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Barna Róbert versei

HELYETTEM 

helyettem legyen itt 
egy olyan alany
aki a nyelvtanból jött elő
ő beszéljen arról
ami éppen itt megy
vagyis ő mondja el hogy
az már nem nyelvelés 
hanem nyalás  

jó ha Ön is figyel arra
amit a nyelvtan leír
szóval ha esetleg ír
az a jó ha elfogadja az alapigét
és ennek az igének él
és mint nyelvhasználó 
vigyáz a nyelvére 

a forró témákat kerüli
itt a szép kiejtés a lényeg
és ha azt írják elő hogy
ejtsünk ki valakit
mit tehetnénk?
mindenki nem maradhat meg

szóval mondjuk azt hogy ő
jöjjön a harmadik személy
hiszen ő nagyobb távolságból 
tekint a nyelvre
és nem érdekli az sem hogy 
most az rózsaszín 
vagy éppen valami betegség miatt
píros fehér és zöld esetleg

A BE NEM TELJESÍTETT  

a be nem teljesített  
ami nem őrződik meg
majd a feledésben 
új alakra vált

akár akarja akár nem
valaki jól jár vele
míg azt ami elveszett
a kibeszélés sem védi meg

minden csak vonatkozás 
minden csak viszonylagos 
a sikeres és a tanácstalan 
egyaránt menthetetlen

LÁTSZATLÉT

az enyém is látszatlét 
nevezzük kölcsönlétezésnek
a közönségem egy tükörkép 
hisz csak egy bohóc vagyok
aki a saját előadásán
röhög 

LEKÉSTEM

olyan mintha lettem volna
de valahogy lekéstem 
a megvalósulást

néha ugyan magamhoz térek
és úgy viselkedem
mint akárki más

és néha mintha tényleg lennék
persze hajtok arra, hogy ne legyek

tudván hogy aki lesz
az már régen nincs meg
az már régen elveszett
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