
9Faludi Ádám

előnyös megkülönböztetés

– brecht megkülönbözteti rilkét jandl kérésére –

rilkének szamarat kellett vennie
rilke elment szamarat venni
kettőt is kellett
mert rilkének két szamárra volt szüksége
rilke két szamarat vett 
és különbözőképpen nevezte el mindegyiket
hogy meg tudja különböztetni őket
különbözőképpen 

ült otthon egy olyan helyen
ahol más állni szokott 
és szamarakat különböztetett meg

rilke jó költő
mondtam én már régen okosoknak
szamaraknak mindenkinek

azt is
hogy akad egy jó módszer
a kettő megkülönböztetésére
ugyanúgy mint rilke megkülönböztetésére
meg a megkülönböztetésre úgy egyáltalán
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álomfogyatkozás

a fiam odaadta a  bass kick 300-at
hughes & kettner
elpusztíthatatlan kombináció
lavórforma hangszóró a rács mögött
fent az erősítő a gombok a piros fény 

elhoztam a garázsból ahol próbált
a zenekara
hatvanas évekbeli álmom
szólózok magamnak a házamban
egy saját ágyon
hajnal három

nem tudom  hogyan terveztem
az angyalok idején
hogy pontosan hogyan is terveztem
kopottas kópia
döngetem a bass kick 300-at
hughes & kettner
a franc megette 
nem vettem a semmit 
kellőképpen figyelembe 

ha az álmok mindegyike valóra válik
ez azt jelenti
hogy nem marad belőlük semmi 
ez a hangsor fut szerte
falak könyvek képek ablaküveg
felhalmozottak és feléltek játsszák vissza 
a tökéletesség felé törve

a fiam jó ideje nem használja a bass-kick 300-at
én vagyok a legapád ereszkedő bluesban
a gitár is maradjon nálad
azonnali kérdés helyett 
azonnal készen a válasz
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ne csak nézd azt az éjszínű lakkot
hanem hangosítsd fel ahogyan feketéllik
elhallani eddig ahogyan játszod
a keep on running elejét
meg minden basszus futamot
amit te másképpen neveztél

mit tenne az a sok angyal a valósággal
ha a saját ágyat a hatvanas évekbe visszavinném
időfogytiglanra ítélve
kopottas kópia hajnal három
szólózok magamnak a házamban
egy saját ágyon

weöres-firka a benczur utcában pesten

(a költészet örök)

száraz tüzivíz vezeték csatlakozó

száraz
tüzivíz vezeték 
csatlakozó

száraz tüzivíz 
vezeték csatlakozó

száraz tüzivíz vezeték 
csatlakozó

száraz tüzivíz vezeték csatlakozó
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