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Falusi Márton 

Kiöltözünk és bemosakszunk

sosem hordod a fehér köpenyt
nem hihető az egyenruha
a talár és a tányérsapka
jelmezkölcsönzőkben helyezik
szolgálatba a szabásmintát
öltözz fel semminek vetkőzz ki
önmagadból a próbafülke
tükrei legrosszabb arcodat
mutogatják bő választékban
lehet hogy tükröd arcozódik
ismétlődő szerelmeimben
nem világos hogy ki szakított
kivel szakított az illető
leletezel vagy hátterezel
otthon így szoktál fogalmazni
laptopbelsődben belsőségek
ahogy felnyitod az orvosi
képalkotás eljárásai
a költői világképekhez
hasonló módszerrel dolgoznak
Primovist nevű kontrasztanyag
festi végig a laesiókat
hiányzik ez a kifejezés
eszembe jut a római jog
laesio enormis szabálya
felén túli sérelem mi is
túl vagyunk a felezőidőn
úgy kerülgetem az Uzsokit
mint egykor a Markó utcai
bíróságot jogász se lettem
a te párod se milyen szóba
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kapaszkodhatok ha szédülök
kiürítve a néma csöndből
átlényegít a tétlen áttét
révésze a mélyaltatáson
belemeríti részvétlenül
evezőjét a hullámokba 
behúzza elteszi örökbe 
emlékszem hogy vonzott a színház
összecsaptak a fejem fölött
függönyei abban a kopott
régi bőrkabátomban amit
nem tudtál rólam levetetni
transzvesztita pincérek mesés
labirintusban terelgettek
Fellini vagy Bergman turbános
gnómjai röhögtek gépileg 
akit úgy szerettem mint téged
úgy kerestem a díszletek közt
mint téged az onkológián
társulati ülésre tartott
zárkózott kitárulkozásba
fölkaptatok a másodikra
az E épület jobb szárnyában
ott a középső szűk folyosón
balra fordulok aztán jobbra
ajtó mögött az onkoteamed
eszmét cserél a jó halállal
protokoll szerint hatályosul
nyitott tankönyv alapján jár el
fehérjeciklikus körtáncot
jelentkezz koreográfusnak
hátha kiegyenesíthető
a paragrafus bélcsavarja
megfested a májmetasztázist
nagy felbontású képernyőkön
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teszed közzé a konzílium
filmnézőként elérzékenyül 
kisminkeled a főszereplő
elegáns latin betegséget
kilépőjét se kapkodja el
lelkére beszél instrukciód
találkozunk és megöleljük
megcsókoljuk egymást annyit ér
mint halottnak a csók rossz ízű
tréfát harapok el búcsúzunk 
egymástól végül újrakezdjük 
omoljon ránk viselhetetlen
tapsvihartól a füttykoncertek
színfala előírásosan
kiöltözünk és bemosakszunk
a kín metamorfózisához


