
44

l Á n g  o r s o lya

az első tavaszi
a gondnok nem 

csak az egerek in
vázióját észleli.

a lakat és a lánc 
zörgetésére vissz

ahúzódik,

és bár levelek mé
g nincsenek, a va

dhajtások

között várja ki hi
rtelen látogatásu

k végét,

hallja kapkodó le
vegővételük, ami

nt

a teraszos, keskeny telken egymás

nyomába lépve k
eresik a megfelel

ő helyet.

ez az első tavasz
i nap, amikor ők 

ketten megjelenn
ek.

az egyikük a vállán hozza a csemetét,

a másik nyitja a k
apukat, nála van

nak a kulcsok.

Van velük egy ku
tya is, de nem az

 övék,

a lejtő aljában sze
gődött melléjük.

Bátortalan vágya
kozók, látszik fél

szeg,

egymást előreeng
edő mozdulataik

on,

ahogy érzékelik 
egymást a tájban

, ahogy

irányzanak egym
ás felé. Mágnestű

k

csillapító folyadé
kkal töltött szelen

cében.

levetik a kabátot
, gödröt ásnak, b

etemetik a gyöke
reket.

Áldomást isznak
, bort loccsantana

k a törzsre is.

az egyik szavak
at mond, de közb

en gondolatai má
shol járnak.

Mélység és maga
sság latinul ugya

naz.

a köztes tér közt
es idő is.

a szótlan végtele
n párbeszédet fol

ytat

magában a másik
kal. ez köti le.

„szabadon foglak
”, gondolja, és elm

osolyodik.

a poharakat viss
zaviszik a faházb

a, bezárnak.

Felváltva öntik e
gymás kezére a m

eggyűlt esővizet.

távozóban a karj
ukra veszik a kab

átjukat –

kimelegedett. szo
katlan még ez a v

akító fény.

sosem mennek ennél messzebbre, ezért

még csak sietniü
k sem kell, hogy 

időben visszaérje
nek.
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Dagerrotípia
Kilépsz a konyhából, hogy megfend a kést,
a lépcső élén, mint a Rue Daguerre-i hentes.
a Rue lalande-on laktunk az hongroise-nál,
s eljártunk a furcsa, színes ház előtt.
Még akkor meg akartam mutatni az utca
boltsoráról készült filmet, de nem találtam,
és később valahogy már nem volt aktuális.
Vagy mi nem voltunk már aktuálisak.
Hiszen az egész – a franciaágy a koszlott
tapéta madarai alatt annál a nőnél
(aki egész tyúkot vacsorázott) –
annyira távoli – az egy tálból fogyasztott
ebéd a thai étteremben (drága volt),
a januári fagytól testesebb
sant’orsola, és a térkép fölött
összehajolt fejünk az egész napos
járkálás utáni zsibbadásban – mindez
annyira távoli, mintha nem lehetne
bármikor, bárhol, ugyanígy, velünk.
a karácsonyi égősor azt jelezte
a szemközt lakó (szintén magyar) öregnek :
minden rendben. Nem olthattuk el :
szobánkban villogott egész héten át.
azt tervezem, hogy veszek egy üveg bort
(Fekete leánykát), felülök a buszra,
viszem agnès Varda filmjét a Rue Daguerre-ről,
amit majd úgy nézünk, mintegy utólag,
hogy sem ő, sem a kereskedők és boltosok,
sem ’56-os szomszédai nem élnek –
már csak mi élünk ebből a meséből.
És a késfenők kézmozdulatai.

sem félelem, 
sem lángolás
a bolygók hangjait hallgattuk,
és a nigredóról beszélgettünk,
miközben főtt a spenót
és lángolt a Notre Dame.
az előszobában elbúcsúztunk.
aztán még utánam hoztál egy törülközőt,
pedig egy már várt a frissen vetett ágyon.
ahányszor jövök, mindig új a szappan.
Olyan biztos pont ez, mint a reggeli
kakaó a hőre világosodó bögrében.
Reggel a híreket átfutva, kábulatban
hirtelen azt hittem, a nagy képtár égett,
amíg aludtunk. szappanozás közben
szoktattam magam a gondolathoz.
(a szén rajzai, a korom sötétje.)
azt mondtad : nem lehet véleten,
hogy éppen húsvét előtt történt.
a fegyvereket el kell adni.
Nem tűntél zaklatottnak (ennyi év
ezen a földön !), ez lehűtött engem is.
Rövidesen oda kell utaznod,
nem engedheted magadhoz közel
sem a félelmet, sem a lángolást.
Happiness is a warm gun,
dúdoltam egész nap, és tartottam a frontot
az összeesküvés-elméletek ellen.
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Gyerekkori emlék
a penészgombákról tanultatok.
Házi feladatként nedves kenyérdarabon
kellett demonstrálni a romlás virágait.
Műanyag doboz híján feláldoztad
kincses ládikádat, amelynek fedelére
belül felírtad valamikor :Amor vincit omnia.azt remélted, tiéd lesz a legszebb,
legszaporább szemléltető.azt remélted, a tanárnő nem fogja
észrevenni a cirkalmas betűket,
a jól sikerült penésztenyészet majd
magára vonja figyelmét.aztán körbejárt a padok között,
láttamozni az előidézett pusztulást.
És véged volt, amikor fennhangon
felolvasta Vergilius sorát, míg az
intencionált melegágy kopogósra
száradva, makulátlanulhevert a fadobozban.
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külföldi tapasztalat

éjszaka még az előadásodon dolgoztál

a távolsági buszon szinte

egyből elnyomott az álom

és már csak arra ébredtél fel, hogy

a fejed nekicsapódik az előtted levő

fejtámlának
a szád rozsdaízű lesz
vasalt inged pecsétes
mentők jöttek a súlyosabb sérültekért

közben láttad, hogy az ülések fölötti kvarck
ijelzőn

eljön és elmúlik a kezdési idő

ott helyben bevarrták felhasadt ajkad

és az okozott kellemetlenségért elnézést kér
tek

sokszor jut eszedbe ez az út

ha ujjbegyeddel az állad fölötti gödörbe téve
dsz

restelled, hogy sokan azt hihetik róla

csókcsatában szerzett harapásnyom

de nincs mit tenni
az már ott marad

Láng Orsolya (1987) : filmrendezést tanult, jelenleg a budapesti Moholy-Nagy Művészeti egyetem 
animáció szakos doktorandusza. Két kötete jelent meg : Tejszobor (próza, 2015), Bordaköz (versek, 2016).

töredék

a kifakult női portrét az asztalon hagytad
miután visszacsúsztattad a borítékba
egyszer csak bevillant, hogy nem tetted el

valahogy nem volt meg a mozdulat
belesimult az abrosz fehérségébe
az utca aljából futottam vissza érte
a pincér már várt és mosolygott, mert azelőtt

fizetni is majdnem elfelejtettél
bosszankodtál szórakozottságodon
de akkor lettél volna csak igazán dühös
ha észreveszed, hogy a játék/ajándék
rímpár helyett kétszer írtál ajándékot
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