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Orvosnő  (Lekárka)

egyfajta nyugalom árad belőled
mellyel máshol még nem találkoztam

ám ennek ellenére
mindig gyorsan cselekszel. 

a süteményeid tiszták és pontosak 
még a karácsonyiak is 

rengeteg embert meggyógyítottál

ám így is többen
 
      a családból is
az osztályodon haltak meg. 

az orvosnő harca olyan harc
melyet nem nyerhetsz meg

csupán
még
nem veszíthetsz el. 

a fiaid
tudják, hogy képes vagy mindkettőre:

emelni a vérnyomást és olvasni  
az emberi koordinátákat 

porcukorral 
megszórni a vaníliás

kifliket,

műtéti pontossággal 

tésztába sütni a vallomást

hogy a gyógyítás 
nem a fájdalom lassításának

folyamata

hanem lehetővé tétele annak, ami még
nem a fájdalom: 

nem minden a folyó vér
nem minden a szívsérülés 

próbálok gondolni rá,

akkor is, ha átáznak a kötszerek

és évről évre egyre csak fogynak 

a tányérok
és a szempárok

az ünnepi asztalnál.

D O M I N I K A  M O R A V Č Í K O V Á
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A romaságod súlya  (Váha tvojho rómstva)

a romaságod vékony 
   akár a tavaszi jég
a hártya nélküli tavon

nem lehet kiszámolni
sem részekre bontani

sehol sem létezik
ám mindig jelen van

a testeden 
a konyhádban

hajszálaidon a zuhanyzóban
a járólapon látható árnyékodban 

rovarszerű könnyed ám ez
nem azt jelenti hogy

becserélheted vagy csitíthatod 

a romaságot nem lehet otthon
hagyni a szekrényben

vagy ruhákkal eltakarni

a romaságod mindig megtalálja
az útját 

a romaságod egy ragadozó
   sehová sem tartozik

nagyobb nyilvános veszélyt jelent
mint az időszakos áradások: 

a te vad romaságod

nem lekaparható vagy
műtétileg eltávolítható

életképesebb a gaznál

kevésből is túlél

akár a hibernált állat

bizonyos intézkedéseket kell
foganatosítani 

a romaságod 
   boszorkányságnak
   a rend elleni
   lázadásnak

kell minősíteni és kriptába zárni

még mielőtt túl erős lesz 
még mielőtt

partalanná válik mielőtt

beszínezi az országot
mielőtt elnyel mindent ami

ehető és véres.
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