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Amikor kitört a forradalom, már csak kevés színész volt képes dalának eléneklésére. Az utcákon és 
a tereken példabeszédeket kiabáltak. Felbomlott a rend, mely a szájukba adta a szavakat. A zenészek 
nélkülöztek, bátran merem állítani, hogy minden szavukban hibákat fedeztünk fel. A költői tehetségeket 
számítgattuk, meg azt, hogy a nagy gyűjteményekben ki, hol és miként foglal helyet.

A legszívesebben idegenekkel ismerkedtünk. Az egyik lakás ablakába mint sok helyen másutt, fegy-
veres őrséget állítottunk. Kezdetben semmi célunk nem volt a gesztenyefákkal. Csak úgy vesztegeltek 
a tereinken cél nélkül, cselekmény nélkül, történet nélkül. Rájöttünk, hogy igazságot rejtenek. Töpreng-
tünk és elmosolyodtunk, mert tudtuk, hogy mindez nem tarthat sokáig. 

Nem volt nehéz felakasztani őket. A mozdulatokkal takarékoskodva támadtuk meg Totya királyt. 
„Kérem, ne tegye!” – kiabálta valaki – „Tegezzen minket, és kiabálja, hogy hol az ördögben vagy te szemét. 
És lőjön agyon játékpuskával felfegyverezve, lőszer nélkül. És ne mondja el, hogy honnan tudja. Azt sem, 
hogy kik ők, és honnan tudják?”

Azok furcsa, azonos, közömbös kifejezéssel lógtak. Himbálództak az ágakon ezen a holdfényes éjsza-
kán. Az egyik orvos volt, a másik vasutas vagy könyvelő, a harmadik katonatiszt. Az egyik kinyitotta  
a száját nem tudtam, miről beszél. Beláttam a tábor udvarára. Láttam a tömegsírokat, melyek alig pár 
méterre voltak tőlünk.

KOMOR ZOLTÁN

Kádvitézek

A szerző vizuális munkáival

Talicskán érkezik meg az éj a faluba. A rozsdás kerekek nyikorgása felriasztja a templomtoronyban 
csüngő bőregerek hadát. Hártyás szárnyaik átfésülik a hűs levegőt: a szalma óvatosan kirázza magából 
a rég halottak szürke hamvát.

Az édesanya kísértetként lebeg be a fiúk szobájába: kikerekedett szeméből legel a hold, fehér arcán 
az álom gyufasercegésének hosszú, fekete nyomai kanyarognak, mintha harci festékkel lenne kikenve.

Figyeli, ahogy tátott szájjal szendereg a két gyermek: a takaró fel és lejár apró mellkasukkal, miközben 
édes leheletükkel átöblögetik a szobát. Tejszőke hajuk a párnából csiklandozza ki a tollakat. Az asszony 
a sötétből így szól hozzájuk: – Drágáim, csöppjeim! Gyorsan, keljetek, fürödnötök kell! Már készítem is 
a vizet, leszüretelem a szappant a fogasokról, és mind a kádba dobálom nektek. Drágáim, csöppjeim! 
Kiverjük az éjből a tisztító habot!

Válaszra nem vár, már cipeli is őket a fürdőszobába. A fiúk csak a kádban térnek magukhoz. A lan-
gyos víz átcsap sima hónuk alatt, buborékok ülnek meg a köldökükben.

– De anya… – így kezdik sirámukat. – Hiszen mosakodtunk lefekvés előtt! Igazán átcsutakoltuk ma-
gunkat alul-felül. Anyaanyaanya…

– Sss… – Tartja az ujját a nő reszkető ajka elé, majd így szól: – Förtelmes rémálom telepedett az ágy-
keretre, amitől még most is füstöl a hajam. Azt álmodtam, hogy felnőttetek, és messzi magatok mögött 
hagytátok ezt a házat. Rablók, gyilkosok váltak belőletek. Ilyesfajta kések forognak lefekvés óta bennem… 
Szép tisztára, lelkeim, le kell csutakolnunk a balsejtelmeket drága bőrötökről!

A gyermekek erre nem szólnak egy szót sem. Összenéznek, majd egészen felélénkülnek, és egymást 
kezdik csapkodni a szappanos vízzel. Lábujjaik közé a kád alján keringő dobókockák szorulnak. Az anya 
sorra emeli fel a kádból a kis lábikókat, lefújja róluk a szappanhabot, és nézi, mit mutatnak a kockák.

– Sok-sok szép hatos! – dicséri őket. – Most már igazán vár rátok a puha ágy. Lesatíroztam rólatok az 
ördög árnyékát. Irány hát a párna, gyümölcseim!

A gondolatok javítóműhelye. Aknák surrannak a recsegő deszkák alá, a denevérek karmai közül 
egyenest a hóba pottyannak a csillagok. Hegedűsök táncolnak most a tél néma traktusára a háztetőn, 
megannyi magányos sötét sziluett: bedobálják hangszereiket a kéménybe, az abból felszálló füst muzsikát 
görget az ég abrosz-sarkain.
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– Drágáim, csöppjeim! – érkezik az álom függönye mögül egy testetlen hang, amely ismét felriasztja 
a két fiút.

– Anya… – suttogják. – Olyan, de olyan fáradtak vagyunk.
– Sss… Vizet engedtem nektek a régi kádba – biztatja őket a nő, és már húzza is ki fiait a meleg paplan 

alól. – Gyertek, kincseim! Elő a skatulyából! Muszáj… Kell most fürödni! A szappant már leszüreteltem 
a fogasról. Szép tisztára, csinosra…

Elégnek a bocsánatok a pipában. Lekerülnek a ruhák: elővillan a gyerekek sima feneke, a nő pedig 
megragadja a szappant, és dörzsölni kezdi vele a hátukat.

– Szétpukkant az álombuborék, fekete hangyák masíroztak elő belőle – magyarázza a fiainak. – Itt 
zizegnek még mindig a hajamban. Szörnyűséges, ronda bogarak! Bolyukat a temető földjéből gyúrják,  
a koporsókból kihordják az elföldeltek keserű könnyeit. Azt álmodtam, jaj, minek is mesélem el, hogy 
fel nőttetek mind a ketten, egyik napról a másikra, és… Koldusok lettetek, akik megeszik a kutyákat. 
Eltűntek a torkotokban mind a kis kutyafejecskék, kincseim. Lasszóként pörgettétek a szakadt pórázt 
hajatok körül. Fogaitok közé ragadt a sok-sok bánatos vakkantás. Gyorsan, gyorsan, szép tisztára, lelkeim, 
le kell csutakolnunk a balsejtelmeket drága bőrötökről! A fiúk erre hatalmasat ásítanak. Kinyújtóznak. 
Lábujjaik közé másznak a kád alján keringő dobókockák. Az anya sorra emeli fel a kádból a kis lábikókat, 
lefújja róluk a vergődő hangyákkal teli habot, de a beszorult kockákon már nem látszanak a számok, 
rég lemosta róluk a szappan. A fürdőszobában nyughatatlan kísértetként forgolódnak a törülközők. 
Magukhoz ölelik a fáradt gyermekeket. Azok arcukat a textilbe fúrják.

– Gyorsan, gyorsan, be az ágyba! – pirít rájuk az asszony. Erre felgyullad a lant. Denevérek kezdenek 
mocorogni a csővezetékben: a szárnyuk szöszmötölésétől hangos az éj. Az anya maga is készülne lefe-
küdni, de ahogy felemeli a takarót, látja, hogy az ágyában száraz kórók fekszenek egymáson. Bánatosan 
sóhajt. Végül csak rátelepedik az ágyra, elalszik. Ahogy forgolódik, betölti a házat a recsegő növények 
hangja. Olyan, mintha papírok szakadnának az imakönyvből.

A gyermekek a másik szobában nehezen alszanak el, de amikor ráhull az álom szemükre, az édes-
anyjukat látják az égen keresztül lebegni, amint habzó szappanokat dobál rájuk a magasból.

– Drágáim, csöppjeim! – kiabál. – Ezeket itt az égből törtem, a felhők habja csorog rajtuk. Ettől lesztek 
igazán tiszták, a mennyei fény költözik tőlük bőrötökbe.

A szappantömbök pedig röptükben téglává változnak át. Kettőt pislantanak, és már egy fürdőkádban 
fekszenek. A horzsolásaiktól lassan rózsaszínné válik a víz.

A képzelet villámhárítója. Arra ébrednek végül, hogy a párna nyomja a fejüket. Egyszerre nyitják ki 
a szemüket a sötétben, benyúlnak a tarkójuk alá, sorra húzzák ki alóla az éles téglákat. A szoba köze-
pére hajigálják őket, azok pedig rovarlábakat növesztenek, és a falra másznak. A fiúk álmosan figyelik 
a jelenetet, közben már hallják a távoli zubogást, az ezer eső hangját, a nagy vízesést, ahogy anyjuk a 
fürdőszobában a vizet folyatja a régi kádba. Lehunyják a szemüket, és látják maguk előtt, ahogy habot 
ver a csobogás. Látják a megannyi keringőző buborékot, érzik az orrukban a szappan illatát, elképzelik 
a víz langyos érintését. Egyetlen porcikájuk sem kívánja a fürdést.

„Drágáim, csöppjeim! Álmomban felnőttetek és megöregedtetek. A koporsóba feküdtetek mindketten, 
én akkor már sehol sem voltam. Álmomban körbe vett titeket egy gyászoló család, akit én nem ismertem, 
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és virágokat ültettek a mellkasotokba. Azok a virágok rögvest kihajtottak, szirmaik úgy hulltak, mint az 
én könnyeim. A szalmába ültette őket az északi szél.”

– A fütyiteket is meg kell mosni!
A sok szappantól már egészen fehér a víz. Anyatej fodrozódik a kádban. A fogasra akasztott cipők 

maguktól hullnak le, és tapossák agyon a szőnyegen sürgölődő téglabogarak hadát. A vízben felol-
dódnak a kisfiúk árnyékai; fekete tintaként kavarognak még egy ideig, majd eltűnnek, és érkeznek  
a smirglitörülközők.

– Ne fürössz minket többet! – kérik a fiúk, a bőrük száraz a szappanlétől, a szemük is egészen piros, 
a textil vörösre dörzsölte papírtestüket.

Belesimulni az éjszakai szobába. Kikaparni a lélekből a maradékot, és megetetni a kutyákkal. A kulcs-
lyukakba szorult csupa hatos oldalú dobókockáktól nem fordul a zár az ajtókban. A pillákra fagyott köny-
nyeket az anya pohárba teszi, rázogatja: koccanásuk mint a fiúk lábkörmei, amikor a kádzománccal 
ütköznek. Egy talicska denevér az ablak alatt. Vergődnek benne, bőrszárnyaik szétszakadnak társaik 
karmolászásától. Bóklásznak a percek. Az anya megágyaz a fürdőkádban fiainak. Párnát tesz a két mezte-
len gyerek feje alá, takarót terít rájuk, és csókot lehel a homlokukra. A csóknyom a fejükön egy pillanatra 
felizzik, majd az asszony megnyitja a vizet a két betakart fiúra, és indul kifelé a fürdőszobából.

– Jó éjt drágáim! Csöppjeim! A zuhatag tisztán tart majd titeket álló este, reggelig. A legcsúnyább 
álmok mindig eltűnnek a lefolyóban, meglátjátok.

Azzal ujjával kihessenti a fényt a szobából. A két gyerek lehunyja pilláit, és a víz egyenletes csorgá-
sát hallgatja. A félálom panírja. Egyszer csak nyihogás zendül a sötétben. Érzik, ahogy rázkódik alattuk 
a kád. Kiabálni kezdenek, miként a torkukon kifér. De az anya ezt már nem hallja. Mélyen alszik a másik 
szobában, a szemei mozognak, miközben álmait lapozgatja.

A kád megemelkedik. Kinyújtóztatja hosszú lólábait, és körbe-körbe kezd ügetni két reszkető lovasá-
val az árnyakkal kibélelt fürdőszobában. Egy ideig járja őrült köreit a csempén, majd kiugrik velük az 
ablakon, egyenest a sötétségbe, már az udvaron szalad a kádban ülő meztelen fiúkkal. A fürdőzőket 
megcsapja a februári hideg. A tél bekúszik csontjaikon, deret ültet a hajukba.

– Gyertek, vitézek! Szépre, tisztára mossuk a fütyiteket is! – nyeríti alattuk az őrült kád, majd átugrat 
velük a rozoga kerítés deszkái fölött, és messzire vágtat foglyaival az éjszakába.

Élesen recsegnek az ágyra terített száraz kórók, ahogy a szobában fekvő asszony a bal oldaláról a 
jobbra fordul. A melle fel és lejár, az ajkán titkos mosoly dereng. Álmában két délceg katonának látja  
a gyermekeit, amint egy hatalmas paripa hátán törtetnek ismeretlen országok, királykisasszonyok felé.

– Kis vitézek! – rebegi, majd hagyja, hogy tovább ringassák a képzetek habjai. A lába lelóg az ágyról, 
kemény sarka a padlót súrolja. A lábujjai közé szorult dobókockákon az egyes szám villan.

Tollszakadás. A hímzőcérna, amely az iránytűkbe szövi északot. Valahol a széles határban áll egy kád: 
jégcsapok lógnak a pereméről, ezeken korcsolyázik a hold sápatag fénye. Benne már megfagyott mind a víz, 
a vízzel együtt jégszoborrá vált a két fürdőző is. Bőrük fehéren dereng az éjszakában, olyan fehéren, mint 
akikről minden piszkot, minden színt lemosott már a szappanos víz. Nyitott, fénytelen szemeik egymásra 
merednek. A faluban a tűbe fektetett madarak éneke átmossa a falakat. Az elhamvadt hegedűk parazsától 
meggyulladnak a poros komódokban őrizgetett kendők. Az angyalok törött zsírkrétái a tetőkre potyognak.

KOMOR ZOLTÁN

Vazelin-matyó

Megpróbálom becserkészni a vazelin-matyót a mezőkövesdi autóbusz állomáson, de ismét csak legyek-
ként dongják a buzik, tégelyes dobozaikat ütögetve. Persze mindegyik a szűrhímzésről faggatja az idős 
petrolátum-asszonyt, de valójában népművészeti érdeklődésük mögött az anális koitusz áll: valahány-
szor elfordul a nő, lekaparnak egy keveset az asszony vastag nyakán felgyűlt színtelen zseléből.

Sokan a végidők kezdetét látták abban, hogy egyszerre kezdett vazelint izzadni minden matyó – de 
mivel mindennek már sok-sok éve, s azóta se jelentkezett az apokalipszis négy lovasa, úgy fest, a világ-
vége újfent csak elmarad. Maradtak helyette a vazelin-matyók, akik az izzadtságmirigyeikből bugyogó 
petrolátum miatt immár képtelenek aktívan őrizni a magyar néphagyományt. Hiába ismerik a száröltést, 
hiába tudják a lapos öltés csínját-bínját, a tű kihull csillogó, csúszós ujjaik közül. A matyó táncot sem 
járják már: még a talpukból is vazelin csorog, voltaképp járni se bírnak – csúsznak csak a nyálkán Mező-
kövesden, mint a csigák. Így maradtak el a nemzetközi matyó napok, s lettek ők az endoszkópos és 
rektális vizsgálatok állandó fellépői.

Áttörök hát a sorfalon, és odalépek a vazelin-matyóhoz, majd biztosítom róla, hogy nekem is pün-
kösdirózsa dobog szív helyett a mellkasomban és átérzem kék színű bánatát. Majd megrázom előtte 
üres tégelyem, s megkérem, lekaparhatok-e egy adag petrolátumot görbe hátáról.

– Maga is biztos csak egy buzi, akit nem érdekel a nyolcasöltés – motyogja a zselét izzadó öregasszony.
– Én más vagyok, nekem égési sérülésre kell – válaszolom vérig sértve.
– No, és hol az az égés, mutassa!
– A seggemben – vallom, de ezzel rögtön a sor végére kerülök. Hirtelen körülöttem mindenkinek 

másodfokú égési sérülések, hólyagok jelentkeznek a végbelében. Na persze, mintha teafőzéskor csakúgy 
le lehetne forrázni egy ember záróizmát.

Hogy is magyarázhatnám el nekik, hogy az én végbelemet a vazelin szabadalmaztatója, maga Robert 
Chesebrough sütötte meg még a XIX. században. Chesebrough szerint csodaszer volt a vazelin: kevesen 
tudják, de demonstrációs estjein a közönség előtt égette meg a saját bőrét, olykor pedig a nagyérdemű 
kíváncsi tekintetei előtt savat csöpögtetett magára, hogy aztán bekenje sérüléseit vazelinnel. És működött. 
Én voltam a segédje: gyertyával kínoztam, savval locsolgattam, olykor az én karomat is fűrészeltük az 
ámuldozó nép előtt, akik egy idő után már nem is a vazelin miatt jártak az előadásokra, csupán vérgőzre 
vágytak. No azért mindig vettek néhány tégellyel a varázskenőcsből: ám hogy fenntartsa az érdeklődést, 
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KOMOR ZOLTÁN

Vazelin-matyó
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Chesebroughnak folyton merészebb produkciókkal kellett előállnia. Egy idő után már bevonta a közön-
séget is. Vágtuk, égettük a helyi gyermekeket, a szülők meg tapsikoltak hozzá. És még akkor se tettek 
semmit, amikor Chesebrough úgy döntött, lefejez egy utcakölyköt a színpadon. A vér a plafonig spriccelt, 
ám a vazelintől néhány nap alatt beforrt a nyakseb. Igaz, a gyermeknek nem nőtt vissza a feje, de telje-
sen benőtte a bőr a vörös nyaküreget – úgy festett, mintha egy tömzsi emberi hüvelykujj kandikálna ki, 
ami végig az oké egyezményes jelét mutatta, míg aztán el nem kaparták a földbe.

– Én mondom, mindenre jó a vazelin – mondotta Chesebrough, és nekiállt, hogy kidolgozza az eddigi 
legmerészebb demonstrációnkat. Láthatóan nagyon izgatott volt, ugyanakkor félt is. Teát főzött a vaze-
linből, azzal nyugtatta idegeit. A városban akkor már csak rólunk beszéltek, és egy tűt sem lehetett 
leejteni a nézőtéren. Chesebrough anyaszült meztelenül, vazelin-kocsonya páncéljában állt színpadra, és 
felkonferálta az előadást. A terv az volt, hogy egy halfiléző késsel levágja a saját hímtagját, hisz őt már 
jobban izgatták a sérülések, mint a működő szervek – aztán bekeni vazelinnel, meggyújtja, feldugja  
a seggembe, és a vazelinnek hála a tűz okozta égési sérülések voltaképp azonnal begyógyulnak a vég-
belemben. Sok férfi persze viszolyog a gondolattól, hogy egy levágott, égő péniszt dugjanak a seggébe, 
de akkoriban már az anyámat is eladtam volna egy kanál petrolátumért. Valóságos vazelin-vámpírrá 
váltam. Chesebrough intravénásan adagolta nekem esténként, amitől vörös aszpikká vált a vér ereim-
ben, és nyálkás csigaként érkeztek a zselé-hallucinációk. Ott álltam hát, letolt gatyával, Chesebrough 
pedig keményen dolgozott rajta, hogy átvágja a késéllel hímvesszője tövét. A sebre aztán rögtön vazelint 
kent, aztán meggyújtotta a kezében csüngő vért okádó húsrudat, és már tömködte is belém. Igen, ekkor 
fedeztük fel a vazelin szexuális síkosító funkcióját.

Sose láttuk viszont Chesebrough lángoló péniszét. A tüzes hímtag örökre elveszett bennem – lidérc-
fényben lobogó féregként mászkál belső csatornáimban – éjszakánként érzem, ahogy perisztaltikus 
mozgással új és új területeket keres, ahol tüzeket okozhat, és mivel a petrolátum gyorsan ég, nem marad 
elég csodaanyag, hogy a sebeket belül begyógyítsa. Chesebrough 96 évesen hunyt el – hála a napi egy 
kanál vazelinnek, amit megevett: a halálos ágyán azt mondta, egyedül azt bánta meg életében, hogy 
valaha is belém dugta a férfiasságát.

Mindennek már 83 éve – Chesebrough bánatos szelleme azóta kósza dzsinnként a kiürült vazelin-
tégelyekben és a kék matyóhímzésekben kísért, a hímtagja pedig bennem. Én azóta egy évet sem öreged-
tem, hála a napi egy doboz vazelinnek, amit magamba juttatok. Nem azért persze, hogy konzerváljam 
magam – csupán a belső sérüléseimet próbálom kezelni, s mellékhatásként csempészem át testem az 
évtizedek határvonalán. Pedig sok más emberrel ellentétben meg tudnám bocsájtani szövetgubómnak 
az öregedést. De hogy magyarázod el egy nyolcvan éves matyó asszonyságnak, hogy csak azért akarod 
lekaparni a hátáról a váladékot, mert beléd rakta péniszét egy XIX. századi tudós.

A puha paraffin-matyó tovacsúszik – megfogni lehetetlenség, de az egyik fiú tégelybe gyűjti a hátul hagyott 
népies zsírnyálkát – majd azt mondja, megosztja velem, ha akarom. De elfáradtam sebnek lenni – sebnek, 
ami sosem gyógyul be; sebnek, amit folyton kenegetni kell.
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a kitörölt jegyzetekben lakoznak a legértékesebb gondolatok 
minden más csupán fűző-pontos önámítás 
egy látványtűzben meghalt kaszkadőr, púderezett szépséghiba 
te is csak attól félsz, hogy kifecseged végül magad 
és a legtöbb, amit a világra hagysz 
az a dögszag 

elhatározzák az elhamvasztottak, hogy újra összerakják magukat 
port a porhoz gyúrják testüket bár nem világos minek akarnak ide visszajönni 
hisz itt minden csak fogazat 
elhervadt szirom-doboz, a gyermeküktől irtózó anyák 
aktatáskában hordott látlelete 

az egyetlen bajod, hogy sosem érezted otthon magad ebben a világegyetemben 
a többi már csak bomlás-vizenyő, icike-picike megszállottság 
rákos sejt-szövetizzadmány 

elmegyünk a varrógép rodeóra 
engem is felültetnek a dögre és miközben halotti leplet varr megpróbál levetni a 
hátáról de én állom a sarat mert elégedettnek nevelt anyukám 
– a csecsemőket csak a tárgyak érdeklik, aztán az ember felnő, és érdekesebbek 
lesznek más emberek – mondja nekem a dühöngő varrógép – végül megöregszik, és 
ismét csak a tárgyak lesznek fontosak, ez az élet szarforgása 
majdnem a hátára fektet tenyésző pesszimizmusával, de szerencsére 
egyensúlyban tartanak könnyeim 

felboncolni egy régi fotót – ringatózni egykori önmagunkon azt tudunk csak 
a megszólalásig szeretnék hasonlítani magamra, de még a tükör is kiröhög 
asztal ez pokol ez és rímel az önámításra 
mindenki külvilág 

– megváltanálak, de kockázatos a műtét – vallja be az ugráló varrógép 
a halotti lepel mindjárt kész, de nem merem megkérdezni kié lesz végül 
– elég egyetlen szót vésnem a tűvel a homlokodra és kiszakadnál a márvány-mélyből 
elég egyetlen szót beléd vájnom és kiduzzadna lelked a húsból kifakadna az 
élet zsírja, de nincs szó erre a szóra – azzal a varrógép 
ledob hátáról 
(kérjük a Holdon a villanykapcsolókat, hogy szalutáljanak a bukásom előtt 
szőrecsetes kagylók vagytok úgyis csupán, akik hisznek még a sötétségben 
pedig a sötétség a gyertyalángok orgazmusa) 

így zajlott tehát a nagy és híres varrógép rodeó 
megható történet, aki hó ettől megolvad – a mészárosok a klopfolt húst ölelik 
és a hurkákba zokognak a szépségtől – az evőeszközök pedig egymást aprítják 
de nem találnak szájat, amibe a másik széttrancsírozott fém-maradványait lapátolhatnák 
látod én is inkább oszlásnak indulok ahelyett, hogy segítenék 
de csak mert előrelátó vagyok és mert meghalni a halál előtt filozófia 
de azért bizakodom 
olykor elhiszem, hogy valami látványos jelenetnek lehetek a megrendezett speciális effektusa 
máskor belátom 
üres színpadnak suttogott súgólyuk-instrukció vagyok
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elhatározzák az elhamvasztottak, hogy újra összerakják magukat 
port a porhoz gyúrják testüket bár nem világos minek akarnak ide visszajönni 
hisz itt minden csak fogazat 
elhervadt szirom-doboz, a gyermeküktől irtózó anyák 
aktatáskában hordott látlelete 

az egyetlen bajod, hogy sosem érezted otthon magad ebben a világegyetemben 
a többi már csak bomlás-vizenyő, icike-picike megszállottság 
rákos sejt-szövetizzadmány 

elmegyünk a varrógép rodeóra 
engem is felültetnek a dögre és miközben halotti leplet varr megpróbál levetni a 
hátáról de én állom a sarat mert elégedettnek nevelt anyukám 
– a csecsemőket csak a tárgyak érdeklik, aztán az ember felnő, és érdekesebbek 
lesznek más emberek – mondja nekem a dühöngő varrógép – végül megöregszik, és 
ismét csak a tárgyak lesznek fontosak, ez az élet szarforgása 
majdnem a hátára fektet tenyésző pesszimizmusával, de szerencsére 
egyensúlyban tartanak könnyeim 

felboncolni egy régi fotót – ringatózni egykori önmagunkon azt tudunk csak 
a megszólalásig szeretnék hasonlítani magamra, de még a tükör is kiröhög 
asztal ez pokol ez és rímel az önámításra 
mindenki külvilág 

– megváltanálak, de kockázatos a műtét – vallja be az ugráló varrógép 
a halotti lepel mindjárt kész, de nem merem megkérdezni kié lesz végül 
– elég egyetlen szót vésnem a tűvel a homlokodra és kiszakadnál a márvány-mélyből 
elég egyetlen szót beléd vájnom és kiduzzadna lelked a húsból kifakadna az 
élet zsírja, de nincs szó erre a szóra – azzal a varrógép 
ledob hátáról 
(kérjük a Holdon a villanykapcsolókat, hogy szalutáljanak a bukásom előtt 
szőrecsetes kagylók vagytok úgyis csupán, akik hisznek még a sötétségben 
pedig a sötétség a gyertyalángok orgazmusa) 

így zajlott tehát a nagy és híres varrógép rodeó 
megható történet, aki hó ettől megolvad – a mészárosok a klopfolt húst ölelik 
és a hurkákba zokognak a szépségtől – az evőeszközök pedig egymást aprítják 
de nem találnak szájat, amibe a másik széttrancsírozott fém-maradványait lapátolhatnák 
látod én is inkább oszlásnak indulok ahelyett, hogy segítenék 
de csak mert előrelátó vagyok és mert meghalni a halál előtt filozófia 
de azért bizakodom 
olykor elhiszem, hogy valami látványos jelenetnek lehetek a megrendezett speciális effektusa 
máskor belátom 
üres színpadnak suttogott súgólyuk-instrukció vagyok
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