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HANKÓ TÓTH ÁDÁM

Gyerek

Zöld táskában hozol nekem gyereket,
fölcsöngetsz, mielőtt elfutnál,
gereblyével várlak minden este,
és a kapát is kikalapáltam,
az ablak rácsain nem hatol át a leheleted,
mégis a méhedbe vájsz,
és hordod a gyereket a kapum alá.

Gázpalackot tettem az ablakba,
hogy elriasszam a betörőket,
és a zöld táskát is kifőztem,
mert kissé egyoldalú ez a viszony,
fárasztó az örökös lesben állás.

Homlokom az üvegnek nyomom,
és eltorzul a koponyacsontom,
eltorzul minden íz a számban,
egy rossz mozdulattól pedig
kifordul a térdkalácsom.

Csak egyszer ne jöjj rossz időben,
csak egyszer ne jöjj jó időben,
rituálénk egyből leleplezik
a settenkedő házimacskák,
és végleg formát nyer a húsunkban
ez a hiábavaló várakozás.

HANKÓ TÓTH ÁDÁM

Gyógytorna

Belegyömöszölsz a mázas nagy fazékba,
a lámból borsőrlőt hajtogatsz,
a kezeimből két nagy szívlapátot,
megszámozod testemen a sebeket,
és behatolsz a bőröm alá, hogy kihúzd
a gerincoszlopot, ezen a ponton
megtorpan a kezek lendülete,
a tétovaságot mégsem sikerül kihasználni,
még bátrabban hódítasz tovább,
koponyámból szuvenírt faragsz,
hogy ne legyél egyedül a téli estéken,
és csontjaimból cifra sormintát
a kidülledő szemek epicentrumában,
végül megépíted a hiábavalóság
mauzóleumát is maradék szerveimből,
és én nem felejtem el soha többet,
hogy egy légy fuldoklott tegnap délután
a hollandi mártásomban.
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SIMON MÁRTON

„Ismerek egy csóró költőt…”1

Röviden a slam poetryről

A műfajt, amit ma Magyarországon slam poetry néven ismerünk, Marc Kelly Smith indította útjára 
1984-ben, az úgynevezett „poetry slam” mozgalom formájában, Chicagóban.

Az történt, hogy volt egy fiatal, a harmincas évei derekán járó szerző, mondjuk ki: költő, akinek fel-
tűnt, hogy amint elhangzik a „költészet” szó, az átlagember illedelmesen, ám határozottan menekülőre 
fogja. Smith azonban úgy érezte, azért megérne még egy próbát ennek az érthetetlen módon népszerűtlen 
művészeti ágnak a feltámasztása a szélesebb közönség számára. Egészen komolyan gondolta – valószí-
nűleg nem véletlenül jellemezték úgy később, mint a szavak ügyének „megszállottját”, gyaníthatóan az 
is volt, dacára a ténynek, hogy ekkoriban épp építkezéseken dolgozott mint kétkezi munkás.

Mindez tehát ilyen egyszerűen indult. Volt egy ember, aki valami mást akart. Kérdés lehet persze, hogy 
pontosan mit is. A rövid válasz: életet lehelni a versekbe. Ez vitathatatlanul sikerült is neki. A bővebb 
válasz: bármit is akart, igyekezete és a dinamikusan növekvő poetry slam-mozgalom sikere visszafor-
díthatatlanul elindították az előadott költészet (színpadi vagy orális költészet), illetve a „spoken word” 
reneszánszát és azóta is tartó, világhódító diadalútját.

De hogyan lehet valaminek reneszánsza, amit állítólag éppen most találtak fel? Abban a kulturális 
közegben, ami az Egyesült Államok a ’80-as évek elején, ahol Allen Ginsberg Üvöltés (Howl, 1955) című 
nagyverse és sajátos felolvasói stílusa ismert volt az erre fogékonyak körében, ki akarhatta újra „felta-
lálni” az előadott költészetet? Ahol Gil Scott Herontól épp tíz évvel azelőtt jelent meg a Revolution will 
not be Televised (A forradalmat nem közvetíti a tévé, 1974), a tökéletes spoken word-előadás iskolapél-
dája – hogy csak egy-két evidenciát említsünk. Ki gondolhatta ekkor komolyan, hogy a színpadon el-
szavalt vers vagy szöveg bármilyen mértékig újdonság? És egyáltalán, mit talált fel ez a Marc Smith?

Beismerhetjük: semmit. Ő csak egy többezeréves hagyományt élesztett újra, meglepő sikerrel: az elő-
adott költészet hagyományát, az ókori görögség vándor versmondói, a rapszódoszok tradícióját, a közép-
kori minnesänger és vágáns hagyományt, a költői versenyek sokrétű és régi, koronként újra és újra fel-
támadó örökségét – a kor kívánalmainak megfelelő szabadságfokkal.

A slam lényege annyi, hogy ki kell állni és mondani kell. Pontosabban: előadni – ennél alig valamivel 
több. Erre pedig joggal idézhetjük az egyszeri székelyt: „Hát, ilyet már láttam, de ilyet még nem láttam…”

1 A cím Kettős Tamás verséből való.

HANKÓ TÓTH ÁDÁM

Spenót

Egy gyerek sír a hálószobánkban,
teste áttetsző, akár a kétségbeesés,
melynek nincs eleje, se vége,
detektoraink mégis bemérik jelzéseit.

Szeretnék többet megtudni a spenóttól,
de elvakít a beömlő napfény,
filctollal mégis összeköthetem végre
az ablaküveg koszfoltjait.

Hosszú volt ez a tél, és keskeny a tüdőm,
vissza kell fognom magam, 
nehogy jó gondolataim támadjanak.

Leszűröm a spenótot,
és a gyerek mellét teszem az ágyba,
mintha ezzel minden munkámat
elvégeztem volna mára.

De nem szeretem, ha elkeskenyednek
a sorok a végére, ezért még vissza
kell térni egyszer a koszos ablaküveghez.


