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 – Ennél valami mást? – kérdezte apu. Megráztam a fejem. – Hazamegyek – mondtam, 
mikor a feketekontyos apu szigorú nézésére végképp abbahagyta a röhögést.
 A diófánál jártam, annál, amihez kertésznadrágos férfiak jöttek, és mikor felvisított a fűrész, 
anyu az ablakban a függöny mögé ugrott, nem toppantott a lábával, nem mondta azt, hogy 
most már elég legyen, csak potyogtak a könnyei a fűrésznek magát nehezen megadó diófája 
láttán. A fa rönkje ottmaradt sebként az udvar sarkában.
A diófa csonkjáig jutottam, amikor apu utánam szólt: – A mackódat nem viszed magaddal? 
Nem – mondtam, és ettől a nemtől kicsit megfájdult a gyomrom. Le kellett volna venni a 
karjáról a kötést, gondoltam, akkor meggyógyult volna már az a seb. Alig láttam a sötétben 
az utat, de már nem volt orromban a gyöngyvirág és a púder illata, csak azt figyeltem, azt a 
távoli arany–meleg fényt, amit idefelé láttam.

Nagy Antal Róbert

Gondolatok egy kőszobornál
a kőszoborból kinéz az isten
madárszar fénylik a mészhajtincsen
merev szemében poshadt esőlé
csak porszemnyi pusztulás ül mellé
fakó nyakán mohából zöld nyaklánc
ősz szele zúg talpánál szellemtánc
ne sírj a sírnál volt és elmúlik
életen innen halálon túl itt
ragadsz a sárban a haldoklásban
lépj élj pár hónap és újra nyár van

Késés
rongyos a szőnyeg
kávéfoltos a parketta
piszkos a tapéta
körben gyermeki firkák
leütött emlékek hullanak rád
mint az avarra a sárga falevél
látod a nyárnak régi ragyogását
de elkéstél
magadra nincs időd
lelked renoválása előtt
a csukott ablakon át
tarkón lő az őszi nap

Nagy Dániel

Így kellene
Néha kimegyek a piacra, csak úgy.
Nézelődni. Szaglászni. Vásárolni.
Például, ha egy japán táskarádiót
szeretnék venni – előfordul,
hogy pont egy ilyenre vágyok –,
akkor egyből indulok a piacra.
Ha épp van készleten egy ilyen
táskarádió, megveszem, és boldogan
hazamegyek. Ha nincs, akkor megvizsgálom
a többi típust, csavargatom a gombokat,
és beállítom a Kossuth Rádiót
a hangszórók tesztelésének céljából.
Ha egyik típus sem felel meg a vágyaimnak,
szomorúan leülök egy padra, és felkészítem
magam a japán táskarádió nélküli életre.
Vagy csak figyelem a gyulai asszonyokat,
ahogy tudatosan válogatnak a csonthéjas
termések között.
És megjegyzem magamnak:
nekem is így kellene megválogatni szavaim,
hogy puhák és érettek legyenek.

4x400
Miután beválasztottak a 4x400-as váltó
csapatába megtapasztalhattam az élet
igazságtalanságát, ugyanis az én dobóatléta
múltam nem igazolja a tanár úr döntését.
Hiába tiltakozok és hívom fel a figyelmet
testem különböző pontjain jelentkező
fájdalmaira, és a Kovács Balázs másodpercekkel
jobb négyszázas idejére, ragaszkodnak hozzám.
Teljesen érthetetlenül állok a döntéssel szemben,
hogy rám esett a választás, rám aki kifejezetten
hanyag, léha és megbízhatatlan kamasz
képét mutatom. Látom is magamat ahogy
a cél előtt összeesek, feladom és a térdemen
megjelennek a salak marta sebek.
Nem akarok futni, nem és nem és nem.
Nem érdekel a tesi ötös sem csak hagyjanak békén. 
Hagyjanak békét ennek a megbízhatatlan kamasznak.
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