
efféle kultuszában, ráriadunk a fegyelem és ráció védőfegyverzeténekfogyatékossá
gára, dionüszoszi erőknek való kiszolgáltatottságunkra. A félig prózai szabadvers az
érverés lüktetését követi. a lélegzet huzamos kitartása. a "tantra"-szerkezet és -ütern
felel meg költői koncepciójának. Itt-ott a whitmani eredetű szabadvers hagyományai
ra ismernénk rá a hosszú, de megszakított. folyamatos, de tipográfiailag mégiscsak
szabdalt sorokban. máskor viszont a Németh László-féle tagolóvers elméletére gon
dolunk. nem-jambikus ritmusemlékek idéződnek föl "ebben a / jelképekkel és vér
rel/ebben a monumentális / kontratérben", amelyen ezúttal nem a kötetcímadó
vers Kelet-Európája, hanem Csajka Iírája értendő. Mert idevaló. történelmi és kultu
rális régiónkban otthonos költő. ismeri és megfejteni akarja a Lajtától keletre élő kis
népek Bibó leírta nyomorúságát: "EZEK IS MI VAGYUNK" / feleli egy munkaszolgá
latos költő a berúgott álzsi- / dóknak és álantiszemitáknak valahol budapest és a /
nagy happener vadászgörényekbőlsorozott pacifista / rohampártja közt" (Tantra).

Nemcsak deklarálja a kelet-európai sorsközösséget. költőhöz illően motívumokkal,
jelzökkel. a szófüzés módjával érzékelteti hovatartozását. Kicsinyítő képzöi szlávos
gyöngédséget árasztanak, szívesen hivatkozik szlovákiai, lengyelországi ernlékekre. és
olyan hazai pályatársakra. költöbarátokra, akik hasonló irányban tájékozódnak.
"Káeurópaiakkal és nemkáeurópaiakkal" nem vállal közösséget. ezek ellen a fogal
mak ellen jó előre tiltakozik. Tágabb. vállalhatóbb hazát keres, amelybe nagyanyjá
val, "szredoszlovenszko / szöke asszonykájával" ő maga is, Vajda Lajos és társai is
beleillenének.

CSAJKA GÁBOR CYPRIAN

Wahlheim-románcok (8.)
A Kleskenová emlékének

Talán ha akkor, a halál-feszes
arcodban. rásimult homlokodban képzeltem
égni gyertyát.

Nem voltam nőlélek-kópia, csupán
vadidegen lángok,
s amiért tovább is szeremélek ezzel,

ellenkezésill akár.
Ez lehetne most .zsúiolt-németul'
valamilyen bádoglapdongás.

670



létnyelvi prófécia, hatalmas
égi aggály a kívülszánt
gyomo rra,

" ellenkezésül akár".
Kettőnkről egyetlen mondat,
vagy mondatban,

összemérgeződve!

A szemeim és az agyam között van,
vér-kent hat árüve g,

ahogy má r többszö r
azelőtt is . Átkattansz;
mint aki sajá t őrjáratával távozik,

viszket a metszőfogam, pereg
utánad a cérna. És Lassan ,
ok nélkül, új szagú folyamkövek.

Wahlheim felé

- "vidd hírül" -

szívesen eluldog élne
ha ez lenne első mozdulata
első mozdulatlans ága

így: a gondolat nyersl étet
betöltve nem lehet bűne
és an yja sem

" hogy sz űletn i tudtál Uram
az mindenk épp kard és lambda-jel
a pajzson - Lakedaimon"

ne lássa élni!
az idő nem lán y nem nő és nem
assz ony " csak már-már a semmi é"

és aho l szó lesz az egy-m eleg
földön:
szepliitelen a vér
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