
Csajka Gábor Cypria n

John C o ltrane em lékére

el
egy lassú dal motorjával a szájban 
szállongani a hűvösségben a teljes 
elfinomodásban 
el
immár nagyszótárnyi csöndekkel az arcon

tényekből a törvényt az eszméletig oldva 
megnyugodva
mintha zsebedben pisztoly lapulna
csak el
téblábolni az óceánon át

tán olcsó vendéghajjá hervad a kötél 
s tán zöld helikopter lesz a nagyvilágból — : 
kiröppen magából s újra visszatér

akkorra gerinced már ezüst szobor:
isten szájában lógó szaxofon
mely jeges ajka közt tovább zenél ―  ―
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szoba (f)

magányos radiátor (m ) harapdálja 
a fehérhúsú unott délutánt

közelfényeitől nyáladzik az ablak 
a szem vívómesterként hárítja 

villanásait
betör az utcazaj bukfencezik 
fölborítja a levegőt mely mindig 
a távol felé tántorodik

robotpilótára kapcsol át a lét (m )
miközben kérlelhetetlenül simogatni
kezdi a hiány
és elindulsz ilyenkor
füledben vér kolompszavával ― ―

Zalán Tibor

Kelet-európai kép(ződmény)ek 
Döbrentei Kornél laboratóriumába 
Kelet-európai képek Döbrente

1. s fejünk a kékes űri porban. majd. szánkba 
n elrohad az orosz hússaláta.  megszegett böjt 
ökért enged az isten minket földbe-verni. sál 
unk Sztolipin piros nyakkendője. csattog rett 
enetes szélben. néhány napos hullák vigyázzme 
netét megőrzi az elme. hallgatod. hallom. meg 
int a hallgatás. miénk. miféle ország verme a 
pánk doni mellsebe. hol van a don. elég dunán 
túl. a kés a csizma szárban. a nyalka magyar 
királyi testőr. a horthy fehér lova horkanása 
az alkonyi csendben. elég a ház a kert a kéz 
hol egykor. a hősnek megbocsáttatik (ha) győz 
edelme. veresége. az álom visszaadja a lelkűk 
et nekik. s a nikkelezett nagy harckocsi elro
bog velük elegánsan. mi a névsor elején s vég 
én. fejünk a szomjas földi porban. majd. kopo 
nyánkban bősz liliom fészkel. szirmán férgek

2. férgek szirmán fészkel liliom. bősz kopony 
ánk majd a porban földi. szomjas a fejünk. vé 
gén s elején névsora. mi elegánsan velük. elr 
obog harckocsi. nagy nikkelezett a. s nekik l 
elküket visszaadja  az álom veresége. győzedel 
me (ha) megbocsáttatik a hősnek. egykor. hol 
a kéz. a kert. a ház. elég. csendben. alkonyi 
horkanása. lova fehér horthy. a testőr király 
i. magyar nyalka. a szárban csizma. a kés a. 
túl dunán. elég don. hol van mellsebe doni a 
pánk. verme ország. miféle. miénk. hallgatása 
megint. hallom hallgatod. az elme megőrzi vig 
yázzmenetét. hullák. néhány napos szélben. re 
ttenetes csattog. nyakkendője piros. sztolipi 
n sálunk. földbe-verni minket az isten enged. 
böjtökért megszegett hússaláta. orosz. elrohad 
szánkban majd. porban. űri kékes a fejünk. s


