
Je t’attends
és várlak téged tudhatod
diszjunkt időalakzatok
a hangaszál a rég letépett
terek idők és várlak téged
az utcák közt a kék ragyog

egy tört gregorián lebeg
az Acqua Paola felett
hajnali fény fél-alsó nézet

és várlak téged tudhatod

én várlak téged felnevetnek
lányok fiúk a romos kertet
bújkálva át meg át a térnek
darabjai közt visszatérnek
ifjúságunk az ősz halott
a fűben narancsok hevertek

és várlak téged tudhatod

Cinkék
Miben bíztok, kis borzas tollú cinkék
a szentjánoskenyér-bokor
vékonyka ágai között matatva?
Fészket raktok vagy csak magot kerestek?
Most ketten vagytok. Így talán
könnyebb kibírni a szelet,
amely fázósan bújik szárnyatok,
tollaitok alá, a puszta bőrt
megborzolva, karmolva, tépve-marva.
Csivegésetek biztat és
melegebb napról álmodik,
vagy csak a mozgást sürgeti,
tevés-vevéstek ritmusát?
Vajon egymáshoz kapcsol-e,
hogy a fészekben összebújva
a lassan kitüskésedő
sárga szájú és vakon tátogó
fiókák nődögéljenek?

IMRE FLÓRA
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Héjakaromra, macskafogra,
korgó gyomorra, fagyos márciusra
ónos esőben ázó ág hegyén.

Gyerekdal
felnőtteknek
a földet magamhoz ölelem
az eget magamhoz ölelem
a gyerekeket magamhoz ölelem

mert általuk ölel az ég vissza
mert a föld általuk ölel vissza
gyerekként ölelni mindent magadhoz

ami tiszta

ami elmúlt soha nem jön vissza
ölelj ölelj csak magadhoz mindent

mintha
gyerekként magadat ölelnéd vissza

Jász Attila fordítása

Emlékfoszlányok
kommentárokkal
A gyermekben még megvan a képesség a reményre… szeretjük, mi
több, akarjuk ezt hinni. Pedig mennyi, de mennyi gyermekből hi-
ányzik ez. Láttam, ismertem, ismerek ilyen arcokat. Micsoda vesz-
teség és fájdalom, ha a remény képessége nem adatik meg egy gyer-
meknek, ha csak a jelenben képes élni, érezni, gondolkozni. Micsoda
szörnyű „jelenre” ítéltség ez. Aki önzőnek születik, az nem ismeri a
reményt, számára a jövő megközelíthetetlen, értelmezhetetlen, de aki
önzővé válik, az útközben vesztette el a reménybe vetett hitet, s ezért
és így lesz kikerülhetetlenül a Jelen, a Most rabja, rabszolgája.

CSENDES SIRÁLY TOLL

SOPSITS ÁRPÁD

1952-ben született Szege-
den. Színház- és filmrende -
ző, forgatókönyvíró.
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