
7 

A kilincs 

„Nem kell úgy félni! 

Gyere, próbáld ki! 

Az egész egy apró mozdulat... 

A kilincs szinte mozdul magától!” 

(Már ármánykodik az Ős-tudat.) 

Az elmém lázasan kutat. 

Keres egy varázsszót, 

fohászt, vagy imát, 

amellyel elűzheti 

lelkem kísértő démonát. 

De nincs haladék, 

már folytatja tovább: 

„Repülni vágyol? 

suhogó szárnyakat lelsz 

az ajtón túl, bent...ODAÁT! 

Bölcsesség kell? 

Nos, megtalálod. 

Csak lépj be bátran! 

Rajta hát! 

Izgalmakat, kalandot óhajtsz? 

Minden, minden tiéd lehet! 

Csak tárd ki az ajtóm, 



8 

Lépj felém végre! 

És add nekem a lelkedet! 

Adok pár jó évet cserébe! 

Vagyont, jóhírt, szép szeretőt! 

Viselkedj ösztönöd kényére-kedvére, 

és felejtsd el a temetőt!” 

Sokat próbált, bús ember-szívem inog. 

Lágy, sárga szirmaikkal elsiratnak a nárciszok.  

És érzem: még egy pillanat, 

s örökre elpusztulhatok, ha ellenállni nem tudok. 

Szeretnék büszkén, egyenes gerinccel, 

megvetőn elfordulni, de ezt már nem bírom! 

Megtörten, öregen és zokogva 

vonszolom el magam, 

de a Pokolba be nem nyitok! 

pedig: 

„elérhetnék sok vágyott földi kincset, 

c s a k le kellene nyomnom a kilincset...” 
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Ajándék 

Platina izmok megfeszülnek, 

Platina kések élesülnek, 

Platina karok ölbe kapnak, 

Évmilliókig marasztalnak. 

Platina tőröm szívembe vágom, 

Neked kínálom. Platinatálon. 
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Az utolsó óra 

Hideg verejték csordogál a háton… 

Képtelenség, hogy ennyire fájjon… 

Az élet hirtelen azzá lesz, ami lehetett volna. 

Majd újraéljük múlt perceink és soroljuk: volt a 

– homokozóban nagy hadakozás egy kislapáton, 

– a villamoson ottfelejtődött a farmerkabátom, 

– születések, szerelmek, halálok… 

– sok megtörtért csodás éj és nap, s most itt állok 

kínok és kétségek között, de vágyva-várva 

az utolsó óra utolsó percét,  

amelynek végén ott lesz a teljesség. 

Messzinek tűnik.  

Nehéz már várni. 

Az elmulasztott jócselekedetek sorát szemlélve  

az idő kínosan lelassul,  

és minden egyes mutatódöccenés 

a végtelennel határos. 

Az önkívület lassan bekebelez. 

AKKOR majd mindenki nincstelenné válik,  

hogy béklyói nélkül, immár szabadon 

szárnyaljon a lelke 

Afelé, amit hitt – vagy nem hitt – ebben a rövid 
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bizonyítási eljárásban, ami az életünk, és aminek 

utolsó órája 

előbb-utóbb lepereg. 


