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T Ó T H  I M R E

Visszatérés
Talán csak kényszermegoldás volt a hősi halál. De még mindig
jobb, mint egy pincében átvészelni a telet. Vagy futni a téren át,
lélekszakadva. Végül is senki nem tartozik senkinek. Ez így tiszta,
és így tovább.
Most mégis egy barlang mélyén várom a tavaszt, vagy amit annak
neveznek, bármi is legyen. Lassan növekedve, mint a cseppkő,
ezer és ezer éven át. Ki kinek üzen, milyen erőnek, miféle hatalomnak
lesz feltámadása ?
Most tavaszt játszik. Az előbb még ember volt, de
megunta a régi álcát. El akarja hitetni, hogy végül is nem történt
semmi. Végül is.
Ha azokba a szemekbe néznél, látnád, ahogy felvillan az ég,
tűzeső veri a várost, és lassan szitálni kezd a hamu.
Csak az a kérdés, kit szolgálsz ? Végül is.
De hol leszek én már akkor ?
Megnyílik a szaturnuszi csapda, és végre kilépek a fénybe.
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Tóth Imre : első kötetem 2004‑ben jelent meg, Nostradamus 
menyegzője címmel, a Pannon Tükör könyvek sorozatban, a má‑
sodik 2009‑ben, A lélek nulla foka címmel, a Parnasszus Kiadó Új 
vizeken sorozatában. 2003 óta vagyok a Pannon Tükör folyóirat 
munkatársa, majd rovatvezetője. Könyvtárosként dolgozom. 
Tagja vagyok a Szépírók Társaságának. 2011‑ben Zala megye 
Prima‑díját kaptam, irodalom kategóriában.

Angstrad
Öregem, neked már nincs sorsod. Felejtsd el az életet. Nem 
a boldogság a cél. Dolgozd le a maradékot, és tűnj el, amint csak lehet. 
Belenéztem a rezzenéstelen pupillába. Láttam, amit nem akartam. 
Mindenütt halottak és romok. Ez nem az, és ez sem az. Veletek én 
már nem vagyok. Csak a becsület miatt, hogy még mindig itt. Készül 
már az angyalok fegyverzete. Arcomról lekopnak az évszázadok.

Héjak
Minden silányul, hanyatlik. A tojáshéj megrepedt. Ideje új lelket 
kérni magadnak. Egy madár ül az ágon. Van is, meg nincs is. Ha 
akarja, látja, hogy száll a négy lovas. De ő már nem akarja látni. És 
akarni sem akar. Az utcán lincselő tömeg. Egy színész verset szaval : 
A pokol kapui megnyíltak, démonok özönlik el a földet, ez az ország 
a gonosz birodalma, ide nem térek vissza többet. Egy lény halad 
a mosolytalan sötétségben. Készen vagyok. Sohasem voltam készebb.


