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CSIKI LÁSZLÓ 

Ingerek 
(ZENÉRE) 

 

1. 

nagy arca van 
lehetne végre 
 
lehetne végre 
annyi erőm 
hatalmam istenem 
hogy szakállt szereljek reá 
álmomban legalább 
iá-iá-iá 
 
de ő akkor sem 
szerintem 
de én még annyira se 
 
tudom tehát 
nem változom 

2. 

én voltam tegnap 
tegnap én voltam 
voltam tegnap én 
 
kopogtattam 
 
én vagyok mondta 
a barna ajtó mögül 
én vagyok 
te vagy 
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vagy 
vagy 

fehér 
 
azt hittem akkor 
fehér 
biztos a kilincset néztem 
 
azt mondtam magamnak 
lám beszélek 
 
lám-lám-lám 
lámnyila 
 
csókolom 
 
ezt is mondtam 
lám-lám-lám lámnyila 
meg azt is 

3. 

há’ mondd meg a barátodnak 
jó az a sírköves 
fű nő az udvarán 
menjen el szobornak 
 
tiszteljük meg a mestereket 
elhunytunkkal 
munkát adva nekik 
 
te menj el ma 
én eljövök holnap 
 
jézusom 
csendestársam! 
 
hogyne tudnád 
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virítani is fogok 
nézheted 
hagyom 
még barátodnak is 
( bal lator barom 
és annak is hamis) 
 
jobb leszek 
mert lenni kell 
mint az a madárpötty 
a kőangyalon 

4. 

szép asszonyodnak mondd el 
szebb lehetsz nála 
nálam 
talán a szobámban 
 
csoda hogy láttam 
kitaláltam 
 
 
csoda ez a ketrec 
szerethetsz 
 
én fogadlak és én utállak 
jobb vagyok nála 
nálad 
 
má’ nehogy kitaláljad 
húsból vagy 
állat 

5. 

semmim nincs 
csak én magam vagyok 
 
hagyod? 
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6. 

ha jőnél kirúgnálak 
nézném aztán hogy elmész 
le a szittyós parton 
a nádtorsok felé 
 
lógna a karod 
mint az unokámnak 
lüktetne benne a vér 
mehess 
 
élvezném haragomat 
kézügyben éreznélek 
téged és a vízszintet a nádszálakon 
 
érezném hagynám magamat 
bár nem akarnám 
azt képzelném 
egy férfit szeretek 
és az nem a barátom 
 
ákom-bákom 

7. 

tudnod kell ehhez 
hogy én csak nőket 
tudnod kell ehhez 
hogy néha reménytelenül 
 
mondhatom már 
 
és akkor mi lenne 
történne egy világ talán 
ha mondanám? 
 
szebb a kéj és jobb a máj 
(rímem kedvéért csak:) 
te kiabálj 

attól még 
megtörténhetek 
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8. 

jobb lennél akkor nálam 
szentüléskor 
énmagamnál 
 
jól lépnél le a szittyón 
a vízig 
törökül 
 
de ne felejtsd el 
hogy integetek utánad 
 
semmi az 
én vagyok 
mintha lehetnék 
 
a leghatalmasabb 
 
mert én nézlek benneteket  
 
sehogyan se 
akárhol 
 
mert van valami odébb 
 
nem túl a hajnalon 

9. 

szeretnéd ezt a hajnalt 
örökre örökbe? 
 
odaadom 
 
huhú mibe’ van nekem ez a reggeledés 
alig ezer évbe! 

 
te ingyen élvezheted 
én istenemre mondom 
és hagyom 
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boldog leszek 
ha te is nézed 
ugyanazt 
 
hunyt szemem mögül látlak 
mindkettőtöket 
mindkettőnket 
ha vagytok 
mintha lehetnénk 
 
feküdjetek ki most a stégre 
kényre kedvre 
asszonyoddal 
adjátok meg magatokat 
a napnak nekem 
látásomnak védtelenül 
 
jaj istenem semmi se 
mormogom magamban akkor én 
mintha 
a te szakálladba 
 
jaj ugyanaz 
ugyanaz 
ugyanaz 
 
mondogatom 

de felejtsetek el ha veletek vagyok 
ne féljetek 
ezt mondom ugyanakkor 
 
az én dolgom a félelem 
csoda munka 
vállalom 
befejezem 
végemre járok 

kacaghatsz 
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és én is én is 
vagyis csak én 
ki más? 
 
te olyankor mivel foglalkozol 
ha nem velem ha asszonyoddal 
ha éppen szereted? 
 
jaj ismerem azt a nyákot 
de még hiszem is 

10. 

amikor te 
eljövetelemkor 
 
amikor te 
jöttödön 
 
amikor a nap sütött 
 
amikor neked én 
amikor te nekem 
amikor akkor 
 
há’ há’ mikor 
 
amikor egymást kikacagtuk 
te is én is 
 
há’ há’ 
tudtuk is 
nem is 
volt erőnk 
há’ még 
egymást elfeledni 
ugyanabban a pillanatban 
ugyanazzal a szemmel 
amellyel egymást láttuk 
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felcserélődni 
egy asszonyban 
máskor 
há’ há’ 
ha időt adott 
hagyott 
combjai közt 
 
egy nő csak történelem 
 
figyeld az órát 
 
ülj állj  
helyt helyettem 
mondd azt 
hogy én 
én én én 
ha mered 

11. 

ne kímélj 
megaláznál 
én háromszor voltam szolga 
egyetlen háznál 
 
de te csak nálam vagy 
s én jó gazda vagyok 
van nálam asszonyod 
ételed küblid italod 
 
és szabadságod annyi 
hogy álmomban megölhetsz 

ne kímélj 
megaláznál 
én háromszor voltam szolga 
egyetlen háznál 
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12. 

csúnyulj kérlek 
vedd fel a szőröd 
essen le a vállad 
nem vagy jó így 
mert hiszen csodállak 
 
nőjjön bütyök a lábadon 
fájjon a hátad 
olyan legyél mint én 
rút öreg 
és megcsodállak 

13. 

hihetnéd 
én nem hiszem 
 
most csend van hajnal 
s én azt mondom magamnak 
igen 
 
igen igen igen 
menj át a vizen 
száraz lábbal 

azt mondom jó ez így 
mert így van 
így rendeltetett 
 
így rendeltettem 
egyre megyünk mi ketten 
 
a vízen 
azt hiszem 
 
jézusok! 
 
felhajnallott megint 
és mondhatnám rá 
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nem 
ha akarom 
szabadon 
 
igen hagyom  
igen nem hagyom 
 
vér buzog 
 
szóljál csak 
akár telefonon 
gyere csak 
van sültem és borom 
és megvagyok 
 
hallod hogy surrog a troli 
hallod a városi rigót 
hallod ahogy a vérem elfolyik 
hallod hogy mi volt? 

14. 

boldog vagyok mára virradóra 
mint kinek nincs vesztenivalója 
átjár lyukas szívemen 
a nemere a bóra 
 
hallak a szélben 
és olyan fiatal vagy 
olyan de olyan fiatal 
hogy hallak 
 
és nem hiszem hogy férfi vagy 
és nő sem vagy és senki sem 
mindőtök helyén én vagyok 
csak ne lennél mindig ott velem 
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15. 

e’ jó volt e’ hajnalon 
férfimunka 
kár hogy vörösmarty 
itt hagyott magunkra 
egy estve 
ötvenöt (azaz 55) évesen 
és te nem és én már sohasem 
 
és már senki nem tanul 
vörösmartyul 
sem én 
 
nőjj mesék tején 
 
2003. október 23. 

 
 
 

 


