
Falcsik Mari

Galambhalál

te tudtad hogy a galamb
nemcsak a járda
szegletén gubbasztva
de repülés közben
is meghalhat?
láttam egy ilyet
a Madách téren:
egyszer csak vége
és alázuhant
nyílegyenest lefele
talán a szíve?
mert azt láttam
nem villanydrót végzett vele

még állt a Merlin
azaz a falak még most is
csak már nem színház
– egyáltalán mi?
van ott valami most? –
milyen hirtelen zárt be:
szegény Dzsudink javára
tartottunk ott műsort
másnapra meg
mire Dzsudi meghalt
már nem is létezett
az volt a záró
az a nagyon szép
feszes telített este
amivel végül
épp mi léptünk föl
utoljára benne

az a galamb épp
a volt-Merlin tűzfala előtt
csapódott a földnek
repült – és abbahagyta
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ebben egészen
tetten érhető volt
az az egyetlen vágás
ahogy az előbb még galamb
még repül burukkol
magot eszik – bármi
aminek akkor vége lett
abban az egy
szent minutumban
nem áltathatja magát
aki látja
szép halál
ezt irigyelte volna meg
míg etette őket
a jó Hrabal?

Dzsudi úgy ment el
volt időnk rá
hogy beleférjen:
lélek lesz belőle
lassan tisztult fehérré
fogyott éteri lett
egyre többet aludt
és mindinkább úgy
az az összehúzódó test
akár a csecsemő
és egy nap kész volt
mehetett
neve is lett: „István”
hogy mint először itt
ugyanúgy szólítsák meg
a Kháron ladikján

Ballade fragmentaire

mennyi apró mozzanatban
rendezvén az Én redői!
mennyi sorban mennyi csipke!
mennyi évbe – évtizedbe –
telt míg összeilleszkedtek
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s még a munka! míg a szellem
mint a méreg minden pózba
szétterjedve végre bátor
állattá tett hogy a nyelved
rátaláljon egy jó szóra

mennyi műgond – és mivégre:
ha leverik kifolyik az ember vére

Mikor nem volt

mikor nem volt még télikabátom
már ’87-et írtunk barátom
és én harmincegy éves voltam
tudod a köztes állapotban:

még félérett de velőig felnőtt
és amikorra már persze eldőlt
hogy ha gazdag csakis akképpen
ami a pénztől mentes egészen

de büszke testem nem marta bánat:
szép műperzsaláb álbundámat
hisz találékony a fázó ember
kibéleltem az önérzetemmel

Kisgeneráció

lement a nap ifjúságunk egén
a Nehéznap is – ami jön nem talány
ketten vagyunk most Lennon meg én
Lennon mint fénykép szobám falán

száját penge se feszíti szét
okos szemének üvege néz
tény csak a halál és nem vereség?
homlokán mészfolt nemes penész
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Nemzedéki

most annak az ideje jön el
kiderül már hamarosan
hogy milyen öregen a rock nemzedéke

én alig várom
nagy szabadságot érzek ebben
löttyedt karokkal csápolni a bulin
énekelve a Dalt
egyre szebb rekedő Joni Mitchell-hangon
aztán besörözni bárkikkel
akik csak ott vannak
legyenek öregek
vagy fiatalok

mert mi nem fogunk haselkötőt viselni
az fix
arcot se pirosítunk
tán még hajat se festünk
és a műfogsort
mikor örökre elhagyjuk a huzatos házat
mint Máriska és Francin és Pepin
baltával zúzzuk össze a favágó bakon


