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Fejszem  
 

Két-há nappal azelőtt akad két-hászor fél percem a közkútnál kábé,  
engedek a fejszemnek bámulni csak úgy kifelé a kútfejből, rosszul teszem,  
problémák jönnek fejszembe, például hova tettem az elektromos 

sövénynyírót,  
az elektromos sövénynyíró mindenhonnan hiányzó képe jön szembe,  
amiből annak latolgatása következik, hogy nevére épp helyesen gondoltam-e,  
mert ollóval nyírunk, késsel vágunk, a sövénymicsodának kései vannak,  
tehát vágó, de nem is ez a latolgatás a baj,  
nem a helyesgondolással megy el az idő, hanem az azt követő kereséssel,  
mert keresem, hogy hova is tettem, és az egész nem lenne latolgatott baj,  
ha nem lenne éppen hideg évszak,  
nem kutya- meg tyúkvízért tologattam volna el magam a közkúthoz,  
kerti víznyerőhelyem nem működik a hideg miatt,  
milyen választékos benti kút helyett kerti víznyerőhelyet mondani,  
tehát a kert sem működik a hideg miatt,  
miért gondolok akkor a sövénymicsodára,  
illetve a mindenhonnan hiányzó képére, most itatás után kereshetem,  
hova tettem, addig nem nyugszom, amíg rá nem találok,  
ha rátalálok, két-há percig csak úgy latolgatok kifele majd a kútfejemből,  
biztosan jól megkönnyebbülve, hogy mégiscsak jó helyre tettem,  
eszembe jut majd róla a meleg évszak, állatnevu kertcuccok,  
ágvágni rókafűrész, szedni kutyagumi, tekézni kecskeláb, írni egértalp,   
de amíg rátalálok, ideges leszek, hogy hol van, hova tettem a hideg elől,  
biztos helyre tettem biztos, de már most biztos feszült vagyok,  
tologatom magam nézni biztos helyeket, mielőbb megtaláljam, bámuljam,  
legyen mielőbb itt a kikelet,  
milyen választékos meleg évszak helyett kikeletet mondani,  
ekkor még nem tudom, hogy másnap a földkörüli pályáról vágódnak ki  
(milyen választék a kinyíródás helyett)  
azok, akik szorgalmazták a sövénynyíró meglétét, mert látták fejszemből,  
a fejszemközti házból, hogy amivel dolgozom, az nem elektromos,  
és a csattogtatásban igen nagyon el tudok vállfáradni,  
szorgalmazták, vegyem meg, nyírok, vágok, lemegy vállamról két-há gond,  
jönnek gondtalan újak, napokról beszélek, keltükről, fektükről,  
köztük fejszembe jövőkről, két-há jelenetről, múltkoriakról. 


