szülőágy kényelme. Csak ott 
lehet igazán aludni. Nem muszáj
az ébredés sem, ki lehet bírni
egy levegővel is. Csak amikor
az embert keltegetni kezdik,
akkor kellene szabadulni, futni, el
amilyen messzire csak lehet, 
gyenge csontú gyerekként 
mégsem képes rá, később 
már felesleges.
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Ophelia
Vörös szalmaszálakat kever
magába a sodrás.
A mező ősszel kihányja virágait.
Nem tudom, elbírja-e a folyó,
nem tudom, kell-e még zápor.
A víztükörben fekszik a fény,
medre napsugarakat fürdető 
halotti ágy. Álmukban
átfordulva a veszett kutyák
levetkőzik férgeiket.
Jönnek a dögkeselyűk.

Koszorú lebeg magában az ágyon,
hátára feszül a királyi árnyék.

Fordul
Valahol mindig megkeményedik a bőr, valahol tényleg
nem lehet simára reszelni. Hegycsúcsaimat próbálom
megmutatni, de mindig völgyeim keresed. A közlés,
talán, vagy valami más jelentéktelen egység,
valami, ami fontosságának hiánya ellenére sem hagy megnyugodni.
Most kellene leválni a csontokról, most kellene a hártyaszerű
bőrt elemelni a hústól. Még időben lenne.

A tájat nézem, nem segít, hiába szép. Kifotózok ablakomon,
hogy könnyebb legyen emlékezni, de a képeken sosem
ugyanazt látom. Amit idáig kerestem, már korábban megtalálták,
amit valaha őriztem, elrabolták az egyetlen álommal töltött
éjszakán. Most elképzelni próbálok, de amit lehetett, már mind
elképzelték. A hidegtől félek, meg a varjaktól, hogy szavukra
megkeményedik testemen a bőr, nem lehet soha
puhára reszelni. Mégsem a felkarcolás zavar, csak hogy nem tudlak
vele majd többé betakarni.
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