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BOR BÉLY JÁ NOS

mi rõl is hall gat tunk
vol ta kép pen

Dr. Csapkay Ist ván ta nár úr nak 

nem mond hat ta el Ta nár Úr
hogy csak rö vid idõ re ma rad hat még így 

ma gya rá zat nél kül mert ez el mú lik úgy is
ad dig majd ván szo rog si vá ran és kis sze rû en

és tu laj don kép pen vis  sza me nõ leg lesz lát ha tó csak
hogy si vár és kis sze rû volt pe dig biz tos nak és

ter mé sze tes nek tûnt min den per ce mint a ki szá rí tott 
Ráb ca me der ahol az osz tály fúj tat va rúg ta a lab dát

lyu kas órá kon át a má jus zöld jé be fe led kez ve hu szon négy 
fiú föl det nem érõ len dü let tel a me cha ni ka dol go za tok kö zött

a hos  szú szü net ben re mény tel ten és vi hog va vé gig 
nem sej tet tem hogy min den szán dé kom hi á ba va ló lesz 

eb ben a vá ros ban ahol a Kar me li ta rend ház eme le ti ab la ká ból 
egy éj sza kán át vas vil lá val szór ták az ut ca sa rá ba a könyv tárt

nem mond hat ta el Ta nár Úr nem tud hat tam 
ak kor még ezt sem mi rõl is hall gat tunk vol ta kép pen
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nyár es ti rö vi dek
1.
ven dé gek kel te li a nyár est te ra sza 
er re a rö vid idõ re kiülök még ve lük
mö göt tem a ház ré gi hû vö se ta szít

2.
úgy volt hogy majd fel kar co lom szemköztre a he gyet
az is me rõs sö tét tel lás sam a fa ta ka rá sá ban is 
érez zem ta gad ha tat la nok a még is ta pint ha tó vo na lai

3.
fon tos le het még hogy meg ne vez zem a szé gyent
az erõt amely fel tá maszt ja az em lé ke ze tem újabb
éle tet le hel be lé és biz tos le he tek a pon tos ké pek ben

4.
úgy tör tén he tett ahogy ed dig tud tam fe les le ges
a még újabb és újabb ol va sat e szá nal mas
bel sõ fe cse gés nek le het ne már vé ge

5.
ha ki ven ném ezt a né hány per cet a mai nap ból
egy má sik es te ma rad na itt a kö ze li föld
nyir ka tör ne rám mes  szi re tûn ne az asz ta lon a po hár

6.
ami kor fönn az ég ne vet len
néz het tem még a bá rány sze mé vel 
gyö nyör kö dõn csa pód va az il la tok kal

7.
töb bet ért vol na vá ra ko zás sal kez de ni
mint ha nem ér ne vé get nem vin ni nem jön ni
töb bet ért vol na

8.
érett fén  nyel tel ve a bo ros po hár
las san elül ben ne a szür kü let hû vö se meg-
bá nás nél kül nem ma rad hát ra ami van

9.
úgy tû nik las san be for du lok ab ba a zárt tér be
ott is az ért he tet len vesz majd kö rül bil le gõ
ár nyak ne szei után bot la do zom új ra csak

10.
át bu kom majd a te rasz kor lát ján a pör dü lõ test ben 
va la ki más lesz min dig is va la ki más nak szán tam ezt
a tes tet mint ami nek lát tam ma gam

11.
ven dé ge im jön nek ma es te még he lyet te sí tõ 
sza vak kal ara szol ga tok kö zöt tük és szá nok min den
múl tat nem idõz nem fe le zõ dik csak be lém ful lad

12.
bot rány ba ful lad a fel tá ma dó szél az ég zen gés
a vil lám lás fé nye az esõ zá po ra bot rány ba ful lad
mind ez és szét reb be nnek a vá rat la nul ér tek


