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Rába György

FARKASLEGENDA

Tetőm alatt bőröm alatt 
farkasgégék vonltanak 
éhkórosak látatlanok 
bennem rejtőző ordasok 
itt nylnak idebenn 
túl az emberen 
nem riadnak nem iszkolnak 
prédáját megszimatolt had 
itt leskelnek holtomiglan 
csontjaimban izmaimban 
megfogadtam levadászom 
ragadozó belvilágom 
de még egyre seregelnek 
fejtörőjéül eszemnek 
nem vagyok-e magam is az 
félig vadőr félig csikasz

OKTALAN OKNYOMOZÁS

Miért nem hallhatom ahogy 
az az egy pár cipő kopik 
s az álmomban menekülő 
antilop szökelléseit 
miért nem láthatom mit él át 
a tetszhalálba ájuló 
s nyájas mosolygók kórusában 
ki az igazi áruló 
s ha láthatnám és hallanám 
mindazt ami ma érthetetlen 
ugyan mi is serkentene 
holnap egy új reggelre kelnem
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EGY IGEN ÉS TÖBB NEM

Nem az a rondaság 
amit ásó kihantol 
nem a kallódó érték 
betemetett kutakból 
nem a foszladozó 
irat titkos rekeszben 
és még nem is a mundér 
rangjel- s golyóviselten 
hanem az a mosoly 
síkságán annyi évnek 
röptet tavaszi sárkányt 
lakójául az égnek 
s hídként igen a kar 
a kinyújtott fivéri 
amin nem két vidék 
egymást ember eléri 
ez voltál ez maradsz 
bár csak egy pillanatra 
amellyel egy mulandó 
magát örökbe hagyja
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TOVABBÉLOK (III)

Az étteremben egyszer délben csoportosulás támadt az elsőévesek egyik asztalánál.
-  Apagyi! Apagyi! -  hallatszott.
Néhány negyedéves vett körül egy pirospozsgás, pufók arcú kisgyereket, akin úgy állt 
a bő gallérú katonazubbony, mintha egy zsákot akasztottak volna a nyakába. Az asz
talfő mindenütt egy-egy negyedéves volt. Damjániék negyedéveséhez odaszólt egyik 
társa elhaladtában:

-  Te, nézd meg ezt a bundást!
Egyre többen tolongtak a pufók kisfiú körül, s őt bámulták valamennyien, mert 

abban különbözött a többi tízéves gyerektől, hogy derűsen vigyorgott, s hogy hiába 
szólítgatták, sem vigyázzba nem állt, sem nem teljesített semmiféle parancsot vagy ve
zényszót, csak szótlanul vonogatta a vállát, és igyekezett elfordulni.

-  Apagyi! Apagyi! -  szólongatták. -  Hozzám! Vigyázz! Feküdj! Apagyi!


