
64

TÓTH KRISZ TI NA

Ide gen test
Az Új te lep rõl jöt tek át bi cik li vel:

a be ton ping pong asz tal meg szállt erõd lett.
Kö zü lünk nem áll tak szó ba sen ki vel,

a hin tá ról fi gyel tük õket.
Nyi kor gat tuk a lán cot és ta na kod tunk,

hogy ak kor kié a tér és mit akar nak.
Úgy dön töt tünk, a Pin tér báty já nak még se szó lunk,

leg alább is nem az nap.
Én let tem a kö vet, mert lány va gyok. Óv tak,

hogy van egy nyol ca di kos, ne ah hoz men jek,
ha nem a far me ros hoz, aki tíz kö rül volt csak ,

vi szont szõ ke, és job ban is tet szett.
Volt va la mi a ke re ke in, ami tar ka,

for gó kö rö ket raj zolt a le ve gõ be,
oda vitt a fek võ brin gá hoz és meg mu tat ta,

sõt, le is sze dett egy pi ro sat be lõ le.
Kül lõ gyöngy, ve tet te oda meg ve tõ en.

Szép szó volt: ra gyo gott, mint a macs ka szem.
Az tán azon nal el is for dult tõ lem,

áll tam ku kán, hogy ak kor el te szem.
Éve kig meg volt, a zse bem ben hord tam,

anyám több ször ki is mos ta, de meg lett,
ké sõbb meg át rak tam a toll tar tó ba,

húz tak ve le, hogy ezt ad ta a sze rel med.
El ter jedt, hogy van az a fiú az Új te lep rõl,

aki rit kán jön, de van egy aján dék tõ le,
s bár az osz tály ban ke ve sen tud nak er rõl,

le het, hogy gye re künk is lesz jö võ re.
Nyá ron az tán min den ki le ment a Ba la ton ra.

Üre sen iz zott, meg is ol vadt az asz falt,
go lyó kat gyúr tam és rá dob tam az ab la kok ra,

idõn ként fel ra gadt, de va la hogy nem vi gasz talt.
Ül tem a park ban vagy a ku tyák kal be szél get tem,

tö rött ná po lyit vet tem a bolt ban,
so vány, is me ret len tes te met né ze get tem

a sö tét, mély vi zû ki ra kat ok ban.
Szep tem ber ben jött egy új lány az is ko lá ba,

aszfaltfekete volt a bõ re,
elõ ször kör be áll ták, de ki de rült, hi á ba

kér dez ge tik, egy szót se ért be lõ le.
Egye dül téb lá bol tunk mind a ket ten.

A ha ja par cel lák ra volt oszt va,
mint a tan köny vünk ben a job bágy tel kek,

a tin csek vé gét egy-egy gyöngy fog ta.
Oda men tem és meg si mo gat tam: 

ér des volt a fe je és csak mo soly gott.
Súg ta a ne vét is, de na gyon hal kan

– gon dol tam, ta ní tok ne ki né hány dol got.
Kül lõ gyöngy, mond tam a fo na tok ra bök ve,

õ meg a szá mat néz te, hogy job ban
utá noz has son. Fe hér fo gai közt zö rög ve

for gott a név: ide gen test a dob ban.


