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SANDRO PEN NA

[A rit mus új ra szer ve zõ dik]
A rit mus új ra szer ve zõ dik. Ta vasz
egy vi dám vá ros ban, ahol a fiú oda sza lad,
ha el ha lad egy re zes ban da. Ahol a temp lo mok
fe le dik hí ve i ket, és ahol az ágyá sok ban
el ha gya tott bi cik lik al sza nak.

Éj sza ka
Az tán ke ve sen ma rad tunk – nõk nél kül,
vi dé ken. A hi deg alább ha gyott.
Néz tük egy mást a csönd ben. Csí rá zott
a föld. És a fiú em lé ke zett: „egy má sik
év szak ban egy nõt néz tem – és te azt mond tad:
»aki szom jú ho zik a nap fény ben,
hagy ja ott a bi cik li jét,
és vár ja meg a holdat«”.

[Ve len cei te recs ke]
Ve len cei te recs ke,
ódon és bá na tos, a ten ger
sza gát öle li ma gá ba. És
a ga lam bok röp tét. De
az em lé ke zet ben csak õ ma rad,
aki el bû vö li a fényt,
a fi a tal bi cik lis fiú su ha ná sa,
ahogy ba rát já hoz for dul, egy
me lo di kus só haj: „Egye dül mész?”    

[Az ég üres]
Az ég üres. De e fi úcs ka kor mos
sze mé ben majd is te nem hez fo hász ko dom.

De az én is te nem ke rék pá ron su han el,
vagy fesz te le nül le vi ze li a fa lat.
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Ko ra reg gel
– szür kés és szá raz. Egy rücs kös kö té len
ki kö tött ló – nem tud ja töb bé,
zöld volt-e a me zõ. Egy su hanc
vi zel le egy cse ne vész fács kát – az tán el sza lad.

A be teg meg halt. Az úton
egy bi cik lis ne ki ment egy fér fi nak.
A kek szek le es nek. Eze ket
is egy su hanc maj szol ta – és az tán el sza ladt.

[A csu pa fény bi cik li]
A csu pa fény bi cik li vár ja
az el vö rö sö dött fi út hang ta lan.

Csehy Zol tán for dí tá sai

Szamódy Zsolt fotója


