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SU LYOK VIN CE

Vis  sza te kin tés
Vasy Gé zá nak, a 65. év for du ló ra,

Nagy ra be csü lés sel és sze re tet tel

Hisz tud tam, min dig tud tam,
bár el hin ni ne héz volt, 
szin te már le he tet len,
hogy nem tart majd örök ké,
hogy nem örök itt sem mi,
és min den ar ra in tett,
min den ar ra ma is még,
hogy nem örök a lé tünk,
nem örök az enyém se,
nem örök a ti éd se, 
el ro han nak az évek,
„memento mori” mond ták
az öreg pap ta nár ok,
„em lé kezz a ha lál ra”
(szin te ká rog ta hang juk),
de fü le met be dug tam, 
hal la ni se akar tam,
mert akar tam csak él ni,
mert akar tam csak ül ni
az élet asz ta lá nál,
min den bõl fa la toz ni, 
kós to lót ha rap ni
ros ka do zó tá lak ból, 
hú sok ból, gyü möl csök bõl, 
ré szel ni gyö nyö rök bõl, 
be töl te ni a vá gyat,
a szé pet meg cso dál ni
le ány ban, gon do lat ban,
tá jak ban, ten ge rek ben, 
min den ben, mit el ér tem, 
mi hez hoz zá ju tot tam.

S most ar ra kell ri ad nom
a leg szebb éve ken túl, 
mö göt tem ál ma im mal, 
ál ma im leg több jé vel, 
ma gam köny vek be ír va, 
be tûk be vés ve évek,
hogy – éhes va gyok egy re,
hogy to vább ra is szom jas, 
s bár mi vár na is rám még, 
bár mily csil lo gó órák: 
az élet asz ta lá tól
év ti ze dek múl tán is
majd éhe sen ke lek fel, 
mert be tel ni a lét tel,
a lét cso dá i val
ha lá lig se le szek ké pes!


