
 38     tiszatáj „ 
CSÁSZÁR LÁSZLÓ 

 

talponálló  mit állasz itten ilyen tétován bozótvágódról csöpög valami vörös bátorság talán ez a folyadék lötty olyan férfiasnak tűnik  milyen elesett egy lefejezett macska  gyáva gyilkos  hős zsaru egykutyának tűnik  bizarr puzzlék állnak össze furcsa agyakban különös alakzatban  egy összeeszkábált figura milyen könnyen lefejezhető emberségétől megfosztott földönkívüli emberi valahol mégis  bizonyára mindig van még  egy golyó a tárban  kecses fejszécske a mészárszék neszesszerében  mégis inkább nem adok én némiképp magamra  



2015. november   39 „olvastam azt a tudod aztat az így gyilkoljunk könnyen gyorsan esztétikusant  ismered na tudod azt az amerikai gyorstalpaló bestsellert azt az izét hogymondjákot  vagy lehet az is netántán valami okkult miafranc  na az aztán akkor az biztosan okés tuti lehet  nem semmi   
andika  andi furcsa  ma a villamoson  belekötött egy szalmakalapos úrinőbe aki épp fagylaltot nyalogatott tán csokit meg vaníliát  azt mondta neki andika te rohadt cigány elloptad a pénztárcámat  rángatta is őt némileg a hölgy menekülőre fogta  andinak vastag kissé a bokája de nem ezért volt kitiltva sokáig  a tesókocsmából 



 40     tiszatáj „ 
az egykori tulaj  nehezményezte az egyik kedves törzsvendégét miatta ütötték agyon  miközben éppen  valami minimális ellentételezésért egy kisfröccs lehetett  orális szolgáltatást nyújtott  neki andika a villamosmegállóban  talán ezt nevezik manapság szerelemféltésnek errefelé  azóta andika újra bejárhat a tesókocsmába  új tulaj megbocsátás amolyan isteni  vagy csupán amnesztia esetleg keresztény amnézia  andika kiteszi a modern talking kazettaborítóját a pultra  aztán csak  sír sír  sír 



2015. november   41 „egy kisfröccs mellett  kicsit mintha érezné mi zajlik körülötte  ámbátor ebben némileg kételkedem   
feketeszem fullszerviz RÖPKEROMÁNC 
 odalépett hozzám  fekete szemek közönséges karcsú villám  kezében zoknik virágok  árulja  nem kérek belőle  röptében ragadja meg tenyerem jósolok én  a fiatalúrnak  nem vagyok elég fürge  már kántálja is   két nő rontása ül magán állapítja meg csípőből  jutányosan leveszem föloldozom  



 42     tiszatáj „ 
több volt az kettőnél gondolom  de erre a röpke időre maradjon már rajtam minden átok  levág a lány egy kávéra inkább virágot  veszek tőle mint zoknit  aztán más vonatkozásban is felkínálja a föloldozást  mondja orálisan  nem élnék vele bár nagyon köszönöm  a lehetőséget  aztán mindketten   külön külön  belevetjük magunkat a bosnyákpiac vadon erdőrengetegébe  a virág három hete ott rohad egy miskakancsóban a háromlábú asztalon  lassan felismerhetetlen  gyöngyvirág  lehetett azt hiszem  




