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FECSKE CSABA

Árnyékát hagyja itt
minden egyes nappal nő a tét
egyre szívszorítóbb a szép
a gyámoltalan öröm kétségbeesetten
sminkeli magát tömörödik a sötét
szavak vadvizében gázolok
nem érek el tán a célomig 
olykor a kevés is sok
máskor meg a sok nem elég
valaki kocogtatja a szívemet
mintha az ajtót kinyissam-e
itt marad segít vagy elmegy megsebez
csak árnyékát hagyja itt

Éjszakai vers
nem mindig a kedved szerint
van a kedved ellenére
kaptál egy napot már megint
az időnek nincsen vége

ám elillan mint az illat
nehogy azt hidd téged illet
hol van már a tavalyi hó
ami nincs mindig az a jó

szeles hideg az éjszaka
nincsen csillag nem süt a hold
sötét van mindenki maga
birkózik a van és a volt 

ez a tiéd ez a semmi
jöttél veszendőbe menni
élt a remény de most beint
ahol voltál ott vagy megint

Miskolc önkormányzata 
1994-ben Szabó Lőrinc-, 

2019-ben Pro Urbe-díjjal, 
B-A-Z megye közgyűlése 

2003-ban Alkotói díjjal 
tüntette ki. 2015-ben 

szülőfaluja díszpolgárává 
avatta. Gyermekirodalmi 
munkásságáért a MAOE 
2006-ban Pro literatura-

díjban részesítette. 
2019-ben  Magyar 

Arany Érdemkereszt- 
kitüntetésben részesült 
irodalmi munkássága 

elismeréseként.

Fecske Csaba 
(1948, Szögliget): 

József Attila-díjas költő, 
publicista, meseíró. 

Első kötete 1978-ban 
látott napvilágot  a 

Magvető Kiadónál Arcok 
holdudvara címmel. 

Megjelenés előtt áll Árny-
űző élet című versesköte-
te (Magyar Napló). 1962 

óta Miskolcon él.

3
2020

muhely_09.indd   24 2020.09.24.   12:11:04



25

Tele sötéttel
magát keresi bennem valaki
bizonytalanul mint kába beteg
a kapaszkodót a kórház folyosóján
és odajut ahonnét elindult
elgyötörten fekszik vissza az ágyba
bámulja a plafont de nem jön
akit vár csak a nővérke
lázmérővel a kezében
arcára fagyott mosollyal
hiába ég a villany s kaparássza 
mintha kínjában tenné
a fény a kopár fehér falakat 
semmit se lát
szeme szíve tele sötéttel

Kótyagosan
megborzongok a hajnal áttetsző
hideg vizében fonnyadt csillagok 
alatt füst- és holdszagú a kabátom
tapogatózom akár a vak hol hagyhattam
el a szárnyamat azt hittem rég túl vagyok
rajta az ebéd vagy vacsora talán
kíváncsian kikukucskál a számon
nem a villamos lehet csak a fülem cseng
kitérnem semmi ok csak én vagyok
csodálkozom de korán bezárt a sarki bolt
vagy ki se nyitott akivel söröztem
s talán vitatkoztam is nem tudom ki volt
vajon én vagyok aki oly nehezen méri
lépteit hova szaladnak előlem a fák
egyáltalán mi megy végbe itt kétes kedvet
ki és mért csepegtet belém a fákról
nesztelen és súlytalan csüng a félhomály
véreres szememből kifut a szürke utca
roppant hangos kovácsműhely a koponyám
egy őrült vadul veri az üllőt üresen
fölizzik valami távoli emlék sejtelem
ez még a tegnapi nap vagy már ma van
percek roncstelepén kutakodom hasztalan
mint anyóka a rőzsét cipelem magam haza
miközben lecsúszik rólam az éjszaka
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