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ELSŐ KÖZLÉS

Kiscseri Mihály

Közbül, elveszőben

„A Nap nem süt ki.”
(MR Déli krónika, 1999. jan. 20.)

Szálkás üveggyapot felhők 
a dermedt panel 
városközpont fölött

Alacsony járású nap 
az éles fényű 
ünnepek utáni januárban

Járdagödrök megvakult jégtükrében 
csikk és fagyott turha 
Emelnéd tekinteted

Tavaszt ha várnál menekvésben 
híve hibázol
Adventi reményed a Via Dolorosába torkollik

Ellátsz-é pünkösdöd sóvárgott 
pompájáig a hótalan tél 
áthatolhatatlan szürkéjén túlra
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Régi pályaudvarok, kikötők felé
(A Duna-hidak bombázása idején)

Azt mondja
(az ilyenekre mindig egyszerűen)
kérdésemre
Nem nem
(semmi hevesség)
Nem erről van szó

Ha akarnék odaérni 
siettetném

Én itt vagyok 
(semmi toppant ás)
Ő késlekedik

De már elég

Felszállok a Bartókon a 47-esre 
Szemből mellőz majd a 49-es.
(Nem mondom: vagy fordítva...
Ő mindig többet tud 
ezekről)
Szent Gellért előtt 
a sín vinnyog abban 
a hülye elhatározó 
kanyarban 
Nem én
Nem a Dunára a sziklakápolnára 
nézek
Tekintetünk így nem találkozik
Följebb
keresem majd
- mégis -
az Amadeust
a Mozartot
meg a Dnyepert
Görcsösen kapaszkodnak a pesti partba
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Vélem
A Kossuth meg a Táncsics
maradt - látom majd
Onnan valahogy
- átszállással -
az Erzsébet-híd
ívéről
elég is
lesz

Belevágódni a Keleti 
homlokzati órájába 
Watt és Stephenson 
között

Ajánlás:
Mondd barátom 
miért úsztatnám 
magam 
lefelé
abba a háborús
tömegbe Nándorfehérvár alá
vagy tovább

Mondja. A kérdés az enyém marad.
Utaznék emlékére
Szamoszra,
Efezoszba.
Mindig csak vonaton, 
hajón, türelmes kompokon.
Sínek és farvíz 
alattam, mögöttem, 
kondenzcsíkok fölöttem.
Félálomban is.
A láthatatlan nem közénk 
tartozik.

1999. április 26. hétfő
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Philoktétész kertje

(A fájdalom enciklopédiájából)

Hangyabetűkről 
vaksin 
égibogárra 
kapod a szemed 
Kerti mélázásból 
boltozatig

Kondenzcsík nélkül
Málta felé
jó Lengyelhonból
magasan
Fent
míg a reklámgrafika megkopik

Marad az ég 
cégfeliratok nélkül 
Fölötted óezüst 
apró angyal 
Kumuluszokká oszlik 
a dübörgés

Árnyékos könyvek 
fölül
butácska káposztalepke párokat 
szemlélsz

Szomszédod ébred 
gajdolható nótát talál 
mosogatásra 
szánja magát 
Ének
száll az edénycsörömpölés fölött
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Szél indul árnyék
vonul
felhő
változik

Vérfoltos nadrágszár 
lóg
-  elfakadt trombózisos ér -  
száradni a meggyfa oldalágán 
Lehallik
új gép jön
Lábadban fájdalom ébred

Szoros zokni 
alá
körömvirág szirmokat
illesztgetsz
Lábszárfekély
Izzadásodra is számíthatsz
olcsó patikaszer rafinált panacea

Új gép jön 
alig száll alá 
a turbóhang 
Kétfarkú csíkot húz
-  testvéri füsti fecském -  
majd föl is emészti

Húz halad előre 
míg fogy mögötte a 
műbárányfelhő a 
gépi

Az égi mormogás elvész 
Lepkezuhanás és füsti fecske 
Bárányfelhők árnyéka 
az akácosokon

Itt hagytak 
Maradtam 
Mennék 
Árnyék vonul 
Lepkepár imbolyog
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Fecskéim cikáznak fű nyírógéphangban 
Mivé lesz majd Odüsszeusz 
mindent tudása 
ha
visszajön sejtjeim 
oszlására

Szagom-bűzöm fújhatja szembe 
orrába a szél 
Fájdalmamat szélhámos 
el nem veheti

Birtokom

Földi Péter festménye
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