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Falusi Márton

Zsírégető iram
Futópadon ha edzek, látom tetőlakásom,
felhőkkel versenyezvén a távból csalhatok.
Kételyt támaszt irántam fedélszék-korhadásnyom,
éhségemtől kopognak szemernyi ablakok.

Verejtékben fürösztöm, mert visszatükröződöm
üvegfalról, a társak feszült arcizmait.
Súlyt fog, szakít, erőt fejt, gépet hajt, nyújt a földön:
ki így, ki úgy akarná sírját kifosztani.

Autóbusz-pályaudvart átszabtak áruházzá,
reinkarnációmért fohászkodik fogyás.
A lélek hálni mért jár beléd? Minek vigyázz rá?
Egészséged kiméld meg, hisz arra van, hogy árts.

Ha olykor mégis érzed, hiába tékozoltad,
megrendült, s nem jutottál világon semmire,
életbe vág az orvos, tűvé tesz gyógyszeroldat,
zöldséglevet fogyasztasz, sem inni, enni se

szabad, keserves alvó, szorongó egyketípus,
légszomjjal küzdesz éjjel, nappal gyomorsavad
túlteng, torkodba fölcsap, választasz aszketíkus
önmegtartóztatást, hogy ne mondj igent – tagadd,

mit Isten csábitóan megkíván ösztönödtől:
véred nyom ócska műszert, adása, vétele
az árleszállitáson fecskendőkből kifröcsköl
téged, rossz démon olt, szúr, csapol tevékenyen.

Pulzusszámodra nincs ír, számodra béke, fekhely,
nehezményezni kezded jelenlétét a test
nyugvó akcentusának, nem moccansz és cselekszel,
taglejtésed fölébreszt, álmodban is kövesd.

Zsírégető iramtól megkönnyebbülve futnék,
kontúromat fakítják csípőmön testcselek,
hogy összefogja Istent hiányom rajza tusként,
a lét mögül kibukkan, ha elfelejtenek.
 

Útbaigazítás
útbaigazítást kértem
otthontalanságból részem
amennyi illet kivegyem
parcellázzon fel figyelem
ha nem foglalkoztat remény
sötét se bánt napfény se sért
taposhat lúd- kacsalábnyom
bárhová odatalálnom
járatlanul megadatik
s hogy állomás vég tisztesség
pontját pontosan kimessék
időtlen műholdadatok

nap izzik dombgerincpiercing
űrrel telünk meg holdszintig 
földre ha angyalt űz álom
résnyire nyílik teljesség
égig hangya fut fűszálon
megadón mellé térdelek
míg talpaira egyenként
próbálja föl a végtelent
életem háton elhordja
lépteim mától könnyedek
semmi a lét viselt dolga
ha Isten alatt görnyedek
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