
 

5151

Fecske Csaba

Kísértetfalu
„ki tudja hány és hol? ki tudja mind?”

(Weöres Sándor)

sehol egy teremtett lélek sehol egy
köhintés káromkodás mint kiszáradt
csigahéj hever a falu dühödten fújtató
macska hátaként púposodik a domb

halott mozdulat ez nem ígér semmit
unatkozó szél bolyong a pusztuló házak közt
letép egy-egy elkorhadt palánkot tenyérnyi
vakolatot viszi ami útjába kerül

nem a szenvedély megnyilvánulása ez
a gazdátlan er� �zi kisded játékait a céltalanul
csordogáló id� medrében gy�lik az iszap
betemet minden lábnyomot esend� jelet

kiszáradt lószar körül verebek zsinatolnak
ahány hang annyi akarat �k az osztozkodó
madarak uralkodnak itt méltatlankodnak
ugyan mért zavarom köreiket

valahol kutya ugat ha van hang mely
hátborzongató hát ez az
egy életre kárhoztatott lény
keser� méltatlankodása

a templom felé vezet� ösvényt fölverte a gaz
nem jár itt senki az apátiába süppedt Isten
nem fogad többé ügyfelet mint elkárhozott
lelkek zörögnek az aláhulló akáclevelek



 

5252

Kulcs
tudod az a baj veled hogy
nem találod hozzám a kulcsot
mondta egyszer szomorúan
és egy n� szomorúsága olyan lefegyverz�
biztosan igaza volt de �szintén szólva
én nem is kerestem a kulcsot
hogy miért azt fedje jótékony homály
ez a mi igazi közegünk ez a
gyógyító félsötét ahol nem látni tisztán
a dolgokat nincs rá szándék nincs igény
s�t az ellenkez�jére van jobb nem tudni
hol húzódik a demarkációs vonal
mikor lép taposóaknára egyikünk
csak keresd azt a kulcsot mondta még
fáradozásodat siker koronázza majd
gondolom addig is kiszell�ztet
rendet rak eltünteti az árulkodó
nyomokat méltóképp fogadjon ha rányitok

Talán jobb is így

betelt a pohár ez így
nem mehet tovább gondolta de ahogy
az lenni szokott – ment
úgy döntött hosszú gyötr�dés
hezitálás után hogy a végére jár
járt mint korsó a kútra
darabokra tört szívét szégyenl�sen
seperte vissza bordái mögé
mint a szemetet szokta a sz�nyeg alá
végül semmi sem tisztázódott csak még jobban
összekuszálódtak a szálak
ki tudja talán jobb is így


