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Falusi Márton

Vallomás a testhez

este betérek a konditerembe
musculus abdominist felülések
edzenek itt legalábbis ez üdvös
formagyakorlatokat javasolják
végzik-e vagy sem a fogyni igyekvők
mennyi bigott tagadása örömnek
élvezeteknek a testet egészség
késziti fel hogy utóbb ha lebomlik
körvonalát igazítsa koporsó
kisfiuként könyörögtem az első
sport kenetét feladó klerikushoz
ponyva alatt neon ég teniszeznek
labdaszedést követő viadal dönt
mindig a rám maradó feladatról
cidrizek egyre a foglalatosság
szégyene sója örökre megizzaszt
mind leköröznek ügyes se vagyok gyors
annyira sem megy a pályalehúzás
meccs salakos nyomait takarítom
lendületet mi a labda a lábak
eksztatikus viszonyát kifejezte
mennyi pofára esés kerülendő
bukta tetézi be visszakozásom
bringa zakózik a partvisa híján
elhasalok vele én defetistán
hajtva magam tova négykerekűben
úszni is oly nehezen tanulok meg
löknek a mélyvizü strandba szülői
kézzel ahogy pedagógus ajánlja
felkavarok ragacsos lebegő koszt
szálegyenest becsapódom ijedten
húz ki apám minek is van a testem
nem befolyásolom öntudatommal
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helyzete fordul igen kritikusra
rögziti bár a hibás pozitúrát
gyönge idegzetü röpte fonákját
rezgeti húrja velőbe hasítón
térdszalagom szakad északi lejtőn
fölfele csáklya von elcsavarodva
hull sziluettem iromba fehérre
léceimért ki tehet felelőssé
jobb öregujjat a padka töret szét
bal humerust ripityára a szkander
tagjaimon neuralgia regnál
mosva alá be-beomlik a csípő
partfala zsírüledék derekamra
rétegeződik erős zabagépnek
nézhet a krisztusi tárogatógép
karjait összenyomó badibilder
rendszeresen noha kétezeröttől
járok e helyre fölöslegeimmel
dorsi latissimusomra lehetnék
büszke bicepszem elég gyönyörűség
combot ereszt el a görcs lelazítok
béke veled fizikum te rebellis
úgysem azé aki megfeszül érted
húz rabigát ligamentumaidban
pillanatokra ha szimpatizálunk
pillanatokra ha nő levegőért
kapkod a deltaizomba körömmel
megkaparint buja mellkasomon nőtt
szőrtelevényt s beletúr elaléltan


