
A pap sokáig beszélt. üres, kopott szavak. S közben neki csurognak a köny
nyeí, Ieltartózhatatlanul. Nedves az arca, s áll egyedül a sír szélén. Bizonyára
nézik, s meghatódottan veszik tudomásul, hogy potyognak a könnyei. De. mín
den temetésen sír. Két hete ZöJdnerén is sírt, pedig ó csak egy kis gépírónő

volt. Űt Rákoskeresztúron temették el a zsidótemetőben.

Nóra intézhette el ezt is. Hogy a pap ilyen sukáig beszél. Rávall ez is. Van
egy kirúgott szerzetes unokaöccse. :f:rti akkor.

Aztán befejeződött. Megtörölte szemét, Most már mínden rendben van. Oda
jöttek hozzá a kondoleálók. Megölelték. arcát megcsókolták, megszorították a
kezét. Fáradt volt. Hirtelen ólmos súllyal nehezedett rá Niki elvesztése. Menv
nyire nem illett rá ez a hülye becenév. Veronikából lett Niki. Nemrég az is kide
rült, amit egyikük sem tudott - a Niki tulajdonképpen kutyanév. Ettől azon
ban a név, furcsa módon, tulajdonképpen elviselhetőbb lett. De ez már ké-
sőn volt. .

Aztán osz1adozni kezdtek az emberek. Ott állt mellette nővére és öccse
családja, meg mögöttük apja. Elköszönt tőlük, meg kellett volna hívnia őket

hozzájuk - hozzája. Nővérét se látta két éve, - öccsével véletlenül egy hete
autóbuszón találkozott. Az utóbbi években Niki betegsége, no meg - Nóra,
minden szabad idejét igénybe vette.

SIMÁNDI ÁGNES VERSEI

Templom
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Csend ékelődött

orgonasípjai közé
- a hallgatás hosszú
ereszeit betemették
az emlékek
rendetlen varázsai

Ó ha játszani tudnánk
újra és a megkezdett
miséket nem a közöny
néma figyelése
töltené be vasárnaponként!

zizzenő lapjaival
feltépetlenül heverő

könyv alól szeretném
kihúzni e csipkéberohadt
terítőt - a tisztelet
elfajult lobogóját!

és odahajítani némaságtok elé:
nem volt még elég?
ez a századok gyümölcse?!
befagyott kehely és
morzsátlan paténa?!

ki meri közületek
azt mondani:
nem ő a bűnös ...?!

miko1' montUa Jézus

hogy kacatokkal teli

áhitatot kíván?

mikor kérle Jézus

hogy hamisan csörögve lépj

tel közelébe?

nem téged is hívott Jézus

egyedül - fegyvertelen?

kinn a téren hajnalodik ...

reggelre gyermeknép

viháncol sárga homok

szikrázó szemcséiben

hí~'d őket kitárt kapuiddal!

hogy felverjék éktelen

dűbörgéssel köveidet!

hívd őket magadhoz!

szívd kiszáradt pórusaidba

a nevetést!

mert akkor majd újra zeng orgonád

villog a lelkek

acéltűhegyein

kiáradt folyód

áradó bősége.



MorIdatok

el nyugszik B enned
a na pon - amit
nem ismer senki -

Ősze A ndrás:

A tel je sség felé (bron z)

TaMlkm~ásoh
SíK SÁN DOH EMLÉKÉHE

1. Nekem is vallott
- tél volt, fehér terítésú
misére vá r t a völgy
ágak nézték a rezzenésteler.
eget

r eggelre jégerdővé vá l t
a tá j - szere lem v i r ágzot t
szerte a napszikráztatta
havon

igen - nekem is val lo t t
a Mátra
n ek em is f el zsongott fojtott
hangja

és láttalak feljönni
az úton - sápadt arcodat
a fe n.yők f el é fordítva
hallgattatok - te
és a M átra.

2. m ár nincsenek 1·áncok
a t enyer én
minden v onal
az áradatb a ömlö tt

a követ n ézi
a saj át k övét
f el vésett j ele i t
csak ő ismer i

aj kai közü l m ég most ís
magva k per egn ek
csendbe domborított
arc sápad
a la pokon át

kö zelítünk egymás f el é

Jövelldölés

A félelem torkából
kiáltott szó
f ogak /wccanásán
megérett döntése

és a várakozás végső

köviileteit f elismerik
a Bölcsek .

Egy folyosó. M egszám l ál hatatlan
ajtók összessége. Csak egyik be
nyi thatsz. Ne csapongj
riadt m adár ként. N ézz
körül. Figyelj
belülre.

193


