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André András 
(1955, Székesfehérvár): 
Költő, Martonvásáron él. 
Két kötete jelent meg:
Mélyhűtött dallam 
(Accordia, 2000) és 
Köztes anyag (Z-füzetek 
sorozat, 2017). Verseit 
több lap is közölte: 
Árgus, Somogy, Pannon 
Tükör, Hitel, Holmi, Bárka, 
Élet és Irodalom, Magyar 
Napló, Mozgó Világ, 
Várad, Székelyföld.
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 A szerző portréfotóját 
Vécsy Attila készítette.

ANDRÉ ANDRÁS

Kora-tavasz
Feszít ránctalan reverendájában. Íme, létezik, 
mutatja örökzöld. 
Dogmátlan hitszónok, s nem inog a szószék.

Csűrcsavar, de mégsem talmi, az életet hirdeti 
unhatatlan cifrán,
nincs, nem volt sosem; ragyog az éden –

hogyan is lehetne hát tudatlan a fenyő csúcsából 
kibuggyant fekete 
vércsöpp...

Napfogyatkozás
Ecet-hűs lesz hirtelen, illó tengermély tárul –
fűrészes ráják remegnek, mint különös tájon 
szőlőlevelek... 

Mind kihaltak az égtájak közötti szárnycsapások.
Egy ájult angyal, szökésben lévő felhő.

Árnyék-zöldben ázó tormaernyők, keserű lázban forgó 
kamillák. Szirének süket éneke.

Moha pokolbársonya csillan, grafitláp lidérce.

Hideg szellő a levélsoron. Ahogy végigfut 
az ősi félelem riadalma. Áradó lételemzés, 
hallatszik a zsibbadt gének vacogása.
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A helyszínek a fejünkben vannak,
ám olykor-olykor ellenállhatatlan vágy biztat,
lássuk a bizonyosságot.

A július-délelőtti napsütés fejünkre olvasott dicséret…
Szelídülnek tőle gondolatok, tájak, pirulgatnának lelkek is,
már melenget, de még nem éget. Úgy gyámolít,
kitárulkoznak temetők, sütkéreznek fürkész táborlakók,
az újraélhetetlen múltra éhesen.

Puskás Béla bácsi háza azóta is érintetlen – mégis, az eltemetett 
emberöltővel együtt mintha csak most emelték volna ki egy hatalmas
sírgödörből, s kedvemért állították volna fényre.
Bizony, szomorkás dolog a föltámadás, pár percre fázóska lesz ez a 
kihantolt nap, akárha kallódó hűtlenségektől borzongana.

Ahogy csak névtelen holtak tudnak biztatva kinevetni 
nyafogó élőt, valaki kurtán fölnevet…

Igaz, akad itt derűs romlandóság. A nagy-bejáró örvend rogyásán,
lám, annál szebb volt vitéz korában.
 
A gyalogos léckapun ugyanaz a zár –
bár nézem hosszan, hátha testet ölt egy véletlen,
vagy át-áthunyva a hallgatag ércen, tompán lüktetni kezd
pár ujjbegy teliholdja; elég kilincsét látnom pillanatra,
melyet oly sokszor illetett a rég-holt kéz.
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