Faludi Ádám

gitárnyak-árbocok
nyarak

augusztusvég
kétezertíz

- egy lassú tánc dallamára -

a balatonból felszállnak sirályszárnyon
galamb evezéssel de tollkönnyen
tollkönnyen felszállnak a nyarak
a kimetszett nyáralak felfelé hullik a kékbe
szárnyáról lepereg a gyöngy
állsz benne kitárva kinyitva kitárva kinyitva
horgolt hullámok kendője ezeken a nyarakon
belevész minden abba a mélyülő kékbe
halak pezsgő raja lent a partvonal keskeny egében
árnyriadó rebbenti őket szét az árnyaddal játszol megint
de idén cseh tamás már nincs itt
almádiból siófokra vele
fekete hűtőjén nem hajózik át bereményi
nem vagy itt te sem de lehet hogy igen talán azok a nyarak nincsenek itt
azok a vonattal stoppal nyarak de vannak láthatod akár az észrevétlent
vietnámi papucs szándéktalanság szatyra
benne a semmi ami soha nincs hiába itt van biztosan az is
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csak már nem akadnak üresen maradt helyek
éji társakkal betölteni őket reggelig állj odébb ahol még ott a talán
egy kimetszett nyáralak felfelé hullik a kékbe
ébredve rágyújtana a parton az első szálra újra
a sátorlapos kifőzdék kétszintes hasznára hamuzna fentről
lődörögne magával kettesben amíg a túlsó part megérkezik
de idén már cseh tamás nincs itt
almádiból siófokra vele
fekete hűtőjén nem hajózik át bereményi
az elvétett jövőt gallér mögé be így változik így formátlanodik
látod a varrt matrónákat kiterítve a műanyaghabon
és a szépeket a hiány magjára öntve rá
főtt kukorica kürtős kalács fagylalt
tollkönnyen felszállnak a nyarak
áll benne a nincskereső kitárva kinyitva kitárva kinyitva
a nyarak gitárnyak-árbocosa meg jön megy ring
jön megy ring aztán engedély nélkül kiköt

szellemidézés a közelgő
vacsora elől

menekülve

amikor a saját képzeletem szüleménye vagyok
elszabadul pórázáról a nap
felnevetett és a szalonnabőrre dobta a könyvet
látod ha megadhatnánk a módját
ez most medvebőr lenne a heverő előtt
a hokedli pedig a kandalló párkánya
és bor ami az üvegben van
azt mondta hogy romlott halat evett a piacon
és délutánra ihletett állapotba került tőle
látomása volt
minden leendő ötlete ekkor fogant meg benne
olyan mintha magát olvasná valahol az ember
mintha könyvből olvasná mint most nemrég
ezt a romlott halas dumát a piacon
minden egyes ötlete abból a fajtából való
amelyik megvalósulatlanul többet ér
a tehetség nem kötelez arra hogy ki is aknázzuk
nevetett és a szalonnabőrre dobta a könyvet
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