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I.
Tudom milyen idősnek lenni tapasztalat nélkül.



Törékeny
Kezemben tartom a pillanatot,

túl törékeny, nem akarhatom...

Kezemben tartom az érzést,

olyan régóta szeretném...

Most itt vagyok, és nem megyek.

Itt vagyok, reszketve de engedem,

hogy az élet vigyen és itt legyen

a pillanatom, az én időm velem.

Kezemben, mindenhol érzem,

kimondom és annyira félek,

hogy a szavakkal elszáll minden.



Tisztán, tompán
Halkan csapkodó lepkeszárny a napfényben

Egy szépség, amit mégsem lát a tükörben

És hiába kincs a színe, foltja, szárnya mozdulása

Egy világ él benne tisztán, tompán, mogorván.



Másnap
Lüktető zene, egy szemközni sóhaj,

üvöltő külvilág, s egy hangtalan óhaj,

csak egy rohanó pillanat,

mi talán holnap semmi lesz.

Fuss vissza, hogy másnap elérjed.



Elhallgatni
Keserű belátni, hogy valamit érdemes feladni.

Hogy újra egyedül ülök, próbálva elhallgatni

egy érzést, amit sosem akarnék magamban tartani.

Keserű belátni, hogy ezt a némaságot érdemes feladni.



Kristály-darab
Nem hagynánk, hogy a vér leszáradjon?

Nem lehet, hogy hagyjuk a folyót, hogy áradjon?

Vigyen, magával mindent, ami a torkomban ragadt,

vigyen, vigyen mindent, ami rám szakadt.

Hagyjuk, hogy a vér ránk száradjon.

Hagyjuk, hogy a folyó belénk áradjon.

Nem moshatnánk le végre a múltunkat?

Nem vagyok más csak egy kristálydarab.

Folyó, ami tudta milyen irányba halad,

mérgezett, bőrömet égető, véres nincstelen...

Nem vagyok más, csak apró darab az üvegben.

Nem hagynánk, hogy megszáradjon a vér?

Nem hagynánk, hogy én mondjam meg ki vagyok én?

Mert nem vagyok az, hogy másra legyen szükség,

nem vagyok az, hogy idegen legyen a gyűlés,

nem vagyok az, aki belehal valaki halálába,

nem vagyok az, aki fekszik, pedig felállhatna.

Szóval nem hagynánk, hogy a folyó megáradjon?

Csillanás vagyok azon a gyönyörű kristályon,

nem adom, nem adom, az életemet sohasem,

kételkednek látom, de a történetet csak én mondom el.

Itt vagyok és ha te nem hagyod, én majd megteszem.

Itt vagyok és az apró darab az üvegnek mindene,

ha nem hagyod, majd én leszek, aki megteszem.

Mert ha hagyod, hogy a folyó megáradjon,

a nincstelen lesz az, aki már mindent látott.



Szóval nem hagyhatnánk megszáradni a vért?

Ebben a világban ölünk egyetlen esélyért,

királlyá és királynővé tesznek egyetlen szóért,

de ha eltéveszted már hívják is a hóhért,

hogy olyat akasszanak, aki végre tudja mit beszél.

Ebben a világban a szülők sírnak minden esélyért,

a gyerekek pedig azt kívánják, a könnyeket bár kikerülhetnék,

új szabályok között a kezükre szárad a vér...

Szóval nem hagynánk a folyót áradni azért az esélyért?

Nem tudom tovább nem elmondani, hogy mi nem vagyok,

nem bírom tovább tűrni, hogy elvegye, amit már odaadott,

mert nem vagyok, nem vagyok, aki a múltnak tartozom.

Én vagyok és látom, ahogy kételkednek akárhányszor mondom,

pedig megteszek mindent, amit elképzeltem, ezzel tartozom,

senki másnak, egyedül csak magamnak, az életemnek,

az életemnek, amire másoknak szava nem lehet.


