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PETŐCZ ANDRÁS 

Zárójelvers op. 95. 



((     Létezem, ennyi a munkám. Ez az egyetlen feladatom. Szemeim  

 a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Kettőt lépek,  

 és elértem máris a nagy magasságot, a hófödte szirteket. Meg-      

4 szívom tüdőmet levegőéggel: a halál elkerül, mert erősebb  

 vagyok még nála is. A Kicsi Kis Létező őriz engem, megvéd  

 önmagamnak, önmagamtól. Sokat szorongattak ifjúságom  

 óta, mégsem bírtak velem, szántottak szántók a hátamon,    

8    barázdáikat hosszúra nyújtották, mégis itt vagyok. Köszönöm 

 a Kicsi Kis Létezőnek, vagy az Örökkévaló Létezőnek, kinek 

 ahogy tetszik. Lépek akár még hármat is! Tavakat, tengereket  

11 gázolok által, mindenki annyira parányi körülöttem, köszönöm, 

  Uram, hogy ---. Vagyok, mint folyóvíz 

 mellé ültetett fa, gyümölcsöt adok, levelem 

14 nem hervad el, mert lélegzem, élek, tudom a dolgom ---          )) 

 

 

Zárójelvers op. 94. 



((     Kezemben olajággal, szaladok, írtam korábban. Futásom 

 majdcsak véget ér, a nyugtalanság, ahogy itt, belül, remegek. 

 Levegő-után-kapkodás ez, és szorongás, persze. Az Egészen  

4 Kicsi Kis Létező még célt és értelmet ad: ahogy él, lélegzik,  

 tesz-vesz körülöttem, úgy élek, lélegzem, teszek-veszek én is.  

 Olyan, mintha társalognék az Örökkévaló Létezővel, miközben  

 róla gondoskodom, róla, aki természetesnek veszi saját létezését,  

8  aki valóban itt van, itt és most, ebben a térben és időben, ahol --- 

 Nem folytatom. Megyek, teszem a dolgom, tesz-veszek, mert 

 ezt akarja ő, Aki Fontos. Még nem adhatom fel. Még nem  
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11 boríthatom fel az asztalt, még senki képébe nem vághatom, 

  hogy vége!, legyen csak ennyi!, hogy 

 elegem van a! ---, nem is tudom, miből. 

14 Nincsen olajág, nem is szaladok: csak létezem, ennyi a munkám ---   )) 

 

 

Zárójelvers op. 93. 



((   Csak a halálban nyugszom el, 

 csak a halálban nyugszom el, 

 elnyugszik az, aki halott, 

4 koponyáján férgek sétálgatnak. 

 Csak a borzalom nyugtat el, 

 csak a borzalom nyugtat el, 

 a halálból nincsen út, 

8   a halálból nincsen menekülés. 

 Mennyire szép, aki halott! 

 Szemürege annyira tiszta --- 

11 És a fogsora is, gyönyörűszép, 

  gyönyörűszép a fog  

 sora, gyönyörűszép,  

14 ahogy mosolyog, bele az éjszakába ---      )) 

 

 


