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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)

látóMező

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!

látóMező

A nyelv kapuja
Lars von Trier – apokrif
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I.

A térkép lába szigettenger,
gömbnyi gyümölcsök a festett vízen.
Hullámhorog, keresztbe vetett fodrok,
kék műanyagasztalok a fagylaltozónál.
Fáradt suhintás a halántékon. Dzsungelvágó
kés tör utat az óceán rücskei közt,
ernyedt tornyok csapódnak fel, 
minták, mint gyerekkorban az ég
vagy pára a kerek tükrön,
a fürdőszoba boltozata, bálnamély. 

II.

Szigetbetű, a lány szája o-t formáz,
és teste, mint hosszú oszlop egy
freskótöredéken. A zöldes kövön
ferde sorokban követik egymást
a betűk. Egyszeri ének, ma is csak
nézem az íveit. Elveszett öblök
és hosszú folyók. A kék vonalak,
akár nemrég feltűnt autópálya-
szakaszok egy térképen. Erdők
és hegyek nevei, mint a lombok 
és kráterek rajza, két szikla közt
egy feliratként elnyúló fasor. 
Az ének a sziget alakja, jobbra
az iránytű a nagy kezdőbetűkkel,
mint határ és felborzolt taraj. 

láthatár

látóMezőlátóMező

A sziget gyarapodó lakosságának 30%-a katona, 40%-a kereskedő,
20%-a építőmérnök, és 10%-a rakodómunkás. Li Taj-po
kijelöli a főutca és az újságosstandok helyét. Az Északi
Fővárosból munkásokat küldenek a tervek megvalósítására.
Egymást kerülgetik a különítmény tagjai a fák között.
Feltűnik a dzsungelben az úthálózat; a civilizáció első
jele. Egy készülő épület szerkezete a fű fölé magasodik.
A város kibukkan az erdőből, mint egy felfújt lufi.
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Most pont egyforma magasak vagyunk.
A talpamtól indultál egészen, és egyszer
messze mos majd tőlem a megnyugvás,
a pillanatban egymásra látunk, feszes nyakad,
és magas orrod nem takar.
Ha dolgozni hívnak, mindig itt talállak,
elnyújtózol munkámon, és figyelmeztetsz,
ha csodálom, kettő helyett hajtok fejet,
s akkor túl kényelmes lenézned másokat.
Mégis, meg kell, hogy bámuljalak,
hisz’ olyankor nem tehetsz mást, mint engem utánzol;
másképp minden tettem belőled fakad,
és tagjaimból nem lesz más, mint mozdulatok
végtelen mátrixa.
Kevés. A föld könnyedén hullik rajtad át,
jobb, talán, ha nem is próbálkozom
többel. Az árok előttem hátadnak támasz,
mondhatnám, sors vagy, mert nem tudsz,
csak nehezedni, de annál több semmiképp,
mit átszűrődni nem hagyok,
s ha eleget beszélek, talán szemeim is
megszokják lassan a foltot, amit alakomból
borítasz ki, sőt, hagyom, gyere, hozz magaddal
éjszakát, az én tarkóm az égé, nevemet
nem ismeri sírköves, a tiédet pedig elfelejtjük
közösen, és szétszóródik, mint minden sírásó,
amikor nincs mit eltemetni.

seBőK György

negatív

látóMezőlátóMező

III.

Szappanváros. Kezemen elcsúszik 
a metrószín és a taxisárga. 
Minden arc egy új pamacs. 
Torlódik a látvány, mint sebzett
rovarszárny, a fölfogás egyre intenzívebb. 
Hol húzzam az időt, vagy hol lépjek bele, 
hogy egész testemmel sétálhassak. 
Nedves ruhába mártom magam. És 
kihasználandó teher vagy ehető szín
a szemet betöltő villamos? Egy
nap a körúton, rajzó tekintet, hiba
a hártyán, ahogy az arcomba nézel.


