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profán iszonyat
ganésa
a költők és kereskedők pártfogója általában
hatalmas patkányon ülve ábrázolják apja síva
egyszer hirtelen haragjában levágta őneki a fejét
majd átgondolva a dolgot levágta egy elefánt
fejét is és összeillesztette ganésa törzsével
egereken és majmokon többször
végeztek orvosilag sikeresnek elkönyvelt 
fejátültetést bár az állatokat a műtét után
nemsokkal etikai okból elaltatták a kísérleteket
vezető orvos nemrég sikeres fejátültetést
hajtott végre emberi holttesteken

zeusz
megharagudván prométheuszra a kaukázus
szikláihoz láncoltatta a bölcs japetidát és
egy hatalmas sast rendelt mellé hogy felhasítva
oldalát lakmározzon a titán napról-napra
megújuló májából

1822. június 6-án egy muskétával hasba
lőtték alexis st. martin huszonkét esztendős
kanadai prémvadászt az őt ellátó orvos
megmentette a fiú életét de annak belső szervei
a seb széle mentén összeforradtak ún. sipoly
vagy fisztula keletkezett nyitott lyuk amin át
látható volt a gyomrának belseje st. martint
a doktor maga mellé vette és tíz év alatt több
mint kétszáz kísérletet végzett rajta madzagra
kötött ételdarabkákat eresztett le a lyukba
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a szent
korona hátulján láthatóak szent kozma
és szent damján az orvoslás és a sebészet
védőszentjeinek képei kései legendájukban
egy alkalommal megjelentek a nekik szentelt
templom szolgálójának álmában levágták
annak beteg lábszárát majd egy frissen
eltemetett mór egészséges lábával pótolták
emiatt nevezik őket a szervátültetés
védőszentjeinek is

* 
N

em
 tudtam

 kirakni a hehezetet és egyéb 
kiejtést segítő jeleket. M

ert nem
 találtam

 a neten 
sehol ógörög karakterű billentyűzetet. (P. I.)

humanika
kallitechné (καλλιτέχνη*) szóösszetétel
a kallosz (κάλλος) szépség és
a techné (τέχνη) mesterség szavakból
az ógörög nyelvben egyaránt jelenthet
művészi tevékenységet vagy testedzést

az edzésprogramok 
szertartásteremtő igyekezete
gépiesen sablonos
a következő izomcsoport kidolgozása
a következő nonfiguratív tetoválás
közben a szabad oxigén roncsolja
a DNS-szálakat a fehérjeláncok
összegubancolódnak rugalmatlanok
lesznek mint az elfáradt gumi
a cél nem a vonzó külső legkevésbé
a szervezet hatékonyabb működése
a test mint esztétikai céltárgy bemutatásának
kultúrája szemérmességtől és erotikától
egyformán mentes a legújabb autócsodák
és elektronikai eszközök reklámjainak
hűvös letisztultságához hasonul
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a testfétis a transzhumanizmus bevezető
kampánya olyan művelet melynek során
az önkielégítés még lefedetlenül maradt
kimenetei belecsatlakoznak
a technológiafétisbe az irigylésre méltóan
elrendezett külsejű emberek fogják
legelőször elszégyellni magukat hogy
még mindig bélsárral és vizelettel teli
izzadó és ziháló testük van amit állandóan
üríteni sikálni szőrteleníteni és illatosítani
kell ellentétben a textúrált szénszálas
felületetek íveinek és síkjainak
formatervezői ihletettség által egymásba
csatlakozó letisztultságával
ki ne választaná
a meggondolatlan hebehurgya mozdulatok
csámpás szétfolyó esetlensége helyett
a súrlódásmentesen sikló gömbcsuklók
pneumatikus dugattyúk és lengéscsillapítók
finomhangolt összjátékát a biológiai
életfolyamatok cuppogó és szörcsögő
minden ízében nyálkás közeget sejtető
kísérő zajai helyett a beépített
szervomotorok leheletfinom
duruzsolását

Poór István (Beregszász, 1990): költő, első verseit kárpátaljai lapok publikálták. Pszichológiát tanult 
a Károli Gáspár Református Egyetemen, majd történelmet és filozófiát a Debreceni Egyetemen.


