
„on the day when the wagons come
i just pray that you let me out”*

talizzunk
ütköztethetnénk nézeteket
kávé e-cigi meg minden
nyugaton emelkedik egy hullám
utazik és váltja az alakot
asszimilációról teremtésrõl tárgyal
a nyelv a torok és a vér dolgairól
fáradt szív és fej dolgairól
áttöri a kapukat
egy csatakiáltás
cukormentes
kifogástalan
ahogy a kávé szikrákat lobbant
az üres gyomorban
kelet szikrái
el- és megveszett istenségek
néma ütközõdései egy gazdátlan középagyban
import cigaretták és délutáni társalgások
genocídium minden oldalon
meg a
reggeli ízek a számban
hamu és reflux
és a korai savasesõ
ahogy veri a síneket
köztük négykézláb az öreg
rajzolja a köröket

Gif noir
Alvó autók közt lépkedek éjszaka, egyik utcalámpa villog. Átmegyek alat-
ta, egy autó mögöttem bekapcsolja fényszóróját, érzem a hátamon. Hátra-
nézek, elalszik. Meresztem a szemem, és rádöbbenek, hogy én ülök ben-
ne, arcomon halvány mosoly: láthatóan szórakoztat a dolog. Alvó autók
közt lépkedek éjszaka
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Reggeli gyûlölet

*Insane Clown Posse: Nothing’s left



VHS
A földönkívüli érzés, amikor egy határ menti benzinkút mosdójában elsé-
tálsz a piszoárok mellett, és nyomodban lehúzzák magukat

Aliens
Északi Fényt szívok
a grigói alkonyatban
a közeli erdõben alienek laknak
õsi városok építõi
és elveszett partizánjai
a kozmikus természetes kiválasztódásnak
kísértetek vagy fejlettebb civilizációk
elcsapott és megtagadott ügynökei

ezek a blokkok itt más szemekkel néznek
nem mint egy akármilyen ablak
ezek az ablakok rejtett
mozgásmintákat pulzálnak
ahogy az órajárás
feketébe pörög át

félek a Feketétõl
félek a Megfigyelõktõl és a Törvény Õreitõl
a Képek Mögött Megbúvóktól
félek a Félreértés Napjától
és az öntudat elvesztésétõl
félek hogy megint le fog kelleni ereszkednem
olyan okból amit soha nem fogok megérteni
de el se engedhetem

ahogy már láttam magam
veszetten bútorokat rendezgetve
két örvénylõ féreglyuk között
vadam leghátsó szobájában

sose bízz az Északi Fényben
se a Gyémántablakokban
de legyen mindig nyitva a szíved

mert egyszer vissza fogok térni
én
az Alien az erdõbõl
az elcsapott és megtagadott
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kozmikus kísértet
a Fekete
a Fény
az elementáris
és transzcendentális
kényszerértelmezésed
fejemben rémek és egy nyári
könnyû ének
így kezdem elölrõl
így jövök elétek
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