
Magas, többemeletes talaj
szöveggyűjtemény 



“Freud nem talált pszichológiai alapot annak felvetésére, hogy         
  valaki hinne abban, hogy meghal.”



Egy csomó csodálatos bogár volt a Földön, 
amelyek iszonyú bűzt árasztottak. Nagyon féltem 
ettől a szagtól, bár még sohasem éreztem. Leha-
joltam, megnéztem a földön őket. Nagy, fehér 
színű potroha volt és kicsi, piros feje. Úgy nézett 
ki, mint egy karaván: a nagy fehér potroh a 
ponyva. Azt mondták, dögbogár.
Ki akarok menekülni innen, mert nem élem túl, 
ha levegőt veszek.
2011.01.11.



Egy házban temetéshez készülődtek, egy fiú feküdt 
elszürkült arccal az egyik szobában. Hazajött a 
munkából és meghalt.
Volt egy csecsemő is a házban. A halott fiú mellé 
fektették, aki így most két helyen van: a koporsóban 
és a kiságyban. 
Ezután a kiságyban fekvő példány világosodni kezd 
és a férfi életre kel.
A rokonok elmondják neki, hogy meghalt, de ő nem 
érti. Átmegy egy világosabb szobába és felhívja a 
főnökét telefonon. 
2012.08.22



Az Ecce Homo azt jelenti: Íme, csak ennyi!



Szeretném látni ahogy
nő a fa
nő a haj
nő a köröm
nő az öröm
férfi az öröm
nő a férfi.



A Himalájáról  lefelejövet mellémszegődött egy ismeretlen. 
Megkérdezte, hogy kihez fogok férjhez menni egyáltalán. 
Elkezdtem gondolkodni, mintha tudnám, de nem jutna 
eszembe. Törtem a fejem, sorra vettem, hogy kik jöhetnek 
szóba, de egyik sem az volt. Tudtam, hogy van valaki jobb, 
mint a többi de azt egyszerűen nem, hogy ki az.

Az egyik kanyarnál megláttam egy óriási tavat. Gyönyörű 
türkizkék volt, benne óriási gyümölcsök, amik úgy néznek 
ki, mint a málna, de dinnye méretűek. Megpróbáltam ki-
halászni egyet.
2011.08.21.



Kijöttünk végre, de még mindig nem talál-
tuk meg a kijáratot. Valaki segített, mutatott 
egy meredek lépcsőt, majdnem függőleges 
volt. Én nem akartam továbbmenni, inkább 
visszafordultam volna, biztos van ennél jobb 
út. “Nagyon meredek ez a lépcső, nem kép-
zelhetitek ti szerzetesek, hogy biztosítókötél 
nélkül lejön itt bárki, én se.”
2014.11.25.



Nem lehet tudni, hogy hol biztonságos állni, 
bármikor elindulhat felém valami vagy 
a talaj elfordulhat alattam, mint a csuklós 
busz. 



...a horizont alól kibukkanni látszik egy óriási karaván, óriási 
sebességgel robog. Ijesztő, de inkább lenyűgöző. Elöl nagyon nagy 
állatok, mögöttük-fölöttük az egész cirkusz. De nem ilyen szokott 
lenni egy cirkusz megjelenése. Barátságos és kedves szokott lenni 
a cirkusz, ez pedig elképzelhetetlenül agresszív. Úgy érzem, hogy 
bár cirkusznak van mondva, 
de
ez nem cirkusz.
Ahogy közelebb ér, már látszik hogy:
a halál hírnökei.
 
Elöl, fekete palástban 
lobognak a szélben az embernagyságnál sokkal nagyobb lények. 
Nem félünk, nem akarnak eltaposni minket, semmit sem akarnak 
tőlünk, csak hogy lássuk őket.
2013. 04.18.



Sorrend

  jobb vagy másnál,
  jobb vagy másnak    

  jobb vagyok másnak.    ÉN
  
  jobb másnak.     Ő

  jók vagyunk egymásnak   
  jobbak vagyunk egy-egy másnak
  

  jobbak lennétek magatoknak   TI

  jobb lenne lenni másoknak.   ŐK
  (Nem.)

TE

MI



Egy villanyoszlop tetején áll egy macska. 
Nem szabad leugrania, mert nagyon ma-
gas és nem esne talpra. Mielőtt leugrik, azt 
tanácsolom neki, hogy az alatta guggoló 
sündisznóra ugorjon, mert – bár fájdalmasan 
meg fogja szúrni – csökkenti a becsapódás 
erejét.
A macska leesik, belefejel a sündisznóba, a 
fejéből kiáll a sün, bele van szúrva a macska 
homlokába a sün. 
Odamegyek, kitépem a fejéből a sünt, 
de a macska csak ül tovább, nem mozdul. 
2012.12.19



Olyan, mint a katona 
aki még nem mer megmozdulni, 
miután elült a csatazaj.
De nem bírja sokáig, mire
kap is egy fejlövést rögtön, ezért
úgy dönt, hogy 
soha többé nem mozdul meg.



Erősen szorított valami, kicsit fájt, de szóra-
koztatott. Sokáig tartott, végül már nagyon 
kezdett fájni, de még mindig örültem neki. 
Mikor elengedett, láttam, hogy két fogsora 
van egymás mögött. Úgy lehetett mozgatni 
hátulról, mint egy kesztyűbábot vagy kukori-
camorzsolót.
2014.08.18.



Egyszer egy temetőbe kellett mennem az idegenvezetői 
munkám miatt, ahol találkozom egy öregemberrel. Egy szűk 
lépcsőn keresztül vezetett hozzá az út. Azt mondta, hogy 
tegnap ölték meg. Amikor eljöttem, utánamszólt a sötét 
zugból, megkérdezte, hogy hány éves vagyok. 28, válaszol-
tam. Erre azt felelte, hogy amíg fiatal vagyok szórakozzak 
reggeltől estig megállás nélkül, mert hamar elmúlik az élet. 
De ezzel szemben én egész nap taxit vezetek, a város fényeit 
a sötétben csak ezért látom, a kávézókat, kocsmákat pedig 
azért, mert a nap végén ott írjuk a számlát.
2011.11.13



Vajon melyik az a helyzet az ember életében, amikor 
biztos lehet abban, hogy a következő pillanatban nem 
fog meghalni? 



Az éjszaka a legjobb, mert akkor mindenki 
alszik, aki akar tőlem valamit. 
(Kivéve Szentjóby Tamást.)
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