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Ezernél is több mű érke-
zett a 100 szóban Buda-
pest történetíró-pályázat-
ra, amit idén negyedszer 
hirdetett meg a Mindspa-
ce csapata a Budapesti 
Fesztivál- és Turisztikai 
Központtal együttműköd-
ve. Árdt a vállalkozó kedv 
online és postai úton, az 
alkotók figyelmét erősen 
inzultálta a kihívás: száz 
szóban írni a városról. 
(Egyébként a zsűri végül 
azt honorálta a legjobb-
nak kijáró elismeréssel, 
aki erős trükkel oldotta 
meg a feladatot.)

A pályaműveket szakmai 
zsűri bírálta el, amelynek 
tagjai Winkler Nóra új-
ságíró, Kemény Zsófi köl-
tő-slammer, Nagy Dániel 
Viktor színművész és Szá-
linger Balázs költő voltak. 

Az első helyezett a be-
regszászi Bárdos Dávid, 
a Semmelweis Egyetem 
orvostanhallgatója lett. A 
legjobb 12+1 történetet 
illusztrátorok és fotósok 
munkáival kiegészítve mu-
tatták be a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár Átriumában 
és a Madách téren. Az első 
három helyezett, illetve az 
ifjúsági kategória nyertese 
írását – s az ihletésükre 
született illusztrációkat 
mutatjuk be ezen az ol-
dalpáron.

Kárpátaljai orvostanhallgató a 100         szóban Budapest pályázat nyertese
Albérletkell. Vegyünklakást. Nincsrápén-
zünk. Kérekhitelt. Nemfogszkapni. Hátha-
mégis. Nemérimeg. Albérletkell.
Körútmentén. Aztúldrága. Inkábbzugló. 
Zuglónemjó. Miértnemjó. Túlmesszevan. 
Közelacég. Denemnekem. Akkorhova. In-
kábbújpest. Azmegnemszép. Vanottisszép. 
Nincsottsemmi. Akkorzugló.
Kétszobakell. Inkábbhárom. Kettőelég. Ésa-
gyerek? Mégnincsgyerek. Demajdhalesz. 
Megyünktovább. Jóleszkettő.
Kétszázezért? Mitgondoltál? Hogyezol-
csóbb. Nemleszolcsóbb. Háthamégis. 
Mitszólszehhez? Csúnyaafal. Átfesthetjük. 
Inkábbmásat. Okémásat. Ezmostolcsó. 
Szépazerkély. Kicsikonyha. Demégpontjó. 
Sokarezsi. Nemleszolcsóbb. Próbáljukmeg.
Jóleszezitt. Szerintemis. Kellegyújágy. 
Nézünkholnap. Szőnyegiskell. Aztisve-
szünk. Holafazék. Milyenfazék. Aszéppiros. 
Adobozban. Nincsmárdoboz. Ottkelllenni. 

Denincsmártöbb. Otthonmaradt. Hogy-
hogyotthon? Anyáméknál. Aznemotthon. 
Hátakkormi? Ezazotthon. Mégszoknikell.

(Bárdos Dávid – fotó: Soós Andrea)

Jegyek, bérletek

Ellopták.
Megette a kisöcsém.
Esküszöm, hogy reggel még nálam volt.
A másik gatyámban hagytam.
Most egy hónap ide vagy oda.
Nem működik az a rohadt  
automata.
A bőröndöm alján van, macerás lenne.
Vak vagyok.
Terhes vagyok.
Gyerekkel vagyok.
Gyerek vagyok.
Nyugdíjas vagyok.
Lisztérzékeny vagyok.
Egy megálló még ér, nem?
I don’tunderstand.
Ezért a színvonalért fizetni?
Csak egy késsel szolgálhatok.
Kapj el, ha tudsz!

(Melis Dóra - Illusztrátor: Bogdán Viki)
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Kárpátaljai orvostanhallgató a 100         szóban Budapest pályázat nyertese
A Felszabadulás útján

A Ferenc József hídon találkoztak tekin-
teteink. Az Eskü téren futott orromba 
illatod.
A Horthy Miklós hídon árnyékaink té-
pázta a szél. A Hitler téren gondolni sem 
mertünk magunkra.
A Marx téren összeért a kezünk. A Vörös 
Hadsereg útján szikrát vetett a boros-
tánk. A Lenin körutat kék villogásba 
vonta a férficsók.
Az Erzsébet tértől kezdve nem eresztet-
tük egymást. Az Andrássy úton tekinte-
tünket büszkén felemeltük. A Ferenciek 
terén lábunkhoz szivárvány hullt.
A Rákóczi hídon régi félelmeket feledve 
villamosoztunk. Volna. A Széchenyi Ist-
ván téren házasságot fogadtunk. Volna. 
A II. János Pál pápa téren gyerekeinkkel 
kergetőztünk. Volna.

Búcsúkönnyet a Moszkva téren ejtettünk. 
Ferihegyről repültünk el.

(Asbóth Márton – illusztrátor: Varga Zsófia)

Koldulósok elleni trükk

Szakadt ruhába jött felém. Most is az 
alsós tanárnőm jutott eszembe ki azt 
mondta, hogy jobb lesz, ha tanulsz 
vagy ilyen leszel te. Igen, mindig adok 
pénzt mindenkinek ki kér, de akkor ott 
nem volt nálam. Már 10 méterre tartott 
tőlem, de áporodott alkohol és cigifüst 
keveréke egy kis tegnapi ürülékkel, töké-
letesen érezhető volt felőle. Így mielőtt 
megszólalt volna a szokásos: „nincs egy 
cigid? Buszjegyre kell” szöveggel, én oda 
fordultam hozzá, és mint a vadnyugati 
filmekben gyorsabb voltam a kérdés-
sel: – Bocsi nincsen véletlen apród? 
Reakcióideje és a blokkolása összekeve-
redett, majd tátott szájjal azt mondta: – 
Buszjegyre kell?!

(18 év alatti kategória – Smikál Balázs 
– illusztrátor: Stark Attila)


