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Szabó Fanni

Koronánk alatt
Az idők kezdetétől vagyunk így: 
háborúzunk, meghalunk, majd fény 
ömlik ránk és eltakar, 
megszentelt lámpásokkal táncolnak 
tetemünk felett gondolataink.
Testünk csarnokát megtöltöttük 
arannyal, fegyvert kovácsoltunk 
szavainkból, hogy csillogása 
megvakítsa ellenfelünket.
Ujjunkra olyan gyűrűt húztunk, 
amin két kígyó, szemük smaragd, 
fejük aranyvirágok koronája alatt 
találkozik, amelyet az egyik kígyó 
emel, a másik bekapni készül.
Ostromolhatatlan falakat húzunk 
magunk köré, hogy más ne juthasson 
el hozzánk, kapuink kulcsát mély vízbe  
dobtuk, nincs, aki megfulladna értünk. 

Testnyelv
A szeretetnyelvek különbözősége ijesztő.  
Azt hittem, csak egyféleképpen lehet  
megrajzolni egy ember arcát, tapintani  
szemöldökívét, összecsomózni  
a hajszálereket a kezén, a lábán,  
belevésni mellkasába a kezdőbetűket,  
 
de egészen más ábrákat látok,  
más színeket, képzeletem ismeretlen  
alakokkal mossa össze az eddig ismertekét. 
 
A halak pikkelyeit  
késsel szokták eltávolítani.  
Ide a kés nem elég. 
 
Megfejtetlen kódok vannak  
kézfejünkön és csontjainkban. 
 
Érteni kell a test nélküliséget is,  
anélkül csak múltunkból jövőnkbe ágyazódunk,  
a bennünk alakultak mássá alakítanak minket. 
 
Idegen arcok megrajzolhatatlanságával  
azonosítanak, a rajzoló összemossa  
vizével pikkelyeinket. 

András László

A vörös korona
regényrészlet

Isten lelke lebegett a vizek fölött, a vízen pedig egy női holttest piros orkánkabátban, farmerban és edző-
cipőben. Az ő lelke hollétéről nincsen tudomásunk, feltehetőleg már elhagyta a tó környékét. 

– Mi ez a baromság, Sziklai? Maga ezt jegyzőkönyvnek nevezi? – nézett föl a kapitány, és visszaadta a 
tabletet a tizedesnek.

– Inkább hangulatnak, impresszióknak… Az első benyomásaim…
– Ezt tanulta a főiskolán?
– Én a tanárképzőre jártam…
– Akkor mért nem ír inkább verseket?
– Írok. Jövő héten jelenik meg a…
– Nem érdekel! Azt mondja, ki fedezte fel a holttestet?
– Egy futó.
– Na, és hol van ez az ember? Nehogy azt mondja, hogy elszaladt!
– Hazament lezuhanyozni meg átöltözni. Nagyon meg volt izzadva…
– Remek. Akkor már az egész város tud mindent, csak mi nem.
– Felírtam az adatait, és kilencre bejön az őrsre. Egyébként osztálytársam volt. A Mohos Gyula.
– Remek. Azért csak ne szervezzen ide osztálytalálkozót, Sziklai. Miért nincsen még elkerítve a helyszín?
– Nem akartam őrizetlenül hagyni. A Géza még csak most viszi a gyerekeket az iskolába, és nemsokára 

megjönnek a munkások – bökött a kotrógép felé Sziklai. – És elfogyott a policés szalagunk. Tudja, a múlt 
heti futóverseny… Megrendeltem, de még nem kaptuk meg. De már szóltam Editkének, vesz a Fixben 
szalagot, ha nem is policéset.

– Na, és a helyszínelők mikor érnek ide?
– Úgy délután kettőre mondták, még két másik helyszínre is ki kell menniük.
– És maga addig mit csinál?
– Felvált a Géza, ha bevitte a gyerekeket a suliba. Akkor megyek, és kikérdezem a tanút.
– És amúgy mit gondol, mi a szar történt? 
– Szerintem leesett a kotrógépről.
– Vagy lelökték.
– Vagy lelökték. Beverte a fejét.
– Vagy beverték.
– Vagy beverték, és abba halt bele.
– Vagy megfulladt.
– Vagy megfulladt.
– Na jó, ebből elég. Az orvos?
– Ő mindjárt itt lesz.
– Baromság! Amíg a helyszínelők nem érnek ide, úgyse tud csinálni semmit. A munkásokat meg zavarja 

el! Vagy inkább szóljon a Ballának, hogy ki se jöjjenek!
– Nem fog örülni. Így is csúsznak a határidővel.
– Pont leszarom a Ballát meg a határidejét. Hívja csak föl! Most!
Sziklai odébb ment telefonálni, a kapitány meg közelebb lépett a holttesthez, amely ott feküdt hason, 

a cipője orrával lehorgonyozva a sekély vízben, és lustán ringatózott. Vörös haja, mint valami vízinövény 
terült szét a feje körül. Puha korall. Vörös korona. Egyszer járt Jordániában egy társasutazáson a Vörös-
tengernél. Ott merült le korallért. Le is tört egy darabot. Először büszke volt rá, aztán már szégyellte.

– Ez nem az a fényképész csaj?
– Lehet…


