
- Szőkét? Bronzot? Vöröset?
- Ugyan, az én koromban, csak nem képzeli?! 6szet.
- Maga egy ősz parókáért kidobott ötszáz forintot? Hiszen ősz haja magá-

nak naturban is van?!
Mindig szeréttem volna. Azt hittem, jobban áll. Tévedtem.

- És mit csinálsz vele, ha egyszer nem használod?
- Ki már nem dobom - vonta meg a vállát. - A szekrényben eláll.
Mert Etának is nehéz, Hankának se könnyű, de a Gondviselésnek sem ép

pen egyszerű...

SOLYMOS IDA VERSE
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Most este van Itt járt a Nap
Vadfehér szemcsék porzanak
Sűrűsödik a hó szaga
a fán lilás a bóbita
És mindenfajta madarak
a zúzmarában is nyüzsögnek
jiancos bagázs kopott sereglet
most hangtalan köztársaság
szarkámat hintázza az ág
nyújtott fagott-hang: száll a szél
Filmbéli tél

Vonat viszi
Mikor fogom
zárni megkezdett számadásom?

Homályban is: a lét a tét
De lét-e még
heJ, nincs kinek
ha nincs miért
Ha csak mint pattogzott tükör

(még elhiszi)
ha késve is de tündököl

Elakadhat az a vonat
zsákba-gyömö.~zölt sorsomat
nem hozza majd és nem viszi
No de a mámor! négyheti
kövér-zimankós január!
A sarkon Vronszkij szalutál

De Bolkonszkij alatt a föld
hulláktól szúróssá gyötört
De tetemét csípi a gaz
vagy jég üti
(Egyre megy az)

De itt a most csak alkonyat
abban szalad az a vonat
vagy vesztegel
Süllyed a pálya
Elúszik egy régvolt világba

A van rikító vagy kopár
A szív kilódul nincs ruhája
csattog akár avasmozsár
a hadifogoly-éjszakába

+++
De benn a négy fal Benn a béke
melasz-sűrű édesgetése
De benn a test pátyolgatása
- még lét iránt iramodásra

+++
Koplalt magának négy falat
ott háborítlan bólogat
a kinti éjre zúzmarára
kaláris t képzeleg nyakára
napszítta hajzatát becézi

Majd ráncra ránc -
A "áncot élni?
S a ránc -alatt majd satnya sárga

+++
Oblomov árnya a túlfalon
A másik énje - mire dagad?
pojozza? védje?
Nyűhetetlen orosz regény

Egyszeregy lesz a vágya tél
Csak: a bánat (koszlott virág)
még szirmot hajtó szarkaláb.

Szigliget, 1968
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