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>> szétrágjuk magunkat, a gödröket az arcodon,
a  ráncokat  a  szemeink  sarkában.  menekülünk.
olyan  erősen,  és  akaratosan  tesszük  mindezt,
hogy ha egy percre  is  lassítanánk,  a  világ  talán
megállna ijedtében. szétkenem arcodon az időt,
és belemarok a húsodba, hogy hidd már el végre,
hogy  semmi  sem  abból  áll  amit  igazságként
bebeszélünk magunknak. <<

3



ALBERT TÍMEA

>> mivé növesztjük egymást? többek vagyunk-e
egymás  belélegzésénél,  megálmodásánál?
világokat teremtünk, és nem lehet-e, hogy te nem
is létezel, vagy én is csak addig vagyok itt, amíg
gondolsz is rám? <<
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>>  valójában  soha  senki  nem  fog  álmodni
helyetted. senki nem lök majd rajtad, hogy indulj
az  álmaidért.  soha  ne  várj  erre.  csak  mélyül  a
szakadék  az  egyik  lábad  alatt.  mindig  egyedül
leszel.  de  mindig  eldöntheted,  minden  egyes
reggel, hogy élvezni fogod ezt, vagy sem. <<
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>> bőrödön át 
áramlik felém az,

amit száddal tagadsz. <<
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>>  valakinek  végre  elégnek  kell  lennie  ahhoz,
hogy elég legyek számára. csendesen fordulok el
ettől  a  torz  világtól,  a  világ  arcától,  amiben
minden olyan másképp  történik,  mint  ahogyan
lehetne.  kiesünk  egymásból.  ledobott,  megunt
cipők.  kiégett  vágyak  a  sarokban.  álmok,
melyeket soha nem mertünk végigálmodni. <<
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>> aztán felkel a nap,
vagy a lelked csillan,
vagy már elég álmos
vagyok ahhoz, hogy a

szíved mélyével
beszélgessek 

a szád helyett. <<
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>>  persze  megértettelek.  mindig  megértünk
mindenkit, mikor már a sor végén állunk. mikor
már igazán lényeges dolgot nem kezdhetünk az
ölünkben fekvő súlyos felismerésekkel. akkor már
mind  csak  szublimál.  mi  meg  ott  maradunk
rogyadozva, a helyük alatt. <<
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>> ecsettel kenem 
eperszínűre a szád.

vonala benne van kezem
remegésének

ritmusában. <<
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>> álmodozunk és szédülünk. úgy érünk földet,
hogy  igazán  el  sem  hisszük,  hogy  valaha
lebegtünk.  a  fogadalmakat  szétrágja  a  rozsda.
mégis újra kezdjük. szívdobbanást érlelünk, kérés
nélkül  osztogatjuk.  elesünk.  egyedül  legvégül
mindig  elesünk.  átlényegülünk.  és  valami
ismeretlen oknál fogva hiszünk. nem bevallottan,
de hiszünk. <<
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>>  akarok  valami  nyomot  rólad,  ami  túlmutat
azon,  akiként  számon  tartalak  a  szívemben.  te
vagy az én csöndem. és a legrosszabb napjaimon
valami boldogságillat. <<
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>> csak most menj  távolabb. egy egészen rövid
időre. nem szeretném, hogy örökre belém ragadj.
felismerd  sóhajom,  vagy  hogy  az  utcán  lopva
engem  keress,  hogy  én  jussak  eszedbe  a
madárénekről. <<
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>> azok voltunk, akiket soha senki másnak nem
sikerül  reprodukálnia.  azok  tudtunk  lenni,  akik
soha  nem  leszünk  másokkal.  fognyomok
maradtak már csak. levetett jelmezek. <<
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>>  tudod,  hogy  úgyis  el  fogunk  tűnni.  mielőtt
háromig  számolsz.  mielőtt  mély  lélegzetet
veszek.  semmink  nincs.  és  talán  amit  most
leteszünk magunk elé, az is majd csak egyszer a
végtelen  határán  fog  összeállni  egy  képpé.  sok
üres  járatot  kell  végigjátszanunk.  üres
vagonokban  utaznunk.  rohanó  fákat  nézni,  és
arról  álmodni,  hogy  ennek  a  jelenben  is  lesz
haszna.  csak  a  képtelen  lapokat  bámulom,  a
kétszer  kimaradsz  feliratot  a  táblán,  ahol  a  kör
csak  egy  irányba  járható.  messze  akarlak  tudni
magamtól.  óceán  akarok  lenni,  hogy  ne  találj
rám.  és  csak  akkor  érkeznék  vissza,  amikor
szükségét érzem. <<
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>> el akarom takarni a
szemem.

ne lásd meg. ne keresd.
lüktet a bőröm alatt a

szívem.
csak ezt figyeld,

csak ússz velem. <<
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>> majd azt fogod mondani, hogy mennyire nagy
hiba  volt  részemről,  hogy  volt  idő,  mikor  nem
voltam boldog. aztán meg azt, hogy mennyit ér
az az élet, amit ha visszanézek, üresnek találok.
én meg csak könnyes szemmel bólintok. de aztán
rájövünk, hogy végül is sohasem késő. én persze
mindig  némi  felháborodást  tartogatok  szívem
mélyén, mert nagyon sok időt kellett eltöltenem
egyedül.  de  az  igazán  fontos  dolgokhoz  csend
kell,  és  valami megfogalmazhatatlan  mélység.
zajban  nem születnek  igazi  kérdések,  és  valódi
válaszok sem. <<
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>> ahová megérkezünk, 
az csak a hely,

ahonnan átutazunk <<
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>> ilyen messze még sosem voltunk egymástól.
mielőtt  ismertük  volna  egymást,  már  akkor  is
közelebb voltunk.  halvány  reményként  éltünk a
szívünkben, hogy egyszer talán leszünk. <<
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>> a nevetéseink mennyivel törékenyebbek, mint
a semmi. vagy mint mi magunk. törékenyebbek
az álmainknál. törékenyebbek az életnél is. apró
üvegfiolákba kellett volna őket gyűjteni. <<
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>>  szeretkeztek  a  szemeink,  miközben
lényegtelen  dolgokról  kiabáltunk.  mert  amit
valójában éreztünk egymás iránt, arról soha nem
beszéltünk. <<
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>> úgy akartam ragyogni, ahogy te. de nem a te
mintádra, nem belőled. hanem tudtam, hogy ez
bennem is él, de előtte soha nem érintette meg
senki. éreztem, hogy te vagy a kulcs hozzám, és
soha nem akartam már leállni. soha nem akartam
ettől az egésztől megfosztva lenni. <<
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>>  az  olyan  utak,  melyekről  éveken  át  hittük,
hogy  lezáratlanok,  most  mégis  biztonságosan
záródnak.  ez  csak  egy  dolgot  jelenthet; hogy
sokkal  fájdalmasabbak  vannak  valahol  bennünk
nyitva. <<
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>>  ha  elfutsz,  én  követlek.  mindenféle
magyarázkodás  nélkül.  ok  nélkül.  cselekvésre
felkészületlenül.  egy  erdőben  érlek  utol.  és
nézlek. riadt kis állatok vagyunk. most mihez is
kezdhetnénk.  most  mi  következik.  mivé  legyek,
hogy  örökre  a  tied  lehessek.  egy  kék  madárrá
változom, hogy mindig követhesselek. hogy csak
a parányi árnyékom érezd meg az arcodon, vagy
inkább  magasabbra  szállok,  hogy  még  kevésbé
vegyél  észre.  és  mikor  beborul  az  ég,  egészen
közel  merészkedem.  amikor  eső  esik,  a  széllel
megérintelek. <<
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>> azt mondtad, én az a fajta vagyok, aki mindent
túlél. talán ennél jobban soha nem volt igazad. ki
akarom nevetni az életet. és szeretném, ha senki
nem  sajnálna,  mikor  éppen  felpofoznak.  hogy
kicsit  jobban  az  legyek  kívülről,  mint  aki  belül
vagyok.  királynőnek  gondoltam  magam
melletted.  és ez fény volt.  meg ragyogás. meg a
halandóság  valami  hétköznapokba  csempészett
adrenalinja. <<
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>> mostantól mindig 
szükségem lesz rád. <<
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>> ha nem vesztem volna
el ezerszer,

most megengedném 
magamnak azt a luxust,
hogy beléd szeressek. <<
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