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F e l l i N g e r  K á r o ly

Gyerekdal
Barátom lánya Csehországba
megy férjhez,
s ő keserűen
érzi, hogy az unokákkal
a legjobb esetben is
csupán konyhanyelven
kommunikálhat majd.
Pénzt kérek tőle,
támogatást a gyerekkönyvem
kiadására,
erre letörten mondja,
nem kell itt már a magyar
gyerekirodalom,
amilyen nehéz összeszedni
a szükséges támogatást,
olyan nehezen lasszózzák
össze az elsősöket
a magyar tannyelvű alapiskolába.
Elgondolkodom,
mostanában a neves felvidéki költők
alig írnak a gyerekeknek.
Az én unokáim is vegyes házasságban
születtek. Több száz kilométerre élnek tőlem.
Színtiszta szlovák környezetben.
Vagy mégse ?

Startolás
Apám halála már
nem az ő halála,
még a koporsója sem,
apám már nem
az apám többé,
kerek 646 napja
nem tudom, hova
lyukad ki a vers,
amibe belefogtam,
ezért tart apám
még ma is tudatos
költőnek,
akinek fingja sincs az
alázatról,
mert az alázatosság
rég kigyógyult
a tudatosságból
és az ösztönösségből is.
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Fellinger Károly (1963, Pozsony) : 
költő, helytörténész. A 30 éve ala-
kult felvidéki magyar írók közös-
ségének, az iRÓDiA csoportnak 
volt a tagja. 16 könyve jelent meg 
(legutóbb Jancsi és Juliska, versek, 
AB-Art könyv kia dó), főleg versek, 
gyermekversek, mesék s egy falu-
monográfia Jókáról, ahol ma is él. 
Megjelent angol, román, német 
és szerb nyelvű verseskötete. Két-
szeres Arany Opus díjas. Forbáth-
díjas. Agronómusként dolgozik.
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Ételmaradék
János közbevetőleg a fényveremben
érezte jól magát, aránylag
kiszámíthatatlan ott a csönd, minek
köldökzsinórját még nem vágta el
a homály, mondhatnám
sportot űz belőle a besúgó,
lyukas labdából kiáramló levegő,
ami elfújja a mondanivalót,
az egekbe röptetve a
főnixmadár tollát,
megkopasztva emlékeink
egy ünnep alatt, a sötétség
mögé bújva, akár egy
önfeláldozó angyal,
kiről szófogadó szemünk azt hiszi,
átlát rajta, mint a szilárd jellemű
varázsgömbön.

A könyvvel
A könyv
akár a só, a csípős paprika,
belőle egyszerre
egy kilót kellene elfogyasztani,
hogy műveltnek látsszunk,
mert akkora a lemaradásunk,
ám ha a könyvét kínáló költő
támogatásért könyörög,
eladná
a kalapját is.


