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Csikós Szilvia

Idő-jóslás

Mint egy sugárhajtású 
– hamar elhúz majd fölöttünk a nyár –
eltűnnek a bögréről a pöttyök, lenyúlja
egy kleptomán katicabogár.

Éjjel még az ég is töksötét lesz, 
pedig a Hold épp akkor zabálja magát degeszre, 
nem látni majd jambustól a ritmust,
holott ott volt, úgyhogy meglehetne.

Aztán belép a forgóajtón az ősz, 
mégis rosszkedvünk tele jön ki elébb, 
tűnődni fogok, most gazember legyek, 
vagy csokit, vagy valami mást egyek

 Ez lesz, kiskomám, minden össze-vissza jár,
a pöttyök, a jambusok, Harmadikrichárd,
a nyár el fog húzni, mint egy sugárhajtású, pont.
Asszem, én is elhúzok valahová.

axiómák
gúzsba kötött fantázia
kötelező beszédhiba
üvegfalú titokszoba

vén tükör - törött, vakotás
agyontapsolt, kínos blamázs
amit szégyellsz, akarja más

hűtlen, bájtalan kiskutya
rozsdamarta aranyóra
részeges szomorúfűzfa

barátságos elárulás
rövid életet akarás
élvvel – pocsolyavíz-ivás

elhúzás a jó világból
egészségest beteg ápol
mindig tíz marad a százból

üres frigó élvezete
szürke semmik dicsérete
hét rovátka három débe’

az egy énben tömegszállás
sivatagban nyárfa-vágás
mély gödörbe’ veremásás

botlós lépésekre vágyás
meddő földbe bő magszórás
nincsek közül bölcs választás

bűnért dics meg kitüntetés
torz eszmének éljenezés
lefokozós kinevezés

repülővel kutyagolás
nyár derekán kabátlopás
vasbakancsba’ csárdás-ropás

verébhiány villanydróton
zárva tábla nyitott bolton
mély sóhajtás fönn a Holdon

- mit mondjak még, hogy elhiggyem,
a világba’ rendben minden -
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