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Im re Flóra

ET QU'AMOUR ET LES FLEURS

Mindinkább úgy tűnik, hogy idén elmarad 
az őszi csúcsidő. Nem nézünk a tükörbe.
Inkább nézzük, ahogy valami gyér havat 
szitál kedvetlenül a szűkös ég a földre.

ízlelgetjük, bizony, a középkorúságot. 
ó ,  jaj, mon cher Pierre, énekeljük-e még, 
hogy „ha öreg lesz”, és hogy „csak magára vágyott”, 
vagy itt kell hagyni ezt a túl édes zenét?

Egy reumás trouvére a térdét borogatva, 
amint arról eseng, hogy „arcod ifjú hamva” -  
elég valószínű, hogy nevetést fakaszt.

Bár ez megszokható. De közben hova lett 
egyrészt az, amiért, másrészt az, akinek?
Hát így, mon cher Pierre. Nem ér meg több tavaszt

A DUNA-PARTON TALÁLKOZTUNK ÚJRA

A Duna-parton találkoztunk újra.
Esős délután volt, amely 
éppen estébe kezdett már hajolni, 
október vége, november talán.
Amikor kiléptem az épületből,
ott állt a ritkás ellenfényben
mind a két kezét zsebre dugva,
és bár az eső zuhogott,
haján csak egy-két vízcsepp csillant.
Kellemetlenül hideg volt, s döbbenten
konstatáltam, hogy csak egy vékony, szürke
nyári öltönyt visel, amelynek
zakóján ugyan fölhajtotta
a gallért, de hát volt vagy nyolc fok,
úgyhogy megsajnáltam -  minek tagadjam.
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(Bonyolultabb volt persze ez az érzés, 
mert ahogy ott állt, és szemlátomást 
kíváncsian figyelte a bokámat, 
tettetve, mintha más nem érdekelné, 
s csak akkor emelte föl a szemét 
az alsó ajkamra, mikor 
már hat lépésre voltam tőle -  kissé 
mocorogni kezdett a vérnyomásom.)

-  Régen nem találkoztunk, asszonyom
-  mondta könnyedén bólintva, miközben 

tekintetével végigtapogatta
mindkét ajkamat, sőt, már-már közéjük 
kezdett -  úgy látszott -  furakodni, 
mikor egyszer csak mintegy meggondolva 
magát, gyorsan testtartást váltott, 
s magától értetődő természetességgel 
nyújtva a karját, átvette az ernyőm, 
s szemét lesütve mondta: -  Elkísérem.

-  Nem bánom -  feleltem, és elindultunk 
a kissé olajos felületű
tócsák között, amelyek felizzottak 
az egyszerre kigyulladó 
higanygőzlámpák fényei alatt.
Amerre mentünk, furcsamód kihalt 
volt a város, bár távolabb, a Lánchíd 
környékén jól látszott a forgalom 
szokásos esti lüktetése.

-  Még mindig oly megközelítheteden?
-  kérdezte félig ironikusan, 

szeme sarkából lefelé pillantva.
-  Úgy tűnik -  mondtam szelíden -, 

hogy kissé értékcsökkent árut 
próbál eladni, nem gondolja?
Nevetett, és gyöngéden a kezemre 
tette a bal kezét, miközben 
látszólag elmélyülten vizsgálgatta
a nemrég helyreállított szecessziós 
épületet, mely mellett elhaladtunk, 
majd még mindig a kezemet érintve 
szemembe nézett, s félig mosolyogva, 
félig diplomataközönnyel így szólt:

-  De magának sincs már sok tartaléka.
-  Beérem tehát azzal a kevéssel.

Egy darabig szódanul lépegettünk, 
közben az eső megcsendesedett,
s mintegy négy háztömb után el is állt.
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Összecsukta az ernyőt, s átnyújtotta, 
ezúttal a cipőm orrát szemlélve.

-  Az idő, tudja, egyre fogy.
-  Az idő régen elfogyott -  feleltem, 

s elindultam, és bár egyszer se néztem 
hátra, még sokáig láttam, ahogy
ott áll, jobb kezét zsebre dugva, 
s töprengve figyel a félig lehunyt 
szempilláinak sövénye mögül.

MAGÁNYOS ÉJSZAKA

ez egy magányos éjszaka 
úgy rémlik nem találsz haza 
a város mintha ismerős 
késő nyár vagy már kora ősz 
sikátorok a hegyre fel 
találkoznál valakivel 
de minden utca elhagyott 
függőleges lámpasorok 
lépések zaját hallani 
megfordulsz ott áll valaki 
ott áll de hát nem az akit 
ez már egy másik város itt 
mikor kilépsz a folyosón 
egy váll egy arc feléd hajol 
egy száj vársz valakire rád 
betölti a nap udvarát 
és visszhangzik a tereken 
könnyű lábbal futsz végtelen 
homokpartokon tűz a nap 
lobog a csönd zúg a hajad 
és egy torony a vízesés 
csipkéire tűnődve néz 
ilyen magasról csupa kék 
a folyó mögött a vidék 
de mintha tisztul a füvön 
az út mellett valaki jön 
lassanként kiélesedik 
a kép a háttér szürke sík 
csak az a magányos alak
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közeledik a fény alatt 
s ahogy megfogja a kezed 
fellobban az emlékezet 
és rendeződnek a szavak 
a látvány és a mozdulat 
és a tárgyak felületén 
végigtapogat az a fény 
az évek sugaraiban 
formára talál ami van

Bállá Zsófia

A GYÜMÖLCSFA
Kínai rajz Rilkének

Úgy sürgetjük tavasszal: bontsa már ki 
nyerszöld zászlait, rózsaszín 
vagy kékfehér virágait, kivárni 
sok, míg fellazul a forma, a szín,

a téli görcsből újra könnyűvé lesz, 
akár a lepke, mely most rárepül 
(hogy el nem kergeted, te azzal vétesz), 
s egy ágnyit csókdos össze háremül.

Szirom és lepke bújik össze, rajzuk 
a szem'se hja szét, a nász olyan 
heves -  a fácska ég, virága rajziki

S a könnyű nyárban váija boldogan, 
hogy gömbölyüljön, mi virágban alszik. 
Halála bent, a hernyó, megfogan.


