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– Büntetésből egész nap a facebook előtt gubbasztanak, és általában nem történik 
rajta semmi. Aztán néha felvillan egy-egy esemény, de csak addig tart a boldogsá-
guk, amíg rá nem jönnek, hogy a régi egyetemük csoportjába posztolgatja valaki a 
sárkányhajós versenyét… naponta legalább hússzor… 

– Uhh… ez gáz! Na és ők?
– Átkozott ördögfiókák, már megint koromembert építenek az út közepére!
– Nem ők, hanem azok ott jobbra – mutat most Kisbojtár egy másik csoportra, akik 
leszegett fejjel bukkannak fel az utcasarkon. A lábszárukhoz rögzített láncon ko-
szos batyukat húznak maguk után, a koloncokból sötét folyadék szivárog. Ők is 
teljesen fedetlenek, arcuk mintha lekopott volna, testükön hanyagul összefércelt, 
hosszú seb éktelenkedik. Ahogy közelebb érnek, jól hallatszik a láncok zörgése, 
melyhez még valami más, nyugtalanító hang vegyül. 

– Látod azokat a kis batyukat? A belső szerveiket húzzák maguk után, mert a testük 
tele van üvegszilánkkal, cigicsikkel és injekciós tűvel… a létfontosságú szerveknek 
sajna már nem maradt hely…

– Miért nyögnek?
– Szerinted kellemes lehet, ha törtüveggel vagy kibélelve? Na, ugye!
Kisbojtár némi szánalommal az arcán tekint a tovavánszorgó csoport után, míg-
nem eltűnnek az egyik sarkon. 

– Gyere már, mindjárt itt vagyunk… Tadám! Ez itt a Hellmetál. Lucifer egy óriási hul-
lámvasutat akar építeni, ezért most minden épkézláb lélek itt hegeszt.

– Bassza meg a hét kurva… – tekint fel földbegyökerezett lábbal Kisbojtár a gyár 
hatalmas kapuja felett lévő „Hellmetál” logóra, közben egyre vadabbul csipkedve 
önmagát, hátha mégiscsak felébred…

Bódy István

Juniperus

Nem volt úgy oda hova se
Mázsát máslott csak szállt a por
Fél képeit veszendőbe
Vonta valami görgeteg

Hossza a szélébe lapolva
Nem stimmel vissza öltve sem
Közel jár mindjárt itt az este
Fölös marad vagy hézagos

Juniperus ragyog az éjben
Nem mozdul meg csak nagy soká
Örök boldog szánandósága
A messze mély felé kereng

***

Csak még éppenhogy sejteni
Tán még épphogy se hallani
Ahogy szíveken át a vér
Bagoly suhan az éjszakában

Csak már eloldva százezredszer
Borulni már fölébe egyszer
Ahogy fürdik a hold a tájban
Hernyó az ág végére ér

***

Két fanyűvés közt
Juniperus a fátummal diskurál

Adja a bankot
Nyeglén orrot vakar
Kurtán föl-fölnevet

Árokfélre roskad
Ha vége van

Juniperus
Az elakadt üvegliftből
Kinéz

Emeletközti panoráma
Parfümpára a gyomorban
Alig fogható imbolygás

Kőpadozat és csillagkupola
Között félúton túl
Eledele sáska és vadméz
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Kék Piramis


