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láthatármájus

GerGely Tamás

Forgácsok

Feles

Fél agya kiszikkad. a szabad világban él, ennek ellené-
re „feles”. Felező tizenkettes más szóval.

HOVa

Járja a kolostorokat: hová tűntek a szerzetesek? Hova
az elnökjelöltek. a jóisten tudja, mert válasz nincsen.

KUTyáBBaT

rá fognak jönni, világos. Utolérik, mint a sánta kutyát.
sőt, mint a kutyábbat: játszik a szóval.

KÉK BUGyI

második harangozás, ő még bugyiban tipeg. Kék bugyi,
ki nem jön belőle a vérfolt.

INNa

Kávét inna, ám tiltja a vallás: ramadan. Böjtöl tovább
s a háta viszket.

KOKaINNal

Tanú nem kell, belőnek a nyitott ablakon. elkapják fél
tonna kokainnal.

FelZaBál

„F” mint: felzabálja saját pártját. Cirkuszt lát maga előtt,
bábjátékot. Gennyes tragédiát.

lelÉP

sebét jobbjával takarja. Kurrrr vajó! mondja. légy oly
bátyám! lelép vörösben.

ereT

Gyöngyöző homlokkal keresi s nem találja az eret, kol-
léganőjét hívja segítségül.

ÉG

Felhívja a központot. Ég itt egy alak.

NÉmáK

Bedugta a laskát az egyik fülén, a másikon kihúzta.
Némák vagytok, barátaim?

HarIsNyáT

Harisnyát vásárol anyjának, egy láda kólát, színes tévét.
amikor elfogy a steksz, behúz a postahivatalba.

UNalOm

szülei észtek, apja sztálinról ír regényt. Ő maga unal-
mában lefekszik a kocsissal.

sZIGOrÚaN

Kolostorba vonulni lenne az alternatíva? Hetek óta szigo-
rúan annyit eszik, mint amennyi a munkatábor lakóinak jár.

rOBBaN

Felpattan a bringára, rajta robban darabokra. Nem telik,
nyilván, kocsira, a bomba házi készítésű.

HUmUsZ

Veronált vesz be, lámpát olt. szaglássza a humuszt,
amit zacskóban hoznak neki, megnyugszik.

PONTOsaN

Jó fiú, a lakbért pontosan fizette. Tízre rálőtt, egy halt meg.

aPÓsa

míg a csodára vár, eltöpreng azon, apósa a sírból hogyan
mászik ki.

lOár

moszkvába utazik, tapasztalja meg a kiürült polcokat.
méghozzá kiengedi a vérrel színezett kádvizet, beköti a
sebet, s hogy feledje bánatát, pipacsmezőkre gondol.
a loire völgye egyetlen vörös folt.

meDesÉr

a falu a völgyben – a tatárok nem találnak rájuk. Öt
évig marijuanát szív.


