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KÓBOR ADRIÁNA

Eli è Morto

Cintányérból zabál spagettit  ( arcáról lecsöppen egy földgömb ) vége szakad mind esznek eszet-
lenül a cintálban cinkosok a cimborák címkés  ( nevettető borok a nevetendő megvetés szag-
gatott, csatornájába aggatott fehér mosás, tisztás, vasalt ing / er )  ingerkedik a hasam-
malmain őröl  ( csimbókokba kötött fehéringereket, fehérembereket vasalt inger-
bentlakásos őrültektől óvja meg az Isten az ócsk avas csók helyett a csóksavas ék-
szeresse, mint a homályban a homárok szeret  ( kezük hozzá, tegyük )  mindenes-
esetre félkész(ülve, gondolataiba merítve, metolphenidondimezon, előlép a lép ésről lép ésre-
veszi akkor elő akkora akkorra a kame(ráját, kaméleont, kirakóskák darabjait bájtonként )
biztosítja, bizmut, biztonságos karjaiba veszi a rózs árkokba rózs átkokra aligha né-
ző ző ző a pé a petri tálban sokasodására bízza a nedvei sorsát  ( utórepülés, ut-
cán futó pótlás )  a segély(re, sereg)élyre vonatkozva  ( mindent, hozza )  jól
is meg nem is  ( az t m  ondo  gat  aja  N künk L künk hogy jóa seg-
és jól jön és ha jóa jóga Kedd vessem meg ne kere SSem=úgyjó ahogy a madence csontja h-
almaz romha lálos  ( fekete csimpánzlé a csinadratta ajkán beképzeli hogy él és élveleg )  mi
hajtja a hal( rajt )  kockásabbnál kockásabb hassal olvas olvad( o ?  z ?  f ?  l ? )  a koc-cint-
kacuk-orr az illatát próbálja magára hagyni de az sem si( kerül )  aztán amikor vég-
legleg a ré szöss szegeket növeszt bennem n / öveli, övvel paskol  ( kollázs )  kis
kedves arcú rohadt banán hullafoltokkal teli majszolja maj( om, omm,
jajdefi )  így már döfi  ( me gdu gja be gdu ja ginanduja mara kúrja )
majdhamihamarabbkor az arab szobatársam fejére török rá  ( miközben fűves-műves gandzsát
sodor a szél )  a széltávolságban feltörő koncentrikus kacaj engemmagamöööö nnnnönnőn
magamba vezet vissz( appanoz(appa  )(nappa  )(elem )  léte Lemmy nemem a kacaj nemin-
denkin döglődőben látja a hallgatnivalót  ( halogatja a halakat mert utálja a kutyákat
a hallgatásban )  rendőrkutyákról képzeleg
( koprofán kopókról álmodozik a mozikban iKarostul )
azegyikeásegyistenegykaspóban bajban van a kas-feeling a has-fíl( peroporipateropit töm-
köd a kulcslyu / kokba, kochban, a sarckochban a schwartzkopf inger )  zselé szilán sze-
nilisen és willisen és will mososan, verlek meg, a mosodában várlak, meg nem is
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SZAKÁLLAS ZSOLT

Bolond lány

Ez a lány, bár sokat olvasott, nem tökéletes…
Tortákat gyaláz meg, az esőpászmákba is beleköt, a szennyben fuldokló sugárutak pökhendin vissza-
köpik kacskaringó járását.
Tűzzel telt arcom az arcához szorítom; bölényvadászokat lát lecsurogni a lefolyón.
A szívébe markolok; meggyanúsítja a dinnyecsőszt, hogy necces gyurmákkal hál.
Mégis hogyan segíthetnék neki összpontosítani?
Leforrázom, megbúbolom, kikötözöm, ösztönösen megragadok egy hurkapálcát és a szájába dugom: lot-
tószelvények látják el a baját.
Szívesen megmenteném önmagától, mivel tükörbe nézni is fél. Hátha azon kapja magát, hogy félig el-
kopott…
Nyaktól felfelé valóban egészségtelen. A fejében sosem fordulna meg, hogy ő egy felszínes, zavart és un-
dok lény.
És sértésnek is venné, ha ezzel szembesíteném.
– A zátonyok mérföldkövek! – próbálom megemésztetni vele ezt a tényt, de tüntetően elfordul, és ököllel 
nagyot üt kócbabája legérzékenyebb testrészére.
S ó, milyen ostoba! Amikor a pontyhalászat betiltásáról faggatom, ő elárulja emberének a fellázított 
drótsövények titkát. Mert bármilyen eszelős, férje az van neki.
Mit kezdjek vele, Istenem, mit, hogy újfent visszanyerje az öntudatát? Miért hátrál meg a nagy rézüsttől, 
melyben tipródni látszik az akarat?
A szárvédő kapcsokon nincs mit csodálkozni; pártütése megakadályozza majd abban, hogy valamicskét 
is nyerjen kápolnái cseréjén…

( szemében izgatott a sátán az egyetlen kikötés )  hullasegédként hasítom a bőrt a szőrt a tőrtis-
estetízkor tetőzik az árhullám  ( Isten adja akkor amikor épp elfogadhatatlan )  inkasztrált inka
tövis rosszkor szomorú kos  ( zorróra hangolja épp a rádiót és rádiumot szopogat hajnal
ötkor )  nyal, ja a fagyit elfelejttem kivenni a széfből  ( széfhúk, ott ahol a beván-doorloop laknak
a bevándorlók dunlopban )  a felfüggesztés jelentette a halált  ( úgy vágódik be mint ajtón
Senna, a gyehenna füstje mindmáig ismeretlen )  kód fejtűk faring foltok az abszolút
abortuszon  ( a bor nem fog tuson, hason vérzik az érzés )  megkerül még egyszer aztán utóhang-
bambiszemekkel felidézi milyen volt akkor amikor még ég ég eeg ett eet  ( ne viccelj már,
hozzál kuchában a vámpírok köré időzőjelet / reggel van már, nyitva van bár … ) még
marhahuszas éveiben is azzal bíbelődik amivel a tarkónköpött hason mászva isz-
koliszik kolhisztis holhisztis kolibrik a testék esték festékszerek testék  ( szeretretret nem szeret-
retret nem is tanácsolná továbbra sem a tettet:  kifogyott az életből, kovácsoltvas tőszavak-
bólézik és hiszi hogy a hisztéria nem kell  ( fel az ágyból egyből, kettőből soha nem indul
ked / vesz most soha, a wildevad nyugat )  willfried szenegállban megveri a vénhuszas
tengertelen vénuszt  ( az egge tartja csak valamennyire rendben ) hoz szám tartozik
bizonyos tartozékok az au( tóban ) tartó( zárásra ) a nyitvatermők hat( vány ) nyíl-
ván valóvá vált az is  ( hogy a rossz szokás svédül vana, mégsem várná el, hogy miközben ütkö-
zésről van szó a feltárás célja mindig incident  ( balesetek elkerülése helyett )  pörög felettem
a fellebbezhetetlenül rohanó rét  ( minden hiába, hiába voltam Manchasterben és Man-
chester is önmagában hihetetlen balfogás volt, Belfast, ugyanakkor kisebb )
viszonyítási alapként vegyük mondjuk tükörbekörbe a csíp őnkön őrködő überichet, ű az biz-
onyerik  ( a pranoiák )  hogy a fáradságból nem segít majd ki egy fahrrad, és ha még kíván-
atosabb szeretnék lenni, marad a gap  ( hová lehet kéretlenül betolni egy forradalom
egyes, ócska pilótát )  te kilógtál a sorból, régi voltál  ( és köcsög ) kicsöngetnek
most már és vége a kínlódásnak ami érint, legbe( lül ) mindem szavam já-ék.
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