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BARNA JÚLIA 

 
Hajdúdorog 

 
végtelenből kiszabott idő és tér? 

vagy határok közé zárt töredék-egész? 

ki vagy mi vagy városom? 

a lelked keresem 

és a helyet ahol nagyapám 

két világháborúval ezelőtt 

kézen fogta nagymamám 

ahová a kórházból apám 

utolsó sóhajtása szállt: 

egyszer még szeretnék hazamenni 

(azt akarta mondani: 

szeretnék még lenni!) 

az utcák geometriáját őrzöm fejemben 

a kiindulási pontokkal egyetemben 

emlékszem jól az egykori Dorogra 

az állomásra a nyárfasorra 

a régi iskolám még áll 

és a nagyapám háza is kopottan 

– létében is emlékből lopottan – 

itt minden visszaköszön 

nincsen semmi amihez nincs közöm 

minden utcában egyszerre lakom 

a ködben kékülő házak értik gondolatom 

más tájak elrohannak mellettem 

ez itt várja hogy megérkezem 

idegenségből ide zökkenek vissza: nincs más 

ez az egyetlen realitás 

itt élek a védtelenség kisebb fokozatán 

a viszonylagos változatlanságban 

szegényebben a hűs határtalannal 

meséket feledtető józansággal 
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hajnali gondolatok 

 

nézd hogy foltozza a hajnal bíborával  

az éjszaka szakadásait 

és nappallá nő belőle 

a mindent ölelő formába töltő fényzuhatag 

– legyen világosság! – létezést áhítanak  

a sötétbe rejtett meg nem születettek 

és a csoda mindennap megtörténik 

kívül és benned 

megteremt és megteremted 

a napkelte új esélyt ragyogtat 

de félelmeid sarokba szorítanak 

győz a körülmények túlereje 

a dolgok csüggesztő kényszere 

csak néha szabadulsz ki 

az álmok kegyelméből tágasabb terekre 

a szabadság lényege leginkább 

a hegytetőn érzékelhető 

fentről fénytükör a tó 

és a világ úgy tűnik lakható 

árnyékba sehol nem ütköző 

szemed ha égre emeled 

a fény éles szilánkjai nem sebeznek 

a szívedben harangozó költemények 

itt messzire szállnak 

ami nincs itt kitalálható 

innen Isten is megszólítható 

 

 

ablakból 

 

az ablak keretében kitágul a szoba 

a benéző részlet-végtelennel 

amelyben távoli tetők torlódnak össze 

– különböző síkok különböző szögekben – 
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látszólag rendezetlen 

közelről nyilván az utcára merőleges rendben 

szomszéd nyírfákkal nézünk komolyan egymásra 

az ágak végén tekintetem elszéled 

mint őrizetlenül hagyott felhőnyáj 

az úttalan kékségben 

szétfoszlik mint a biztató kilátások 

és a semmibe futó okoskodások 

a harangszó a gondolataimat megzavarja 

elűzöm a harangkötelet ráncigáló képet 

– ma már a harangozás is gombnyomásra megy – 

a tetőkön túl a kékbe tűzött fenyők őrködnek 

a távolság fontos szakaszhatárain 

– a kék végtelent jelent 

a végtelen soha meg nem érkezést –  

nyugtalan alkony jön 

a színek elszakadnak a fénytől 

nem lát senki kezemmel mégis 

elfedem arcomból kinéző meztelenségem 

a fényt hirtelen felhörpintik az árnyak 

üvegcsillagokat csendít a félelem 

villanyt gyújtok 

elriasztom a kitalált szörnyeket 

 

 

a láthatatlan lány 

 

az idősíkok egymásba vetítődnek 

kristálytükörnek emlék-temetőnek: 

a kezdetekre visszanézve látom 

lobogót lengetnek álmodó várfokok 

a remélve rettegett jövőnek 
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a láthatatlan lánynak aki voltam 

szürkévé alázottan nem tudok 

a színekről számot adni 

a remények és a kétségek 

összeütköztek vagy kitértek egymásnak 

ismeretlen középpontok körül 

pörgetett a centrifugális erő 

kicsapódtam messze 

lakhatatlan vidékekre: 

azóta már átlábaltam 

a felnőttkor tárgyilagos jelenidején 

megérkeztem a múltat gyengeségből 

torzító nosztalgia 

terméketlen tájaira 

legbecsesebb emlékeimet 

(bár értelmét ennek sem látom) 

a fénytől is óvom 

szétmállana mind a napvilágon: 

fűtetlen szükséglakás a jelen 

felette az ég jeltelen 

az ágy kivet a tükör eltaszít 

az vagyok aki nem akartam lenni 

mit kezdjek ezzel az idegennel? 

(az is idegen aki nem lehettem) 

árnyékba csomagol az este 

az elmúlás jön szembe: 

megbocsáthatom-e magamnak késve 

– az idővonat ablakából nézve –  

a bizonytalan álmokat 

és az álmoktól folyton távolodó 

valóságokat? 


