
 

Fecske Csaba

Télelő
esik az eső reggel óta
december közepe van unalmas télelő
visszafogott vagyok mint víz alatt
a lélegzet legszívesebben kicserélném
magam bambán bámulok ki az esőbe
gondolataim közt kotorászva
naftalinszagú ruhák sóhajtoznak
a szekrényben próbálgatják az
örökkévalóság lagymatag szomorúságát
megszokásból nem jókedvemben fütyörészek
a kificamodott dallam most nem érdekel
a szép szomszédasszony jön fölfelé
a lépcsőn milyen szőkesége
nem árulom el (legyen egészen enyém)
de szőkék voltak és lesznek nyáron a mezők
vajon mibe telne (talán az életembe)
megszereznem őt miközben fiatal nő után
csorog a nyálam izgatottan sürgölődnek 
körülöttem a tények mióta nem nő már a fű
mióta nem süt ki a nap ha nem alszom is
éjszaka van sötét holdtalan nagy üresség

Mire mentél velem
eltelik az idő magával nagyon
összekuszálódnak a szálak
mely hozzád fűzött elszakadt elhagyom
magam kivert vagyok akár az állat

mennyi mindennek el kell múlnia
hogy ami van végül meglegyen
egy kőnek mindegy örökké vagy soha
nekem falánk évek zabálják életem

idetévedtem látod itt vagyok
minden elevenre billogot süt szemem
lefogva még a Kéz mely visszadob
ugyan mire mentél velem Istenem



„Régen az erőszakszervezeteknek voltunk kiszolgáltatva, ma az erő sza-
ko sok nak, akik csak a saját érdeküket nézik.” (Szakonyi Károly)

„A negatív érzelmekben fölfedezhetjük az önbizalmunkat rontó nem-
zeti önképünket, a hungaropesszimizmust is.” (Balázs Géza)

„A nyugati, baloldali értelmiségnek van egy szervi hibája. Hitből gon-
dolkozik.” (Papp Tibor)

„Talán nem is elsősorban a tudás, a tananyag a meghatározó.” (Kiss Ist-
ván) • „Egymás családjai voltunk valóban jóban-rosszban. A titok egy-
szerű: szeretet.” (Halász Krisztina) • „A költészetnek a lényege nem lehet 
más, mint az emberszeretet és a szépség, ezt ma sem szabadna elfelejte-
ni.” (Jánosy István) • „Ahol a szülők beíratták hittanra a gyerekeket, ott 
még a kommunista állam is fi zette az oktatót.” (Máté Imre) • „Igyekeztek 
kijátszani egymás ellen az egyházakat, ami csak a nagyon buta és tör-
leszkedő emberek körében bizonyult hatásosnak.” (Bolyki János) • „Pis-
ta bácsi volt a katolikus pap. Tőle tudom, hogy mindennek megvan a ma-
ga ideje, de a szeretet ideje állandó.” (Siposné Majtényi Andrea) • „Meg-
tanultam, hogy számot kell adnom tetteimről.” (Szigeti Jenő)

„Hogyha hinném, hogy lehetne mást is tennem, mint verset írni, akkor szá-
momra, nekem, egyedül nemcsak a versírás létezne.” (Faludy György)

„Az alkotó: tolmács. Nagy fölső erők tolmácsa, és médium, aki megszólal 
az istenre vagy a sorsra.” (Gyurkovics Tibor)

„Nem hagy nyugodni a kíváncsiság, mit kezdene egy jazz-zenész a 
csembalóval? És mit kezdene a csembaló a jazz-zel?” (Elek Szilvia)
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