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Szorzótábla-emlék
egy hajdani osztatlan iskolából

A tanító úr
félig hátat fordított
és mindig kinézett az ablakon
amikor a szorzótáblát
fennhangon fújta 
gyakorolta az osztály
és egyre gyorsabb tempóban
lábdobogással kísérve
kissé már zihálva talán
a puskának is használt
számtanfüzet hátoldalán
a 8×7-hez 
majd a
7×8-hoz ért.

Valahogy 1957 tavaszán
sõt még 1958 õszén sem akarta
hogy lássuk ilyenkor az arcát.

A kókadozó muskátlik fölött
az utcát kémlelte
látszólag egykedvûen
de inkább szomorúan
a koszos üvegen át
nézte hosszan
mint akinek igen fontos
dolga lehetne ott.

De mit láthatott…
örökre rejtély marad
aztán felénk fordult
közben szórakozottan dobálta 
a kezében maradt krétacsonkot
jegyezzétek meg jól ördögfiókák
ez az amit  álmotokban is
mindig tudnotok kell!

Vagyishogy 
az egyszeregyben 
nincsen pardon
aki ebben téved
megbukott örökre. 
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Visszavonuló sorok
vár-árnyjátékok idején 
Mint valami elfoglalt várból
a gyõzõk kegyelmébõl
most éppen még
az utolsó utáni percek lejárta elõtt
átdöndülök azon a hídon
amit persze ha van annyi erõm
s fõleg idõm bizony ügyesen
föl kellett volna robbantanom

egyszerûen nem értem…
nézek vissza a várra
kikkel védelmeztem azt
és kikkel is voltam oda 
holmi védelmezõnek bezárva

nem vettem észre
hogy azok csak zsoldosok
bár évtizedekig baráti köpönyegben
dús pénzért koncért verekedtek
és egy zászló alatt meneteltem
velük s fújtam az egyetlen nótát
oltalmazója én nem lehettem
kincsnek dézsmának egyebeknek
aki közelébe került az jól járt
mit beszélek én hálátlan…mondják
néha nekem is löktek néhány dénárt

az árulás ragálya végül biztosan
és nagy fölénnyel gyõzött
mondhatni mint a termesz
átette magát a vastag falakon
tudták ezt maguk a gyõzõk
akik ott termettek szépen
egy ködös hajnalon…
nem csodálkoztak semmin
hiszen a kapu is nyitva volt

valahogy futni hagytak mégis
persze elõtte kivágták a nyelvem
remélték amit láttam
vagy csak sejdítettem
már úgysem mondhatom el…

többnyire így is történt 
igazuk lett… 
bár leírtam mindent
akik keresnék ne keressék
gondosan bõrömbe zártam
barátaim ti sem találtok
holnaptól köddé váltam…
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