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reggel között van még a hullámok
mormolása között meghallod hirtelen a
harangszót pünkösdre hív csak szól
szól hangzik bronzos öblösen
miközben a hullámokkal együtt
viszi a testedet fújja kívül belül a
szél fúj ott ahol akar
ahol akar ott
fúj

FECSKE CSABA

Terepszemle
a rakoncátlankodó kis patakot
kőbordák közé szorították
így kezdődtek a hatvanas évek
melyek oly hamar véget is értek
az a jókora kő amit kölyökkoromban
erőmet fitogtatva annyiszor a fejem fölé
emeltem praktikus célokat szolgál valahol
beleépült a racionalitás megbízható
falába a tűzoltószertár roskadozó
deszkaépítménye helyén posta épült
ahol céllövölde állt és ringlispil keringett
búcsú napján most takaros kis park látható
világháborús emlékművel aranyozott
betűkbe űzött kényszerű hősök vonják
kérdőre a történelmet
egyre nagyobb a csönd
amit a házak fölé magasodó templom
árnyéka nyomatékosít
szánalmas terepszemle ez
az idő céltalan cirógatása
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Hívogató
Ne félj tőlem, nem bántalak
léha vággyal, kopár szóval.
Mintha rólam szólna arcod,
két szép szemed vitrinében
megszelídül még a kő is.
Hidd el végre, itt a helyed,
a múltad is innen való,
hívásodra jön a tavasz,
minden rossz mellé kerül jó,
a jót tartsuk meg örökre.
Ketten voltunk, legyünk eggyé,
otthonos melege tűznek,
tőled senki el nem űzhet,
vagyunk értelme a létnek,
tőled örömebb nem érhet.

Másnap
mi volna ez lepusztult érzés
fáradt gondolat valami amire
nincs már fájdalom a semminél
könnyebb elviselhetetlenebb
többet tudok a kelleténél de kevesebbre
emlékszem és még kevesebbet
hasznosítok belőle a sötétség fényűzése ez
az ember önkéntelenül elkezdi
selejtezni magát csak hogy megfeleljen
vége az évadnak vége a legszebb szónak
a reménykedő fűszálnak kertedben
saját búvóhelyed vagy ahol rád talál a rossz
s ha szüksége lesz rád a jó végül mindenkire
rátalálnak föl kell fedni arcodat karácsony van
neked is mint bárki másnak úgy ébredni
mintha most születtél volna másnap
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