
Erdős Virág:
44 gondolatébresztő látvány

1. A Falk Miksa utca elején varjak esznek egy döglött galamb beléből.

2. A Vay Ádám utca végén rendőrök igazoltatnak egy hajléktalan férfit.

3. A Pesti Magyar Színház éjfekete épülettömbjének hátsó kijáratán
keresztül világoskék mosdókagylókat pakolnak egy cégjelzés nélküli
kamionba.

4. Valahonnan lentről, ruhákkal kitömött reklámszatyrok mélyéről jövő
hang: A kurva anyámat! A rohadt kurva anyámat!

5. Az ég alatt egy Lime roller fekszik, és próbál nem gondolni semmire.

6. A föld felett a Bank Center Platina Tower tornyosul, előtte egy öregember
babakrémmel keni a bakancsát.

7. Az ipari kamera látóterén kívül, a félbehagyott építkezés szélvédett kis
zugában egy jógaszőnyeg nem teljesen rendeltetésszerű felhasználása
zajlik.

8. Egy biciklis – aki én vagyok –, keresztülhajt egy maszkon.

9. A korlátozó intézkedések bejelentését követő első pillanatban egy Renault
Clio száguld keresztül a városon, a tetőcsomagtartóján egy kenuval.

10. A korlátozó intézkedések bejelentését követő második pillanatban egy
belváros-lipótvárosi aszkéta behajtja a konyhai bukót.

11. A korlátozó intézkedések bejelentését követő tízmilliomodik pillanatban a
Nanushka előtti parkolóóra apró, sárga rügyet hoz.

12. Amott egy mozgó oszlop áll.



13. Emitt egy magyar ember ül. A feje fölött ótépé-logó, a feneke alatt
OBI-karton, előtte I ♥ Hungary feliratú, kalocsai mintás papírpohár.

14. A Szabó Dezső Katakombaszínház Láthatatlan lobogó című előadása ezen
a héten sehol se látható, még az altemplomi rendezvényteremben se.

15. Egy biciklis – aki én vagyok –, a Buddha Original előtt vesztegel, és a
Nyolc Ösvény egyikét próbálja kisilabizálni a wazén.

16. A Gozsdu-udvar egyik végétől ellátni a másikig.

17. Egy terhes lány az út szélén a tekintetével kommunikál, mint a Full Moon
Hostel ablakán a lehúzott redőny.

18. A Szondi utca-Izabella utca sarkán a neoklasszicista közhelyekből
építkező, silány minőségben kivitelezett, siralmas állagú irodaház
ügyetlenül historizáló homlokzatán a fájdalmasan ízléstelen tipográfiával
kiírt felirat: FOREVER.

19. Az Igazságügyi Minisztérium előtti járdaszakasz omlásveszély miatt le
van zárva.

20. A tíz éve kivágott mirigyes bálványfa láthatatlan ágai alatt egy láthatatlan
fiatalember ül törökülésben, de a néni a szomszédból már betelefonált.

21. Az Egyetem téri padthai wokbar táncoló csírákkal felmatricázott
kirakatában tükröződik a PIM.

22. Egy biciklist – aki én vagyok –, egy hosszú, tartalmas pillanatra felkap, és
mint a tornádó, magába szippant egy nagy, piros fém: a 72-es troli.

23. Egy jobb sorsra érdemes fiatalember a VegaCity előtti kuka fölé hajol.

24. A kerekesszékes, lábatlan ember kabátját a fejére borítva alszik egy
Kertész utcai kapualjban.



25. A babakocsiban üvöltő csecsemő arcát egy lángvörös farsangi paróka
takarja el.

26. A Honvédelmi Minisztérium utcafronti homlokzatán katonás rendben
sorakoznak az első világháború korabeli légkondicionáló berendezések.

27. Az Oroszlános kút melletti ház falán a fosszilizálódott ragasztópöttyökből
kikövetkeztethető szó: Neckermann.

28. A Károlyi-szobor hűlt helyén semmi nem emlékeztet semmire.

29. Egy biciklis – aki én vagyok –, lehúzódik a parkolósávba, és gondolatban
a Boko Haram speciális módszereivel halálra kínoz egy taxist.

30. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Irányítása feliratú tölgyfakapun a
kémlelőluk be van tömve.

31. A MissPlus kirakatában kövér nők állnak, és nézik a pályaudvar külső
vágányszakaszának támfalát.

32. A Mappafejű Ember a rakparton tomboló szélviharban rágyújt.

33. A Hunyadi tér csarnok felőli oldalán egy öreg költő húzgálja a zörgő
avarban az életművét.

34. Az éjszakai szervizúton nagy, sötét folt készülődik: még egy másodperc,
és kiderül, hogy árnyék volt vagy gödör.

35. Az Eleven Emlékmű elnevezésű ellenzéki rendezvénysorozat
összecsukható műanyagszékei láncra fűzve várakoznak a kiürített
tévészékház oldalán.

36. A méltán hírhedt Kazinczy utcában végre béke van és nyugalom, csak a
tücskök terrorizálják a hangoskodásukkal az ittenieket.

37. Egy biciklis – aki én vagyok –, a Damjanich utca Dózsa György úti
torkolatánál leszáll a biciklijéről, és egy pillanatra megvilágosodik.



38. Az Erzsébet téri levegőminőség-mérő állomás adatai szerint Budapesten
elfogyott a levegő.

39. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szemere utcai bejáratánál
egy gépkarabélyos kiskatona áll terepmintás katonazubbonyban,
terepmintás katonasapkában, terepmintás szájmaszkban – amikor
váratlanul beleolvad a környezetébe.

40. A kaszinó mögötti tűzcsap körül a térkő szürke lapjai közt csikkből van a
fuga.

41. A Reál hajnali vásárlói úgy kerülgetik a bolt előtti járdán fekvő
félmeztelen öregembert, mintha még mindig ott lenne.

42. Ne csicskulj, Zoli! – biztat a Hercegprímás utcában lemoshatatlan, fekete
filccel egy márvány erezetű fal.

43. A pályaudvar felállványozott bejárata előtt egy halott játssza hegedűn a
Maros vize folyik csendesent.

44. A biciklis előtt, aki én vagyok, átrepül egy szarka.


