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Ébert Tibor

Über alles
vagyis mindenekfölött
hatalmas leghatalmasabb
legesleghatalmasabb
okos legokosabb
legeslegokosabb
legesleglegeslegokosabb
legesleglegesleghatalmasabb
Ő Ők Azok
a kiválasztottak
az elit
a legkiválasztottabb
a legelitebb
legesleglegkiválasztottabb
legesleglegelitebb
Ő Ők
über alles
mert über mert alles
mert alles mert über
és minden-mindenkifölött
legeslegfölöttünk
legeslegmindenen
legeslegmindenkin
Ők ő Azok
a hatalmas leghatalmasabb
okos legokosabb
legő legők legazok
a legkiválasztottabbak
a legelittebbek
a legüberallesabbak
legek legeslegek
legeslesleglegek
legesleglegők
legesleglegő
legesleglegazok
über alles
mert über mert, alles
mert alles mert über
mert mert
mert Ő mert Ők mert Azok
hatalmas elit
hatalmas Ő
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hatalmas Ők
hatalmas Azok
azokőőkelit
azokőkőokosak
azokőőkhatalmasok
azokőkőelitek
okos legokosabb
legeslegokosabb
elitebbnél elit
okosabbnál okosabb
hatalmasaknál hatalmasabb
Azokőők
Őők azok.
Őkőazok
a legkiválasztottabbak
legeslegleg
legüberallesabb
legmindenebb
legmindenkibb
legeslegfölöttébb
über alles über alles
mert über mert alles
mert alles mert über
mert mert
mert és
mert röpködő
legröpködőbb
legeslegröpködőbb
mert madaras
legmadarasabb
legeslegmadarasabb
legeslegüberallesabb
cinikus pimasz hazug arrogáns
gátlástalan elvtelen
legcinikusabb legpimaszabb
leghazugabb legarrogánsabb
leggátlástalanabb legelvtelenebb
legeslegcinikusabb-pimaszabb-
hazugabb-arrogánsabb-gátlástala-
nabb-elvtelenebb szabad
legszabadabb legeslegszabadabb
Ő Ők Azok
szavak ámokfutásába göngyölt
szavak ámokfutasából kihullott
betűk… üt betű… …
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Bíró József

BEST – ZELLER
(  -   stíl’ ––  parókák   -  )

ÁGH  ISTVÁN

KÖVETKEZŐ  MÁSNAP

Lábamnál egy pohár bor,
belebotlok homálykor.

LAKODALOM

Böllérkésem szívem alatt,
alattam meg nincsen fapad.

PIHENŐ

Lesben állok szalmaszálon,
elaluszom meggyfaágon.

ARATÁS

Őrangyalt képzelek kalászból,
kenyeret kérek a kanásztól.

SZERELEM

Röpködök körötted serényen,
vigyázod törékeny erényem.
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BALASKÓ  JENŐ

SZÉTLŐTT  HÉZAG

Felszentelt bizalmam piramis.
Hullámzó homlokom barikád.
Gyomromban kulturált hinta ring,
nyakamban kelttészta-karikák.

Ne búgasd szívemet sörökkel! –
Csürhefi mészáros ottrohadsz! –
Annullált eskümhöz kötözlek,
stilizált tébolyod mocskosabb!

Ávósból  rebellis-tarhonya? –
Sarlóból kiszottyant kalapács? –
Szalonnát nem trágyáz szalonna!
Nékem már kijár…  az apanázs!

BELLA  ISTVÁN

LÖTTY

itt zsibbadok   szigligeten
sakkozgatok   kicsi helyen
nem kell nékem   élő-tábla
bemattollak   vérző hárfa

illyés   poharából   iszom
– egyvágányú ez a viszony –
ágh  pistával  jól  megvagyok
én  dünnyögök   ő  meg  makog

nagy lászlóra  emlékezem
derest  veszek   lovam  verem
apró – magam   székre  állok
onnét  aztán   mennybe  szállok

magyar  vagyok!   költő  vagyok!
elhiggyétek!      cseprők   nagyok
mindhét  kavicsmindhét  kavics      bennem  kotyog
strapás  dolog!   strapás  dolog!
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GÉCZI  JÁNOS

TAMPON-ALMA  VIRÍT

márgás kezemmel markolom a sziksót
gatyám szárát a bakancsomhoz varrom
korcát pediglen ingemhez ragasztom
így   is      úgy  is      elkerülöm szikszót

pecámat bedobom      kihúzom a pontyot
kulin feri elment      aszú-díjam sincsen
bekrepált  a MOZGÓ      belterjes az ISTEN
nincsen választásom      hónom alatt horgony

tampon-almát  veszek   hogyha berekedek
kamillát rágcsálok      nyelvemen zsarátnok
kiköpöm a répalevet   elvisznek zsandárok
de  ha  kiengednek      tököt szeletelek

szociriport      képvers      próza  vagy  poéma
mindegy  nekem  tegnap   ma meg végleg mindegy
tiszatájam      szegedem      ah   te  érted  kincsem
olyan  világ  volt  nekem      második  T-T-s  éra
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ALMAFÁVÁ  ZALÁNULOK      ÁLLUNK  MAJD  KARÉJBA


