
Lát tam egy daj kát, éb reszt get te a ba bá ját, hogy meg szop tas sa.
Mon dom ne ki, ha éhes len ne, nem alud na.

Er re a daj ka:
Al szik, de éhes,
Mert meg da gadt a mel lem.

Te sem, ki elõ ve szed e so ro kat,
Nem a sa ját aka ra tod tól éb red tél fel.

Én sem írok pusz tán ma gam nak.

Azok, akik meg hal nak
A pa ráz na, õrült Né ró
Elõ kap ta a temp lo mok ból az arany is te ne ket,
Majd be ol vasz tot ta õket. Kel lett ne ki az arany.

Omer el-Faruk em lé ke zett ar ra, mi kor be csap ta ma gát,
És ne ve tett:
Dé lig da to lyá ból gyúrt is ten nek ál do zott –
Dél után éhe sen már fel is fal ta azt.

Ezért könyv tá ram ban Borges azt mond ja:
Di csõ ség An nak, aki nem hal meg.

Ala pos fes ték
Egy reg gel az igaz ga tó ész re ve szi az is ko la fa lán
A mé szár lás ra buz dí tó graffitit,
S azon nal meg pa ran csol ja a ház mes ter nek: fes se át a fa lat.

Már más nap az igaz ga tó meg lát ja ugyan azt a fal fir kát,
S új ra szól a ház mes ter nek,
Aki is mét mész be márt ja ecse tét.
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És így reg ge len te, éven te,
Az igaz ga tó szól a ház mes ter nek, a ház mes ter me szel.
Az éj pe dig sö tét fel ira tot hagy a fe hér fa lon,
A köly kök meg ta lál gat nak, ki fúj ta fel azo kat a be tû ket.

Ám egy reg gel az igaz ga tó hi á ba va ló nak lát ja a me sze lést,
S a ház mes ter ke ze meg pi hen.

Más nap va la ki vé re
Vö rös lött a fa lon.

Így kez dõd nek a há bo rúk. 

Az el kö te le zett író port ré ja
Siniša Soćaninnak

Még be szé lik a gö rög te re ken,
A ha jó fe dé len és az Olüm posz alatt,

hogy az asz ta lo kon, az ágya kon, az ok le ve le ken
port lá tott.

Mu ta tó uj já val ha gyott ma ga után sza va kat.
Oly kor:
ta ka ríts ki.

Oly kor pe dig a sa ját ne vét.

Írt és nem tud ta, hogy a köl tõ ír ben ne.

Az em be rek le tö röl ték a port, ne vé nek be tû it,
meg érint vén a köl té szet és az el kö te le zett ség
lé nye gét.

Rejt ve ma radt a köl tõ.

Ho mé rosz is a por ral lett eggyé.

Ke re sik azt, ki ol vas,
rej tõ zik, ki ír.

Orcsik Ro land for dí tá sai
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