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. .Babilon vizei'

Volt egyszer, hol nem volt egy régi regge~
az óra is 'Úgy tudta: az a most!
Szekerek birk6ztaka Palaheggyel,
pálin~ f1ítötte ~ fuv~rost.

Egyszeru volt még minden, mint a pára,
mely lópofc!.nés emberen kitört.
A fogadónál varj'Ú szállta fára,
cserépkancs6ból vedelték a SÖ1't.

Nagy tata 6tt volt már: mint ap,.o gyermek
a cserge alatt ,almapirosan.
bámulta, hogy a porban hogy sepernek,
hogy fürdé1iek a tyúkok boldogan.

S még semmi 'volt a Doberdói fennsík,
úgy énekelt az olasz. hevület,
nem tudta, hogy majd 'Újságok jelentik
egy veszteséglistán a nevüket.

. .

Mert Európa még csak két galamb volt,
ki csorét összefenve repdesett,
mielott BZériot madara landolt
a szépen szántott kultúrtáj felett.

Azóta folyton szántanak a tankok
s aknák pofozzák fel a tornyokat,
hogy fogsO+Uk ;1Jl,ut4f3ák .a harangok
s mint Zókoponyák szegik az utat.

4, TIR-kocsik ma Babilonba járnak,
. 'mint nemrég P,4nzsb9 4 Tigri,sek;
.méTföldes csiimakellett a "13ilágno.k
s ';,nér/Öleles izmok, érdekék" ~zivek.

A kicsi semmt 'no.gy Semmibe'. tci9uz
. ,és cola-kézigránát szeli át. ." ,

.' F6gadjátoic'M.te'zt is el világul, . >

fészekben ringó boldog unokáli:.
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Fájok, mint élo barométer.
Kétfel6l fellegek lobognak,
össze fognak csapni szél a széllel,
reumafrontpaták dobogn.ak
mindent eltipró szenvedéllyel. .

Pedig 4,ctklon.,~ rfli4tJk,
mégis mmt vás6tt fó1di kiilykök
civakodnak az égi hajdúk:
melyik há.nyezerévet töltött

e úij felett, kié CIké$o,
utolsó villámlás hatalma,
s elesnek anélkül, hogy végso
sebébe bárki belehalfUI.

Elo szelek, mint régi lelkek,
akik a vérben, íziUetben
laknak s vitatják földi telkek
feletti joguk rendületlen,

vitatják: hol nagyobb az érdem,
amitól csillagokat látok,
nekem nyilallik fel a térdem,
belolem szakad ki az átok.

Fájok, mint élo barométer.
Testem-lelkem határát sértik,
ha fö1d a színhely, ha az éter,
akik csak ezt a harcot értik.

BÁRDOS B. ARmUR

Impromptu
Kitavaszodik tétovázva,

pattanásos szelecskék cibálnak jii.lim,
suttyomban belefúiiák a parázna,
kamasz viccek; sikamlós semmiségek
csiklandó hímporát
Il még egy les6ntult vigyorra
sem botladoznak
szemem sarkában a kényes szarkalcibllk.
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