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az isten
nem beszél
hontalan

nem szólhat
nem is szól:

kössem föl magam

most már megtenném – napra-nap
mert nem teremhet bennem daganat!

most már tényleg bûnben vagy üdvözülten élek(?) 
õrült imágó

..................................
szerep

*
Az arcába kapja az elsõ.
Egy pókhasú, izzadt hónaljú férfi.
Cafatokra szakad az arca. Cafatokra…
Ekkor az idegenek kusza tömege,
mintha egyetlen testé merevedne,
görcsbe rándul.
Hogy nyomban újra szét is fröccsenjen az a test.
Mint a pókhasú vére.

Gyors egymásutánban hárman kapnak még…

Egy kopasz férfit
– áruházi rendész-forma civil –,

aki az italos pultra elõbb fölkenõdõ,
majd onnan lecsorgó pókhasút bámulja megkövülten,
a tarkóján éri a löket.
Szabályos, hordódugó átmérõjû fekete lyuk
nyílik a koponyáján.

BARAK LÁSZLÓ

...kipróbálja, hogy bármit megtehet
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Aztán, vörösbe borul az a lyuk.
Mint egy zavart vagy fölizgatott bakfis arca.

A bámész civil után a lány következik.
Sugárban okádja a vért a fõzelékes tepsibe,
amikor emlõi közt
berobban a vörös kráter.
Mintha a fejemet fúrnám oda.
De nincs erekcióm.
Aztán a spanja ágyékát is szétlövöm.
Pedig vaktában sütöm el a fegyvert.
Õ a negyedik.

Derékmagasságból, kilencven fokos szögben elfordulva,
hat lövést adok le még.

Tíz mozdulatlan test hever szanaszét,
az áruház önkiszolgáló éttermének drapp parkettjén.
Csend.
Ha az összképet zavaró testeket leszámítom,
egy hatalmas térkép a placc…

Ennyi, csezmeg.
Ez is valami, csezmeg?

Ilyenkor gyújt rá az ember – odaát…
Már ha dohányos.
Esetleg megiszol valamit.
Leginkább valami erõset szoktak a fiúk.
Vagy leszopatod magadat.

De nem érzek semmit. Nincs szükségem semmire.
Mit is érezne egy halott? Ugyan mire lenne szüksége?

*

Mintha álmodnék. Itt nincsen bennem semmilyen félelem. 
Egy fekete lyukban lehetek.

Beleestem, nem ütöttem meg magamat. Csak épp fekszem valahol. 
Élõ ember által soha meg nem tapasztalható helyen. Örökre.
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