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Monológ

Este van sötét legyújtották a villanyt hallom hogy odalent
bezárul az ajtó Anya már megint elmegy mint minden es-
te sétálni megyek Attila bácsival kiált fel és itthagy a sötét-
ben pedig tudja hogy félek már ezerszer elmondtam neki õ
meg csak int hogy túl nagy vagyok nem baj kibírom nem
fogok félni jövõre harmadikos leszek és akkor talán kapni
fogok egy telefont és bárhova elmehetek ahogy Anya anya
egy nagy ribanc azt mondta Apa és igaza van mert Anya
nem marad velem hanem Attila bácsival kocog csak tud-
nám mért pont Attila bácsival aki sokkal fiatalabb nála és
konditerembe jár szóval izmos Apa nem izmos Apa egy
büdös alkoholista Anya szerint pedig nem is az csak van
egy kicsi sörpocakja nekem is lesz nagykoromban már
most is van és anya kiabál miatta pedig régen nem kiabált
és hülye müzliket kéne ennem meg joghurtot aminek
mosóporíze van és chipset is csak a kártya miatt veszi meg
nekem és azt ideadja de nem vehetek a zacskóból mert
egészséges táplálkozás a kóla is rossz pedig én azt szeret-
tem mindig de a kártyák jól jönnek nekem van a legtöbb
az osztályból Ábelnek egy sincs de neki az anyja nem ri-
banc kövér és szoknyában jár és tud sütit sütni de én leg-
alább nagy harcos vagyok és mindenkit megölök minden-
ki fél tõlem varázsoló kardom van meg mérgezõ nyílvesz-
szõm százas erõm van engem senki sem tud legyõzni mert
én vagyok a legvéresebb harcos sárkány fia aki tiszta egye-
dül van tiszta egyedül egy vulkánban lakik a tûzben félek
félek tiszta egyedül ó teljesen egyedül túl nagy ez a szoba
de a takaró alatt majd megfulladok és nem értem nincse-

nek sárkányok de a tévé meg a gépen a játékok tele van-
nak velük miért ha nem is léteznek talán bezárták õket és
õk csak ott ülnek és nem láthatják a világot és harcolniuk
kell egymás ellen de ez nem lehetséges a gép az gép de mi
van ha egyszer majd kijönnek és széttörik a monitort és ak-
kor tényleg harcolniuk kell az embereknek és akkor õk
lesznek a csúnyák és hiába izmosak kikapnak ki mind en-
gem talán nem bántanak mert én egy kicsit kövér vagyok
de Anyáékat megölik és én egyedül leszek tiszta egyedül
nem lesz senkim se senkim Anya gyere már gyere meg-
eszik a szörnyek emberhúst esznek akkor megeszik a zsírt
is ez király fogyókúra ez vicces de tényleg talán még To-
minak is tetszeni fog legutóbb bevett a focicsapatba én
meg vettem neki denevérfogas rágót az új fajtát olyat õ
még nem evett és majd veszek neki nyelvfestõ nyalókát is
csak szedek ki pénz Anya tárcájából egy kétszázast úgy-
sem vesz észre csupa lóvé ha gazdag lennék én mindent
felvásárolnék az egész kisbolt az enyém lenne és akkor
meglenne az összes kártyám és amibõl több van azt oda-
adom Tominak és akkor lesz egy csomó barátom és vissza-
adom a kocsit Apának nekem lesz új és mindig felgyújtom
a villanyt és kicsi szobákat építek nagyon kicsiket elbújni
visszabújni mert az csak egy gép egy gép egy gépház de a
sárkányok kibújnak belõle és kiszabadulnak és õk gyõznek
olyan sokan repülnek majd hogy elsötétítik az eget és az
árnyékuk az sötét nagyon sötét csak sötét és denevérszárny
vulkántûzpiros kiterjesztett szárny és véres pikkely és fel-
robbant autó és levágott fej és egy boszorkány aki meg
akarja enni a zsíromat és konditerem és kínzóterem hosszú
vasrudak a sárkányok gyõznek a sárkányok szabadok és
engem nem vesznek észre mert én kicsire összekuporodok
a takaró alatt egyre kisebbre már semmit se látok az árnya-
kat se sötét sötét Anya segíts!
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KORPA TAMÁS (Szendrõ)

Sötét titok
(Nagy Lászlónak)

Elcsúszott a Gím a havon
Márvány égen patkó napom
Liliom bércek fonákja
Halántékon buggyadó sorsom

Jaj hogyha már virág voltam
Tûz emésztett meg is holtam
Erdõ hazám csalán népe
Szüntelenül nevet rajtam

Sóhajban élek megfeszítve
Feltekintek a szív hegyére
Angyal szárnyat morzsol karom – 
Sötét idõk iszonyodom


