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hogy kezet rázzon a Novoselic-kel, a Grohllal meg a Kurt Cobainnel. Hoztak neki pár esőcseppet 
Seattle-ből, jó koszosat, és azzal köszöntötték föl ezek a rosszkedvű, falfehér gyerekek, és elsírta 
hazafele magát a Hudacsek kicsit, hogy csak lehozta Fonyódra a Nirvanát a Tibi bácsi neki. Még 
ha a lelkére kötötte is, mielőtt visszaindult a Bandi bával a stúdióba Pestre, hogy amíg be nem 
dob száz büntetőt egymás után a menza fele eső, cafatos gyűrűbe, addig erről nem beszélhet. 
Senkinek.

És hogy most mi van? A Rapi Erzsike a Kurt Cobaint próbálja a női wc-ben fölvidítani, a 
Schuster a pesti sötét éjszakában Balatoni Világost iszik valahol, a Fehér Egér, az meg most töri, 
ugye, épp össze magát a mókuskerék alatt. A Hudacsek meg Sonics-mezben, kikötött fűzővel 
áll a büntetővonalon, pattogtatja a szertári Moltent, és harmadszor dob be vele zsinórban 
kilencvenet, de kifújja most is a bakonyi bukó a gyűrűből a kilencvenegyediket. Váratlanul és 
gyorsan érkezik északról ez a szél. Pont, ahogy a Nirvana Fonyódra jött.

Mészáros T. László: Végtelen

Vajna Ádám

hogy mennek a dolgaid, kérdi a coop előtt, akit 
valamikor szerettél, rocog a hó a lába alatt
bocsánatot kérsz tőle,
amiért nem ismered meg,
miközben a hátad mögött kilép
valaki az üzletből, akinek pontosan
ugyanolyan kabátja van, mint neked

megnézel egy nagyon jó háborús filmet, majd 
aláírsz egy online petíciót a kiskunfélegyházi 
fegyvergyár ellen
éjjel kettő van,
és megpróbálod elhitetni magaddal,
hogy semminek sincs értelme,
ez nagyjából hatvanöt százaléknyira sikerül,
elégedetlenül fekszel le

ne haragudj, nem írtam fel, milyen határidőben is 
egyeztünk meg?
arra ébredsz, 
hogy a házban valahol porszívóznak,
és a laptopod szundi módban
az öledben fekszik,
miközben az előbb azt álmodtad,
hogy megírtad azt a verset,
ami miatt letartóztatnak

setőfi pándor
forradalom van egy európai országban,
és egy ismerősöd
naponta posztol valamit róla,
 fiatal nő kockakövet dob,
 száműzetésben élő költő angol nyelvű verse,
 békés tüntetők a diktátor palotájától
 háromszáz méterre számodra eddig ismeretlen
 történelmi eredetű zászlót lengetnek,
elképzeled, hogy milyen lenne
a rendszerváltást követő pezsgő években
verset írni a versírás nehézségeiről


