Bakos Gyöngyi

Ezelőtt máshol
belenézek a tükörbe
nem erre emlékeztem
valami másra
vannak napok
amikor nem szeretnék enni
rossz hogy a fogam közé megy valami
jó lenne megoldani az evést tablettákkal
nem kéne belőle se túl sok se túl kevés
előre tudod
mennyit fogsz vízzel bevenni
aztán lenyeled
nem akad meg a torkodon
nem megy a fogad közé semmi
egyszer Csillebércen hintáztam
nem az úttörőtáborban
sose voltam úttörő
túl későn születtem
kilencvenötben hintáztam Csillebércen
emlékszem rá
hogy a fejem hátrahajtva
bámultam az eget
kapaszkodtam a láncba
egy órán keresztül vagy csak húsz perc
akkor azt gondoltam
nem tudom mi ez
de erre biztos mindig emlékezni fogok
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anyámra hasonlítok
ha oldalra fordítom a fejem
akkor teljesen
próbálom máshogy elválasztani a hajam
eddig nem volt egyértelmű
de azért szeretek itt lenni
mert nagy a belmagasság
amikor a párna hideg felére teszem az arcom
akkor szeretek legjobban itt lenni
vagy amikor hazaérek
beütöm a kapukódot
és megkérdezed hogy tejet vegyél-e

Snitt
0.1
panelházak oldalán
klímadobozokból csöpög valami folyadék
foltot hagy a járdán
miért van olyan meleg hogy klíma kell
nem lehet kibírni a városi hőséget
0.2
sorban állok a vécénél
mennyi időt töltök azzal egész életemben
hogy női vécére várok
bárhol bármikor találok három öt tíz nőt
amint vécére várnak szép rendezett sorban
mi tarthat ennyi ideig
lassan mozognak
vannak akik nem várják meg az előadás végét
mert lejár a parkolójegy
vagy tömeg lesz a ruhatárnál
1.1
azért jó naplót írni
mert tudod hogy mi mindent nem csináltál meg
már tizenkét éve sem csináltad meg
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és sosem fogod
most erre gondolok hogy lehetetlen
1.2
néha egyszerűen csak arra vágyom hogy
ne legyen smink az arcomon
és átmenjek a Margit hídon gyalog
már nem félek egy hídon átsétálni
gyerekként féltem vagy csak kitaláltam
érdekes fóbia
talán láttam a tévében
hogy hídon pánikrohamot kapnak bizonyos emberek
1.3
állásinterjún megkérdezik
mi a tervem a jövőben
azt válaszolom
hogy szeretnék még pár évet élni
1.4
jó lenne elmenni ebédelni
közben ne érjen le a lábam a székről
apám megigazítja a hajam mert a szemembe lóg
felszállunk a villamosra
fagyit vesz nekem
olyan kicsi vagyok hogy fel kell rá néznem
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2.1
nem tudom ugyanolyanra
csinálni a fasírtot mint anyám
kimérem a hozzávalókat
minden pontosan annyi
grammra kiszámolom
valamennyi kiskanál só
pirospaprika és a többi
ugyanabban a sorrendben
az enyém más ízű
jobb de nem akarom hogy jobb legyen
ugyanolyat akarok

2.2
öt perc negyvenegy másodperc míg felérek a hegyre
pont annyi mint az a dal
az ellágyulásokban van valami szomorúság ami behúz
formára is más a fasírt mint anyámé
gombóccá kell gyúrni de a tizediknél megunom
túl kicsik vagy túl nagyok
hagyom az egészet
nem tudok fasírtot csinálni
nem sül át vagy megég
egyáltalán nem optimális

Súrlódás
Egyedül aludni itt olyan, mint
régen a kórházban, gyerek voltam,
a Dózsán mentek a trolik, késő
estig, vagy egész éjszaka, reggel
a majmokat hallottam az állatkertből. Olyan útvonalon jöttem,
hogy ne érintsek bizonyos megunt
helyeket. Nyikorog a cipőm,
négyezer-kettőszázötvenhatszor
hallom, míg ideérek. Harmadik
emelet, tizenhatos lakás, két
szoba, minimum háromméteres
belmagasság, levetkőzöm, és csönd
van, a 83-as troli áramszedője vonyít.
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