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Horia B�descu 
(1943—) 

�
�

�

�

�

�

�
�

HÁLHÁLHÁLHÁLAÉN EKAÉN EKAÉN EKAÉN EK     
    

D icséret néked, te halhatatlan,D icséret néked, te halhatatlan,D icséret néked, te halhatatlan,D icséret néked, te halhatatlan,    
te, aki húsból és vérbőlte, aki húsból és vérbőlte, aki húsból és vérbőlte, aki húsból és vérből    
megalkottál!megalkottál!megalkottál!megalkottál!    
Ajkadon ott voltak szavaimAjkadon ott voltak szavaimAjkadon ott voltak szavaimAjkadon ott voltak szavaim,,,,    
mielőttmielőttmielőttmielőtt    
méhedméhedméhedméhed    
kivirágzott volna.kivirágzott volna.kivirágzott volna.kivirágzott volna.    
D icséret néked, te halhatatlan,D icséret néked, te halhatatlan,D icséret néked, te halhatatlan,D icséret néked, te halhatatlan,    
te, aki magadba fogadtál, mielőttte, aki magadba fogadtál, mielőttte, aki magadba fogadtál, mielőttte, aki magadba fogadtál, mielőtt    
megkérdezted volna, méltó vagyokmegkérdezted volna, méltó vagyokmegkérdezted volna, méltó vagyokmegkérdezted volna, méltó vagyok----e rá!e rá!e rá!e rá!    
Szívem testedSzívem testedSzívem testedSzívem testedbenbenbenben    
hamarabb megszólalthamarabb megszólalthamarabb megszólalthamarabb megszólalt,,,,    
mint csillagok harangja.mint csillagok harangja.mint csillagok harangja.mint csillagok harangja.    
D icséret néked, te halhatatlan,D icséret néked, te halhatatlan,D icséret néked, te halhatatlan,D icséret néked, te halhatatlan,    
anyám,anyám,anyám,anyám,    
világ anyja,világ anyja,világ anyja,világ anyja,    
veled kezdődikveled kezdődikveled kezdődikveled kezdődik    
a mindenség!a mindenség!a mindenség!a mindenség!    



 6666    

N AG Y SÁN D O RN AG Y SÁN D O RN AG Y SÁN D O RN AG Y SÁN D O R    
    

H a a lélek menni akarH a a lélek menni akarH a a lélek menni akarH a a lélek menni akar    
a messzeségbe,a messzeségbe,a messzeségbe,a messzeségbe,    
engedd repülni!engedd repülni!engedd repülni!engedd repülni!    
Érezni fogodÉrezni fogodÉrezni fogodÉrezni fogod,,,,    ahogyan ahogyan ahogyan ahogyan a tengera tengera tengera tenger    
fekete csontjairafekete csontjairafekete csontjairafekete csontjaira    
lezuhan a slezuhan a slezuhan a slezuhan a szél;zél;zél;zél;    
érezni fogodérezni fogodérezni fogodérezni fogod,,,, miként miként miként miként    
a N apot vendégül látvaa N apot vendégül látvaa N apot vendégül látvaa N apot vendégül látva    
a nyugati passzát árnyékodat viszi.a nyugati passzát árnyékodat viszi.a nyugati passzát árnyékodat viszi.a nyugati passzát árnyékodat viszi.    
H a a lélek menni kívánH a a lélek menni kívánH a a lélek menni kívánH a a lélek menni kíván    
a messzeségbea messzeségbea messzeségbea messzeségbe,,,,    
ne várj,ne várj,ne várj,ne várj,    
lépteid márlépteid márlépteid márlépteid már    
visszhangzani fognakvisszhangzani fognakvisszhangzani fognakvisszhangzani fognak    
a szúzai hálókamrákban.a szúzai hálókamrákban.a szúzai hálókamrákban.a szúzai hálókamrákban.    

�
SZERELEMSZERELEMSZERELEMSZERELEM     

    

Add a kardom!Add a kardom!Add a kardom!Add a kardom!    
V égigfekszem élén,V égigfekszem élén,V égigfekszem élén,V égigfekszem élén,    
mint szerelmesmint szerelmesmint szerelmesmint szerelmes    
éjszakáiéjszakáiéjszakáiéjszakáinkon.nkon.nkon.nkon.    

    
T AVASZT AV ASZT AV ASZT AV ASZ     

    

A vér ágánA vér ágánA vér ágánA vér ágán    
madárfészkek.madárfészkek.madárfészkek.madárfészkek.    



 7777    

HU LLN AK  A  C SILLAG O KHU LLN AK  A  C SILLAG O KHU LLN AK  A  C SILLAG O KHU LLN AK  A  C SILLAG O K     
    

Az ég tisztására hullnak a csillagokAz ég tisztására hullnak a csillagokAz ég tisztására hullnak a csillagokAz ég tisztására hullnak a csillagok,,,,    
sírjál lelkemsírjál lelkemsírjál lelkemsírjál lelkem,,,,    
te megszülető est!te megszülető est!te megszülető est!te megszülető est!    
    
LehetLehetLehetLehet, hogy, hogy, hogy, hogy a fehér fényekben lecsúszó a fehér fényekben lecsúszó a fehér fényekben lecsúszó a fehér fényekben lecsúszó    
könnyed a világ tengelyétkönnyed a világ tengelyétkönnyed a világ tengelyétkönnyed a világ tengelyét    
melegíti.melegíti.melegíti.melegíti.    
    
LehetLehetLehetLehet, hogy, hogy, hogy, hogy a hatalmas színes üvegablakokon  a hatalmas színes üvegablakokon  a hatalmas színes üvegablakokon  a hatalmas színes üvegablakokon     
hangod kiegészíti a némasághangod kiegészíti a némasághangod kiegészíti a némasághangod kiegészíti a némaság    
visszhangját.visszhangját.visszhangját.visszhangját.    
    
ÍÍÍÍme most ősz van a földönme most ősz van a földönme most ősz van a földönme most ősz van a földön    
s te a havazások ágytakarójáns te a havazások ágytakarójáns te a havazások ágytakarójáns te a havazások ágytakaróján alszol alszol alszol alszol    
mosolyogvmosolyogvmosolyogvmosolyogva!a!a!a!    
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Maria Banu�    
(1914—1999) 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

AZ  EG YETLEN  C SO D AAZ  EG YETLEN  C SO D AAZ  EG YETLEN  C SO D AAZ  EG YETLEN  C SO D A     
    

az volt az egyetlen csodaaz volt az egyetlen csodaaz volt az egyetlen csodaaz volt az egyetlen csoda    
hogy parányihogy parányihogy parányihogy parányi tested tested tested tested    
egy évszázadig pislákoltegy évszázadig pislákoltegy évszázadig pislákoltegy évszázadig pislákolt    
őrködöttőrködöttőrködöttőrködött    
s takarni tudtas takarni tudtas takarni tudtas takarni tudta    
a szakadék szájáta szakadék szájáta szakadék szájáta szakadék száját    
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T ALÁLKO ZÁS, AZU TÁNT ALÁLKO ZÁS, AZU TÁNT ALÁLKO ZÁS, AZU TÁNT ALÁLKO ZÁS, AZU TÁN     
    

———— Apja kislánya, mi van kacsóidon? Apja kislánya, mi van kacsóidon? Apja kislánya, mi van kacsóidon? Apja kislánya, mi van kacsóidon?    
    
———— V ér van, édesapám. Játsz V ér van, édesapám. Játsz V ér van, édesapám. Játsz V ér van, édesapám. Játszottam.ottam.ottam.ottam.    
Megöltek. Öltem.Megöltek. Öltem.Megöltek. Öltem.Megöltek. Öltem.    
    
———— Milyen csúnya játék. Milyen csúnya játék. Milyen csúnya játék. Milyen csúnya játék.    
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Ana Blandiana 
(1942—) 

�

    
    
    
    
    
    

    
HO NHO NHO NHO N     

    

Benned nem vágyom senkire,B enned nem vágyom senkire,B enned nem vágyom senkire,B enned nem vágyom senkire,    
ÖrökzöldÖrökzöldÖrökzöldÖrökzöld    
Á lmába lenyugvó föld,Á lmába lenyugvó föld,Á lmába lenyugvó föld,Á lmába lenyugvó föld,    
S idegen vagyok, ha átlépemS idegen vagyok, ha átlépemS idegen vagyok, ha átlépemS idegen vagyok, ha átlépem    
Fáradt fürtjeid határát.Fáradt fürtjeid határát.Fáradt fürtjeid határát.Fáradt fürtjeid határát.    
Á lmaimban is a te nyelvedet beszélem,Á lmaimban is a te nyelvedet beszélem,Á lmaimban is a te nyelvedet beszélem,Á lmaimban is a te nyelvedet beszélem,    
S meséket is csupán nekS meséket is csupán nekS meséket is csupán nekS meséket is csupán neked mondok el,ed mondok el,ed mondok el,ed mondok el,    
MuMuMuMulandó paradicsom,landó paradicsom,landó paradicsom,landó paradicsom,    
MuMuMuMulandó gazdám.landó gazdám.landó gazdám.landó gazdám.    
Kint sűrű köd vanKint sűrű köd vanKint sűrű köd vanKint sűrű köd van    
É s hideg,És hideg,És hideg,És hideg,    
A száguldó időbenA száguldó időbenA száguldó időbenA száguldó időben    
Lassan este lesz,Lassan este lesz,Lassan este lesz,Lassan este lesz,    
D e milyen jó és meleg az a hely,D e milyen jó és meleg az a hely,D e milyen jó és meleg az a hely,D e milyen jó és meleg az a hely,    
AholAholAholAhol egymás otthona vagyunk. egymás otthona vagyunk. egymás otthona vagyunk. egymás otthona vagyunk.    
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Mariana Bojan 
(1947—) 

�

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

ELV O N U LT  AZ  Ő RSZEMELVO N U LT  AZ  Ő RSZEMELVO N U LT  AZ  Ő RSZEMELVO N U LT  AZ  Ő RSZEM     
    

Elvonult az őrszem, vitte a göndör napot,Elvonult az őrszem, vitte a göndör napot,Elvonult az őrszem, vitte a göndör napot,Elvonult az őrszem, vitte a göndör napot,    
maga után ködmaga után ködmaga után ködmaga után köd----lakatokat hagyott.lakatokat hagyott.lakatokat hagyott.lakatokat hagyott.    
    
N yárfákN yárfákN yárfákN yárfák között, között, között, között, lámpák alatt lámpák alatt lámpák alatt lámpák alatt,,,,    
a a a a keringő keringő keringő keringő lepkék képe szívedben maradt.lepkék képe szívedben maradt.lepkék képe szívedben maradt.lepkék képe szívedben maradt.    
    
Elvonult az őrszem, s nem nézteElvonult az őrszem, s nem nézteElvonult az őrszem, s nem nézteElvonult az őrszem, s nem nézte maga előtt maga előtt maga előtt maga előtt az utat, az utat, az utat, az utat,    
megszédítette a ködlányokat.megszédítette a ködlányokat.megszédítette a ködlányokat.megszédítette a ködlányokat.    



 12121212    

A  K U T YAA  K U T YAA  K U T YAA  K U T YA     
    

Megállt a kutyaMegállt a kutyaMegállt a kutyaMegállt a kutya    
a veréb teste mellett,a veréb teste mellett,a veréb teste mellett,a veréb teste mellett,    
s megfagyott.s megfagyott.s megfagyott.s megfagyott.    
B arátok voltunk, mondta,B arátok voltunk, mondta,B arátok voltunk, mondta,B arátok voltunk, mondta,    
minminminmintha bocsánatottha bocsánatottha bocsánatottha bocsánatot kérv kérv kérv kérve.e.e.e.    

    
* * ** * ** * ** * *    

    

SzívemetSzívemetSzívemetSzívemet nem jár nem jár nem jár nem járjajajaja át át át át mindaz mindaz mindaz mindaz    
amiben nem vagyok megbizonyosodvaamiben nem vagyok megbizonyosodvaamiben nem vagyok megbizonyosodvaamiben nem vagyok megbizonyosodva    
H ideget ne árasszatok felémH ideget ne árasszatok felémH ideget ne árasszatok felémH ideget ne árasszatok felém    
és ne és ne és ne és ne taszigáljatoktaszigáljatoktaszigáljatoktaszigáljatok meg meg meg meg    
MindazMindazMindazMindaz amiben nem vagyok amiben nem vagyok amiben nem vagyok amiben nem vagyok    megbizonyosodvamegbizonyosodvamegbizonyosodvamegbizonyosodva    
az álmaimban sem jelenik megaz álmaimban sem jelenik megaz álmaimban sem jelenik megaz álmaimban sem jelenik meg    
Mindaz ami vagyokMindaz ami vagyokMindaz ami vagyokMindaz ami vagyok    
reggelig reggelig reggelig reggelig együtt hal megegyütt hal megegyütt hal megegyütt hal meg az éjszakával az éjszakával az éjszakával az éjszakával    

�
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Nina Cassian 
(1924—2014) 

 
�

    
    
    
    
    
    

    
    

REPET IT IOREPET IT IOREPET IT IOREPET IT IO     
    

Egy fűszál,Egy fűszál,Egy fűszál,Egy fűszál,    
egy megfeszült fűszál,egy megfeszült fűszál,egy megfeszült fűszál,egy megfeszült fűszál,    
egy merevegy merevegy merevegy merev fűszál, akár egy szempilla, fűszál, akár egy szempilla, fűszál, akár egy szempilla, fűszál, akár egy szempilla,    
egy fűszál bejárja a földetegy fűszál bejárja a földetegy fűszál bejárja a földetegy fűszál bejárja a földet    
pusztaságát megédesítve,pusztaságát megédesítve,pusztaságát megédesítve,pusztaságát megédesítve,    
egy fűszál megszámolja évszakaimat,egy fűszál megszámolja évszakaimat,egy fűszál megszámolja évszakaimat,egy fűszál megszámolja évszakaimat,    
egyenként,egyenként,egyenként,egyenként,    
négyesével,négyesével,négyesével,négyesével,    
és várja, hogy lassanés várja, hogy lassanés várja, hogy lassanés várja, hogy lassan    
egy fűszál legyek, egy fűszálegy fűszál legyek, egy fűszálegy fűszál legyek, egy fűszálegy fűszál legyek, egy fűszál....    



 14141414    

HELYÁTAD ÁS Ö REG EK NHELYÁT AD ÁS Ö REG EK NHELYÁT AD ÁS Ö REG EK NHELYÁT AD ÁS Ö REG EK N EKEKEKEK     
ÉS BET EG EK N EKÉS BET EG EK N EKÉS BET EG EK N EKÉS BET EG EK N EK     

    

Állva utaztamÁllva utaztamÁllva utaztamÁllva utaztam    
és mégis, senki föl nem ajánlotta helyétés mégis, senki föl nem ajánlotta helyétés mégis, senki föl nem ajánlotta helyétés mégis, senki föl nem ajánlotta helyét nekem nekem nekem nekem,,,,    
pedigpedigpedigpedig legalább ezer évvel voltam öregebb legalább ezer évvel voltam öregebb legalább ezer évvel voltam öregebb legalább ezer évvel voltam öregebb,,,, mint ők mint ők mint ők mint ők,,,,    
és és és és egyszerre egyszerre egyszerre egyszerre három betegség jeléthárom betegség jeléthárom betegség jeléthárom betegség jelét    
is is is is láthatták rajtam:láthatták rajtam:láthatták rajtam:láthatták rajtam:    
a G őgöt, az Egyedüllétet és a Művészetet.a G őgöt, az Egyedüllétet és a Művészetet.a G őgöt, az Egyedüllétet és a Művészetet.a G őgöt, az Egyedüllétet és a Művészetet.    
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Virgil Carianopol 
(1908—1984) 

 
    
    
    
    

EM LÉK SZELEM LÉK SZELEM LÉK SZELEM LÉK SZEL----E, AZ  ERD ŐE, AZ  ERD ŐE, AZ  ERD ŐE, AZ  ERD Ő     
U T ÁU TÁU TÁU TÁN U N K  K IABÁLT ?N U N K  K IABÁLT ?N U N K  K IABÁLT ?N U N K  K IABÁLT ?    

    

emlékszelemlékszelemlékszelemlékszel----e, az erdő utánunk kiabált?e, az erdő utánunk kiabált?e, az erdő utánunk kiabált?e, az erdő utánunk kiabált?    
emlékszelemlékszelemlékszelemlékszel----eeee a darvak lámparepülésére? a darvak lámparepülésére? a darvak lámparepülésére? a darvak lámparepülésére?    
emlékszelemlékszelemlékszelemlékszel----e, mikor a párnákról leráztad az álmokat?e, mikor a párnákról leráztad az álmokat?e, mikor a párnákról leráztad az álmokat?e, mikor a párnákról leráztad az álmokat?    
emlékszelemlékszelemlékszelemlékszel----e, mikor a város megmutatta mellét,e, mikor a város megmutatta mellét,e, mikor a város megmutatta mellét,e, mikor a város megmutatta mellét,    
                                                                                                                                                            akár egy sebet?                    akár egy sebet?                    akár egy sebet?                    akár egy sebet?    
emlékszelemlékszelemlékszelemlékszel----eeee arra a havazásra egy orosz énekben? arra a havazásra egy orosz énekben? arra a havazásra egy orosz énekben? arra a havazásra egy orosz énekben?    
emlékszelemlékszelemlékszelemlékszel----e, mikor a remények úgy robbantak fel,e, mikor a remények úgy robbantak fel,e, mikor a remények úgy robbantak fel,e, mikor a remények úgy robbantak fel,    
                                       akár hidak a levegőben?                                       akár hidak a levegőben?                                       akár hidak a levegőben?                                       akár hidak a levegőben?    
    
emlékszelemlékszelemlékszelemlékszel----e a más századba kinyílt ajtókra?e a más századba kinyílt ajtókra?e a más századba kinyílt ajtókra?e a más századba kinyílt ajtókra?    
emlékszelemlékszelemlékszelemlékszel----e arre arre arre arra a tavaszra, mely a kardjáta a tavaszra, mely a kardjáta a tavaszra, mely a kardjáta a tavaszra, mely a kardját    
                                     szívünkbe szúrta?                                     szívünkbe szúrta?                                     szívünkbe szúrta?                                     szívünkbe szúrta?    
    
szerelmem, hol vannak azok a fák,szerelmem, hol vannak azok a fák,szerelmem, hol vannak azok a fák,szerelmem, hol vannak azok a fák,    
amelyeknek dojnái vállainkra borulnak?amelyeknek dojnái vállainkra borulnak?amelyeknek dojnái vállainkra borulnak?amelyeknek dojnái vállainkra borulnak?    
vajon milyen kezek törlik majd le a portvajon milyen kezek törlik majd le a portvajon milyen kezek törlik majd le a portvajon milyen kezek törlik majd le a port    
ennek a költeménynek a padjáról?ennek a költeménynek a padjáról?ennek a költeménynek a padjáról?ennek a költeménynek a padjáról?    
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N ÉZZN ÉZZN ÉZZN ÉZZ     
    

nézz.nézz.nézz.nézz.    
ismerismerismerismeredededed----e tee tee tee te ugyanazoknak a kezeknek  ugyanazoknak a kezeknek  ugyanazoknak a kezeknek  ugyanazoknak a kezeknek szomorúságátszomorúságátszomorúságátszomorúságát    
ugyanannak a csóknak az árátugyanannak a csóknak az árátugyanannak a csóknak az árátugyanannak a csóknak az árát    
vagy a gvagy a gvagy a gvagy a gondolatokatondolatokatondolatokatondolatokat akár az egyenruhás embereket? akár az egyenruhás embereket? akár az egyenruhás embereket? akár az egyenruhás embereket?    
végigtutajoztamvégigtutajoztamvégigtutajoztamvégigtutajoztam    
az éjszakákat a maga ékszereivelaz éjszakákat a maga ékszereivelaz éjszakákat a maga ékszereivelaz éjszakákat a maga ékszereivel    
s végigsétáltam tekinteted bundájáns végigsétáltam tekinteted bundájáns végigsétáltam tekinteted bundájáns végigsétáltam tekinteted bundáján    
a kartonvékony reggeleken.a kartonvékony reggeleken.a kartonvékony reggeleken.a kartonvékony reggeleken.    
minden kapunál megálltamminden kapunál megálltamminden kapunál megálltamminden kapunál megálltam    
s s s s úgúgúgúgy kívántam a simogatások gyapjúy kívántam a simogatások gyapjúy kívántam a simogatások gyapjúy kívántam a simogatások gyapjúkiáltásait.kiáltásait.kiáltásait.kiáltásait.    
megismertem amegismertem amegismertem amegismertem azt azt azt azt a n n n nőőőőt aki megcsaltt aki megcsaltt aki megcsaltt aki megcsalt    
a szavak farkasbőrévela szavak farkasbőrévela szavak farkasbőrévela szavak farkasbőrével    
a nőt akia nőt akia nőt akia nőt aki    
minden ujjával megcsaltminden ujjával megcsaltminden ujjával megcsaltminden ujjával megcsalt    
de mindent túléltemde mindent túléltemde mindent túléltemde mindent túléltem    
akár egy gyilkosságotakár egy gyilkosságotakár egy gyilkosságotakár egy gyilkosságot    
mert ki tudjamert ki tudjamert ki tudjamert ki tudja    
lehet a lepkék a königsbergi szomorú havazásokbóllehet a lepkék a königsbergi szomorú havazásokbóllehet a lepkék a königsbergi szomorú havazásokbóllehet a lepkék a königsbergi szomorú havazásokból    
valamitvalamitvalamitvalamit mégis mégis mégis mégis    magukban hordoznakmagukban hordoznakmagukban hordoznakmagukban hordoznak    
s lehet a villámgyors sasoknak is közös s lehet a villámgyors sasoknak is közös s lehet a villámgyors sasoknak is közös s lehet a villámgyors sasoknak is közös a a a a vonásukvonásukvonásukvonásuk    
a dantzigban váltó gyorsvonatokkal.a dantzigban váltó gyorsvonatokkal.a dantzigban váltó gyorsvonatokkal.a dantzigban váltó gyorsvonatokkal.    

    
FÖ LJEG YZÉSFÖ LJEG YZÉSFÖ LJEG YZÉSFÖ LJEG YZÉS    

    

Igaz,Igaz,Igaz,Igaz,    
Én nem vagyok az, akit várnak.Én nem vagyok az, akit várnak.Én nem vagyok az, akit várnak.Én nem vagyok az, akit várnak.    
Én nem veszem hátamra a hegyeket,Én nem veszem hátamra a hegyeket,Én nem veszem hátamra a hegyeket,Én nem veszem hátamra a hegyeket,    
H ogy V elük magányba vonuljak.H ogy V elük magányba vonuljak.H ogy V elük magányba vonuljak.H ogy V elük magányba vonuljak.    
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N incs időm számolgatni az éveket,N incs időm számolgatni az éveket,N incs időm számolgatni az éveket,N incs időm számolgatni az éveket,    
V áV áV áV államra nem veszem a H old sarlóját.llamra nem veszem a H old sarlóját.llamra nem veszem a H old sarlóját.llamra nem veszem a H old sarlóját.    
N em teszem tenyerembe a N apot,N em teszem tenyerembe a N apot,N em teszem tenyerembe a N apot,N em teszem tenyerembe a N apot,    
Az eget nem dobom a kutyáknak.Az eget nem dobom a kutyáknak.Az eget nem dobom a kutyáknak.Az eget nem dobom a kutyáknak.    
Akár egy ködös napon,Akár egy ködös napon,Akár egy ködös napon,Akár egy ködös napon,    
V égigvonulok az életben.V égigvonulok az életben.V égigvonulok az életben.V égigvonulok az életben.    
Ifjúságom utcájánIfjúságom utcájánIfjúságom utcájánIfjúságom utcáján    
Elolvadnak a hóemberek.Elolvadnak a hóemberek.Elolvadnak a hóemberek.Elolvadnak a hóemberek.    
N em rántom le helyéről az égboltot,N em rántom le helyéről az égboltot,N em rántom le helyéről az égboltot,N em rántom le helyéről az égboltot,    
H ogy az éj hajában csillagokat kerH ogy az éj hajában csillagokat kerH ogy az éj hajában csillagokat kerH ogy az éj hajában csillagokat keressek.essek.essek.essek.    
Én nem vagyok kenyeret teremtő,Én nem vagyok kenyeret teremtő,Én nem vagyok kenyeret teremtő,Én nem vagyok kenyeret teremtő,    
N em ébredek kezemben hajnalokkal.N em ébredek kezemben hajnalokkal.N em ébredek kezemben hajnalokkal.N em ébredek kezemben hajnalokkal.    
Én nem vagyok kereszten meghaló próféta,Én nem vagyok kereszten meghaló próféta,Én nem vagyok kereszten meghaló próféta,Én nem vagyok kereszten meghaló próféta,    
N incs mondanivalóm, nincs kiutam.N incs mondanivalóm, nincs kiutam.N incs mondanivalóm, nincs kiutam.N incs mondanivalóm, nincs kiutam.    
D e ez a lélek hajában a szivárvány kígyóival,D e ez a lélek hajában a szivárvány kígyóival,D e ez a lélek hajában a szivárvány kígyóival,D e ez a lélek hajában a szivárvány kígyóival,    
Ez a szomjúságtól megkínzott lélek,Ez a szomjúságtól megkínzott lélek,Ez a szomjúságtól megkínzott lélek,Ez a szomjúságtól megkínzott lélek,    
T ürelmesen várva,T ürelmesen várva,T ürelmesen várva,T ürelmesen várva,    
Akár egyAkár egyAkár egyAkár egy ökörszem a keblemen, ökörszem a keblemen, ökörszem a keblemen, ökörszem a keblemen,    
Sót és kenyeret teremSót és kenyeret teremSót és kenyeret teremSót és kenyeret terem    
A jövő óriásainak.A jövő óriásainak.A jövő óriásainak.A jövő óriásainak.    

    
AN YÁMAN YÁMAN YÁMAN YÁM     

    

U gyanúgy maradt, szomorún,U gyanúgy maradt, szomorún,U gyanúgy maradt, szomorún,U gyanúgy maradt, szomorún,    
S addig sírt, míg zsebkendőjébe hulltak szemei;S addig sírt, míg zsebkendőjébe hulltak szemei;S addig sírt, míg zsebkendőjébe hulltak szemei;S addig sírt, míg zsebkendőjébe hulltak szemei;    
Megfeketedtek ujjain az évek és a gyűrűk,Megfeketedtek ujjain az évek és a gyűrűk,Megfeketedtek ujjain az évek és a gyűrűk,Megfeketedtek ujjain az évek és a gyűrűk,    
Mintha széttépték volnaMintha széttépték volnaMintha széttépték volnaMintha széttépték volna    türelmetlenkedések, keselyűk.türelmetlenkedések, keselyűk.türelmetlenkedések, keselyűk.türelmetlenkedések, keselyűk.    
H aját mindenféH aját mindenféH aját mindenféH aját mindenféle szél borzolja,le szél borzolja,le szél borzolja,le szél borzolja,    
D e hófehérsége sosem olvad el.D e hófehérsége sosem olvad el.D e hófehérsége sosem olvad el.D e hófehérsége sosem olvad el.    
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O rcái olyanok lettek, mint az októberi szőlőskertek,O rcái olyanok lettek, mint az októberi szőlőskertek,O rcái olyanok lettek, mint az októberi szőlőskertek,O rcái olyanok lettek, mint az októberi szőlőskertek,    
Múltjában már csak az emlékek jMúltjában már csak az emlékek jMúltjában már csak az emlékek jMúltjában már csak az emlékek járnak, s a árnak, s a árnak, s a árnak, s a szellemek.szellemek.szellemek.szellemek.    
    
Mikor távol vagyunk tőle, ki tudjaMikor távol vagyunk tőle, ki tudjaMikor távol vagyunk tőle, ki tudjaMikor távol vagyunk tőle, ki tudja,,,, merre, merre, merre, merre,    
Szívével megtalál minket búvóhelyeinken…Szívével megtalál minket búvóhelyeinken…Szívével megtalál minket búvóhelyeinken…Szívével megtalál minket búvóhelyeinken…    
MindhármanMindhármanMindhármanMindhárman,,,, ha  ha  ha  ha hazatérünk hozzáhazatérünk hozzáhazatérünk hozzáhazatérünk hozzá,,,,    
Menyei lesznek a falu lányai, s a dojnák.Menyei lesznek a falu lányai, s a dojnák.Menyei lesznek a falu lányai, s a dojnák.Menyei lesznek a falu lányai, s a dojnák.    
Egyedüllétében, télen, fülbevalói csöndet hullatnak,Egyedüllétében, télen, fülbevalói csöndet hullatnak,Egyedüllétében, télen, fülbevalói csöndet hullatnak,Egyedüllétében, télen, fülbevalói csöndet hullatnak,    
S ha a világban járunk,S ha a világban járunk,S ha a világban járunk,S ha a világban járunk,    
valahol túl az O lton, szánok csöngettyűit hallja.valahol túl az O lton, szánok csöngettyűit hallja.valahol túl az O lton, szánok csöngettyűit hallja.valahol túl az O lton, szánok csöngettyűit hallja.    

�

�

�
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Mircea C�rt�rescu 
(1956—) 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

M IT  ÉRT ET T EM  M EG  ÉLV EM IT  ÉRT ET T EM  M EG  ÉLV EM IT  ÉRT ET T EM  M EG  ÉLV EM IT  ÉRT ET T EM  M EG  ÉLV E    
    

T elikT elikT elikT elik----múlikmúlikmúlikmúlik    
az életaz életaz életaz élet....    
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M IK O R SZÜ K SÉG ED  V AN  M IK O R SZÜ K SÉG ED  V AN  M IK O R SZÜ K SÉG ED  V AN  M IK O R SZÜ K SÉG ED  V AN  
SZERET ET RESZERET ET RESZERET ET RESZERET ET RE    

    

mikor szeretetre van szükséged, nem viszonoznakmikor szeretetre van szükséged, nem viszonoznakmikor szeretetre van szükséged, nem viszonoznakmikor szeretetre van szükséged, nem viszonoznak    
                                                                                                                                                                                                                                                                szeretetet.szeretetet.szeretetet.szeretetet.    
mikor szeretned kellene, nem vagy szeretve.mikor szeretned kellene, nem vagy szeretve.mikor szeretned kellene, nem vagy szeretve.mikor szeretned kellene, nem vagy szeretve.    
mikor egyedül vagy, nem mikor egyedül vagy, nem mikor egyedül vagy, nem mikor egyedül vagy, nem tudsz megstudsz megstudsz megstudsz megszabadulnizabadulnizabadulnizabadulni    
                                                                                                                                                                                                    az egyedülléttől.az egyedülléttől.az egyedülléttől.az egyedülléttől.    
mikor boldogtalan vagy, nincs értelme, hogy kimondd mikor boldogtalan vagy, nincs értelme, hogy kimondd mikor boldogtalan vagy, nincs értelme, hogy kimondd mikor boldogtalan vagy, nincs értelme, hogy kimondd         
                                                                                                                                                                                                                                                                        magadból.magadból.magadból.magadból.    
    
mikor átölelnél valakit, nincs akit.mikor átölelnél valakit, nincs akit.mikor átölelnél valakit, nincs akit.mikor átölelnél valakit, nincs akit.    
mikor telefonon beszélgetnél,mikor telefonon beszélgetnél,mikor telefonon beszélgetnél,mikor telefonon beszélgetnél, mindenki elment mindenki elment mindenki elment mindenki elment    
                                                                                                                                                                                                                                                                            hazulról.hazulról.hazulról.hazulról.    
mikor padlón vagy, ki érdeklődik rólad?mikor padlón vagy, ki érdeklődik rólad?mikor padlón vagy, ki érdeklődik rólad?mikor padlón vagy, ki érdeklődik rólad?    
kit érdekel? ki fog törődni veled valaha?kit érdekel? ki fog törődni veled valaha?kit érdekel? ki fog törődni veled valaha?kit érdekel? ki fog törődni veled valaha?    
    
te légy mellettem, gondolj rám.te légy mellettem, gondolj rám.te légy mellettem, gondolj rám.te légy mellettem, gondolj rám.    
légy gyöngéd velem, ne kínozz, ne tégy féltékennyé.légy gyöngéd velem, ne kínozz, ne tégy féltékennyé.légy gyöngéd velem, ne kínozz, ne tégy féltékennyé.légy gyöngéd velem, ne kínozz, ne tégy féltékennyé.    
ne hagyj el, mert nem élnék túl még ne hagyj el, mert nem élnék túl még ne hagyj el, mert nem élnék túl még ne hagyj el, mert nem élnék túl még egy szakítást.egy szakítást.egy szakítást.egy szakítást.    
maradj mellettem, tartsál velem.maradj mellettem, tartsál velem.maradj mellettem, tartsál velem.maradj mellettem, tartsál velem.    
    
értsél meg, szeressértsél meg, szeressértsél meg, szeressértsél meg, szeress, nincs szükségem partikra,, nincs szükségem partikra,, nincs szükségem partikra,, nincs szükségem partikra,        
                                                      sem                                                       sem                                                       sem                                                       sem párbeszédre,párbeszédre,párbeszédre,párbeszédre,    
légy az én örök szerelmem.légy az én örök szerelmem.légy az én örök szerelmem.légy az én örök szerelmem.    
térjünk el a játéksztérjünk el a játéksztérjünk el a játéksztérjünk el a játékszabályoktól, ne csak azt tudjuk,abályoktól, ne csak azt tudjuk,abályoktól, ne csak azt tudjuk,abályoktól, ne csak azt tudjuk,    
                                                                                                                                                        hogy a szex egy dzsungel.hogy a szex egy dzsungel.hogy a szex egy dzsungel.hogy a szex egy dzsungel.    
nőjünknőjünknőjünknőjünk egymáshoz, hogy megtalálhassuk egymáshoz, hogy megtalálhassuk egymáshoz, hogy megtalálhassuk egymáshoz, hogy megtalálhassuk    
                                                                                                                                                                                                                                    egyensúlyunkat.egyensúlyunkat.egyensúlyunkat.egyensúlyunkat.    
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de nem remélek semmit. nemde nem remélek semmit. nemde nem remélek semmit. nemde nem remélek semmit. nem viszonozzák viszonozzák viszonozzák viszonozzák    
                                                                                                                                                                                                                        a szeretetet,a szeretetet,a szeretetet,a szeretetet,    
amikor szeretetre van szükséged.amikor szeretetre van szükséged.amikor szeretetre van szükséged.amikor szeretetre van szükséged.    
mikomikomikomikor szeretned kellene, nem vagy szeretve.r szeretned kellene, nem vagy szeretve.r szeretned kellene, nem vagy szeretve.r szeretned kellene, nem vagy szeretve.    
mikor padlón vagy, egy nő sem ismer meg téged.mikor padlón vagy, egy nő sem ismer meg téged.mikor padlón vagy, egy nő sem ismer meg téged.mikor padlón vagy, egy nő sem ismer meg téged.    
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Gabriel Cojocaru 
(1962—) 

 
 

    
    
    
    
    
    
    

    
A  LÁTHATAT LAN  AJÁN D ÉKA  LÁTHATAT LAN  AJÁN D ÉKA  LÁTHATAT LAN  AJÁN D ÉKA  LÁTHATAT LAN  AJÁN D ÉK     

    

A A A A búskomorságbúskomorságbúskomorságbúskomorság halálát halálát halálát halálát    
ünnepli a sötét.ünnepli a sötét.ünnepli a sötét.ünnepli a sötét.    
    
T udomT udomT udomT udom,,,,    a a a a szépségszépségszépségszépség----kellékünkkellékünkkellékünkkellékünk    
hiányzik belőlünk.hiányzik belőlünk.hiányzik belőlünk.hiányzik belőlünk.    
    
Az asszonyok tAz asszonyok tAz asszonyok tAz asszonyok templomokemplomokemplomokemplomokrólrólrólról    képzelképzelképzelképzelődnekődnekődnekődnek    ————    
kérik azkérik azkérik azkérik az    üstökösök kölcsönös segítségét.üstökösök kölcsönös segítségét.üstökösök kölcsönös segítségét.üstökösök kölcsönös segítségét.    
    
Az öröm várótermébenAz öröm várótermébenAz öröm várótermébenAz öröm várótermében    
eltávoztak a színek mellőlem,eltávoztak a színek mellőlem,eltávoztak a színek mellőlem,eltávoztak a színek mellőlem,    
mindegyikért szenvedek.mindegyikért szenvedek.mindegyikért szenvedek.mindegyikért szenvedek.    
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Ioana Cr�ciunescu 
(1950—) 
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EG Y HO M O KM AT RAC  ALAT TEG Y HO M O KM AT RAC  ALAT TEG Y HO M O KM AT RAC  ALAT TEG Y HO M O KM AT RAC  ALAT T     
    

Pár nap múlva tanúnakPár nap múlva tanúnakPár nap múlva tanúnakPár nap múlva tanúnak hívnak hívnak hívnak hívnak....    
    
Pár nap múlva a törvénybírókPár nap múlva a törvénybírókPár nap múlva a törvénybírókPár nap múlva a törvénybírók    
előveszik álarcaikat.előveszik álarcaikat.előveszik álarcaikat.előveszik álarcaikat.    
    
G éppuskázott határok, elkábított ősökG éppuskázott határok, elkábított ősökG éppuskázott határok, elkábított ősökG éppuskázott határok, elkábított ősök    
az emlékezőtehetség pincéibenaz emlékezőtehetség pincéibenaz emlékezőtehetség pincéibenaz emlékezőtehetség pincéiben    
(átkelni a nagy folyón vesszőkosár alatt(átkelni a nagy folyón vesszőkosár alatt(átkelni a nagy folyón vesszőkosár alatt(átkelni a nagy folyón vesszőkosár alatt,,,,    
egegegegy lónyereg alatt, egy kilyukadty lónyereg alatt, egy kilyukadty lónyereg alatt, egy kilyukadty lónyereg alatt, egy kilyukadt    gumibelső alattgumibelső alattgumibelső alattgumibelső alatt,,,,    
hhhhogy megszagold megizzadt talpátogy megszagold megizzadt talpátogy megszagold megizzadt talpátogy megszagold megizzadt talpát    a szabadságnak).a szabadságnak).a szabadságnak).a szabadságnak).    
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Daniela Cr�snaru 
(1950—) 
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A  HARM AD IK  ÁLLAPO TA  HARM AD IK  ÁLLAPO TA  HARM AD IK  ÁLLAPO TA  HARM AD IK  ÁLLAPO T     
    

T anítsd meg már egyszer a fajkutyákat,T anítsd meg már egyszer a fajkutyákat,T anítsd meg már egyszer a fajkutyákat,T anítsd meg már egyszer a fajkutyákat,    
vegyél teniszlavegyél teniszlavegyél teniszlavegyél teniszlabdát, keress bridzsbdát, keress bridzsbdát, keress bridzsbdát, keress bridzspartnereketpartnereketpartnereketpartnereket    
                                                   magadnak.                                                   magadnak.                                                   magadnak.                                                   magadnak.    
Különben alázatos és félénk véredKülönben alázatos és félénk véredKülönben alázatos és félénk véredKülönben alázatos és félénk véred    
zavaros tartományában maradsz,zavaros tartományában maradsz,zavaros tartományában maradsz,zavaros tartományában maradsz,    
ahonnan a kahonnan a kahonnan a kahonnan a kiáltás már hiábavaló.iáltás már hiábavaló.iáltás már hiábavaló.iáltás már hiábavaló.    
    
A magas falon most is folyik az esőA magas falon most is folyik az esőA magas falon most is folyik az esőA magas falon most is folyik az eső    
                                és hömpölyög a köd.                                és hömpölyög a köd.                                és hömpölyög a köd.                                és hömpölyög a köd.    
R égóta bezárták a kaput, a kulcs elhervadt.R égóta bezárták a kaput, a kulcs elhervadt.R égóta bezárták a kaput, a kulcs elhervadt.R égóta bezárták a kaput, a kulcs elhervadt.    
Ennek az örök képnek a számításábólEnnek az örök képnek a számításábólEnnek az örök képnek a számításábólEnnek az örök képnek a számításából    
hiányzik a véletlen, s a harmadik állapot.hiányzik a véletlen, s a harmadik állapot.hiányzik a véletlen, s a harmadik állapot.hiányzik a véletlen, s a harmadik állapot.    
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* * ** * ** * ** * *    
    

Megmutatom Megmutatom Megmutatom Megmutatom     
aaaa labirintus  labirintus  labirintus  labirintus egyharmadátegyharmadátegyharmadátegyharmadát....    
Kint nyár vanKint nyár vanKint nyár vanKint nyár van,,,,    
de nemsokárade nemsokárade nemsokárade nemsokára    
egy névtelen évszakba érkezünk.egy névtelen évszakba érkezünk.egy névtelen évszakba érkezünk.egy névtelen évszakba érkezünk.    
Idővel eljutunk a föld küszöbéhez is,Idővel eljutunk a föld küszöbéhez is,Idővel eljutunk a föld küszöbéhez is,Idővel eljutunk a föld küszöbéhez is,    
és egyenként átlépünk majd rajta,és egyenként átlépünk majd rajta,és egyenként átlépünk majd rajta,és egyenként átlépünk majd rajta,    
idővel egy habzó vízbe érkezünk.idővel egy habzó vízbe érkezünk.idővel egy habzó vízbe érkezünk.idővel egy habzó vízbe érkezünk.    
A levegő A levegő A levegő A levegő hatáskörehatáskörehatáskörehatásköre    
helyben elnyeli lélegzetünkethelyben elnyeli lélegzetünkethelyben elnyeli lélegzetünkethelyben elnyeli lélegzetünket    
és végül,és végül,és végül,és végül,    
ha meglátjuk,ha meglátjuk,ha meglátjuk,ha meglátjuk,    
egy tűzegy tűzegy tűzegy tűz----kapuhoz ékapuhoz ékapuhoz ékapuhoz érünk,rünk,rünk,rünk,    
mit életedbenmit életedbenmit életedbenmit életedben    
egyetlen egyszeregyetlen egyszeregyetlen egyszeregyetlen egyszer    
kinyithatnék neked.kinyithatnék neked.kinyithatnék neked.kinyithatnék neked.    
H a nem akarsz,H a nem akarsz,H a nem akarsz,H a nem akarsz,    
ha nem tudsz itt maradni többé,ha nem tudsz itt maradni többé,ha nem tudsz itt maradni többé,ha nem tudsz itt maradni többé,    
akkor akkor akkor akkor vegyél most karjaidba,vegyél most karjaidba,vegyél most karjaidba,vegyél most karjaidba,    
míg míg míg míg még még még még a vég nélküli labirintusa vég nélküli labirintusa vég nélküli labirintusa vég nélküli labirintus    
egyharmadában vagyunk.egyharmadában vagyunk.egyharmadában vagyunk.egyharmadában vagyunk.    
D e gombold szét lánckötésektőlD e gombold szét lánckötésektőlD e gombold szét lánckötésektőlD e gombold szét lánckötésektől    
pikkelyes ingedpikkelyes ingedpikkelyes ingedpikkelyes inged,,,,    
melyben arcom mostmelyben arcom mostmelyben arcom mostmelyben arcom most    végtelenszervégtelenszervégtelenszervégtelenszer    
visszatükröződikvisszatükröződikvisszatükröződikvisszatükröződik....    

�

�
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Ion Cristofor 
(1952—) 

 
    
    
    
    
    
    
    

    
    

    
Ó , HA  A  LEPK EÓ , HA  A  LEPK EÓ , HA  A  LEPK EÓ , HA  A  LEPK E    

    

ó, ha a halálfejes lepkeó, ha a halálfejes lepkeó, ha a halálfejes lepkeó, ha a halálfejes lepke    
arcomra rászállna mostarcomra rászállna mostarcomra rászállna mostarcomra rászállna most    
haldokló fémes gyümölcsök fénye aláhaldokló fémes gyümölcsök fénye aláhaldokló fémes gyümölcsök fénye aláhaldokló fémes gyümölcsök fénye alá    
s a közömbösen hulló hó alá szavaimras a közömbösen hulló hó alá szavaimras a közömbösen hulló hó alá szavaimras a közömbösen hulló hó alá szavaimra    
nagyonnagyonnagyonnagyon tisztán hallanátok az üres utcákon tisztán hallanátok az üres utcákon tisztán hallanátok az üres utcákon tisztán hallanátok az üres utcákon    
PhalarisPhalarisPhalarisPhalariszzzz    bikájának hangjátbikájának hangjátbikájának hangjátbikájának hangját    
a falnak ütköző hattyút a ködbena falnak ütköző hattyút a ködbena falnak ütköző hattyút a ködbena falnak ütköző hattyút a ködben    
s a költő tűzs a költő tűzs a költő tűzs a költő tűz----királyszékén ücsörgőkirályszékén ücsörgőkirályszékén ücsörgőkirályszékén ücsörgő magányosságát magányosságát magányosságát magányosságát    
mely ezt suttogjmely ezt suttogjmely ezt suttogjmely ezt suttogja a tűzkoszorús csábítóa a tűzkoszorús csábítóa a tűzkoszorús csábítóa a tűzkoszorús csábító    
                                                                                                                                                                                                                    ábrándoknakábrándoknakábrándoknakábrándoknak    
„ó, ha a halálfejes lepke„ó, ha a halálfejes lepke„ó, ha a halálfejes lepke„ó, ha a halálfejes lepke    
arcomra rászállna mostarcomra rászállna mostarcomra rászállna mostarcomra rászállna most    
hahahahaldokló fémes gyümölcsök fénye aláldokló fémes gyümölcsök fénye aláldokló fémes gyümölcsök fénye aláldokló fémes gyümölcsök fénye alá    
s a közömbösen hulló hó alá szavaimra…”s a közömbösen hulló hó alá szavaimra…”s a közömbösen hulló hó alá szavaimra…”s a közömbösen hulló hó alá szavaimra…”    
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REM EM BERREM EM BERREM EM BERREM EM BER    
�

A rozsdás verebek évszakábanA rozsdás verebek évszakábanA rozsdás verebek évszakábanA rozsdás verebek évszakában    
aranyszínűaranyszínűaranyszínűaranyszínű bor volt a N bor volt a N bor volt a N bor volt a N apapapap    
a város pedig egy lánga város pedig egy lánga város pedig egy lánga város pedig egy lángnyelvnyelvnyelvnyelv    
melyben szeretőtmelyben szeretőtmelyben szeretőtmelyben szeretőt kerestél magadnak kerestél magadnak kerestél magadnak kerestél magadnak    
vagy könyvet olvastál s vagy könyvet olvastál s vagy könyvet olvastál s vagy könyvet olvastál s közben bámultadközben bámultadközben bámultadközben bámultad    
az ezüstös az ezüstös az ezüstös az ezüstös kískískískísérteteket rejtő fellegekérteteket rejtő fellegekérteteket rejtő fellegekérteteket rejtő fellegeket,et,et,et,    
bőrömben dob visszhangzottbőrömben dob visszhangzottbőrömben dob visszhangzottbőrömben dob visszhangzott    
miközben miközben miközben miközben a vers nyaktilója alá a vers nyaktilója alá a vers nyaktilója alá a vers nyaktilója alá hullt fejemhullt fejemhullt fejemhullt fejem    
szétoszlatszétoszlatszétoszlatszétoszlattatatata    aaaa seregély seregély seregély seregélyértekezletetértekezletetértekezletetértekezletet    

    
AK I C SILLAG O KBÓ L JÓ SO LAK I C SILLAG O KBÓ L JÓ SO LAK I C SILLAG O KBÓ L JÓ SO LAK I C SILLAG O KBÓ L JÓ SO L    

�

Mint aranyMint aranyMint aranyMint arany mint áttetsző üveg mint áttetsző üveg mint áttetsző üveg mint áttetsző üveg    
Égett a sötétben a hajadÉgett a sötétben a hajadÉgett a sötétben a hajadÉgett a sötétben a hajad    
Azok aAzok aAzok aAzok akikkikkikkik az az az az ezüstbányákban eltévedtek ezüstbányákban eltévedtek ezüstbányákban eltévedtek ezüstbányákban eltévedtek    
C siC siC siC sillaghullást hallgattak.llaghullást hallgattak.llaghullást hallgattak.llaghullást hallgattak.    
    
D róthálónak szárnyak ütköztekD róthálónak szárnyak ütköztekD róthálónak szárnyak ütköztekD róthálónak szárnyak ütköztek    
A kézreA kézreA kézreA kézre ahová sólymok szálltak le ahová sólymok szálltak le ahová sólymok szálltak le ahová sólymok szálltak le    
Egy tűzkönyvet olvastál a ködbenEgy tűzkönyvet olvastál a ködbenEgy tűzkönyvet olvastál a ködbenEgy tűzkönyvet olvastál a ködben    
O lyan oO lyan oO lyan oO lyan országokról melyek ismeretlenek.rszágokról melyek ismeretlenek.rszágokról melyek ismeretlenek.rszágokról melyek ismeretlenek.    
    
Se a villám amelyben laktálSe a villám amelyben laktálSe a villám amelyben laktálSe a villám amelyben laktál    
Se ostoba károgása hollónakSe ostoba károgása hollónakSe ostoba károgása hollónakSe ostoba károgása hollónak    
Kezét halálba nyújtva énekelKezét halálba nyújtva énekelKezét halálba nyújtva énekelKezét halálba nyújtva énekel    
AAAAki csillki csillki csillki csillagokból jósol világtalan.agokból jósol világtalan.agokból jósol világtalan.agokból jósol világtalan.        
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 Vasile Dan 
(1948—) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

RÉG I K Ö LT EM ÉN YRÉG I K Ö LT EM ÉN YRÉG I K Ö LT EM ÉN YRÉG I K Ö LT EM ÉN Y    
�

U gyanazon a fehér papíronU gyanazon a fehér papíronU gyanazon a fehér papíronU gyanazon a fehér papíron    
(emlékszel? egy hindu költő bőrének a színe…)(emlékszel? egy hindu költő bőrének a színe…)(emlékszel? egy hindu költő bőrének a színe…)(emlékszel? egy hindu költő bőrének a színe…)    
a fekete rovara fekete rovara fekete rovara fekete rovar----betűkbetűkbetűkbetűk    
a sárga felületet kutatvaa sárga felületet kutatvaa sárga felületet kutatvaa sárga felületet kutatva    
a te neved mellé hátukkal írnak, mégisa te neved mellé hátukkal írnak, mégisa te neved mellé hátukkal írnak, mégisa te neved mellé hátukkal írnak, mégis    kibetűzhetőkibetűzhetőkibetűzhetőkibetűzhető    
de de de de néhánynéhánynéhánynéhány    rejtelmesrejtelmesrejtelmesrejtelmes verssort. verssort. verssort. verssort.    
mintha arámul.mintha arámul.mintha arámul.mintha arámul.    
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Simion Dasc�lu 
(1951—) 

 
    
    
    
    
    
    
    

    
    

C SU PÁN  AZ  O T THO N I SZÉLC SU PÁN  AZ  O T THO N I SZÉLC SU PÁN  AZ  O T THO N I SZÉLC SU PÁN  AZ  O T THO N I SZÉL    
�

AsszonyAsszonyAsszonyAsszony----hegedű, áldásom rád,hegedű, áldásom rád,hegedű, áldásom rád,hegedű, áldásom rád,    
kint vonatok kint vonatok kint vonatok kint vonatok zakatolnakzakatolnakzakatolnakzakatolnak, bocsáss meg,, bocsáss meg,, bocsáss meg,, bocsáss meg,    
vonatok vonatok vonatok vonatok robognakrobognakrobognakrobognak, de az alagút marad,, de az alagút marad,, de az alagút marad,, de az alagút marad,    
s a hideg acéls a hideg acéls a hideg acéls a hideg acél----pókok is maradnak…pókok is maradnak…pókok is maradnak…pókok is maradnak…    
N ádasokban N ádasokban N ádasokban N ádasokban hallszik a hallszik a hallszik a hallszik a hhhhiábavalóság hangja:iábavalóság hangja:iábavalóság hangja:iábavalóság hangja:    
mi együtt nem leszünk többé soha:mi együtt nem leszünk többé soha:mi együtt nem leszünk többé soha:mi együtt nem leszünk többé soha:    
te az est szerelvényeinte az est szerelvényeinte az est szerelvényeinte az est szerelvényein mentél el mentél el mentél el mentél el,,,,    
én az állomás ablakaiban én az állomás ablakaiban én az állomás ablakaiban én az állomás ablakaiban égtemégtemégtemégtem el el el el,,,,    
te ének lettél, te ének lettél, te ének lettél, te ének lettél, különlegeskülönlegeskülönlegeskülönleges húr  húr  húr  húr ————    
N ekem csupán az otthoni szél fúj!N ekem csupán az otthoni szél fúj!N ekem csupán az otthoni szél fúj!N ekem csupán az otthoni szél fúj!    
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HARM Ó N IAHARM Ó N IAHARM Ó N IAHARM Ó N IA     
�

SötétSötétSötétSötétté válokté válokté válokté válok    
én isén isén isén is    
ha ha ha ha a a a a sugaraksugaraksugaraksugarak    
susogása közöttsusogása közöttsusogása közöttsusogása között    
megázomegázomegázomegázott tücskökkeltt tücskökkeltt tücskökkeltt tücskökkel    
elaltatom a gyermeket.elaltatom a gyermeket.elaltatom a gyermeket.elaltatom a gyermeket.    

    
V ALAM I ELÉRHET ET LENVALAM I ELÉRHET ET LENVALAM I ELÉRHET ET LENVALAM I ELÉRHET ET LEN     

�

T eremtT eremtT eremtT eremtőm, egy augusztusi éjjelőm, egy augusztusi éjjelőm, egy augusztusi éjjelőm, egy augusztusi éjjel    
az ég felé repülveaz ég felé repülveaz ég felé repülveaz ég felé repülve    
eltűnök a vándormadarakkal,eltűnök a vándormadarakkal,eltűnök a vándormadarakkal,eltűnök a vándormadarakkal,    
a föld feletta föld feletta föld feletta föld felett    
káprázatos hangonkáprázatos hangonkáprázatos hangonkáprázatos hangon énekelve. énekelve. énekelve. énekelve.    

    
�

�
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Mircea Dinescu 
(1950—) 

 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
A  JELEN KO RI K EC SKEA  JELEN KO RI K EC SKEA  JELEN KO RI K EC SKEA  JELEN KO RI K EC SKE    

�

A kecske lelegeli a rózsákat a városA kecske lelegeli a rózsákat a városA kecske lelegeli a rózsákat a városA kecske lelegeli a rózsákat a város    
                                                                                                                                                                                kökököközkertjeibenzkertjeibenzkertjeibenzkertjeiben    
szétrágcsálja a villamoskocsikat akár szétrágcsálja a villamoskocsikat akár szétrágcsálja a villamoskocsikat akár szétrágcsálja a villamoskocsikat akár a nyersa nyersa nyersa nyers    
                                                                                                                                                                                                    sárgarépátsárgarépátsárgarépátsárgarépát    
reggel nem kel útra az irodábareggel nem kel útra az irodábareggel nem kel útra az irodábareggel nem kel útra az irodába    
nem lapozgatja az esti hírlapotnem lapozgatja az esti hírlapotnem lapozgatja az esti hírlapotnem lapozgatja az esti hírlapot    
lehántja a távírópóznákat akár az eperfákatlehántja a távírópóznákat akár az eperfákatlehántja a távírópóznákat akár az eperfákatlehántja a távírópóznákat akár az eperfákat    
szemtelenül számba sem veszi a szemtelenül számba sem veszi a szemtelenül számba sem veszi a szemtelenül számba sem veszi a jelzőlámpákatjelzőlámpákatjelzőlámpákatjelzőlámpákat    
nem sóvárog túrakocsi után és esküszömnem sóvárog túrakocsi után és esküszömnem sóvárog túrakocsi után és esküszömnem sóvárog túrakocsi után és esküszöm    
bár van némi fogalma az erdőrőlbár van némi fogalma az erdőrőlbár van némi fogalma az erdőrőlbár van némi fogalma az erdőről    
e pillanatig nem szabadalmaztatta a műfüvet.e pillanatig nem szabadalmaztatta a műfüvet.e pillanatig nem szabadalmaztatta a műfüvet.e pillanatig nem szabadalmaztatta a műfüvet.    
A központban kicserélték a szobrotA központban kicserélték a szobrotA központban kicserélték a szobrotA központban kicserélték a szobrot    
körhintakörhintakörhintakörhinta----füstben lebeg a városfüstben lebeg a városfüstben lebeg a városfüstben lebeg a város    
csupán ez a makacs kecske adja a tejetcsupán ez a makacs kecske adja a tejetcsupán ez a makacs kecske adja a tejetcsupán ez a makacs kecske adja a tejet    
s egy percig sem kérds egy percig sem kérds egy percig sem kérds egy percig sem kérdi hogy hogyan.i hogy hogyan.i hogy hogyan.i hogy hogyan.    



 32323232    

A  M AC SK A  ÉS A  HALÁLA  M AC SK A  ÉS A  HALÁLA  M AC SK A  ÉS A  HALÁLA  M AC SK A  ÉS A  HALÁL    
�

C supán a macska érti a kályha süvítő hangját,C supán a macska érti a kályha süvítő hangját,C supán a macska érti a kályha süvítő hangját,C supán a macska érti a kályha süvítő hangját,    
kisomfordál, s megsúgja a történetkisomfordál, s megsúgja a történetkisomfordál, s megsúgja a történetkisomfordál, s megsúgja a történetetetetet a prüszkölő  a prüszkölő  a prüszkölő  a prüszkölő         
                                                                                                                                                                                                                        kályhacsőnek,kályhacsőnek,kályhacsőnek,kályhacsőnek,    
majd megfejti a kis egérke hieroglifáit,majd megfejti a kis egérke hieroglifáit,majd megfejti a kis egérke hieroglifáit,majd megfejti a kis egérke hieroglifáit,    
s nagyot ásítos nagyot ásítos nagyot ásítos nagyot ásítozvazvazvazva    
lenyeli a házat, a haranglábat, a városnegyedet.lenyeli a házat, a haranglábat, a városnegyedet.lenyeli a házat, a haranglábat, a városnegyedet.lenyeli a házat, a haranglábat, a városnegyedet.    
Kinyitja szemét, és újra felderít minket.Kinyitja szemét, és újra felderít minket.Kinyitja szemét, és újra felderít minket.Kinyitja szemét, és újra felderít minket.    
C sak a pap késik még egy kicsit sárga szembogarában:C sak a pap késik még egy kicsit sárga szembogarában:C sak a pap késik még egy kicsit sárga szembogarában:C sak a pap késik még egy kicsit sárga szembogarában:    
visszabvisszabvisszabvisszaballag, hogy leellenőrizze, nemallag, hogy leellenőrizze, nemallag, hogy leellenőrizze, nemallag, hogy leellenőrizze, nem zárt zárt zárt zárt----eeee be véletlenül be véletlenül be véletlenül be véletlenül    
vaegy öregasszonyt az istenházba.vaegy öregasszonyt az istenházba.vaegy öregasszonyt az istenházba.vaegy öregasszonyt az istenházba.    

    
A  PAT KÁN YIA  PAT KÁN YIA  PAT KÁN YIA  PAT KÁN YIRTÁSRTÁSRTÁSRTÁS    

�

Jön egy alakJön egy alakJön egy alakJön egy alak    
hatalmas bödönnel a hátán:hatalmas bödönnel a hátán:hatalmas bödönnel a hátán:hatalmas bödönnel a hátán:    
„Kik ezek a bútor mögött bujkáló„Kik ezek a bútor mögött bujkáló„Kik ezek a bútor mögött bujkáló„Kik ezek a bútor mögött bujkáló    
apró nyomorultak?”apró nyomorultak?”apró nyomorultak?”apró nyomorultak?”    
H át, az én szüleim azok,H át, az én szüleim azok,H át, az én szüleim azok,H át, az én szüleim azok,    
akik túlélték az első világháborút,akik túlélték az első világháborút,akik túlélték az első világháborút,akik túlélték az első világháborút,    
a második világháborút,a második világháborút,a második világháborút,a második világháborút,    
de most nagyon kínos lesz nekik.de most nagyon kínos lesz nekik.de most nagyon kínos lesz nekik.de most nagyon kínos lesz nekik.    

    
FALAKFALAKFALAKFALAK     

�

O stoba ábránd:O stoba ábránd:O stoba ábránd:O stoba ábránd:    
Falakkal körülvenni mFalakkal körülvenni mFalakkal körülvenni mFalakkal körülvenni magadagadagadagad    
É s egyszerre csak azt érezd,És egyszerre csak azt érezd,És egyszerre csak azt érezd,És egyszerre csak azt érezd,    
H ogy szabad vagy.H ogy szabad vagy.H ogy szabad vagy.H ogy szabad vagy.    
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A  K ÉT ELKED Ő  V Ő LEG ÉN YA  K ÉT ELKED Ő  V Ő LEG ÉN YA  K ÉT ELKED Ő  V Ő LEG ÉN YA  K ÉT ELKED Ő  V Ő LEG ÉN Y    
�

Lyuk tátong a padlóban:Lyuk tátong a padlóban:Lyuk tátong a padlóban:Lyuk tátong a padlóban:    
se nem kapitalista, se nem kommunista,se nem kapitalista, se nem kommunista,se nem kapitalista, se nem kommunista,se nem kapitalista, se nem kommunista,    
egy pártmentes lyuk.egy pártmentes lyuk.egy pártmentes lyuk.egy pártmentes lyuk.    
Annyira áttetsző,Annyira áttetsző,Annyira áttetsző,Annyira áttetsző,    
hogy tagja lehetne az Akadémiának.hogy tagja lehetne az Akadémiának.hogy tagja lehetne az Akadémiának.hogy tagja lehetne az Akadémiának.    
Annyira erényes,Annyira erényes,Annyira erényes,Annyira erényes,    
hogy feleségül venném.hogy feleségül venném.hogy feleségül venném.hogy feleségül venném.    
H a neH a neH a neH a nem gyötörne az a gondolat,m gyötörne az a gondolat,m gyötörne az a gondolat,m gyötörne az a gondolat,    
hogy a végénhogy a végénhogy a végénhogy a végén    
megcsal egy egérrel.megcsal egy egérrel.megcsal egy egérrel.megcsal egy egérrel.    
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Victor Felea 
(1923—1993) 

�
����

    
    
    
    
    
    

    
    

IN V O KÁC IÓIN V O KÁC IÓIN V O KÁC IÓIN V O KÁC IÓ     
�

A viaszA viaszA viaszA viasz----napok ajtójánnapok ajtójánnapok ajtójánnapok ajtóján    
B elépett a tavaszB elépett a tavaszB elépett a tavaszB elépett a tavasz    
    
Mutasd meg szépMutasd meg szépMutasd meg szépMutasd meg szép    
Ezüst és smaragd ajándékaidatEzüst és smaragd ajándékaidatEzüst és smaragd ajándékaidatEzüst és smaragd ajándékaidat    
G yere meleg hajaddalG yere meleg hajaddalG yere meleg hajaddalG yere meleg hajaddal    
Z öld köpenyeddelZ öld köpenyeddelZ öld köpenyeddelZ öld köpenyeddel    
T e Levegő és N ap hercegT e Levegő és N ap hercegT e Levegő és N ap hercegT e Levegő és N ap hercegnő gyerenő gyerenő gyerenő gyere    
Az idő elmúlik és elvészAz idő elmúlik és elvészAz idő elmúlik és elvészAz idő elmúlik és elvész    
G yere és tanítsd meg repülni a világotG yere és tanítsd meg repülni a világotG yere és tanítsd meg repülni a világotG yere és tanítsd meg repülni a világot    
                                 mely telhetetlen                                 mely telhetetlen                                 mely telhetetlen                                 mely telhetetlen    
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M ILYEN  EG YSZERŰM ILYEN  EG YSZERŰM ILYEN  EG YSZERŰM ILYEN  EG YSZERŰ     
�

Milyen egyszerűMilyen egyszerűMilyen egyszerűMilyen egyszerű    
Á llni és várniÁllni és várniÁllni és várniÁllni és várni    
H ogy megérkezzenek a szavakH ogy megérkezzenek a szavakH ogy megérkezzenek a szavakH ogy megérkezzenek a szavak    
    
Milyen egyszerű Milyen egyszerű Milyen egyszerű Milyen egyszerű ————    
D e megtörténhetD e megtörténhetD e megtörténhetD e megtörténhet    
H ogy éppen akkorH ogy éppen akkorH ogy éppen akkorH ogy éppen akkor    
Más uMás uMás uMás utakon járnaktakon járnaktakon járnaktakon járnak    

    
ÁT VÁLT O ZÁSO KÁT VÁLT O ZÁSO KÁT VÁLT O ZÁSO KÁT VÁLT O ZÁSO K     

�

A valóságA valóságA valóságA valóság    
    
a látszata látszata látszata látszat    
szerény játékaszerény játékaszerény játékaszerény játéka    
    
A valóságA valóságA valóságA valóság    
    
az anyagaz anyagaz anyagaz anyag    
kíméletlen gyötrődésekíméletlen gyötrődésekíméletlen gyötrődésekíméletlen gyötrődése    
    
A valóságA valóságA valóságA valóság    
    
a szellema szellema szellema szellem    
hosszadalmashosszadalmashosszadalmashosszadalmas szenvedése szenvedése szenvedése szenvedése    

    
�

�
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VÁRAKO ZÁSVÁRAKO ZÁSVÁRAKO ZÁSVÁRAKO ZÁS    
�

És többé senki nem jöÉs többé senki nem jöÉs többé senki nem jöÉs többé senki nem jönnnn    
AAAA fény szekerei fény szekerei fény szekerei fény szekerei    
Az ég hideg kocsmáiban késnekAz ég hideg kocsmáiban késnekAz ég hideg kocsmáiban késnekAz ég hideg kocsmáiban késnek    
    
Míg mi itt a FöldöMíg mi itt a FöldöMíg mi itt a FöldöMíg mi itt a Földönnnn    
Megmeredve állunk a Megmeredve állunk a Megmeredve állunk a Megmeredve állunk a gonoszgonoszgonoszgonosz    
                                                                                    fenyegetései alatt fenyegetései alatt fenyegetései alatt fenyegetései alatt     

    
�

�
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Magdalena Ghica 
(1956—) 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

A  V ERSA  V ERSA  V ERSA  V ERS    
�

A mészáros a mészárszék bejáratánálA mészáros a mészárszék bejáratánálA mészáros a mészárszék bejáratánálA mészáros a mészárszék bejáratánál    
véres húst kínálvéres húst kínálvéres húst kínálvéres húst kínál    
a járókelőknek délben.a járókelőknek délben.a járókelőknek délben.a járókelőknek délben.    
    
Annyi áldozat utánAnnyi áldozat utánAnnyi áldozat utánAnnyi áldozat után    
ki különböztetné meg ezt a vértki különböztetné meg ezt a vértki különböztetné meg ezt a vértki különböztetné meg ezt a vért    
az eladó hús az eladó hús az eladó hús az eladó hús vérétőlvérétőlvérétőlvérétől,,,,    
mely mely mely mely a boltból a boltból a boltból a boltból kifolyik akifolyik akifolyik akifolyik a járdaszélre járdaszélre járdaszélre járdaszélre????    



 38383838    

Sorin Grecu 
(1962—) 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

****    ****    ****    
�

annyi kabát van a fogasonannyi kabát van a fogasonannyi kabát van a fogasonannyi kabát van a fogason    
ahány ösztönahány ösztönahány ösztönahány ösztön    
nézd a kötélennézd a kötélennézd a kötélennézd a kötélen    
meggörbedvemeggörbedvemeggörbedvemeggörbedve ül a sportoló ül a sportoló ül a sportoló ül a sportoló    
nézd hogy meglepődött a matematikusnézd hogy meglepődött a matematikusnézd hogy meglepődött a matematikusnézd hogy meglepődött a matematikus    
nézd a nézd a nézd a nézd a kolibrikolibrikolibrikolibri egy láthatatlan kézzel egy láthatatlan kézzel egy láthatatlan kézzel egy láthatatlan kézzel    
mint egy táncomint egy táncomint egy táncomint egy táncosnő snő snő snő úgy vergúgy vergúgy vergúgy vergődikődikődikődik    
hogy beleremeg a levegőhogy beleremeg a levegőhogy beleremeg a levegőhogy beleremeg a levegő    
énénénén    
én nem fogok levetkőznién nem fogok levetkőznién nem fogok levetkőznién nem fogok levetkőzni    



 39393939    

A  JELZŐ LÁM PAA  JELZŐ LÁM PAA  JELZŐ LÁM PAA  JELZŐ LÁM PA     
�

piros: vigyázzatok az átjárón tilos átmennipiros: vigyázzatok az átjárón tilos átmennipiros: vigyázzatok az átjárón tilos átmennipiros: vigyázzatok az átjárón tilos átmenni    
nem nem nem nem ti ti ti ti következtekkövetkeztekkövetkeztekkövetkeztek egyébként egyébként egyébként egyébként    
megpróbálhatjátok megpróbálhatjátok megpróbálhatjátok megpróbálhatjátok de de de de az igazgatóságaz igazgatóságaz igazgatóságaz igazgatóság    
balesetek utánbalesetek utánbalesetek utánbalesetek után    
nem fogad el panaszokatnem fogad el panaszokatnem fogad el panaszokatnem fogad el panaszokat    
    
sárga: rossz sárga: rossz sárga: rossz sárga: rossz ábrándképekeábrándképekeábrándképekeábrándképeket t t t szültetekszültetekszültetekszültetek    
még várjatokmég várjatokmég várjatokmég várjatok    
a türelmetlen járókelőket csak nézni kella türelmetlen járókelőket csak nézni kella türelmetlen járókelőket csak nézni kella türelmetlen járókelőket csak nézni kell    
nézzétek őket csendbennézzétek őket csendbennézzétek őket csendbennézzétek őket csendben    
s álljatoks álljatoks álljatoks álljatok    
    
zöld: „a jelzőlámpa mikor végrezöld: „a jelzőlámpa mikor végrezöld: „a jelzőlámpa mikor végrezöld: „a jelzőlámpa mikor végre    
zöld lett a fáradtságtólzöld lett a fáradtságtólzöld lett a fáradtságtólzöld lett a fáradtságtól    
leültünk a járdaszélre”leültünk a járdaszélre”leültünk a járdaszélre”leültünk a járdaszélre”    

 



 40404040    

Petru M. Ha� 
(1947—) 

�

    
    
    
    
    
    
    
    

    
* * ** * ** * ** * *    

�

a megígért városban vagyunka megígért városban vagyunka megígért városban vagyunka megígért városban vagyunk    
itt éitt éitt éitt élnek azok akiknek itt kell lakniuklnek azok akiknek itt kell lakniuklnek azok akiknek itt kell lakniuklnek azok akiknek itt kell lakniuk    
eszükbe sem juteszükbe sem juteszükbe sem juteszükbe sem jut az az az az hogy ez az a város hogy ez az a város hogy ez az a város hogy ez az a város    
aaaamelyről beszélünkmelyről beszélünkmelyről beszélünkmelyről beszélünk    
egyébként elég foglaltakegyébként elég foglaltakegyébként elég foglaltakegyébként elég foglaltak    
a nap folyamána nap folyamána nap folyamána nap folyamán    
ne felejtsd el az utcákat ki tudja lehetne felejtsd el az utcákat ki tudja lehetne felejtsd el az utcákat ki tudja lehetne felejtsd el az utcákat ki tudja lehet    
                               hogy                               hogy                               hogy                               hogy az az az az    utcákkalutcákkalutcákkalutcákkal    
tapogatózik és hallgatózik a várostapogatózik és hallgatózik a várostapogatózik és hallgatózik a várostapogatózik és hallgatózik a város    
(most elmehetsz sétálni(most elmehetsz sétálni(most elmehetsz sétálni(most elmehetsz sétálni    
ez volt az elsőez volt az elsőez volt az elsőez volt az első    
tollbamondás)tollbamondás)tollbamondás)tollbamondás)    



 41414141    

HELYHELYHELYHELY    
�

alattam az akácfákalattam az akácfákalattam az akácfákalattam az akácfák elszáradt levelekkel elszáradt levelekkel elszáradt levelekkel elszáradt levelekkel    
rézrézrézréz----koraőszkoraőszkoraőszkoraősz    
a jobboldali útona jobboldali útona jobboldali útona jobboldali úton    
aranyszínű cement csillogó ablakokaranyszínű cement csillogó ablakokaranyszínű cement csillogó ablakokaranyszínű cement csillogó ablakok    
fényesőben akácffényesőben akácffényesőben akácffényesőben akácfalombokkalalombokkalalombokkalalombokkal játsz játsz játsz játszadozadozadozadozik a szélik a szélik a szélik a szél    
elvonulnak a kerékpározókelvonulnak a kerékpározókelvonulnak a kerékpározókelvonulnak a kerékpározók    
reggel kellemesen reggel kellemesen reggel kellemesen reggel kellemesen hangzanak ahangzanak ahangzanak ahangzanak a    szavakszavakszavakszavak    
az emberek évszázadai rendben sorbanaz emberek évszázadai rendben sorbanaz emberek évszázadai rendben sorbanaz emberek évszázadai rendben sorban    állnakállnakállnakállnak    
a park szélén fényfoltokbana park szélén fényfoltokbana park szélén fényfoltokbana park szélén fényfoltokban    

    
* * ** * ** * ** * *    

�

Mióta egy őszben meghaltak a költőkMióta egy őszben meghaltak a költőkMióta egy őszben meghaltak a költőkMióta egy őszben meghaltak a költők    
a parkban a parkban a parkban a parkban a lantok a lantok a lantok a lantok egymagukbanegymagukbanegymagukbanegymagukban    
sírnak a fákonsírnak a fákonsírnak a fákonsírnak a fákon    
a harmaton túla harmaton túla harmaton túla harmaton túl    
te is te is te is te is úgy zokogj majdúgy zokogj majdúgy zokogj majdúgy zokogj majd mint egy elfelejtett mint egy elfelejtett mint egy elfelejtett mint egy elfelejtett    
lant.lant.lant.lant.    
    
Lehet havaLehet havaLehet havaLehet havazni fogzni fogzni fogzni fog    
lehet hullni fog az esőlehet hullni fog az esőlehet hullni fog az esőlehet hullni fog az eső    
egem végigvonul egem végigvonul egem végigvonul egem végigvonul a a a a faágakonfaágakonfaágakonfaágakon    
a vizes levelekena vizes levelekena vizes levelekena vizes leveleken    
tehotehotehotehozzzzzád.zád.zád.zád.    

    



 42424242    

Florin Iaru 
(1954—) 

�

�

A  FEK ET E ZSEBK EN D ŐA  FEK ET E ZSEBK EN D ŐA  FEK ET E ZSEBK EN D ŐA  FEK ET E ZSEBK EN D Ő     
�

Bezárkóztunk egy szobábaB ezárkóztunk egy szobábaB ezárkóztunk egy szobábaB ezárkóztunk egy szobába,,,,    
koponyáinkat egymáséival kicseréltükkoponyáinkat egymáséival kicseréltükkoponyáinkat egymáséival kicseréltükkoponyáinkat egymáséival kicseréltük,,,,    
s bekötöttüks bekötöttüks bekötöttüks bekötöttük    

szemeinketszemeinketszemeinketszemeinket    
egy fekete zsebkendővel.egy fekete zsebkendővel.egy fekete zsebkendővel.egy fekete zsebkendővel.    

    
G yerünkG yerünkG yerünkG yerünk,,,, gy gy gy gyerünkerünkerünkerünk,,,,    

vér medrébe az útnakvér medrébe az útnakvér medrébe az útnakvér medrébe az útnak,,,,    
a a a a kiterített kiterített kiterített kiterített ruhákkal teli negyedberuhákkal teli negyedberuhákkal teli negyedberuhákkal teli negyedbe,,,,    
a háztetőkrea háztetőkrea háztetőkrea háztetőkre,,,,    
virágokért a temetőbevirágokért a temetőbevirágokért a temetőbevirágokért a temetőbe,,,,    
a nő szívébea nő szívébea nő szívébea nő szívébe,,,,    
a kulcs lyukábaa kulcs lyukábaa kulcs lyukábaa kulcs lyukába,,,,    
az emlék anyjábaaz emlék anyjábaaz emlék anyjábaaz emlék anyjába,,,,    
a szótagokbaa szótagokbaa szótagokbaa szótagokba,,,,    
a vonatbaa vonatbaa vonatbaa vonatba,,,,    

a vonatraa vonatraa vonatraa vonatra,,,,    
a vonat aláa vonat aláa vonat aláa vonat alá,,,,    

azazazazon azon azon azon az iszonyatos órán iszonyatos órán iszonyatos órán iszonyatos órán,,,,    
mikor az idő füstölni kezdett mikor az idő füstölni kezdett mikor az idő füstölni kezdett mikor az idő füstölni kezdett a serpenyőbena serpenyőbena serpenyőbena serpenyőben,,,,    
mikor egy világtalanmikor egy világtalanmikor egy világtalanmikor egy világtalan elveszett a föld alatt elveszett a föld alatt elveszett a föld alatt elveszett a föld alatt,,,,    
mikor a koponyák fogaikkal széttépikmikor a koponyák fogaikkal széttépikmikor a koponyák fogaikkal széttépikmikor a koponyák fogaikkal széttépik    
a fekete zsebkendőt.a fekete zsebkendőt.a fekete zsebkendőt.a fekete zsebkendőt.    



 43434343    

———— Azt álmodtam  Azt álmodtam  Azt álmodtam  Azt álmodtam ———— mondta a szőke mondta a szőke mondta a szőke mondta a szőke    koponya koponya koponya koponya ————,,,,    
hogy fölszálltam a vonatra és elhagytam a városthogy fölszálltam a vonatra és elhagytam a városthogy fölszálltam a vonatra és elhagytam a városthogy fölszálltam a vonatra és elhagytam a várost....    
N em volt ruhám, nem volt szívem,N em volt ruhám, nem volt szívem,N em volt ruhám, nem volt szívem,N em volt ruhám, nem volt szívem,    
nem volt jegnem volt jegnem volt jegnem volt jegyemyemyemyem,,,, sem pénzem sem pénzem sem pénzem sem pénzem,,,,    
mikor magához rántott a halál a kalauzzal.mikor magához rántott a halál a kalauzzal.mikor magához rántott a halál a kalauzzal.mikor magához rántott a halál a kalauzzal.    

    
    



 44444444    

Vasile Igna 
(1944—) 

�

    
    
    
    
    
    
    
    

A  T E SZEM EIDA  T E SZEM EIDA  T E SZEM EIDA  T E SZEM EID     
�

A te szemeidA te szemeidA te szemeidA te szemeid    
sötét ablakok háta mögöttsötét ablakok háta mögöttsötét ablakok háta mögöttsötét ablakok háta mögött    
mohók, türelmetlenek, világosak,mohók, türelmetlenek, világosak,mohók, türelmetlenek, világosak,mohók, türelmetlenek, világosak,    
olyanok, mint az árnyékos fénybenolyanok, mint az árnyékos fénybenolyanok, mint az árnyékos fénybenolyanok, mint az árnyékos fényben    
megvillanó kard pengéje.megvillanó kard pengéje.megvillanó kard pengéje.megvillanó kard pengéje.    
A te szemeidA te szemeidA te szemeidA te szemeid    
a látóa látóa látóa látóhatár nélküli pusztán,határ nélküli pusztán,határ nélküli pusztán,határ nélküli pusztán,    
álokoskodások bozótjai közöttálokoskodások bozótjai közöttálokoskodások bozótjai közöttálokoskodások bozótjai között    
elámítják a vadságot.elámítják a vadságot.elámítják a vadságot.elámítják a vadságot.    
A te szemeidA te szemeidA te szemeidA te szemeid    
selymesen suhognak,selymesen suhognak,selymesen suhognak,selymesen suhognak,    
mint elvesztett ütközet utánmint elvesztett ütközet utánmint elvesztett ütközet utánmint elvesztett ütközet után    
egy szabadtábor sátorvászna.egy szabadtábor sátorvászna.egy szabadtábor sátorvászna.egy szabadtábor sátorvászna.    



 45454545    

LAKÓ N EG YEDLAKÓ N EG YEDLAKÓ N EG YEDLAKÓ N EG YED     
�

A vak fehér sétabotjaA vak fehér sétabotjaA vak fehér sétabotjaA vak fehér sétabotja,,,,    
fehér szemefehér szemefehér szemefehér szeme,,,,    
fehér haja.fehér haja.fehér haja.fehér haja.    
Az utcasarkon áll, falnak támaAz utcasarkon áll, falnak támaAz utcasarkon áll, falnak támaAz utcasarkon áll, falnak támaszkodva,szkodva,szkodva,szkodva,    
kinyújtott lábaitkinyújtott lábaitkinyújtott lábaitkinyújtott lábait    
a siető járókelők letapossák.a siető járókelők letapossák.a siető járókelők letapossák.a siető járókelők letapossák.    
V annak káromkodók, vannakV annak káromkodók, vannakV annak káromkodók, vannakV annak káromkodók, vannak,,,, akik kacagják akik kacagják akik kacagják akik kacagják,,,,    
gyermekek, nők, gépkocsik.gyermekek, nők, gépkocsik.gyermekek, nők, gépkocsik.gyermekek, nők, gépkocsik.    
„N yilvános „N yilvános „N yilvános „N yilvános veszély” hallom veszély” hallom veszély” hallom veszély” hallom ————    
(Íme, tudjuk, honnan ered a rossz!)(Íme, tudjuk, honnan ered a rossz!)(Íme, tudjuk, honnan ered a rossz!)(Íme, tudjuk, honnan ered a rossz!)    
Két suhanc alumínium pénzérmévelKét suhanc alumínium pénzérmévelKét suhanc alumínium pénzérmévelKét suhanc alumínium pénzérmével    
sapkáját célozzáksapkáját célozzáksapkáját célozzáksapkáját célozzák    
és beletalálnaés beletalálnaés beletalálnaés beletalálnak.k.k.k.    
A vak fehér sétabotjaA vak fehér sétabotjaA vak fehér sétabotjaA vak fehér sétabotja    
és mész könnyeiés mész könnyeiés mész könnyeiés mész könnyei    
az aszfalton főnek.az aszfalton főnek.az aszfalton főnek.az aszfalton főnek.    

    
T AVASZ I ESŐT AV ASZ I ESŐT AV ASZ I ESŐT AV ASZ I ESŐ     

�

Esik és tavasz lesz,Esik és tavasz lesz,Esik és tavasz lesz,Esik és tavasz lesz,    
ebből az ablakból (melynek csak feleebből az ablakból (melynek csak feleebből az ablakból (melynek csak feleebből az ablakból (melynek csak fele    
van az én házamon belül)van az én házamon belül)van az én házamon belül)van az én házamon belül)    
látom a járókelők csontjain lecsúsznaklátom a járókelők csontjain lecsúsznaklátom a járókelők csontjain lecsúsznaklátom a járókelők csontjain lecsúsznak    
a nagy füstvitorlás hajók,a nagy füstvitorlás hajók,a nagy füstvitorlás hajók,a nagy füstvitorlás hajók,    
a füsta füsta füsta füstvitorlás hajók letört árbovitorlás hajók letört árbovitorlás hajók letört árbovitorlás hajók letört árbocaikkalcaikkalcaikkalcaikkal,,,,    
a ki nem olvasott könyvek,a ki nem olvasott könyvek,a ki nem olvasott könyvek,a ki nem olvasott könyvek,    
a meg nem látogatott múzeumok.a meg nem látogatott múzeumok.a meg nem látogatott múzeumok.a meg nem látogatott múzeumok.    

    



 46464646    

KelleKelleKelleKellene írjak egy költeményt ennek ane írjak egy költeményt ennek ane írjak egy költeményt ennek ane írjak egy költeményt ennek a    
                                                                                                                                                félretaposottfélretaposottfélretaposottfélretaposott l l l lábbelisábbelisábbelisábbelis    
gyermeknek az egyedüllétéről, s deres hajárólgyermeknek az egyedüllétéről, s deres hajárólgyermeknek az egyedüllétéről, s deres hajárólgyermeknek az egyedüllétéről, s deres hajáról,,,,    
melybemelybemelybemelybennnn egyre  egyre  egyre  egyre csak csak csak csak gyűl gyűl gyűl gyűl az eső sós vizeaz eső sós vizeaz eső sós vizeaz eső sós vize, , , ,     
egyegyegyegy költeményt az égre tá költeményt az égre tá költeményt az égre tá költeményt az égre tárt karú emberről.rt karú emberről.rt karú emberről.rt karú emberről.    
Egy költeményt Egy költeményt Egy költeményt Egy költeményt a a a a le nem vágott szélű könyvemrőlle nem vágott szélű könyvemrőlle nem vágott szélű könyvemrőlle nem vágott szélű könyvemről,,,,    
az út közepén az út közepén az út közepén az út közepén heverőheverőheverőheverő újságról, újságról, újságról, újságról,    
a meggörbült hátú utcaseprőről.a meggörbült hátú utcaseprőről.a meggörbült hátú utcaseprőről.a meggörbült hátú utcaseprőről.    
Kellene írjak egy költeményt, olyantKellene írjak egy költeményt, olyantKellene írjak egy költeményt, olyantKellene írjak egy költeményt, olyant,,,, mint egy  mint egy  mint egy  mint egy         
                                                                                                                                                                                            légüreslégüreslégüreslégüres    kanális,kanális,kanális,kanális,    
melyben melyben melyben melyben az eső rozsdáját mérlegelveaz eső rozsdáját mérlegelveaz eső rozsdáját mérlegelveaz eső rozsdáját mérlegelve    
zavartalanul sétál az emlékezet és a halál,zavartalanul sétál az emlékezet és a halál,zavartalanul sétál az emlékezet és a halál,zavartalanul sétál az emlékezet és a halál,    
hogy hogy hogy hogy együtt együtt együtt együtt csilingeljenekcsilingeljenekcsilingeljenekcsilingeljenek majd majd majd majd,,,, mint a mint a mint a mint a    
                                                                                                                                                                    kereskedő ezüstjei.kereskedő ezüstjei.kereskedő ezüstjei.kereskedő ezüstjei.    
Egy költeményt, akár egy szófalat,Egy költeményt, akár egy szófalat,Egy költeményt, akár egy szófalat,Egy költeményt, akár egy szófalat,    
egy szabad költeményt, mely az egy szabad költeményt, mely az egy szabad költeményt, mely az egy szabad költeményt, mely az utcákat elözönli,utcákat elözönli,utcákat elözönli,utcákat elözönli,    
s s s s melytől megtisztul az aszfalt,melytől megtisztul az aszfalt,melytől megtisztul az aszfalt,melytől megtisztul az aszfalt,    
s a klorofill zöldje.s a klorofill zöldje.s a klorofill zöldje.s a klorofill zöldje.    
Egy költeményt ebben a tavaszi esőbenEgy költeményt ebben a tavaszi esőbenEgy költeményt ebben a tavaszi esőbenEgy költeményt ebben a tavaszi esőben,,,,    
mely levetkőzteti lelkeinket,mely levetkőzteti lelkeinket,mely levetkőzteti lelkeinket,mely levetkőzteti lelkeinket,    
s az örökkévalóságot is megszüs az örökkévalóságot is megszüs az örökkévalóságot is megszüs az örökkévalóságot is megszüntetventetventetventetve    
a toronyórának megmutatja csontjainka toronyórának megmutatja csontjainka toronyórának megmutatja csontjainka toronyórának megmutatja csontjaink    foszforát.foszforát.foszforát.foszforát.    

    
M O T ELM O T ELM O T ELM O T EL    

�

Az autósztráda szélénAz autósztráda szélénAz autósztráda szélénAz autósztráda szélén egy motel egy motel egy motel egy motelszobábanszobábanszobábanszobában    
öngyilkos ujjaival kopogtat az ablakon az esőöngyilkos ujjaival kopogtat az ablakon az esőöngyilkos ujjaival kopogtat az ablakon az esőöngyilkos ujjaival kopogtat az ablakon az eső    
a konyhaszag belopódzika konyhaszag belopódzika konyhaszag belopódzika konyhaszag belopódzik    
az ajtó résein.az ajtó résein.az ajtó résein.az ajtó résein.    
    



 47474747    

Szeretnéd ha tűz melegíteneSzeretnéd ha tűz melegíteneSzeretnéd ha tűz melegíteneSzeretnéd ha tűz melegítene    
a fűtőtest hidega fűtőtest hidega fűtőtest hidega fűtőtest hideg    
az ablakon túl a madarak szárnyaiaz ablakon túl a madarak szárnyaiaz ablakon túl a madarak szárnyaiaz ablakon túl a madarak szárnyai    
levágják az eső törzsét egy eltompult pengével.levágják az eső törzsét egy eltompult pengével.levágják az eső törzsét egy eltompult pengével.levágják az eső törzsét egy eltompult pengével.    
Szeretnéd ha lenne egy Szeretnéd ha lenne egy Szeretnéd ha lenne egy Szeretnéd ha lenne egy le nem vágott szélű könyvedle nem vágott szélű könyvedle nem vágott szélű könyvedle nem vágott szélű könyved    
szeretnéd ha szeretnéd ha szeretnéd ha szeretnéd ha a a a a motelmotelmotelmotelszobákban véget ért szobákban véget ért szobákban véget ért szobákban véget ért         
                                                                                                                                            történetekről olvasnáltörténetekről olvasnáltörténetekről olvasnáltörténetekről olvasnál    
s az ablakon öngyilkos ujjaivals az ablakon öngyilkos ujjaivals az ablakon öngyilkos ujjaivals az ablakon öngyilkos ujjaival    
kopogtató esőről.kopogtató esőről.kopogtató esőről.kopogtató esőről.    
Egy motelEgy motelEgy motelEgy motelszobában az éjszaka szélénszobában az éjszaka szélénszobában az éjszaka szélénszobában az éjszaka szélén    
hinni a művirágok gyöngédségébenhinni a művirágok gyöngédségébenhinni a művirágok gyöngédségébenhinni a művirágok gyöngédségében    
ssss a a a a sötét sötét sötét sötétbe harapó hideg fogaibabe harapó hideg fogaibabe harapó hideg fogaibabe harapó hideg fogaiba    
az egyedüllét átadja helyét a az egyedüllét átadja helyét a az egyedüllét átadja helyét a az egyedüllét átadja helyét a mulasztásnakmulasztásnakmulasztásnakmulasztásnak    
az az az az álmatlanságtól gyalázott gyöngyszemálmatlanságtól gyalázott gyöngyszemálmatlanságtól gyalázott gyöngyszemálmatlanságtól gyalázott gyöngyszem    
a bűnök között felejtett vendég.a bűnök között felejtett vendég.a bűnök között felejtett vendég.a bűnök között felejtett vendég.    
    
    
    



 48484848    

�tefan Ioanid 
(1949—) 

�

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
SÍRFELIRATSÍRFELIRATSÍRFELIRATSÍRFELIRAT     

�

A nagy boldogságtólA nagy boldogságtólA nagy boldogságtólA nagy boldogságtól    
————    mely többé nem tudta újraszülnimely többé nem tudta újraszülnimely többé nem tudta újraszülnimely többé nem tudta újraszülni    ————    
itt egy itt egy itt egy itt egy angyalangyalangyalangyal    
régóta eltűnt megrémülve.régóta eltűnt megrémülve.régóta eltűnt megrémülve.régóta eltűnt megrémülve.    



 49494949    

Dumitru M. Ion 
(1948—) 

�

�

�

�

�

�

ÁLD O ZATÁLD O ZATÁLD O ZATÁLD O ZAT     
�

Szeretném, ha megértenétekSzeretném, ha megértenétekSzeretném, ha megértenétekSzeretném, ha megértenétek    
az öröm fájdalmát:az öröm fájdalmát:az öröm fájdalmát:az öröm fájdalmát:    
a halántékokról lépteitek aláa halántékokról lépteitek aláa halántékokról lépteitek aláa halántékokról lépteitek alá    
hulltak a rózsák.hulltak a rózsák.hulltak a rózsák.hulltak a rózsák.    
    
H a nem gondoltátok végigH a nem gondoltátok végigH a nem gondoltátok végigH a nem gondoltátok végig,,,,    
hány fehér inget ragasztottunk a falra,hány fehér inget ragasztottunk a falra,hány fehér inget ragasztottunk a falra,hány fehér inget ragasztottunk a falra,    
T i, örömteljesenT i, örömteljesenT i, örömteljesenT i, örömteljesen,,,, majd  majd  majd  majd megtudjátok.megtudjátok.megtudjátok.megtudjátok.    
    
Szeretném, ha megértenétekSzeretném, ha megértenétekSzeretném, ha megértenétekSzeretném, ha megértenétek    
az öröm fájdalmát:az öröm fájdalmát:az öröm fájdalmát:az öröm fájdalmát:    
a fényt megsimogatvaa fényt megsimogatvaa fényt megsimogatvaa fényt megsimogatva    
rózsáktól sebzettrózsáktól sebzettrózsáktól sebzettrózsáktól sebzett talpatok. talpatok. talpatok. talpatok.    



 50505050    

Ion Iovan 
(1937—) 

�

�

�

�

A  N AG Y M O ZD O N YO K  A  N AG Y M O ZD O N YO K  A  N AG Y M O ZD O N YO K  A  N AG Y M O ZD O N YO K  
T ART O M ÁN YAT ART O M ÁN YAT ART O M ÁN YAT ART O M ÁN YA     

�

Így telnek el az életbevágó gyermekkorok Így telnek el az életbevágó gyermekkorok Így telnek el az életbevágó gyermekkorok Így telnek el az életbevágó gyermekkorok ————    
döglött lovak piros háztetőkdöglött lovak piros háztetőkdöglött lovak piros háztetőkdöglött lovak piros háztetők    
mint lószerszámokmint lószerszámokmint lószerszámokmint lószerszámok    
porosporosporosporos országúton országúton országúton országúton    
csiholással tűz gerjedcsiholással tűz gerjedcsiholással tűz gerjedcsiholással tűz gerjed    
az ágak lassan elégnekaz ágak lassan elégnekaz ágak lassan elégnekaz ágak lassan elégnek    
az égenaz égenaz égenaz égen    
már már már már csak verébsávokcsak verébsávokcsak verébsávokcsak verébsávok    
füstölögnek. T érjél visszafüstölögnek. T érjél visszafüstölögnek. T érjél visszafüstölögnek. T érjél vissza    
a forróa forróa forróa forró aszfaltra aszfaltra aszfaltra aszfaltra s hagyd ott a bársonyszőnyeget s hagyd ott a bársonyszőnyeget s hagyd ott a bársonyszőnyeget s hagyd ott a bársonyszőnyeget    
a nagy mozdonyok tartományán.a nagy mozdonyok tartományán.a nagy mozdonyok tartományán.a nagy mozdonyok tartományán.    
D obhártya D obhártya D obhártya D obhártya rezgésrezgésrezgésrezgés dobhártya  dobhártya  dobhártya  dobhártya     
rezgésrezgésrezgésrezgés dobhártya dobhártya dobhártya dobhártya    
rezgésrezgésrezgésrezgés....    
MegremegnekMegremegnekMegremegnekMegremegnek a térben a tárgyak a térben a tárgyak a térben a tárgyak a térben a tárgyak    
a vasbeton lemeztől.a vasbeton lemeztől.a vasbeton lemeztől.a vasbeton lemeztől.    



 51515151    

Eugen Jebeleanu 
(1911—1991) 

�
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B IZO N YT ALAN SÁGBIZO N YT ALAN SÁGBIZO N YT ALAN SÁGBIZO N YT ALAN SÁG     
�

V iselt bakancs a testem.V iselt bakancs a testem.V iselt bakancs a testem.V iselt bakancs a testem.    
„Mintha még tartana” „Mintha még tartana” „Mintha még tartana” „Mintha még tartana” ———— suttogom. suttogom. suttogom. suttogom.    
Á tmegyek az esőtől ringatott erdőn,Á tmegyek az esőtől ringatott erdőn,Á tmegyek az esőtől ringatott erdőn,Á tmegyek az esőtől ringatott erdőn,    
S az esőtől átázik bakancsom.S az esőtől átázik bakancsom.S az esőtől átázik bakancsom.S az esőtől átázik bakancsom.    



 52525252    

LEC KELEC KELEC KELEC KE    
�

Meg kell tanulnomMeg kell tanulnomMeg kell tanulnomMeg kell tanulnom,,,, hogy  hogy  hogy  hogy kell meghalni,kell meghalni,kell meghalni,kell meghalni,    
mert élnimert élnimert élnimert élni az ember tudja az ember tudja az ember tudja az ember tudja,,,, miként kell, miként kell, miként kell, miként kell,    
meg kell tanulnom az énekbe eltűnőmeg kell tanulnom az énekbe eltűnőmeg kell tanulnom az énekbe eltűnőmeg kell tanulnom az énekbe eltűnő    madaraktól,madaraktól,madaraktól,madaraktól,    
a rózsába lecsúszó égtől,a rózsába lecsúszó égtől,a rózsába lecsúszó égtől,a rózsába lecsúszó égtől,    
s a pataktóls a pataktóls a pataktóls a pataktól,,,, mely gondtalanul elvész mely gondtalanul elvész mely gondtalanul elvész mely gondtalanul elvész    
a halak pénzeina halak pénzeina halak pénzeina halak pénzein....    
    

�



 53535353    

Mariana Marin 
(1956—2003) 

�

�

�

�

�

�

SZERELM I K Ö LT EM ÉN Y II.SZERELM I K Ö LT EM ÉN Y II.SZERELM I K Ö LT EM ÉN Y II.SZERELM I K Ö LT EM ÉN Y II.    
�

Azon a naponAzon a naponAzon a naponAzon a napon,,,, m m m melyen fölfedezedelyen fölfedezedelyen fölfedezedelyen fölfedezed    
a halál végtelen jóságát,a halál végtelen jóságát,a halál végtelen jóságát,a halál végtelen jóságát,    
a vérhullám elárasztja a világ egy részét.a vérhullám elárasztja a világ egy részét.a vérhullám elárasztja a világ egy részét.a vérhullám elárasztja a világ egy részét.    
Ó , fiatal halottakÓ , fiatal halottakÓ , fiatal halottakÓ , fiatal halottak,,,, én is már többet tudok. én is már többet tudok. én is már többet tudok. én is már többet tudok.    
A kérdések a rózsa bőre alatt vannak.A kérdések a rózsa bőre alatt vannak.A kérdések a rózsa bőre alatt vannak.A kérdések a rózsa bőre alatt vannak.    
Emlékezz csak vissza,Emlékezz csak vissza,Emlékezz csak vissza,Emlékezz csak vissza,    
mikor a hullámokmikor a hullámokmikor a hullámokmikor a hullámok    
női tetemet sodortak felénk,női tetemet sodortak felénk,női tetemet sodortak felénk,női tetemet sodortak felénk,    
ssss a látvány a látvány a látvány a látvány elvadult elvadult elvadult elvadult,,,, lelkes orcánkba csapott. lelkes orcánkba csapott. lelkes orcánkba csapott. lelkes orcánkba csapott.    
Emlékezz arra a napraEmlékezz arra a napraEmlékezz arra a napraEmlékezz arra a napra,,,, amikor amikor amikor amikor    
fölfedeztük azt a végtelen jóságotfölfedeztük azt a végtelen jóságotfölfedeztük azt a végtelen jóságotfölfedeztük azt a végtelen jóságot,,,,    
s a vs a vs a vs a véééérhullámotrhullámotrhullámotrhullámot,,,, melyből a fiatal halottak melyből a fiatal halottak melyből a fiatal halottak melyből a fiatal halottak    
élőknek integettek a tengerpartra…élőknek integettek a tengerpartra…élőknek integettek a tengerpartra…élőknek integettek a tengerpartra…    



 54545454    

Angela Marinescu 
(1941—) 
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�
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�

�

LESN EKLESN EKLESN EKLESN EK     
�

Kifeszített szárnyúKifeszített szárnyúKifeszített szárnyúKifeszített szárnyú sasok lesnek a hegycsú sasok lesnek a hegycsú sasok lesnek a hegycsú sasok lesnek a hegycsúcsrólcsrólcsrólcsról    engemengemengemengem,,,,    
Előérzetük olyanElőérzetük olyanElőérzetük olyanElőérzetük olyan,,,, mint a tiszta víz mint a tiszta víz mint a tiszta víz mint a tiszta víz,,,,    
T estrészük árnyékot vet rám.T estrészük árnyékot vet rám.T estrészük árnyékot vet rám.T estrészük árnyékot vet rám.    
    
Megérinteném szeplőtlen arcodMegérinteném szeplőtlen arcodMegérinteném szeplőtlen arcodMegérinteném szeplőtlen arcod,,,,    
V agy a teknősbéka sírásakorV agy a teknősbéka sírásakorV agy a teknősbéka sírásakorV agy a teknősbéka sírásakor    
Letérdelve hallanám a potyogó könnyeket.Letérdelve hallanám a potyogó könnyeket.Letérdelve hallanám a potyogó könnyeket.Letérdelve hallanám a potyogó könnyeket.    
D e én a térben vagyok a legnagyobbD e én a térben vagyok a legnagyobbD e én a térben vagyok a legnagyobbD e én a térben vagyok a legnagyobb m m m mélységben.élységben.élységben.élységben.    



 55555555    

Virgil Mihaiu 
(1951—) 

�
M AM AM AM AM AM AM AM A     

�

délutánig délutánig délutánig délutánig     
el lehet felejteniel lehet felejteniel lehet felejteniel lehet felejteni    
az új lepedők susogásátaz új lepedők susogásátaz új lepedők susogásátaz új lepedők susogását    
    
az élet ízétaz élet ízétaz élet ízétaz élet ízét    
melyet fölszívtak a dolgokmelyet fölszívtak a dolgokmelyet fölszívtak a dolgokmelyet fölszívtak a dolgok    
    
aaaa késeket a villákat a terítéket késeket a villákat a terítéket késeket a villákat a terítéket késeket a villákat a terítéket    
                                                                                                    az edényeketaz edényeketaz edényeketaz edényeket    
melyeknek olyan a csillogásukmelyeknek olyan a csillogásukmelyeknek olyan a csillogásukmelyeknek olyan a csillogásuk    
                                                        mint az érzelmeknekmint az érzelmeknekmint az érzelmeknekmint az érzelmeknek    
    
el lehet felejteniel lehet felejteniel lehet felejteniel lehet felejteni    
hogyhogyhogyhogy a padlót fölmosta a padlót fölmosta a padlót fölmosta a padlót fölmosta    
fölmosta valakifölmosta valakifölmosta valakifölmosta valaki    
    
életed elég hosszúéleted elég hosszúéleted elég hosszúéleted elég hosszú    
hogy elfelejtsdhogy elfelejtsdhogy elfelejtsdhogy elfelejtsd    
születésedszületésedszületésedszületésed    
    
el lehet felejteni a nyelv hangjaitel lehet felejteni a nyelv hangjaitel lehet felejteni a nyelv hangjaitel lehet felejteni a nyelv hangjait    
de megmaradnakde megmaradnakde megmaradnakde megmaradnak    
az m és az a az m és az a az m és az a az m és az a     
visszhangjának sebei nyomaivisszhangjának sebei nyomaivisszhangjának sebei nyomaivisszhangjának sebei nyomai    
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EST E A  C SALÁD BANEST E A  C SALÁD BANEST E A  C SALÁD BANEST E A  C SALÁD BAN     
�

C sak egy C sak egy C sak egy C sak egy közösségközösségközösségközösség    képviselhetiképviselhetiképviselhetiképviselheti    
a tévé körüla tévé körüla tévé körüla tévé körül    
a frissen lezárulta frissen lezárulta frissen lezárulta frissen lezárult nap nap nap nap    
megkoszorúzásátmegkoszorúzásátmegkoszorúzásátmegkoszorúzását    
a vásárlást a munkáta vásárlást a munkáta vásárlást a munkáta vásárlást a munkát    
az asztalt a cigarettát a beszélgetést a nyáriaz asztalt a cigarettát a beszélgetést a nyáriaz asztalt a cigarettát a beszélgetést a nyáriaz asztalt a cigarettát a beszélgetést a nyári    
                                                                                                                                                                                szabadságrólszabadságrólszabadságrólszabadságról    
a mostohaa mostohaa mostohaa mostohagyereket gyereket gyereket gyereket aaaakit fölnevel a családkit fölnevel a családkit fölnevel a családkit fölnevel a család    
a jöva jöva jöva jövőtőtőtőt    
a kókusza kókusza kókusza kókuszdiótdiótdiótdiót    
a képes levelezőa képes levelezőa képes levelezőa képes levelezőlapot nyugtalan középülapot nyugtalan középülapot nyugtalan középülapot nyugtalan középületekkelletekkelletekkelletekkel    
a mindennapi szürrealizmusta mindennapi szürrealizmusta mindennapi szürrealizmusta mindennapi szürrealizmust    

    
ELVÁLÁSELVÁLÁSELVÁLÁSELVÁLÁS    

�

lehet lehet lehet lehet hogy hogy hogy hogy csak a tárgyak maradnakcsak a tárgyak maradnakcsak a tárgyak maradnakcsak a tárgyak maradnak    
keménykötésű könyvekbekeménykötésű könyvekbekeménykötésű könyvekbekeménykötésű könyvekbe    
csukódik a világcsukódik a világcsukódik a világcsukódik a világ    
    
de ki szereli fel majdde ki szereli fel majdde ki szereli fel majdde ki szereli fel majd    
a szemüvegek drótjaita szemüvegek drótjaita szemüvegek drótjaita szemüvegek drótjait    
a magasfeszültségű oszlopokra?a magasfeszültségű oszlopokra?a magasfeszültségű oszlopokra?a magasfeszültségű oszlopokra?    
akvakvakvakváriumban úsznakáriumban úsznakáriumban úsznakáriumban úsznak    
a gondolatoka gondolatoka gondolatoka gondolatok    
senki sem marad a szavaksenki sem marad a szavaksenki sem marad a szavaksenki sem marad a szavak    hatáskörébenhatáskörébenhatáskörébenhatáskörében    
    
halálhangja vanhalálhangja vanhalálhangja vanhalálhangja van    
a tüskére fölhúzott ködneka tüskére fölhúzott ködneka tüskére fölhúzott ködneka tüskére fölhúzott ködnek    



 57575757    

mintha igen hamar befejeződtekmintha igen hamar befejeződtekmintha igen hamar befejeződtekmintha igen hamar befejeződtek    volna a dolgokvolna a dolgokvolna a dolgokvolna a dolgok    
eddig a pincében tárolt almákbaneddig a pincében tárolt almákbaneddig a pincében tárolt almákbaneddig a pincében tárolt almákban    
is reménykedtünkis reménykedtünkis reménykedtünkis reménykedtünk    
    
még a párhuzamos síneket semmég a párhuzamos síneket semmég a párhuzamos síneket semmég a párhuzamos síneket sem    lehet rábírnilehet rábírnilehet rábírnilehet rábírni    
hogy hogy hogy hogy elfelejtsék egymástelfelejtsék egymástelfelejtsék egymástelfelejtsék egymást    
    
milyen járhatatlanok maradnak a te útjaidmilyen járhatatlanok maradnak a te útjaidmilyen járhatatlanok maradnak a te útjaidmilyen járhatatlanok maradnak a te útjaid    

    
ESZM ÉN YIESZM ÉN YIESZM ÉN YIESZM ÉN YI    

�

minden nyelvnek külön hullámhosszminden nyelvnek külön hullámhosszminden nyelvnek külön hullámhosszminden nyelvnek külön hullámhossz    jár.jár.jár.jár.    
egy hullámhossz közösenegy hullámhossz közösenegy hullámhossz közösenegy hullámhossz közösen    mindenkinek:mindenkinek:mindenkinek:mindenkinek:    
testvériség,testvériség,testvériség,testvériség,    
igazság,igazság,igazság,igazság,    
egyenlőség!egyenlőség!egyenlőség!egyenlőség!    

    
AZ  IN K V IZ IAZ  IN K V IZ IAZ  IN K V IZ IAZ  IN K V IZ IT O RO KT O RO KT O RO KT O RO K     

�

kezüket mostákkezüket mostákkezüket mostákkezüket mosták    
a nyaktiló használata utána nyaktiló használata utána nyaktiló használata utána nyaktiló használata után    
    
tiszta tiszta tiszta tiszta uuuujjajjajjajjakkalkkalkkalkkal    
az új iratgyűjtőaz új iratgyűjtőaz új iratgyűjtőaz új iratgyűjtő    
lapjait lapoztáklapjait lapoztáklapjait lapoztáklapjait lapozták    
    
kerek a Földkerek a Földkerek a Földkerek a Föld    
a bolygórendszera bolygórendszera bolygórendszera bolygórendszer    
közepén a N apközepén a N apközepén a N apközepén a N ap    
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újújújúj hibát keresni ez a feladat hibát keresni ez a feladat hibát keresni ez a feladat hibát keresni ez a feladat    
    
meglátjukmeglátjukmeglátjukmeglátjuk    
meglátjuk mimeglátjuk mimeglátjuk mimeglátjuk mi    
mondták mondták mondták mondták magukbanmagukbanmagukbanmagukban    
    
a szigorú hivatalnokoknaka szigorú hivatalnokoknaka szigorú hivatalnokoknaka szigorú hivatalnokoknak    új új új új távlatoktávlatoktávlatoktávlatok        
                                                                                                                                                                                    nyíltaknyíltaknyíltaknyíltak    
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Ion Mircea 
(1947—) 

�

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

ISM ERETISM ERETISM ERETISM ERET     
�

A kerti ibolyáknak nincs illatuk.A kerti ibolyáknak nincs illatuk.A kerti ibolyáknak nincs illatuk.A kerti ibolyáknak nincs illatuk.    
A gyöngyvirágA gyöngyvirágA gyöngyvirágA gyöngyvirágokokokoknak van.nak van.nak van.nak van.    
Lelkem ma megismerte a legelsőLelkem ma megismerte a legelsőLelkem ma megismerte a legelsőLelkem ma megismerte a legelső    
halhatatlan testet, az Egészt.halhatatlan testet, az Egészt.halhatatlan testet, az Egészt.halhatatlan testet, az Egészt.    
A kerti ibolyáknak nincs illatuk.A kerti ibolyáknak nincs illatuk.A kerti ibolyáknak nincs illatuk.A kerti ibolyáknak nincs illatuk.    
A gyöngyvirágA gyöngyvirágA gyöngyvirágA gyöngyvirágokokokoknak van.nak van.nak van.nak van.    
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Ion Mure�an 
(1955—) 

�

    
    
    

    
    
    

FIAT ALKO RI Ö N ARCFIAT ALKO RI Ö N ARCFIAT ALKO RI Ö N ARCFIAT ALKO RI Ö N ARC K ÉPK ÉPK ÉPKÉP    
�

Apám neked maradnod kell aApám neked maradnod kell aApám neked maradnod kell aApám neked maradnod kell a    hasznos dolgokkalhasznos dolgokkalhasznos dolgokkalhasznos dolgokkal    
én a patak partjára megyekén a patak partjára megyekén a patak partjára megyekén a patak partjára megyek a a a a    bolondokkalbolondokkalbolondokkalbolondokkal    
                                                                                                                                                                                        martilaput szednimartilaput szednimartilaput szednimartilaput szedni    
nekem a renden túl is meg kell őriznemnekem a renden túl is meg kell őriznemnekem a renden túl is meg kell őriznemnekem a renden túl is meg kell őriznem    
a vörös homokba burkolt emlékezeteta vörös homokba burkolt emlékezeteta vörös homokba burkolt emlékezeteta vörös homokba burkolt emlékezetet    
    
Apám neked maradnod kell Apám neked maradnod kell Apám neked maradnod kell Apám neked maradnod kell a hasznos dolgokkala hasznos dolgokkala hasznos dolgokkala hasznos dolgokkal    
én erős bort iszom majd a házén erős bort iszom majd a házén erős bort iszom majd a házén erős bort iszom majd a ház    padlásánpadlásánpadlásánpadlásán    
én én én én kiadom magamból aztkiadom magamból aztkiadom magamból aztkiadom magamból azt az elképesztő hangot az elképesztő hangot az elképesztő hangot az elképesztő hangot    
                                                                                                                                                    mely mely mely mely akkor akkor akkor akkor születikszületikszületikszületik meg meg meg meg    
mikor a név a megnevezett dolgok fölémikor a név a megnevezett dolgok fölémikor a név a megnevezett dolgok fölémikor a név a megnevezett dolgok fölé    zuhanzuhanzuhanzuhan    
    
Apám neked maradnod kell a hasznos dolgokkalApám neked maradnod kell a hasznos dolgokkalApám neked maradnod kell a hasznos dolgokkalApám neked maradnod kell a hasznos dolgokkal    
hohohohol l l l elém tűnnekelém tűnnekelém tűnnekelém tűnnek a lámpások árnyékai a lámpások árnyékai a lámpások árnyékai a lámpások árnyékai    
én szépen táncolok majd az álmokban.én szépen táncolok majd az álmokban.én szépen táncolok majd az álmokban.én szépen táncolok majd az álmokban.    
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K Ö LT EM ÉN Y A  V ERSRŐ LKÖ LT EM ÉN Y A  V ERSRŐ LKÖ LT EM ÉN Y A  V ERSRŐ LKÖ LT EM ÉN Y A  V ERSRŐ L    
�

Egész életemben rongyokat gyűjtöttemEgész életemben rongyokat gyűjtöttemEgész életemben rongyokat gyűjtöttemEgész életemben rongyokat gyűjtöttem    madárijesztőnekmadárijesztőnekmadárijesztőnekmadárijesztőnek    
emlékszem azokra a napokra mikoremlékszem azokra a napokra mikoremlékszem azokra a napokra mikoremlékszem azokra a napokra mikor    ágyam alattágyam alattágyam alattágyam alatt                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                    készítettemkészítettemkészítettemkészítettem    
holholholhol gyakran a régi cipőkre hajtva fejem gyakran a régi cipőkre hajtva fejem gyakran a régi cipőkre hajtva fejem gyakran a régi cipőkre hajtva fejem    aludtam elaludtam elaludtam elaludtam el    
most amikor kész van éjjelenkéntmost amikor kész van éjjelenkéntmost amikor kész van éjjelenkéntmost amikor kész van éjjelenként    leoltom a villanytleoltom a villanytleoltom a villanytleoltom a villanyt    
ssss nézek nézek nézek nézek rá gyanakvón hogy ott áll rá gyanakvón hogy ott áll rá gyanakvón hogy ott áll rá gyanakvón hogy ott áll    
elordítom magam a félelemtől.elordítom magam a félelemtől.elordítom magam a félelemtől.elordítom magam a félelemtől.    

    
AZ  ABLAKBÓ LAZ  ABLAKBÓ LAZ  ABLAKBÓ LAZ  ABLAKBÓ L    

�

H a valaha a városba megérkezünkH a valaha a városba megérkezünkH a valaha a városba megérkezünkH a valaha a városba megérkezünk    
látni fogod te is a nyíló ablaktáblákatlátni fogod te is a nyíló ablaktáblákatlátni fogod te is a nyíló ablaktáblákatlátni fogod te is a nyíló ablaktáblákat    
s a nős a nős a nős a nőket ket ket ket aaaakik a vacsorárólkik a vacsorárólkik a vacsorárólkik a vacsoráról    megmaradtmegmaradtmegmaradtmegmaradt    
angyalszárnyakat dobják angyalszárnyakat dobják angyalszárnyakat dobják angyalszárnyakat dobják ki ki ki ki az útra.az útra.az útra.az útra.    

    
HA A  PIRO S M AD ÁRHA  A  PIRO S M AD ÁRHA  A  PIRO S M AD ÁRHA  A  PIRO S M AD ÁR    

�

H a a piros madár szavakat hintáztat a FalnálH a a piros madár szavakat hintáztat a FalnálH a a piros madár szavakat hintáztat a FalnálH a a piros madár szavakat hintáztat a Falnál    
s az s az s az s az óriás bükkökóriás bükkökóriás bükkökóriás bükkök feldúlják a levegőt feldúlják a levegőt feldúlják a levegőt feldúlják a levegőt    
tudd ktudd ktudd ktudd kedvesemedvesemedvesemedvesem:::: a darázsraj a csillagzathoz a darázsraj a csillagzathoz a darázsraj a csillagzathoz a darázsraj a csillagzathoz    közeledettközeledettközeledettközeledett    
mert égő lámpákkal rokonaid jönnek amert égő lámpákkal rokonaid jönnek amert égő lámpákkal rokonaid jönnek amert égő lámpákkal rokonaid jönnek a    kertbe.kertbe.kertbe.kertbe.    
�

H a a piros madár szavakat hintáztat a FalnálH a a piros madár szavakat hintáztat a FalnálH a a piros madár szavakat hintáztat a FalnálH a a piros madár szavakat hintáztat a Falnál    
a kocsma tetején fehéres algaa kocsma tetején fehéres algaa kocsma tetején fehéres algaa kocsma tetején fehéres alga----zászlózászlózászlózászló----válladatválladatválladatválladat    
egy teknősbéka jászlához hasonlítanámegy teknősbéka jászlához hasonlítanámegy teknősbéka jászlához hasonlítanámegy teknősbéka jászlához hasonlítanám    
s a tanyától az úton jelt adnéks a tanyától az úton jelt adnéks a tanyától az úton jelt adnéks a tanyától az úton jelt adnék a a a a farkasoknak farkasoknak farkasoknak farkasoknak    
                                                                                                                                                                                                                                felfele felfele felfele felfele jövet.jövet.jövet.jövet.    
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H a a piros madár szavakat hintáztat a FalnálH a a piros madár szavakat hintáztat a FalnálH a a piros madár szavakat hintáztat a FalnálH a a piros madár szavakat hintáztat a Falnál    
s a szobában szekereket olajbogyóks a szobában szekereket olajbogyóks a szobában szekereket olajbogyóks a szobában szekereket olajbogyók    gerendákhozgerendákhozgerendákhozgerendákhoz    
                                                                                                                                                                                                                                kötve csüggnekkötve csüggnekkötve csüggnekkötve csüggnek    
hallani fhallani fhallani fhallani fogod a bíbor hajót dohogva hogyanogod a bíbor hajót dohogva hogyanogod a bíbor hajót dohogva hogyanogod a bíbor hajót dohogva hogyan    közvetítiközvetítiközvetítiközvetíti    
a jégtörők kiáltásait a tavak felé az óceánia jégtörők kiáltásait a tavak felé az óceánia jégtörők kiáltásait a tavak felé az óceánia jégtörők kiáltásait a tavak felé az óceáni    gőzben.gőzben.gőzben.gőzben.    

�



 63636363    

Viorel Mure�an 
(1953—) 

�

    
    
    

    
T  BET ŰT  BET ŰT  BET ŰT  BET Ű SSSS    

SZERELM I K Ö LT EM ÉN YSZERELM I K Ö LT EM ÉN YSZERELM I K Ö LT EM ÉN YSZERELM I K Ö LT EM ÉN Y    
�

Padsorok között mentünkPadsorok között mentünkPadsorok között mentünkPadsorok között mentünk    
a meghajlott padlóna meghajlott padlóna meghajlott padlóna meghajlott padlón    
    
T e lábaiddal a T  betűn T e lábaiddal a T  betűn T e lábaiddal a T  betűn T e lábaiddal a T  betűn ———— kezeiddel  kezeiddel  kezeiddel  kezeiddel ————    
eltakarodeltakarodeltakarodeltakarod a fényt a fényt a fényt a fényt    
s egy gyermek karjai közötts egy gyermek karjai közötts egy gyermek karjai közötts egy gyermek karjai között    
egy egy egy egy kiskiskiskis patak patak patak patakocskocskocskocskaaaa hányk hányk hányk hánykololololódikódikódikódik    
    
H átad mögött uH átad mögött uH átad mögött uH átad mögött ujjai között egy csillaggaljjai között egy csillaggaljjai között egy csillaggaljjai között egy csillaggal    
                                                                                                                                                                                                a hóhér a hóhér a hóhér a hóhér     
nyelvét kinyújtja a népneknyelvét kinyújtja a népneknyelvét kinyújtja a népneknyelvét kinyújtja a népnek    
s a hegys a hegys a hegys a hegy----fejek fölött az alkonyatbanfejek fölött az alkonyatbanfejek fölött az alkonyatbanfejek fölött az alkonyatban    
az égen a az égen a az égen a az égen a csillag csillag csillag csillag lassan útra kellassan útra kellassan útra kellassan útra kel    
    
Mi egymás kezét fogtukMi egymás kezét fogtukMi egymás kezét fogtukMi egymás kezét fogtuk    
egy kristálybanegy kristálybanegy kristálybanegy kristályban    



 64646464    

Alexandru Mu�ina 
(1954—2013) 

�

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
FIG YELM EZT ET ÉSFIG YELM EZT ET ÉSFIG YELM EZT ET ÉSFIG YELM EZT ET ÉS    

�

Persze, senki se tudja bebizonyítaniPersze, senki se tudja bebizonyítaniPersze, senki se tudja bebizonyítaniPersze, senki se tudja bebizonyítani    
Ezeket a kísérleteket, a tanúkat egymásutánEzeket a kísérleteket, a tanúkat egymásutánEzeket a kísérleteket, a tanúkat egymásutánEzeket a kísérleteket, a tanúkat egymásután    
Leöldösték, ők visszarepültekLeöldösték, ők visszarepültekLeöldösték, ők visszarepültekLeöldösték, ők visszarepültek    
G umiszálG umiszálG umiszálG umiszál----bolygójukra.bolygójukra.bolygójukra.bolygójukra.    
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V ERSEK  RÓ ZSASZÍN ŰV ERSEK  RÓ ZSASZÍN ŰV ERSEK  RÓ ZSASZÍN ŰV ERSEK  RÓ ZSASZÍN Ű     
PIZSAM ÁBANPIZSAM ÁBANPIZSAM ÁBANPIZSAM ÁBAN     

�

1.1.1.1.    
a vers rózsaszínű pizsamábana vers rózsaszínű pizsamábana vers rózsaszínű pizsamábana vers rózsaszínű pizsamában    
esőtőesőtőesőtőesőtől vizesl vizesl vizesl vizes    
címkés konzerveket vásárolcímkés konzerveket vásárolcímkés konzerveket vásárolcímkés konzerveket vásárol    
csupán így érzicsupán így érzicsupán így érzicsupán így érzi    
hogy létezik még természethogy létezik még természethogy létezik még természethogy létezik még természet    
vagy léteznek ügyetlen kezekvagy léteznek ügyetlen kezekvagy léteznek ügyetlen kezekvagy léteznek ügyetlen kezek    
s s s s még még még még azt is azt is azt is azt is hiszi hogy az áruhiszi hogy az áruhiszi hogy az áruhiszi hogy az áru    
egy idődarabegy idődarabegy idődarabegy idődarab    
vagy kezdete a reménynekvagy kezdete a reménynekvagy kezdete a reménynekvagy kezdete a reménynek    

    
2.2.2.2.    

a vers rózsaszínű pizsamábana vers rózsaszínű pizsamábana vers rózsaszínű pizsamábana vers rózsaszínű pizsamában    
aaaaz étkezdéket isz étkezdéket isz étkezdéket isz étkezdéket is csodálja csodálja csodálja csodálja    
s s s s aaaa jeleneteket jeleneteket jeleneteket jeleneteket    
melyemelyemelyemelyeknek elejétknek elejétknek elejétknek elejét sohasem lát sohasem lát sohasem lát sohasem látjajajaja    
és senkit sem ismerés senkit sem ismerés senkit sem ismerés senkit sem ismer    
csodálkozva tekintcsodálkozva tekintcsodálkozva tekintcsodálkozva tekint    
a törött tányérok föléa törött tányérok föléa törött tányérok föléa törött tányérok fölé    
és óvatosan lépkedés óvatosan lépkedés óvatosan lépkedés óvatosan lépked    
hogy meztelenhogy meztelenhogy meztelenhogy meztelen    
és és és és véznavéznavéznavézna lábait lábait lábait lábait    
nehogy megsebezzenehogy megsebezzenehogy megsebezzenehogy megsebezze    

    
3.3.3.3.    

a vers rózsaszínű pizsamábana vers rózsaszínű pizsamábana vers rózsaszínű pizsamábana vers rózsaszínű pizsamában    
szereti a szederlekvártszereti a szederlekvártszereti a szederlekvártszereti a szederlekvárt és és és és    
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az őt körülállókaz őt körülállókaz őt körülállókaz őt körülállók    
nyílt nyílt nyílt nyílt természetes jellemtermészetes jellemtermészetes jellemtermészetes jellemétététét    
ő nem ismeri mégő nem ismeri mégő nem ismeri mégő nem ismeri még a a a a sorsát sorsát sorsát sorsát    
de de de de tudja hogy ezektudja hogy ezektudja hogy ezektudja hogy ezek    
a boldogtalan medvebocsoka boldogtalan medvebocsoka boldogtalan medvebocsoka boldogtalan medvebocsok    
csupán gyermekeket szórakoztatnakcsupán gyermekeket szórakoztatnakcsupán gyermekeket szórakoztatnakcsupán gyermekeket szórakoztatnak    
kinyomtatottkinyomtatottkinyomtatottkinyomtatott rajzok képében rajzok képében rajzok képében rajzok képében    

    
4.4.4.4.    

a vers rózsaszínű pizsamábana vers rózsaszínű pizsamábana vers rózsaszínű pizsamábana vers rózsaszínű pizsamában    
sohasem éri el a vészféketsohasem éri el a vészféketsohasem éri el a vészféketsohasem éri el a vészféket    
a vonatban ő nem képesa vonatban ő nem képesa vonatban ő nem képesa vonatban ő nem képes    
vasúti vasúti vasúti vasúti incidenseketincidenseketincidenseketincidenseket teremteni teremteni teremteni teremteni    
csak a csak a csak a csak a zsebkendőt tudja lobogtatnizsebkendőt tudja lobogtatnizsebkendőt tudja lobogtatnizsebkendőt tudja lobogtatni    
az ablakbólaz ablakbólaz ablakbólaz ablakból    
habár senki sem maradthabár senki sem maradthabár senki sem maradthabár senki sem maradt    az állomásonaz állomásonaz állomásonaz állomáson    

    
    
    



 67676767    

Gabriela Negreanu 
(1947—1995) 

�
����

����

    
    
    
    
    

    
    

A  V ILÁG  V ÉG ÉNA  V ILÁG  V ÉG ÉNA  V ILÁG  V ÉG ÉNA  V ILÁG  V ÉG ÉN     
LET ÉRD ELVELET ÉRD ELVELET ÉRD ELVELET ÉRD ELVE    

�

tépjétek le vállamról a húscsíkottépjétek le vállamról a húscsíkottépjétek le vállamról a húscsíkottépjétek le vállamról a húscsíkot    
lándzsát veszek lándzsát veszek lándzsát veszek lándzsát veszek kezembe ennek a szétszaggatottkezembe ennek a szétszaggatottkezembe ennek a szétszaggatottkezembe ennek a szétszaggatott    
                                                                                                                                                                                                                                                                        égnekégnekégnekégnek    
nagyobb tükörnagyobb tükörnagyobb tükörnagyobb tükörre van szükségemre van szükségemre van szükségemre van szükségem mint mint mint mint a saját a saját a saját a saját    
                                                                                                                                                                                                                            egyedüllétemegyedüllétemegyedüllétemegyedüllétem    
erős hangon zúgerős hangon zúgerős hangon zúgerős hangon zúg a  a  a  a felnagyított felnagyított felnagyított felnagyított Kozmosz Kozmosz Kozmosz Kozmosz     
ó, ti névtelem istenekó, ti névtelem istenekó, ti névtelem istenekó, ti névtelem istenek    
ó, ti kő és hélium istenekó, ti kő és hélium istenekó, ti kő és hélium istenekó, ti kő és hélium istenek    
oldjátok, ololdjátok, ololdjátok, ololdjátok, oldjátok djátok djátok djátok felfelfelfel    
ártatlansággal és bűnnelártatlansággal és bűnnelártatlansággal és bűnnelártatlansággal és bűnnel    
teli tekintetemetteli tekintetemetteli tekintetemetteli tekintetemet    
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IT TIT TIT TIT T     
�

hiába beszéltek nekem illúziókrólhiába beszéltek nekem illúziókrólhiába beszéltek nekem illúziókrólhiába beszéltek nekem illúziókról    
kivirágzott fákrólkivirágzott fákrólkivirágzott fákrólkivirágzott fákról    
szégyent nem ismerő megméretett napokrólszégyent nem ismerő megméretett napokrólszégyent nem ismerő megméretett napokrólszégyent nem ismerő megméretett napokról    
életről szerelemről végtelenrőléletről szerelemről végtelenrőléletről szerelemről végtelenrőléletről szerelemről végtelenről    
ide berontott a szélide berontott a szélide berontott a szélide berontott a szél    
mit tudtok timit tudtok timit tudtok timit tudtok ti    
arról a lélekrőlarról a lélekrőlarról a lélekrőlarról a lélekről    
melynek nincsen töbmelynek nincsen töbmelynek nincsen töbmelynek nincsen többébébébé    
kiútjakiútjakiútjakiútja    
    
mondjátok meg nekemmondjátok meg nekemmondjátok meg nekemmondjátok meg nekem    
megremegjen az ég?...megremegjen az ég?...megremegjen az ég?...megremegjen az ég?...    
megszülessen a szerencsétlenség?megszülessen a szerencsétlenség?megszülessen a szerencsétlenség?megszülessen a szerencsétlenség?    
    
pogány mostohaanyapogány mostohaanyapogány mostohaanyapogány mostohaanya    
az estaz estaz estaz est    
denevérek tapogatóznakdenevérek tapogatóznakdenevérek tapogatóznakdenevérek tapogatóznak    
körbe,körbe,körbe,körbe,    
sötétediksötétediksötétediksötétedik    
karmokkal és árnyékokkalkarmokkal és árnyékokkalkarmokkal és árnyékokkalkarmokkal és árnyékokkal    
teli a világ s én úgy érzemteli a világ s én úgy érzemteli a világ s én úgy érzemteli a világ s én úgy érzem    
megfulladokmegfulladokmegfulladokmegfulladok    

    
N ÉLKÜ LEDN ÉLKÜ LEDN ÉLKÜ LEDN ÉLKÜ LED     

�

annyi hallgatás utánannyi hallgatás utánannyi hallgatás utánannyi hallgatás után    
elelelelmondmondmondmondjamjamjamjam----e nekede nekede nekede neked    
megkezdjemmegkezdjemmegkezdjemmegkezdjem----e az utazáste az utazáste az utazáste az utazást    



 69696969    

egy másodperc küszöbénegy másodperc küszöbénegy másodperc küszöbénegy másodperc küszöbén    
ebben a közös időbenebben a közös időbenebben a közös időbenebben a közös időben    
óvatosanóvatosanóvatosanóvatosan szétválasztom a részleteket szétválasztom a részleteket szétválasztom a részleteket szétválasztom a részleteket    
hogy ne hogy ne hogy ne hogy ne szakítsamszakítsamszakítsamszakítsam szét szét szét szét    
hogy ne öljem meghogy ne öljem meghogy ne öljem meghogy ne öljem meg    
a pillanatot az éveketa pillanatot az éveketa pillanatot az éveketa pillanatot az éveket    
megkezdem az oszthatatlanmegkezdem az oszthatatlanmegkezdem az oszthatatlanmegkezdem az oszthatatlan    
visszaszámolásátvisszaszámolásátvisszaszámolásátvisszaszámolását    
meghatározommeghatározommeghatározommeghatározom    
a Lényta Lényta Lényta Lényt    
melymelymelymely    
szétvászétvászétvászétválaszthatatlanlaszthatatlanlaszthatatlanlaszthatatlan    
    
sorbansorbansorbansorban állnak állnak állnak állnak az órák sorban az évek az órák sorban az évek az órák sorban az évek az órák sorban az évek    
    
beszélni tudnék mostbeszélni tudnék mostbeszélni tudnék mostbeszélni tudnék most    
nekednekednekedneked    
de de de de kezdtem félnikezdtem félnikezdtem félnikezdtem félni    
attól a fénytőlattól a fénytőlattól a fénytőlattól a fénytől    
amelyben váratlanulamelyben váratlanulamelyben váratlanulamelyben váratlanul    
nélküled maradnéknélküled maradnéknélküled maradnéknélküled maradnék    

    
M EG M EN THET ED  M AG ADM EG M EN THET ED  M AG ADM EG M EN THET ED  M AG ADM EG M EN THET ED  M AG AD     

�

csak egy teljes kalandbancsak egy teljes kalandbancsak egy teljes kalandbancsak egy teljes kalandban    
mentheted megmentheted megmentheted megmentheted meg    
magadmagadmagadmagad    
    
ne légy hiszékeny nem tévedne légy hiszékeny nem tévedne légy hiszékeny nem tévedne légy hiszékeny nem téved    
a hóhér ka hóhér ka hóhér ka hóhér karjaarjaarjaarja    



 70707070    

nem hiszi hogy a fejsze élenem hiszi hogy a fejsze élenem hiszi hogy a fejsze élenem hiszi hogy a fejsze éle    
hirtelen megcsorbulhirtelen megcsorbulhirtelen megcsorbulhirtelen megcsorbul    
    
ne hidd hogy reszketni kezdne hidd hogy reszketni kezdne hidd hogy reszketni kezdne hidd hogy reszketni kezd    
hogy megvakul vagy megsajnálhogy megvakul vagy megsajnálhogy megvakul vagy megsajnálhogy megvakul vagy megsajnál    
vagy szívrohamot kapvagy szívrohamot kapvagy szívrohamot kapvagy szívrohamot kap    
(ő szoros kapcsolatban van(ő szoros kapcsolatban van(ő szoros kapcsolatban van(ő szoros kapcsolatban van    
a villámmal)a villámmal)a villámmal)a villámmal)    
    
csak egy teljes kalandbancsak egy teljes kalandbancsak egy teljes kalandbancsak egy teljes kalandban    
mentheted meg magadmentheted meg magadmentheted meg magadmentheted meg magad    
    
vagy valaki hirtelen annyiravagy valaki hirtelen annyiravagy valaki hirtelen annyiravagy valaki hirtelen annyira    
higgyenhiggyenhiggyenhiggyen benned benned benned benned    
hogy el tudja mozdítanihogy el tudja mozdítanihogy el tudja mozdítanihogy el tudja mozdítani    
helyéből a vérpadothelyéből a vérpadothelyéből a vérpadothelyéből a vérpadot    

    
    

    
�

    
    
    

�
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Marta Petreu 
(1955—) 

�

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

N AG YHÉTN AG YHÉTN AG YHÉTN AG YHÉT     
�

H a egy virággal megérinteszH a egy virággal megérinteszH a egy virággal megérinteszH a egy virággal megérintesz,,,,    
H arangokkal telítődöm.H arangokkal telítődöm.H arangokkal telítődöm.H arangokkal telítődöm.    
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AHO L K IHAJT  AZ  EPERAHO L K IHAJT  AZ  EPERAHO L K IHAJT  AZ  EPERAHO L K IHAJT  AZ  EPER    
�

Ez a világ túl zöld és magas;Ez a világ túl zöld és magas;Ez a világ túl zöld és magas;Ez a világ túl zöld és magas;    
a piros szó ágána piros szó ágána piros szó ágána piros szó ágán    
csüngcsüngcsüngcsüng a költemény húsa. a költemény húsa. a költemény húsa. a költemény húsa.    
    
KedvKedvKedvKedvesem esem esem esem ———— mondtad  mondtad  mondtad  mondtad ————    
a bértollnok fa bértollnok fa bértollnok fa bértollnok föööölfalja a barátotlfalja a barátotlfalja a barátotlfalja a barátot    
s az éden szélén,s az éden szélén,s az éden szélén,s az éden szélén,    
ahol kihajt az eper,ahol kihajt az eper,ahol kihajt az eper,ahol kihajt az eper,    
összegyűjti a szótagokat.összegyűjti a szótagokat.összegyűjti a szótagokat.összegyűjti a szótagokat.    

    
D ÉLU TÁND ÉLU TÁND ÉLU TÁND ÉLU TÁN     

�

A képzelet száz kaszárnyájábólA képzelet száz kaszárnyájábólA képzelet száz kaszárnyájábólA képzelet száz kaszárnyájából    
kiveszem mindennapikiveszem mindennapikiveszem mindennapikiveszem mindennapi    mássalhangzómássalhangzómássalhangzómássalhangzó----részemrészemrészemrészem....    
    
V ajon ki tudna engem bezárniV ajon ki tudna engem bezárniV ajon ki tudna engem bezárniV ajon ki tudna engem bezárni    
egy kisgyerek suttogásába?egy kisgyerek suttogásába?egy kisgyerek suttogásába?egy kisgyerek suttogásába?    
    
A A A A szájszájszájszájpadlásán padlásán padlásán padlásán kiugrani hallomkiugrani hallomkiugrani hallomkiugrani hallom    
a szavakata szavakata szavakata szavakat    a szótárakból.a szótárakból.a szótárakból.a szótárakból.    

    
HO ZZÁT O K  AZ  IG ÉKETHO ZZÁT O K  AZ  IG ÉKETHO ZZÁT O K  AZ  IG ÉKETHO ZZÁT O K  AZ  IG ÉKET     

�

G őggel besétálunk a könyvbeG őggel besétálunk a könyvbeG őggel besétálunk a könyvbeG őggel besétálunk a könyvbe    
és mondjuk:és mondjuk:és mondjuk:és mondjuk:    
Egy szerelmesEgy szerelmesEgy szerelmesEgy szerelmes éjszakánál  éjszakánál  éjszakánál  éjszakánál     
sokkal szebbsokkal szebbsokkal szebbsokkal szebb    
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egy szerelmesegy szerelmesegy szerelmesegy szerelmes költemény költemény költemény költemény    
A rémületnél borzalmasabbA rémületnél borzalmasabbA rémületnél borzalmasabbA rémületnél borzalmasabb    
egy rémületegy rémületegy rémületegy rémület----költeménykölteménykölteményköltemény    
A halálnál A halálnál A halálnál A halálnál valóságosabbvalóságosabbvalóságosabbvalóságosabb    
egy hegy hegy hegy halálról szóló költeményalálról szóló költeményalálról szóló költeményalálról szóló költemény    
Mi besétálunk a könyvbeMi besétálunk a könyvbeMi besétálunk a könyvbeMi besétálunk a könyvbe    
és mondjuk:és mondjuk:és mondjuk:és mondjuk:    
az igéketaz igéketaz igéketaz igéket    
hozzátok az igékethozzátok az igékethozzátok az igékethozzátok az igéket    
hozzátokhozzátokhozzátokhozzátok    
a titoka titoka titoka titok----vacsoráravacsoráravacsoráravacsorára    

    
ÉN EKÉN EKÉN EKÉN EK     

�

Éva, csak a vizes,Éva, csak a vizes,Éva, csak a vizes,Éva, csak a vizes,    
Kender ízű ajkadKender ízű ajkadKender ízű ajkadKender ízű ajkad    
H al meg olyan lassan.H al meg olyan lassan.H al meg olyan lassan.H al meg olyan lassan.    

    
A  FEJEMA  FEJEMA  FEJEMA  FEJEM     

�

C supán a vC supán a vC supán a vC supán a viperákban pusztul el az évszakok utáni vágy,iperákban pusztul el az évszakok utáni vágy,iperákban pusztul el az évszakok utáni vágy,iperákban pusztul el az évszakok utáni vágy,    
csupán a hcsupán a hcsupán a hcsupán a húsban fürdik meg a hús úsban fürdik meg a hús úsban fürdik meg a hús úsban fürdik meg a hús emlékezeteemlékezeteemlékezeteemlékezete....    
H ány betűből áll a kétségbeesésH ány betűből áll a kétségbeesésH ány betűből áll a kétségbeesésH ány betűből áll a kétségbeesés,,,,    
uuuuramramramram,,,,    
hány betűből a gyöngédség?hány betűből a gyöngédség?hány betűből a gyöngédség?hány betűből a gyöngédség?    
    
Édes kígyóbőr a fejem.Édes kígyóbőr a fejem.Édes kígyóbőr a fejem.Édes kígyóbőr a fejem.    
    
A fejem.A fejem.A fejem.A fejem.    



 74747474    

Adrian Popescu 
(1947—) 

�

    
    
    
    
    
    
    

    
N E K IÁLT SN E K IÁLT SN E K IÁLT SN E K IÁLT S    

�

N e kiálts, a katedrálisrólN e kiálts, a katedrálisrólN e kiálts, a katedrálisrólN e kiálts, a katedrálisról    
Lezuhan egy holdkóros a tengerbe.Lezuhan egy holdkóros a tengerbe.Lezuhan egy holdkóros a tengerbe.Lezuhan egy holdkóros a tengerbe.    
N e szólj, ne remN e szólj, ne remN e szólj, ne remN e szólj, ne remegtesd megegtesd megegtesd megegtesd meg    
A könnycseppet, melyben úgy állunkA könnycseppet, melyben úgy állunkA könnycseppet, melyben úgy állunkA könnycseppet, melyben úgy állunk    
Mint tóban egy csillagMint tóban egy csillagMint tóban egy csillagMint tóban egy csillagjegyjegyjegyjegy    
ÖÖÖÖsszesszesszesszehasonlíthatatlanhasonlíthatatlanhasonlíthatatlanhasonlíthatatlan bármivel bármivel bármivel bármivel    
Az a csalódott szőke gyermekAz a csalódott szőke gyermekAz a csalódott szőke gyermekAz a csalódott szőke gyermek    
Aki aAki aAki aAki a    szekér kerekeiszekér kerekeiszekér kerekeiszekér kerekei mellett mellett mellett mellett    
E szementenEszementenEszementenEszementen rohan rohan rohan rohan    
S kS kS kS kinek kalitkainek kalitkainek kalitkainek kalitka----markábólmarkábólmarkábólmarkából    
KKKKicsúsznakicsúsznakicsúsznakicsúsznak    azok aazok aazok aazok a sárga szikrák sárga szikrák sárga szikrák sárga szikrák    
Mikor a Mikor a Mikor a Mikor a lovak patkóilovak patkóilovak patkóilovak patkói összekoccannak összekoccannak összekoccannak összekoccannak    
Az országút köveivel.Az országút köveivel.Az országút köveivel.Az országút köveivel.    



 75757575    

Alice Violeta Popescu 
(1970—)�

�

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
ÁLLAPO TÁLLAPO TÁLLAPO TÁLLAPO T     

�

már előre érzemmár előre érzemmár előre érzemmár előre érzem    
azt a nyugtalanságotazt a nyugtalanságotazt a nyugtalanságotazt a nyugtalanságot    
melyet előtted is éreztem melyet előtted is éreztem melyet előtted is éreztem melyet előtted is éreztem ————    
tekintetedbentekintetedbentekintetedbentekintetedben    
———— benned a csendben  benned a csendben  benned a csendben  benned a csendben ————    
mint egy hajómint egy hajómint egy hajómint egy hajó    
hajótörést szenvedtemhajótörést szenvedtemhajótörést szenvedtemhajótörést szenvedtem    
s most as most as most as most a szerencsétlenségben szerencsétlenségben szerencsétlenségben szerencsétlenségben    
e magyarázate magyarázate magyarázate magyarázat fölött fölött fölött fölött    
veledveledveledveled álomra hajtom fejem álomra hajtom fejem álomra hajtom fejem álomra hajtom fejem    
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Dumitru Radu Popescu 
(1935—) 

�

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

A  PELIKÁN O KA  PELIKÁN O KA  PELIKÁN O KA  PELIKÁN O K     
    

Mintha szél hozta volnaMintha szél hozta volnaMintha szél hozta volnaMintha szél hozta volna őket őket őket őket    
megérkeztek a pelikánokmegérkeztek a pelikánokmegérkeztek a pelikánokmegérkeztek a pelikánok    
Mintha felhőkön Mintha felhőkön Mintha felhőkön Mintha felhőkön utaztakutaztakutaztakutaztak volna volna volna volna    
megérkeztek a pelikánokmegérkeztek a pelikánokmegérkeztek a pelikánokmegérkeztek a pelikánok    
D e a felhők nem látszanakD e a felhők nem látszanakD e a felhők nem látszanakD e a felhők nem látszanak    
T öbbé a szél semT öbbé a szél semT öbbé a szél semT öbbé a szél sem fúj fúj fúj fúj    
C sC sC sC supán a pelikánok upán a pelikánok upán a pelikánok upán a pelikánok repülnekrepülnekrepülnekrepülnek    
                                                                                            felénk fehérenfelénk fehérenfelénk fehérenfelénk fehéren    
aaaakár egy új ébredéskár egy új ébredéskár egy új ébredéskár egy új ébredés    



 77777777    

EM LÉKEZETEM LÉKEZETEM LÉKEZETEM LÉKEZET     
�

Akár egyAkár egyAkár egyAkár egy    
ffffoszforkutyaoszforkutyaoszforkutyaoszforkutya,,,,    
mely mely mely mely szőrétszőrétszőrétszőrét    
keresikeresikeresikeresi    
az éjszakában.az éjszakában.az éjszakában.az éjszakában.    

    
FÜ STFÜ STFÜ STFÜ ST     

�

SzeletelhetőSzeletelhetőSzeletelhetőSzeletelhető füst van a megyei könyvtárban! füst van a megyei könyvtárban! füst van a megyei könyvtárban! füst van a megyei könyvtárban!    
LehetLehetLehetLehet, hogy, hogy, hogy, hogy H omérosz H omérosz H omérosz H omérosz,,,, Akhilleusz, H eléna,  Akhilleusz, H eléna,  Akhilleusz, H eléna,  Akhilleusz, H eléna, 
O düsszeusz,O düsszeusz,O düsszeusz,O düsszeusz,    
Shakespeare, C aesar, KleopátraShakespeare, C aesar, KleopátraShakespeare, C aesar, KleopátraShakespeare, C aesar, Kleopátra    
D ohányt isznakD ohányt isznakD ohányt isznakD ohányt isznak    
É s nem jutnak közös nevezőre.És nem jutnak közös nevezőre.És nem jutnak közös nevezőre.És nem jutnak közös nevezőre.    
LehetLehetLehetLehet, hogy, hogy, hogy, hogy ez egy félévi kollokvium ez egy félévi kollokvium ez egy félévi kollokvium ez egy félévi kollokvium    
A tengeri és folyami közlekedésrőlA tengeri és folyami közlekedésrőlA tengeri és folyami közlekedésrőlA tengeri és folyami közlekedésről,,,,    
A történelemről és a prostitúciórólA történelemről és a prostitúciórólA történelemről és a prostitúciórólA történelemről és a prostitúcióról,,,,    
H ogy ilyen füst van a megyei könyvtárban.H ogy ilyen füst van a megyei könyvtárban.H ogy ilyen füst van a megyei könyvtárban.H ogy ilyen füst van a megyei könyvtárban.    
    

�

�
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Nicolae Prelipceanu 
(1942—) 

�

    
    
    
    

    
    
    

N O V EM BERI C SÓ N AKN O V EM BERI C SÓ N AKN O V EM BERI C SÓ N AKN O V EM BERI C SÓ N AK     
�

N em történt semmi aN em történt semmi aN em történt semmi aN em történt semmi azon a szomorúzon a szomorúzon a szomorúzon a szomorú    
                                                                                                                                                    vasárnaponvasárnaponvasárnaponvasárnapon    
MMMMintintintint abban a abban a abban a abban a novemberi csónakon novemberi csónakon novemberi csónakon novemberi csónakon    
    
melybe beleültünkmelybe beleültünkmelybe beleültünkmelybe beleültünk    
    
el akarom felejteni a város utcáitel akarom felejteni a város utcáitel akarom felejteni a város utcáitel akarom felejteni a város utcáit    
kitártkitártkitártkitárt szemekkel szemekkel szemekkel szemekkel    
csak te vagy a végtelenbencsak te vagy a végtelenbencsak te vagy a végtelenbencsak te vagy a végtelenben    
    
távolodik a távolodik a távolodik a távolodik a csónakcsónakcsónakcsónak    
vitorlák helyettvitorlák helyettvitorlák helyettvitorlák helyett    
lelkeinkkellelkeinkkellelkeinkkellelkeinkkel    



 79797979    

M IK Ö ZBEN  T EM IK Ö ZBEN  T EM IK Ö ZBEN  T EM IK Ö ZBEN  T E    
�

Miközben Miközben Miközben Miközben te te te te hiányoztálhiányoztálhiányoztálhiányoztál    
lelkem fölöttlelkem fölöttlelkem fölöttlelkem fölött    
eltelt még néhány perceltelt még néhány perceltelt még néhány perceltelt még néhány perc    
    
miközben te hiányoztál négy felhőmiközben te hiányoztál négy felhőmiközben te hiányoztál négy felhőmiközben te hiányoztál négy felhő    
vonult el egy szobor fölöttvonult el egy szobor fölöttvonult el egy szobor fölöttvonult el egy szobor fölött    
s s s s négy nyárfalevél hullt lenégy nyárfalevél hullt lenégy nyárfalevél hullt lenégy nyárfalevél hullt le    
a város páncélszekrényébea város páncélszekrényébea város páncélszekrényébea város páncélszekrényébe    
    
miközben miközben miközben miközben te te te te hiányoztálhiányoztálhiányoztálhiányoztál    
egy egy egy egy isisisismeretlenmeretlenmeretlenmeretlen irányban irányban irányban irányban    
én elmentemén elmentemén elmentemén elmentem    

    
A  PIT EŞA  PIT EŞA  PIT EŞA  PIT EŞT IT IT IT I----I ÁLLO M ÁSO NI ÁLLO M ÁSO NI ÁLLO M ÁSO NI ÁLLO M ÁSO N     

�

Egy őEgy őEgy őEgy őszi nap ismét visszaszi nap ismét visszaszi nap ismét visszaszi nap ismét visszajövökjövökjövökjövök    
a végtelen tehervonatok melléa végtelen tehervonatok melléa végtelen tehervonatok melléa végtelen tehervonatok mellé    
„vajon eszembe jut„vajon eszembe jut„vajon eszembe jut„vajon eszembe jut----e e e e majd majd majd majd mmmmilyen színűekilyen színűekilyen színűekilyen színűek    
                                                                                                                                                                                a tea tea tea te    szemeidszemeidszemeidszemeid    
szavaid nyílvesszőjeszavaid nyílvesszőjeszavaid nyílvesszőjeszavaid nyílvesszője    
lelkemlelkemlelkemlelkemetetetet ismét eltalál ismét eltalál ismét eltalál ismét eltalálja”ja”ja”ja”    
egy őszi nap vagy egy nyári napegy őszi nap vagy egy nyári napegy őszi nap vagy egy nyári napegy őszi nap vagy egy nyári nap    
vagy egy éjszakánvagy egy éjszakánvagy egy éjszakánvagy egy éjszakán    
vagy sohasemvagy sohasemvagy sohasemvagy sohasem    
    
majdnem tiszta ma az égmajdnem tiszta ma az égmajdnem tiszta ma az égmajdnem tiszta ma az ég    
akkor vajonakkor vajonakkor vajonakkor vajon    
majd majd majd majd eszembe jutokeszembe jutokeszembe jutokeszembe jutok----eeee    
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M ARAD  A  C SEN DM ARAD  A  C SEN DM ARAD  A  C SEN DM ARAD  A  C SEN D     
�

széttépsz még egy papírt elrobog még egy vonatszéttépsz még egy papírt elrobog még egy vonatszéttépsz még egy papírt elrobog még egy vonatszéttépsz még egy papírt elrobog még egy vonat    
a rokkantak a rokkantak a rokkantak a rokkantak ssss a a a a szivarcsikkek fölött szivarcsikkek fölött szivarcsikkek fölött szivarcsikkek fölött    
az őszi nap aranyesőjeaz őszi nap aranyesőjeaz őszi nap aranyesőjeaz őszi nap aranyesője    
a múlt fea múlt fea múlt fea múlt fejére hulljére hulljére hulljére hull    
    
még vársz gondolkozol még vársz gondolkozol még vársz gondolkozol még vársz gondolkozol majd majd majd majd megadod magadmegadod magadmegadod magadmegadod magad    
a lassan meghalóa lassan meghalóa lassan meghalóa lassan meghaló    
régi leveleknekrégi leveleknekrégi leveleknekrégi leveleknek    
    
ki mondja meg nekedki mondja meg nekedki mondja meg nekedki mondja meg neked hogy mindezek hogy mindezek hogy mindezek hogy mindezek    
nem létezneknem létezneknem létezneknem léteznek    
ki kérdezzen meg tégedki kérdezzen meg tégedki kérdezzen meg tégedki kérdezzen meg téged    
hogy hogy hogy hogy én én én én mit hiszek rólukmit hiszek rólukmit hiszek rólukmit hiszek róluk    
    
a hallgatás fészket raka hallgatás fészket raka hallgatás fészket raka hallgatás fészket rak    
a a a a rokkantak s rokkantak s rokkantak s rokkantak s a a a a nyárfalevelek közöttnyárfalevelek közöttnyárfalevelek közöttnyárfalevelek között    
s csak annyits csak annyits csak annyits csak annyit mondasz mondasz mondasz mondasz    
az élet eltelikaz élet eltelikaz élet eltelikaz élet eltelik    
a csend marada csend marada csend marada csend marad    

    
M O STM O STM O STM O ST     

�

Most a mi sorunk jönMost a mi sorunk jönMost a mi sorunk jönMost a mi sorunk jön    
a mindenikéa mindenikéa mindenikéa mindeniké    
állj mellettem és ne moccanjállj mellettem és ne moccanjállj mellettem és ne moccanjállj mellettem és ne moccanj    
olyan lesz mint egy tengeri szellőolyan lesz mint egy tengeri szellőolyan lesz mint egy tengeri szellőolyan lesz mint egy tengeri szellő    
olyan lesz mint köd a hegyekenolyan lesz mint köd a hegyekenolyan lesz mint köd a hegyekenolyan lesz mint köd a hegyeken    
eltűnésem a te eltűnésedeltűnésem a te eltűnésedeltűnésem a te eltűnésedeltűnésem a te eltűnésed    
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RÉG EBBRÉG EBBRÉG EBBRÉG EBB     
�

Fészket rakott bennem a halálFészket rakott bennem a halálFészket rakott bennem a halálFészket rakott bennem a halál    
fiókáifiókáifiókáifiókái    
agyamban tanagyamban tanagyamban tanagyamban tanulnak meg repülniulnak meg repülniulnak meg repülniulnak meg repülni    

    
A  RÁM SZEG ZET T  SZEMA  RÁM SZEG ZET T  SZEMA  RÁM SZEG ZET T  SZEMA  RÁM SZEG ZET T  SZEM     

�

Az örök éjszakátAz örök éjszakátAz örök éjszakátAz örök éjszakát    
egy muegy muegy muegy mulandó reggel követlandó reggel követlandó reggel követlandó reggel követ    
átmeneti esőzéseket végtelen esőzésekátmeneti esőzéseket végtelen esőzésekátmeneti esőzéseket végtelen esőzésekátmeneti esőzéseket végtelen esőzések    
                                          követnek                                          követnek                                          követnek                                          követnek    
katedrálisok és szőlősök közöttkatedrálisok és szőlősök közöttkatedrálisok és szőlősök közöttkatedrálisok és szőlősök között    
leveleket olvasvaleveleket olvasvaleveleket olvasvaleveleket olvasva    
rám szegzettrám szegzettrám szegzettrám szegzett titkos szemét titkos szemét titkos szemét titkos szemét    
keresem akeresem akeresem akeresem az anyagnakz anyagnakz anyagnakz anyagnak    
    



 82828282    

Aurel R�u 
(1930—) 

�

    
    
    
    
    
    
    

    
M EG O LD ÁSM EG O LD ÁSM EG O LD ÁSM EG O LD ÁS    

�

Apám még földet szánt.Apám még földet szánt.Apám még földet szánt.Apám még földet szánt.    
Juhokat tenyészt,Juhokat tenyészt,Juhokat tenyészt,Juhokat tenyészt,    
s felmegy a késő éjszakábas felmegy a késő éjszakábas felmegy a késő éjszakábas felmegy a késő éjszakába    
az égbe, az ágak közé, hogy leszüreteljeaz égbe, az ágak közé, hogy leszüreteljeaz égbe, az ágak közé, hogy leszüreteljeaz égbe, az ágak közé, hogy leszüretelje    
a dér ütötte almákat. Fát vág a téli erdőbena dér ütötte almákat. Fát vág a téli erdőbena dér ütötte almákat. Fát vág a téli erdőbena dér ütötte almákat. Fát vág a téli erdőben    
és látja a nyugodt léptű medvéket, őzeketés látja a nyugodt léptű medvéket, őzeketés látja a nyugodt léptű medvéket, őzeketés látja a nyugodt léptű medvéket, őzeket    
és szarvasés szarvasés szarvasés szarvasokat.okat.okat.okat.    
S ha néha hazatérek,S ha néha hazatérek,S ha néha hazatérek,S ha néha hazatérek,    
sokáigsokáigsokáigsokáig    

        mellettem ülmellettem ülmellettem ülmellettem ül    
                    a csendbena csendbena csendbena csendben    

                        előkelőnelőkelőnelőkelőnelőkelőn    
és mintha idegen.és mintha idegen.és mintha idegen.és mintha idegen.    



 83838383    

IK O N O SZTÁZIK O N O SZTÁZIK O N O SZTÁZIK O N O SZTÁZ     
�

Látom miként a szent Látom miként a szent Látom miként a szent Látom miként a szent     
kezével saját magátkezével saját magátkezével saját magátkezével saját magát    
kiveszi az ikonból.kiveszi az ikonból.kiveszi az ikonból.kiveszi az ikonból.    
Látom miként Keresztelő JánosLátom miként Keresztelő JánosLátom miként Keresztelő JánosLátom miként Keresztelő János    
rubinok között viszi a fejétrubinok között viszi a fejétrubinok között viszi a fejétrubinok között viszi a fejét    
egy tálcán.egy tálcán.egy tálcán.egy tálcán.    

    
EG Y N YÁRBÓ LEG Y N YÁRBÓ LEG Y N YÁRBÓ LEG Y N YÁRBÓ L    

�

H allgattuk a források H allgattuk a források H allgattuk a források H allgattuk a források bölcselkedésétbölcselkedésétbölcselkedésétbölcselkedését,,,,    
É s kedves voltál nekem nagyon.És kedves voltál nekem nagyon.És kedves voltál nekem nagyon.És kedves voltál nekem nagyon.    
———— N ézd, zuhan a H old!  N ézd, zuhan a H old!  N ézd, zuhan a H old!  N ézd, zuhan a H old! ————    kiáltották.kiáltották.kiáltották.kiáltották.    
S te félreléptél. É s halloS te félreléptél. É s halloS te félreléptél. É s halloS te félreléptél. É s hallottukttukttukttuk, ahogyan lezuhant., ahogyan lezuhant., ahogyan lezuhant., ahogyan lezuhant.    
S most, hogy a vízbe hulltS most, hogy a vízbe hulltS most, hogy a vízbe hulltS most, hogy a vízbe hullt, , , ,     
Lángjaiba öltöztetett. Lángjaiba öltöztetett. Lángjaiba öltöztetett. Lángjaiba öltöztetett.     
    
S te kacagtál,S te kacagtál,S te kacagtál,S te kacagtál,    
S a források filozofáltak,S a források filozofáltak,S a források filozofáltak,S a források filozofáltak,    
S teS teS teS te nagyon kedves voltál nekem nagyon kedves voltál nekem nagyon kedves voltál nekem nagyon kedves voltál nekem....    
    
    

�

�
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Nichita St�nescu 
(1933—1983) 

 
 

    

    
    

AZ  IM AAZ  IM AAZ  IM AAZ  IM A     
�

Bocsáss meg és segítsBocsáss meg és segítsBocsáss meg és segítsBocsáss meg és segíts    
és törüld le a szememés törüld le a szememés törüld le a szememés törüld le a szemem    
és fordítsd el arcomés fordítsd el arcomés fordítsd el arcomés fordítsd el arcom    
a dolgok láthatatlan kezdete felé.a dolgok láthatatlan kezdete felé.a dolgok láthatatlan kezdete felé.a dolgok láthatatlan kezdete felé.    
    
B ocsáss Bocsáss Bocsáss Bocsáss meg és segítsmeg és segítsmeg és segítsmeg és segíts    
és mosd meg a szívemetés mosd meg a szívemetés mosd meg a szívemetés mosd meg a szívemet    
és a gőzt a lelkembőlés a gőzt a lelkembőlés a gőzt a lelkembőlés a gőzt a lelkemből    
töltsd ujjaid közé.töltsd ujjaid közé.töltsd ujjaid közé.töltsd ujjaid közé.    
    
B ocsáss meg és segítsBocsáss meg és segítsBocsáss meg és segítsBocsáss meg és segíts    
és fordítsd le rólamés fordítsd le rólamés fordítsd le rólamés fordítsd le rólam    
legújabb testemet legújabb testemet legújabb testemet legújabb testemet     
mely szétzúzza régi termetem.mely szétzúzza régi termetem.mely szétzúzza régi termetem.mely szétzúzza régi termetem.    
    
B ocsáss meg és segítsBocsáss meg és segítsBocsáss meg és segítsBocsáss meg és segíts    
É s emeld le rólamÉs emeld le rólamÉs emeld le rólamÉs emeld le rólam    
Azt a fekete angyaltAzt a fekete angyaltAzt a fekete angyaltAzt a fekete angyalt    
Mely elszenvedte e jelMely elszenvedte e jelMely elszenvedte e jelMely elszenvedte e jellemet.lemet.lemet.lemet.    
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A  V ERSA  V ERSA  V ERSA  V ERS    
�

A vers a könnyező szem.A vers a könnyező szem.A vers a könnyező szem.A vers a könnyező szem.    
A váll, amelyik sír,A váll, amelyik sír,A váll, amelyik sír,A váll, amelyik sír,    
a síró váll szeme.a síró váll szeme.a síró váll szeme.a síró váll szeme.    
A síró kéz,A síró kéz,A síró kéz,A síró kéz,    
a könnyező kéz szeme.a könnyező kéz szeme.a könnyező kéz szeme.a könnyező kéz szeme.    
Ő  a síró tövis,Ő  a síró tövis,Ő  a síró tövis,Ő  a síró tövis,    
a síró talp szeme.a síró talp szeme.a síró talp szeme.a síró talp szeme.    
Ó , barátaim,Ó , barátaim,Ó , barátaim,Ó , barátaim,    
a vers nem könnycsepp,a vers nem könnycsepp,a vers nem könnycsepp,a vers nem könnycsepp,    
ő maga a sírás,ő maga a sírás,ő maga a sírás,ő maga a sírás,    
egy fel nem talált szem sírása,egy fel nem talált szem sírása,egy fel nem talált szem sírása,egy fel nem talált szem sírása,    
annak a szemnek a könnyeannak a szemnek a könnyeannak a szemnek a könnyeannak a szemnek a könnye,,,,    
akinek szépnekakinek szépnekakinek szépnekakinek szépnek    
s boldognak kell lennie.s boldognak kell lennie.s boldognak kell lennie.s boldognak kell lennie.    

    
Ö N ARC KÉPÖ N ARC KÉPÖ N ARC KÉPÖ N ARC KÉP    

�

Én nem vagyok más,Én nem vagyok más,Én nem vagyok más,Én nem vagyok más,    
csak egy beszélőcsak egy beszélőcsak egy beszélőcsak egy beszélő    
vérfolt.vérfolt.vérfolt.vérfolt.    

    
JELJELJELJEL    

�

Lassan! Menjetek lassan!Lassan! Menjetek lassan!Lassan! Menjetek lassan!Lassan! Menjetek lassan!    
N em látjátok? A kő elfáradt.N em látjátok? A kő elfáradt.N em látjátok? A kő elfáradt.N em látjátok? A kő elfáradt.    
Alszik. Istenem, alszik.Alszik. Istenem, alszik.Alszik. Istenem, alszik.Alszik. Istenem, alszik.    
A kő nagyon elfáradt.A kő nagyon elfáradt.A kő nagyon elfáradt.A kő nagyon elfáradt.    



 86868686    

V ezessétek el a lovakat!V ezessétek el a lovakat!V ezessétek el a lovakat!V ezessétek el a lovakat!    
S te, mit csinálsz ott…S te, mit csinálsz ott…S te, mit csinálsz ott…S te, mit csinálsz ott…    
V eV eV eV eled beszélek! Légy figyelmes!led beszélek! Légy figyelmes!led beszélek! Légy figyelmes!led beszélek! Légy figyelmes!    
Igen nagy robajjal érkezik ez a napkelte.Igen nagy robajjal érkezik ez a napkelte.Igen nagy robajjal érkezik ez a napkelte.Igen nagy robajjal érkezik ez a napkelte.    
A kő elfáradt.A kő elfáradt.A kő elfáradt.A kő elfáradt.    
H allgasson el a felkelő H old!H allgasson el a felkelő H old!H allgasson el a felkelő H old!H allgasson el a felkelő H old!    
V igyázzatok, legyeV igyázzatok, legyeV igyázzatok, legyeV igyázzatok, legyetek csendben.tek csendben.tek csendben.tek csendben.    
                                                                                                                                            H allgassatok H allgassatok H allgassatok H allgassatok ————    
A kő elfáradt.A kő elfáradt.A kő elfáradt.A kő elfáradt.    

 
 



 87878787    

Nicolae Stoie 
(1940—2017) 

�

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

IIIIT TT TT TT T     
�

Itt minden szilvafa, mogyorófaItt minden szilvafa, mogyorófaItt minden szilvafa, mogyorófaItt minden szilvafa, mogyorófa    
Egy tapasztalt és jó tanítómester:Egy tapasztalt és jó tanítómester:Egy tapasztalt és jó tanítómester:Egy tapasztalt és jó tanítómester:    
Megtanuljuk az eMegtanuljuk az eMegtanuljuk az eMegtanuljuk az eső ábécéjét,ső ábécéjét,ső ábécéjét,ső ábécéjét,    
Kívülről megtanuljuk a bárányok nyelvétKívülről megtanuljuk a bárányok nyelvétKívülről megtanuljuk a bárányok nyelvétKívülről megtanuljuk a bárányok nyelvét,,,,    
A kecskék nyelvét, s a kakukk nyelvét;A kecskék nyelvét, s a kakukk nyelvét;A kecskék nyelvét, s a kakukk nyelvét;A kecskék nyelvét, s a kakukk nyelvét;    
A diófa zöld gyökere alattA diófa zöld gyökere alattA diófa zöld gyökere alattA diófa zöld gyökere alatt    
A diófa szívéig ásunkA diófa szívéig ásunkA diófa szívéig ásunkA diófa szívéig ásunk,,,,    
Ahonnan rigók és kakukkok hAhonnan rigók és kakukkok hAhonnan rigók és kakukkok hAhonnan rigók és kakukkok hívnak.ívnak.ívnak.ívnak.    
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N EM ZED ÉKN EM ZED ÉKN EM ZED ÉKN EM ZED ÉK     
�

Mi megállunk a szélbenMi megállunk a szélbenMi megállunk a szélbenMi megállunk a szélben    
Mi megállMi megállMi megállMi megállunk fegyverekunk fegyverekunk fegyverekunk fegyverek tüzében tüzében tüzében tüzében    
Mi megállunk a napsütésbenMi megállunk a napsütésbenMi megállunk a napsütésbenMi megállunk a napsütésben    
Mi megállunkMi megállunkMi megállunkMi megállunk az az az az    édenből szakadt édenből szakadt édenből szakadt édenből szakadt     
és egészséges otthonés egészséges otthonés egészséges otthonés egészséges otthon melegében melegében melegében melegében    
Mi megállunk Mi megállunk Mi megállunk Mi megállunk a a a a virágok közöttvirágok közöttvirágok közöttvirágok között    
Európa utcáin Európa utcáin Európa utcáin Európa utcáin az az az az ünnepekenünnepekenünnepekenünnepeken    
Mi vigyázzállásban állunkMi vigyázzállásban állunkMi vigyázzállásban állunkMi vigyázzállásban állunk    
Századunk sSzázadunk sSzázadunk sSzázadunk szívverésében.zívverésében.zívverésében.zívverésében.    

    
A  LEPK ÉKET  SZERET V EA  LEPK ÉKET  SZERET V EA  LEPK ÉKET  SZERET V EA  LEPK ÉKET  SZERET V E    

�

AAAA kertben egy virágra kertben egy virágra kertben egy virágra kertben egy virágra leszállt leszállt leszállt leszállt    
a lepke.a lepke.a lepke.a lepke.    
A gyertyaA gyertyaA gyertyaA gyertya----virágra.virágra.virágra.virágra.    
    
———— Ó , uram, vajon kinek használ Ó , uram, vajon kinek használ Ó , uram, vajon kinek használ Ó , uram, vajon kinek használ    
ekkora szárnyekkora szárnyekkora szárnyekkora szárny---- és színpazarlás? és színpazarlás? és színpazarlás? és színpazarlás?    
    
Az éj leplétAz éj leplétAz éj leplétAz éj leplét számjegyekkel számjegyekkel számjegyekkel számjegyekkel    
és szöveggel eltakarta,és szöveggel eltakarta,és szöveggel eltakarta,és szöveggel eltakarta,    
mígmígmígmíg egyszerre szemembe hullt egyszerre szemembe hullt egyszerre szemembe hullt egyszerre szemembe hullt    
ötezer csillag.ötezer csillag.ötezer csillag.ötezer csillag.    
    
———— H allgass, és  H allgass, és  H allgass, és  H allgass, és szeresd szeresd szeresd szeresd a lepkéket,a lepkéket,a lepkéket,a lepkéket,    
mondta,mondta,mondta,mondta,    
egy színes madarategy színes madarategy színes madarategy színes madarat    
bbbbárki szerethet.árki szerethet.árki szerethet.árki szerethet.    
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N yom nélkül eltűntem,N yom nélkül eltűntem,N yom nélkül eltűntem,N yom nélkül eltűntem,    
anélkül, hogy egy sort isanélkül, hogy egy sort isanélkül, hogy egy sort isanélkül, hogy egy sort is    
elolvastam volna.elolvastam volna.elolvastam volna.elolvastam volna.    
    
Égő gyertyaÉgő gyertyaÉgő gyertyaÉgő gyertya----erdőt ültettemerdőt ültettemerdőt ültettemerdőt ültettem    
az engem nyomozó lepkeaz engem nyomozó lepkeaz engem nyomozó lepkeaz engem nyomozó lepkerajnak.rajnak.rajnak.rajnak.    

    
ÉSÉSÉSÉS    

�

LátodLátodLátodLátod, melled fehér haván, melled fehér haván, melled fehér haván, melled fehér haván    
elvonul a nadragulya elvonul a nadragulya elvonul a nadragulya elvonul a nadragulya árnyéka,árnyéka,árnyéka,árnyéka,    
ssss szemed kék forrásába szemed kék forrásába szemed kék forrásába szemed kék forrásába    
a H old a H old a H old a H old lepkéjelepkéjelepkéjelepkéje leszáll leszáll leszáll leszáll....    
    
LátodLátodLátodLátod, a , a , a , a csipkebogyócsipkebogyócsipkebogyócsipkebogyó lehajtja lehajtja lehajtja lehajtja    
piros ágait piros ágait piros ágait piros ágait ———— akár az ujjakat  akár az ujjakat  akár az ujjakat  akár az ujjakat ———— a fűbe, a fűbe, a fűbe, a fűbe,    
a sárga napnyugta sugaraivala sárga napnyugta sugaraivala sárga napnyugta sugaraivala sárga napnyugta sugaraival mintha mintha mintha mintha    
egy kerub énekelne egy hárfán a kertben.egy kerub énekelne egy hárfán a kertben.egy kerub énekelne egy hárfán a kertben.egy kerub énekelne egy hárfán a kertben.    
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Lucian Vasiliu 
(1954—) 

�

�
�

1954195419541954.... JAN U ÁR 8 JAN U ÁR 8 JAN U ÁR 8 JAN U ÁR 8....    
�

MínuszMínuszMínuszMínusz 2 2 2 24 fokos hidegben születtem4 fokos hidegben születtem4 fokos hidegben születtem4 fokos hidegben születtem a leghidegebb a leghidegebb a leghidegebb a leghidegebb    
a legszebb télen 1944 után.a legszebb télen 1944 után.a legszebb télen 1944 után.a legszebb télen 1944 után.    
Európa sebeiben üvöltöttek a farkasok.Európa sebeiben üvöltöttek a farkasok.Európa sebeiben üvöltöttek a farkasok.Európa sebeiben üvöltöttek a farkasok.    
Kopasz voltamKopasz voltamKopasz voltamKopasz voltam    
mint egy hóleptemint egy hóleptemint egy hóleptemint egy hólepte    
tanya Szibériában.tanya Szibériában.tanya Szibériában.tanya Szibériában.    
    
Születésemkor Születésemkor Születésemkor Születésemkor     
termésben bőséges évet jósoltam.termésben bőséges évet jósoltam.termésben bőséges évet jósoltam.termésben bőséges évet jósoltam.    
Lelkem szegény volt Lelkem szegény volt Lelkem szegény volt Lelkem szegény volt ————    
eszembe juteszembe juteszembe juteszembe jut az az az az a falióra a falióra a falióra a falióra    
amamamamelyben éltemelyben éltemelyben éltemelyben éltem    
s melyben s melyben s melyben s melyben pontos időpontos időpontos időpontos időre gondoltamre gondoltamre gondoltamre gondoltam....    
    
Anyám az egyedüli nő volt a világon.Anyám az egyedüli nő volt a világon.Anyám az egyedüli nő volt a világon.Anyám az egyedüli nő volt a világon.    
Fogalmam sem volt metafizikárólFogalmam sem volt metafizikárólFogalmam sem volt metafizikárólFogalmam sem volt metafizikáról    
fogalmam sem volt a radioaktívfogalmam sem volt a radioaktívfogalmam sem volt a radioaktívfogalmam sem volt a radioaktív hamuról hamuról hamuról hamuról    
fogalmam sem voltfogalmam sem voltfogalmam sem voltfogalmam sem volt    
kötélről alkoholról mágiáról nőkrőlkötélről alkoholról mágiáról nőkrőlkötélről alkoholról mágiáról nőkrőlkötélről alkoholról mágiáról nőkről    öngyilkosságrólöngyilkosságrólöngyilkosságrólöngyilkosságról....    
MínuszMínuszMínuszMínusz 24 fokon, a leghidegeb 24 fokon, a leghidegeb 24 fokon, a leghidegeb 24 fokon, a leghidegebbbbb    
a legszebb télen 1944 után.a legszebb télen 1944 után.a legszebb télen 1944 után.a legszebb télen 1944 után.    
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Dan Verona 
(1947—) 

�

�

�

�

�
�

�

�

�

M IK O R PIHEN  A  SZÁZADM IK O R PIHEN  A  SZÁZADM IK O R PIHEN  A  SZÁZADM IK O R PIHEN  A  SZÁZAD     
�

Mikor pihen a századMikor pihen a századMikor pihen a századMikor pihen a század    
A bódékban recepteketA bódékban recepteketA bódékban recepteketA bódékban recepteket    
Á rulnak verselőknekÁrulnak verselőknekÁrulnak verselőknekÁrulnak verselőknek    
Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos kisüléseket forgatnak fejükbenkisüléseket forgatnak fejükbenkisüléseket forgatnak fejükbenkisüléseket forgatnak fejükben    
                                                                                                                                                                                                    az öregekaz öregekaz öregekaz öregek    
majd a gondmajd a gondmajd a gondmajd a gondolattal megbékéolattal megbékéolattal megbékéolattal megbékélve elalusznaklve elalusznaklve elalusznaklve elalusznak    
A gyerekek várják hogy kivirágozzékA gyerekek várják hogy kivirágozzékA gyerekek várják hogy kivirágozzékA gyerekek várják hogy kivirágozzék    
A műfű az ég alattA műfű az ég alattA műfű az ég alattA műfű az ég alatt    
S a költők egyházközségi tagokkalS a költők egyházközségi tagokkalS a költők egyházközségi tagokkalS a költők egyházközségi tagokkal    teniszeznekteniszeznekteniszeznekteniszeznek    
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George Vrânceanu 
(1950—) 

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

AZ  ELJEG YZÉSAZ  ELJEG YZÉSAZ  ELJEG YZÉSAZ  ELJEG YZÉS    
�

Ó , a megmérgezett kezekÓ , a megmérgezett kezekÓ , a megmérgezett kezekÓ , a megmérgezett kezek    
a villámsújtotta madár aprólékábóla villámsújtotta madár aprólékábóla villámsújtotta madár aprólékábóla villámsújtotta madár aprólékából    
romlott almákat romlott almákat romlott almákat romlott almákat válogatnak reggelenteválogatnak reggelenteválogatnak reggelenteválogatnak reggelente,,,,    
sokszor sokszor sokszor sokszor összetévesztve összetévesztve összetévesztve összetévesztve magukat szőkeségedmagukat szőkeségedmagukat szőkeségedmagukat szőkeséged    
                                                                                                                                                                                    csöndjével…csöndjével…csöndjével…csöndjével…    
A tűzpecsétek összezárják ajkad:A tűzpecsétek összezárják ajkad:A tűzpecsétek összezárják ajkad:A tűzpecsétek összezárják ajkad:    
menyasszonyi ruhádmenyasszonyi ruhádmenyasszonyi ruhádmenyasszonyi ruhád    
kérdéseket tesz fel a tűznekkérdéseket tesz fel a tűznekkérdéseket tesz fel a tűznekkérdéseket tesz fel a tűznek    
s a rigónak,s a rigónak,s a rigónak,s a rigónak,    
akár a száraz falevelekkelakár a száraz falevelekkelakár a száraz falevelekkelakár a száraz falevelekkel zörgető zörgető zörgető zörgető almás almás almás almáskert,kert,kert,kert,    
melyről lecsepeg az égmelyről lecsepeg az égmelyről lecsepeg az égmelyről lecsepeg az ég    
s szétfolyik a láthatárons szétfolyik a láthatárons szétfolyik a láthatárons szétfolyik a láthatáron…………    
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A  PÁLYA  K Ö RÜ LA  PÁLYA  K Ö RÜ LA  PÁLYA  K Ö RÜ LA  PÁLYA  K Ö RÜ L    
�

Lehajlik a térd a síkság fölé,Lehajlik a térd a síkság fölé,Lehajlik a térd a síkság fölé,Lehajlik a térd a síkság fölé,    
s hallanis hallanis hallanis hallani ilyenképp mily ilyenképp mily ilyenképp mily ilyenképp mily titokzatos, titokzatos, titokzatos, titokzatos,    
miként a könnyező hús a pálya körülmiként a könnyező hús a pálya körülmiként a könnyező hús a pálya körülmiként a könnyező hús a pálya körül    
ahogy ahogy ahogy ahogy liliomliliomliliomliliom----ezüstté épülezüstté épülezüstté épülezüstté épül    
és szirmai és szirmai és szirmai és szirmai közé behajtközé behajtközé behajtközé behajt még egy szót. még egy szót. még egy szót. még egy szót.    
Megfojtott kiáltásMegfojtott kiáltásMegfojtott kiáltásMegfojtott kiáltásodbanodbanodbanodban    
markodból földet csipeget egy madár,markodból földet csipeget egy madár,markodból földet csipeget egy madár,markodból földet csipeget egy madár,    
vállaidban szaporodikvállaidban szaporodikvállaidban szaporodikvállaidban szaporodik    
a csönd, és ruhád alatta csönd, és ruhád alatta csönd, és ruhád alatta csönd, és ruhád alatt    
szárazszárazszárazszáraz, háromszögű, háromszögű, háromszögű, háromszögű    
fenyők visszhangzanak.fenyők visszhangzanak.fenyők visszhangzanak.fenyők visszhangzanak.    

�
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A kötetben szerepl� szerz�k 
 

Horia B�descu (Arefu, Arge� megye, 1943. február 24. —) — költ�, 
próza- és esszéíró. 

Maria Banu� (Bukarest, 1914. április 10. — Bukarest, 1999. július 14.) 
— zsidó származású román költ�, m�fordító és esszéíró. 

Ana Blandiana Otilia Valeria Rusan álneve (Temesvár, 1942. március 
25. —) — író, költ�. 

Mariana Bojan (Aranyosgyéres, 1947. június 16. —) — költ�, prózaíró 
és fest�m�vész.  

Nina Cassian  Renée Annie Cassian álneve (Gala�i, magy. Galac, 1924. 
november 27. — New York, 2014. április 15.) — zsidó származású román 
költ�, esszéíró, m�fordító és zeneszerz�. 

Virgil Carianopol (Caracal, Olt megye, (1908. március 29. — Bukarest, 
1984. április 6.) — költ�. 

Mircea C�rt�rescu (Bukarest, 1956. június 1. —) — költ�. 
Gabriel Cojocaru (Kolozsvár, 1962. november 8. —) — költ�. 
Ioana Cr�ciunescu (Bukarest, 1950. november 13. —) — színész és költ�. 
Ion Cristofor Ioan Cristofor Filipa� álneve (Geaca, magy. Gyeke, Kolozs 

megye, 1952. április 22. —) — költ�, m�fordító és publicista. 
Daniela Cr�snaru, teljes nevén  Daniela-Carmen Cr�snaru (Craiova, 

Dolj megye, 1950. április 14. —) — költ�, író, m�fordító. 
Vasile Dan (Che�ani, magy. Maroskece, Maros megye, 1948. május 8. —) 

— költ�, esszéíró, publicista. 
Simion Dasc�lu (új írói neve Simion Bogd�nescu) Ioan Gh. Puflea ál-

neve (Hupca, Bogd�ne�ti község, Vaslui megye, 1951. október 27. —) — 
költ�, próza- és esszéíró, publicista. 

Mircea Dinescu (Slobozia,  Ialomi�a megye, 1950. november 11. —) — 
költ�. 

Victor Felea (Muntele B�i�orii,  Járabánya község, Kolozs megye, 1923. 
május 24. — Kolozsvár, 1993. március 28.) — költ�, esszéíró, irodalomkritikus. 

Magdalena Ghica Magda Cârneci álneve (Gârleni, magy.  Gerlény, Bá-
kó megye, 1956. január 1.  —) — költ�, esszéíró, kritikus és publicista.  

Sorin Grecu (Kolozsvár, 1962. február 6. —) — költ�, publicista. 
Petru M. Ha� (Mi�ca, magy. T�zmiske, Arad megye, 1947. július 10. —) 

— költ�, publicista. 
Florin Iaru Florin Râp� álneve. (Bukarest, 1954. május 24. —) — költ�.  
Vasile Igna (Ardusat, magy. Erd�dszád, Máramaros megye, 1944. már-

cius 4. —) — költ�, prózaíró. 
�tefan Ioanid (Brassó, 1949. április 18. — 2009. november 4.) — költ�. 
Dumitru M. Ion (Br�te�ti, Albe�ti község, Arge� megye, 1948. január 1. —) 

— költ�, író és m�fordító. 
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Ion Iovan (G�e�ti, Dâmbovi�a megye, 1937. május 9. —) — költ� és 
prózaíró. 

Eugen Jebeleanu (Câmpina, magy. Campina, Prahova megye, 1911. áp-
rilis 24. — 1991. augusztus 21.) — akadémikus, költ�, publicista, m�for-
dító. 

Mariana Marin (Bukarest, 1956. február 10. — 2003. március 31.) — 
költ�, író. 

Angela Marinescu (Arad, 1941. július 8. —) — költ�. 
Virgil Mihaiu (Kolozsvár, 1951. június 28. —) — költ�, író. 
Ion Mircea születésekor Ioan keresztnevet visel (S�rma�u, magy. Nagy-

sármás, Maros megye, 1947. szeptember 1. —) — író, költ�. 
Ion Mure�an (Vultureni, magy. Borsaújfalu, Kolozs megye, 1955. január 

9. —) — költ�, publicista. 
Viorel Mure�an (Vicea, magy. Vicsa, Máramaros megye, 1953. április 1. —) 

— költ�, irodalomkritikus és publicista. 
Alexandru Mu�ina (Nagyszeben, 1954. július 1. — 2013. június 19.) — 

költ�, esszéíró és publicista. 
Gabriela Negreanu születésekor Gabriela Vasilache (Bukarest, 1947. 

július 6. — Bukarest, 1995. október 22.) — költ�, esszéíró. 
Marta Petreu  Rodica Marta Vartic álneve, született Rodica Marta Cri-

�an (Jucu de Jos, magy. Zsuk, Kolozs megye, 1955. március 14. —) — 
költ�, író. 

Adrian Popescu (Kolozsvár, 1947. május 24. —) — költ�, esszé- és pró-
zaíró. 

Alice Violeta Popescu (Buz�u, magy. Bodza, Buz�u megye, 1970. január 
27. —) — költ�. 

Dumitru Radu Popescu (P�u�a, Váradpósa, Bihar megye,  1935. au-
gusztus 19. —) — író, színm�író, forgatókönyvíró és akadémikus.  

Nicolae Prelipceanu (Suceava, magy.  Szucsáva, Sz�csvásár, Suceava 
megye, 1942. augusztus 10. —) — költ�, publicista. 

Aurel R�u (Josenii Bârg�ului, Alsóborgó, Beszterce-Naszód megye, 
1930. november 7. —) — költ�, prózaíró, m�fordító és esszéíró. 

Nichita St�nescu (Ploie�ti, Prahova megye, 1933. március 31. — Buka-
rest, 1983. december 13.) — költ�, író, esszéíró.  

Nicolae Stoie (Ocna Sibiului, magy. Vízakna, Szeben megye, 1940. no-
vember 29. — Brassó, 2017. augusztus 23.) — költ�, író, publicista. 

Lucian Vasiliu (Puie�ti, Vaslui (Vászló) megye, 1954. január 8. —) — 
költ�, író. 

Dan Verona (Luncani, Bákó megye, 1947. július 1. —) — költ�, író, 
m�fordító. 

George Vrânceanu Gheorghe I. Manolache írói álneve (1950. augusztus 
14. —) esszéíró, kritikus, költ�. 
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