
FECSKE CSABA

Ezen a szombat délutánon a divatvilágról közvetítettek riportot,
gyönyörű lányok kényesen lépkedtek a rámpán, ruháik fantaszti
kusak, Istenem! A művekről a tervezőket, a kritikusokat kérdezték.
Milyen ma!?abiztosak, mennyi mindent tudnak! A 2009-es Armani
kollekció? Eszbontó - a Vogue kritikusa belehajol Veronica arcába
- hihetetlenül népszerű lesz, hiszen máris ezt hordják Miami
Beach-en, ezt Road Islandon, you know, ezt hordja az egész világ!

Aláírásgyűjtés

Az istenek, látva, mi történik a Földön, aláírásgyűjtésbefogtak. Mi
- aszöveget Thot és Hermész és az a fiú fogalmazta meg - nem
akarjuk, hogy így éljenek az emberek. Nem akarjuk, hogy ennyire
ne szeressék egymást. Ennyiből állt a szöveg. Mindenki aláírta: An,
Enlil, Marduk, Inanna, Manitu, Kokopelli, Indru, Visnu, Tendzsin,
Chicomexochtli, Ízisz, Ozirisz, az Atyaisten, a kilenc múzsa, Zeusz
is persze, utána sorban az egész Olümposz, az ismeretlen isten is,
és Mami Wata, és Wodanaz, és Odin, és Lug és Gwydion, és Allah
is aláírta, még a vén Káosz is aláírta, minden isten aláírta, aki csak
élt valaha.

Látod és tudod
a feneketlen hideg űr

jelzó1Jójái bolygók csillagok
a semmitó1 titokban fogant
világragyog boldogtalanul
az éjben milyen titokzatos is
a nyüzsgőégibolyahogy szívedhez
koccan szigorú fénye összerezzensz
hirtelen nem találsz magadra
elkeveredtél a könyörtelen szépséggel
nem tudsz mit kezdeni ki kéne bontakoznod
megeredni a romlatlan vágy nyomába
menni oda ahol nem hagyszmárszánalmas nyomot
bizonyítékot nem kellrésen lennikinyitni szemed
sema mögötted becsukódott ajtót mégis
látod a rejtezőt tudoda láthatatlant
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••orökfehér
kinekéled ezeket
a hosszúra nyúlt éveket
ki helyettvagy itt
havagy
magad birtokold mindenerőddel

ne mástkinekletted ezt (azarcot)
kivéformálod az időt

a meggondolatlan érzéseket
gondolataid hova jutnak el nélküled
ráncaidba kapaszkodva égszel
a meztelen fájdalom ami
végülmindigmarad belőled

övéakiémindannyian
kiütünk rajta mint a só
megüljükmint a zúzmara
egy másikvalóság örökfehér telében

Némi elhasznált
koravén ősz ráncos
gyerekfejek az almafán
hosszúcérnavékony sikítás
a csöndbe fűzve álmatag
fényt majszolgat a fonnyadt
levegő szorítani kezda nyári bőr
a félbemaradt tegnapi érzés
a penészes vízen ideges szél
szalad maga után a hegyalatt
sziklák hangtalan éneke
hallottam sírniaz esőt

ahogy sántikált a parton
az erdő felé ahol hangok
ésfények tűnnek el
eltűnődtem miértvagyok itt
miért itt vagyok kétségek között
hogymenjek haza utamat
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keresztezik tétova lépteim
s egyáltalán van-evalami
közöm a szándékhoz
egész életemben csak menekültem
önmagam elől ideje volna már
hogyüldöző legyek vakmerő

féllábon egyensúlyozva a szakadék
peremén előttem lebegő cél
amiméghátra van némielhasznált öröm

Csipkerózsika
alszikmindenmindenkimélyen
a Mariana-árok mélysége ez
a jóslat rideg hétköznapisága
lidércként nyomaszt
úgy nőa csend
mint fű a régi sirokon megmerevedett árnye'kok
őrzik a múltat alvólegyek az alvómézben
az utolsókósza gondolat mielőtt megszólalna
elhallgat hosszúálom előnyös halál
alszikCsipkerózsika is
akiért eljön a királyfi fehér lovon
hallod a mit semsejtőállathangját
hallod a szioedet ez a te történeted is
nem a hosszúinkább a széles életvolna k(vánatos
a jó későn is jó sőt

jobb későn mint soha
soha nincs soha csak a van
van egymásután az időátizzadt
köntösében lohol előttünk utánunk
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