
Faludi ádám

repülő varázsmennyezet

az ég eltűnt  
sweet emma james 
ujjad koppan egyre jobban  
ujjad alatt a fekete és a fehér 
sweet emma james 
egyre szaporábban koppan 
egyre jobban szól a piahívó pianino 
az örökkévalóság csehó 
dobogóján éktelen bolond szóló
ujjad koppan 
egyre gyorsabb és egyre jobb van 
sweet emma james a sarokban  
hol a mennyezet hova repítetted 
erre riadtam 
az ég eltűnt 
sweet emma az ég is eltűnt felettem

ilyen napok

még messziről hallod 
charlie parker bebop 
 
a hangszerelő szalag finoman fut 
az ablak kicsuk és becsuk 
 
egy fóliázott világ 
légszomjas dalait hallod 
 
charlie parker kopog 
vékony felhő felöltő 
és a lengő sálak 
meg az ablakod 
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a hangszerről a sárga fény 
át a tű fokán 
és az üvegen túl 
a fák ágai között 
akadálytalanul 
az űrbe szúr 
 
vannak ilyen napok 

Gáspár

Sokáig úgy tudtam, hogy a  
kerékpárpedál neve gáspár. 
 
Nem írtam se így, se úgy, 
hogy Gáspár. Nem írtam sehogy, 
csak körvonalakat ággal porba, 
vagy ceruzacsonkkal a kockás  
spirál notesz belsejébe.
Porlovag öltözetben pörgettem 
órák hosszat gáspárt kézzel, 
a bicikli nyereggel, kormánnyal  
a földre állítva, hogy a pörgetés 
akadálytalanul menjen.
Két gáspár tartozik egy  
kerékpárhoz 
pár kerék pár gáspár, 
pár forgás, forgáspár. 
 
Semmi különösebb oka ennek, 
elbeszélgettem szívesen a tyúktollal is, 
sokszor voltam velem a közelben, 
amikor mindenki más a távollétemben. 
 
Járt hozzánk egy Gáspár nevezetű 
ember, 
nyilván megtévesztésig hasonlított 
a kerékpárpedálhoz. 
Ez igazán kézenfekvő; 
ágdarab, homok, ceruzacsonk, notesz.
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kicsit szomorkás a hangulatom máma
– kicsit belém szállt

kicsit szomorkás 
hát hogyne lenne máma 
nem jön rám a nagykabát  
ha meg igen 
molyok szállnak át az ujjain 
 
ha már ennyi lakásba  
járt haza  
nem csoda 
ha soha 
nem a megfelelő kulcsot  
dugja a zárba  
őrangyalába 
elsőre másodikra harmadjára 
 
és ha már  
a megfelelőt forgatja a zárban 
siet, hogy mielőbb bejusson 
pedig idekint nem üldözi  
odabent nem várja senki
énekszóval muzsikával 
fogadja a rádió évet ismételve
pici gólem mér letté a másé?  
pici gólem mér menté tovább?
elromlott a nagykabát 
molyok szállnak át

tetthely
– énképezés hatvankilenc tavasszal –

tanultam tételeket
kevertem vadállatokkal marsallokat
és hallgattam a marshallokat ha csak tehettem
és a kevertem felszíne rezgett a kezemben a bíbor ködben
a történelemtételeim felett az ég zamárdi-felsőn a csillagokig 

ért
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és a kozmosz semmiség a tenyeremen és a mindenség apró és 
egészen elvész bennem

én vagyok a teremtés a legnagyobb én a valódi legnagyobb én 
vagyok nem ám cassius clay 

és a történelem és az érettségi messze-messze mátka zamárdi-
felső gigászi csillaga ég

mindennek az átka és árka bepakolva a mindent túlélő 
tarisznyába

a padlásajtón át a nád a tó a felhők és a hiszékeny mezítláb
és hallgattam a marshallokat ha csak tehettem
kaptam is fülem közé a bíbor ködben
a nemet a nincs mit

(Bánhida, 2015. február 24. 17.35–17.44)

Zánkázni délen, délután

Véletlen találtam szépséges és 
ócska könyvek között a polcon 
odalent Zánka–Köveskál vasútállomás közelében, 
a tóparti házban egy cervantest. 
Mindenféle történetek vászonba kötve.  
 
Felvillant azok arca egy pillanatra, 
akiket nem is láthattam, se itt se ott és soha talán. 
Inkább arctalan mozdulatok voltak, 
hogy pontosabb legyek. 
hogyan forgathatták ezeket a lapokat, 
gondoltak-e bármit a leírt jeleket látva, 
és mi történt velük az idejüket járva  
és a történetet feledve nagyrészt?
ez futott át bennem  
miközben behajtottam fedelét a könyvnek,  
Rinconete és Cortidillo 
Miguel de cervantes Saavedra. 
Mi lehetett itt nélkülem 
és úgy egyáltalán? 
 
Engem a delfin hátára vett 
és kiszállított a partra. 
Mindezt nagyon helyesen tette.  
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ha a nép a nyelvére vesz, 
nem marad belőled semmi se. 
áristom lettem én arion 
és Férjedísze, eredetileg euridice.
 
Így mentek volna veszendőbe ők itt nélküled. 

keresztbe tett dobverő
(„összefügg a hajnali háromkor érzett magányossággal”)

amikor gyepen szaladsz mezítláb 
nyakig álruhában 
korfoglalásban hiszel 
terjedj el terjedj el  
messzire terjedj el 
társadul utoljára 
a remény vesz el
amikor hiszel a 
remény vesz el 
maradsz maradéktalanul minden 
reménnyel 
érthetetlen beszéddel 
hordószónoklattal  
a pillanat posztamensén 
ott ahol bezár a holnapelőtt 
homlokán hamukereszttel megjelölt napja 

&

hullani kezdtek a csillagok 
hullottak hullottak 
augusztus mélységes egéből 
szüntelen hullottak és hullottak 

abba nem maradt ez a csillaghullás 
végül az összes lehullott 
mindent elborítva 
szárazföldet óceánt tengereket 
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mindent ezen a földön 
csak a csillogás maradt 
nyakékből kilőtt váratlan irányú fények 

és valahol a csillagok alatt a  
mindenség 
képzeleted szívlapát tenyerén 
az ipari lótusz kelyhének közepében 
mozdulatlanul 

Gregory Corso-verset találtam napkeltekor
„huszonöt éves vagyok – gyűlölöm a vén poétákat” 

Tudnál-e ma reggel  
(vagy bármely időpontban) 
örülni egy Gregory Corso-versnek még 
csak azért, mert egy élő költő 
költözött pillanatokra az életedbe, 
valamikor valahol?
Esett, és az eső a cementgyár fehér porát 
lemosta a bokrok leveléről a kertben
a ház előtt. 

aprócska falevél dalokat hallgattunk 
klorofill kísérettel.  
a rádió az ablak párkányán, 
egy faág darabbal piszkáltad a cipőd talpát 
a betonlépcső harmadik fokán ülve –
lentről felfelé számolva, 
bentről kifelé tekintve 
az inside looking out hangjaira. 

Kezedben a könyv, 
a rádióban az animals
a könyvben ez a fickó, 
akit két fotó alapján magad elé gondolsz. 
Felolvas épp a díszleteid között, 
ahogyan te elképzeled, és 
egyre-másra telipumpálja  
az utolsó gengsztert karórákkal. 
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látod, 
persze, hogy látod, 
a reggel két vége között ülve. 
És látod megöregítve, amikor  
szétrontott testét viseli  
két álruhás vámpír oldalán. 
Szürke és jól szabott öltönyben mindegyik, 
ő meg közöttük részegen inog.

Lennék és voltam, 
a szőke bombázón a kioldó.
Egy gyerek üljön majd a napon 
a lapon a nevem felett, ha lehet. 

Szép kép. A temetői kőlap.
Berozsdált ujjak  
régi gengszterek kezén. Én a szőke bombázón, 
a ravasz meg lassan átveszi 
az ujjam hidegét. 

aztán majd reklám lesz a rádióban


