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BÁ LINT LIL LA

Le ült
„Sza kad na rád az ég” –
szi szeg tem a fo gam közt a ha to son,
szom bat es te pont ban hat kor.

Hány he te is? Négy?
Most nem a Ki rály ut cá ig uta zik;
igaz, nem is kö ve tem.
A vil la mo son szo ro san mel let tem áll,
szin te egy fér fi sze mé vel lá tom
a far mer ben dom bo ro dó fe ne két.
Az tán meg szó lal ben nem a nõ is,
na ná, hogy kri ti zál: pi ros blúz hoz
bar na or kán dzse kit, kék nad rá got
és fe ke te, fû zõs ci põt húz ni
mi ni mum íz lés te len ség.
Ahogy meg for dul, lá tom,
a ka bát já ra akadt egy ki hul lott, hos  szú,
hul lá mos õsz haj szál.
S már õszül is. Az õsz is ittfelejt még?
Le ül, ve lem szem be. Benjamin Britten-kottát
szo ron gat a ke zé ben. A Mar git-híd fe lé
na gyot só hajt. Rá mo so lyog
két ku tyá ra, úgy tet szik,
azok vis  sza mo so lyog nak.
Ti tok ban szem lé lem az idill jü ket,
azt se tu dom, hogy húz zam fel jebb az or rom,
bõr ka bá tom zse bé be rej tett két ök löm iz zad.
Jó vol na be le csíp ni a fe ne ké be,
vagy leg alább is meg húz ni a fris sen mo sott ha ját.
Né zem két vak szem ét, a hal ványt,
a két ki et len völ gyet.
A Má sik is így néz he ti, két kí gyó,

két pá pa sze mes.

El va gyok zár va
El va gyok zár va min den tõl, min den ki tõl.

A za jok ból tu dom meg, mi a va ló ság: 
a pénz tá ros nõk pél dá ul fél tíz kor zár nak,
a szom széd sze re ti a Limp Bizkitet
és mû kö dik a sze lek tív hul la dék gyûj tés
a ki len ce dik ke rü let ben.

Ilyen egy sze rû min den. A töb bit pó tol ja
a tu dat, hogy ez az, ami van.

Meg adom ma gam.
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Min den más kép pen van
1.
Min den más kép pen van.

Már so ha se lesz úgy, ahogy,
ami kor, és, aki vel.

Ál lok az ab lak ban, mint an  nyi szor.
A füst, mint min dig, gra vi tál.

2.
A kol lé gi u mi szo ba ab la ka
egy el ár vult ping pong asz tal ra né zett.

So ha, sen ki nem ját szott azon az asz ta lon.

Az ütõ ket évek kel ké sõbb vet tük,
a Mes ter ut cai kí na i nál, még együtt.

3.
Bont ják a Híd pres  szót is.

Sor ra be zár nak azok a he lyek,
ahol tör tént va la ha va la mi.
Pe dig, ha va la mi tör té nik, ak kor az va la hol –

min den hol tör té nik va la mi.

4.
Szét hány juk, el hagy juk a tár gya kat
amik ide-oda kí sér tek ben nün ket
éle tünk fon tos pil la na ta i ban.
Fon to sab bak ban, mint ez.

Te me tõ jük sincs.

5.
A dol gok min dig ar ra vár nak,
hogy túl te gyem ma gam raj tuk.

De mi lesz ak kor, ha
se do log nincs, se túl te vés?

Min dig, min den olyan ke vés.


