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Süt� Csaba András

földtörténet
és krumplit sütöttem akkor a konyhában

hová lépsz gerjed a november csinosra
csípett arccal pufók rózsák és jéghideg
homlok izzadó kabátujjba húzott kézzel

ha konkrét már és dereng a hold
orrcsavaró a fagy az eljövend�
és virágok szirmát boncolja patakokba húzva a bolygó h�

alszik az opál fáradt ametiszt e kint
er�s nád nekünk ez erd� mi kókadtra igazítja
mélybarna szemünk véletlen nem szenvedünk

a hold ezüst az ég mély és a hold
bariton a szem héja sárguló függöny és
a hold bariton csorgó függöny karnis nélkül

a dió zárt héja befelé elreped édesmély
megfakad a hold héja szembefolyik az �r
függönyén lebbent néha áthajol a lerágott ág
csontjába karolva ezüstb�l csel vet és elszálló makranc

az üveg szája köré feszült celofán
a cukorlébe taszított gyümölcsön villan
hallgat a magban a házban nem beszél

égetett kályhacserepek vak- és h�vezet�k
dorombjába kontráz a lefelé zúgó kora tél
felzavart füstje kapaszkodik
a kéményfalon égbe d�lt nyár
izzó göcsörtök nyugalmára
váró kormos felizzó piszkavas
szóródó hamu a tálalón a nyíló ajtó lángnyoma

a fregolin középre igazítva súly
a hordóban lassan zabálja
a gyalult káposztát a só
a hegyb�l zacskóba fejtett tömb
metsz� új falánk éderei
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eregeti a nedveket testéb�l a gyalu
vágásnyomok a pengér�l száradóban

a bors ragyái fonnyadóban végre
terem erre is aratott babér
a pince kehe a doh óvatos kitartott
lélegzete éled a falon a penész
ecetbe fúlnak az almapaprikák

h�l a rétes tésztája és beleszikkad a meggy maga
pöffen a buktában a szilvalekvár
a tepsi felett rázkódik szitál a porcukor
félujjnyi mázzá olvad a k�ttön

az ólban rendhez igazítva egy testben
még szalonna disznósajt kocsonyaalapba való
disznósajt fent a félszeg félkaréj
abból van amib�l karambol karambol

és izzik az égen a kozmikus böllér k�zetté dermedt sebe

a falakon túlról neolit dallam

nézzünk valami ritkát szépet és merészet
a szárítókötelek között forogj rendre velem

jár a pára nem beszél jár a pár a nem beszél

n e m  b e s z é l � � � n e m  b e s z é l

kampós szívek a kötélen

néz vérzik semmit se lát és csipeszek villája
turkál a ténferg� est horpadó félkörén
összevissza d�l míg zuhog bel�lük
a kifosztott test végs� kémiája

nem segít senki süllyed az optika lemegy feljön
simázza magát újra egy darabban dobban
a szív kamráiból tovalüktet a vér

az opál grafit az ég sekély a hang d�l zuhog
a repedt holdat számolja olajba mártott
százötven gerezd minden átütött burok
forróság kergeti körbe a h� aláhúzza amorf pegazust
rendez alá vágtat eszét mint ki végképpen hátra 

az �s eónok felé


