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Alvilág
A cigifüst erős, a bőrbe ivódik,
nem nyithatsz többé ablakot.
Csak érintőlegesen találkozol vele,
amíg átnyújtja, amit talán nem is kellene.
Ilyen májbajos alakok !
Árnyak egy lefejezett birodalomban,
a vállfákon holtak kabátjai.
Az orrában kétgolyós
fémkarika. Mint egy lekonyult súlyzó,
melyet a szaglás emelt föl‑le, de
végül az anyag merült ki.
És abban sincs több túlzó,
ahogy a nadrágcsőbe dugja a csontjait.
Megigazítja néha, ahol még volt hús.
Issza a szavaim, mintha így pótolni tudná,
hogy szemérmetlen mondataiból
réges‑régen kihulltak a magánhangzók.

C S E H Y  Z O L T Á N

Nők
Az öreg professzor,
aki tudja, mire vágyik a nő,
úgyszólván lelkük neszesszerében kutat,
hovatovább intim betétjeik vértérképeiről olvas,
most csapdába esett.
A gödör éles karói
kegyetlenül felnyársalták.
Szegény, mondja a fiatal költőnő,
és kiigazítja a sminkjét.
A macája ledoktorált régen,
a pincérnő megmenekült
a mikróban hevített obszcén célzásoktól,
a csúnyuló titkárnőnek sem kell hetente
adakoznia.
Lassan
fellélegeznek a bizonytalan nők,
hogy többé nem kell elviselniük,
amit annyira szeretnek.

Csehy Zoltán (1973): költő, mű‑
fordító, irodalomtörténész. Leg‑
utóbbi kötetei a Kalligramnál: 
Homokvihar (versek, 2010), Hár-
man az ágyban. Görög és latin 
erotikus versek (második, bővített 
kiadás, 2010). 2012 elején jelent 
meg Amalthea szarva című köte‑
te szintén a Kalligramnál.
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Hagyomány
Erdélyben, a vörös orrú néprajzkutató,
a tiszteletreméltó tanár,
aki begyűjt, lócát, kösöntyűt,
mángorlót, melynek nyelét
úgy faragták, hogy (he‑he) boldoggá tegye az asszonyt,
aki csizmában jár és ruháját rejtett butykosok bélelik,
énekelhetnékjében
ki is köpte az első tyuhajt.
Egy test, amelyből kiutat keres a pálinka,
de a ráncos bőr már túl sokáig tartja benn.
Asszony, gyerek, ágyban a helyed.
Megharcolt a férfi, most mulat.

Ennyi gumiállatot
Ennyi gumiállatot képtelenség tisztességesen
elrendezni egy tájban, mely
nem ismeri a nyitott ablakot.
Ebből kifolyólag nem is tudni, benn vagy kinn
vannak, vagyunk‑e. Az alaktalan műanyag edény
mégis alakot ölt : mintha befőtt lenne
színes gumifigurákból. Mintha
a gyerekkéz még tudná, mi mire van.
Talán mi is tudjuk, csak már nem érdekel.

A körvonalon
Végül is arra vágyunk, hogy eddig ismeretlen történésekbe
lépjünk be. Hogy belefeledkezzünk, aztán egyetlen pillanatra
kijózanodva kilépjünk belőlük és otthagyjuk, mint eb a szarát.
Csak azt a pillanatot kutya nehéz megtalálni,
de néha elég az is, ha már dereng. Ilyenkor egy új történet kezdődik,
pedig, ha logikusan belegondolunk, annak sincs se eleje, se vége.


