
hatottan szerette Miklóst. Joci mamának is Miklós volt a kedvence. Ez közel hozott
bennünket, volt valaki, akivel az életérôl ôszintén tudott beszélgetni. 

Azt tapasztaltam, hogy az tud nyugodtabban meghalni, aki teljes életet élt. Mintha
nagy igazság volna abban, hogy jobban örülnek az égben egy megtérô bûnösnek, mint
száz igaznak. Mert aki megjárta a bûnök útját, az többet tanult, többet szenvedett, job-
ban megért másokat. Errôl Teréz anya imája jut eszembe. Fantasztikus, hogy ez a na-
gyon szelíd apáca, aki az utcán szedett föl haldoklókat, aki teljes szegénységben és
igénytelenségben élte le az életét, ezt az imát tudta írni.

„Az Élet egyetlen esély – vedd komolyan,
az Élet szépség – csodáld meg,
az Élet boldogság – ízleld meg,
az Élet álom – tedd valósággá,
az Élet kihívás – fogadd el,
az Élet játék – játszd,
az Élet érték – vigyázz rá,
az Élet vagyon – használd fel,
az Élet szeretet – add át magad,
az Élet titok – fejtsd meg,
az Élet ígéret – teljesítsd,
az Élet szomorúság – gyôzd le,
az Élet dal – énekeld,
az Élet küzdelem – harcold meg,
az Élet kaland – vállald,
az Élet jutalom – érdemeld ki,
az Élet élet – éljed!” 

*

Nagyon szép Teréz anya imája: ez az Élet kihívása. De mikor az öregedés után, köz-
ben jön, közeledik a halál – az lesz a legnagyobb kihívás. Akkor mit csinálsz, barátom?
(Mármint én.) Tanatológus vagy. Ez a foglalkozásod! Gyerünk, nézz vele szembe, mi
történik a halál elôtt, közben és után.

Horváth Elemér

ARANYSZARV

nem tudom tisztában volt-e vele
hogy milyen hatalmas világpolitika
szürke kis statisztája volt csupán
s talán a nagyságos fejedelem
se sokkal több mint mellékszereplô
a történelem zsúfolt színpadán
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azzal tisztában volt hogy nincs tovább
az élet elfogyott s ô maradt egyedül
az érthetetlen kulisszák mögött
tenger távolság és magány
föl-föllapozta a gyerekkorát
a fehéren fénylô havasokat
onnan indult el s ide érkezett
nincsen semmi értelme semminek

MORS FIDEI

most az istenre is rájár a rúd
mint a komcsikra világi és szabad
nihil az éltünk elvadult akarat
s az értelem a tiszta értelem
csak türelmetlen tüskéket terem
hová lett a hajdani szerelem
a két iker ámor és karitász
hogy én nem vagyok nélküled és nélkülem te sem?
nincs más jövô tudom de nem hiszem

NYUGTALAN TELEVÉNY

se honfibú se grotiusi dac
akinek nem kellek nekem se kell
hazámról van szó természetesen
ahol ma sem változott semmi sem
a hajdani gyerekkori vidék
magával kötve mint a kéve még
nyugodj bele nincsen számodra hely
félig bennszülött félig idegen
nézz túl rajta józanul hidegen
s menjél amíg bírják az inaid
a nagyvilág tündéri tájait
amíg végül is egy leszel vele
amint voltál a kezdet kezdetén
egy marék por nyugtalan televény
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