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GILLIAN ALLNUTT

Óda
„Hogy áb rá zol ni tudj egy (kerékpár)-t,
elõbb meg kell sze ret ned.” 

Alekszander Blok

Es kü szöm min den dör ge de lem re,
amit em lít a ke rék pá ros ok ké zi köny ve,

hogy sze ret lek, hi szen több rend ben,
ke ser vem ben

a két ség beesést is be vall va, pró bál ta lak
hely re hoz ni, csak

leg alább ja ví ta ni raj tad,
te her bí ró vá ten ni vi szo nyun kat.

La tol tam ál mat lan éje ken 
a tag ja id – amit csak ne kem

mu tatsz, meg azt is, amit lát ni
lát hat akár ki –

tû nõd tem, hogy mi moz gat,
mi tõl szár nyalsz és mi csi kor gat.

Hû sé ges tál tos,
ó, rozs dás vál tós,

a leg jobb za bot ad nám,
ha tud nám,

hogy íz le ne.
De te

csak is len olaj jal
laksz jól.

Te,
csa tor na-fe ke te 

s kék, mint az éj,
ahogy ke vély

iró ni á val dõlsz az ön kor mány zat
ra kat ta kor lát nak –

pom pás alak,
hát só ke re ke den meg vil lan a nap –

vagy ott hon a hall ban, egye dül,
ki tûnsz min den bi cik li kö zül,

s fel áll kor mány ru dad.
Hadd áb rá zol ja lak
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így. S bár igaz sá got szol gál tat ni most 
az utak bur ko la tá ról val lott jo gos

vé le mé nyed nek nem tu dok –
nem mond ják el sza vak

fi nom dis tink ci ó i dat,
ahogy az asz falt mi nõ sé gét ár nya lod –

még is hadd rög zít sem pon to san út ja in kat.
Tud jad:

nem gyá ri ken cék kel, ha nem
szí vem

sze líd
köp kö dé sé vel ke nem meg in dí tó ré sze id.

Mes ter há zi Mó ni ka for dí tá sa

Szamódy Zsolt fotója 


