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KALANDRA HíV A SZ°L

MiÂta ¢lek Ágy, a t´rzsek k´zt bolyongva
A tüzn¢l, rÀmaludt a sz¢n lehÃnyt szeme
MiÂta ¢rzem, hogy magÀt torkomba lopta
°s zeng odvas t¡dûm m¢ly¢n t¡cs´kzene

Mint alvÂ arc simÁt az ¢gbolt v¢gre v¢gig
Elold testemtûl ¢s ism¢t szabad vagyok
VitorlÀs sz¢p idûm zÃgÂ szele meg¢rint
MÁg f´nt egy hÀztetûn a nap keze forog

Itt fekszem lÀbatok mellett szelÁd lovacskÀk
Az Àlom k´ztetek ¢des, de nem maraszt
TÀvoli szigetek partjÀt vizek ha mossÀk
HÁvnak elrejtve mint kÃtm¢lyi angyalarc

F´ltartom szÁvem, ezt a gy´nge f¢nyü lÀmpÀt
Nem hord a reszketû lucernaf´ldeken
TÃl, hogy m¢g tÀvolabb a tenger ÀrapÀlyÀt
Hatalmas Ãtjain k´vethetn¢ szemem

Ez az ¢n tavaszom, a nagy sz¢l ¢s a tenger,
SÀpadt, mint a gyerek ki nem tud nûni mÀr
S¢tÀlok a vizen, lassan, akÀr az ember
Ki nyÀri este m¢g az ablakban pipÀl

Robert Desnos

AZ °JSZAKA FORRçSAI

Az ¢jszaka forrÀsait f¢ny f¡r´szti.
FolyÂ ez, itt jÀrnak le a vÁzre
a kûbûl valÂ kancÀk ¢s csûd´r´k inni
nyerÁtve.
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Annyi szÀzadnyi vak robot nyomÀn
a fÀradtsÀgig eljutunk-e, hogy meglÀgyuljon majd a kû?
Annyi verejt¢k, annyi k´nny utÀn
szabad lesz-e elaludni a gÀton?

GÀt, mely megt´ri az ¢jbe
tartÂ folyÂ hullÀmait,
hol Àlom sÃjt az ¢brenl¢tre.
Csillag k´veti Ãtjaink.

Szûr ment¢n, Ãt ment¢n ha szemben jÀrnÀnk
k´vess minket engedelmesen
csillag, j´jj enni tenyer¡nkbûl,
kez¡nkben lesz a sorsunk egybûl
¢s mind a n¢gy rombolÂ elem.

Geo Norge

A P°K LELKE

A lelkemet ¢n nem lÀtom sokat.
MagÀnak ¢l, nem tudni merre lÂfrÀl,
Nem mondja el, hogy kiket lÀtogat,
S nincs is idûm. RÀm annyi mÀs dolog vÀr.

Ha p¢k vagy, akkor sose lÀt az Àgy.
S¡tû hortyog, ¢lesztût hÃz dagadva
A nyÃlÂsnyakÃ t¢sztÀhoz a vÀgy.
A teknû mell¢ ûk hÁvnak kalandra.

A p¢p kezemtûl pocakot n´veszt:
Z´m´k, langyos leÀny, akit megejtek,
S mÁg vÀgyaim keny¢rr¢ testesednek
SÁkos asszonyom szolgak¢nt k´vet.

A mÀsik meg ki tudja, hol bolyong.
Ha n¢ha hÂnom alÀ fÃrja k¢p¢t,
Meg¢rint lehellete a bolond,
CigÀny idûnek, mely mÀr v¢get¢rt r¢g...
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