
- Barátai is irók?
- Nem nevezném magam barátkozó természetnek. "Mándy Iván és barátai." Nagy-

szeru felirat vagy cím. Egy müsor élén. Két-három jó barátom van. Ez elég. Ha az
embernek két-három jó barátja van, akár boldog is lehet. Ez a mostani világ valahogy
nem kedvez a barátságoknak. "Társaink" vannak. De barátaink ...

- Hisz az irodalomban? Ad valamit az irodalom ennek a kornak, amelyik Ön szerint
nem kedvez a barátságnak?

- Írok. Az író ír. Hogy a kor mire figyel mindebböl, az már más kérdés. Jó lenne, ha
figyelne. "Mondja, Mándy, mit üzen a kornak?" Vagy: "Ennek a művének mi az üze
nete?" Ez borzasztóan szép így, a valóság azonban kicsit más. Írok. Szeretnérn, ha
elolvasnák, örülök, ha tetszik. A kor? Nem, abban nem hiszek, hogy az író befolyásol
ni tudja. Erre meglehetősen kevés példa akad a világtörténelemben. Jót kell írni,
igazat. Ez az író dolga. Hogy mindebből mi szivárog a korba, szivárog-e egyáltalán
valami, arra nem kell gondolnia. Arra gondoljon, amit ír. És arra is gondolhat, aki
elolvassa.

Megyek az utcán. Látom a fiút. Látom apát. Ülök otthon a papír előtt. Az ablaküveg
üres kockája jelenik meg a szemem előtt. A kirakat, persze, a kirakat. Ahová vissza
kell tenni a fekete mént. Egy arcot keresek, mint a fiú. Egy kedves arcot. Ha az írás
sal ezt az egyetlen arcot ki tudjuk fejezni, teljesítettük a kötelességünket.

- És aztán?
- Ez a vége. A zászlók lobognak, a teret belepik az emberek. Mert a tárgyak még-

sem maradnak magukra. Visszajönnek az emberek és talán tudnak mosolyogni is.
Megyünk az úton. Oldaltáskával. Jön a kanyarodó. Végül mégis eljutunk valahová.

A táska ütemesen veri az oldalunkat, de mi az utat figyeljük. Talán ott vár Pilinszky,
hogy megáldjon, mint hajdan a járókelőt. De az is lehet, hogy ott az asztal. Leülünk.
Az asztal terítve.

És ekkor tényleg megérkeztünk.

- Köszönjük a beszélgetést.

(R. L.)

BAJCSI CECÍLIA

Őszi út

Bár volnál ember, hogy ápolhassalak.
Hatalmas arcod lepereg, s kezed emberi kezek iniekciárrák, nagy dázisokban. Öreg vagy,
füstös, a szemcsékben orgonahangok.

Állok a kupola alatt, és nem hallom szavad.
Bár volnál ember, hogy ápolhassalak. Magad rajzolnál hamukeresztet homlokomra, s
tennéd fejem két gyertya közé.

Ott vittelek a ravatalon, s magas oszlopai az illesztékeken mint kulcscsontok csikorogtak.
Nem szált kezed, se lábad. Szél fújt a húsvéti avarban. Csúsztak a levelek, és botladoztam.
Vittem egykori istenem. Vállak esését kavicsokra, térdek roppanásat a hidegben.

Vittelek éjszaka. Ha a kakas másodszor szálal meg, én nem tagadlak.


