
AZ IF JÚ SÁ GI MOZ GA LOM UT CÁ BAN
ÉLEK, A 8-AS SZÁM ALATT.
a bi cik lik az élõsövénynek
tá maszt va áll nak
az épü let elõtt.
az éj je li fény szûk sáv já ban
foly tat ják las sú fu tá suk reg ge lig
aho gyan mi szük ség te len mo no lóg ja in kat.

AZ IF JÚ SÁ GI MOZ GA LOM UT CÁ BAN 
ÉLEK, A 8-AS ALATT.
a be já rat elõtt ülök az au gusz tus vesz te gel.  
el jött az idõ
az öre gek is he lyet fog lal tak
fenn a ma gas ki lá tók ban.
a pá zsi tot õriz ve
gör csö sen ra gasz kod nak sze re pük höz és a szö ve gek hez.
a sú gó a ke reszt ben rej tõz kö dik
a zûr za var ver gõ dés nél kül hal el
a kör nye zõ lom bo kon
s a gyer mek hang ok fo ko zott erõ re kap nak.
a nagy nyár fán füg gõ két hin ta
ve tek szik egy más sal a nép sze rû ség ért. es te fe lé
az el sõ eme le ti asszony meg ön tö zi
ab la ka alatt az ágyás vi rá ga it.
ne hogy be szél ge tést kez de mé nyez zen
kö szö nés után
vissza té rek föl
a la ká som ba.

AZ IF JÚ SÁ GI MOZ GA LOM UT CÁ BAN ÉLEK.
a kis gye re kek lab dáz nak.
az idõ seb bek mo tor bi cik li ket büty köl nek.
össze rak ják a szét sze rel te ket és for dít va.
a ke rü let te le fal fir kák kal.
WARRIORS. de sen ki sem gon dol ja 
ko mo lyan. ez egy nyu godt ne gyed
ahol a „jónapot” az egyet len
amit hal la ni le het a szom széd tól.

UT CÁ BAN ÉLEK.
té len az em be rek ki hord ják
és ad dig po rol ják szõ nye ge i ket
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míg fe ke té vé nem vá lik a hó.
va la ki azt hi het né
hogy az így ke let ke zett fol tok
a kör nye zõ fák ár nyé kai
pe dig egé szen más nak
a folt jai azok.

ÉLEK.
so ha nem hall ga tom han go san a mag nót.
er re fe lé tisz te lik a csön det.
vé ko nyak a fa lak.
a lel kek szé gyen lõ sek.

Észak meg örö költ fel hõ je
I
a nád erõ sebb ná lam.
mon dom mind ezt úgy hogy to vább ra is
re mény ke dem pu ha haj la do zá sá ban.
ha is ten sze ret nék len ni
min de nek is te né nek kel le ne len nem.
ár nyé kom nye reg be búj ta tom
üres gyo mor a pat kó.
va jon mennyi re va gyok kö zép ko ri gon do lat
a föld rõl. 

II
szo bám fa lán lóg a ha jad.
csö kö nyös szõr szál ha so ga tó va gyok.
a vá ra ko zás ki töl ti mez te len mell ka som
az én li nó le u mom.
mint ha kö rül zárt vá ros len nék oly kor:
be om lott ház te tõk be tört ab la kok.

nem ete tem a ma da ra kat ke nyér mor zsá val kö röm mel
dög lött hal lal ha nem re pü lés be ve tett hit tel.
de ki hisz ne kem
ki ta nít meg az írás ban hin ni?

Bozsik Pé ter for dí tá sai
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