
100

ACSAI RO LAND

Au ra-fo lyó
Egy szer meg lát tad az au rá mat,
Gon do lom a be fa gyott Au ra-fo lyó
Híd ján,
És el kép ze lem, 
Hogy most mi lyen szí nû le het. 

A túl par ti temp lom hos  szú kás 
Ab lak so ra,
Akár karmolásnyomok 
Egy há ton: 
A test gó ti kus em lé kei.

Meg ál lok a híd kö ze pén,
Oda lent a jé gen 
Egy bi cik li pon tos 
Kör vo na la.

Teg nap, erre járva, te mu tat tad meg ne kem,
És lá tom a láb nyo mo kat is, 
Amik a va la ha ottfekvõ bi cik li ig ve zet nek –
Va la ki be ment ér te, hogy ki hoz za.

Foly ta tom utam a vá ros fe lé.
Ki tar tó an kí sér a fo lyó sár gás je ge,
És az ön gyil kos
Bi cik li.

Joulu
Leg rö vi debb nap ján az év nek,
Mi u tán a kör nye zõ he gyek mi att hó na pok óta
Már amúgy is lát ha tat lan 
Nap le bu kott va la hol a ho ri zont mö gött
A fel hõ ket ci nó ber- és kad mi um vö rö sen vi lá gít va 
meg,
Hogy az tán új ra sár gás-szür ke fres kó szín be hûl je nek,
A fû részt a bi cik li kor má nyá ra akaszt va
El in dul tam Puustelli fe lé,

Hol a fá ból ácsolt épü le tek mi att,
Me lyek olya nok, mint Gallen-Kallela,
Vagy Pekka Halonen mû ter mei, dé len, 
Min dig úgy érez tem, mint ha
Száz évet te ker tem vol na vis  sza az idõ ben;
És ahol az év szá za dos fe nyõ kön túl a stég olyan ész re-

[vét le nül fut ki
Az éj sza kai ég alá, 
Mint a rén szar vas ok nyo ma.
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Ha vaz ni kez dett.
Ide-oda forgattam fe jem a hó esés ben
Meg fe le lõ fe nyõt ke res ve,
Ami re egy tó part ján, fél úton,
Ha ma ro san rá is akad tam.
Mi e lõtt ne ki lát tam vol na, hogy ki vág jam,
Ci ga ret tá ra gyúj tot tam,
Majd tal pam mal meg nyi ko rog tat tam a je get,
És vár tam, hogy va la hon nét az er dõ mé lyé rõl vá la szol ja nak rá 
A ró kák.

Le tér del tem a fa mel lé. 
Meg rá zo gat tam tap pan csa it, 
És meg si mí tot tam ha vas tû le vél-szõ rét, 
Majd, mint ha csap dá ból, ki sza ba dí tot tam vé kony tör zsét
A zuz mók gyû rû jé bõl. 

Gyan ta il la t csa pott meg,
Ami kor fû ré szel ni kezd tem,
Gyan ta sza vak 
 –  kép ze let bo ros tyán kö vé ben a va ló ság 
szúnyoga –, 
Amik kel hoz zám be szélt, sza va i ban úgy tük rö zõd tem, 
Akár egy ho log ram ban;
Az tán a hó nom alá kap va, 
Mint egy resz ke tõ ál lat köly köt, ne ked,
A bi cik lin ha za hoz tam.
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