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m e L i o r i s z  b é L a

Lehetne még

nem tudni ki osztja a lapokat 
s hogy miben mi a logika 

ami nem volt az is átrendeződik
s nem könnyű eldönteni mi tartozzon a múlthoz

ennyi az egész

próbálgatva magamban a mondatot
hallom a sirályok vijjogását
s a szűnni nem akaró hullámverést

azt hiszem lehetne még néhány jó évünk
ha te is akarnád

de mintha semmi sem számítana
eszelős nyár van
és minden a végtelenbe akar veszni

Már évszak 

míg vártam rád a télvégi téren
ahogy még senkire
apollinaire-t láttam tovasietni
és más ismerősöket 
nem tudom honnan
este volt s még valami 
villanyfényesnek tűnő zsibongás
de akárhogy is van
nem akarom ezt az egészet
így múlt időben
már évszak vált évszakot
kezdik fűrészelni a fáradt ágakat 
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s a szemem veled van
még most is megmérgeződve
aki majdnem barna vagy

Ebből

ha kiszámítható volna 
ami most nem az
mit érne az egész
ha kikelnének az elhullott magok
nem késne a vonat
s ha tudnám hogy végül is 
hol leszek majd otthon
charles taylor azt mondja
az életet úgy kell megélni
mint egy történetet
és ez rendben is van
de milyen jó volna
ha időnként ki lehetne sétálni belőle 
s nem volnék az aki vagyok 
hanem én is inkább 
gyík egy napsütötte kövön
ahogy szabó lőrinc ezt már
valamikor szépen kitalálta

Tanulni újra

rád tenni föl a maradék életem
hallgatni együtt a hullámverést
ahogy még sosem 
s megértve múlt életünk
a szerelem szavak nélküli nyelvét
tanulni újra
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Rászokni az

ahogy az alkoholmentes sörre
kezdek rászokni az elvágyódásra
a szó klasszikus értelmében
és lábjegyzet nélkül
jó itt neked mondják
mindened megvan
de mi a jó és mi a minden
valahogy elcsúsztunk az időben
s hogy mennyire 
nincs is mihez hasonlítani

Egy biztos 

nyűgös az este mint a vízen felejtett ladik
s hogy semmivé lesznek a részletek
s már nem tudni ki kinek és mivel tartozik
csak egy biztos a bizonytalanság
s hogy öregszem lassan 
bár nem nagyon akarok tudomást venni róla
meglepően hosszú volt a nyár
de ahogy mondják az ősz még inkább az lesz


