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Mint a füst

beszélgetünk apámmal
nagy csöndek furakodnak
tétova szavaink közé melyek
úgy foszlanak szét mint a cigarettafüst
a füstről jut eszembe apám sose dohányzott
bár emlékszem gyerekkoromban
rá akart szokni hogy füstölő cimborái
előtt ne kelljen szégyenkeznie
tartott otthon egy csomag Kossuthot
néha rágyújtott de egy-két szippantás után
undorodva dobta el számomra viszont
nagy kisértés volt a felbontott csomag
sutyiban rágyújtottam szívtam aztán
évtizedekig apám helyett is
kocsmába se járt noha nem volt absztinens
fölhajtott olykor egy kupica szilvóriumot
megivott egy pohárka bort vagy én vittem neki
egy kancsó sört a kocsmából vasárnap ebéd után
ő nem lépte át a kocsma küszöbét legénykora óta
fél órámba telt egyszer míg rávettem jöjjön el velem egy sörre
akkor még megvolt a Feri presszója
az is hol van már az idegesítő zenegépet
felváltották a tücskök ciripelnek a kertben
éltes almafák alatt életnél hosszabb éjszakákon át
vannak tücskök a mályi temetőben és szólnak itt
a lakótelepen is az ablakunk alatt
de a mi tétova szavaink mint a füst…

Egy költőre

önmegvalósítása hovatovább
ipari méreteket ölt látványosan mindig
a mások malmára hajtja a vizet a molnár vagy
a molnárné malmára hajtja a vizet a molnár vagy
a molnárné előbb-utóbb úgyis megfizet
közérdekű mosolya fogorvos keze munkáját
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[ Fecske Csaba versei ]

dicséri ő így is kimutatja foga fehérét
száját ha szóra nyitja jóindulatú meleg
passzátok fúnak belőle akinek ő a barátja
annak nincs szüksége ellenére
úgy kritizál hogy dicsér és úgy dicsér
hogy belepirulsz jósága hosszú őszi allé
kis avarkupacokkal padnak támasztott
vesszőseprűvel madárfüttyel mire a végére
érsz beesteledik bezár a büfé
elképzeled hogy köpenye alól kilóg
a lóláb avagy az ördög patája
mondhatni mint az egyszeri ember az uborkafára
kapaszkodott föl a Parnasszusra ahol fals hangjával
erősíti az élnótások hangos kórusát

A bárkából

a vizeken túl is vizek
semmi feszül a semminek

ilyen amikor nincs világ
nem sejlik föl az olajág

galamb sincsen hogy leszállva
a remény testévé válna

tajtékos napok sodornak
volt tegnap de lesz-e holnap

hol van az Isten ugyan hol
mért hogy egyetlen szót se szól

…fény botladozik a vizen
a Seregek Ura üzen

kinéz a hegy a víz alól
fű hajnalodik valahol
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