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Családon kívüli erőszak, automatikusan gyümölcsöző almafák. Magasztos
nómenklatúra, miközben rézsútos magatartásba rendezem vonásaim.
Ott álltak, talpig lőfegyverben. Pocokarcú kommendós homlokból vérzik. A
mosogatónőnek sáros volt a csizmája. Lovasok jönnek, a virágárusnál befordulnak,
keresztül a postákon. Vanílián csenget a villamos. Itt a pénz nem jó semmire. Imola
az orrom előtt tört Parti Nagyi magaslatokba. Nagyon szenved. Szomorú a cigány
csuklója.
Túláradó orca, nevető kezek, csúf orr, hozzá kiugró hanyatt-homlok, gesztenyényi
kelés a lelkén. Fiatal éves, serdülő könnye eltakarja.
Csak mi legyen? Azért írok, mert kaptam itt ezt a levelet és meg kéne beszélnem
magammal, mi legyen. Azt írják, túlélőket keresnek, akik
szívesen élnének túl. Csak a Marsig, vagy csak mellé, ahol
halálig lebegünk az űrben és majd történik valami.
Hangok állnak ki a ködből. És egy kórház. Odabent nincs bál. A
lepedőkön világosbarna nevetés. Minden szabad nővérnek
elfoglalt a keze. Hangja van. Szálakra bontja a jelent. Fáj a feje
ettől a nyúlós valóságtól. Jó lenne színek nélkül, szagok nélkül,
minden ízes forma nélkül. Lószar van a küszöbön, valaki
beletörölte. Az orvos rendes ember, a beteg kedvéért gyilkossá lesz. Rombusz alakú hajnal tör be a
szobákba - a szobákban nyár van. A falakon áthallások. Kifolyik a szívem. Valószínűleg utálom az
átvérzett kötéseket, a sárga illatokat, a sárga illatokat. Nedvedző varratok. Zokogó könnye tanú.
Mindenki kap grátisz pezsgőt, amint földkörüli pályára álltunk. Ezen a világvégés űrkompon csak
módosok helyezkedhetnek el, akiknek fussa rá. Az űrkompon nem lehet felállni, míg a bázisra nem
érünk, legalább 168 órán át, de kapunk Tommy Hilfiger pelenkát.
Egy olyan titanicnak érzem magam, amiről már az összes mentőcsónak elszaladt. És lelopták róla az
összes kerek kört, ami alakú, közepén lyukas izé, ami fenntartja az embert, …na, mondjad már! az
úszóövet… - sündörgött a férfi. Semmitmondó mondanivaló, kivéve a kivétel. Kiszámolta, hogy Márton
napra pont félúton lesz a Föld és a Mars között. Nem tudja, kapunk-e libát, [hej a farkam libagége,
kődökemig, kődökemig ér a vége]. Hiányozni fog a földi folk. Természetessé vált a technoistentisztelet.
Tavaszi űrsikló szökell, kecses. Ez a galaktikus mentőcsónak.
A vámosok az űrreptéren kinyittattak, >találtak nálam egy felcsatolható műpéniszt< és kérdezték,
minek, amikor van igazim is. Azt mondtam, nem tudom, de semmi közük hozzá. Azt írták, hogy
minden komputas kap egy jó üveg pezsgőt. Na, de milyet, azt nem írták. Illetve, mi van, ha nem
kapunk, mert addigra elfogy? Milyen grátisz pezsgő lehet az, ami nem durran el azonnal, ha űrt lát?
Azontúl, Kedves Bátyám, remélem, csak őszinte és jófej emberek lesznek az utastársaim. És pont
karácsony derekán lenne a kilövés, nem lett betervezve, így jött ki a lépés. Minden ünnep önkielégítés is
picit… Ma karácsonyfa vagyok, díszítsetek fel! az alulírott ma nem disznó, megkapta asszonyát
kéjdühből.
Azt mondtad neki, kussoljon – tolakodás közben mondja, kussoljon a kurvadék, ha lelkéből lelkedzett.
Ma megint tegnap van. Ősdesszert az emberi fallosz. Menekülő zsarnokgyík, a rövidebb utat választja,
>mind ilyen<. Minden karácsony. Elesett a pillangó. Elméje ficereg a ravaszon.
Bejelöltél, én meg vissza, mit akarsz még? Nem arról van szó, hogy nem lájkol. A kurva ribanca! Félt,
hogy lemarad valamiről. Nincs akkora micsoda, ami képes lenne betölteni a női vaginában tátongó űrt.
Űröket = Űreket. Villámmód túlesni a nőn, hogy ne kelljen tisztelni. Imola kedveli, hogy te kedveled a
bejegyzését. Magába fújja orrát. Zajos csendélet a szájban. A szívét próbálgatja, hogy elhitesse magával,
érdekli még a világ. Imola nem ír az űrről, csak az Úrról. Ő nem űrnő.
Rakétára száll a magyar. Onnantól kezdve a magyar identitás le lesz? Ki lesz lőve és kész? Éjfélkor lehet
azért himnuszolni annak, aki akar? Mi az, hogy nincs Himnusz az mp3-odon?? Nem szereted a hazát??
Te ekkora buzi vagy te? A himnuszt, te inflagrantista mocskolódó hazáruló sneci! Ezt tessék betenni, ne
a shakírát. Új év, új bolygó, az zisten bassza meg! Maradok itthon világvégézni, majd a következő
világvégén lelépek. Felveszem a benti cipőt s maradok. Happy hour-t mindenkinek!
Az Esztergályos Sziciliára hasonlít a menetstabilizátor… bár ne mentem volna űrsiklani.
Gyere el az ablaktól!

