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FENYVESI FÉLIX LAJOS VERSEI

HONNAN KIABÁLSZ

Lábnyomodban alszik már a hó.
Dalod, erdők méhébe bújt.
Hát felém, honnan
kiabálsz?

Hiszen mindent
magaddal vittél:
tavaszt, szerelmet, fájdalmat.
A szomjas szél néha emleget,
ha bort inni betér hozzám.

A falakon az arcod élét
felette már a salétrom,
sejtjeidből nem őriz senki
morzsMwt vagy egy darabot!

Honnan kiabálsz mégis?
Még üres a tölgYfa-kereszt,
s áll a haláll türelmetlenül,
kezében kalapács, kapocs ...

ÁGYÁNÁL VIRÁG VAN

Hosszú folyosó, de vége nincs sehol.
Ki nem remél már: ágyánál virág van.
Táblás üvegablak, nyitva, mögötte rács.
A középső az élet: az a lámpa nem alszik el.

V árakozunk sokszor: asszonyra,
barátra, ellenségre, egyetlen anyánkra.

Hallgatom az esőt, szomorúbb, mint én vagyok.
lVlinden fehér, fe,kszünk benne csendesen.

A szek.l·ényben otthonról hozott rejtélyek.
A vászonkendőn enge&elmes kötés,
az ingen kezed simoga,tása
s egy idegességedben odatett kiskanál.

Pihenni kelleme; az apróságok játszanak,
mi jajgatunk; messze az álom.

Az aggastyán idő, zörgő csontjait
olajozont könnyeimmel.
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