
Elekes Ferenc 
 

Én nem tudhatomÉn nem tudhatomÉn nem tudhatomÉn nem tudhatom    
 

Amikor egyedül vagyok, 
nem terítek asztalt. 
 

Sokat tűnődöm mostanában, 
ha egyedül vagyok, s várlak. 
 

Olyankor annyi mindent 
kigondolok szélről, esőről, hóról, 
s ami még eszembe juttat, mert minket 
fújt, mosott, belepett, vagy jósolt 
egymásnak furcsa véletlenekben... 
 

Most hull a hó 
tetőre, fára, kőre... 
S mert messze vagy, 
közénk is. 
 

Mindig van valami közöttünk, 
valami hullás, 
valami elfelejtés. 
 

Én nem tudhatom, 
hogy boldogul más 
a szerelemmel, 
de amikor egyedül vagyok, 
hosszú, árva esték 
csöndjében megérzem: ha túl jó az ember, 
sohasem elég rossz ahhoz, 
hogy nagyon szeressék. 

 
Csak semmi pánikCsak semmi pánikCsak semmi pánikCsak semmi pánik    

 

Őrizzük meg nyugalmunkat, 
— királyi többesben biztatom magam —, 
csak semmi pánik, 
a világot bár nagyon meguntam, 
egy kökénybokor éppen most virágzik, 
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a levelek közt csiga cipeli otthonát, 
talán eljut estig a szomszéd házig. 
 

Csak csodálni tudom a lassúságát, 
míg elnézem, nem sietek én se, 
e nagy nyugalomban reá kell jönnöm, 
a sietés volt 
életem legfőbb tévedése. 
 

Csak semmi pánik, 
biztatom magam: e földön 
nem sürgős semmi sem, 
a ráérést, mint kopott kabátot 
magamra öltöm, jó így nekem, 
ezután bőven lesz időm, talán még arra is, 
hogy többször gondoljak reátok... 

 
Sorsnak neveziSorsnak neveziSorsnak neveziSorsnak nevezi    

 
Az ember jár-kél gyanútlanul, 
meghall és meglát dolgokat, 
megbotlik, s nem tanul. 
Az ember olykor számot vet s keresztet, 
ha van benne Isten, 
az ember visszanéz, s lám, 
ahányszor győzött, annyiszor vesztett. 
Értelmét kutatja szónak, tettnek, 
társakat keres, s ha befogadják, 
úgy él akkor is, mint a kivetettek. 
Az ember hányódik, 
tegnap ott, ma itt, 
az ember gyáván sorsnak nevezi 
gyarlóságait. 

 
Kis vizek fölöttKis vizek fölöttKis vizek fölöttKis vizek fölött    

 

Van, aki szépnek születik, 
rózsás arcúnak, pufóknak, 
így rendezi a Fönnvaló, 
valami okból kifolyólag. 

Az ilyenekből hadvezér lesz, 
akkor is, ha békeidő van, 
kedvét leli az Úr bennük, 
ő tudja, mi okból kifolyólag. 
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Csúnyának születtem én, 
ezt úgy mondták meg, utólag, 
bele is akartak dobni patakunkba, 
érthető okból kifolyólag. 

Az ilyenekből nem lesz semmi, 
oda se állhatnak mérvadónak, 
csökött szellemük lebeg csak, 
kis vizek fölött, elfolyólag. 

 
Jobbik nagyapámJobbik nagyapámJobbik nagyapámJobbik nagyapám    

 

Hogy jó ember volt, 
annyi bizonyos: 
hosszasan nézte mindég 
az első hóhullást, 
s csak akkor káromkodott, 
ha érveiből kifogyott. 
 

Félvak gebéjét 
nagy utak után 
végigtapogatta, 
amikor a hámból kifogott. 
Az időjárást újságból 
sose nézte. Úgy volt, 
kiállott este, 
lám mit mond az újhold. 
 

Ha rossz volt a dohány, 
azt mondta, háború lesz, 
s ha én voltam rossz, 
a jövendőt szidta. 
 

Előre tudta a politikát, 
s hitte: ha rajta múlna, 
úgy elintézné 

a világ baját, 
mint kilincshez kötött 
lógó fogamat. 
 

Nevénél szava több volt. 
Alá sem írt ezért 
semmiféle listát. 
 

Hogy felvette egy pártkocsi 
a sáros úton egyszer, 
azóta gyanúsak neki 
mind a kommunisták. 
 

Így nézett rám is 
egy boros, hosszú éjjel, 
míg elkísértem 
a csillagok alatt. 
 

Nagyot hallgattunk hazáig. 
 

A kapuban szivarunk összeért. 
És jólesett, hogy tudtam: 
rossz embertől tüzet 
még sose kért.

 


