
1040 • Czilczer Olga: Versek

A ZEBRÁNÁL

A Nap jövés-menését, 
fában szú percegését, 
szörpösödô vérednek 
konok szeszélyességét 
van jó mód észrevenni, 
s idô is van, de mennyi! 
Akad, bizony végtére 
annak, aki nem mérte 
szöges gonddal: létébe 
ez meg az belefér-e? 
Épülsz le, vénség, bizton, 
de még nem kell Cavinton, 
azért vigyázz: szép lassan 
jön-jön az Irgalmatlan! 
Ám abban a tudatban 
mégis némi vigasz van, 
hogy te szálltál, suhantál 
térdig érô magasban. 
Feljebb? Nagy néha. Ritkán. 
Mint a gyerkôc a hintán. 
(Nevet. Lába kalimpál.) 
Vad Kor! – látod, megérted. 
Baljós. Ez van. Megérted 
ezt is. Mint már annyi mást... 
Mindjárt zöld! Siess, vigyázz!

Czilczer Olga

HOLT FÁK

Oly részletekkel mint hangszín hajforma
kézen köröm egy rossz mozi elénk ugró
három lépcsôfok meglazult de 
komolyan vett korlát fal hege 
mi állt a szobában az ablak alatt 
felépíteni jeleneteket hang reccsen 
eleven a vonal végén maga az 
hogy talált rám felhívtam a tudakozót 
nem tegezôdünk csodákkal
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egymás tanúi holt fák asztal szék
gerenda rügyezni kezd szép évünk
dalol gyaníthatóan korabeli sláger
percekig kitart s ahol a szöveg 
felejtve a dallammal helyettesíthetô
lalla-lala még ne tegye le

KEDVEMRE SZÍNEZHETEM

Az idô alaposan megfaragott, ott álltam véznán, ráncosan. 
Ha legalább asztalnak, széknek nézne a kedves, velem bútoroz-
ná be új lakását, avarom forgácsával tapétázna!

Ki kit követett, nem emlékszem, szavunk tévesztettük, tán 
szerepeinket is el-elcseréltük. Még láttam, az átkelôben megáll. 
Aztán, mert a lámpa felmondta a szolgálatot, megindult, visz-
szalépett. A fejét forgatta, merrôl mi jön.

Még egy lépés, s elérjük egymást: Orpheusz és Eurüdiké. De 
a következô sarkon kigyúló piros közénk állt. A veszteség már 
behozhatatlan ekkora forgalomban.

Majd ha színpadunkat az ébredés függönyözi, a drámát ked-
vemre színezhetem. Lombom újra ég. Tapsolhattok.

A TÁJJAL A TÉRDEMEN

A hóra írok mint Bernard Clavel
szélkavarta hópehelybetûim
fehéren feketén levelem 
bolhaugrással kezdem lóhátra bátran kapok 
a lap közepéig sem ér a szó 
harmadfokú árvízi készültséget
hirdet meg a rádió az olvadásban
tinta toll ég egybeírva hogy vagy
postafordultával esetleg e-mail várom 
válaszod kérdésemet el ne vigye 
az ár éjjel itt ment el veled 



a villamos alighanem az új alacsony padlós járat
de nem állt meg túlfutott feltételes megállóján
most gyalogolhatsz jelenembe a járdán
múltba nézô ablakom asztalom oda
egyáltalán vagy-e még 
egy tócsához a tájjal a térdemen ülök

Hidas Judit

VÍZ ALATT

Ez lesz az utolsó esélye, gondolta magában Iza, mielôtt tárcsázott. Soha semmilyen 
programot nem lehet vele csinálni. Frank felvette a telefont, egy darabig csak a szuszo-
gását lehetett hallani, miután végighallgatta az ajánlatot. A nô csendben várt, közben 
eszébe jutott, hogy a férfi éjjel milyen hangosan tud horkolni, hogy sokszor hiába ébreszti 
fel, Frank nem is érti, mit akar tôle, és morogva csak annyit mond, hogy nem is én 
horkolok, hanem te. Kapcsolatuk elején egy ideig a nô még reménykedett, hogy egyszer 
majd összeköltöznek. Lassan ötven vagyok, még talán van hátra húsz-huszonöt évem. 
De a férfival nem lehetett heti két napnál többet együtt tölteni. A kellemes modorú, 
halk szavú úriemberbôl, aki imádott operába, hangversenyekre járni, aki ugyan egy 
szerény kétszobás lakásban élt, de a ruhái mindig tökéletesen vasaltak, kínosan elegán-
sak voltak, ilyenkor kötekedô, házsártos nagypapa lett. Most azonnal kell válaszolnom?, 
kérdezte végül a férfi szabályosra nyírt bajuszát simogatva. Pizsamában állt még, épp 
fogat mosni készült, amikor a nô felhívta. Le kell adnom a jelentkezést, alig van már 
hely. Hát akkor legyen, egyezett bele Frank, de közben már azon gondolkozott, hogy 
nemsokára itt van a hatvanötödik születésnapja, és elôtte még jó lett volna otthon egy 
nagytakarítást csinálni. Ilyenkor kipakolja az összes szekrényt, akkurátusan letörli a 
polcokat és a kicsi porcelánfigurákat, amelyekbôl már vagy százat gyûjtött össze az elmúlt 
húsz évben. Bárhová utazott, sosem felejtett el legalább egyet venni, még akkor is, ha 
csak vidékre ment egy hosszú hétvégére. 

Frank és Iza nyáron végezte el a medencés alapoktatást, és azt tervezték, vagyis inkább 
Iza tervezte, és egy-egy szájrándulással, szúrós pillantással kényszerítette a férfit, hogy 
az Adrián a nyílt vízen gyakorolják majd a búvárkodást. A férfinak azonban nyaralás 
közben váratlanul beállt a dereka, és inkább a hotelszobában maradt. Te csak menjél 
nyugodtan, mondta akkor elhaló hangon a nônek, aki az óráját nézegetve toporgott az 
ágya mellett. Iza megsimogatta Frankot, és elsietett. Nem akart elkésni a tanfolyamról. 
Régebben, a tengerparti nyaralások alkalmával snorkelingozott. Amikor még a gyere-
keivel járt, úgy tíz éve, mindig nevettek rajta, ha feljött a felszínre. Szalmaszôke haja 
rálógott a szemüvegére, olyan volt, mintha egy maréknyi moszat telepedett volna a 
fejére, a száját meg kipeckelte a pipa, mintha fogorvosi tamponokkal lenne kitömve. 
Most min nevettek, kérdezte ilyenkor a gyerekeit, akiket csak még jobban rázott a ne-
vetés, amikor a fenekét kidugva, mint egy élelem után kutató kacsa, ismét lebukott a 
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