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két pánt meg a kosarak abroncsa maradjanak a helyükön. Fellazította a vasfegyelmet
Ió ruhái alatt. Belesett mindkét pánt alá, hagytak-e nyomot a vállán: hagytak. – Milyen
szigorúak ezek a melltartók. – Aztán, minthogyha ékezet omlott volna a betûjére, a mell-
bimbójára bólintott. Csúcsrügy. Jobb keze közben az Ióét kereste. A levegôben fogta el,
Ió segített rátalálni. Szájába kapta az állát: csókcsésze, suttogta hibátlan kiejtéssel. Sza-
bad keze ott járt, ahol a madár se. (A levendulásban dolgozott.) A zene mindenkié –
tényleg ezt mondta volna? Ió sosem kérdezett vissza, ha valamit nem értett.

•Fôvárosi térzene•

Rapai Ágnes

PANELVERS

Panelben éltem Óbudán, sokáig,
mintha száz évig laktam volna ott!
S megtalált újabb száz év, merthogy másik
panelre cseréltük. Ott villamos
– szerencsénk volt! – nem járt, csak a hetes busz.
Mindkettô átok, ha már kérdezed,
ám akkor még nem esett le a tantusz.
Télen megfagytunk, nyáron égetett,
problémás volt a hôszigetelése.
A nyílászárókkal is sok bajunk
volt; s azzal, mit fôzzünk aznap ebédre.
Nem lehetett kérdés: „Ki itt az úr?”,

és az sem, hogy vajon „Ki itt a szolga?”.
Csak álmunkban láttunk a Rózsadombra.

ÖRÖKKÉ TAVASZ

S megint a jó Budában lett lakásra
pénz. Ott már olyan szenvedélyesen
vettem – új hely, új szellem – tükröt, ágyat,
megtelt a negyven négyzetméterem
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(de szép volt! emlékezz: a Lajos utca!)
ripsz-ropsz. S akkor jött az ötlet: ha zöld
padlószônyeget veszünk, s az borítja
új lakásunk, akkor mindig tavasz
lesz – mintha a fûben járna az ember,
s nem veszi észre a tél hidegét;
nem számít nékünk november, december,
tizenkilenc fok benn, és kinn a jég.

Spóroltunk, majd az Inkuba betérve
leltünk életünk padlószônyegére.

BÉRELT, UDVARI

Rövid kitérô jött kilencvenötben,
bérleményünk – a Horváth utca – sok
bajjal járt. Például rossz volt a bojler,
s a villanyszámlától oly izgatott
lettem (nálunk mindig égett a lámpa,
fél dioptriát romlott a szemem).
S egész nap egy tisztaságmániásra
láttam. Ô ötpercenként megjelent
szemközt – fiatal nô, úgy harmincéves –
az ablakban, és kirázott ruhát,
csizmát, retikült, nyakláncot, A4-es
üres papírt... Vártam a délutánt.

Mert négy óra után alábbhagyott.
Jött a férj. S becsukta az ablakot.

• • •
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Czilczer Olga

FÁK ÔSSZEL

A mûszállal kevert gyapjú fullasztott. Szerettem volna meg-
szabadulni a pulóvertôl, de fölfejteni a lombot vagy begubóz-
ni a gombolyaggal egyszerûbbnek látszott, mint fejjel átver-
gôdni azon a szûkre szabott nyakkivágáson.

Miközben mint Arethusa, verejtékem hullattam, már-már
vízzé váltam magam is. Alpheus persze nem a habokból vett
üldözôbe, sôt üldözôbe se vett valójában, amint ott álltam hi-
ányos öltözékben, vagy hogy pontosabb legyek, álltól lefelé
alig valamiben, míg föntebb több volt rajtam a kelleténél.

Ablakom párkányára könyökölt, s befelé bámult. A többi fa
szépen tette a dolgát. Hajlongott a szélben, zörgette ágait. Az
üvegre sûrû pára ereszkedett. Bukjam alá? Ez meg csak fürké-
szett befelé. Mit látott, mit nem? Ott volt köztünk a függöny,
s mögöttem negyven év.

MINT A NAP

A konfekcióiparnak még se híre, se hamva. Egykor a rô-
fös hullámonként mérte ki a tengert. Hordhattam szél libeg-
tette szoknyámat a gombolható felsôrésszel.

Indultam szélcsendben hajón, jártam be partvidéket.
Egyszer egy ilyen utamon ért utol az este. Féltem tôle.

Anyám is várt otthon.
Aztán a körút a sugárutakkal egyetlen maszkabál lett. A já-

rókelôk a hevenyészve magukra kapott sötétítô függönnyel
egyre csak loholtak, mintha késésben. Mindenki féltette jobb
perceit. Abban az idôben más napszak nem is létezett, csak
amit a Nap jelent be leáldozóban. A szekrényben sem látszott
egyéb, mint a félhomály vállfára akasztott rongyai.

A gombok gyöngyháza a tengerbe hullt. Eljött a tógák s fi-
bulák divatja. De mint a tiszavirág. S a Város, az örök?

Tündökölt, sôt lánggal égett.


