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emberek közé, az egész nem lesz több egy óránál. Meg is könnyebbült, amikor néhány beszéd 
után sikerült elszabadulnia. Felemelő érzés volt, hogy végigcsinálta. Hazafelé indulva betért 
a kedvenc könyvesboltjába is, ahonnan még zárás előtt távozott, egy akciós képzőművészeti 
albummal. Odakint a tüntetés még töretlen erővel zajlott, bár látott másokat is, akik elhagyták 
a gyülekezést, és tábláikat a magasból leeresztve igyekeztek hazafelé.

K. Zsolt, akit a kétes hírű portálok szerzői később szemüveges, ballonkabátos férfiként emle-
gettek, maga elé motyogva szórt átkokat egy ismeretlen embercsoport felé. A tanúk szerint visz-
sza-visszatért mondandójában a „rohadék buzeráns” kifejezés, illetve a „takarodjatok” felszólítás. 
K. Zsolt kezdetben csak egy-egy lépést téve, majd a metrókocsiban fel-alá lépkedve monologizált, 
de S. Márta még ekkor sem észlelte, hogy K. Zsolt indulatainak célpontjává lassacskán ő maga 
vált, a mellette nyugvó, művészileg kidolgozatlan Minervájával.

Nélkületek már a tévét se lehet bekapcsolni! – Az emelkedő hangerőt hallva az utazóközönség 
felfigyelt a kibontakozó jelenetre. K. Zsolt megállt a nyitott album fölött, melynek lapjain éppen 
Monet azúrkék víztükre feszült. Ő mégsem a reprodukciót figyelte, hanem a kidekorált rajzlapot, 
Márta válla magasságában.

Mártában igazából csak itt tudatosult, hogy a metróban hőbörgő személy kifejezetten őrá 
fókuszál, vele és a kellékével foglalkozik. Egy gyors mozdulattal megragadta a transzparenst, 
ugyanabban a pillanatban, amikor K. Zsolt keze elkapta a nyél tetejét.

Nektek semmi sem jó. Szemét, áltudós banda.
Valamiféle ösztön vezérelhette Mártát, amikor a nyelet markolászó kezet ellökte – ez a védel-

mi reflex különben őt, magát is meglepte. K. Zsolt kis terpeszbe helyezkedett, két kézzel meg-
ragadta a fém kapaszkodót, és Márta fölé tornyosult. Csak most nézte meg alaposabban a képet. 
Márta figyelme kitért bizonyos, általa fontosnak ítélt részletekre: a sisakra, amit meglepően 
nehéz volt megrajzolni, a tógán elhelyezett két, jelzésszerű redőre, az ajkakra, amelyek kifejezet-
ten jók lettek, és az egyik fedetlen kebelre, amely a párjához képest aránytalanul teltre sikerült. 
K. Zsolt megvetően legeltette rajtuk a szemét.

Hülye ribanc!
Mintha csak rendezői utasításra, S. Márta tenyereit a vaskos művészeti album fedelei alá 

csúsztatta, majd a könyvet megemelve, hangos csattanással csapta össze a fölé magasodó K. 
Zsolt állkapcsán. A tanuk szerint ezután megragadta a transzparenst, és annak nyelével a vissza-
ütni próbáló férfi lágyékába döfött.

A metró nagy robajjal besiklott a Blaha Lujza téri megálló peronja elé. S. Márta érzékei a 
katarzis hullámverésében teljesen kikapcsoltak. Nem észlelte a csodálattal vegyes tekinteteket, a 
mellette ülő fiatalember lábai előtt landoló szemüveget, nem látta az előtte tántorgó K. Zsoltot, 
nem érzékelte a metrókocsiban eluralkodott csendet sem. Az egyetlen dolog, amit meglátott, a 
szemközti ablaküvegben tükröződő saját elégedett, gyermeki mosolya volt.

Wohner Dóra

repülő
a szántók negyvenöt fokos szögbe dőlnek
elgörbülnek a vonalak
felhők vetik alattunk a fekhelyet
nem létezik hogy mindenünk lebeg

a zuhanástól mosolyom felfelé görbül
fölénk tornyosul az ég
és mindenem megnyugszik
mi halunk meg utoljára

Egon Schiele
„A háborúnak vége, mennem kell.
Művészetemet csodálja a világ!”

Lázas ágyán fekve
csukott szeme mögött a gondolatok
elárulták neki a csúfos kudarcot.
„Ki voltam? Mi végre?
Holtan is téged festelek az égre anyám!
Torz tested halott tagjai adtak 
értelmet életemnek.
Téged kerestelek minden női kézben,
arcban, magamban,
de hiába festettem a vászonra szerelmet,
el egyedül temetnek,
anélkül, hogy tudnák,
amit festettem az a valóság.”

(kon)temporális szerelem
manapság a herceg hagyja el a cipőjét
elhajtja a kérőket mert retteg 
a megfelelési kényszertől meg
amúgy sincs ideje hülyeségekre
hamupipőke aki figyeli hogy alul kinő-e 
egy ideig néz nem tudja mi van
aztán szalad a herceg után a cipővel


