
 

Csíki András 
 

a telet már nema telet már nema telet már nema telet már nem    
 

a telet már nem éri meg. 
a muskotály aszúsodni 
fog a cérnán s a hideg 
kamarában dermedt  
zsír között a hús a  
búcsúzókat fogja várni 
mentás pálinkával és 
kaláccsal és jeges szél 
és fekete szélű hófelhő 
és megállott Nyárád is illenék; 
a belső szobába képzelem 
mint nagyapámat láttam 
s ott a bútorok még egyszer 
megkeményednek a  
varrottasok vászna kifeszül 
a fényképkeretek lerázzák 
a port a pókhálót a legyek 
piszkát s a szőnyegek még  
ez egyszer a négy falig elérnek;  
a telet már  nem éri meg. 
Endréék felé ki fogunk látni  
húsz éve nincs tiszta ablakon 
körtét cserélünk a lámpákban 
és nem gyújtunk villanyt 
a sezlont kiporoljuk 
és senki meg nem ül rajta 
megvakult tükörben csupa szem 
vitrinüvegben csupa halk 
szókat hordozó száj 
régen fogott kezek rázódnak 
és a tekintetektől s a részvéttől 
megsűrűsödik a levegő a 
kicsi kályha meleget szuszog 
hogy az inget nyaknál  
s csuklónál meg kell oldani 
és nem gyújtunk villanyt 



122 Múzsa és lant 
 

és senki a sezlonon meg nem ül 
megvakult tükörben csupa szem 
vitrinüvegben csupa halk 
szókat hordozó száj 
kukucskálok derékmagasságban 
majd harminc év egybekötözve  
fölöttem mint kútnak nehezéke 

    
Mert jött a szürkületMert jött a szürkületMert jött a szürkületMert jött a szürkület    

 

Andrisnak  
 
nagy gonddal betűztük azt 
a kettétört sírkövet  
nektek az az ük hiányzott 
nekem csak a bűvölet 
a novemberi ködben 
fázó szilvafák alatt 
ott a major mellett hol 
a sár vastagon ragadt 
sár ürülék őszi csend  
s rég nem olvasott betűk 
hátunkban szúrós bozót 
oly fantasztikusnak tűnt 
 

* 
 

mintha a köd múltunkra szállna 
hogy ne ismerjük önmagunk 
agyagos földben csonton kövek 
mit kibetűzni nem tudunk 
s egyikőtök hogy a Nap kibújt 
a falun túlra mutatott 
„na az ott a Tatárdomb” mondta  
még az apánk mesélte volt 
arra fenn feküdt rég a falu  
mit a kutyafej eltörölt 
legalább háromszáz éve lesz 
s fejemmel leírtam a kört 
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sárba fogott csizmáink körül 
ősz-erdők mesék végtelen 
a fákon maradt ráncos szilvák 
miből két szemet megettem 

 
* 

 

„traktorral húzták ki a fákat” 
Bukarest cefrét nem akart 
de maradt a szilvásból látod 
s megtűrtük nyakunkon a bajt 
mert meddig fog magyar kijárni 
meddig betűznek sírkövet 
 
egy-két Herder-féleség beválik 
ez tény s mentünk mert jött a szürkület 
 
Lozsád, 2012. november 

    
lassan elszunnyad lassan elszunnyad lassan elszunnyad lassan elszunnyad     

 

nagyanyám porfelhő 
vastag sűrű por 
fekete fejkendő 
volt van valahol 
 
nagyanyám nehéz csend 
mázsa suttogás 
lent lent lent újra fent 
nem is hallja más 
 
nagyanyám görbe hát 
én te feledés 
kit lát engem lát 
szeme szemnyi rés 
 
nagyanyám félhomály 
félév — óra csak 
köd alatt őszi táj 
lassan elszunnyad 


