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Szakállas Zsolt

Derengés

Ha szabadulni szándékozik a diagrammoktól
pergessen héj nélküli tökmagot
Strand
Kohézió
A méhlepény előrecsúszik
A lepattogzott vakolat bakot tart a kardigánnak
Ha összedől a kártyavára rendeljen borotvahabot az abnormális kántálás
részére
Létezik-e olyan szirup
ami megugráltatja a nemzeteket
létezik
Van-e rá mód hogy szinuszcsomóinkat korrepetáljuk
igen van
A plombasátor összedől a sok selejttől a kegyvesztett morzsák
limitje azonban elromlott tőgyeken élősködik
Bútor ami könnyezik mert elfelejtette
a büntetőlövéseket
Átdolgozási jegyzőkönyv
Spórkassza
Aki maximalista az gyökértelen
A púp ott kezdődik ahol a meghámozott narancsok
elveszítik tájékozódó képességüket
Ügyetlenségünktől eltelve kísérjük figyelemmel
az íveket és némileg kecsesebbé válik a katedrális
révülésben terjedelmes cikkezése eltömi az alvajáró
puttony kopoltyúréseit
Mennyire számít hogy belép-e a mánia körébe egy busó 
csöppet se
Ám a távvezérlés mindenkoron köpeny az elhárító tiszteken.

Vándorzsizsa

Csatangolhatsz molyette tájakon,
azonnali hatállyal lépcsőmetszést rendelhetsz el, a fogpiszkáló kurzuson 
te sosem vehetsz részt, olyannyira egyedi vagy, vándorzsizsa.
Kitapinthatod az almakosár szobrát,
oltalmadba veheted a sablonforgácsolókat,
koncertek uralhatják kókadozó medúzáidat, morzsahullató sosem lesz belőled, vándorzsizsa.
Hízelegj inkább az exportált kalapoknak,
akinek van ereje a kopogáshoz, mint neked, az felavathatja
a másnaposságot;
pukedliző rafia vagy, vándorzsizsa, ami véletlenül ismeretségbe keveredett 
a bankautomatával, puha üléssorod, ím, felkínálja a széptevés alkalmát a barázdált 
homlokoknak.
Kétéltűen ne vágyj az emberlét után.
Abból gazdálkodj, amid van, vándorzsizsa.
Békítő hullám emeljen a hátára,
cím rostokoljon káposztaültetvényeden, jómagad süvítő vagy, kit elkerült a nagyhalál, 
kelletlen fintor sosem
leszel, vándorzsizsa.
Mutasd meg akupunktúrás pontjaidat, reszkető semmittevés
ne nyeljen el soha,
indulunk cipőkanalat szorongatni, vándorzsizsa.
Csupán csak laborban tenyésztett mumusokat szolgálunk eztán, vándorzsizsa.
A terrorgyanús esetek hátterét fürkészed most, vagy épp levakarod
a lábszáradra tapadt piócát, vagy fennakadsz azon, hogy a robotok
sűrűn változtatják nézeteiket, gyáva sosem leszel,
ígérd ezt meg nekem, vándorzsizsa.
Ne fuss el a rendbontás ritka lehetősége elől!
- Ernyőt nyitni könnyű -, s a csörteváltás rég megtörtént gyógytea és kémműhold között;
ne nyúlhassanak magházas tarsolyodba, vándorzsizsa. 
Ismered a csiklandó eljárások sokaságát,
engedd hát, hogy tolhatatlan szekrényed bolhái végre megünnepeljék
a kóród apácát szeret, vagy esküszöm, kitépett szívvel letaszítalak a lejtőn, 
hogy összezúzod tested; a mutatványosaid a tetten ért szilánkokat játékgömbbe 
zárni restek, - ugyan mit is tehetnél -, virágállataidat felvésed az iskolatáblára, 
lelassult ügymeneted által egyszer talán te is felszentelődsz, vándorzsizsa.
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