
Most lakol
bátortalanul folytatódó meg-megakadó
történet reménytelen kacskaringók mintha
gondolkodnék a kezdeten de még inkább
a végkifejleten egyre ernyedtebben ráng
az emlékezet horgán vergődő idő
elmaszatolódott felületes reggel
hangforgácsokkal mutáló fénnyel erőszakos
szagokkal szívesen bejönne a kert az ablakon
mégse jön nincs rá igény nincs hozzá öröm
a sovány arcba mélyen belesüppedő két
fakó szem a plafont bámulja a nedvességfoltos
finom repedésekkel hálózott plafont
kíváncsiság nélkül figyelme pókfonalán
ereszkedik a mélybe a sötétség sarába
ahol semmi sincs vagyis a semmi van
fülében fehér szavú dodonai jóslatok
visszhangzanak mintha sűrű vadonban
tévedt volna el madártalan szigorú erdőben
egy bomlott elmében ahonnét nincs kiút
mint rég megbánt bűncselekmény jut eszébe
élete amelyért megkésve talán túl kegyetlenül
éppen most lakol

Senki sincs
szemed felkavart vizű akváriumában
úszkálok mint etetésre váró
gurámi mely ösztönösen
örömtelenül keríti be a létezést

mint higany a mélyedésben
összefutsz bennem hirtelen
könnycseppként távoznak
belőlem gondolataim

idegen nyomok lábtörlődön
szíveden

FECSKE CSABA
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egyetlen nő több mint
a világ összes nője
ha ő nincs hát senki sincs

és most senki sincs

Kései látogató
ahogy belép a házba
a megrekedt homály megindul
vele mint a homokbánya
bálnahátként merülnek
fel a barna bútorok
a megvakult fali tükörben
úgy imbolyog borostás arca
mint békanyálas vízben a hold
taszítják a rideg barátságtalan falak
elárultatott

Nézem
a hegyek foglalatába zárt

tavat a vízben a meztelen lányt
amint nyitódik-csukódik
a tempózó fiatal test

bennem a legszebb ő és az erdő
a fák nagy bánatokkal telten
várják az éjszakát

a földúton port ver egy teherautó
szélvédőjén szilánkokra
törik a lebukó nap

sötét lesz nemsokára
csönd és tücsök
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A színi állomás
minden nap új seb semmi más
messzi a színi állomás
eltévedt idő ennyit ért
valaki bennem véget ért

az alvó sínen rozsda ül
a gazban a táj elmerül
alszik a láng a tűz kihűl
füst vagyok nagyon egyedül

Maradjon elég időm
Avarkor, mondja valaki az őszre,

s mintha máris kibontott sírok
közt kanyarogna az út. Sisak és
nyereg, kard, edényben búzaszemek,
asszonyi ékszer nyugalmát bántani
nem engedem. Bogárnyi világosság
röpdös a fejem körül, mint egy elektron;
kifényesednek tőle a gondolatok.

Ez itt végig a táborhelyem: nézzétek,
milyen meredek síkság: megdobogtatja
a szívet, átszellőzteti a tüdő
porlepett bokrait. Nagylélegzetű
táj, mégis karnyújtásnyira minden.

Malmok forognak, mert itt a szél
örök, szárnyuk az égbe kapaszkodik.
Az út részegen tántorog velem, s
mintha drámaírók versenyeznének,
hagyom, hogy történeteket találjanak ki
rólam, miközben házőrző kutyák
fuldokolnak dühük rozsdás láncain.

Van itt egy csalánsziget; mintha
mindig zöld fényben ragyogna; s bár
a zöld hideg szín, télen meg tudja
olvasztani a ráhullott havat. És
van itt egy embertől elhagyott

FILIP TAMÁS
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