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Fellinger Károly

Ujjnyomat

(Marno János 70. születésnapjára)

(nyelvkurzus)

Előfordult, hogy lepaktáltam a sorssal, 
akár az ösztönös vén lepkegyűjtő, 
visszatértem a tett színhelyére, 
vaksötétben, megnézni magam, 
a kívülállók biztonságával, hogy 
megértsem a nőt, aki majd világra 
hozza a gyerekem, valahonnan
az ösztönök kiszáradt kútjából, 
ahova a szomjúság hajította, 
mert aki tökéletes vagy hibátlan, 
annak itt az ideje váltania.

(az ég)

Észben tartom a fejemet, 
mint pénztárcámban 
lányom és unokám fotóját, 
vagy egy szentképet, amit 
elszámoltatok, amiben minden 
benne van, ahogyan a hit kimenekíti 
belőlem Istent, tévedéseim 
engem igazolnak, meg a rajtuk 
található gyalogátkelőket, 
ahol a nyelvemet ízlelgetve 
nem találja kijáratát a mélység, 
befelé fordul.

(fuldokolva)

A nyugalmat majd kilöki magából
a vers, a mondanivaló maga a 
fürdőkád dugója, akárhogy legyen, 
a jövőt legjobb elfelejteni, 
bár erre egy élet is kevés, hát 
összecsipegetem a szőnyeg mintáit, 
mind alája söpröm, zűrzavaromban, 
a szőnyeg alá, a túlsó oldalon, 
a mondanivaló maga a fürdő-
kád dugója, amit a költő mindig 
a zsebében tart, hátha még megússza, 
hátha az egész csak fél deci felhajtás.

(tömlő)

A nemlét akusztikája nagyon is 
valóságos, a szíved ütemére 
érzéktelenedsz el, kihordatlanul, 
sorsod, mint férges kígyó, levedli 
a túlélés ősi feltételeit, kozmás 
szagával megjelöl az alkalmazkodás, 
mint fokhagymával az ajtót 
Luca éjjelén a mákos fogú, a 
halálfélelemmel teli, lelketlen gyönyör, 
s te lemondasz az ínycsiklandó nagy ég 
kincseiről, mind a szádhoz közelít.
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(pitypang)

A tolvaj pillanat belefúródik 
az ébredésbe, majd beleszakad, 
akár a kullancs, a költő combjába, 
ami egyáltalán nem baj, a rovar 
gyomortartalma a veszélyes, a fej 
ugyanis néhány napon belül biztos 
kiesik a bőrből, a lényeg, hogy a 
pillanat fényt gombolyítson, s az idő 
a részletnek alkalmi sálat kössön, 
vagy megfojtva azt, nevét s eszét tudva, 
akár a hallgatás, ismételgesse 
diszkréten, amit senki sem tudhat, kötelező-
e tudatni a múló pillanattal.

(felhők mögött)

Lemondok kedvenc verseskötetemről, 
mindegyik verse lógott már nyakamban
egy palatáblán, a másik oldala meg 
szemérmetlen, ott a titok, a lela-
kott, földszintes ég, a megfejthetetlen, 

a könyvre azóta a bejárati 
ajtó kulcsát rakom lefekvés előtt, 
vonzónak találom a kulcsot, első 
pillantásra mindenről tehet, végül 
aztán magában hallgat, akár egy 
örökös, túlteszi magát a versesköteten, 
amiben a négylevelű lóhere van.

(nagy utazás)

Fehér, pilinkélő neszeket hallok, 
közben a veszteglő vonat ablakára 
rátapadnak az eltévedt csillagok, 
kívülről nem, belülről könnyen 
lekaparhatóak, egészen vélet-
lenül, kaparós sorsjegy az ablakom, 
az otthon melegével kecsegtet, ér-
tő szívemmel elfordítom arcom, 
a semmittevés az istenek dolga, 
s a vonat újra robog, megkörnyékez, 
vigyáznom kell, nehogy elaludjak, 
a világ végén biztosan nem áll meg.
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