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A tenger
A tengerről. Ha valamiről,
a tengerről tudunk valamit.
Evezők, vitorlák, szirtek,
– hadd ne meséljem. Régóta
ismerem én a tengert.
Nekem ne mondd, hogy a hullámok
egyszer – bármikor de – egyszer
igazán jönni fognak, elöntik a szép
olajos partokat, elöntik a szép,
keserü pálmákat, elöntik a messze
gyönyörűen megművelt lapos földeket is.
A tengerről akartam beszélni neked, de
a tengerről semmit sem tudunk.

   *

A tenger
Áramlatait, s évszakonként az uralkodó
szélirányt ismerjük. Megértettük, hogy a kőre
verődő hullám kívül esik végképp az időn.
De ha szóba kerül, és mi egyébről kéne beszélnünk?,
ha szóba kerül, nem tudjuk mégsem, mi a tenger.

A N D R Á S  L Á S Z L Ó  —  B A B I C Z K Y  T I B O R
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Az androsziak
Eddig hallottam csak az androsziakról, milyen óriás
erejük van mind a gyönyörre, ám a minap,
ülve a csapszékben, pár férfi a szomszéd asztalhoz
települt le. Én is bírom a bort, de ők amit
torkukon ott lefolyattak, tavakat töltene meg.
Csengtek a kagyló alakú poharak, s kórusuk
érces hangja a termet megtöltötte örömmel –

mert a vidámságot szedte szavakba daluk,
s mégis keserű íz bújt meg az énekük ívén.
Aztán a gatyájuk a földre került, s magukat
mutogatták, végül a máshol evett vacsorát
kiokádták egyben a borral, és nedveiken
csúsztatva löködték őket az utca kövére – 
sírtak, nyöszörögtek. Ők voltak az androsziak.

    *

Az androsziak
Büszkék nyomorult kis szigetükre, nincs ott semmi.
Hidd el, Themisztoklész, a fáradságot sem éri meg.
Két erős istenük van, kiket mi Athénban hírből
sem ismerünk: Nyomor és Tehetetlenség.
Erősebben, mint minket a gályáink ők védik partjaikat.
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Az olajfaliget
Lopni indultam, fel a dombtetőre,
friss gyümölcsöt szedni csupán, sietve
Dél sötét zöld ágairól. Reméltem,
alszik a gazda.

Hát nem aludt! Cerberus öccse éber,
s most keményen bünteti tolvaját, jaj,
tolvaj ő lett, s én a gyümölcs – ki bánja?
Jönni fogok még!

       *

Az olajfaliget
Ahogy a törzsed, olajfa, engem is épp úgy
csavart saját magam köré a sors, évtizedek
hosszu során át, s voltam, mint termésed, súlyok alatt,
hogy a létem legjavát kiadjam. Csak az életről

tudtam meg valamit – arról se sokat –, nem a vágyról.
Most itt ülök, és figyelem, hogy a végzet merre csavarja
saját iszonyú művét. S hiszem, hogy a lelkünk
szűzen préseli át a világból az égbe magát.
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Barátok
Az egyik azon búslakodott, hogy hozzá
csak feleségül akarnak menni a nők,
a másik meg, hogy ágya forró bár, tűzhelye
hűvös, én meg csak el akartam jönni
hazulról s egy kis bort meginni nyugodtan.

     *

Barátok
Jó volt együtt ülni a tűz mellett, feledve kicsit
az elmúlást, csak ittuk a bort, s eltelt az idő.
És vele együtt az élet is eltelt, más ritmusban
ugyan, mint az órák vagy a percek, mert másmilyen
áttetsző anyagból rakták össze az égben.
Egymás karjába kapaszkodva sétálunk el a
fényes házig. Otthon már mindenki egymaga lesz.

András László (1966) író, költő, Piliscsabán él. A vörös korona című regénye a Kalligramnál jelenik meg.

Babiczky Tibor (1980) költő. A Szapphó-paradigma című verseskötete a Kalligramnál jelenik meg 
a Könyvhétre.

56


