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Bremeniti su moii snoví ...

Bremeniti su m|ji snlvi,
pla\im se

da ie nas zora
tresnuti zab|ravlT
i da me nefu probud,iti
svjeíina tvog osmijeha_

llsrne

Na pr1zor mi kucaiu
tiiine.
za mene su dobre
kao ríjeii majhe
ftad miluje ili hara.
Nevidljive,

neopipljive su one,

ali sluíene u svahom
poftretu mome, tvlwe.
O ieljama mi snijevaiu.
éudne su doh miruju,
bezqlasnom, tvrdlm, upornlm
íutnilm.
Da mi ie Znati 1dlaze li,
da li se pomiiu nekamo,
nehome, bivaju li i oko drugih,
meni sliini bi(a?
Da Ii snjeino bijela,
iI una, prljava, ruína?
Znaju li da razveseljavalu?
Moída su pla§llive?

Sve to nije vaíno,
one su mi drage_

Znamo jed,no druqo
veó d,ugo.

A kada u nepovratnim snovima
osletim kafto me one ljepljive
ftapi slane posipaju,

vjerujem i znam da su
pokraj mene i

kao da mi se iini
da sam njihov mamac,
samac, koji ne moíe bez njih
i da su pored, mojih sumnji
katkad i predobre,

Terheseh álmaim

Terhesek álmaim
rettegek
hogy a hajnalhasadás
a fe]edést zúdít ja ránk
s nem üde mosolyod
ébreszt friss ízű napra_

Csöndeh

Csönd,ek

kopogtat1 ák ablaftomat,
anyám meleq szavainak

1óságát szórua felém,
mintha simogatna vagq dorgálna.
Láthatatlan\k,
megfoghatatlanok óX,

dm ott sejlenek
minden r ezd üIós ü nkb e n.
Y d g|j ah róI áImo doz naft .
Míq elpih enn ek, kül|d nc kö dók,
nesztelen, tömóna, engetl,etlen

hallqatással _

Tudni szeretném, t|varöppenneh-e,
elmoccan n a k - e pille dés ü kb ó1,

valahovd, valahová, valaki kdré
hi óket rárn emlékezteti.

lajh' hófehér-e vagu íehete,
piszkos ós rút-e az illetfr
Y aih' íelv idí t ainak- e?

Yaqq talán íélénkek ík is?

Ez mind,, mind,, nem léntleqes,

hedveseh ó'íl mindaháryan számomra.
Réges-réq óta
tudunk mi eqgmásról.
S ha visszafordíthatatlan
álmoh rengetegében

megérezem a sós ízű
ragatsos csöppek permetét bőrömtjn,
hiszem, hoqq valamenngien
itt nuüzsdgnek körülöttem,
s olqbá tűnik a látvánq,
csalétek vaqqok szemükben,
maqánqos, aki néIküIük
képtelen salát életét átlényegesíteni,
de kih olqkor-oltlkor éledező gyanúim ellenére

túIontúl is jóIelkííek.
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