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m e l i o r i s z  b é l a

Van még

vacsora után mint évek óta mindig
szeretek üldögélni a konyhában
különösen péntek este ha sikerült 
a hétvégére szánt ebédet is megcsinálnom s elmosogattam 
hogy a feleségem halála óta nincs kihez szólnom
nemegyszer csak magamban beszélek
de elképzelni sem merem mi lesz még ebből
szinte hihetetlen mennyiféle dolog történhet 
a télvégi havazásban de lehet hogy már május volt 
beleszerettem egy szép és fiatal nőbe         
mert legyen akárhogy 
még akkor is ha semmire sem számíthatok
kedvem van az élethez
s valahogy vigasztaló
hogy a hiábavalóság élménye legalább minőségi lesz
s elhitetem magammal
talán nem is vagyok ezzel az egésszel teljesen egyedül
csak nyugtalanít hogy napról napra  
mintha egyre több volna a kérdőjel
s bár meggyőződésem hogy a sörgyáriak változatlanul 
komolyan veszik a dolgukat
nem is tudom bontsak-e egy sört
mindenesetre szétterítem magam előtt az élet és irodalmat
és olvasni kezdem a fiatal költőnők verseit
akik a magyar líra legelszántabb megújítói 
mint simon bettina például aki ugyanebben az időben 
egy másik konyhában ül ami persze egyáltalán nem biztos 
de elképzelhető és miért is ne 
laptopja képernyőjét elborítják a nyugtalanítóan 
mintegy vízesésként lezúduló sorok át a konyhán
tartva szélesen hömpölygőn a végtelenbe
ahogy megfejtetlen talányaival sodródik az álomba merülő élet
közben a hegyekben már készülődik az ősz
de ha nem valahogy akkor is készülődőben van mindig valami
így ha fegyelmezettebb vagyok mint ahogy nem 
többek közt kamaszkorom óta 
a naplóírás nosztalgikus és szüntelen szándéka
a kérdések naplója egyszóval szenvedélynapló 
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de abban a gyerekes reményben
hogy talán nem is kell feltétlenül mindenre választ keresni
talán nincs is minden kérdésnek válasza
és annyira tetszik ez az önfelmentő gondolat
hogy az időt mérni már nem is mérem
de megválogatom a dolgokat 
melyeknek az értelmével azért szeretnék tisztában lenni
a hűség szürreális próbáit most nem említem
a vimperki benzinkutas lányról szándékosan nem beszélek
mégis nem titkolt örömmel tölt el  
mennyi megbeszélni való van még magammal
úgyhogy biztosan bontok egy sört

Akarnak-e 

ha lesznek még akik majd erre járnak
csodálkozni fognak hogy éltek itt emberi lények
gyötörték magukat egymást és a földet
nem ismerték a kínlódás határait
de örültek hogy meghalnak
szerettek szeretkeztek tudtak gyűlölni s talán öltek is
voltak itt vizek de akkorra már náddal büszkélkedő mocsarak inkább
jó esetben vijjogó madarak tanyái
s a szelíden szép dombok elvadult erdőkkel borítva
voltak itt rétek is de már tüskés cserjéktől beláthatatlanok
s mint elképzelt nyarak tagadása 
mindenfelé homokkal befújt romok temetkezési helyek
nyugtalanító és fölismerhetetlen maradványok
valami állatkert vagy börtönféle rozsdaette rácsai
és hihetetlenül primitívnek tűnő gépi roncsok
megszólalásra kényszerítve azt is ha volt olyan
aki addig még soha nem beszélt
mit fognak tudni rekonstruálni?
s látva amit látnak akarnak-e egyáltalán valamit is?
tanácstalanok lesznek s csak találgatnak
voltak ezeknek drónjaik? használtak mobiltelefont?


