Egy szájbavert hegy tetején:

Felhív az a gyökér,
seggarcú, galád, kurvapecér
szerkesztőm, és azt mondja:

Mond neked
bármit az a szó,
hogy szerződés,
Jerusalem?

Aránylag paranoiás napom volt, javarészt annak
köszönhetően, hogy az a fura papnő a folyón túlról
megint nekiállt hódokat szögelni az ajtómra.

Egy szerződés es
városi gyilkos soha
nem jutna el ide! Ti,
kretének elhullotok, ha
igazi oxigén is van
a levegőben!

Nem úgy!
A könyves szerződés. Lógsz még két
könyvvel!

Spider.
Az istenit, öt
éve kifizettük
az előleget.

Ó.

Könyv?
Szerződés?
Nem tudok
ilyenről.

Hazudtam,
de fölöslegesen.
A kurvapecér elkapott.

A pénz már
rég elfogyott,
a belőle vett javakat és fegyvereket
elcseréltem
drogra, kajára
és kábeltévére.

És bíróságról
már hallottál?
Mert szarrá
perelünk, ha
nincs könyv.

Úgy gondoljuk,
egy éven belül
meglehetsz. Egyet
a politikáról, a
másikat egy általad
választott témában,
a megállapodás
szerint.

Pocsékul
álltak
a dolgok.

Mindkettőnk
számára világos,
hogy ott, az odúdban nem tudnál
a politikáról írni…
Szóval találkozunk az irodában,
ugye nem
gond?

Pofád
befo--

Úgy döntöttem, egy időre
búskomor leszek.

Le kellett
mennem
a hegyről.

Be. A. Városba.

Kikapcsoltam az aknamezőt
és az intelligens puskákat.
A kertem öt éve először
nem jelent semmilyen
fenyegetést senkire.

Öt éve egyedül vagyok.

Meg se
próbálom leírni,
mennyire fog
hiányozni a hegy.

Öt éve lődözök rajongókra
és szomszédokra, eszem,
amit kinyírok, és robbantgatom a mit sem sejtőket.

Miután lelépek,
a biztonsági
rendszer újraindul, a klotyó
alatti ebolabomba élesedik.

Visszajövök. Túl sokat
dolgoztam azért, hogy
öt év békét vehessek…
Ezt nem adom fel.

Sírni tudnék.

Esküszöm, tudnék.

De egy újságíró
nem sír.

Én meg
az vagyok.
Megint.
Baszhatom.

A kocsma.

Öt éven át stukkerrel
a kézben váltottam
tévécsatornát. Öt éven
át tosztam ádámcsutkán a csapost
tiszta pohárért.

Az emberi érintkezés
egyetlen lehetősége.
A helybéli félkatonai tahók
portyázásait
leszámítva.

Rühellem.
A bent levőket is.

Micsoda kocsma!

Ha nekem rossz,
akkor másnak
se legyen jó.

