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CSIKI LÁSZLÓ

Búcsúsok

A ko1épcsőalján álltam, Húsvét volt talán,
vagy lehetett akár egy másik munkds-iinnep,
a templomban szoros n}/akkendőjű ácsok,
kőművesek, kályhások es vadorzók ültek.

Fehér vagy halványkék volt az ingük aznap,
szlijukban tisztán fénylett az ezüst,
alig fért ölükben egymáson az öklük,
és szeszmentes volt még a leheletük.

Öltönyükön vasalás ecetes szaga érzett,
és pad alá, porba tették le akalapot,
cipőjükön fúsZliI s agyag száradt:
felbecsülték az erdőt, mígátjöttek gyalog.

A nOK elóbb érkeztek, s mintha csak haza,
két helyet foglaltak, szoknyát terítve szét,
majd félszemmel az oltárt figyelték, [éllel,
hogy miképpen bírja férjük a misét.

De lassan az áhiíat elfátyolozta oKet,
rájuk lebbentve könnyű menyegzÓl derűt,

mosolyogtak, akár az ágy feletti képen,
hogy szentbeszéd alatt elalszik emberük.

A kolostorfal árnyékába döntve, odakint,
műanyag szatyorban hú1t a csirkecomb, kenyér 
ilyenkor istenes az éhes tolvaj is talán,
s majd kap, aki kér - és hisz, aki remél.

A kálvária szentgyörgyszalátás, s már langy a föld,
gyerek mászik egy kockás abroszon keresztül,
sörösüveseket döntöget, a mókás kuglija!
Mit tudja ez, hogy mit üzentek Pestrülf

Merészet kacag valaki és szájára üt,
a bükkerdóben hegyesen egy madár rikolt 
jól szól a pap is örömró1, békességró1,
hírbo1 se halljam most a rádiót.
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Barátja búcsúja Váradtól

Az üres szobában, indulás elo1t,
a falnak háttal, sarkadra ülve,
akár egy emigráns óhitű orosz,
a padfóra meredsz, a padló recseg,
járkálnak rajta súlyos árnyak,
dereng a vodka s a remény zamata.
A félelemnek oly,an az ize,
minta vaskés eiének, azt is tudod.

Vérzik a nyelved, nyeld le,
hajnalban úgyis vasúti kormot eszel.
Holnap már minden jó lesz,
és gyűlölöd - érzed testszagod.
Sefyemágyon fekszel majd új szobddban,
s mintha előkelő szanatóriumban
Vfirnád a Iátogato'kat, mosdatlanul.
Ugy megszoktad a bajt,
elmúltán belebetegedsz.

De most még itt ülsz, a falnak háttal,
egészségesen, egyedül, dlomtalanul,
előtted szinpad, poros deszkák,
emlékezel és képzelegsz. Hasztalan.
A múlt nem múlik el,
és ami eljön, tovatűnhet.

Ez az utolsó öt perc, amikor magad lehetsz még.
Fi~eld, mit tudsz így. Most senki nem segít.
Nincs egyetlen tárgy, hogy biztonságot adjon.
Ne nézz, ne láss, he halld a kopogtatást.
Hadd várjon az ajtó elo1t az új lakó.

Fordított arány

Túlél engem minden, mi tovatűnt,

megvan valahol, elonívható,
s majd benne én, homályos parány, makula,
megjelenek világi helyemen,
csodálom hiányom, egy részét betö1tve.
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