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ACSAI ROLAND

ÚJRA ÉVEL
     VERÁNAK

Amíg a lány egy szál sárga tulipánt rakott az üres
Borosüvegbe, amibõl még pár napja ittak, a férfi
Lenézett a keskeny franciaerkélyrõl a Ferencesek 
Kertjére, melynek nedvesen zöldelltek éppen nagy,
Tömött lombjai a záporokkal tûzdelt tavaszban,

Aztán a meredek tûzfalakra siklott tekintete, 
A grafitiket meg sem próbálta megfejteni,  
És végül a gesztenyefák alatt futó, árnyas 
Mechwart-lépcsõre, ahol majd kéz a kézben, 
És az jutott eszébe, hogy mivel a mindenségnek 

Nincs emlékezete, mert miért is lenne, 
Szükségszerûen ez a pillanat is vele fog pusztulni 
Halála percében, miképpen az a múlt éjszakai is, 
Amikor nem tudott elaludni, és a lány azt tanácsolta
Neki, hogy kezdjen el képzeletben színes ceruzákat

Rakosgatni egymás fölé, arra koncentrálva, hogy 
Ébren maradjon; és ahogyan az a másnap reggeli is,
Amikor a sötét fürdõszobában cigiztek, és rájött, 
Hogy az arca voltaképpen egy másik arc negatívja –
Azé a lányé, aki most itt áll, vagy ül mögötte,

S haja észrevétlen fordul mind sötétebb vörösre,
Beszél, elkattint pár képet, cigarettáját szívja, 
S testének hõmérséklete keveredik az övével,
Melytõl a szerelem, ami a telet a föld alatt töltötte,
Mint egy évelõ növény, most újra ével…

Állnak ketten az erkélyen. Lesz-e ámen, hogy mindörökre.

La tempesta
Segítettem neked kifeszíteni a lepedõt –
Keretre a vásznat,
Hogy festhess rá,
De te inkább a hátamra rajzoltad ujjaiddal
A Vihart Giorgonétól,

Aki Plinius szerint, olyan dolgokat
Festett, amiket nem lehet megfesteni:
– mintha bármi mást érdemes lenne –
A mennydörgést, a villámlást,
És képén a vihar és a szereplõk,
A férfi és a nõ,
Jelentése örök rejtély marad,
Ahogyan mi sem tudhattuk,
Minek az allegóriái vagyunk.
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És valóban villámlott –
Odakint a távoli,
Toledót idézõ, romos házak fölött
Egy paparazzi-isten vakuja villant.

S aztán az éjszaka sötétkamrájában
– ahol összebújva feküdtünk
A szerelem fixáló folyadékában –
Kettõnk képét égboltnyivá nagyította.


