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HORVÁTH BENJI  
Konteó Rodeó  „...nyugtalankodik és beteges fantazmagóriáinak nyilvánosságra hozataláról beszél.”*  
lábamat lógatom 
az NWO-ban 
az NWO-ban 
 
így telnek napjaim 
az NWO-ban 
az NWO-ban  Marilyn, Marilyn, mondd meg nékem, ki a legnagyobb Annunaki a vidéken, kinek vág a pupillája, kinek nyit meg engem is a szeme?  Járja a vizeket a USS Eldrigde in illo tempore, mikor jönnek értem, mondj valamit, Eliade. Ezek a villámok se voltak mindig gazdátlan ebek. De Nikola Tunguzkában sír a letarolt földön, és átkozza a napot, amikor megszületett.  Egy elektromos autó vág át a Bermudákon, a CFR áldásával a román vasútnál kiszáll, beül a büfékocsiba Elon „Ekhnaton” Musk, Lovasi Zoli és Pataki Attila. Kolozsváron, a Hójánál kiszállnak, teleportálnak egyet Nikolához Tunguzkába. És beszélnek hozzá a forgószélből: nosza, nosza, Nikola, övezd fel magad, itt a jövő.  

                                                                   * Peter Lawfordnak, Kennedy sógorának állítólagos szavai Marilyn Monroe pszichológusához, Dr. Ralph Greensonhoz. 



 62     tiszatáj „ 
Nikolának tűz gyűl a szemében, és beül a Teslába. Tomboló viharfelhők kísérik. Szűri a levet az Opus Dei és a Mayhem. A Vatikánban vallatják a Halál Angyalát ablaktalan lámpafényben az élőhalott Kennedy-fivérek. Per „Dead” Ohlin Halálcsillagot épít a Titanic szívében.  Az Igigi nem rejtőzködik többé. Halomra gyártják a gyíkpupillás kontakt-lencséket. A Kutya fénye hetek óta izzasztja az Obeliszket, éget, ha hozzáérsz. Süti rajta a marshmallow-t a nép.  Nikola Mexikóban 2Pac-kal tequilázik. Napszemüveg takarja arcukat, és tízpercenként bajszot cserélnek. Egymás agyába látva sütik szó nélkül az ellenállás tervét. Levedlett hüllőbőrt táncoltat a szél a La Cucaracha bisztró előtti ellenőrzött kánikulában.  Marilyn, Marilyn, ments meg minket. Ideális idomaid áldják meg minden őszinte munkás falát. Eliade, rejts el minket in illo tempore, amikor a Halál Palermóban üli diadalát.  Kicsi vagyok én, nem sokat tehetek, csak imádkozok, hogy jöjjön minden rendbe. A gyárban nem tudjuk, mit építünk. Egymástól elzárt csoportok dolgoznak egy-egy alkatrészen. Kicsit ízetlen a koszt, és épp csak van mit adni asszonynak, gyereknek, de amúgy nem panaszkodok. 




