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Annyi szÀzadnyi vak robot nyomÀn
a fÀradtsÀgig eljutunk-e, hogy meglÀgyuljon majd a kû?
Annyi verejt¢k, annyi k´nny utÀn
szabad lesz-e elaludni a gÀton?
GÀt, mely megt´ri az ¢jbe
tartÂ folyÂ hullÀmait,
hol Àlom sÃjt az ¢brenl¢tre.
Csillag k´veti Ãtjaink.
Szûr ment¢n, Ãt ment¢n ha szemben jÀrnÀnk
k´vess minket engedelmesen
csillag, j´jj enni tenyer¡nkbûl,
kez¡nkben lesz a sorsunk egybûl
¢s mind a n¢gy rombolÂ elem.

Geo Norge

A P°K LELKE
A lelkemet ¢n nem lÀtom sokat.
MagÀnak ¢l, nem tudni merre lÂfrÀl,
Nem mondja el, hogy kiket lÀtogat,
S nincs is idûm. RÀm annyi mÀs dolog vÀr.
Ha p¢k vagy, akkor sose lÀt az Àgy.
S¡tû hortyog, ¢lesztût hÃz dagadva
A nyÃlÂsnyakÃ t¢sztÀhoz a vÀgy.
A teknû mell¢ ûk hÁvnak kalandra.
A p¢p kezemtûl pocakot n´veszt:
Z´m´k, langyos leÀny, akit megejtek,
S mÁg vÀgyaim keny¢rr¢ testesednek
SÁkos asszonyom szolgak¢nt k´vet.
A mÀsik meg ki tudja, hol bolyong.
Ha n¢ha hÂnom alÀ fÃrja k¢p¢t,
Meg¢rint lehellete a bolond,
CigÀny idûnek, mely mÀr v¢get¢rt r¢g...

Guy Goffette: Aranyszemcs¢k a sÀrban (V ) ã 325

Hol szedi ez ´ssze a rongyait?
ögy csillog-villog rajtuk egy-egy ¢kszer,
Hogy mÀr a lÀtÀsuk is elvakÁt,
Mint felhûs ¢gen ¡st´k´st ha n¢zel.
Csak rÀgjon sok hÂbortos ´tlete?
Hallgassam szentk¢nt? Vagy h¡ly¢t tettetve?
Na ebbûl el¢g! °ppen ideje
Hogy sz¢pen lemenjek a p¢kmühelybe.
Jaj nyuszikÀm, arany kis csillagom,
Aludj, aludj. A szÀdat ki se nyisd mÀr.
Csak hÃzd v¢gig a hajad arcomon,
°s hagyjÀl engem b¢k¢n. Lent a liszt vÀr.

Guy Goffette

ARANYSZEMCS°K A SçRBAN
V
MondjÀk, hogy nap utÀn esû, hogy a hegyek
utÀn a tenger, a szerelem utÀn meg,
¢s menni, menni. Holnap, mikorra minden,
mikor lesz minden, amikor.
Holtak Ág¢rget¢se ez, ha ¢lni t´bb,
mint vÀrni ¢s rem¢lni. Tüzre vetett hamu,
kicsit fellobban m¢g aztÀn kialszik
vigasztalan: az ¢jszaka
leszÀll, a hajnal f´ldereng, eltelt egy nyÀr.
MÀris? k¢rdi a tanyÀk f¡stje, mÁg az
Àllatok, kikben harag nem ¢l, csak gyüjtik egyre
aranyÀt az idûnek, aranyÀt
sÂvÀr, oly hamar csukÂdÂ szemeinknek.
TÂth Krisztina fordÁtÀsai

