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SÜTÕ CSABA ANDRÁS

a gráf és a láthatár
MOSTANÁBAN GRÁF VAGY LÁTÓHATÁR SZERETETT VOLNA LENNI

Amint szólanunk arról is kelletik,
hogy a kétlábúak az egészet 
rendekbe szedik; magukat s a mindeneket 
körbe-körbe ker(ít)getik…

Egy kerékpár gurul. Pár kerék célba ér.

(gõzhajó tornya böffent 
kiadós karbonnass után, 
s lassan úsznak fel a vontatott 
állati terhek a folyón)

Érteni véled? Kerék, pár, és gurul.
Láthatón, magyarázhatatlanul.

Körbe és vissza, elõre hátra, rendetlen tántorgás szertelen mozgása---

Hány óra van. 

Az enyém stagnálni látszik, de nem.
Mozdul most, örökifjú karok románca, 
egyszer a három: a szem- és a láthatáron
az összekarcolt óralap nyílik fel
lassított, húzott ívû robbanás

(amint a beteg, lassan elhaló köröm ágyából kilép –
ki mint veti; védi, beüti, hordja, nem hordja, leszedi –, 
testétõl lassan válik, válik lassan bármivé, 
és a sarkokból szitkos erõ szakaszolja elõ)

kiömlik, árad belébõl – odatapadt, kifújt, táncoló por eltapsolt levegõ;

nyáripára, téli (zi)mankón bicegve járva
õsziszegõ, elegáns dér; õszivér, fehérvér;
tüchtig májusi esõ, mi aranyat ér---

elárasztja az ár (újra a) teret, mint annyiszor tette volt
mintha nem tehetne ellene, se érte, se róla, 

kiesnek a mutatók rázuhannak a földre
zsíros rögöket égetnek, horpasztanak
utak ezek; fõ- és mellékutak; 
(olyik közülük eltûnt, bárha a szem mindegyre kutat)

kipotyognak a számok is, álmos 
szemük tétova hajnalt mutat
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évek, napok morzsája pereg és dülledõ szemmel, 
rémült vízimentõ; sípomat fújom, s arctalanul pirulok el
Kudarcom részleges, van maradásom, s múlásom érthetõ. 
(Szón nem épp, de tetten érhetõ.)

Teljes odaadással fordulok 

el (fordul az arc helye és csak: néz); 
fel (fordulunk, nyitva már az irgalmas mennyeknek…); 
meg (fordul rajtam negyedszáz év); 
át (nem  fordul: tengely a törés; s nincs mi elbillentené) 

ide és oda, ahonnan ahová, 
tengelyt akasztván határozom,

hogy egy pörgés egy világ, két fordulat 
kettõ, s a harmadik a harmadik; bárha 
szédülésem okán át is verethetik

a kivénhedt, langyos testû rugók között sétáló, 
füttyögõ szelet fésülöm, illatba öltözött, 
csábos mosolya az alkonyi fény

kenyeret és bort imád itt mindenki, 
s nagyobb gond nem volt sosem;

a betevõ szüksége, vágya a kínt determinálja

kezedhez lábak párja igazul; edzett acél peng
göcsörtös szöllõkarókkal keríted be hát, mi tiéd.

No és a tengernyi szépség és igény.
Terülnek a végtelen szántóföldek fölé.

Varjak és patkányok, a rágcsáló kopasz farka 
mered fel; a pornográf talány, a talán talánja leend
és fekete szárnyak---------------------------------------

ládd így ér egybe a föld és az ég

földtõl kelnek vízbõl kelnek égre kelnek
kacér enigmát zúdít a pálfordult logosz

s felemelt fejjel találkoznak hajóvonták – pedig tilos.


