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FECSKE CSABA VERSEI 

 

A prés mellett 
 

elhal a szüreti ének 
búsabbak lesznek a vének 
lassan a végére érnek 
végére érnek a sornak 
ki tudja mit hoz a holnap 
 
vigadnak bezzeg az ifjak 
az ám szendrői bort isznak 
szívükben szerelmet visznek 
In vino veritas  - hisznek 
a szüret ideje ez most 
a kádakban mézédes must 
sírnak a szemek a présben 
piros a levük mint vérem 
sorsuk a sorsom így végzem 
én is – kell-e hogy értsem 
megtelnek a hordók sorban 
vulkán ereje a borban 
nem is bor az még lőre 
de finom bor lesz jövőre 
ha letisztul az lesz jó bor 
s ha megéri majdan óbor 
 
tisztulok én is a költő 
jár kezem alatt a töltő- 
toll tán még egy emberöltő 
s elnyel egy hatalmas gége 
kluttyogok párat és vége 
bármint lesz nem mondom kár volt 
megittam egy-két pohár bort 
nem jutok a mennybe holtan 
itt mikor ittam ott voltam 
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Elhasznált idő 
 

nem tudom ki hált bennem éjszaka 
most csak az üresség van itt belül 
s ama gyámoltalan hang ahogy a 
csont a húsban még mélyebbre  merül 
 
foszló álomkép veríték szaga 
nem tudja kihez legyen hű a test 
de ha tudná is az lehetne-e 
 
a titkon táplált vágy mint fürge nyest  
menekül de hát prém volt eleve 
minden ami van oly sokba kerül 
érzed hogy jó de nem tudod mi az 
 
elmédről mint gyertyáról a viasz 
csorog lefelé az elhasznált idő 
az utolsó cseppig a fény vigasz 

 
Osztálytalálkozó 

 

huszonnégyből tizennyolc nem rossz arány 
mit várhat az ember annyi év után 
volt aki igazoltan maradt távol 
csak nevét hagyta meg nekünk magából 
J. írta tesz az ilyen ünnepekre 
nosztalgiázni neki semmi kedve 
és ideje most hogy fontos ember lett 
bosszantja ha férfiak érzelegnek 
 
a bejáratnál sorra kezet ráztam 
az urakkal akikben megtaláltam 
a régi kis srácot – egyet tévedtem 
egy volt csupán aki eltévedt bennem 
bocsáss meg Feri nem ismertelek meg 
az évek mindent úgy összekevertek 
átírtak ősz lett a haj ráncos az arc 
magaddal valaki idegent takarsz 
te megjátszod a hőst én a boldogot 
szemünkben távoli fáradt fény lobog 
kiből lett az ami szeretett volna 
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a múlt aranybányáiból ki hozta 
fel a kincseket fiúk mi lett belőlünk 
a világ bizony meghőkölt előlünk 
 
mit is akartam én mit is akartunk 
kész vagyunk már a vége felé tartunk 
Pali májrákkal vonult kórházba 
Sanyi a földi lét nyűgét lerázta 
sclerózis multiplexe volt évekig 
ápolta neje lám ez jutott nekik 
Peti három volt feleség négy gyerek 
Áron szívét senki sem találta meg 
újra mutatja magát a kamaszkor 
- riadt állat a szív alá bevackol – 
egyet – oda-vissza – kétszer élni meg 
ezt akarná a csaló emlékezet 
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Seres Tamás másolata. 


