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Ferencz Imre

AZ ÁRNYÉK

Székely János emlékére

Megöregedett árnyékodat
már nem tudod eladni
Schlemilh Péter

amíg élsz elkísér
nem szabadulhatsz
meg tőle

sosem tudtad átlépni
hiába próbálkoztál

hű maradt hozzád
akárcsak a templomtorony
napórájához

a sírig kísér
egészen a föld
alá

veled temetik el
melléd fekszik majd
a koporsóba –

2016. december 31.
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SENKI

1.

Senki sem vár semmit tőled
senkit többé ne zavarjál
gyalogjárón gyalogoljál
hallgass nehogy közbeszóljál

jegyezd meg a határidőt
nézzed a sok járókelőt
ahogy lehet ahogy tudod
cipeljed az öregkorod

senki sem vár többé tőled
nem vár költeményt sem prózát
sétáltathatod a téren
a mellőzött zseni pózát

ha majd kitelt a leveled
a világ meglesz nélküled
valaki a postaládán
kicseréli majd a neved

2.

kiment a garanciából
lejárt a termék ideje
új nemzedék áll a pályán
azt kiabálja le vele

ahogy tudod ahogy lehet
vonszoljad még az életed
hazudjál magadnak reményt
hazudjál magadnak hitet –

20l6. szeptember 20.
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KISVÁROS

Dési Incze János emlékére

Itt koptattuk a köveket,
kikerülve néhány öreget,
akiket már elkoptattak
a kövek.

Korzóztunk, akár a régiek,
kik meg-megálltak
a kirakatok előtt,
és kokettáltak.

Itt koptattuk a köveket,
és néha beültünk
a Három Tetűbe,
ahol rágyújtottunk
és kávét kértünk.

Tündököltünk.

Itt koptattak el
minket is a kövek.
Itt csépelt ki
bennünket is az idő.
És végül mi lett belőlünk?
Törek…

2016. május 17.



32

HÁZSONGÁRD

Markó Bélának

Nem lapozza Isten tovább
a házsongárdi temetőt
elüldögél egy kőlapon
s nézi a Feleki tetőt

annyi temető-kötetet
írtak össze az ég alatt
könyvtárában a polcokon
már tenyérnyi hely sem maradt

könyvtárosokkal sírrablókkal
ő már annyiszor vitázott
láttam egyszer egy temetésen
a szemében bánat ázott

fejével biccentett sajnos
én sem tehetek itt csodát
a temetők betelnek ugyan
de ők elférnek odaát

legfennebb nem temetkeznek
elhamvasztatják magukat
s mezők és tengerek felett
szétszóratják a porukat –

nem lapozza Isten tovább
lapozta immár eleget
elüldögél egy sírkövön
s nézi-nézi a Feleket

csak múltunk van a temetőkben
a jövő megváltatlan sírhely
valaki kifizette tegnap
Júdástól hitelezett pénzzel
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Uram itt mindig a helytartó
mond érvényes ítéletet
sírrablót latrot elbocsájt
s csak nekünk állít feszületet

nézi Isten a laptopot
feltölti hogyha lemerül
élve és halva megtalál
mindannyiunkat legbelül

élve és halva elkever
minket a soros hatalom
s feltámadásra azt hiszem
nem kerül többé alkalom –

2016. október 9.


