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NORMÁL GERGELY 

 

körletellenőrzés  1. ha a határátlépők szemébe néz nyálkásan csúszkál kezében a tus  aki lőtt, nem bírja el a füvet zöldre festik a szolgálatosok  2. sorra azt kérdik helyiek vagyunk-e de mi kitartóan morgunk a látogatókra ha a fémszálas üveg alatt nyugtatót fújnak lassan megértjük mikor kivezényelnek az ünnepre a levegőben branültől lyukas karok mi kezeltek megtesszük  ürülékünkkel kenjük a cella falát  3. mióta tudunk magunkról, katasztrófát kívánunk majorok szénáját lúggal itatjuk át, a víz forrásait hipózzuk katonaira batikolt partjaink nyugtató párnák vágy helyett csak vastag szürke késztetés maradt  sűrű vonalhálók illusztrálják tetteinket rontást küldünk az elhibázott jelentésekre ellehetetlenítjük a komolykodókat addig mosolygunk, míg el nem fordulnak kipusztítjuk férgeinket, melyeket másokban találunk egyetlen mentségünk halhatatlanságunk sérelmeink önigazolást keresnek magatartásunkban csápjaink elvékonyodtak, hangunk zúgás lett amikor okokat kerestünk az csak a többieknek szólt, hogy elnevezzenek  



 82     tiszatáj „ 
4 egyre kissebre hagytuk a szántót, sarkait lecsaptuk ívesre méltók voltunk, pedig az okos sziklára épített  5. jóllaktunk és szorosan összefüggünk a dátum átüt, ahogy kivésik hitünket ráeszmélünk, hogy nincs harag  vágni kell a szárnyból, mert átrepülhet  naponta fertőtlenítenek bennünket a hónalj is csapvízszagú egyedül egy nővér verejtékezik ha műszálas rövidben táncol,  virágok nyílnak a gázfogadókról  6. mossuk a zsákokat száraz kézzel  keményedésekbe akadnak a műanyag szálak a pajták után lassítunk, ha kérdeznek a káderek  csomagtartóban raboljuk el magunkat a kárpit vonalait követjük  amikor beragasztjuk egymás száját  nem értjük a nyelvet, a határon itatunk  vissza nem megyünk túloldalról távcsövezzük otthonunk  7. ha rájuk ül a váladék betakaróznak és újra reggel lesz síkos a föveny, mint a belezett ponty én a főszereplő barátja mások kedvenceire gondolok  



2016. július–augusztus    83 „8. ha arra gondolok amit felejtenék attól tartok hátsók a szándékaim a hős tartható mellékszerepben de szándéka nyilvánvaló  a mísz peremén tünetek a dagadt bokák is végül a halánték felett lüktet egyre rendszertelenebbül  ahogy eleven a félelem az ismeretlentől végül csoda történik és körvonalazódik az igény egy saját traumára 
 
 

 


