Mígnem egy decemberi este (egy Baráterzsis karácsonyi ajándékból megbuktatlak, és előbbi
újévi csakazért is leírónyelvtanba fogsz belefulladni mottójú utóvizsgája között) rátalált az
Oázisra, a miltoni fiatalok csütörtök esti angol tanszékes, szakadt bőrfoteles összezörrenésére gitárral, dobbal, síppal. Nem volt itt történész meg matematikus, csak Shakespeare
meg Milton, na meg egy kis Our father thou art in heaven (nem lett volna sikkes modern
angollal mindezt végigimádkozni). Aszak fellélegzett: „Hol voltak ezek eddig?” Hol? Hol
volt Aszak mindeddig? Nemcsak első évfolyamosok voltak itt, mégis mindenki olyan szépen
elbírta a másikat. Aszak csak bámult, és érezte, van mihez hozzászólnia, tud miről beszélni,
tartozik valahova.
Nem telt bele sok, februárban az új szemeszter kezdetével Aszakot mindenki megszerette.
Könyvtárazott, jegyzetet cserélt, pótfeliratkozott és jelenléti ívet hamisított, ha kellett. Elindult az átlag szociálisan aláhálózott egyetemisták rögös életútján és tudta, nincs egyedül.
Csúfolhatták már közgazdászok, jogászok, még a zenekarban is a matekos lányok, ahol
mégiscsak elsőhegedűs volt, de anglisztika szakossága („Mi ez a hülyeség?” „Ti igazából
minek vagytok?”) minden tekintélyét aláásta, mégsem vette többé magára. Szervezkedett.
Kérdőívezett, időpontegyeztetett, meghívott és meghívatott; kólát, jaffát, sört, legyen ropi
meg pogi, kell majd, aki keni a zsíroskenyeret, mert én tuti nem fogok hagymát vágni, hogy
még azon is bőgni kelljen!
Eljöttek sokan, többen, mint remélte, szaktársak és oktatók, csupa koponya, szavaltak
óangolul, proto-germánul, beöltöztek Beowulfnak, volt, aki a fejét a vécében hagyta á la
Green Knight, és voltak a csendes szendék, akiket Aszak eddig észre sem vett. Jó volt velük
nevetni, bámulni az előadásukat, kifigurázni hibáikat, és ünnepelve lenni.
„Köszi Aszak! Mindenki háromszoros hurrát Aszaknak! Aszak, ez a te napod! Lesz ez Aszak
Est! Igen, agreed, mindenki?” A nagy röhögésben és tapsolásban Aszak félrehallotta, amit
mondtak, és büszkén kiáltotta: „Megvolt az első szakestünk!”
„Hülye!” bökte hátba Zsaklin az ajtóból. „Nem hallod, hogy rólad nevezték el ezt a
parasztlázadást? Aszak Est!”
Aszak csak vigyorgott. Nézte Zsaklin lebbenő szőke haját, amint ráveti magát és habzó sörét
a Nyelvi emlékeinkre. „Bolond ez, nem nyelvész. Szakest ez, nem más. Kisember vagyok én
egy névadónak” – és hátbaverte Baráterzsit, aki nem mellesleg az átlagosnál jobban vicsorított fércharisnyában. Aszak tőle már nem tudott jobban félni. Inkább kiröhögte.
„De jólesett együtt lenni.” – gondolta Aszak, és érezte, legbelül mintha a szíve izmosabb
lenne.
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Fellinger Károly

A legszívesebben
A legszívesebben felkötném magamat,
a zsebemben azokkal a dolgokkal,
amikről rég leszoktam, cigi, óvszer,
a kulacsban házi pálinka, egy pakli
magyar kártya.
A legszívesebben végignézném,
amint a saját bicsakommal,
amit véletlenül hagytam a zsebemben,
levágnak a kötélről.

Finálé
Bakancslistám
utolsó pontja,
amit gyerekkorom óta
dédelgetek magamban,
hogy legyőzve a gyávaságot,
önkezűleg
végezzek magammal,
amikor még van értelme.

A világ végén
A gyerekek azzal
dicsekednek, hogy hol voltak
nyaralni.
Petike azt mondja, ők Barbadoson
sütkéreztek a tengerparton,
Réka szerint ők
Új-Zélandon.
A kis roma Aladár is kihúzza magát:
Mi a világ végén voltunk.
A gyerekek irigykedve
néznek Aladárra.
És az merre van, teszi fel a kérdést
a legirigyebb.
Hát ahol mi lakunk, öt kilométerre a falutól,
azt a helyet a világ végének hívják,
mondja Aladár.
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