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Gál Ferenc

ELSÔ KÉZBÔL

Nem változnak a hírek.
Az állam hadigépeket bérel
és szállítóhajókat,
a temetônél víztolvajokat fogtak,
urunk imádja hangját.
Hogy éjfél után új fiút vagy lányt
avattak-e a fôépítész háremében,
csupán az utca beszéli.
Azt pedig, hogy vegyél vissza kicsit,
barátom, heveréssz csak zokniban
a lengô függönyök mögött,
leginkább ebben a szobában hallod.
Ahol csak telefonok világítanak
az ágyon, és a szokatlan zajokra
pironkodás nélkül felneszelhetsz.
Végignézheted, ahogy szemközt
a kirakatba sziklához láncolt testet
emelnek nagy, alvó madárral.
Rábólinthatsz, hogy a csillagászati
ôszben a reklámzabálók éjszakája
milyen színpompásan száll le,
kicsit kiváratsz,
vagy máris dédelgetheted
az alkalomhoz illô tervet.

ROMÁNC

A médium szavait követtem.
Ráérôs tempójukban a nôt,
aki szempilláin beéri a mûveim
hamujából pepecselt színnel,
és hozzám illô korban.
A kézzel írott intést sem feledtem,
hogy eltérô hôfokon bár,
ugyanazt a vizet hajtja föl
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a gyönyör és az ôrület kútja.
Egy este aztán kétszer
kapcsolt be a közvilágítás,
vagy sárga esô áztatta a várost,
de nem ez a lényeg.
Hanem ahogy lánckorlátnak dôlve
hadartam: ha soványnak talál,
jöjjön el, és etessen húsokkal.
Még meggondolom, felelte,
és másnap megjelent egy akkora
kakassal, hogy holtában is
tiszteletet parancsolt.
Amit a magamfajta ösztönösen
és fáradságot nem kímélve leplez.
Alapjáraton talán csak emberi
hangoktól mentes zenével,
a vacsoraasztalnál már aranyszállal
bonyolított mellényben, önképe szerint
a jóval ütôsebb diadémmal is felékesítve.

Rapai Ágnes

MEGTAKARÍTÁS

Túldramatizálom, nincs is akadály.
Ha sikerül majd figyelmen kívül hagynom,
hogyan kerüljem el azt, ami vár.
A buszmegállóban áll egy öregasszony,
kaprot, cseresznyét tol az orrom alá,
mögötte meg egy szórólapot tartó
gimnazista a Ferenciek terén.
Ha ügyetlen vagyok, megkerülhetetlen
a mûanyag poharat csörgetô kamasz,
és a vak férfi a másik oldalon.
Ha a lépcsô közepén megyek le, 
talán megúszok egy bibliaórát,
megtakarítok néhány száz forintot,
öt-hat jócselekedetet, de csak akkor,
ha mindent jól kiszámítok, és nem tévedek. 


