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egymás partjai
Áthajózunk a szomszéd szobába
ezernyi játékveszélyen át,
kúszva és csörtetve,
karunkon röptetve,
nyakunkba csüccsentve,
hogy végül ismét kikössünk
egymás csendes partján,
ölben ringó hajóim,
szuszogó mellkasomon hullámzók,
hajamból vitorlát bontva
ringatózunk az elcsendesülés vizén.

s ahogy telnek az évek,
partok maradnak-e majdan a partok,
és kinek mit jelent a part ?
Maradunk partjaitok
s ti a miéink,
örökké egymás partjai maradtok-e,
s milyen más partokhoz csapódtok idővel ?

És milyen lesz partunk,
amely most még ép,
nem szabdalják barázdák, csapások nem érték,
nem csipkézték megpróbáltatások,
lankás vagy recés,
szelíd vagy viharos hullámokkal vert ?

az első hónapokban a megpróbáltatásokat
is másképp hívtuk,
tündérruhát öltöttek,
még most is abban illegnek, pörögnek,
de látványukat magunkkal visszük,
ha megtépázná az idő.
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kiegészülés
Világéletemben csak saját testrészeimmel éltem,
mígnem dudorok jelentek meg rajtam,
újabb karok, lábak nyújtózkodtak bennem sejtelmesen.

Nem hittem volna,
hogy ennyire kiegészíthető vagyok,
ennyi testrész és rajongás férhet belém.

De kiegészültem.
Kiterjesztett kezek tartanak fölém
kis színes esernyőt a záporban.
Bújj alá, szól kisfiam,
az enyém alá is, toldja meg lányom,
kettő alá is bebújhatsz.

lábujjhegyre állnak,
én meg törpére játszva
guggolok, tocsogok
a jóvá simogató
szeretetesőben.

az oviablakban
az oviablakban integetek,
arcom visszatükröződik
kislányom ablakarcában,
hol az én, hol az ő vonásai
elmosódottabbak, erőteljesebbek,
tükörképünket nap és árnyék simogatja,
élesíti és tompítja,
mozdítja jobbra-balra,
előre-hátra hintáztatja
az időben,
egyre több arc villan fel
és állandósul kettőnk arcában :

hol én leszek kicsi, hol ő nagy,
így váltakozunk az örökkévalóságig.

Közben kisfiam a másik ablakban
fürdik apja arcában.

Majd összemosódunk mind,
közelről és távolból integetők :
ismert és ismeretlen anyák és apák hosszú sora
bukkan fel, tünedezik el
egybeolvadó részleteinkben.
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kavicsok növekedése
emlékeitekkel telítődöm,
az enyéim a túlpart felé úsznak,
aztán megrekednek félúton,
kagylókká, kavicsokká lesznek,

cipőtökben, zsebetekben, tenyeretekben
megbúvó legszebb kagyló- és kavicsajándékokká.

a kagylókat csobbanásokkal együtt gyűjtjük
a kád vizének felborzolásához,
a köveket léptek csikordulásával,
megpihenők sóhajával.

Hullámokat vetnek,
megszívják magukat vízzel.

egymás emlékeire szökkenünk,
egymás emlékeit dagasztjuk vaskos hegyekké.
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szeretetakrobaták
Ujjak, orrocskák és hajszálak csiklandoznak,
két gyerek kapaszkodik belém,
mászkálnak rajtam fel-alá, jobbra-balra,
mikor melyik irányba fordulok,
mikor melyik irányba perdítenek.

addig másznak rajtam,
míg felegyenesednek,
de bármikor újra térdre ereszkedhetnek,
rúgkapálhatnak
vagy épp felnőttre játszhatnak,
megpihenhetnek, erőre kaphatnak,
bármit megtehetnek
bármely nekik tetsző időben.

időről időre összeakadnak, szétválnak,
meg-megremegnek.

továbblendítek, továbblendítenek.

Minden érintésünk szívdobbanást szül,
minden továbblendülés szédületet,
forgásunk a haladásból vagy valahollétből
fakadó közös öröm.

Hús-vér óramutatójuk vagyok,
s ők az enyéim,
mászunk, csimpaszkodunk, csiklandozunk,
oda-vissza bandukolunk egymás testén, az időben.
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Pénzes Tímea : 1976-ban született Érsekújvárban, pár évnyi prágai és buka-
resti kitérő után jelenleg Budapesten él. Tíz kötete (versek, elbeszélések, drá-
mák, útirajzok) és nyolc fordításkötete jelent meg – cseh, szlovák és német 
nyelvből. elnyerte többek közt a Székely János drámaírói ösztöndíjat, az NKA 
alkotói ösztöndíját és a Babits Mihály műfordítói ösztöndíjat, illetve külföldi 
ösztöndíjakat : Literárny Fond, Literarisches Colloquium Berlin, Mercator 
Stiftung. Az eLTe-n szerzett doktorátust fordítástudományból. 2014-ben 
Talamon Alfonz-díjat kapott a Kavicsok című prózakötetért, 2016-ban pedig 
műfordítói díjat Monika Kompaníková Mélytengeri mesék című fordításáért. 
Az itt közölt versek az ősszel a Kalligramnál megjelenő Ikeranyaversek című 
kötetéből származnak.


