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1
sose mértek még 40 fokot
júniusban mondja a rádió vagy
valamelyik online újságban olvassa
fel kéne menni a hegyre a hegyen
hűvösebb van 200 méterenként
átlagosan 1 fokkal csökken
a hőmérséklet itt lent
kánikula a kánikula
latin eredetű szó azt hitte orosz
oroszul is így van kanyíkuli
meg írni is kéne egy barátja
kölcsönadja a nyaralóját
a balaton északi partján

2
hogy megy az írás a hegyen
szuperül már írtam 1 mondatot azt hogy
évek óta nem jártam
a hegyen nálad mi a helyzet semmi
én 2 hónapja 1 mondatot sem
kellene 1 hegy
ott hűvösebb van talán még jár a
szél is
kellene 1 hegy meg 1 mondat
ez jó mondat jó 1 mondatnak
ne aggódj picsameleg van itt is a végén
még vers lesz ebből a beszélgetésből legyen
belőle vers
legyen a címe picsameleg
jelenjen meg a kalligramban
az augusztusi számban
a muárciusi után muhaha ezt muszáj volt
leírni
már csak 1 jó befejezést
találjunk a hősnő például
a hegyen ragadt
víz nélkül
nem esett az eső a ciszternából
elfogyott a víz nézi a csobáncot
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picsameleg

3
a ház mögött vaddisznók röfögnek 
pedig ő körbepisilte a házat az
első nap
húszpercenként pisilt szisztematikusan
haladt méterről méterre
egész nap csak ivott 
meg pisilt
ebben a hőségben napi 3 liter vizet kell 

inni
nem maradt ereje
másra a hegy elvette még az érzéseit is 

pedig azt mondják ő tetőtől talpig érez
a hegyen nincs víz csak áram
az életedért küzdesz 
nem írsz nem érzel ürítesz
te mennyit iszol

4
iszol te rendesen?
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