
M I R C E A D I N E S C U 

A téren, hol a gépek sírdogálnak 

Rokkant szerencsémet összetévesztenéd 
részeg csikóval mit szült az éden 
de valahol valaki meghal szégyenében 
s kábítószerként eszi kenyerét 

Ekével mennék a városon átal 
míg még szántáshoz jó a század 
de naponta beverik a számat 
gyáva álmok törött gipsz-karjával 

Mert nem szobroktól szoptam a tejet 
s szavamra nem hullt bohóci rizspor 
hamis dalt tanuljak faunjaiktól 
s keresztfámban lesz szeggel kevesebb? 

és sírjak szappangömböket talán 
mi szétpukkad a szögesdrótjukon? 
Eljött az idő hogy ne hattyúkon 
ágyún lovagolva szállj alá apám 

s a téren hol a gépek sírdogálnak 
repülők melyeknek tőgye fáj 
nékik angyali mérgeket kínálj 
mészárszékeknek dicső glóriákat 

bizonyítsd mily szentek ők tovább 
a társadalmi keresztre dermedten 
míg a történelem ismeretlen 
hősökkel mossa gyönyörű fogát 

Az utolsó előadás 

Hős színészként születtünk színfalak mögött 
kenyéren savanyú rózsán nőttünk nagyra 
nem magányosan inkább magunkra hagyva 
s nyelvetek előírás szerint füttyögött 

mert ha utakra áradt színpad és szöveg 
és elmondatott az összes replika 
színfalak mögött rítt a jászolnak fia 
miközben mágusoknál állt sort a tömeg 



Süket emlősök ítélnek el barátom 
a sors résein bőgnél a végtelenbe 
saját verseid máglyájára vetve 
s vérszípót raknál a világra — hogy rángjon 

CSÍKI LÁSZLÓ fordításai 

E M I L B O T T A 

A boszorkány 

Hát így, 
fahéjjal és szekfűszeggel, 
holtszénnel és parázzsal, 
vanília ízű borral, — 
így, bekötött szemmel. 
Füstöl engem farkasszőrrel, 
s homlokomra furcsa fésűt, 
egy sor csontbillentyűt helyez. 
És forgácsot, 
hold-szilánkot 
és burgonya-szeletet, 
a keményítő a fájdalmat kihúzza, 
ezt ne feledd, illik tudni. 
Igen, nem felejtem, 
a beteg nem felejt, 
csaíc őt felejtik 
ott az erdőben, bükk-városban, 
hosszan elnyúlt nem-lény 

a halotti ágyon, 
szarka-szarkofágon, 
ismerjük személyét, 
szeme bekötve. 
A szobrot ki fojtotta meg? 
Járásaim énnekem 
ugyan merre jártok? 
napfényes kendőkkel 
és nagy föld-ponyvával, 
melyet reám vet a világ 
Mi lenne 
ha eladna engem a világ, 
ha megvenne engem a világ 
és elvinne gyékényzsákban 
a boszorkány? 
És lenne csend, csend, 
csak nagynéha hallatszana 
gyékényboszorkány kacaja. 

Álom 

Csillagok forognak 
völgyek mélyiben, 
nem csillagok, 
hollók, 
völgyek mélyiben, 
egeknek évadján. 
Adjatok, hollók, nyugalmat, 
nyugalmat, nyugalmat 
míg tart időm. 
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