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BIRTALAN FERENC

Elvivő pillanatok
nem tu dom felidézni ki mondta
menjek kenedi doktor elé
és mi volt a jelentősége
hiszen tu dta hol lakunk
s a sarkon-várástól nem érkezhetett  előbb
a menekülésre fogom
a nem-jelenlevésnek
az elvivő pillanat elutasításának
hogy tanú legyek
 
ezzel vánszorgok ezerkilencszázhatvanhat januárja óta
a doktor kitöltött e a halott i bizonyítványt
a pulzusát sem ellenőrizte
de a szobába vitt  lavór vízben szappannal kezet mosott 
ma csak úgy emlékszem arra a délelőtt re
ő volt az első élő aki elfordult anyánktól

mindent megért ek de akkor is
másként kellett  volna tört énnie az egésznek
nem lemenni a sarokra
akárki mondta nem ad felmentést
ilyen nyomoru lt pillanatok kísérnek
nincs magyarázatom
bennem a bűntu dat hogy élhetek ilyen gyáván

kikönyörögtem hogy visszafogadj
és hetekig hallgatt am a tert a-magnón
a tegnapi ember-t a szellemlovasok az égen-t
mellédvacogtam magam
de hozzád se mentem be a proszektúrára

fi unkat az előszobai ajtófélfának dőlve néztem
mikor már nem volt tekintete az evilágnak
és nem tu dtak megindulni a könnyek
csak fojtó szorítást éreztem
és most sem tu dom jobban felidézni azokat a perceket
mert  befalaztam magamba
és hiába szeretnék önigazolni
csak az ismétlődik bennem
ezt érdemeltem
bűneim alól nincs amnesztia
s ha lenne is már nincs hova szabadulni
én vagyok a bört ön
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Mikor a postáról jöttem

Eltűnik, elhagy minden emlék.
De ribanc vagy, vércseszegett  ég.
Reszket pár tépett  felhő rongya.
Jön egy szél, mind szemétre dobja.

Cipelem magam ripacs őszben.
Egész életem elidőztem.
Várt am, reméltem mindig-jobbat.
A bolond nem lesz csak bolondabb.

Álmot kergett em, ócska álmot.
Néha azt hitt em, fölviláglott .
Aztán csak újabb reggel, este,
de nem veled jött  soha egy se.

Kidobtam minden vacak lomot,
és tu dtam, újat nem álmodok.
Ki egy tétre tesz, mindent bukhat,
az apró tüzek kialudtak.

Jöhetett  bárki, soha nem te.
Ítéltett em egy-szerelemre.
Itt  vagy az őszi reggelemben.
Örök magányra haltál engem.
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Takarodó

a víz szeret a víz kegyetlen
akárha korona volna
száll febru ári fényben
ölel és szétszór semmi-lett en

a víz emlékszik a víz megőriz
akár egy örök-isten szobra
gyémántot szikrázik ébren
égre tör hull vissza a földig

a víz emlékszik a víz szeret
gyászol árvaság hidegében
a díszsorf alat álló virágsereg

a víz megőriz és tu dja jól van
szél simítja szét a permetet
halkuló trombitaszóban
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Birt alan Ferenc (1945–2018. április 10.) Szerkesztőségünk március végén kért  
új verset tőle, aki a kezdetek óta megbecsült szerzőnk volt és maradt. Már 
a kórházból üzente, hogy mindenképpen küld. Az itt  közölt 3 verset Fucskó 
Miklós szerkesztő az ő kérésére jutt att a el hozzánk, néhány nappal Feri halála 
után. (A szerk.)
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