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Csiki László

A helyzet jelentése

Előhang

Beleőszültem reggelre ebbe, hasonultam. 
Kívánok nektek kellemes festett hajakat. 
Nézhetitek majd békén, kié hullik el, 
és kiét tépik ki itt hamarabb.

Dal

Dalt kéne írni, dalt -  
de józan dal nincs, 
s most az kellene.
A környező ricsajból 
nem ríhat ki 
a részeg zene,
a némaságban meg bolondul, 
elejtett kanna módra kondid.

Nóta

Kinyílik a, kinyílik a 
hordógyár kapuja,
Kaptár Jóska dömperénél 
nagyobb csak a búja.

Minden donga csak azt kongja, 
az akácfa el van lopva, 
maradt csak a nyárfa -  
ha kidőlt is, álljon be alája.
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Induló

Föl, föl, ti rabjai a földnek, gyárnak, 
hivatalnak, pénznek, bornak, 
a jövőig már csak pár nap, 
és azontúl három holnap.
Négy évet még hozzatoldnak.

Csúnya rondó

Ez se hiszi, az se hiszi, 
hiszi egyedül a piszi, 
ez se adja, az se viszi, 
ránkrohad a rizibizi, 
de talán a többi is, 
sGizi még, aki hisz.

Ez se hús, de nem is hal ma, 
kibelezve isten barma, 
az se bírja, de akarja, 
le faráig tiszta tarja, 
bőréből kieheti, 
ki tartja vagy teheti.

Ez se bent nincs, de kint ég el, 
az magától gyárat bérel, 
amaz csak vadkendert léhel, 
szót is habar, jó híg lével, 
ez nem föld, de nem is menny, 
közbeszorult vérömleny.

Ez se hiszi, az se hiszi, 
ez se hús, de nem is hal ma, 
ez se bent nincs, de kint ég el, 
hiszi egyedül a piszi, 
az se bírja, de akarja, 
szót is habar jó híg lével.
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Csújogató

Jutunk ám lassan hatról ötre, 
kinek bikája volt, lesz azután ökre,

annak is kerül a bőre dobra, 
amivel gazdája bár verebet fogna,

s ki örömében fogna madarat, 
száját fogja be itt hamarabb.

Utóhang

Végére jut, ki jut delelőre -  
fel is, le is: csak előre.

Fábián Gyöngyvér: Ábrahám áldozata
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