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PETER SVETINA

nor vég nap ló
ron dó pe dál ra

A ke gye lem to váb bi met sze te:

bi cik li sek, esõ és pe le rin,
szem el len zõs kis csi kók;
az a zá por nél kül el telt pár óra
tisz tes sé ges szem fény vesz tés nek 
szá mí tott –

A pe dál ron dót lej tett.
A víz su ga rak
foly to no san jegy ze tel ték
az is mét lést.
Ke zünk majd nem meg fa gyott.
A pe dál ron dót tán colt.

A ti zen egye dik film fel vé tel:
fû tött, pan zi ós szo ba, reg ge li vel;
Bar ba ra el szen de re dett.

A kö vet ke zõ nap
ti zen öt per cet te ker tünk,
mi e lõtt sze mer kél ni kez dett.

A pe dál ron dót lej tett.

el be szé lõ a bi cik lin

A hang ide-oda csa pó dott,
szél lö ké sek kel ke ve re dett.
A dû lõ út fröcs kö lé se
a szín hely fe le so dor ta a ka la pot.
El be szé lõ a bi cik lin.
Az el sõ je le net pró bá ja.

Mi is a le het sé ges 
je le ne tek egyi két pró bál tuk.
A dû lõ út a me zõ
és a sem mi
közt ka nyar gott;
épp ott ad tuk át egy más nak
azt a bõ rön döt és a koc kás sap kát.

Csend élet:
két nár cis  szal
és a hát tér ben ár vál ko dó 
vas út ál lo más sal.

Még em lék szem a szél fút ta nad rág szár ra
és a ka réj ke nyér re, a két ke mény re fõtt to jás ra,
az uzson ná ra a hát só ülé sen,
úton ha za fe le.
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To jás.
Sár gá ja he lyett
éle zett 
hostia fé nye.

A ha rang to rony ra fröc  csent tej
a hom lok za ton folyt le. 

Ala csony fû ben já runk,
lo cso ló ko csi vi ze
ned ve sí ti lá bunk
és alul a far me runk.

molde

Ilyen az es te.

Si rály-ko po gás az ab la kon.

Moldeban ak kor a si rály-
se reg a te tõ kön ko po gott. Há rom na pot
egy fa ház ban vé szel tünk át,
ab la ka alatt nyír fa állt.
Bi cik lin ket nej lon fed te,
a zár va ló já ban csak
fe les le ge sen éke sí tet te,
mind ös  sze meg szo kás ból ke rült
az ab roncs és a kül lõk kö zé.

S azok ban a na pok ban ha va zott –
bi cik link só tól fe hé ren ra gyo gott.

Le het, ös  sze za vart a fe hér ség:
hé be-hó ba oly kor
ott ta lál tuk ma gunk egy fest mény vász non
s el haj tot tunk ke re te pe re mén.

ha ked vünk szot  tyan

Ha ked vünk szot  tyan, bi cik li re pat ta nunk
s Bjerkáig te ker jük bi ca junk.

S ha esõ mos sa ar cunk,
szú nyo gok ból ké szít jük tur bá nunk.

S ha le esik pe dá lunk,
a da gá lyon ját szunk s száj har mo ni ká zunk.

S ha tes tünk va cog,
az alag út lesz a ta ka rónk.

Szer ze te sek fo gad nak nyír fa-te tõ alatt 
és si rá lyok re pü lik át ál ma in kat.

Ha ked vünk szot  tyan, csak úgy
bi cik li re pat ta nunk s Bjerkáig meg se ál lunk.

Luk ács Zsolt for dí tá sa


