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BALOGH VERONIKA 
 

Az Asszony imája – (A XX. század közepe táján) 
 

Én édes Istenem, 

Halld könyörgésemet, 

Jó férjjel, sok pénzzel 

Áldj is meg engemet! 
 

Mert annyit szenvedek, 

Keserű életem, 

Miért is bűnhődök, 

Szerelmes Istenem? 
 

Miért, hogy a férfiaknak 

Van mentség bűnükre, 

És hogy mindig méltók lesznek 

A mi szerelmünkre? 
 

Azt, hogy mi a bűnöd, 

El sem sorolhatom: 

Kevés rá minden szó, 

Szegény rá fogalom. 
 

Hazudtál! Megcsaltál! 

Elittad a pénzem! 

Ráadásul kezed nyomán 

Még én is elvérzek. 
 

Verjen meg az Isten, 

Amikor ütlegelsz, 

De áldjon meg ezerszer,  

Ha néha átölelsz! 
 

Mert szeretni azt tudsz, 

Abban semmi hiba, 

De ha nem vigyázunk, 

Megvan a galiba. 
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Hull a gyermekáldás 

Nyakamba rogyásig, 

Gürcölhetek vég nélkül 

Inam szakadtáig. 
 

Istenem, tekints rám, 

Könyörgő hívedre! 

Erősítsd meg bizalmadban 

Ingatag lelkemet! 
 

Ámen. 
 

 

Utolsó kávé 
 

 Bűnös éjszakák elfáradt virága toporog a kocsma bejáratánál. 

Asztalhoz botorkál, beomlik egy rozzant bambuszlábú székbe. 

Fejét tenyerébe, tenyerét állához támasztja. Fáradt lábát nyújt-

ja, derekát görbíti, a semmibe bambul, majd szemét lesüti. 

 Penderül a pincér, vállát kocogtatja: mit akar rendelni, ő csak 

azt firtatja. Felemeli lassan pilláit a kokott, ajaka lefittyed, s ma-

gában háborog. „Mért nem hagynak békén meghalni itt, nyom-

ban? Meddig bírhatom még bénult nyomoromban? Jaj, csak az a 

gyerek, meg félbalga nagyanyám ne lenne, mennyivel könnyeb-

ben válnék meg ettől az átkozott világtól! Mit vétettem, Isten, mi-

ért nem szánsz végre? Hiába sikoltom kínomat az égbe?”  

 – Egy kávét – mormolja, majd újra leroskad az asztalra ma-

gába fáradtan, bénultan. Pincér térül-fordul, kávé az asztalon. 

Maga elé mered a fásult kokott. Kiégett lelkében felvillan a 

vágy: utolsó szerelmét hívja – a Halált. Táskájába nyúl, cso-

magocskát szorít apró, remegő kezében, port kávéba szór… 

 Feltekint, körülnéz, magába szippantja a kocsma súlyos bű-

zét, lámpa remegő fényét, iszogató ember-árnyak lehangoló 

képét. Kanalát kávéjába ejti, keze megáll a csésze fölött egy 

pillanatra, mintha tétovázna.  

 De nem! Határozottan kezdi kavargatni, majd csészéjét két 

kézre fogva szájához emeli… Mielőtt meggondolhatná magát, 

italát hirtelen felhajtja, nagyot nyel, s leteszi csészéjét sóhajtva. 


