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Lehocki-Samardžić Anna 
 

Ostia 
 
Lépéseimtől üresen kongnak a falak. Mintha az 
idő kiszipolyozta volna belőlük a lényegüket. A 
beton az életért vágyakozott, és eltűntek a már-
vány oszlopok, s velük együtt a tengerészek is. 
Elvesztek a Tiberis örök vizében. 
Még ha le is rombolták a régi világot és el is ker-
gették a szelídeket – én akkor is szeretni fogom. 
Szeretni fogom a világot, amelyik meghalt az új 
istennel. Lerombolták a forró napot, a tüzes ke-
leti nőket, lerombolták a szenátusokat és a kúri-
ákat, a színházakat sem kímélték meg. 
Én akkor is szeretni fogom. 
Elmegyek a régi termákba, és az épületek félig 
lerombolt falai között élvezni fogom az ezeréves 
gőzöket. 
Akkor is szeretem, ha elvették tőlem a Magnae 
Mater szentélyt. Apollo nélkül is szeretem – de 
hiányzik nekem. 
Melegíteni fog a Tiberis és a tenger felől érkező 
friss levegő, és emlékezni fogok a tógás barátra: 
és örülni a Tavernákban a tér sarkában, ahol a 
tengerészek találkoznak. Várok rá, amíg nem jön 
szép és mesélő kedvű tógás. 
„Ave!”, és megszűnnek a tévedések. 
 
 
 
 
 
 
 

Ciceró barátnak 
 
 

Mások majd jobbak lesznek biztosan 
s szebben írnak majd 
márványba szebb arcokat faragnak 
a csillagokról is jóval többet tudnak 
s lesznek majd nagyobb urak 
 
Én dalolni mégis 
nekem édes nyelvekről fogok. 
 
 
 

Kretén arcoknak  
poklában 
járok. 
 
Gyermeki 
lélekkel 
álmodom. 
 
Ügető lovak mellett 
sétálok. 
 
Hőlégballon 
mellett zuhanok. 
 
Halálommal 
élek 
 
És dalolok 
míg mások beszélnek. 

 
 

Buják Ágnes festménye 
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Nagyon mérges vagyok 
mert a reggelim 

hazugság; 
Kiiktathatnám 

a televíziót, 
az újságot, 

de engem érdekel… 
 

Most már kétségbeestem, 
mert az ebédem is 

hazugság; 
már rég 

kidobhattam volna a tévét, 
eldobhattam volna az újságot, 

de továbbra is érdekelt… 
 

Már mindegy, 
mit eszem vacsorára; 

mert senki nem hallja, 
hogy a tévés-újságos 

kis lakásból kiáltozom. 
 

Aludni térek, s azt álmodom, 
hogy hamarosan meghalok; 

de ez lenne az utolsó 
nagy hazugság 

magamról. 
 
 

 
 
 
 
 

Fáradt fiatalság 
lóg az ablakban 

 
az éjszaka halk hangjaiban 

 
S elbódulva az éj nyugalmától 

csúszik a végtelen 
barázdákban 

teremteni és pusztítani 
szántan 

 
az éjszaka halk hangjaiban 

 
A barázdák lassan elhalnak 

s összemennek 
összemennek 

 
az éjszaka halk hangjaiban 

 
Elhalnak a folyam 

tűéles zuhatagában 
 

az éjszaka halk hangjaiban 
 

Egy fiatalság hal el 
a világ közönyében 

a sötét ideákban 
 

az éjszaka halk hangjaiban 
 

Felelni fogok miattuk 
amikor az égi foglárok 

elővezetnek 
 

az éjszaka halk hangjaiban 

Buják Ágnes festménye 

 


