
940

viszont félig törött körkeretes szemüvege lencséje, 
ez adhat némi kétkedésre okot, 
míg a bosszú kényszere fortyog bennem.

Lehetnék bokszoló, még csak harmincéves vagyok, 
még elég gyors, és egyszer még életem formájába kerülhetek, 
be tudnék még húzni istenesen bárkinek, 
mikor a bosszú kényszere fortyog bennem.

Állna előttem a nagy ember, 
aki, mondjuk, akár én is lehetnék, 
ökölbe szorítanám a kezem, de közben 
a megbocsátás ernyője hűtené a betont, 
és minduntalan eszembe jutna származásom, 
lecsúszna rólam a gatya, hogy takarjam,  
leereszteném pirongva proletáröklöm, 
míg a bosszú kényszere fortyogna bennem.

v I D A  K A M I l l A

Motolla

egy-kettő-három, most mindenki befogja a pofáját, és kurvára
azt csinálja, amit mondok, nem mozog, és nem nyomogat semmilyen
kibaszott gombokat, különben szétloccsantom az agyát, mielőtt a zsaruk
ideérnek, és te itt, te most azonnal odaadod a pénzt, és kussolsz.
és mindenki más is kussol, mert mindenkinek szétlövöm a mocskos pofáját.

Szerintem ezt mondanám, ha bankot rabolnék, 
lehet, hogy ő is valami hasonlót mondott, de biztos kellene otthon gyakorolnom
a tükör előtt, hogy szétloccsantom az agyát, meg mocskos pofáját,
csak azt látnám, hogy egy szar film szar szereplője vagyok, persze ezt csak így
lehet megoldani, totál cringe az egész,
szánalmasan lobogtatnék valami vízipisztolyt,
amit a badacsonyi strandon vettem 1200-ért.
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Tánctér lett a kerület: most már van közöm a drosztnál könyöklő
taxisokhoz, a vörös hajú nénihez, a kétgyerekes anyukához.
Jár a képzelet, mint a motolla: ki lehetett, miért csinálta, hogy nézett ki.
Életet sző körénk a bűn.
Szalmakalapban és miniszoknyában távozott a helyről, 5 milliót vitt el,
mondja a pék, gondolom, a Törökszegfű téren öltözött át egy bokorban,
ahol egymásba ölelkezik két lakótelepi játszótér.
Most valahol tarhonyás húst főznek, érzem a csúszdáról,
jól passzol az íze a bűnhöz.

szétloccsantom, befogja, kussolsz, semmilyen kibaszott gombokat.
Ha nem félnék tőle, hogy mennyire
szánalmasnak látszom, biztos nem pénzt szereznék,
csak végre, könnyedén, derűsen, ahogyan pezsgőt szokás bontani:
megölném – nem mást, talán inkább magamat.
Mikor ezt kigondoltam, lecsúsztam a csúszdán, hogy nyomatékot adjak,
motyorászom, kicsit berúgtam és este is van már,
zümmög a lakótelep, ahogy csak ilyenkor szokott.

Hallo HANSIE, 

amennyiben helyesnek találod az én véleményemet 
apád temetéséről a testvéreiddel és anyáddal közölni, 
akkor küldd el nekik a mellékelt írást.

Ezentúl a szülői házat érintő minden jogi lépés 
(pl. a most felmerült energiahordozók alapdíjának a fizetése stb.) 
írásba lesz foglalva
(az apáddal történt szóbeli megegyezések be-nem-tartása miatt!), 
és ahhoz kell mindenkinek, akik ebben érdekeltek, 
orientálódni és tartani magát.

Van egy idevágó magyar közmondás:
„A papír beszél, a kutya ugat”! 
Tehát én telefonban elhangzott javaslatokba nem megyek bele ezentúl.
Jó alkalom lett volna a halotti toron erről beszélni,
amit kizárólag a rokonok miatt akartam saját költségemen rendezni.
Itt mindenki közölhette volna óhaját-sóhaját, 
de el lettem utasítva!
Faluban élünk, ahol a pletyka gyorsabban terjed, 
mint a ragályos betegség.



942

Egy jellemző momentum a jelenlegi szituációra: 
Apád sírját a Knézy-sírásók éppen domborították, 
amikor anyád karját enyhén megérintettem és kérdeztem: „Jól vagy?”.
Nemhogy válaszolt volna, hanem elfordította a fejét.
Ez nem egy katolikus emberhez méltó viselkedés. 
Példamutatásnak itt semmi nyoma.

Még egyszer őszinte részvétemet kívánom az apátok halála miatt, 
ezt lehetetlen volt a sírnál megtenni, mert a részt vevő
közeli hozzátartozók egy „mesterséges falat” húztak maguk köré.
Ezt megérezte a falu is, és ezért volt olyan gyér a részvétnyilvánítás a sírnál.
A falusi tradíciókat tessék betartani!

Üdvözlettel,
Joci

P.s. Húsvétkor 3 hétig Csillagtőn tartózkodom!
P.s. 2. Ami a magyar kormányfő európai „botladozását” illeti
(kerítés, Soros, migránsok), nem néz ki jól a dolog, 
de Brüsszel nem fogja azt a „luxust” megengedni magának,
hogy a magyarokat „veszni hagyja”. 
Bár a miniszterelnök az „észben egy kicsit gyengébb” személyektől,
olyanoktól, mint a Zsuzsa, meg a cigányoktól akarja hozni a szavazatokat.
– „Majd meglátjuk” – mint ahogy a vak is mondta…


