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Babiczky Tibor

A hirtelen herceg

Élt egyszer, egy nem is olyan távoli birodalomban, a Vágyak folyóján túl, egy herceg. Az 
országot úgy hívták: Zugliget. Minden férfi király volt itt és minden asszony királynő. 
A fiúgyermekek mind hercegek, a kislányok hercegnők voltak egytől egyig. Ebben az 
országban senki sem bántotta a másikat soha. Egy-egy keményebb kézfogásért már 
kinézték az embert a társaságból. Zugliget egyik királya Lámpás Leopold volt, a felesége 
pedig Kanócz Irma. Fiuk, a herceg, a Villany Leó nevet viselte. A királyi család egy kör 
alakú kastélyban élt, amelyet kör alakú kert vett körül.

Az egész birodalomban béke honolt. Esténként a házak előtti padokon sütemény-
receptekről beszélgettek az öregasszonyok. A férfiak az idei bortermést latolgatták. A 
gyerekek a puha tollpárnába süppesztették fejüket és hallgatták a szél beszédét a kémény-
kürtő felől. Rengeteg mesét tudott a szél, és sok nyelvet ismert.

Egyedül az ifjú herceg, Villany Leó viselkedett különösen. Hirtelen haragú volt, gya-
korta lett dühös. Ebédnél, ha a főfogást már befejezte, de még nem volt előtte a sütemény, 
az asztalra csapott, lesodorta és összetörte a tányérokat. Felriasztotta az ablakpárkányon 
szundikáló macskákat és a kert végéig kergette őket. Belerúgott minden ajtóba s kedv-
telése volt egy letört faággal a tulipánokat lefejezni. Kirántotta apja alól a széket, mikor 
az leülni készült, rálépett anyja fájós bütykére – akárha véletlenül. Nagyon szomorú 
volt Lámpás Leopold és Kanócz Irma. „Micsoda istenátka ez a gyerek” – mondogatta 
szomszédjuk, Donna Nóbiszpácem, a spanyolajkú fűszeresasszony is gyakorta.

Történt egyszer, hogy seregélycsapat képében pöttyös mellényű angyalok lepték el 
a kastélykertet. Egyikük, egy féllábú madár, odaszállt a herceg ablakába. Nyár eleje volt, 
tárva-nyitva állt az ablak. Villany Leó, aki éppen egy tollpárnát dobált a plafonhoz, mert 
hóesésre vágyott, észrevette a seregélyt. Gyorsan körülnézett a szobában és tekintete 
megállapodott az íróasztalon heverő aprócska ólomgolyón. Sietve felkapta és célba 
vette az angyalt. Repült nagy lendülettel a fémgolyó. A seregély fekete gombszemével a 
hercegre meredt, de nem röppent el, s jaj, eltalálta az ólom.

Láss csodát, az ütés nyomán kinőtt a madárka hiányzó lába. Az angyal csak biccen-
tett, csőrét odakopogtatta az ablakpárkányhoz, majd, mintegy varázsütésre, felröppent a 
seregélycsapat. Attól a naptól fogva Villany Leó minden gonoszsága a visszájára fordult. 
Nem szelídült meg, egyszerűen csak senkit nem tudott bántani többé. Jósággá változott 
a harag. Akit a herceg megütni akart, azt megsimogatta. Amit összetört, az rögtön újra 
egybeállt. Az asztal nem adott többé hangot, mikor rácsapott, hanem puhán megfogta 
a kezét egy pillanatra. A tányérok összeforrtak, szegélyükön mosolyként csillogott az 
aranycsík. A macskák nem riadtak meg többé. Nyújtózkodva még mélyebb álomba 
merültek, amikor Villany Leó rájuk rontott kiabálva. Az ajtókról, amelyekbe belerúgott, 
eltűnt azon nyomban minden repedés. A lefejezett tulipánok rögtön virágot bontottak 
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újra, s visszarántotta a herceg kezéből letört ágát a fa. Lámpás Leopold leült, és bár szék 
nem volt alatta, megtartotta a levegő. A királyné lába is meggyógyult a sok rátaposástól.

Villany Leó egyre dühösebb lett. Végül fogta magát és világgá ment. Elhagyta hazáját, 
átkelt a Vágyak folyóján és hadvezérnek állt. Miután hadjáratai során – akarata ellenére 
– felépített és virágba borított sok országot, szárnyashajóra szállt és elindult a Hold felé. 
Seregélycsapat húzta-vonta az irdatlan hajót az égbe fel. A Hold mosolyában azóta bujkál 
a szomorúság, és ebben a szomorúságban bujkálnak a csodák és az angyalok.
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Késő esti dal

Még zümmög a kertben a nyáribogár
 de a fákban szétfut az ősz
a szív de kopasz ma a vágy de kopár
 a lugasban szunnyad a csősz

és alszik az asztal a szék és az ágy is
 horkol a hűtőszekrény
durmol a dunyha a párna a lámpa
 fákat ölel meg a repkény

Dünnyögő

A nyár ma fülledt irhaprém
     S az ősz aranykabát
Megcsomósodik ami bánt
     Gubót növeszt a mák

S a hold a hold ezüst szirén
     Befutja éjszakánk
Ezüst az ősz aranyszivén
     Futunk futunk haza

S a nyár ma fülledt irhaprém
     Gubót növeszt a mák
Kabátunk már az ősz maga
     Most elfutunk el ám

A nyárba vissza vissza még
     Tópartra fák alá ahol
Ragacsos szívünk tiszta lesz
     S hajunkba könnyű szél szagol



13

alszik a szappan a törölköző és
 alszik a könyvespolc is
szunnyad a képkeret alvad a festék
 alszik a krumpli a gyorsrizs

s már alszik a tejmaradék a pohár
 fenekén és alszik a tévé
egyedül egy gépkocsi ébred az éjben
 a szembe’ lakó szomszédé

köhögve pihen meg a vízvezeték
 már alszik a vécétartály
alszik a kád a tükör és a fogkrém
 szunnyad a fogkefe balján
és alszik a szájban a víg nevetés
 és szunnyad a szemben a látvány
a tőzsdén alszik a sok sunyi részvény
 alszik a szép bankárlány

alszik a boltban a polc és a pénztár
 húsok a hentespultban
álomba merülnek a tegnapi csínyek
 és szétolvadnak a múltban

alszik a vérkép szunnyad a lázlap
 spirálban alszik a gén is
alszik az internetben sok bit
 aludjunk hát te is én is

mint végül elalszik a tejben az édes
pasztörizált anya-íz
mint télen alusznak a medvemamák
oly lassú szívdobogással


