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Zárójelvers op. 80.
(( Az idővel arányosan megy össze a test. Öreg-

koromban egészen apró leszek. Kicsinke ember,
aki életet játszik, a konyhában csendesen

4 kaparász, piszmog az étellel, edényekkel. 
Az ijedt szeme! Csak az ijedt szeme árulkodik, 
hogy még akart volna netán valamit, és emiatt
szorong: az el nem végzett feladat, miként egy

8 zsák, ott van a hátán – nyomja össze. Szorongás
árad a szeméből, a meg nem valósított élet rémülete:
hogy ennyi volt, nem több, egészen apróra megyek

11 össze, nem tudok, soha nem tudtam megharcolni 
magamért, a testem
egyre kisebb, és én csak

14 nézek a magasba, az elérhetetlen, égbe növekedett istenek felé. ))

Zárójelvers op. 81.
(( A futásomat még nem tudom befejezni. Próbálom

lassítani a lépteimet, de nem sikerül, egyre csak
szaporázom. A lelegzetvételem túlságosan gyors.

4 Nem! Nem tudom lassítani a lépteimet, bárhogyan
szeretném, van még bennem futás, és van még bennem 
akarata is a futásnak. Ezt az akaratot képtelen vagyok
felügyelni. Valami tőlem független futás ez: kifeszítem

8 a mellkasomat, karjaimat behajlítom, és egyenletes
tempóban, de elképesztő iramban futok, meghazudtolva
hajlott koromat. Az évtizedek! Inkább csak fásultság

11 volna bennem, ha ez az akarat nem lökne előre tőlem 
függetlenül. Nem. A futásomat, még, 
nem tudom befejezni. Majd később!

14 Azon a napon, mikor a testem a célszalaghoz ér --- ))

Zárójelvers op. 82.
(( Zárójelek közé szorítom magam, hogy felkészüljek.

Mire is? Mintha valami formába helyezném a testem...
Zárójelek között veszem a lélegzetet. Csak lassan...

4 Mintha valamiféle fedél és nyughely lenne ez, úgy
bújok ide, zárójelek és számok közé, szinte menekülök. 
Ennyit akarok mindösszesen. Ennyit, nem többet, 
de nem is kevesebbet. Felkészülök a jövőre, és

8 emlékezem a tegnapra is. Nagy-nagy lélegzetet veszek,
formába szorítva, gúzsba kötve majdnem, mégis örömmel:
ennyi az országom, mondom, de ez a kevés csak 

11 az enyém, el nem vehetik tőlem. Mondhatja valaki 
a zárójelre, hogy koporsó-
fedél. Az is. De élettel teli

14 menedék, ahol is boldogan nyújtózkodom --- ))
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