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Fecske Csaba
Faluszél

semmire se jó záporok
szaladnak át a réten
mint szappan ázik el a nap
az ég szennyes vizében

sötét vízcseppek peregnek
a megtépázott fákról
mintha csak találta volna 
rozsdás hangját – madár szól

fújtatva meg-megpihenve
tengerszagot hoz a szél
köd van a világ véget ér
itt  a falu szélinél

Sirám

az öröklétet ringató percek
feneketlen szomorúsága –
a csontban mint fában a szú perceg
a halál az elevent rágja
fekszem a véres műtőasztalon
hűtlen fiad Atyám én Absalom
sorsom a kezedben szikéd villan
talán ez az utolsó alkalom
hogy bocsánatodért esengjek
az iszonyat tanyáz tagjaimban
ez még a testem de nem valóm
a lét mocska túlhabzik bennem
lennék újra szófogadó gyermek

a csillagok sírását hallgatom

Tisztás
ilyenkor már csak hangja a tücsöknek
kéklő tisztáson fönt hol hűs harmat
hull éjjelente s riadt őz hallgat
az űrbe ott fönn csillagok nyüzsögnek

az éjszakában mintha egy alagút
sötétjében sűrűsödne a tér
a végtelen tebenned véget ér
majd veled minden vakvágányra fut

hol a remény két gondolat között
a napsütötte hely fénylő plató
ahol a jó s a rossz megütközött

s otthagyta nyomát a Mindenható
ahol a lét csöndesen delelhet
ledobván nyűgét e földi terhet
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Anga Mária
Magasodik égre a hangom

Magamat sírom, magamat siratom,
sírásomat belehallani a rigók énekébe,
velük magasodik égre a hangom.

Nem mozdulok. Pedig annyi időm,
jártányi erőm még lenne, hogy 
kiszámoljam a halálomig tartó időt.

De a tél már benőtte a fák tetejét,
riadtan futnak mögöttem az évszakok,
madártávlatból nézem a földet:

látom sötét üregeit, a legsötétebb mélyét,
ahová befekszenek a holtak,
alszanak halotti álmot, szemükön
pihentetik a Holdat.

Látom a rózsákat. Fejfák magasában.
Látom, ahogyan őszre meddővé válnak,
mint az abortáló asszonyok.

Magamat sírom, magamat siratom,
sírásomat belehallani a rigók énekébe,
velük magasodik égre a hangom.   
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Kaiser László
Csak néztem

Csak néztem, néztem magam
csúnya korok, kóbor idők között:
anyám kórházba, s onnan hirtelen,
búcsú nélkül az égbe költözött.

Voltam akkor huszonéves,
s a hiány megfogant bennem,
felnőtt lett ő is, de anyám kezét
nem hagyja máig elengednem.

Anyám a földben mindörökre,
én meg a földön lettem árva,
és felhő borult föld felett 
minden forró napsugárra. 

Hiánnyal élve kapaszkodtam – 
valami segített a fényhez,
valaki segített, hogy ne legyek
szanaszét és szerteszéjjel.

Halott anyám, én és a hiány:
régóta múlnak együtt az évek,
ki kit nevel és ki kit segít,
nem tudom, de élek, élek.

Végső béke

Várod azt a végső békét,
amit csak sejtesz, hogy létezik,
nem több annál, hogy szabad vagy:
elűzted a mának rémeit.

Nem féled a szörnyeidet,
hogy magányos leszel, elhagyott, 
s nem vár téged senki este,
és nem várod már a holnapot.

S ha nem várnak és te sem vársz,
hát mi végre vagy a csillagon, 
s mi végre az eddigiek,
ha ez lett neked a jutalom.

Másfajta bért mindenkinek,
de csak az a kevés kapja meg,
akinek a végső béke,
hogy nem féli ama rémeket.
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Lipcsei Márta
Csend cseppek

A Csendes óceán szerelme vagyok, mióta újamat belé márthattam.
A csend megül mint az edényből elpárolgott sós víz kristályai, talán lélekkristá-
lyokat terem s ha a világ bennünk időz egy darabig, az ég kék omladékai hús-vér 
reménykedésünk fehér lapjaira betűket rónak. 

– · –
Télen ólomszürkék a vizek s a sötétség fokozott gravitációja húz, csak feküdni, 
csak nem gondolkodni. A levél nélküli fák vázai nem csábítanak. A hó derengé-
se, a hópelyhek pókhálója mint a fehér halál.
Hiányoznak a színek: a kobaltkék, a rembrandtzöld, a kénsárga. Megfogyatkoz-
tak akárcsak a madarak, halak, bogarak. Láthatatlanná váltak.
Valamilyen mértani rend hideg – rideg sugalmazói a kémények, esőcsatornák, 
cserepek, tornyocskák.
A lecsupaszított logika útjait járom és keresem a lehetőségeket, hogy eltaláljak az 
érzelmek feltárásához.
Észrevétlenül beleilleszkedem a látványba.

– · –
Óceánpartra fekszik az óceán
s őrzi görbületeit a part
mint legkisebb ráncait az arc
szivárgó erekben bujdosik a vér
s a halhatatlanság ölében hullámzik
derengő rendszerében mosoly bujkál
tetőtől talpig puhán omló életemet
roskadó évek homokja közönnyel néz
kezem zavartan tesz-vesz kirajzolja
kivételes magányom
e tanuk nélküli poklot
s a hátrafordult csöndben
ábrák és jelek
bontakoznak ki
a tűrhetetlen megszokásban

2008. december 6.
– · –

A csend, csak a csend, benne a réseket töltögető síkidomok szürke hátai deren-
genek
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Szemembe hullva ott maradnak az álomesőcseppek
csendcseppekké válnak, szétfröccsennek
a titkok, kudarcok, rettegések
az intim mindenségben lüktetve illannak el.

2008. december 15.

Hamuszínű az ég
a gyökerek fényre várnak
a szél levélnélküli ágakat támad
mintha mi is levetkeznénk
a gondolatokat, filozófiákat
s a léleknek még szállást adó test
a képzelet szertartásain ténfereg
a szív árapályain
a szerelem árfolyamainak
ingadozásait lessük
s mondatokkal takarjuk be
meztelenségeinket

2008. december 21.

A csend megül hang nem feszül
szavak súlya réten belül
összehajtom az emléket
hozzám bújnak néma percek
csukott ajtón kopogtatnak
falak nőnek leple alatt
csillagokra tört éjszaka
némaságban hold udvara
víztükörben éjfél szárad
sírt keres a szörnyű bánat
tükreimben halál hullám
tenyeremben vérző magány
varázslatot várva várok
bennem él még a hiányod

2009. január 2.

Arcomra tiszta fények omlanak. A kék háttér előtt komor, kemény kirajzolódó 
mozdulatok, a kapkodás láncszemei havas, jeges úton konganak.
Bölcsen elmerengek, szavaimmal példákat gyűjtök s a károgó csendbe szabadul-
va zúzom szét az eddig érinthetetlennek vélt messzeséget.

2009. január 8.

artériák


