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A pap odalép hozzá:
-  És az ön novelláját közölte a Vigilia? Tudja, ki olvassa ezek után a katolikus sajtót! 

Gyalázat!
Mándy csóválja a fejét.
Üvöltenek körötte. Feszítsd meg, feszítsd meg!
Erre elemeli a faltól az ernyőt.
Isteni csoda, eltűnt a firkálmány a kápolnáról.
Jámbor némaság üli meg a teret.
Zénó fellélegzik. Megmenekült. Hála a szuperembernek. Csak nézi-nézi a különös 

epilógust: a szuperíró ünnepélyesen átnyújtja a dolmányos ifjúnak az ernyőt. Ot illeti. 
Hadd írja meg azt a szédítő könyvet, amit anya oly bűnös szenvedéllyel olvas. Furcsa. 
Hacsak... hacsak nem neki van igaza, hogy minden egyszerre van.

-  Hé, Zénó!
Egy árus a Teleki térről.
-  Mi van?
-  Igyunk egyet az izgalomra, kisöreg.
Isznak. Nézi, ki ez. O vagy nem ő? Nem jojózik, az hétszentség. De attól még lehet... 

Akire Boér Aranka azt mondja, ez irodalom. Ám jóval később megtudja a színésznőtől, 
hogy Mándy Iván már meghalt. Két éve. Hát akkor? Ez is egy csodás történet, anya 
hogy szerette volna!

Rákos Sándor

VILLANÁSOK

Látvány

égre feszül mint sejtelem 
sírnivalóan testtelen 
a kékkel áttört hegygerinc

A vihar

egyetlen fa lombjába gyötri 
száz meg száz verdeső madárszárny 

rettenetét

„Reszket a bokor, mert...”

s a névtelen pillanatok 
mikor madara elszállta után 
egy ideig még tovább reszket
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Örökség

„családfám” ágain -  nem szégyen s nem érdem -  
szent rabbi s zsoltáros kálvinista rektor 
csoda-e még alig pelyhesedot egykor 
prófétasors felé lökdösött a vérem

A hívás

elvékonyulva mint az árnyék 
merre fülelget mire vár még 
tán arra hogy a Gazda sípja 
naplenyugtával hazahívja

Menetgyakorlat

bot nélkul ha lépni botor 
menten önmagába botol 
ha meg bottal abba botlik -  
lába rossz tréfának ötlik

Köszönjem-e?

nemcsak fogaimat tördelte ki 
s vérem tüzét oltotta el a kor 
de fájdalomdíjul valamikor 
adott is ezt-azt -  köszönjem neki?

Hunyt szemmel

öreg arcom égeti a szemed 
ne nézz rám mert megszégyenítesz 
ha velem beszélsz hunyt szemmel beszélj 
hogy ne kelljen lesütnöm az enyémet

Helyrajz

tér ahol nincs téren kívül 
lét ahol nincs léten kívül 
ido ahol nincs idotlen 
élsz az okságnak szövetében
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Az érzékfölöttiről

érzékeim érzékfölöttit 
ujjbeggyel tapogatni készek 
míg étkül szánt testem fölött 
köröz a keselyű enyészet

Párbeszéd az öreggel

-  öreg téged seregnyi nyár aszalt 
ordas tél marta fejed hófehér
a végső dolgok felől faggatózom 
mondd meg mi itt az ok mi itt a cél

-  kis ok kis cél sok akad a világban 
de végső okot és célt nem találtam

Nem tudsz elbújni

fényszórók pergőtüze 
fedezékül
még egy göröngy sem 

hatalmas árnyékot vetsz 

minden mögül kilátszol

Záróra

oltogatnak már a teremben 
egyre több lámpa nem világol 
részenként hunyunk ki az Egésznek 
bennünk is égő tudatából


