
Bálint Endre Levente versei 

Álom 

Persze, tudtam én,                                                                                                              
hogy álmodok,                                                                                                                   
minden kép, gondolat                                                                                                            
és érzés szeletekre bomlott -                                                                                                   
reméltem, hogy hamarosan eljön                                                                                                  
a megváltó ébredés. 

De az álom foglya lettem,                                                                                                       
sötétvörös ég és zöld csillagok                                                                                                 
bámultak rám a semmiségből,                                                                                                     
fémhangú nyikorgó nevetés                                                                                                       
visszhangzott huzatos, szemetes folyosókon                                                                                      
és nem üldözött senki sem. 

Csak néztem a bordó eget                                                                                                        
és valami radioaktív maszlagban                                                                                                 
vonszoltam magam nagy nehezen                                                                                                   
és nem szűnt meg az az átkozott nevetés                                                                                         
pedig a tüdőmet szaggatva rohantam tovább,                                                                                      
de még mindig nem jött el a hajnal                                                                                              
és teljesen eltemetett az apokalipszis-álom. 

Szeletekre vágott gondolataimba hirtelen                                                                                        
beleütött a rémes felismerés,                                                                                                   
hogy Úristen, most vagyok ébren és közeleg az éjjel,                                                                            
ideje lenne már nyugovóra térnem,                                                                                               
vissza az álomvilágba, érted,                                                                                                   
ahol még kék az ég és tiszta a víz                                                                                              
és vannak még igazi nevetések                                                                                                                           
és talán virágokat találok                                                                                                      
valahol a fák alatt. 
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Persze, tudtam én,                                                                                                                                           
hogy álmodok,                                                                                                                                              
minden kép, gondolat                                                                                                                                              

                                                                                                                        
reméltem, hogy hamarosan eljön                                                                                                                           

De az álom foglya lettem,                                                                                                                        
sötétvörös ég és zöld csillagok                                                                                                                  
bámultak rám a semmiségből,                                                                                                                      
fémhangú nyikorgó nevetés                                                                                                                     
visszhangzott huzatos, szemetes folyosókon                                                                                                       

Csak néztem a bordó eget                                                                                                                                       
és valami radioaktív maszlagban                                                                                                                 
vonszoltam magam nagy nehezen                                                                                                                           
és nem szűnt meg az az átkozott nevetés                                                                                                               
pedig a tüdőmet szaggatva rohantam tovább,                                                                                                       
de még mindig nem jött el a hajnal                                                                                                                         

Szeletekre vágott gondolataimba hirtelen                                                                                                    
beleütött a rémes felismerés,                                                                                                                                  
hogy Úristen, most vagyok ébren és közeleg az éjjel,                                                                                          
ideje lenne már nyugovóra térnem,                                                                                                                        
vissza az álomvilágba, érted,                                                                                                                                     
ahol még kék az ég és tiszta a víz                                                                                                                                   

tések                                                                                                                                  
és talán virágokat találok                                                                                                                                 

 

Tavaszodik 

A fák alatt                                                                                                                     
ott van még                                                                                                                     
piszkos hófoltok                                                                                                                
nyoma, 

Hűvös szélben                                                                                                                   
érződik még                                                                                                                     
elmúlt idők                                                                                                                     
hava,  

és didergő éjben                                                                                                                
süvítő szél                                                                                                                     
jégcsapos                                                                                                                       
szava,  

de a tél, az                                                                                                                    
már elmúlt,                                                                                                                     
sőt, itt sem volt                                                                                                               
soha. 
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A turist-guide szövege 

Ez itt, kedves utasaink                                                                                                         
Immár a Csend Országa,                                                                                                          
A hangos gondolkodás                                                                                                            
Nem javasolt. 

A szerteszét heverő                                                                                                             
Tüzes szilánkok                                                                                                                 
Romba dőlt remények,                                                                                                            
Megszegett ígéretek,                                                                                                            
Elfelejtett szerelmek                                                                                                           
Veszélyes törmelékei –                                                                                                          
A rájuk taposás szigorúan tilos…  

Ez az a hely, ahol                                                                                                              
Virágba borult pusztulás                                                                                                        
Keretezi kétes jövőnket                                                                                                         
És átlátszó mezőkön,                                                                                                            
Csontszáraz erdőkben                                                                                                            
Bujkál a múlt. 

A biztonsági öv majd megvéd,                                                                                                    
Jöjjön, aminek jönnie kell.                                                                                                     

Minderről beszámolhatnak                                                                                                        
Kedves utasaink,                                                                                                                
Ha majd lassan Önök is                                                                                                          
Emlékezetté cseperedtek. 
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