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Báthori Csaba 
(1956, Mohács): 
költő, esszéíró, 
műfordító. Csaknem 
két évtizedes ausztriai 
tartózkodás után ma 
Budapesten él. Legutóbb 
megjelent kötetei:
Se feledés, se álom 
(versek, 2020), 
Szó szerint minden 
(életpálya-interjú, 
beszélgetőkönyv, Füleki 
Gáborral közösen, 2020).
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Csendélet
 

Nem állni állok meg a csobogónál, 
nem inni mint a szomjas állat, 
vízzel e tájon senki nem vár, 
folyamnak ez kevés kijárat.
Arrébb szelek közt vándoroltam, 
de itt most kóstolom a csendet, 
torkomon, az szent, annyi só van, 
mint a szülés előtti könnyek 
alján. Látnom elég a selymek 
üveg testét, hogy megnyugodjak, 
látatlan földtől ennyi telhet 
esztelennek, boldogtalannak.
Mert élő, állat vagyok én is, 
mégis a Paradicsom őre, 
úttalan út világokon visz 
át az aljból a fönti földre.
Talpak alól, ahol az ember 
jár, tör felénk a láthatatlan, 
s ha láttad itatott szemeddel, 
megint elszivárog az aljban.
Ha! ím! Egy csengés erejéig 
mégis megtestesült a dallam, 
ami sötét, az is világít 
már múlt s jövendő bánatomban.
Lombok és lárvák közelében 
édesség dől felém a vízzel, 
értem fogyott, amit föléltem, 
s többet halandó tudni nem mer.
Öröklét int a csobogónál, 
ami múlik, bennem letörli, 
időtlenné tágul a naptár 
s édesség életem kinőni.
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Bármi baj van
         

Soha nincsen és mindig van idő 
       észrevétlen csontot cserélni, 
néha gördül, néha pihen a kő, 
       folyton ruházkodik a régi.

Mennyi kín mérges dolomitja 
        alatt lopakodik az év, 
már csak hideg időkre futja, 
        ami múlik, a maradék?

Más csont, hosszabb reményfutam. 
        Talán szellem akarok lenni? 
A boldogság alaktalan 
         s az ember ritkán örökíti.

Jónak lenni, az szomorúság. 
         Hogy reggel újra lássalak, 
nekem már ad egy csillagórát 
         a kettőződő pillanat.

Nincs több, édes-keserű élet, 
         egyikünknek se több, csak egy –  
hogy összeértünk, az enyém lett 
          a mérték, s az enyém tied. 

Van aki hisz a verseimnek, 
          van aki nem. Alig tudom 
már elérni, akik szeretnek 
          szelíden vad útjaimon.

Állok, alázatosan ellen, 
          a derű végén, peremén, 
időket veszek a szerelmen, 
          és ketten vagyunk egy remény.
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Hosszabban nevetni
Eh, mindig megszakad, és véget ér. 
Pedig igyekszem. A homlokredőkkel 
sincs baj. És kibírnám a nevetéssel  
hosszabban is, szeretnék percekig 
menni, és hazatérni nyugalommal. 
Igen, szeretnék hosszabban nevetni, 
mint amennyit a jószokás megenged, 
főleg miután egymásra maradtunk.
Érzed? A bánatom, bár fekete, 
fentről világít. Nincs nagyobb  öröm, 
mint a nappal és az éjszaka,  
és a kettő közt harminckét rízs-szem 
ragyogásod. Tudom, itt vagy, és én nem 
észrevétlen lélegeztem ma sem 
egy marék semmiért. És esküszöm, 
nem undorodtam meg saját szívemtől.
Amíg nem nyugszol, nem nyugszom, megélünk 
egymás mosolyából. De megtörik, 
de véget ér. Úgy forgatsz néha, mint 
talált tárgyat, s van úgy, hogy megtalállak 
én is így. Kint, a zúgó forgatagban 
nincsen más, ki ismerné életünket. 
Mi csak egymást ismerjük, ez a titkunk. 
Nincs levegőnk, csak egymás közelében.
Téboly a világ rövid nevetése. 
De te még nem gyengülsz, ugye, szeretni? 
Tudom, életed életem megérte, 
és immár neked hazaérni semmi. 
Suhanásod öröklét a szobákon, 
száz élelmem van Spinoza-szemedben –  
nyugalom látni örök elmúlásom 
s külön örömért veled kitelelnem.

muhely_09.indd   23 2020.09.24.   12:11:03




