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CSEHY ZOL TÁN

Egy Sandro Pen na-kom men tár
Nem an  nyi ra a ránk sza ka dó sza bad ság
két sé gei, az es ti, lany ha szel lõ, mely re
ki vált vi ze lés kor kell vi gyáz ni,
mint in kább a be ha tá rolt ság, a tik kasz tó
dél nap szem üve ges, iz zasz tó dó szo mo rú sá gai
her gel nek fel.
A te me tõk mel let ti
sze mét ku pac ok ból
ki ál ló püs pök li la sza la gok fér ge i re,
ahogy egy re bel jebb ha tol nak a föld be,
és kö ze lebb ke rül nek a tõ lük el sza kí tott, bár
hoz zá juk ren delt tes tek hez,
a ket té met szett mû anyag  fla ko nok ra, me lyek ben
szá raz vi rá gok foly ta tód nak,
a ke rék pá ros,
a su ha nás ból jö võ, ügyet sem vet, 
át iz zadt tri kó ját ve szi le, hogy az ezüs tös fa sor
át szû rõ dõ fé nyé ben, itt, a te me tõ mel lett,
meg fü rös  sze sza gos iz ma it a csöp pet sem
an tik tisz tes ség gel meg al ko tott moc ca nat lan ság ban.  

Marcus Fabius, a fel ta lá ló
Amit a ten ge lyek ös  sze il lesz té sé rõl és
a ke rék rõl be szél tem, an  nyi ra va ló szí nût len nek tûnt,
mint Euk lei dész né hány té te le, 
a szob rá szok fur csa ká non szá mí tá sai vagy 
a ha di mér nö kök új s új ma si nái,
szó mi szó, köz rö hej tár gya let tem, és mû vé sze tem,
me lyet Mi ner va töl tött be lém ál mom ban,
egy sze ri ben ele nyé szett a Janiculus po rá ban. Pe dig,
ha fi gyel nek rám, egy bi cik lis had osz tál  lyal
elõbb be vet tük vol na Kart há gót vagy
el ju tunk oda, ahol a héterû Ní lus ered.
Ahogy ül tem a nye reg ben (el is me rem, 
kis sé kez det le ges bõr nye reg volt)
s ke re kez tem a szû kös fó ru mon,
a ha ho tát meg sem hal lot tam, te ker tem 
Mi ner va temp lo má tól a könyv ke res ke dõ kig,
kit ér de kelt, hogy kõ vel, to jás sal, zöld ség gel
do bál tak foly ton, s a sze ke rek, hin tók rám
okád ták szit ku kat, men tem
vé gig a Circus Maximuson,
egy csa pat mez te len gye rek ro hant utá nam,
a leg jobb bir kó zó is ko lák nö ven dé kei,
s én úgy érez tem ma gam, mint egy gyõz tes gla di á tor,
aki nek mind un ta lan meg ke gyel mez Ju pi ter,
de be lül, a szív tá ján már ment he tet le nül ha lott.


