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p i r o S  V e r A

mikroklíma
inincs más mint forrósági
ivalami ilyesmi lehet afrikai
iha az ablakon beleheli
ia mozdulatok egymásba lassulnaki

iszokatlan azoiában ez a meleg júliusbani
ia hajnali felhő elmaradt a kertben gyíkoki
iszaladgálnak afrika tüdején hörgőcskék pukkannaki

ia szemközti kávézó teraszán pedroi
inapernyőt nyit mondanám különösi
ide csak kávét kérek és egy pastel de natáti
ileveles tésztában foltosra égett nap bőre felszakadi
iújabb afrikai hörgőcske pukkani

ia kiáramló levegő a mellkasomra ül rágyújtoki
iaz öregek a piac mellett ráérősen gyülekeznek biccentünki
imargarida megárvult kislány nyolcvan évvel ezelőtti
inaponta három falun átsétált botjával felém inti
ia férfi kutyával azt hiszemi
ihans a neve reggeli sétáját kezdii
iújabb afrikai hörgőcske pukkani

imegérkezik mohamed az echtei
inike cipőt kiteszi a kávézó asztalára és a pulóvert és a zoknikati
ia városban piacozott mondja ezért nem láttami
ifehér zsebkendővel megtörli homlokáti
ihihetetlen ez a hőség sóhajt üvegház-hatás valahol olvastai
iazulejo kék csempékből kirakott üvegház-hatás mondomi
iés szürke felhőt fújok az égrei
iújabb afrikai hörgőcske pukkani
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iaz öregek nylonszatyorbani
iviszik a friss kenyeret a feles busz elmegyi
imargarida a buszmegállóban botjával inti
imohamed és pedro kezet ráznaki
iaz utolsó hörgőcske pukkani

ivalami ilyesmi lehet afrikai
iha megmozduli
ia levegő remeg a hőségtőli
ihazamegyek megszámolom a gyíkokati

a kertben
ia kertben nálunk azóiabani
iaz almafát a kopasz almafát figyelemi
iegészen közelről rügyben virágbani
isok zöld dudor nézem pirosodnaki
imintha az almán egy méh időzne miótai
ia kertben nálunk azóiábani
ia gyík a cserép alatt a mi gyíkunki
ifejét kidugja visszahúzza kidugjai
iaz öt tagú gyíkcsaládi
icikáznak keresztül-kasuli
ia kertben nálunk azóiábani
ia függőágyból ha nézemi
ia cédrus hajol balrai
ihajol jobbra balrai
ia kertben nálunk azóiábani
iaz almafa fixeni
iroskad a gyümölcstől húsz centi híjáni
iágai a földig érnek roskadi
iérzem ros kadi
ia kertben nálunk azóiábani
itheó ebédet készít asztalt teríteki
iláttad a felhőt kérdemi
imelyiketi
imelyiket a mi felhőnketi
ima még nem jötti
ia kertben nálunk azóiábani
itheó bekapcsolja a rádióti
imegjegyzem tőlem akármi történheti
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a köd
ia köd hajnalban érkezik leül a kertbeni
ia házunk előtt a felső soron az iskola udvaráni
ia szemközti kávézóban a faluközpont aranyháromszögébeni
iragad a hajamban ruháim nyirokbani
iaz emberek elázott szivacstestek az aszfalton cuppognaki
inem látom még az almafát sem két méterre tőlemi
isem a cédrust és a gyíkokat semi

isokáig nem tudomi
icsak a semmit látom hiábai
ipróbálom érteni az egész nyár beleteliki
iállok a kertben délután a ködben testemi
ivízcseppekben oldódik mígi
imint a gőzfürdőben a köhögés fojtogati
imeztelen vagy köhögszi
ifelköhögödi
ifelszakadi
iegyre tisztább egyre könnyebbi
iés mikor délután a köd megint szertefoszliki
imár nem köhögök nem szoríti

inverzben
itheó hetek óta a toronyról beszéli
ia sintrai inverz toronyróli
iitáliai mérnök emelte a földbei
iakkor ez nem kút kérdemi
iez amolyan földbe fúrt torony feleli s ha leereszkedünki
ia toronyba kérdemi
italán végre megtudjuk hol vagyunk feleli és nekivágunki
iés szédülünk egyre lejjebbi
ivagy feljebb de valahogy egyre beljebb hét évei
ia csőbe zárt labirintusban mint égigérő paszulyi
iindáiban gabalyodunk száradunk zöldellünki
imikor mennyi fény esik a kútba szorul a toronybai
irángat a szél ver az eső éget a nap a levegő kitartóani
iringat míg észrevétlen az indák körbefonnaki
iés a kút mélyén vagy a torony tetejéni
imár nem mondunk nem kérdezünki
icsak bámuljuk ahogy a felhők vonulnaki
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a 28-as
ia villamosmegállóban laza sor nem rohanoki
iképtelenség a föl-le hullámzó utcákoni
iegymás mellé kalapált mészfehér kőkockáki
ifényesre csiszolt mozaiki
iátkozottul csúszik és még nem is esik tipegeki
ia harmincnyolcadik hosszúsági köröni
iafrika és európa közötti
iez a város az idő megkövesedett tutajai
ia huszonnyolcas villamosra várok hova rohannéki
iaz egymás mellé illesztett kőkockák közötti
iaz egyetlen ami a résbe illik az a cipőm sarkai
iha korábban nem pesten éltem volna könnyebb lennei
inem szaladnék hegymenetben verejtéktől csurom vizesen szembeszélbeni
ia villamos éppen elment mindegy úgyis ráéreki
iaztán még egy bámészkodókkal megrakvai
ilátszatra zötyög lefelé a calçada da estrelán látszatrai
imert különben zubog ahogy csak a lisszaboni esői
itud vízszintesen zuhogni gyors sodrású folyambani
ia járda szélén keskeny csatornában törésnél gejzírben bugyogi
ifél év lisszabon után a viszonyítási pont az esői
iholnap esni fog tegnap nem esett ma esiki
ima esik és észre sem veszem egy újabb villamosi
ielszalasztottam néha túllassuloki
iidő kell hogy az új tempót megszokjami
ihogy a borzongás csillapodjon miközbeni
izuhanok lefele a calçadán a vidámparkbani
iaz öreg hullámvasúton éreztem hasonlóti
iegy hónapja vagy egy éve de az is leheti
iöt éve nem tudom hova érkezemi
ia sárga színű egykocsis mintha az utolsó pillanatban fékeznei
idöcög döcög meglódul zuhan hirtelen visszaveszi
idöcög mint ahogy a portugálok lefojtva nyugalombani
inéha robbannak ugyan nem tudom holi
italán a parton az első hullámban hol másutti
iminden hétvégén a praián fekszenek demokráciábani
ivagy a cukrászda inkább kifőzde pastelariákbani
icsészék-csészealjak csörömpölésében valahol csak robbanaki
ikávét kortyolgatnak demokráciábani

iha a villamos ablakán kidugom a fejemi
ihomlokom a ház falát súroljai
iablakokban ottfelejtett vénasszonyok-vénembereki
imellettük macskák de inkább kistestű kutyáki
imozdulatlan könyökükre támaszkodnaki
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não faz mal  
(verocska és mirtill)
ite mióta élsz itt ?i
imár vagy úgy hat évei
ide miért pont itt ?i
itudod a szerelemi
imég mindig ?i
ihát nem is tudomi

imost akkor hánykor ?i
ilegyen reggeli utáni
ikettőkor ?i
iaha az jó leszi
ibeugrasz értem ?i
ihogy ?i
ikettőre a ház előtt vagyoki
iigyekszem de még egy mosást be kell tennemi

inapernyő ?i
ia csomagtartóban és a napolaj is és a szendvicsek isi
itonhalas ?i
iaz és mangó is van meg két üveg vízi

ikávé ?i
ioké tíz perc múlva az estrelábani
ivan cigid ?i
ipersze hogy vani
icsak egyet jó ?i

imegnézted a hullámokat ?i
iaha nagyon jók leszneki
imikor induljunk ?i
itízkor ?i
iegy kicsit előbb jobb lennei
iötvenötkor ?i
itökéletesi

ihoztál napolajat ?i
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ina mi volt ?i
ihát verocskai
ijó de mit csináltatok ?i
isétáltunk beszélgettünk aztán tudod milyen vagyoki
ijó de mi a neve ?i
imi lennei
itetszik ?i
inem tudomi
italálkoztok még ?i
iazt mondta hívni fogi

imekkora hullám volt verocska láttad ?i

ina mi van ?i
inem tudomi
imirtillkém mindig ezt mondodi
iigeni
imost akkor elmeséled ?i
iiszunk valamit ?i
ine már mirtilli
iverocska nem tudom kiverni a fejembőli
ifelejtsd eli
ijó a kávéd ?i
icigid van ?i

ihát ez őrülten jó volti
iaz egyszerre álltunk feli
itök stabilan voltam a deszkáni
ién isi
iláttad filipa arcát ?i
iaha leesett az állai

inem igaz hogy nem értedi
itudom verocska tudomi
idehogy tudod állandóan ugyanazt ismétledi
ijó tudom ott kellene hagynomi
imi a fenétől félszi
iattól hogy egyedül maradoki
iés így így nem vagy egyedül ?i
ide amikor vele vagyok minden olyan tökéletesi
iarra az egy-két órára ennyi időre minden szerető kurvára tökéletesi

ijaj mirtillkém szeresd már egy kicsit magadi
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iez nem igaz mennyire fantasztikus volti
imintha megint egy hetet nyaraltam volnai
iisteni volt a víz verocska hogy mekkora mázlink vani
imirtillkém mielőtt hazamegyünk iszunk még valamit ?i
iegy kávéti
iadsz még egy szálat ?i

imirtill mi lenne ha ezt itt előtted megelőznéd ?i
iverocska nyugii
ihihetetlen ezek mennyire nem sietneki
ibeteszel egy cédét ? ott van a kesztyűtartóbani
ifigyelj most át tudnál sorolnii
iegy kicsit felhangosíthatnád ?i
irágyújtunk ?i

ite még maradsz ?i
imég egy kicsiti
ién megyeki
imuszáj ?i

ijaj verocska olyan nehézi
itudom mirtillkémi

73

Piros Vera : Budapesten született, jelenleg Portugáliában 
él, francia nyelvtanárként dolgozik. Három-négy éve fog-
lalkozik rendszeresen írással. Prózát és verseket egyaránt ír. 
Az elmúlt két évben különböző magyar irodalmi lapokban, 
oldalakon (ÉS, Hévíz, Kulter, Liget) jelentek meg versei. 


