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…

korlátozom az ivást
arra hogy bárba megyek
az italok kisebbek
a blackoutok rövidebbek

…

az orvos 
ct-t akar csinálni
a veséről
a májról a hasnyálmirigyről
az ápolónő
azt mondja meg fogok halni
ha így folytatom

…

a bódulat nem tartós
semmi sem az
a fogason
a kórházi ágynál
lóg a kabátom
egy szakadás van rajta
a szakadás jobban
elszomorít
mint hogy meg fogok halni
ha így folytatom

Szeles Judit fordítása

Martin Svedman (1977), norvég költő és esszéista, Reykjavikban született. 2019-ben jelent meg 
első kötete, az Amikor iszom, melynek első kiadása kevesebb, mint két hét alatt elfogyott. 

Pál Dániel Levente

Annyira nem hiába
volt, hogy szerelmi bánatomban a szír határig szöktem át,
csempészekkel hosszan alkudoztam, s egy rossz vicc miatt 
térdepelve néztem gépfegyverek rovátkolt puskatusát

máskor, ha a szív segédigéi végleg elvesztették a lexikát,
egy részeg hajón ért a hajnal, hol sötét nézésű unokák
sírták vállamon núbiai nagyapjuk elsüllyedt birodalmát

volt egy lányom, karácsony este a budai Szent János Kórház
nőgyógyászatán marta keresztnevét az örök feledésbe
az a csepp könny, mi átszivárgott a fájdalom kősivatagán

s még nyíltak a völgyben a kerti virágok, még termett 
a füge az ablak előtt, nem láttam én a téli világot,
hát repjegyet vettem, legyen egy holnap a tegnap előtt

a cirkusz udvarán ért a jó hír, képzeld, megfogantam, 
fiú, mely a legtöbb alany s állítmány közt fogvacogásra
lehetne gyógyír, e mondat végén én világgá szaladtam

már nem emlékszem, lángot ki lehelt a deres ágra,
hány sziklacsípőt öleltem, egy percet se bánva, 
és hányszor feküdtem fel eső után szivárványra

csak szárnyaim hallom, és a sűrű, édes trópusok
étvágyával falnám, egymillió láthatatlan tejfogammal
három gyermeked helyett gyermekként húsod

de nem haraplak, míg nyelvemmel rossz nyelvek imája
vegyül, csak leírom, minden lehető nekedvers helyett, 
hogy éltem, s ahogy tágul a jelen, annyira nem hiába
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