
Csíki András

HARMADNAP VAN

halálhírét vártam hat nap
s a hetedik készületlen délután
összecsapott teóriák
végsõ oxigénhiány;
korty se napok óta
nem egy falat kenyér
fehér mint aznapi álmom
fehér fehér fehér
(fénytelen
formátlan
féktelen fehér);

Istenem csak száradt bõr
csak száraz kendõ
s szikkadt csend azon
hangtalan szótalan
némasághalom;
csak torkuk
köszörülõ árnyak
süllyedõ verandán
vízbe fúlt kút s lépcsõk
mik bebújnak alám;

Istenem!
Istenem!
Istenem!

gyönyörû szelíd
lelke jósága
égszerelme merre van
merre merre van



ne ez az egy de
tíz templom konügosan;
harmadnapra mert
nyílni fog a sír
harmadnapra mert
meg kell bolygatni a földet
harmadnapra mert
hompot raknak fölébe
koszorúk alá;
harmadnap van.
fekete zászló vagyok
kerítésen ajtón nagykapun
koporsó vagyok
majd végighordnak a fél falun
balzsamja vagyok
ravatal takarója
farkasszemet nézõ tükrök
mérge s mérgek
nyugodt békéje
pap szava vagyok apám sírása
lovak húzása temetõsárba
ragadt szekérkerék
gödrébe dobott maréknyi
kavicsos sárga szülõföld

CIGÁNYOK
A NYÁRÁDMENTÉN

mint izgága méhrajok
csupa õrült szín
és arcok karambolja
tûzfészek szemek
ördög varrta szoknyák
korombajusz és kalap
születéstõl koporsószegig
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utat csiszoló Dacia-fenék
csillogó szekérderék réz
és szemek fekete fénye
összevagdalt hátterek
falvakon végig süvítõ
elsõ háztól utolsókig érõ
kerítést döntõ kiáltás
mint izgága méhrajok
végetlen életek özöne
összevagdalt hátterek
aranyfogak alatt cigarettafüst
megkeveredett nyelveken
átkokká cibált imák
csupa õrült szín
összedöntött hátterek
magyarok fogyatkozása
szászok elszaladása
völgyekbõl kicsordult sár
borona vágta arcokon
méreg és megszikkadt mosoly
elsõ háztól utolsókig érõ
megszikkadt mosoly

ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ
BARÁTAIMNAK!

voltvanésleendõ Barátaim
kik még ép ésszel? járatjátok
a motort szerelmek és tettenérések
alatt kik függõhidakról mészgödrökbõl
nem? szakadtatok a mélybe
mellkasotokba nem? fúródtak
félbe maradt beszélgetések
hármaspontjai kérdõjelek
görbülését nem? sínylette
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derekatok vállatok gerincetek
kiáltások után nem? feszültetek
önnön vázatokra nem? delejeztek
letudhatatlan imádságok
Barátaim! adjon az Isten nektek
szép szerelmeket és
tûrhetõ tettenéréseket
meg nem el nem és le nem
szakadást elviselhetõ jeleket
jelenéseket megfeszítõ kiáltások
helyett nyugodt ébrenléteket
csendes lankadásokat

Ideális pillanat (1985, bronz)
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