
Mindennapi 
kegyelmünket 
Hajnalban 
kiáll a gádorba, maga van. 
 
Magas ég, 
a fele fekete, fele kék. 
 
Szélzene. 
Megint egy mindenség kezdete. 
 
Érzi még 
belül a test mályvás belsejét. 
 
Végtelen 
az idő. Életes kegyelem. 
 
Cikkanó 
kis gyönyör, porcokba villanó. 
 
Figyelni, 
ahogy a csontot-húst betölti. 
 
Fényszegély: 
ma is a romlatlan létesély. 
 
S itt a Nap. 
Magával azonos pillanat. 
 
 

Nyári vihar 
Az anya és apa csatája egészen bonyolult játék. 
Az apa az igazi rab: ő a hangos, a félelmes, míg 
az anya csak sziszeg vagy ég vagy zokog, de 
nyilván ő a — nem döntéseiben, pusztán csak 
eleve — szabadabb, ő az erősebb, még ha sohase 
győz is. Mindkettejüknek megvan az igazuk. 
És mindig van ok is, de tényleg. És békülés is, 
hát persze. Csak egy nincs sohase: béke. 

 
 
 
 
 

FALCSIK MARI 
 
Versrészletek a Kisbolygó 
címmel készülő műből. 
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Úgy élik át, ahogy lecsap, ha mit sem értenek 
is az eszét vesztett viharból, ami hirtelen a 
testük körül csapdos. Mélyen, belülről, teljes 
gyomrukkal követik, elrendelt rendben a 
sorjázó pöttyöket ázó lepkeszárnyon, ezüst 
csillámot botlató parti sziklán, sós vér kanyargó 
útját a combon, barna bársony hars repedését, 
szemgolyó hálója sírástól pirosát, víz üveggel 
telő mérges zöldjét, homokot a bőr sugaras 
pórusában, akadó szívverést, az anya krepp 
harangszoknyáján bucskázó pálcikamintát, 
piros–sárga–kék–kék–piros–sárga, ahogy 
a kergetve váltakozó hangsor, szoprán–szoprán 
dörmögő bariton–szoprán–halkuló bariton 
— és megint újra, a gyönyörű felsikító, a meg- 
veszekedetten vergődő, gyilkos dühtől éles szoprán. 
 
 

Első tanítóm 
Valami familiáris evidenciával, 
anyát megillető hűséggel őrizlek 
én téged, Koppány Nándorné, 
első tanítóm, Edit nénim, 
ahogy magas-horgas gótboltíves 
betűiddel, a szereteted szelíd 
türkiz-zöld tintájával odaróva 
komoly neved az elsőosztályos 
bizonyítvány alá. 
 
Szavaid helyreállítják a kizökkent 
igazságot: ha az erőszakos jobbkezezés 
miatt nem volna írásból kettesem, 
kitűnő lennék. 
 
Nem bánom egyáltalán, 
hogy nem lettem az. 
De áldom, hogy áldó kezed, betűidhöz 
hasonló szép hosszú ujjaiddal az 
iskolán túlra, egész hazulra elérnek. 
 
Második kisiskolás évem elején 
szeptemberben, a várva várt 
névnapomon keserves csalódásomra 
nem kapok mást anyámtól, mint 
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egy felnőttesen elegáns díszdobozban 
féltucat illatos, rózsaszín és világoskék csíkos 
batisztzsebkendőt. 
 
Zsebkendőt?! Amibe novemberi 
náthataknyos orromat fújhatom? 
Se játék, sem varázslat? Itt a vége, 
tényleg, ennyi volt? Egy világ készül 
összedőlni bennem és kívülem. 
A legkevesebb, hogy egy életre 
elfordulok a praktikus ajándékozástól. 
 
Te sietsz vigasztalásomra egy szép 
nagy füzettel: csupa csíktalan-kockátalan 
sima üres fehér lap, azt rajzolok rá, 
amit csak akarok, ha úgy tetszik, 
babát, virágot, saját világot, vagy 
nyarat, iskola nélkül. 
 
 

A rózsalugas 
Dórinak 

 
Valahol messze, messze innen, 
régen, mikor még csak készült minden, 
azaz te még nem is, szóval, 
mikor még meg se voltál… 
— de, de igen, Apa volt már 
és Anya volt már, 
csak még nem együtt... 
Nos, valahol messze innen 
volt egy kisbaba, 
aki a rózsakertben… 
— de igen, őneki is volt anyukája, 
nagyanyád volt az, 
csak te nem voltál még az unokája… 
— eh, dehogy, más se, akkor ő még 
nem volt nagymama, 
két kislánya volt, a nagyobbik Anya… 
— persze, hogy most is az, 
de hagynád már, hogy befejezzem? 

No, mondom, ebben az elvarázsolt kertben… 
— nem, nem itt nálunk, hanem ahol a Dédiék… 
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— igen, a csepeli Dédi, a tiéd, 
nagyapád anyja. 
Szóval, nyár volt, fényes vasárnap, 
pompáztak a rózsái dédapádnak… 
— ó, igen, annak. 

Nem, kicsim, nem tudjuk, hol él a lélek. 
Lehet, hogy egy nagyon szép helyen, tényleg. 
Ő talán a kertben. 
Meglehet, hogy ott az is megvan. 
Ő meg kinn ül, tán épp a rózsalugasban, 
ahol a ringatózó rózsák 
az ébredő baba lépteit óvják, 
míg álma ott száll még a fényben… 
Nézd, itt a kép. Látod, itt középen 
áll a rózsák közt a baba. 
Hát ez az a kert. És ez itt középen, ez Anya. 
Na, na, kicsikém, jól van, semmi baj, 
ne sírj már annyira. 
 
 
 

Melankólia  
és a szél 

Verának és Ákosnak 
 
Melankólia és a szél.  
Széllelbélelt alak jut róla eszembe,  
köpenye úgy lengi körül, mintha szárnyak,  
pedig csak az áramló levegő kap arcot  
a könnyű lepelt mozgatva.  
Szélfútta lobonc jut róla eszembe,  
ráncba szedhetetlen a tengerparti szélben,  
miért is szedné ráncba bárki,  
rasztásodik az magától,  
tincsekké ráncolódik.  
Széljárta fakorona jut róla eszembe,  
mikor melyik ágára üljön, melyikről pásztázza  
a horizonton, feltűnik-e egy vitorla,  
melyiken vegye kézbe a botkormányt  
egy kondenzcsík nyomában.  
Széllapozta könyv jut róla eszembe,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIKLYA ZSOLT 
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