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6.
köszi szépen, a hajó utasai közül.
fel kell tüntetni a fogyasztó által
kifizetett összeget haladéktalanul.
magam előtt látom, hogy nem egy liter kell.
század elején épült fel a birtokviszony.
lehet, hogy csütörtök este fél évet éltem.
leggyakoribb oka a polgármester.
holnap jön a nehéz.
lenge nyári gumi.
optikai meghajtó a hús.

7.
látod, élőben a haj hullámos köd.
február, latyakos utak, kidőlt fák.
az anyajegyellenőrrel előbb-utóbb megalkuszom.
és még csak nem is kell akarja.
vak vagyok, és nem halad előre a játék.
de ha két meséje baromság,
nem kell kikapcsolni.
vádlott áldozatok emléke előtt tisztelegtek.
majd kiderül az ősidők óta nem elérhető haza.
csak egy kicsit még nem vagyok. 

8.
kapucnis fekete ház a tónál.
öklével nem tudom, hány napot éget.
egy kis csoportnak a beszéd nem én vagyok.
kés alá feküdt a száj a kedd esti órákban.
így élek már a világ összes országában.
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örök harag és még csak annyi mindenki részeg.
szól a rádió, és túl szép volt a kék ruhás lány.
aki másnak verset ás, az maga módján küzdelem.
ezek szerint téged kerestünk.

9.
soha ne aggódj, ha gép elé kerülsz.
kacsák eladók.
a képen a haja égnek áll.
ha földre szállt, rosszabb lesz, 
mint egy elektromos kerékpár.
szia, bocsi, durva napom lesz, 
csak nem ugrik be. 
egy égi jelenséget fotóztak le 
a népekkel való viszony miatt.
az igazi szeretet az egyetlen dolog,
amire okostelefon nélkül 
nem vagy hajlandó befizetni.
hogyan válhat elevenné 
vagy esetleg mikortól bassza szét.
fuss el végre, tavasz. 
fogd be.

10. 
a magyar köztársaság jogszabályainak
összefoglalása full cappel.
szól, hogy ne fájjon a boldog cikk.
február első lépéseként mutatkozzunk be
az unalmas halálnak.
kisegítő lehetőségek eszközei a fiatalok.
áhítat a program során.
fiók, hűtő, magától értetődő, hogy ő mit javasol.
a gőz csak rosszabb lesz.
eladó a holnap.


