
ANDREI MOCUÞA

A Dos Palillos le buj
Ez nem egy vers
egész egy sze rû en
ér te sí tés a Dos Palillos
le buj be já ra tá nál
Carrar d’Elisabets
ut ca
9 szám:

Ha pros ti tu ált vagy,
ké rünk nem be lép ni
a ven dég lõnk be.

Ha nem vagy biz tos ben ne,
hogy pros ti tu ált vagy,
for dulj az aj tón ál ló hoz,
õ majd el iga zít.

Bar ce lo na, 2014. jú ni us 1.

Sal va dor Dalí bi ka se reg le te
Sal va dor Dalí sze ret
tré fát ûz ni
há rom
bi ká já val.

Kö zü lük az egyik
há ta annyi ra haj lott
hogy el ne vez te
Croissant-nak.

A má sik nak szar vá hoz
kö töt te sa ját hosszú baj szát
s úgy meg lo va gol ta
hogy arany ere bán ta.

Az utol só bi ká nak
nin csen fü le mi vel
fo ga dás ból 
le ha rap ta.
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– Olyan ré szeg va gyok,
hogy akár egy bi ka fü lét is
le ha rap nám!

– Nem hi szünk ne ked, nem hi szünk,
Sal va dor Dalí!

Szü le tett 1985-ben. Egye te mi hall ga tó a Te mes vá ri Tu do mány egye tem Böl csész ka -
rán. Az AR CA iro dal mi cso por to su lás tag ja. 2002-ben je len tek meg el sõ ver sei a
Semne (Je lek) cí mû fo lyó irat ban. Az óta szá mos kö te te je lent meg, szá mos iro dal -
mi ver seny és díj nyertese. 

DAN CULCER

Odüssze usz Ká vé ház
Matei Viºniec mond ta ne kem, az Odüssze usz ká vé ház te ra szán,
Té vely gõ, mit akarsz, mi ért sírsz, mi ért üvöl tesz?
Ide fenn, a pá ri zsi Mouffetard ut ca ég fe lõ li vé gén,
Ta vasz van, nap sü tés, a ká vé ke se rû, az ég fel hõt len.
Gon dolj csak, öre gem, mind azok ra, akik tû zõ nap tól, sors ül dö zöt ten
Szí ve sen ül né nek itt nap sü töt ten
A sors ké nyé tõl si mo gat va, mel let tünk, a te ra szon
Ve lünk együtt, még ha sze münk ki sírt is, s úgy
Néz zük könnye ken át a na pot, a fe lej tés zöld nap ját
Itt, ve lünk az Odüssze usz ká vé zó te ra szán, élõk az élõk kel,
A fel sõ ré szén, a leg fel sõbb ré szén
az „ut cá nak, amely az ég be visz”.

1988/2014 jú ni us

Vá lo gat ta és for dí tot ta Cseke Gá bor
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