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Itt van újra a lét, a reggel és a lélek.
Indul a nap, bár kicsit vontatott.
Ma is kijön ebből valami részlet.
Nem virtuális, hanem nyomtatott.

A festékpatronban köntöst cserélnek
a valós és a lehetséges mondatok.
Lehengerlik, elsimítják ráncaik a tények.
Ölükbe veszik a történést az angyalok.

Mert nyüzsög ott egy egész tenyészet.
Olajfák, őzek, tó, oltár, levél-nesz.
Szinte minden megvan. Az ész szelektál legott.

Mintha tojáshéjakon aludna. Unja a fészket.
Majd háborogva becsukja a félszet.
Mint egy könyvet, elnyeli a polc.
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Úgy mentél át a zebrán,
hogy csak a fehér csíkokra léptél.
Egyszer belelógott a lábad a
feketébe, de nem szóltam.

Azt mondtad, a rövid utcákat
szereted, mert azok biztonságosak.
Az épület maga jelöli ki a tárgyi
valóságot.

Abban a házban öltek, két emelet
között, a lépcsőfordulóban.
Azon a félemeleten még
a szellemek is lifttel közlekednek.
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Abban a házban

KánTor zsolt 

A megtisztított múzsa
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Churchill elégedetlen a termeléssel, kifakult az öltönye. 
Besétál a gyárba, ahol meghúz egy kart, és megpörget egy 
kereket. Kezdetét veszi az ipari forradalom. A fejben 
fogaskerekek születnek, és a virtuális térben felemelkednek 
az új típusú repülőgépek. Churchill a megfelelő tervre kattint, 
aztán figyeli a gyár pezsgését. A röppályák ívelése, akár egy új, 
trópusi sziget keletkezése, melyet görög és kínai telepesek 
lepnek el, hogy hátulról biztosítsák a mongolok ellen 
élethalálharcot vívó birodalmat. A forró szigeten már áll 
egy barbár falu, de szerencsére aranytallérokká változik, 
amikor rálép a telepesek vezetője, Miltiadész. 
A fák mögül makákók érkeznek. +30 Resource. 
A dombos test, a gömbölyded ajak hosszan énekel, 
hepehupákon épülnek a házak. Új, elnyúló déli szellem.
Ki csókolta a cserepeket a tetőkre? Oszlopok szökkennek
a sárból, mint ismerős növények. Deklináló taoizmus. 
Konfüszeosz szónoklatot intéz tanítványaihoz, akik
nehezen értik mondattani praktikáit. Az egyik nyelvi
szikránál kitör a vihar, és a filozófus kedvetlenül
néz a menekülő ifjak után. Két alak a Vejjang parkban
kószál, és a becsapódó villámokat számlálják, mintha
ártalmatlan fények lennének. Szókratész indokolatlannak
nevezi a vihartól való félelmet, és udvariasan odébb-
ugrik minden becsapódás elől. A füves tér fényszilánkok 
találkozóhelye. Szókratész kedvére ugrál az értelem
bozótosában. Akár el is ronthatja a manővert, hiszen alig
sebzik a villámok. Minden fűcsomóban Beatrice-kupon,
+ 40 Power. Az erdő felől megérkezik a dús szürkület.
Mindenki várta ezt a teljesebb elmerülést. Li Taj-po 
egy újabb város építésébe kezd a lombok mélyén; 
meg kell szervezni a háttérbirodalmat a mongolok érkezése
előtt. Miltiadész a parton sétál, és a véderőmű helyét jelöli ki. 

KerBer Balázs 

conQUesT Iv.
Stratégiai verspróza (részlet)
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Az álmosság hirtelen támad,
mint Lidocain után a zsibbadás.
Felborzolja, kioldja a vágyat.
Úgy hull le, mint egy nagykabát.

A lelket beszívja, ami írja.
A tintát a toll visszaszívja.
És csak egy percig bírta,
hogy felizgatta a líra.

A nyelv húsos kapuja lenyel.
Szájnak mondták, amíg testben éltek.
Morfológiai mutációi a létezésnek.

Tulajdonképpen a múlt is betű volt.
Majd a történelem egy tócsába lépett,
bakancsára vér fröccsent. Üdv, gépek!
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A nyelv kapuja
Lars von Trier – apokrif


