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Befejezetlen történetem

Ma az úton hazafelé
esőben forgalomban vízfüggönyben
megelőzni nem de kis híján
utolértem halálomat
nagy sebességgel pördültem az úton
előre tekintőn körbe bámultam a tájat
az ablaktörlő szárazra húzta utolsó pillanatképeim
már nem tekertem a kormányt ellenben
tágra nyílt pupillákkal látni akartam
érezni azt ami van utánam vagy éppen előttem
a tehetetlenségben csúszva fordulva tovább
súlytalannak éreztem autót körülményt
a gép alatt fehéren lágy pára volt
néma patak haladt át alatta
csúszott a gumis tapintat
fogak csikorgása szájam szisszenése
vagy valami görcs a testben stílushiba lett volna
vagy efféle
nem volt jelen a rémület bennem
megismerni akartam a legutolsót
meg az azt követő érzést vagy képet
világot a rendet a periódusok közti változékonyságot
ott akkor bensőséges fegyelmezett meg valahogy
olyan egyszerű volt az utastérben a létezés
pedig nem voltam fölkészületlenebb mint más
a sebesen rohanó vég előtt
az életem képsorai nem futottak át előttem
hiszen koncentráltan figyeltem legújabb
vagy utolsó tapasztalásaimra amit a környezet
és a várakozás e néhány pillanatban
már-már sóvárgássá fokozott bennem
meghalni nem akartam igazán de talán élni sem
a létezés vagy annak hiánya a választhatóság
vagy amit e pillanatban is annak képzelek
mármint fizikai értelemben közömbösnek tűnt
felszínesnek meg talán e gondolat is egyfajta
otrombaságnak érzéketlenségnek hathatott volna
az örök ritmusok és bekövetkezésre váró ciklusok előtt
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szóval minden törlés után meggyőződéssel mosódott el újra
a kép előttem a szaggatott csík túlsó oldala
meg az idegpályáim valahogy arra a kis időre
forgalom mentessé váltak az út menti méteres árkok
e rövid szakaszra kisimultak kiegyenesedtek az aszfalt szintjére
fák nem álltak ott viszont friss hajtású fűszálas csomók
zöldelltek tovább azokon a területeken
ahol nem szántották ki gyökerestől a járművem
tehetetlen tömegei a puha homokból
amint a szurkos csíkot elhagytam
megállt a kocsi a motor járt halkan és egyenletesen
ötödikből visszakapcsoltam egybe
elindultam tovább karcmentes autómmal
de tudtam azt az utat majd valahol másfelé
még egyszer be kell fejezem

használati útmutató

ha álmatlan hánykolódó nyílt vizekre téved
vagy kiütési pontokon találják mások célkeresztjei
mint például
állcsúcs állszöglet szívcsúcs nyaki verőér esetleg
más irányból érkező
émelygő hatást keltő körülmény
mi által sérülhet az önérzet
a szert egészben egy életen át sok folyadékkal
illetve egy szeren át az életet a megengedettnél
nagyobb de a pupilla reakciókon belül
étkezés előtt közben után mérsékelt
szeszkoncentrátumban javallott bevenni
gyomorpanaszok és étvágytalanság esetén
kísérő személy és ital elhagyásával
a kezelés alatt minden ősz kezdetén
haj köröm fog és e vény nélküli levél
hullatása uv-fény alatt
mérsékelt északi szélben kötelező
amennyiben túlérzékenysége fokozódik
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bőrkiütés viszketés ödéma
filmtabletta formájából áztassa újra samenként
vizespohárban
tizenkét éves kor alatt ellenjavallt pedofil
vágyai felkutatásának fuldokló vörös képű színhelyein
kérjük a laboratóriumi kísérleti vizsgálatokon
az orvos által előírt időközönként
továbbra is jelenjen meg
vízió vagy kockázat formájában
használati útmutatónkat 25 C° alatt
száraz sötét helyen ismételje betéve nyelve alá
naponta háromszor
A energia osztályos zárt ajtójú külföldi
hűtőszekrényében


