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JÁSZ AT TI LA

Azismert
Arc ra bo rult szob rok szer tar tá sa a fû ben
Haj na li har mat cso rog tengersós könny he lyett az idõ tõl szét vert ar co kon lát ha tat la nul
Sí rás és mez te len ség együt tes sza bad sá ga
Alá zat és meg bo csá tás hasz nál ha tó vá la szok nél kül

Az ur na tar tó be ton fal tö vé ben sár ga gyer mek lánc fû
Mû anyag, an gya li vég tag ok, az én, az én, az én va gyok
az ol va dó hól ében sza na szét
Alá zat és meg bo csá tás kö zött a szép ség kot táz za az is mert dal la mot

Épp úgy
A köl té szet a nemlétezõ egyen súly ke re sé se és meg va ló sí tá sá nak kí sér le te 
Ahogy a pa nel há zak te te je be le lóg az ég szür kés kék jé be
És ahogy az ég kékesszürkéjében fel ol dó dik a pa nel há zak leg te te je
Akár egy jól si ke rült ak va rell fest mé nyen

Épp úgy mo sód nak kézzelfoghatatlan va ló ság gá egy vers szó tá vol sá gai 
Ben nünk 

(cseppetsem)
A tü kör kép ve lem együtt len dí tet te kar ját, utá no zott, gri ma szo kat vá gott rám, ám 
hi á ba pró bál tam azt mon da ni ne ki, te én va gyok, nem hit tem el, még én sem, nem 
tud tam, akár hogy pró bál tam, nem is mer tem ma gam ra ben ne, õ pe dig, a
tü kör kép, még ed dig sem ju tott, hogy ön ma gát ben nem akar ja fel is mer ni, ez az 
iga zi tra gi kum szá mom ra, bár csep pet sem meg ha tó


