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s velem ki van? úgy érzem itt magam,
mint hegygerincre tévedt álruhás,
lentrôl s föntrôl is ugyanaz a szó
visszhangzik folyton: hazaárulás.

Mit kértek számon? egy körvonalat?
milyen legitim hatóság perel?
Az éjszakában ég a Rémkirály.
A zenét soha nem árultam el.

Vörös István

AZ OSZTÁLYFÔNÖK

Április elseje volt. Matekóra
elôtt az osztályfônök bejött
körülnézni, mi van a teremben.
A padok széttologatva, a kilincs
fogkrémmel bekenve. Hetedikesek 
voltunk, és elszántak, hogy
egyenletbôl, képletbôl, szorzásból,
osztásból aznap semmiképp
ne részesüljünk. Ma semmi
ne legyen egyenlô semmivel.
Nyolc alma különben sem
egyenlô nyolc körtével. De
még csak nyolc másik almával 
sem. Hát akkor? Minek ez
az egész? Az ötösért? De az
én ötösöm se egyenlô a
Legezáéval vagy a Csehiével.

Az osztályfônök bólogatott,
igen, igen, így sokkal jobb 
a terem. A rohadt narancs
a tanári széken jó tréfa. De
Lukácsnak, Sztanónak ez az 
utolsó alkalom, hogy javítsanak.
Az ô kettesük sokkal fontosabb
bármelyikünk magatartásjegyénél.
Most kivételesen tehát,
a következô 45 percben
játsszuk azt, hogy még sincs
április 1.
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Letöröltük a kilincset,
a rajzszögeket összeszedtük,
a hetes lemosta a táblát.
Alkalmi forradalmunkról
lebeszéltek. Öreg tanárnônk
már ott állt az ajtóban,
hóna alatt óriás, táblai
körzô. Keze az alumíniumkilincsen.
Nem emlékszem, sikerült-e
javítaniuk a bukásra állóknak.
Még két hónap volt hátra a tanévbôl.

EGY MÁSIK ÉLET

A vonatról Hatvannál
leszálltam. Két nô, anya
és lánya, hívott, vacsorázzak
náluk. Tíz percre laktak
az állomástól, kertes
kockaházban. A kutyájuk 
engem üdvözölt legszívesebben.

Csirkepörkölt a hûtôbôl.
Friss nokedli. 
Hogy én mivel foglalkozom,
kérdezgették, hogy ôk
mik, látni való volt.
Özvegy nô, még vonzó,
napbarnította vállát
a konyhában óvatosan
megharaptam.
Apró kis pofont adott,
de rögtön meg is 
ijedt. – Inkább a
lányom illene hozzád.
– mondta. – Fôiskolára jár.

A szobában a lány terített.
Gyorsan kitöltött két
tojáslikôrt, és intett,
mint aki titokba avat be.
Édesen ragadó szájjal
csókolt meg. A sliccem
gombolgatta.
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Megszólalt a mobilom.
Nem maradhatok tovább
– hazudtam. Kint a nyári
éjszakában egy csepp
esô az arcomra hullt.

Hankó Tóth Ádám

SORMINTA

Aztán egy tükör meg egy kettôspont, aztán valamennyi
narancs, aztán még egy kis tükör, majd a semmi és a semmi
után még több semmi, aztán, hogy úgyis feladjuk,
mint egy pufogó bogár, a testünk felszívja mind a vizet,
felszívja mind a tükröt, felszívja mind az írásjeleket, 
és hermetikusan elzárt kamráiból nem enged vissza semmit, 
aztán marad a villamos, meg még egy villamos, és annyi 
villamos, amennyivel soha nem jártunk, mikor még jártunk,
és annyi tükör, amennyi soha nem nyelt el arcunkból, mikor,
még, aztán egy vesszô, meg egy vesszô, meg egy vesszô, 
szobák és kamrák, átjárók és valahovák, meg az a pufogás,
az a kettôspont, de ez már nem a mi, nem a ti, nem.

FORGÓAJTÓ

Átment a forgóajtón, mintha erôsebbnek érezné magát,
egy kombi hátsó ülésén sztrájkol, szájából üvegszilánk
meg olívaolaj csorog, de úgyis tudja, hogy abbahagyja, 
majd, hogy ráklépésben jön vissza azon a forgóajtón,
mint a lámpagyújtogatók, akik elfelejtették megugatni
a holdat, mint azok a nadrágtartós lámpagyújtogatók, 
pontosan tudja ô is, hogy vereségre ítéltetett, hogy várja
már egy transzporter, talán egy kényelmes volkswagen,
egy napszemüveg és egy körömvirág illatú arckrém,
elfedni a megaláztatás macskaszagát, és akkor már szó
sem lesz arról a forgóajtóról, ami akkora, mint egy ország.


