
SZILÁGYI ÁKOS

(idô multán)

idô multán minden jó lesz
ki néma volt hangadó lesz
ki senki volt – mérvadó lesz
hatalom pénz nem határoz

idô multán minden jó lesz
nem koholt szesz – iható lesz
iható lesz ehetlô lesz –
te ôt eszed téged ô esz

de az is lehet hogy mindez
mindez már az idôn túl lesz
senkin semmi – sem rang sem dressz 
semmi nem lesz ami leplez

idô multán az lesz az lesz 
Ég s Föld között rangadó lesz 
kezdôrúgást viszik véghez
meccs végén a csattanó ez

idô multán idô sem lesz
helyén csak egy fakereszt lesz 
nem is tudni: Föld ez Ég ez
ember tervez – Godot végez

idô multán világ kész lesz  
testvér lészen minden csóresz  
nem lesz többé „mér’ az?” „mér ez?”
kampec lesz csak és dolóresz

(most már talán)

most már talán te is úgy vagy
ahogy én ahogy én
fekszem csak itt fosban-hugyban 
ahogy mondták: minden úgy van 
e világ utolsó bugyra 
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innen nézvést a kilátás
megint szép megint szép
testbe hullvást visszazárvást
itt már nincs több gatyaváltás
nem hallatszik a kiáltás:
eresszél eresszél!

ó e cellán nincsen ajtó
láthatod láthatod
meredély van tudatlejtô
kéjt elfojtó bút felejtô
minden bûzlik de nem fejtô’ –
alulról alulról

én mondom ezt – hasonmásod
ikerkép tükörkép
ha elkészült a lakásod
s lesz majd benne lakhatásod
én leszek a szobormásod
örök kép örök kép

(ez egy kicsit)

ez egy kicsit zavaros –
fodrozódott a Maros
ez egy kicsit iszamos –
szomjazott meg a Szamos
állt meg ló és fuvaros
mint ki átkel hamarost
legalábbis hisz abban  
szügyig agyagiszapban

én így mondom te szebben –
kinn vagyok de leszek benn 
babiloni vizekben

(akárhogy is)

akárhogy is hát azér’
ember ezt-azt lát azér’
akár nem lát akár lát
távolban egy vitorlát
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akárhogy is ami van
minden percben szétzuhan
szétzuhan és összeáll –
megragasztja a halál

akárhogy is azért szép
ahogy minden foszlik szét
ahogy minden arra vár –
kivégzôhelyhez sor áll

(semmiképpen)

semmiképpen nem hiszem
hogy te fennakadsz ezen
de ha fennakadnál is
úgy vennél el – adnál is

tudod minden véletlen
minden élet életlen
leélt élet le nem élt
nincsen válasz rá: miért?

játéktábla – valóság
elengedi adósát –
kocka pörög valaki
sorsát idô veti ki

gyerekkirály az idô
bármely sorsot kivet ô
táblán nyekken – van remény! –
övé minden nyeremény
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