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Minden jog fenntartva!



Előszó:
Kedves olvasó!

Légy kedves. Ha az vagy, hát maradj meg annak.



Hagyd
A fájdalmaid sós tengerét nyakon nem ragadhatod.

Ha bivallyá forrt érzelmeid bezárod, magadat bántod.
Miként veszett szörnyeteg, mikor ketrecbe zárod,

Úgy tép szét belülről, marcangolja világod.

Csak bambán meredve, zokogva,
Ki-kieresztve, vagy levegőt kapkodva,

Esetleg ordítva, üvöltve,
De hagyni kell! Muszáj!

Mint zabolázott uszály, mi töretlen árral szemben halad,
Míg árvíz az útról, egyszer csak elapad...

Így, ha jön a vész, csak percek, órák...
Ám ha magaddal dacolva gigáját szorongatod,

Arra hergeled, ne feledd, hogy megölje angyalod.



Idézet I.
„Vannak játékok, ahol jól tudom, elbukom…

… mégis élvezem, hiszen ez a dolgom!”



Egyébként,
Ami velem történt Átformált engem.
Kegyetlen tombolt. Csak bennem.

Nem mutattam senkinek mennyire fáj.
Bíztatni próbáltam: „Gyerünk! Kiabálj!”

A helyzet! Az a nagy! Különös…
Értük nem lehettem gyenge! Csak erős!

Mutattam… Azt mi nem vagyok.
Nem érdekelt, hogy lassan elfogyok.

Hajtottam az örömöt. Pillanatnyit.
Nem láttam nekem ki hány ajtót nyit.

Az igazság, hogy már nem félek.
Kitárom karom, nem baj, ha megégek!

Vagy nem vagy, vagy de, vagy nem, de vagy!
Sokkban nem érzed, ha mindened lefagy.

S így ezt is megtanulhattam.
Egy erősebb szívvel, itt maradtam!



Négy koporsó
Türelmetlen kongott 4 koporsó.

Mindnek viszketett üres belseje…
Oda vágytak, merre fekszik

Egy Tündér-leánynak perselye.

Erős vágy mi szólongat.
Békét ígért s szétroppant.

Nem hagyott nyugtot percet sem,
Hiába hunytam le szemem.

Ott várt csak igazán
Sötét, sikoltás s víz végtelen.

Ruhám csapda, zsibbad, fáj mindenem,
Hideg van! Nagyon hideg!

Idő… már nem fogalom.
Felfogom, hogy haldoklom.

S hogy rí, - hogy legyen levegő -,
Az a tikkadt, elfáradt tüdő.

Már vagy két perce karnyújtásnyira a felszín.
- „Pofátlanság ennyire ráérni Csuhás!” -
Közben járja testem rángatózva a kín.
Ami segíthet, talán egy utolsó fúvás…

Míg életem gyeplőjét a szakadék
Széle felé rohanó paripáim közé vetettem,

Nyugodt voltam. Beleegyeztem.
Nem féltem mi reám várt ekképpen.

Cseppnyi fájdalom csak
Míg a víz helyet foglal bennem,
Egy másodperc megannyi év…

Visz a Révész s filmezem.


