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LOUIS MACNEICE

A bi cik lis ta
Fé ke zés nél kül le a lej tõn, el a moc ca nat lan
Ló kré ta szob ra mel lett, a fel ka vart szél
Le hû ti a ve rej té ket nya kán, egy be ol vaszt ja az ég gel,
Az át he vült kor mányt mar kol ja, a nya rat,
Õ, a fiú, õ, aki ma zá ró je les
Köz be szú rás a ho ri zon ton; mind járt foly ta tó dik
A fõ mon dat, de ad dig ez az öt perc
A nap, a nyár. Szi ta kö tõ
Emel ke dik hely bõl, víz szin te sen,
Ön ma gát alá hú zó pá va fény-sza lag.

És a va kí tó, va kí tó fe hér ló
Meg moc can a zá ró je lek kö zött,
Szöcs kék tõl forr a fû, a ke rék alól
Ki pat tan egy ka vics, és az egész vi dé ket
Gör desz ká zó fi úk pet  tye zik be fe hér rel,
Hát ra fújt ha jú hõ hul lám lo va sok,

Alat tuk por taj ték. A nyár, a nyár –
Lep ke há ló val ül dö zik, vagy pi ros ki csi lab dát,
El ütik mes  szi re, vagy tej szín ha bo san be fal ják,
Vagy is  szák le hunyt szem hé ju kon át; míg a ha rang szó
Bal-jobb-bal foly tat ja a mon da tot,
És oda lent a völgy ben te ker nie kell megint
Bal-jobb-bal de köz ben
Tíz má sod per cig még re pül akár a kré ta-ló
Re pül kez det le nül nyu god tan
Nyu god tan mit se szá mít fõ mon dat és ige idõ
Nyu god tan vég he tet le nül re pül.
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