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BŐR LESZ

Pepita bajusz, kefepálca, 
csokornyaknadrág, sétakendő. 
Banánhegyen, lassan, vigyázva, 
de lábujjhéjon mind a kettő.

Már csak egy hajháló hiányzott, 
hogy odaérjenek, ahol 
nyakláncban ülnek a leányzók. 
Elszabadult a szűz akol.

Pofákat vág a csokitorta, 
asszony verve, a majom éve. 
Tejszín beleájul a borba -  
házat föl, kezek körbevéve!

Nincsen remény, de van kiút. 
Tetőtől pajkos férfiúk.

Harcos Bálint

ELHÍZÁSOM TÖRTÉNETE

Ma is jó l helybenhagytak.
Azt hazudtam, hogy nem hagytam 
el gyógyulásom színterét. Erre 
ütni kezdtek, agyba-főbe vertek, 
és én színt vallottam. El
ismertem és megérdemeltem 
a verést. Egy helyben kéne állnom 
és nem men

nem. Meg kell hagyni, további 
ápolásra szorulok. Nagy adag 
izomlazítót kaptam; most nem tudok ü- 
rítkezni, a szememet kinyitni sem.
Az unalomtól és a koplalókúrától 
félek, nem mintha ez segítene.
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Nem használom ki az
időmet és már kopognak a szemeim.
Mi vár itt rám? Semmi jó. Eh-
kopp.

Majd csak helyrejövök, nem igaz? 
Várjuk ki a végét. Az igazság 
az, hogy feladom magam, gyógyu
lásommal nem tudok mit kezdeni.

AZ ÉRINTHETETLENEK

Most, hogy állapotos vagyok, van néhány emlékem magamról.
Az amerikai elnökasszony megállt útközben egy faluban, ahol kasztnélküliek, 
ún. érinthetetlenek élnek. Közéjük tartozom. Ez azt jelenti, hogy szennyes és 
ehetetlen, amire árnyékom vetül.
Született ott egy gyerek és sírt, ha övéi közeledtek felé és hozzányúltak.
О az, aki nem bír elviselni egyetlen érintést; én általában az vagyok, akinek 
mondanak. Szemem fénye. Gyanúm árnyéka.

JÓ HÍR

A  törvény kimondja, hogy a megszületettek kétharmadát 1 éves koruk körül 
véletlenszerűen és rendesen kivégzik. Születésszabályozás nincs. Egyre több 
gyerek jön a világra, egyre több a tragédia, és egyre több a túlélő.
Ezért a törvény kimondja, hogy a megszületetteket, pár száz kivételével, 1 éves 
koruk körül véletlenszerűen és rendesen kivégzik. Születésszabályozás azonban van. 
Egyre kevesebb gyerek jön a világra, egyre kevesebb a tragédia, és a túlélő 
mindig ugyanannyi.


