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Lassú Kapitány asszociál (KASSÁK-MOTÍVUMOKRA) 1 a kéz jeleket ír megint antipatikus jeleket a szavak zsilipkamráinak játékát hallom  az erő gödreiben a fekete és fehér féreg átrágja magát a színek gyökérzetén a mezőn kisarjadó ezer tükör virágba borítja a nézést piperkőc narcisszusok lepik el a gyárak csarnokait  hermaphroditusok dugják ki emlőiket a felhőkarcolók ablakain nemtelenek meztelenkednek az országimázsreklámok lilázó fényében  már nincs mit mutatniuk túl sok mindent mutattak a tavasz statikája inog mint áriában a vonalon izmozó tükörhangjegy a transzvesztita szubkulturális hangjában vagy itt az örökös ütőér fölött lelkifurdalás nélkül leszek bátor a bádoggal kivert siralomvölgy ölén fém ez is mint a lélek fémszaga van a zenének                        várj teremtő szóval szabadítom fel a föld alatt gubbasztó ásványt halott csontot kalandor testeket képzelek és a köznapok árnyékában hűsöltetem őket felruházom őket vöröskeresztes  futurizmussal míg csöndben nőnek  a meszesgödör alján rátok uszítom a moralista telet 2 két halottas ló halad a célig bóbiták fekete bóbiták nőttek ki a testükön és kantár nőtt rájuk nyereg és lovas és a lovasban lassan megkel a tészta a belek a zsigerek a húsok meleg anyaga kenyérré érik lassan a massza kenyér kenyér mi a kenyér? halottas ló terhe folytatása  
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3 az érhálózatban kúszó folyondár kijön kibújik a holtak száján most már mindig hideg lesz dalos folyondárkelyhek pici szíve dobog zárt tenyeremben 4 Lassú kapitány, ó, Lassú Kapitány, hová dugod vörös répaorrod? A kisasszonyok alszanak már a szoknyájuk alatt, galamb módra dugják fejüket a szárnyuk alá, és befelé élveznek, de még a hamueső is bennragadt a bibliában, nem tud kijönni többé már a láng se. A cet megzabálta Jónást, és kiszarta.  Ne olvass Coleridge-t, Lassú Kapitány! A Nagy Lavór ringásába vegyült sirálysikolyt is fertőtlenítik. És nem álomtalan rummal, hanem láthatatlanná tevéssel: te sem látszol többet,  a matrózaid se, a kék–fehér sávos mellkas is elmosódik, s a textil, a pipa mögött, a sapka alatt még egy ideig ott vagy. Aztán érzékeny papírvirágokat hintünk a sóba.  




