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MARCZINKA CSABA

A benned élő saktí

Hommage à Weöres Sándor

„Cavalcare la tigre”

(J. Evola) 

Csokibőr, párductest és kacér ajkak:
uralhatatlan temperamentumú
a Tigrisúrnő, költőnő-álarccal!

Ő a „beavató-démiurgina”
(tán még belőled is „héroszt varázsol”),
ha Psyché Úrnőt meg tudod lovagolni!

(Habár Nárciszként az uralom másképp,
a Szellem Terén is megszerezhető
de a Vágy: a Hús Terén legyőzni Úrnőd!)

(A Saktí saját terén uralható-e?)
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Ady Jimi?

Egy Martin Scorsese-filmre egy Ady-jubileum kapcsán

„Hát maga megbolondult,
Hát maga megbolondult,
Hogy mindent kétszer mond, kétszer mond?”
(Karinthy Frigyes: Így írtok ti)

Dupla Jimi is mindent kétszer mondott:
„Megöltem a köcsögöt! Megöltem a 
köcsögöt, he!” mondta egy sikeres 
akció után a kocsmában a
whiskyje mellett, nagyot vigyorogva.

Neki is hat ujja volt bal kezén,
de a több ujj nagy része csonka volt.
Csak nehezen tanult meg bal kézzel is
rendesen lőni – sokat izzadt szegény!

„Próféta volt a saját krimójában!”
– szólt Fenegyerek Teddy emlékezve
rá... Egy Messiás a „csikágóban”?
De kinek az inkarnációja?

Ki az a keleti poéta-vátesz?
Hogy került nyugati testbe lelke?
Ha ugyan az övé került és oda...
Teddy székely mamája felismerte!
(Végül ő is Messiásként halt meg, 
ír kocsma-maffiózó Messiásként:
szitává lőtték a járdán kedvenc
krimója előtt egy téli hajnalon.
Reggelre SZOBORRÁ fagyott a teste.)

Milán bácsi

Füst Milán emlékének

tolókocsis próféta, felemelt
 figyelmeztető mutatóujjal!
látomás és indulat elegye
 – igazi művészi ötvözet
egy svéd rádiónak adott interjú
  (egy majdnem-Nobel-díj, mely nem jött össze)
majdnem világhírű lettél, de
 aztán mégis maradtál Milán bácsi

erzsébetvárosi eretnek haszid
 maradtál Budán s a Belvárosban is!
egy maga köré csoportosuló
 ószövetségi bölcs voltál végig
az egész életed folyamán
  – mint magányos cédrus a sivatagban,
törékeny termet és szárnyaló szellem
 (töpörödötten is az egekben)!
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