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Fürjes Péter

négy hiányzó négysoros
tudod hogy mégsem öltem
soktucatnyi gyönyörben
ha megkínált ki kívánt
járhattál asszonyölben.

növesztem körmöm sz�rzetem
úgy n�jön mint a halotté.
nem vesztek többet összesen
mint ami már a halotté.

szívemben szép a gyermek
ha arra szán kegyelmed
de arra már asszony kell
hogy viselje fegyelmed.

meglehet én már nem vagyok
esznek az égi angyalok
s ha már a csontokig fogyok
az égig elmegyek gyalog.

Az utószó születése
Ha a holnap elé sündörgök
akkor is
eltakarja az egészet a szervek a száj mennyi mélye.
Holnapról eloldódnak a részek,
megindulnak
esni a véres vatták, vadalmáról a héja,
az életb�l az addigi gyerekkor,
az udvarról a szemetesvödrök.
Esni kezd a sírás szemek hullnak
és hullnak a szem alól az árkok, az arcról a vonalak,
hull a falról a repedés, a tüd�re szívott folyosó,
két lépés hull és egy vissza, bugyogók bugyogása
a lavórokról a zománc, a zománcról a karcolások,
s a lavórról a leütött foltok is hullnak,
hullnak a mozdulatok két cigaretta között,
a tapogatózások, a leülés-fölállás, a cip�f�z� kikötése,
a cip�f�z�k, a térképekr�l kelet nyugat vagy észak,
a cip�b�l az izzadság, a szappanról a sz�rszálak,
a lányról a ruha és a lányból a n�szag,
minden dolgok zuhognak szerteszét.

Nehézarcú bányászok hullnak,
elsötétített homlokúak.
Csomósodnak, rakódnak halomba,
mint a szén.
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Hull arcuk, hull arcuk neheze,
színes szemeik megfakulnak.
A szájak sarkából éjszaka
szivárog, fényes füst foszlik.
Izzadságuk a b�rön beázik,
erjed a gyomor, máj bugyborog,
tüd� piroslik.

És fölizzanak az átizzadt zoknik,
kigyulladnak a mosdatlan edények,
a szájak oszló gáza nyelvek lángjától belobban,
kigyulladnak a takarók, a takaró alatt a matatások.
Megkeres a meleg havazás.

Árnyékunk lassan kifehérül.

In memoriam H. L.
A híg homokban üveges tajték.
Csillog a halérdemérem.
Az erd� elszivárog,
bogár kalimpál, úszóhártyás vakondok;
hibbant levél, csöpp-csöpp es� hull.
Gy�r�znek a fatönkök.

Lassan megtelik a táj.
Ami az ég tetején átszüremlik,
a susogó sötétség fölissza.
Billeg a hold: színarany szarka,
nem fészkelt ily rengeteggé
gy�l� éjszakát!
Lábadon mázsás mohacsizma.
A búvár fenékig bukik, a madár
magasba öli magát.

Fekete mélység örvénylik.
S amint e folyékony földet,
magam is érzem, szívembe
vas és k� hull
s csobban. És gy�r�zöm, amint csobbanok.
Nyaldosnak apró homokhabok.

Amerre az ingó bokorbóják
jelzik; reggeli, komor halászok
arcukat megfürösztik,
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s a ringó rét hálóját bevonják,
csak eltévedt hal vagy bolyongó rák
a rögökre-kötött gyökerek között.
Aki itt földbe ugrott,
nem kerül kézre élve.

Hátadra nem t�ztél jelz�zászlót,
nem hajlik nyomodra gyepfodor.
Ki hajít utánad parafa ment�övet,
ha a mélyföldi áramlás elsodor?
Nagy-nagy légzsákot vittél-e?
Válladra kötve tökindát,
le ne merülj túl mélyre.
Hogyan rejted el magad,
ha az iszapot izgatva habosra
a szúrós bogarak
körbelengenek akár a legyek,
s a húsev� halak?
Arcod a föld lemossa.

De lásd, nem volt hasztalan
e teli tátogás – mint a kopoltyún,
pitypang bugyborékol:
úgy �riznek a habzó göröngyök,
mint kínlódó kagyló hasa a gyöngyöt:
e holt asztalon
a szél már moszatot
oszlat: konyharongyot,
míg a lágy burokból
kibomlik szépen a vizek arca,
itt-ott borostás
még, ahogyan belen�tt a sás;
és borzasul barna, nagy fürtökben a gyékény.

VÁR RÁD A TENGER MAGYARORSZÁG 
ÉSZAKKELETI PARTVIDÉKÉN

nyersfénykép
mi alszunk f�ben fában virágban
szerelemben
kidöntött pohárban kiöntött szeszben
az alkohol kitöltésében mi alszunk
mi lesz az arcunk
ha nem rejt álomra mélybe
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az udvar ócska vödre
a lépcs�ház zöld csempéje
hajlik föléjük homok a földre
kihalsz
vastag ajkak lelógó barna haj homokred�kig-
arc
csak hajlok fölém
kutatom
az udvart a vödröt a vödröt az udvaron
és magadra hagy akkor a lépcs�ház
el�tti kavicshalom
most már minden megtörténhet
velem f� fa virág szerelem
most már mindenben megtörténhetsz,
hajolsz magadra.

mese – mese
nem vigasztalódhatsz versekbe szöv�dve haltál volna
inkább az �szbe mikor a nyári szerelemhez szokott szilvafák
szíve dobogott és ellopott az éjszakától egy vasárnapi virradat.
nem tudhattad az égr�l peregni kezd a festék
sikoltoznak a fecskék azután tanítottak
járni asztal-fia kisszék az alólad kimászó sámli.
majd kerget�ztél s megpihentél a villámvállú égen
nyalogattad kövek késein táncoló térded nemigen
maradt rajtad ép b�r kin�ttél az udvar tenyeréb�l.
most fölhúzhatod vastalpú bocskorod ezt el is kell
nyúznod végre indulhatsz gyönyör� reggel
a gyerekkel árva mesék mennye alatt együtt
a táltos-tenyer�ekkel szilánkos szárnyú madarak
nyomát követve üveghegyes vidékre.

vázlat gyermekdalra
látjátok öleim erre jutottam
fürösztöttetek lukas kozmoszban
fekete tóban
kiskacsa lettem csurom madárnak
göröngy a szárnya
anyához készülök angyalországba.


