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egy vasredőnynek dőlve lebeg a légben, 
zsibbasztó gyönyör rázkódtatta testtel. 
Tegnap történt és ezredéve-régen.

„Kövess, halandó!”, int felém a Mester. 
S a tompán derengő útfordulónál 
új szellem vár, és szól: „Mindent felejts el!”

S köddé foszlik a múltban lángoló pár, 
és éjszakává sötétül a ködkép, 
s az ég nincs-számlapján nincs-mutató já r 

kört kör után, a közönyös öröklét.

Csukás István

ELEGYES KÖLTEMÉNYEK

A Múzsa noszogat

A Múzsa noszogat, R. P. szájával szól:
Miért hagytad abba a versírást?
A Rádió egyik stúdiójában állunk, kétfelől 
a zongorára dőlve, berezonál tőlünk 
a közömbös hangszer, rutinosan, ahogy 
egy jó  márkához illik. Rezdülök én is, 
csikorogva, először a fogamban az ideg, 
azután a fejbőröm, hömbölyögve szűkül 
a gyomrom, sziszegve leereszt a tüdőm, 
a szívem bokszkesztyű, behúz egy jó  nagyot, 
bordámban a csontok összekoccannak pengve, 
két vesém egymást fényképezi, két japán, 
lesből, a májam síkosán menekül, beleim 
rátekeredve fojtogatják, a csigolyák görcsösen 
markolják a gerincvelőt, két golyóm 
összebújik vacogva, térdem aludttejjé válva 
megroggyan. Oké, Múzsa! Kezdődhet a dal!
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F. Gy. unokája írta
(Én csak kipótoltam)

Arra jö tt egy Dacia, 
benne ült a bácsija.

Arra jö tt egy Samara, 
benne ült a szamara.

Arra jött egy kis Fiat, 
az hozta a kisfiát!

Balladácska

Bagoly mondja bögölynek: 
hülye bögöly dögölj meg!

Ez a csöpögős orrú ősz

Ez a csöpögős orrú ősz itt ért utol Szárszón, 
a postára ballagtam éppen a napilapokért.
Szia! -  köszöntem neki. -  Szia, ősz! Hogy vagy? 
Szcsrrsz! -  szörcsögött bánatosan, és tény, hogy 
csöpögött minden lukból, menekültek a kutyák, 
a macskák kényesen mosakodtak, a rigók pislogva 
a fejükre húzták a fészküket, csak én és 
a vasúti sín nem bújtunk sehová, vonultunk 
hármasban, párhuzamosan, ki-ki elmerengett 
a saját gondján, a vasúti sín az elgurult 
fejű költőn, a csöpögős orrú ősz, hogy 
mennyi a sírnivaló, én azon, hogy miért 
halunk meg egy kicsit minden ősszel?

Járom  a piacot

Járom a piacot gyerekes áhítattal, 
kóválygok föl-alá kinyitva minden 
érzékszervemet, ízlelek, látok, szagolok, 
és tapogatok, és fülelek is kofa-szót, 
háziasszony-zsörtölődést, elharsogott titkos
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ételreceptet: csak magának, aranyoskám,
és tegyen bele bazsalikomot is! Látom
az édes szavakat, sőt szagolom: csombor,
ánizs, csiperke! Megsimogatom a lány mellű
almákat, csipegetem a töppedt mazsolát,
nyelvem hegyét megégetem a macskapöcse
paprikával, majd borogatom savanyú, hűs
káposztalével, diót csörgetek, arcomon
mókusmosoly, ám gyomromban vadászizgalom,
nézem a véres húsokat, a félmosolyú
disznófejet, az arany ló kacsákat, a kéklő
gyöngytyúkot, micsoda leves lesz belőle,
össze is állítom az ebédet, kényesen válogatva,
nagyokat nyelve elképzelem, húzom az időt,
s nem főzöm meg. Valahogy úgy vagyok, mint a szerelemmel.

A vers már túl van minden forradalmon

A vers már túl van minden forradalmon, 
ásítva nézi e toldozott-foldozott forradalmat.
Az üres papíron katedrálisok épülnek-omolnak, 
sóhajtásomból só rakódik a kedves arcra, 
játék ez is, tudom, grimasz a vesegörcs után, 
utcakővel bevert kirakat, mögötte hivalkodik 
a megfizethetetlen luxus: a jóság, a szeretet, 
a türelem, a becsület és a többi, amire már 
csak halványan emlékszünk, félborjúként 
felfüggesztve lóg a kereszten, amiért eddig éltünk; 
mitől van kedvem játszani, szavakkal vacakolni? 
Mégis, a vers lehet Isten szájába dugott hőmérő, 
vagy utolsó korty az eltűnő ivóvízből.


