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Kimeríthetetlen anyag
( L O M T A L A N Í T Á S )

kék csíkos matrac sárga (világosbarna?) plüssfotel fehér fogas szürke mosógép nagy kockás
fotel zöld székek (de milyenek?) kis szekrény (ez így nem mond semmit) gitár nagy (mek-
kora?) tükör játékmotor (de lehet, hogy bicikli, nem megállapítható) fehér vasaló karnis mű-
anyag flakonok vödrök Édesnemes Kalocsai Paprika doboz Com Pack Rumos Tea doboz
rossz (az milyen?) bőrfotel világosbarna vastag bőröv világosbarna nagy (pénz?)tárca három -
ágú sárga üvegcsillár széttört vécécsésze fekete bőrönd fekete gyerekülés festékesdoboz pár
fekete magas szárú cipő fél pár barna női (?) cipő kétágú közepes magasságú (az meg milyen?)
létra nagy lyukas matrac fonott (miből?) szék nagy fehér polc

Szabatosan kellene fogalmazni, azt se tudom, mi a tárgyak neve, hogyan tudnám leírni őket?

barna-zöld szőnyeg banános doboz törött (kép-?)üveg két fiókos világosbarna íróasztal barna
bőrönd nagy szőnyeg felmosórongyfej kék (milyen kék?) kanapé fahasábok (tüzelő) tarka
kardigán hajlított gumicső faláda (almás?) Philips porszívó papírdoboz dohszag (szag? milyen
legyen a doh? tehát: csak doh) benyomott fonott kosár sárga plüssfigura (kacsa?) cementes
zsák meggyes (?) abrosz Szabad Nép 1950. november 28., kedd, a címlapon Bányászaink min-
den csille szénnel segítik felépíteni a szocialista jövőt, megvédeni békénket mintakönyv kötött
szálú, antik különlegesség fehér műanyag vécétartály huzat nélküli kispárna számítógép-
képernyő zöld fehér luftballon aranypapír nagy narancsszín tölcsér négy seprű kék átlátszó
gyerekfürdőkád kis műanyag karácsonyfa (miért gondolom, hogy karácsonyfa? fenyőfa) olcsó
és finom farmföl doboz etetőszék nyomtató barna gyűrött állólámpaernyő nagy Heineken
sörösüveg TŰSAROK női cipők és kiegészítők papírszatyor tömött (mivel?) fekete zsákok
virágcserép fekete műanyag tévéhátlap fekete nagy magnós rádió vasaló Karácsonyi megle-
petés leporelló kis piros bödön kék-fehér cukor(?)tartó zöld szúnyogháló keretestül sárga ko-
saras felmosó vödör barna raklapok fürdőszobatükör

hány guriga vécépapír az élet?

félszárny ajtó (miért gondolom, hogy van másik szárnya?) kék lavór fél pár (jobblábas) fekete
bakancs fél pár (ballábas) fehér sportcipő vécéülőke zöld műanyag fedőlappal Pártmunkás,
1949. április 15., a címlapon Erdei Mihály: A tavaszi mezőgazdasági terv végrehajtása harci
feladat és Hogyan képezzük ki a választási agitátorokat? fehér plüssmackó vaskályha piros
gömb karácsonyfadísz gumiabroncsok lila játék zsúrkocsi kék pulóver bordó pulóver bicikli-
külső CIPÉSZ cégtábla Katona József: Bánk bán Dr. Scheiling Antal: Oldószerrel nedvesített
anyagok szárítása

Mit ír? Hogy mit dobnak ki? Van, aki elviszi, én felírom. A tévéket is? Azokat is. Mindent.

meztelen játék baba barna hegyes (női?) csizma nyél nélküli ásó nád térelválasztó összecsuk-
ható fregoli nyolc zsemle nagy bordó táska kék fonott demizson kukta számológép tökgyalu
nagy hosszú műanyag lámpaburák (vagy mik) még öt zsemle zöld termosz kétcsillagos Lehel
hűtőszekrény faszánkó akinal női papucs medve(?)bőr -szőr szerszámosláda kék fedő nélküli
hűtőtáska két kibelezett hangfal sárga billenthető szemetes vödör nélkül 1991-es falinaptár,
január-február: Imperial Palace Hotel 
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a kárpit mögül egy arc a matrac szalmájában maszületett patkány

két pár kék és zöld kisgyerekcipő Ken Follett: Egy férfi Szentpétervárról Méray Horváth K.:
Amerika Cézárja André Castelot: Napoleon (így végzed hát te is) Marx György: Kimerít-
hetetlen anyag Robert Lowell: Közel az óceán Fejér István: Tudni illik, hogy mi illik Feleki
László: Homo sapiens Hogyhogy élünk a halál után  kockás takaró sakkmintás puff farmer-
mellény teli cementes zsák (SLOVENSKO CEMMAC) fiókok nélküli íróasztal

Középkorú, szemüveges férfi elviszi A klasszicizmus kötetet, marad A naturalizmus. 

fehér műanyag kempingszék barna kis kempingasztal fekete esernyő fehér műanyag sarokfür-
dőkád aranyszínű fémtálca KVARC falióra fehér bizsu sötétkék rózsaszín fonal lila öntöző
kanna műanyag vállfák felfüggeszthető (hova máshova, le-?) fregoli

Hé, az a miénk! Hölgy vinné a teli műanyag zsákot. Miért, rá van írva? Visszaadja.

mályvaszínű ing pár fekete szandál díszpárna (na de milyen?) kék szürke zöld sárga piros já-
tékmotorok (épp szedik össze őket egy piros kombiba) fekete ridikül fehér hokedli mikiegér
virágtartóban futónövény (mi?), egy férfi éppen átülteti, barna bőröndben igénybejelentő-
lap-tömbök rózsaszín paplan Esti Hírlap, 1982. április 30., péntek, a címlapon Budapest,
Moszkva: Ünnepi készülődés kis barna bőröndben fényképek 1937, karácsony katonakép Az
én kicsi Klárikámnak, szeretettel Pista Budapest, 1937. június 9. gyerekfénykép Gyurika két
hónapos. Jóllakottan. klaviatúra Hétfői Hírek, 1982. december 13. hétfő, a címlapon Pan-
nóniának már a saját bőrére megy nagy vonalas füzet első oldalain jegyzetek Az egyház el-
lentámadásba megy át. Jelentős sikerek!!! CSÉB TAGSÁGI KÖNYV fagömbös térelválasztó
függöny (konyhába?) kék és fehér gégecső (minek a?) Nyugta (1967. szeptember 29.) hátol-
dalán recept mézes pogácsa 20 dkg zsír 1 kg liszt 20 dkg cukor 25 dkg jó meleg méz össze za-
varni bele egy kávéskanálnyi szóda bicarbona szeretem citrom reszelését benne utoljára
gyorsan össze zavarom 30-40 percig pihen hirtelen sütni mert rögtön fekete lesz 

Fiatalember kerékpáron tol egy betétek nélküli fotelkeretet; nem ide készült, de elkapta a
lomtalanítás eufóriája, leszállt és viszi, viszi haza álmai fotelkeretét.

festékdoboz fedele pattan belefulladt ecset szőrszálai kunkorodnak 

ez a feltámadás, FELTÁMADUNK! a pincéből a fényre, és új értelmet nyernek a dolgok, a
meztelen játék babát újra fel lehet öltöztetni, a virágot elültetni, a rubikkockát csavargatni,
fekete esernyővel sietni a friss esőben, teát inni a zöld termoszból, új képcsövet tenni vakté-
vékbe, nézni az idő múlását a KVARC faliórán, olvasni könyveket sarokfürdőkádban ülve
mézes pogácsát enni

itt is úgy ismétlődik minden hétfőkeddszerdacsütörtökpéntekszombatvasárnap akár az élet-
ben plüssmaci tévé mosógép hűtő cipő ruha ülőgarnitúra

a guberáló angyalok amit lehet kimenekítenek

hajnalban elindulnak a darálógépek

a kibelezett világvevőn bejön az utcazaj
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