
Hát itt va gyok, be kell is mer nem:
egy kis sé ta lán el ke ver ten,
hogy jo go san vagy jog ta la nul
utó ko rom ban majd ki iga zul,
no, már ha lesz utó ko rom,
égi ko csi so ron egy kis ko csis bo rom,
hogy a mál hát, mit idá ig hoz tam,
a nagy fé nyes ség ben ki pa kol jam.
„Te gye le, ba rá tom, a sa rok ba!”
szól rám va la mi lé gi szol ga,
téb lá bo lok majd, kis sé rösten,
hogy a pak ko mat ho va is lök jem,
hol az én he lyem, néz nék a szol gá ra,
de az már el szállt, alá szol gál ja,
téb lá bo lok hát, ku ta kod va,
mi a sok pakk rend jé nek tit ka,
ott lenn meg volt ki-ki nek he lye,
egyik nek „ki jár va”, má sik nak ki lép ve,
a sor ba be so ro lód va ide jé be’,
ám itt nyo ma sincs föl di rend nek,
a pak kok itt-ott, sza na szét he ver nek,
hát én az enyé met ho va te het ném,
se út ban ne le gyen, se a sze met jén,
né zek elõ re, jobb ra, bal ra,
a hely zet egy ál ta lán nem vi lá gos,
ha tal mas pakk ján ott ül Arany Já nos,
ki csit odébb, vé gig he ver ve,
egy ne ve nincs em ber s kis poggyász ter he,
én Is te nem, hol az én he lyem,
szó lon ga tom s ka pasz kod nék az Úr ba,
ám nem le het, hisz fejebúbjáig azúr ban,
vá rom a jelt, hogy itt fönn mi a lép ték,
mi sze rint en nek vagy an nak,
a vég le ges he lyét ki mér ték,
s míg ál lok té to ván  az óri á si plac con,
hát egy re ki sebb a pakk,
az én idá ig ho zott pak kom.

76

2014/3 KE NÉZ FE RENC

Utó ko rom




