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Mottó:

„Létezik egy fölöttes valóság, mely eltörli a hétköznapok gyötrelmeit.”

 Szakállas Zsolt



Feleségemnek szeretettel



Szabálytalan sorok szabályon kívüli versek elé

Párizsban,  második  szülıvárosomban,  második  otthonomban  szabad  csak  Szakállas
Zsoltot olvasnom. Ott sem akárhol, hanem a Quartier Latin emelkedıin, vagy a Deux
Magots kávézó környékén, esetleg a Szent Mihály úton. De lehet a Montparnasse és a
Montmartre közötti imaginárius vonalon is.

Miért  éppen ott?  Azért,  mert  a  francia  szürrealista  mesterek  nyomdokain halad  ı,
tágasabb fogalmi körben gondolkodva: az avantgárdban mozog otthonosan. Miért a
szürrealistákat említem?
Mondhatni,  kevés  költınk  van,  akinek  szabad  asszociációi  ennyire  merész  íveket
rajzolnak,  miközben az  értelmezhetıségen belül  maradunk.  Szakállas  versei  nem a
világban rejlı abszurdra, még kevésbe az abszurdban rejlı világra akarják „ráolvasni”
az Én belsı történéseit,  hanem azon rejtett összefüggéseket tárják elénk, ahonnan
megszólalásunk  nem  kommunikáció,  nem  heideggeri  értelemben  vett  „fecsegés”,
hanem beszéd. S ha lehet ennél több: a Martin Buber-i dialógus Én-jének odafordulása
ama biztos Te-hez. 

Mint  minden  regulán,  megszokottságon,  beidegzıdésen  túli  beszéd,  az  alkotói
merészség veszélyeivel  jár együtt ez az alkotói  módszer, attitőd. Még nem szerves
egész ugyanis ez a költıi világ, mondjuk el. A mondatok még nem állnak össze belsı,
gondolati,  szilárd renddé. A költı még a szabadság mámorában él,  nem érdeklıdik
megköthetı paktumok, különbékék helyszínei, idıpontjai iránt. Nem rohan fejvesztve
esztétákhoz,  irodalomtörténészekhez,  hogy  megtudja,  mi  lenne  a  trend.  Autonóm
személyiség,  de  nem  felelıtlen.  Szuverén  látásmóddal  rendelkezik,  intellektuálisan
provokál.  Csak  a  szenvelgıket  botránkoztatja  meg.  Meg  a  szépelgıket.  De  ıket
nagyon.  Csak  az  epigonokat  nem  szívleli.  De  ıket  egyáltalán  nem.  Baj  ez?  A
mővészetben miért lenne demokrácia? 
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Kötött forma versus szabad vers. Ez utóbbira mondják a franciák: fehér vers. Merthogy
a színek jelölnek, minısítenek. Fehér verseket ír Szakállas Zsolt. Beleírja ıket ebbe a
bulvárvilág-setétbe.

Örülök, hogy az Accordia Kiadó, kiadóm fedezte fel ezt a tehetséges embert. Már látni
vélem,  miként,  milyen  kulturális  mentalitástörténetben  fogja  megtalálni  költıi
kiteljesedését. Párizsba magammal viszem könyvét.

Nehéz  zárni  e sorokat,  mert  minden szabályos retorikai  fordulatot  kivet  magából  e
verskötet – a patetizmusról nem is szólva.

Szakállas Zsolt ugyanis már tudja a leglényegesebbet, azt, hogy mit nem szabad tennie
posztmodern, információhálóba keveredett korunk alkotójának. Idézem ıt: „Eltávolítani
adminisztratív módon a katódsugárcsı bizsergését”.

Nagyon expresszív, modern, korszerő, miközben vitathatatlanul igaz!            

Üdv a költınek, az olvasónak!

                                            Balázs Tibor PhD
                                             A Magyar Írószövetség tagja
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AMORF

strumma strummamma strumma strummamma a párbeszéd bizony nem több
csípıre tett kéznél
hasgató konkurencia
alfavörös
adatokat szerválni lenne jó
a tolakodó hepciás erıszakkal véghezviszi a kószálást majd kihúzza a labdamenet
méregfogát
együgyő megváltó korrepetál nyomásmérı presztízst
traba vinn stromslake eniced curzusiun mamusz mamusz mamusz mamusz
ha a kialvatlanság netovábbja  múzeumba menet képes eltéríteni a bruttósítást
bumeráng mely a kaleidoszkóp mintáinak elfecsérlésére hivatott
dúsító
térdig érı latyakban alfavörös indulók
feketedik a környék a drótevı kíváncsiskodóktól
locsogunk
a titok titok marad
óóóó sajtóhadjárat indul a holdért a holdért
nincs sértettebb fél a nevetés szelénél mit a lépcsıfordulók kifent
szüzei tojtak
összefogott a város a hímzés ellen traba vinn stromslake
eniced curzusiun bennrekedsz-e gazdagságod kürtıjében honnan ki lehet
hívni nem létezı haragosainkat
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vagy a botrányos mőlesiklást pátyolgatod
elmehetsz
elmehetsz huzat által becsapott ajtónak a piszoártündér 
éneklı hangsúlya mellé a géniusz a géniusz minı borzadály struccokat tenyészt
a csipkeesı remetéjének farmján gajdolni gajdolni
gajdolni gajdolni gajdolni 
száraz szanitéc
kell még egy löket sivatagi pozitúra
egy oroszlánfóka medencébe rántotta gondozóját lobogózni kötelezı
de kétéves korig nem ajánlott
traba vinn stromslake eniced curzusiun esıcsináló megástad-e már
a gödröket
kiástad-e a szörpöket
hónalját szagolgatja az önszagolgató a zsebemben fejére 
rántott obeliszk
a gát tetején békésen legelészik a türelmetlen hangok gazdája
nem tehettem semmit a kulcs bevitorlázott a rácson s nagykésével
hadonászni kezdett az acéllá keményedett elhatározás körül
strumma strummamma strumma strummamma
fluxus
én bízom abban hogy egyszer kihúzzák a nagykést a bürokrata vajúdásból
én bízom abban hogy errefelé nem brekegnek békák hanem
híven követik hablatyok nemtetszését
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én abban bízom hogy minden nedves következményével egyszer csak
felvonul harci lobogójával a számkivetés mely rekombinációk csimpaszkodása 
sarkokba amiért megakadályozott egy balesetet
lángoló szesz
a szőz fonalától a strummáig vezetsz holdon holdonjáró indulj a zsebemben
vátesz
nézzétek a tolakodó hepciást amint lemond az ereklyetartóról és eláztatja
az államkötvényt
sistergı köpés lámpalázat kap a nevedtıl traba vinn stromslake eniced
curzusiun mamusz mamusz mamusz mamusz
a kialvatlanság netovábbja struccot struccot tenyészt 
a horgászati
tilalom ellenére
ugratás hagyaték monopólium tegyétek tönkre az acéllá keményedett elhatározást
a holttá nyilvánított ısember sajtóhadjáratot
indít a festıállványért
földszintes dominó hamis etimológiája
a számkivetés megnáthásodott mert nem fogadta hagyományhoz illıen
a csörömpölı konzervesdobozokat
aki nyomásmérı presztízst korrepetál a türelmetlen hangok gazdája púppal ékes
házikójában továbbra is a varrónı a sláger
veszélyes a szivar is
esıcsináló toll akrobatái a sík ágyát meg nem vethetitek
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BÁRÁNYOK KÖLTÖZÉSE

a sivítás nem összetört játékok menetoszlopa
fém csecsemık
bono avír dinet kevro lusszia bön becserkészni a hírességeket körömlakkal 
az elsısegély feliratot mázolni a kikényszerített döntésre
hová lett a hányinger lehetetlen pózban elszenderedett
a légzıpipa a légzıpipa s a reszelt gomb tartós tőrhetetlenséget
kívánnak
rózsát metsz és lehalkítja hangját a gong
a ketyegés perselye megint kerüli a kínos párbeszédet
golfütık dugói
kloroform
a drágaköveket köpı patkány megvárta míg kihápogom magam aztán 
az idegenkezőséggel vádolt hullámhosszok ölébe pottyantott
jaj a színes tabletták dajkálójának
jaj a reszelt gombnak
belesápadni a hangtompító csavarozásába katedrára támaszkodó megmasszírozott
orr
a monszun fogságba esett turistákat kísér a gyógyír habarta fulladozó
számonkéréshez
bono avír dinet kevro lusszia bön a megnyúlt bicepsszel a fasírt minek átázott
az alja
részeg rombusz beporozza a vasaltkendıt a kukacok megosztoznak a tojásporon
hibázni hibázni kell vagy mindig sőrőbbre gyártani
a gombostőfejeket
a karácsony és a csontváz nem összeférhetetlen
bizony mondom nektek nem könnyő mesterség a szúnyogszámlálás
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foszló bırben törekvések bigámiája
a széfembe zárt krákogást pálcikákkal edd befeketíteni a nyálezüstöt 
hullajtó börtönudvart
a csırös mandula hótakaró alá visz hótakaró alá visz belesápadni a patkány
látványába
te kicsengetés nem muszáj mindjárt sörösdobozokat hajigálni rám
márványmeleg cédruskopók kacskaringó szédülése nem muszáj
nem muszáj mindig hangtompítókat gyártani a hibás a szám mivel ellátják ıket
ó a sivítás mely hótakaró alá visz
ó a másvilágra átrugdosott villanyvezeték
összefonnyadt ruhák köhögési rohama lepattint a térrıl a kövekben nyíl
a viszketés mindig elıbbre való fekete hollója volt 
az is tovaszállt foszló bırben az elektromosság abban a tintaivadék
abban a részeg rombusz beporozta sorsológömb
okít
okít
az elfogyó lovaglásra
volt egy furcsa tanárom a földgömböt nem bírta begurítani a szertárba
ó bono avír dinet kevro lusszia bön a tökbıl kivájt cseppfolyósság a tökbıl kivájt
ladik
a lódításnál nincs drágább embert ipari módon mérni
és felriadni a papír veszedelmek árán is átvizsgált
hangárjában
igent mondani igent mondani a gyógyír habarta fulladozó számonkérésre
koppintások a hárfán
lasszó
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a bunkerek szorosan egymáshoz simulnak kottyantja el magát 
a rajztömb
sündisznóvá avattatni a matuzsálemi kort
az önhittség mércéje kerek pajzs szegényesnek nem mondható fegyvertár 
a kulacs nemi ösztöne
a könyvgerinc a mókamesternek hódol
a munkavégzı képesség babonás nézete a jövevénynek sírbolt akasztása
a forrasztópáka kacska kező
a boldogság eufóriájával leönteni a símaszkot bono avír dinet kevro 
lusszia bön a rozsdamarta rovat peremszögén szőzi kalapács bong bong
hibázni hibázni kell a tönk szélén a hımérıtokkal kombinékat megemelni
kell
hogy rájöjj a szorongáson iskoláztatott dehitratált törmelék
valójában nyelvetlen
dokumentáció arról hogy egyre virulensebbé válnak a tépızár hódoltjai
géz
elbutított mondatpamacsok leprahozama 
királyvíz nem nem muszáj mindig sörösdobozokat hajigálni rám
a kicsengetés mondja éljen a másvilágra átrugdosott villanyvezeték
a túlnépesedett tő tapintattal vérzı csillagfáklyája s öngyilkos szobám rigolyái
mind tapasztalják az elmosódást
társ a világroham célja társ a kerítetlen gyilokjáró túszul ejtett aranylövés
bárányok költözése
gombostőre felszúrt villásfarkú lepke mondd miért születtem én vonónak
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CÉLLÖVÖLDE

libéria
élet és bor ópiumkönnyet ágyon ír
a szılıprés drótkövetének a szürke vakondoka
rács rács rács rács rács
aztán ı rigli laucumus laucumus laucumus torlólincs a lépcsı ez a lépcsı megpuffadt
has nincs ülepe krrr prr lenos lenos lenos orsóasszony vidd
magaddal az elrévedı óraégés alapítóatyját kazánokat
csócsál vérében a korona mely mérföldkövet ér
nyújtsd felém a fenyıbort nyújtsd felém az idegırlés csillaghasonlatosságát
ha felém nyújtod
új garázs
a reggel dörgésnek vehetı nincs kalács és talajtornát rándít a fojtott tendenciára rák
rák
rák rák rák rák rák rák rák rák rák rák rák garantált
a labdarúgás a kaliberben 
non belle ortovics szeberin fellépıruha fellépıruha non doles laucumus laucumus
laucumus
a reggel a reggel megırzi vagyonát
krrr prr mozaikrakó a szirupok bizonytalansága
alfától a felfázásig sóbánya megbővölt lánctalpasa sápasztja az állatövet
fantalínó fantalínó ts briumm anatálé a libéria és a fondorlat
ránk esı sze sze sze sze sze szenilitása
keselyő se se lyő 
nullás nullás
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kakadú fejvadász impregnálószer armatúra
mantúra
vesszıt a reggelre mely dörgésnek vehetı ne ránts ne ránts bakelitujjongó hajmerevítı
és fátum fátum fátum mint zörgı álmatlanság nokedli szaggatója
szoknyátlan sírhant rettegett hátraarca
új kézirathoz fantomszerzı
a büszke nık fejdíszén állok exportjukból megtollasodok
az üvegdúvad magával rántja a hatalmas pultok alapítóokmányát
habkönnyő póráz töri tördeli a légypapírt sax sax sax 
sax sax sax padisah
élet és bor ópiumkönnyeket lapulevélre ír
vannak-e hangjukat megsokszorozó korbácsütések melyek cinkosságunkat növelik
bele a hurokba
rák rák rák rák rák rák rák rák
a rúdugrás megdermeszti a halántékot ó laucumus laucumus
torlólincs krrr prr mozaikrakó
menta menta mondja krízis krízis krízis a krétaidıpont tarsolyában
foszló agykörmenet
a zuhatag rózsaszín hosszúujjú eltörli a verejtékcsöppeket
hídkészség felnyilazta dekoráció ott hol gátlástalan kitörés a viszontlátás
fék kopoltyúingben non belle ortovics szeberin a fellépıruha megviselt
megviselt két kis gida non doles laucumus torlólincs
a virágcserép sóhaja zökkenımentes szüretet ígért éppen csikorgott a föld

14



felülrıl láttam a teljes belsı összeroppanását nyúlevı harisnya
rıt rıt rıt rıt rıt a homlok ívelése
telekommunikáció alfától a felfázásig monoton egy szerszám a rúd
kazánokat csócsál vérében a mérföldkövet ért korona
egéralátétmúzeum otthonfelejtettem
a musármagot jura jura jura skatulya pihenés sírbolt 
korrumpálni a naptárlapot hangyajáratot nyővı korpahullás
sax sax sax sax sax sakkautomata gördülı asszonykórus porckorong bemenete
pumpolni aggályt s bért
ment a kérlelhetetlen kövekhez gyorsírást tanulni a máj
a fütyülık hangja érdesebb ként ként ként
otthon felejtettem
radiátor
mise
periszkópos tintatartó cso csella pracli a gumi a tej elárulja nyúlósságát
nyulat tenyésztı harisnya kiveszi részét a ránk esı
sze sze sze sze sze szenilitásból non belle ortovics szeberin
non belle ortovics szeberin glaukóma
tépd ki a hüllı fogát s kapsz egy palacsintával lepecsételt palackot mely áramütést
mér a szeszre
krrr prr lenos lenos lenos a habkönnyő póráz
állományt apasztó hórihorgas görögdinnye stoppol a köpölyözı linzer mellett
penész padisah cso csella pracli
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ELİTTE

elıtte
torzonborz habzás ultramarinkék
mászófal részesedési aránya tombolaorkánban 35% vagy ha akarod ne bízz
benne miben is a felborult szónoki emelvényben
vagy
csókolj talpat bálványoknak vagy foszd meg a fosztóképzıt fészkétıl
légy csatornapatkány
légy ülésrend
légy nádvágó őrruha a gond vendégszeretetével marasztaló
főzı a termeszek várában
imádom a bélszínt fázisokat old fel a holdkóros a csapatszellem epileptikus
görcse
rost rost kérdi
trien trien trien trien trien
itt kérem a letartóztatott korrepetítor hódít
filmszakadás
mi szárad ki elıbb a kandalló vagy a torz tehetetlenség
a tehetetlenség bunkere vastag falú
fanyalgó tuskókkal enyelegsz miközben mezítelenre vetkızik a féktelen
szamárordítás
füstmérgezést szenvedı zsigerek a permanens délután s a kiolvasztott
hibernátorok apróhalainak
érdekei
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bizony így vagyunk vele a rulettkerék áldozatain viccelıdünk és a mélység
jaj a mélység minden egyes hajcsavarójával jóban van
jód
a kiivott méregpohár az egyedülálló horkolás szektát vezetnek
tegyük fel az akaratgyengeség kokaint szippantat s a sík révésze
rávesz az öncsonkításra tegyük fel tegyük fel
a sziklahasadék elnyeli a betontuskó stangáját
a befejezetlen ügyek erıre kapva fájt már a sámli fenéktörı póza
polipok jönnek mennek
gumibotok csattannak a térbeli felismerés makettjein
én látom a holtakat megfejik az üllıkbıl keletkezı hiányt
és azt is látom hogy a lövés elıtti röhej patakzása kedveli a szénatetőt
a legsúlyosabb sznobizmus kemikáliákkal érintkezik
kotnyeles gólyák keleplıjében a sakkpartikból kiábrándult stég
elég egy villanás ahhoz hogy a nyakatekert logika kóccal kitömjön
ó a kócbabák spórákkal lopják a kirakatot
spóra mely dőnéket lápiszol
akár így akár úgy az angyalok utadba karcolnak
egy igazolványt kérnek s a látomások nem tanulják meg a szorzótáblát
trien trien trien trien trien
éljen a kovácsoltvas üvegszitok
talán nem is tudod a szúnyogok a legjobb véredények
talán nem is tudod a szeplık titokban grimaszokat vágnak s a fuldoklás csak
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sercegés az éterbıl
s minden sajtra bebábozódás vár
gyúlékony vagy gyúlékony vagy gyúlékony vagy gyúlékony vagy
zivatargóc 
hol fő ápol tehénszemeket poklod gépezete szalutál a térdelırajtnak
emlékkönyvben meghonosított libidó forradalmi 
tapaszod nyertese éji kaland
a csíraplazma törekvése palackot lezáró síp
van csimpánzok törött fánkja és mindennél kecsesebb kékség
nehézfegyverzetben viaskodó gladiátor órádat a szurokfőhöz 
igazítsd 
kimonók legyetek a mélyhegedő húrjai gyászzenéje elvenné a szalonnázó kés
élét
a húg duplán fontos
csesze csesze cseszegeti halom mosópor
a képzeletbeli legyintés rosszullét miatt nem vesz részt a fıpróbán
süketnek kell mutatkoznia a hátralékos számlához hő bolhának

18



FRÖCSÖGÉS

memóriaoltár mondtam már hogy töltsd ki a fedezetlen csekket
de nem de nem de nem
baj
a viszketı bodzához nem hasonlítható
odan penzuli
odan penzuli
meddig rángatod még a függöny zsinórját rossz szokás a szılıt szemelgetni
rossz szokás a rab kilép a cellájából és fényszórónak hiszi magát
rossz szokás a pingvin delelıjét meghatározni
kipöttyözött szarv kerámiabetétes hılégballonja
odan penzuli odan penzuli az alábukó szökıkúti fröcsögés
modor
segítségnyújtás helyett szedd ízekre a rózsaszín szalagot amióta
az anorák kitalálta a sorban állást a hisztérika kerüli a póriasságot
a másság tőréshatárai
odan penzuli odan penzuli és óv óv óv óv óvintézkedés
a karosszériákba fejelt gázmaszk miatt
görcsbe szakadt kirándulás kiszolgálja a színes kerámia rudakat
kacsázó pinponglabda
csavarkulcs a fülben
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megkopasztott frenetikus vígjáték
aki fél a lombfőrésztıl az nyomogasson csikket kettıs honfoglaláshoz
de hogy él a szégyenletes mőhiba hallja a pezsgıspalack durranását viszont nem
ismeri
a kondenzcsíkot
óv óv óv óv óvintézkedés
gumikalapáccsal ütni a hasát
a rágalom ünıje soha nem látott mélységbe zuhant most foghatjuk
a farkunkat mikor lesz újból teleportálva
a savval lespriccelt furunkulus odan penzuli
odan penzuli takarónak ott a kritérium mely lámpaoltásra
csittet jelez
szedd ízekre tömd ki alaposan a rózsaszín szalag mentén a rossz
szokásokat
ékezetek nélkül halandó vagy
jobb ha tudod donor-országot főz a két pár cipıs fotóalbum
jobb ha megbékélsz vele hogy a kifütyült ütközetek pókmarása lefejezi
a felújítást
amióta az anorák kitalálta a sorban állást gátszakadás tapasztalható
a mőgyőjtık körében
odan penzuli odan penzuli a tank is ló
csak hírnek álcázott mini nyomkövetı
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ami túllép a gerely hatásfokán az a libabırös karkörzés
gumikalapáccsal ütni ütni a két pár cipıs
fotóalbumot
a zselémadár kondenzcsíkja felülemelkedik a nimbusz cikornyás buszjáratain
meddig rángatod még a függöny zsinórját a pezsgıspalack durranásáig
volt idı mikor azt hitted vége a monarchiának
de nem de nem de nem
töltsd ki a fedezetlen csekket különben a te talpadba is beléverik
a patkószeget
odan penzuli odan penzuli ütközetek kivagyisága
avasak az információk bizony nagyon avasak ma megölsz egy tankot
holnap ló válik belıle
a rab kisétál cellájából és órásnak hiszi magát
vagy egyszerően lefejezi a tumultust
alábukó szökıkúti fröcsögés ha nem tiltod be azonnal foghatod a farkad
mikor lesz újból teleportálva az elsı hunyó
epicentrum
ki a legjobb vízirendır aki nem zsebkendıbe tüsszent
hanem a csattanós anyaszerepre
irracionális dolog a főrészfogú karéjos zsendülést meghajlásra bírni
felolvadt a zsiráf a stukkón nevelkedett ki tudja hányas a baba
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GONZÁLA BÉ

megkapart múlt gyér publikum fuvarlevél
a mágnes szájvíz levedzik doromboló közepén az idıeltolódás megviseli
eidofonetikus hajnalpír
lábbal tiporni ékírást
a válság jelentıs része antantszíjat idomít az összekapó szeplık
báli topánkája
oly jó lenne egy köptetı kúra kusanéder kusanéder kusanéder
a tömegspektrométer szerint a féső javaslatok ellentéte
a himnusz mészkıbe ragadt páviánját ne bántsd ne bántsd
offe ahbrau énise énise énise umi mi umiji a földbe ágyazott hosszúszárú zokni
nbaua nbaua mi értelme nótázni
dokk
fluoreszkáló permetezıgéppel vak hangrobbanást okozni
üzenni kéne a pontoknak kerüljenek horogra a három színarany rózsa
nem egy hétköznapi etőd
a célszalag nem hint malasztot a célszalag nem hint malasztot 
kis kék ördög elálló szarvaiban a növekedési hormon túladagolt
félek a tetınyúl dramaturgjától hasában szırmebank a kallódó 
opciók bicepsze spájz
rossz csillagzat alatt születtek az édenbe visszatérni vágyók gallacus 
gallacus nbaua godjama bramma gliceringyőrővel jegyezz el
parókát nyomni a fejekre az önök bálja doktor
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ügetés a nyakmerevítıtıl zavarba jön
mi értelme mi értelme elkezdeni a millenniumi évzárót mikor 
a gázrózsa sövényt növeszt
ra ra ra ra ra ra ra ra ra rag csontot érı sugárzással közelít felém radex
ciánnal kínálni gonzála bé-t
zeng a vénám úgy zeng a vénám mely elvonszolt gyökérzető fák gallassasa
a könyökére dőlı kémény máskor meg a vasmacskák piperkıc 
navigátora
berida bimbala grandi nem szeretem ha valaki mellettem bort kortyol
magnóra mondott zavarodottsági effektusok lámatornya hezitál
a természetvédık panaszáradata hetekre elöntötte az ellopott tétovázást
a selyemharisnyák alábecsülése emésztési zavart okoz
beérett pamacs
gonzála-bé gonzála-bé gonzála-bé
cséphadaróval megdolgozott forró lepény kormot ki zúdit ránk
kilószámra
verssorompó súgja napkövek görögjetek velem hol a kanális hol a kanális
hol a kanál is
rettenetes látványt nyújt gázmaszkot viselı gatyás tyúkom amint
rabon és holtakon táncol
az óriási sajthegyek leguggolnak
burruhh burruhh obana mefiszta okozsululu okozsulala

23



az óriási sajthegyek leguggolnak hogy fülükbe merjem súgni
otthon felejtettem a hegymászó felszerelésemet
egyet ásítok s a golfütık megdermednek  
töklámpásom sztrádája 
harmónium
kint gáz
ki indáz
énise énise énise umi mi umiji a földbıl kifordított hosszúszárú
zokni pandoplán dzsi ji 
szilaj kirajzás a halhatatlanná tévı elsimító árnyjáték forrasztópáka sürgönye
a griffmadár ereje elfuserált puttony 
mely cölöphöz kössem ki a sziklarobbantó dromedárt mely cölöpnek
vezessem a magas koncentrációjú gumiabroncsot
mitıl habzik az utcakövezı szája aki harmadik a kórusban
a deres tarisznyákkal a lesöpört asztal fekvıtámaszokat végeztet
senki ne merje mondani rá affekteabilitás
rózsa rallizik vagy
ra ra ra ra ra ra ra ra rag 
énise énise amini apapuccs vidin indále kézügyességem túlnı 
a tapéták felrakásán
a fárasztóan jótékonykodó emberek gomb nagyságú felvevıkristályai
paprikavörösen utasítani vissza a koporsókra szerelt hajtómővek kolduló barátait
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GURGULÁZÁS

reléállomás
galócavér
medvecukorban szájhıs szájhısben kvízjáték
a férfi nem léphet be a sátorba a férfi nem léphet be a sátorba széttárná
a legyezıket
ladomann il paol ladomann il zato portalanítás daszkli li li li li Liliput
a mínusz fokok pulzálása a nyakörvben hő de magas ez a vastüdı
börtönszleng idomított sütıi pirítsatok rá az eldugult orrokra
a mőtét irányítja a csipeszeket
filter
karton sör és pörgı dugó a galócavérben
féklámpát szerelni egy kinagyított iktatókártyán egy kinagyított iktatóhártyán
vízlepergetı tükör megolvadt cipıkanál és daszkli
li li li liliomtipró
kimenekíteni a mutatvány céltalanságából a portrombitát trombocita
ta ta ta ta ta ta ta átfaxolni a kábult csatokat az élısködı lavinadiódához
lineáris programozás csapadékíró dioptriaszám
zárlat a kilincsben ott honol a kivagyiság
a per úgy van kialakítva nincs ki a krónikáját föllapozza ız ız ız ız ız
bıre kicserezve
hintókkal álmodó arcunkon a sebhely nem léphet be a sátorba nem léphet be
a sátorba felaprítaná tüzelınek a habcsókokat

25



katt
propellert kéne tartania a mentségnek védtelenül a kopogás kiásná 
a haszontalan dolgokat a verandán felejtett gyurmából
laboratóriumban medicinás cikk s lepkék kitinváza
egyik sem perforált
pulzálása egy könyvjelzınek lodomann il paol
lodomann il zato az esélylatolgatás
törek
elhamvasztani a határsávot tátogni susogni a boldog zőrzavarra
ra ra ra ra az aranyköpés
ırizem pucérságom mely barlangvisszhang bélrendszerem tündéinek
zárt körében
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HOLT IDİ

indiánszökdelés
a papucspárhuzam győrıdésmentes áltudománya
rája
sapka és a többiek okkult erıktıl kérditek pontosan érkezik-e a slusszkulcspörgetı
generáció és gravitáció között mi a különbség
lotrahin amaj fedela türkmin deretto romhalmaz és gyász a királyné érzi
értelme elborul
szörnytett virul a hármasban 
egy jó szándékú pap leszedi rólam a keresztvizet s magányosokból nincs hiány
fanyar íz falkája bezzeg átkúszik a rengı hídon a viháncoló dob
kígyókat ejt lábam elé
robban a drogbomba
minden cellába tegyetek fridzsidert fridzsidert fridzsidert lotrahin amaj
fedela türkmin deretto élelmezési vállalatot nyitni a csupaszcsigáknak
asztalkendı nekem ne játszd az ostobát vissza tudod pörgetni az elárult
kukoricaszemeket
a halott hangyák fészkébıl kivett kosárnyi kifaggatott meggy
többször vagyok néma mint hasbeszélı öreg rakéta nem vén rakéta
az agynak elég egy ólomdarab
festékkötı szalon
megannyi hajthatatlanság egy kis bukásért
bukméker
egy buborék mi tolókocsin hajtja szépívő testét botrányok esztendeje és csıdje oly
távol
vagy tılem rám szállnak az 
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esték
vízcsöppek rabjai vagyunk a himnusz a búcsúnak szerény változata
a függöny lepkéi intenzíven ragaszkodnak a fityiszekhez
ismeritek-e a bokszolót aki lyukat ütött a foszforbaba hasába
hollóházi porcelán hollóházi porcelán ez ez ez ez
sajtgombolyag
pirosító narancsliget minek fáj a muszáj a szánalom végig robog
a transzformátorállomásokon a talajvíz szeretni serkent lotrahin amaj fedela türkmin
deretto sípolni dobócsillagnak
győljetek ide a szállodába ı a beteg az ürügy az ének nem ront a lámpa hatásfokán
bagoly habzik pázsitfelhıje hallgatag fa alkalmazza bır zeneszerszám
az autóduda
itt legszínesebb feltevéseink tekintete is elfelhısödik
ez ez ez placebo varrjátok fel a ráncait int egy útjelzı tábla titkok szétfeszülı rácsa
fogolyteríték
virágok kávéházában ököljog sámfái virrasztanak a romok harsonája ne kapjon
kitüntetést
folyhat még sakkjátszma sötét érdemekért
fagyos hóemberek répaorrában a rozspedál nyöszörgése hallik
megıszült börtönrács gyökérmarka mely primadonnává lesz
víz locsog pólót
a korom kı lotrahin amaj fedela türkmin deretto sípolni rengı hídnak
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bezzeg a lencseszem a halott hangyák fészkével portyázik
szerencsére porcelán paták vegyülnek a napfényen is áttőnı lánccsörgetı
rabságban a hieroglifák sem henyélnek 
csuklyák hátoldala
parti
vattacukorba csomagolt fakó tekintet
amik ma arrébb akarják tolni a csupasz gerendát csupán csak rögzítı pontok 
itt krónikus az ellentmondás
itt loboncon bır s bırön lobonc nı lotrahin amaj fedela türkmin deretto
itt mormota poénkodik a dobócsillag túlzott szırnövekedésén
akkor
sebaj mondod a barátnak csuhádat a zörgı keresztszárra akaszd fel
balu balu balu balu mokkacukor
mellre kancsal
csuk auramasszırre ferde szögben látom hubertuszt iszik legyintve sokatmondón
az elmúlásra ikebanát ikebanát formáz belıle a muszáj
ó dadogó dada te nyitva tartás áristoma
engedni engedni kell a brómnak össze vagyunk zárva engedni engedni kell az utazó
fának a rokona börtönigazgató
ikreké a gyızelem
asztalfoglalási regiszterre helyezni a légi mentık fonendoszkópját szenzációra vadászni
vagyis a márványból kifaragott barokk ékszerdoboz délszaki flórájára
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ÍGY KOPOG

a kecskemászó kötél rövid éle elballagott elballagott caran caran caran
sivosha akelav krodo
vedlés után a délnek gúnyolódni sincs kedve
tengernyi vélemény
kisplasztika
így kopog a sors az ajtón ellopott furulyám pattanások épületének
dicshimnuszát zengi
valaki zajtalanul a tenyerére emel és egy kérdıjelet ír utánam
s én sütıtököt kötök a hasamra ahelyett hogy munkanélkülivé válnék
caran caran caran sivosha akelav krodo a sárga csövekkel mindenféle emlékmővet
koszorúz meg a forgótollas hadinaszád
igen és nem között milyen védtelen a szélrózsa a kulcserdı közbelép erre minden
központ félteni kezdi a saját imázsát
a stewardess lesöpri egyenruhájáról a légköri zavarokból szıtt pókhálót
omladékgyőrővel jegyezni el a kerítést bla bla bla felkapaszkodott dobogók sízésén az
elit kiképzés kántálása visszhangzik
miért visszhangzik
miért
pihenni küldöm a lámpát és a kezemet nem hagysz egy
szabad rést se ahová bevághatnám a csırömet caran caran caran
sivosha akelav krodo jönnek a drótfejő szörnyek
jönnek ráülni egy virágágyra
otthontalan hámlás segít megtorpedózni dárdaelızetesben a pihegıt nem hagysz
egy szabad rést se nem hagysz egy szabad rést se ahová az otthontalan áldás
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bevághatná a csırét
szabd ketté a szállítási költséget a dalra fakadó kitőzı improvizáljon 
ó meghátrálás ó a diszkréció szakállába meríti ujjait
futó szamár jelenti bosszantó újdonságot hallunk
mely fészket rakó homály a lánceresztékeken
ha legközelebb kiszáradni készülı szépfiúkra bukkansz túrd fel a revízió dombját
térdig érı latyakban a számőzetés cafatokra tépett rózsája leng
matiné matiné matiné matiné matiné
caran caran caran nimfa alatti itatóspapíron a fellegvár dózis vagy frontász
vedlés után a tengernyi vélemény kiköltöztetése a közfeladatokkal megbízott
személyek ciklikus mandátuma
ó ellopott furulyám ó beázott cipım a jódfolyamban nem hívom a drogbárót hívom
inkább a vízvezeték szerelıt
üdvözlet üdvözlet a szerencsétlen reménynek ami lepottyant 
egy kókuszpálmáról
így kopog a sors az ajtón a magevés azzal jár hogy a kézmeleg itatót 
leválasztják a szódabikarbóna jaguárjairól rögvest megkoronázni
a holdvonta viaszt
forog a rossz fiú
caran caran caran sivosha akelav krodo századfordulós téren a délnek gúnyolódni sincs
kedve
folyamatos kihallgatásokkal keseríteni a csontot a csont külföldi származásodat igazoló
okmány
ó pedantéria
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ó elüszkösödött rózsa mely nem más mint számőzetés
valaki zajtalanul a tenyerére emel ezért olyan népszerőek a szörnyek
szeretem a krémest púderozni rovarálcája rikongató próféta
feltőnıen katonásan viselkedı palló
a szakrális színjátékot gerjeszti közben megjelenik egy rozsdaette lakat is
nincs hovatartozása de sóhajtás fogja a hőtıpolcát
az óriás börtönkulcs spiráljával csalogatja közelebb a kedvére dühöngıt
ó düh te mamlasz bevetted az utolsó kanyart is és a drótfejő szörnyeknek ütköztél
bla bla bla
nem irigylem az egereket pulzust mérnek a torkuk mélyén sós függöny agonizál
caran caran caran sivosha akelav krodo a szakrális színjátékot gépesíteni
a mélyrétegbe indított közhelyképzetet a homlok magasába emelni
lásd külön alakulat indul az ısz hajszálak elhullajtására
meg visszaszerzésére
s én sütıtököt kötök a hasamra ahelyett hogy pénzérmévé válnék
gyök gyök gyök gyök kér külföldi származásodat igazoló okmányt
zablarágó hona a püspökölésnek
szeretem a krémest a feltőnıen katonásan viselkedı pallóra kenem még nem
zörgetek
de sóhajtás fogja az alabástromomat
a libidó kivonása a hadszíntérrıl
ékírás kikezd a cérnagombolyaggal mutáns csillagja szintetikus vér
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ÍTÉLET NINCS

a honderő sarlóval aaaaaarat
a tornádó harcmodor négy égöves bajnoka kompromisszumok robotosaként
segédkezik a besült fekélyek illı eltakarításában
kitinfényezı
katatón állkapcsi reflex nou deron abuki finentálé dolover colostok
pam paramm paramm ítélet nincs
a kábelek zsenije becslésen alapul
a légmell a mézet kolduló szárnyas oltár libegıs járásúak
a ló
gyorsító löket 
a csomag vidor temetıje
haucuka pling plong a történelmi árnyak
meddig cövekeljek még cirkáljatok ököljogok vezetı kormányozd ide a
hónaljszırzetben matató lápi lidércet és a nadrággombomat
makacs 
az önkaristoló hányadik vágányra érkezik
olvadt búzaszem meglesi a sárga éretlen halottakat
a pirosodás munka
tré tré tré tré tré tré tré tré tré tré tré tré tré tré tré tré tré tré tré tré 
tré tré
a saktira összpontosíts a saktira
angyaltoll a sárga pianínón felcipel a padlásra ó tisztes polgárok
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a gázgyőrő kilazult
fogd meg fogd meg fogd meg a szigetet telepedj pólusaira hőhó rugalmas ıs 
ütni ütni ütni a jászolt 
valahol koldusmankóban vánszorog az értelem kuma umbi kuma umbi
nakata goral filli a hangok villámárbocai és színenergiák
várják a bekapcsolást
dadaro dadaro dadaro hát mi az hogy a gyerekek visszanézhetık az utolsó
napperemrıl
a hiányolt varázsbot törött törött vizlinger tafu kócfolyó
kócfolyók csurognak ki gyomromból és megduplázódom a tenyereken
a köszönés létszükséglet nou deron abuki s a püspök nem él gyöngyvirággal
esernyı sernyı sepernyı még hatékonyabban még hatékonyabban
ripped ta ta ta hengerminıség gyapja apja ja ja ja 
a kosárfonás rejtelmei
rügyek csonkját irritáló szteroid a megittasult polipok szomjhalálukat lelik benne
zároltam a hőtıszekrényt a fagyott oroszlánkörmök tartálya mily szők propopo
propopo
propopo
ne vásárolj cilindert idegentıl
gri kréve gri umull umull tünde nyújt csápot a sárga éretlen halottaknak
rosszmájú gondolat kegytárgyai széthasadnak és nehéz lesz újra szagosnak
lenniük vonjátok ki a létbıl a pempıt nem marad csak bádog
bádog bádog a kandallótőz elıtt rıt semmittevés a rá háramlott
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felelısség jogán irrigálja a kagylókürtöt 
ó gyapjúirodalom szolgálója tru tru tru s trükk
micsoda nagyszerő dolog a csúsztatott sorköz győjtıporháza
int a pohárnok az elhunyt komplexusoknak
a hamu a középpontját keresi az exhibicionista három oktávban csalatkozik
a pápa nem békül ki áldozataival haskötı haskötı haskötı vizlinger
tafu
kócfolyó a kócfolyó megárad ı az elsı felhıpásztor szőzbeszéde
rikkancsok szövetsége 
övsömör
a veszprémi körgyőrő északi szakaszán szitakötık várják a bekapcsolást
kisujjamból korom virágzik
a fordulat éje után a kaucsukfa spontán égése
tafu tafu tafu tafu tafu tafu tafu tafu helyzetmentı tanács
elkanyarodik az irodalmi szilánktól s a zenekari árkot feltölti a hókirálynı
aknakeresıvel megtalálni a relikviát berobognak a kopt szınyegek
logopédus mőhold csíp a mekegı hangú lyukkártyába
befelé fordult tükrök fáziskésések magasan fölötte állnak a csalódottságnak
a pápaválasztó konklávé kéményébıl fölszálló örömfüst ripped ta ta ta önszorgalom
csempeszaporító ideje lenne már a fagyott oroszlánkörmök tartályát kinyitni
csibészelés
ökörnyálba kapaszkodó hollakka hollakka hollakka mert szorongatjátok
mert a megittasult lázmérı kisujjamból virágzik
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KUPONOK

ci ci ci ci ci ci ciráda bökd ki az oázis szemét
érsz te annyit az árverésen
mint a falba épített cipıfőzı
tacskó szó
tacskó eper
tacskó hajtőkanyar
nyúzod nyúzod a buszjegy sarkát mely idıközben rágógumivá alakul át
özönvíz kicsi köpésekbıl
a néger öltözéke élére állított szurokmezı
dicséret a számítógépes tartalék diszknek összenyomja a kıolajat 
jöjj jöjj közelebb
ötven nyakkendıdbıl a bizonyítás honlapján egy ha visszakerül
rokkát ültetni virágcserépbe kicserélni az antikvitás mitikus zálogát
ó
ó
az ellenálló szervezetekért mit meg nem teszel kipenderíted a gyógyulás
színképét a kocsmából
mezei futásod díját irigyli a fordulat a mesében
ó távoltartási végzés
ó snapsz
neurális háló ügyesen elrejtett térképe tükrözi a drámai fogyókúrát
zombi
óda
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a hit kihulló tolla mentén halandó házi bálványokhoz melyek túlképzettek
a leesett tantuszhoz képest
ci ci ci ci ci ci ciráda a gyufásdoboz oldalán férjen el a sündörgı a füllyukasztás
végén durranó pezsgı s kotnyeles aritmiák
egy teóriáért visszamenni a jégkorszakba nagy bátorságra vall
nyílászárókon ökleid rianása búzaszál tetejében vegyi gyár
amennyiben szeplıjéhez készül az asztronauta évadzáró lesz a futam
fogak csattanója hidroplán
etesd a etesd a etesd a láda papírmasét
ventilátorok lüktetı halántéka sikolyt csikar ki a parázstökbıl
a könyvelıben nem lehet megbízni mert bajuszos ci ci ci ci ci ci 
ciráda
a fény a fény a fény a fény az árny
s a kétség
mit hoz a kétség távoltartási végzést s sorozatos támadást a rágógumi ellen
etesd a etesd a etesd a drámai fogyókúrát
hm hm 
nyúzod nyúzod a buszjegy sarkát mely idıközben piciny híddá alakul át
fogkefekoporsó szálltában pótolja az ember formájú gyökerek mirtuszkoszorúját
kiadó a gyeptőz
a notesz felspanolt húrja mintha senkié se volna
mód
jöjj jöjj közelebb
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szabályaiddal átmossuk a pléhmadarat
a sóska bugyraiból elımerészkedik a köcsögkalapos úr
kerti tanácsok végösszegét elénk varázsolja
a mustármagban ott ragadt távoli csivitelés örökli a formátumot s a merevség
szálfaerdejét
ami kitinpáncélt hord az a forgástengelyen pörgı kúp lágy sziluettje
kullancsesı
bírság
portfolió próbálgatja gasztronómiai reflexeit
s te otthon érzed magad ott is ahol a ciráda kiböki az árulás szemét
ci ci ci ci ci ci ciráda létszámellenırzés
vedd fel zöld mezed amennyiben zavar a lehetséges csalások sorjája te hitvitát
folytató tömör állapotsor
lótuszvirág kelyhébe dugni az elefánt ormányát
részleges hasizomszakadás pellengérezi ki a heteroérméket
más gázpalackokkal tapétáztatja ki a lakását én tangózom velük
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LAJHÁR

a korhadásra rácsukták a tribünt cikkemben összegzés
helyett
lektor lektor lektor lektor lektor
a légi ellenırzés a légi ellenırzés szinapszisok után vetıdik le a magas építmény
bástyafokáról
mérhetı haszon a zőrös véletlenbe tőzött zászlónyél
donelad curri vedök aven gajaku sofraner
a gondok kaktusza legörnyedt vének kaparászása egy kacson
közlönybolt
agapé
sróf a hátad mögött kigúnyolnak
ha egy vámszedı kerékpár fémváza ütıdne nekem az eseményhorizonton túl
a mitesszer bizonyára megtiltaná a bázisugrást
impotens porzsák honpolgári fegyelme lomhán ostromló dagály igen mi
mindent megteszünk hogy kiengeszteljük a szurkolóinkat
szerencsére szerencsére néha megbillen a gondok kaktusza s baljós zenét
szolgáltat az utcabál rekonstruálta tintához
müzlivel álmodni telepatákat jelent a fénycsík elıtt
riadók nyomoriszonya gyufa
denelad curri vedök aven gajaku sofraner bólogassatok ti beszáradt szigetelıanyaggal
teli bádogkannák
méhek ne szüreteljetek virágport mert satuba lép 
íme az ellustult lajhár felnégyelte a hírnököt
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pozdorja pozdorja pozdorja pozdorja pozdorja
és még mondják rám hogy nem tudok alibit igazolni az udvar
vemhes sisakrádiójának
a felturbózott képességfelmérés penetráns szappanszaga
gombnyomás karsztja kioszkja körül a mesemondó tapintatlanság ragtapaszával
nyomatékol
ön mit tenne a szülei légi tragédiája után én elrendelném a köpönyegforgatást
retrográd amnézia hamisan esküdtél az instabil törökméz ügyében
denelad curri vedök aven gajaku sofraner meggyızıdés ánizsa szanitéc
a korhadásra rácsukták az üröm papszeri épületét
tériszony elmehetnél állatszelídítınek
vagy gondnokság alá helyezhetnéd a többszörös kordont
törökméz te fattyú megabáltad a trónörököst
most a lusta lajhárnak adakozol mert nem csak a koldus az adakozó is állat
cikkemben összegzés helyett kalmár kalmár kalmár kalmár kalmár kalmár
elmehetnél lektornak
ó repülı majmok
ó instabilitás
szüntelenül szünetjelet róni a gyantázott lábszár pikkelysömörére
sokallani a köszönetet az emberségében megzsarolt vonításért
ısz gallonkocka nemz zátonyt körmölı sziporkamőhelyt
majd elkopsz te is mondod a kancsalban csalódottak közönségépítı morajának
nem valami szapora a tavi tükör
palaágyú böjtje lekaszabolt áldomás likacsos szkanderral
tömi az álszeretet denelad curri vedök
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aven gajaku sofraner
kirekesztett nyakörv túrja föl a gondok kaktuszát mely megérett arra
hogy gallonkockákkal játsszék
tetemrehívás ébredésed holléte ismeretlen
egyszer fésülsz tündért s a habból születı esendıséget stigmádnak tekinti a szıke
perspektíva
husángot verni tékozlást számolni ott hol aranyban
söpri be váltságdíját a tanszer denelad curri vedök aven gajaku sofraner
az elbitangolt nyáj búcsújárása megváratott monitor
ırli ırli a kapacitást mert nincs áldás az arénán 
s az ıslénykutatáshoz szervesen hozzátartozik a balesetelmélet
hánykolódik a dőne szők hava nem babrál buktatást a hőlt beszéd nászhelye
kettıs spirál
a sarkok nem fordulnak kidobó legényekhez
spórolás mely idegen fekhelyet molesztál
bólogassatok ti beszáradt üstökök mik csápot lelnek pörölyözı 
táviratotok horogra feszített hegyes atlasza mely nap sírköve oszthatatlan
csattogás
mely nap virrad bolhából lúdbırözött sóderszínő köntösre
futsz a bába spongyái után
ahány törött esernyınyél annyi kipreparált invázió
törökméz te fattyú hajlítsd meg a kıcsecsemı gépírást
velem tartasz-e oda hol az öngyújtók vámszedı kerékpára képességfelmérést végez
a névterjedelem jelölıbizottsága színpompás likacsos szkandert öblöget
nincs családi visszhang a sportfogadásban
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MINDJÁRT

mindjárt
a száraz letorkolásból kimaradt halódó kuka hoffler ointiid hoffler ointiid
a smasszer dióhéjba önt
a palánk szétzúz
a zigóta lesodor a polcrendszerrıl
ra ra ra ra rádium valaki kopogtat a cellaajtón a sármoddal sírt ırzı felbıszült
szellem
a vad elhatározások nyőge elment ledoktorálni
hoffler ointiid hoffler ointiid bármikor beájulhatsz a lenyirbált körmök
közé
visszavert támadások mord mólója hagyj fel pazarlásaiddal beírni
a panaszkönyvbe a funkció önhibáján kívül
sikítófrászt kapott
bajuszrázogatás közben vedd be a köptetı gyógyszert
bajuszrázogatás közepette a kín áttolja szenvedélyeit
a képátlójú buta tehénkére hoffler ointiid hoffler ointiid amikor
az elképzelések fennakadnak a baráti összejövetelen hoffler ointiid
hoffler ointiid
luxmérı
karcsúsító program selyemszalagoknak
a hoki absztraktabb mint a presszó réme legyen ez törésvonal
legyen ez primırszállítmány
ráolvasás a spatulára minek megártott a sok kipufogógáz
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ráolvasás a fúgákra
a baráti összejövetelen bizony fennakadnak
a lövegek
a lövegek sorban felugranak az ágyra és vonítanak a csillagpontos hálózatra
hoffler ointid hoffler ointid köszörőkı
nézd a rohamosan fogyó köszörőkövet mellékvágányra tereli
a gyertyacsonkot
csörömpölj ha az illúziómentes koromfolton megnıtt a turbulencia
ó daliás szırzet a tősarkú boszorkány szálltában súrolja a kolbászkarikák
fényes bakancsait
de éljen a száraz letorkolásból kimaradt halódó kuka
és éljenek a sablonforgácsolók
a befıtt felzabálja a nagymamát és farkasbırt ölt
a palánk szétzúz holmi istenverte jégcsap alatt hajnalban fröccsöt mér a kacifánt
no látod hogy tartottál attól a sorompó elgörbül ehelyett
óvodás félkörben tart a piperecikkek lázadása
ó jaj
ó jaj
ellustulsz mert a zigóta téged is mumifikál
tetıket rábírni arra hogy zakatoljanak
vonatokat rábírni arra hogy szellızködjenek hoffler ointiid hoffler ointiid
bajuszrázogatás közepette a luxmérı elalél elalél
vagy áttolja szenvedélyeit a baráti összejövetelen fennakadt
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ráolvasásra
döngölés üzemmódja
nyisd meg a dohány szelencéjét lélekszaporítóbb az a zsákfolt kontójánál
ismerıs borosták udvarias puszikat váltanak a váróteremben
a leejtett bırönd állkapcsa a dörzspapírral összekulcsolódik az eltévedés ténye
nem változtat semmit a levert cövekeken
az értetlen pislogás tönkretett szırzete
sátras tüntetés fóbiává kíván lenni
ha egy hamburgerkészítı centrifuga toppanna eléd fújd ki orrodból
a tőzijáték epéjét
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OLLÓ

élcelıdsz a megkapált vizekkel nemek párharcán kotló szembetegség
bivalycsorda
konok terv
mozsaras bábok sodornak fürge virágállványt
hive trat nel derok avala bib olló csalogasd közelebb az inkvizítort ki fagyöngyön
tengıdik az elmúlás búvalbélelt párája gátakat tépdes
iromba ólomkötényekbe
csıvázas ajakak a millenniumi kötıfékek bírái hive trat hive trat
ilyen a vég tubusokból hiányzik a nyomás
nincs illatármány elmész a misére ott sérvkötık küllıi közrefognak
jaj
a legkívánatosabb strófának nyögik
mulatságos megjegyzések kifestıkönyvébe fröcsköl az utolsó sakkhúzás
grafikusok zsámolya amikor kölest szórsz a végakkord kivagyisága elé 
hive trat nel derok avala bib
jaj a legszebb strófának nyögik a küllık
ne féljetek nem semmisít meg benneteket az alakoskodás
ne féljetek a pillanattól a vágóhidak osztályrésze
nini imádkozó fullánkok vonulnak el a gólyahírrel a szoros kötések mind
engedetlenek
lankás dombon a karmos impresszió kigyúrt ebei zseléznek válságterületeket
ó tükrös sebhelyek
ó szakácsolimpia
modoros bárdok zseléznek válságterületeket
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hive trat nel derok avala bib olló olló csattogtasd szárnyaidat
zúzmó játssz és aludj te is az idıvetık árnyékkal töltött zöld palackjában
élcelıdsz a karmos impressziókkal ahol fontos a kölest elszórták-e
az imádkozó fullánkok elé
belvíz
amatır becsős
íme a tirisztor csónakházában kigyulladnak a féltekék
íme a csatabárd illemhelye értekezı kaspó
a katasztrófa még ma megissza a desztillált vizet a katasztrófa még ma
szállóigévé avanzsál
a tirisztor tubusából hiányzik a nyomás
ez a vég vég vég
rájársz a miseborra ott sérvkötık küllıi közrefognak jaj a legkívánatosabb
nınek nyögik egy 
kórusban
hosszú a dárda ha ünnepségre készülıdik
se naplemente nincs se gyakorló hipochonderek nem gályáznak üveggolyókban
hive trat nel derok avala bib olló olló a meztelen szülıföldön
piheg a lelke tévelygés ide tévelygés oda a méreggel telt ampullák
elöljáróinak tisztelegsz
viszkozitás bábái poros jóskönyvek siralmain túl szórjatok kölest
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az illemhellyel értekezı kaspó elé
a repedés a kukkoló maghéjaknak kedvez ez szörnyő ez szörnyő ez szörnyő 
ez szörnyő ne felejtsd el a mesterfogásokat amikor is
a poros jóskönyvek siralmain túl csıvázas ajakakat tépdesel 
iromba ólomkötényekbe ó a kötvény a kötvény
s a hosszú dárda mely kékben ünnepel
olló csalogasd közelebb az inkvizítort ki kökényeken magvakon él ki hogy
vakol a rizse úgy melegszik
szik szik szik szik szik szik
tévelygés ide tévelygés oda a talpnyalókból hiányzik az aranyér
hive trat nel derok avala bib élelmiszertartály melyet fürge patkányok rongálnak
valaki valaki kiöntötte a méreggel telt ampullákat ki volt az ki volt az
a halmaz a csillaghalmaz hosszított fegyvere
a felugató kutyaólak kataszterei illendıségbıl többsoros zátonyfőrészt
rendelnek
tábla csokoládét vontat egy tutaj életjárandósága átlátszó orrálarcban a szán
elég szárnyas ahhoz hogy elhúzza nekünk a két félmosolyt
a viszketés beleırül ha vízhajtó tarantella az üdvözülés
pite
ahol a békepipa füstje szellent a civakodás tétje a csokimázzal bevont
hólánc helyett a cápauszony
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OVÁCIÓ

bodor
locsolni kell a nyüzsgést locsolni kell a gittet
lofting inhara lofting inhara cirkuláció az allegóriában mely diadémon landol
sajnos a szılıszem az istállóban zokogáson él lofting inhara
lofting inhara a vízgyőjtık göndör pihéi megskalpolják a kor bölcseletét
ki is nevezhetı bölcsnek aki mérlegel vagy ki sítalpakra kötözi 
a függöny lepkéit
hisztamin tartalmú rézkarc melynek öregség az oka
az ok faji jellegő édeskevés grund
élı sport
a forgalom ma ingva leng ez hálaadásnak is tekinthetı
lofting inhara lofting inhara ki értékeli a vasúti vagonok kezdı lökését
tudományos alapokra helyezni
az élelmes strihelıket
de mit mondanak nekünk
az utcák
melyek a gégénk dallamára tangóznak
lofting inhara lofting inhara szarkaláb kukacos szénanyalábja
a fog ma ingva leng
s lehetetlen utolérni a fogorvost mert hányja hányja
az antigént
aránytalanul erısen reagálni illó olajokra
minden göncbe bele kell hímezni iskolai szavalóverseny ki tiltja meg
nekem a sítalp vízköpı angyal
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nekem az angyal faramuci helyzet
de mi a helyzet ó mondd
mi a helyzet
az ég poharában a lisztes fıjő cipıvel melynek paripája szegfőt nyújt át
a tintafának
s az ovációval mi is a helyzet kakasviadala boronálva gyomtalan
mit suttognak mit suttognak nekünk az utcák
ez túl magas
ez korcs
az hónaljába helyezi a papírvágó kést
vész maradj loholó nemtı vagy pipaszurkáló fehér kommunizmus a lecsattanó
ujjak makacs rézfoltjain kiömlı
két ismeretlen tetem zöld biciklit gyárt felolvasztott zöld legyekbıl
a kukacos iskolai szavalóversenyt bele kell hímezni
a fogorvos fakult köpenyébe mert ingva leng a fog s a piramis szegélyén
mindig ott a kellem
elkártyázott üres kas
légyirtó
irtó jó hírem van számotokra
hú
huhú
ami fekete az kövér ami rózsaszín az korcs
lofting inhara lofting inhara internetes kikötı
pipaszurkáló fehér kommunizmus az antigén bevétele után a diadémon landol
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ujjak makacs rézfoltjai megbolygatják a papírvágó kést
nosza nosza kikürtölt szemfüles kesztyők
ingva leng az káromkodás
ócska tragacs a zárban megcsikordul és nincs többé sorozóbizottság
és nincsenek többé oltások
és a fiók eljegyzi barátnıjét a pártatlan hidrogénatomot
mi a gaz és mi a gaztett vashiány az este ápolatlan körmeiben
hajnali mínusz fok
sávot vermelni minekutána megemésztette a brióst
a jód esetében borul a pengeél miként lehetne a pickigödörbıl kimenteni
konjukinész kaszton bóvliz
a földrıl fölemelt csicsás tál az elkószálástól védve van
daru madárijesztı ikonosztáz
észak felé a pók sarka
kıolajvezeték köp idomtalan maszkra látszatod karon ülı gyermek
latrina
inter
itt elöljáró zsírkamráid kolompszerő hangja eltörli a kettes számrendszert
mi garázdálkodik a mezın a kaporszakadásig szósz
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İSGUMIMETÁL

lıre
amalgán fogtöméshez
amalgán túrabakancshoz
pe pe pe pe pecsét
kurta tok
zenélı köcsögök ölében hagymák keringnek a szemceruzák közé beesni
a szeizmográf kitoloncoltatott
korycih goller tivabeoh sutboe rusc sergo dishar
kagyló pukkan ungala pah és állsz az elhajlított főrészlap
alatt
védnökség alá helyezni a fényképalbumot
a dús telérek hatalma átkozott
a hajlott kor kiválóan alkalmas a barkók s a kerek trófeák betöltésére
mbos mbos amasho demsa gyürübő laftindor lapályerdı
a hónalj pora
szájmuzsikán keresztül a taps a taps
hívd meg szalonnasütésre 
hordót döngetni miközben kicsavart végtagok fogócskáznak
nem kötekszem az angyalokkal főszál maradjon trombitám
támfal
dia pozitív singcsont koronanyúlványa vagy balekavató kézitusája  
amikor a gömb gondoskodik a rénszarvasok szánjairól
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nanotechnológia
a kerékagy nem barátkozik senkivel
bezzeg a torma elreszeli a rácsot cira cira cira cira cira
s ısgumimetál dong
az aranyhal tıszomszédságában
siralmas hacacáré gyújtópontjában tépızáras pipacs
a taps a hívságos taps
kötözd be gézzel szájmuzsikán keresztül lápvér lápvér lápvér
füledben celofán győrıdik
a protézis indexel ne tedd el onnan honnan a poharat
faljuk a rekordokat
virágok tonnái borítják a cápaembert kisminkelt úttest tırén kincstári
mosoly
bezzeg a taps a fel-láp ura incselkedıen közel ó lauh wodn teffred
korycih goller
az elsı násztánc reciproka
a második a cséve közepén egy szállodalánccal
a hajadon rongytekercset viselsz amelynek megfejtésére az egyszarvú hivatott
a sétapálcák autonómiája frontos idıkbe ütközik
tabu tabu tabu tabu tabu
belép a forrás nomád sorsával elégedett
a batyusbálban
kortyolj nagyokat mert a szeptemberi fán magzatelhajtó lesz a lampion
a felszabaduló öntödei hıség rekedt hangszereire rászállnak
a sirályok
az elıítéletek állományában retorikus kimázolás folyik
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stég
boltív alatt az elhajlított főrészlap az aranyhal tıszomszédságában
poutike poutike viteredou lostaa delenır delenır ponns 
tı tı tı tı tı tıszomszédságában
mbos
kagyló pukkan ungala pah s az ısgumimetál még 
perszónább
pe pe pe pe pepecselés a baltás gyilkosok indulója peldore lopdey
zselatin por kapszulákban 
cob login aul wodn hup vaskorszak
tréfacsináló magvaváló barack
az övek és a friss szendvicsek barátságtalan torlaszaitól valahogy elleszek
cira cira cira cira cira a komlószedı a komlószedı gondoskodik a rénszarvasok
szánjairól
ügyelnem kell az izmok elhelyezkedésére sőrőn sőrőn
lakott bolygó a prés a halottkék zsindely
kisminkelt úttest közepén a sav kumifunda kumifunda vigyáz a dús
telérek hatalmára
kurta tok
génkezelt rizs
gorf veha a doog deah sg
a bambuszt károsító rovarok koponyaőre megtelik zsírsavval
csalfa hunyorgó vitézség mely mosolyvonalamon szaggatott inget kényeztet
a kilyukasztott szavazólap sakálfejdinamó
s a felszabaduló öntödei hıség rekedt hangszereire rászállnak
a sirályok
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PAPUCS

fakirekesztı fakír ír ír ír ír ír ír ír ír ír ír
tipor hőlıben zizzenést a vaj
kalauz a kardántengely tövénél mit csinál mit csinál a tősarkú duó pudingot
nyalogatja épp
oni tande greng fedeto aloc monos menhely menhely
a szobatársam vagy lepusztult vagy viccmesélés a produkciója
sörbundás brokkoli
span
a porzók összekuszálta dátum egyezségre lép az ablakokkal az ablakok
hogy nézzenek ki akár a védett növények vagy a porzók összekuszálta dátum
jelvény költ az udvaron a bukfenc imája a hajléktalanokért
se marások se kapcsolatok
csak varázslás csak fakirekesztı fakír
alul a békétlen kalapács felül a futam beleegyezı
most szét lehet hajtogatni a jótállást a fenékküszöb tövénél szívótárcsa begyőjti 
a színehagyott parókát miközben a szerelı kardántengelyt cserél a vonat
mellett
statikai vizsgálat tanulj meg bábozni én hiszem hogy egyszer
a potyautas kivon az elıre kiküldött blankettákból oni tande greng fedeto aloc 
monos amikor az üdvrivalgás visszakívánkozik a sebhelyek közé
sajnos egyre több máglya teljesedik ki a turistaképzı árnyban kivérzett érzéki
ól a robogás
a vonat robog rendel-e kávét korrózió úr búvárkodni adatbázisban
csak a klinika jó híre megmaradjon mit tesz ennek érdekében a hullámsízésre
alkalmatlan játékos pancsolás voksol a féreg is
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kulcsmásolás tilinkója
papucs
az az utánozhatatlan dılésszög amire az elmaradt megrovás
karaktere épül
tetszett-e az óda amit a lombikban írtam fakirekesztı fakír ír ír ír ír ír
kivérzett érzéki ólról többmázsás skatulyákról
mit ír a fakír mit ír
a szupernova közelében a lépcsızetes kazettás mennyezetrıl a véle rokon böjti
szélrıl ír ír
hol van ilyenkor az eltaszító ikonokban rögzített ultimátumnak engedelmeskedik
ó böjti szél lettél volna bőnös gondatlanság vagy hittérítı kondásképő malac
ehelyett lettél várfok mi összekülönbözött az ablakokkal
ó te szájkosárral megkorbácsolt csepp
fordíthatod elméd a megbolygatott hamv felé
nem rád tartozik nem rád tartozik a veszett kutya mely karikában hintál
gyerekek ide ide átok alatti jegyzım sehol ámbravásár tartalékol nyílvesszıket
oni tande greng fedeto aloc monos
hol hintál a futam mely beleegyezı
ó böjti szél lettél volna várfok lettél volna 
deviáns asztag és hurkatöltı
pálcikák üzennek az erkölcsrontó lobbistának
a kölnibıl meg lehet állapítani melyik vázában herél a vak
itt a fénycsı vége ott a grimaszok offenzívája ó fakír ki egyfolytában
ír ír ír ír ír ír ír ír
ha nem kellek találsz helyettem másikat mondjuk egy üres szappantartót
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nem rád tartozik nem rád tartozik a szájkosárral megkorbácsolt csepp
rátarti
kitüntetést kapni azért mert lenyeltünk egy fogpiszkálót hő de jó
hő de hálás szerep
átfésült terep rézköpenye egyezségre lép az olajfinomítóval mely 
becsületes emberek közt is lávatermı vulkán
van olyan bélyeg ami vandálok közt fogant
ágyékkötı az átfúrt tengelyen amint génspirált pedz oni tande greng fedeto 
aloc monos azok a bokasüllyedéssel bajlódó orchideák
korom hatol nézni is rossz a kánonjogi igénybevétel szórópisztolyának a csövébe
ti fitymálások felfüggesztve úsztok a kvóta eltörlésében
bárányok költözése 
ritmusszekció
hímzés alatt mit ért a rókalyuk tágítója megérti hogy aki nem ismeri
a szorongás utóvédjeit mint bábu a bábun lovagolhat
ballaszt ballaszt ballaszt ballaszt ballaszt
a legjobb ajtócsapkodó a hurrikán
mintázd meg alaposan a fülönfüggıt mely mint a hosszútávfutó elbolondít
tipor tojásban zizzenést a vaj
tokaránc eliszkolhatnékod attól sivalkodik pont ami nekünk barlang
csintalan gordonka körülötte állatmesék vidrái tolonganak
oly sovány vagy mint ki mezgerelt közönyöd lám odaláncolt az ezotériához
kölcsönzés
elbomló fényrács vagy gonosz láz beledöngölnek a mindent felhörpölı babba
ékes torony miért rövidülsz egyre
cseles csapok romokon születı decibelje szörnyőséges pezsgést idéz elı
az öncsonkító hatalmakban
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PÁVAOMLÁS

dohányszag 
főzı
ha hullazsákban hozzák elém a magvas töprengést az sem fog megrendíteni
az ádámcsutka tartózkodóbb a kupolanyitogató tegezésnél
pravel tantura pravel zsitnyik nyikkanás
elektrokocsit hívatni a kromoszómapárhoz
a lift terhe azonnali siker
samponos fej kitúrja a vallás abroncsait
mely egykoron leszállt az elátkozott körökbe
egy kör aminek nincs gazdája
pravel tantura pravel tantura pávaomlás mit észlelsz te az idıveszteségbıl
minden tömegvonzástól mentesen szállsz szállsz a reléállomás felé
tudod az idén nem volt tetves a vitamin
tudod új hódítókért kiált a hiteltelen kezesség tudod egy indián megbirizgálta a
féltékenység
lándzsájának a hegyét
zsitnyik zsitnyik zsitnyik nyikkanás a hőtıpolcok alól kihajol a samponos fej
és kitúrja ormányával a vallás abroncsait
a suhanás elengedhetetlen része a jólneveltségnek
élvezni főzıszorítást inkább a horkolás mint szusszanásnyi idı száriban
inkább a feszülı zubbony intrikája
mint levegıveszteség
a tegezés honlapján
a fortély
a fortély ügyesen bánik a céltáblára tőzött aprócska fennsíkkal
én ügyesen bánok a kisszámú legénységgel de hol vannak már az elektrokocsik talán
mézet csurgatnak vagy vízipipáznak
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bánom is én
bánom is én 
az elmérgesedett vitában kirakodják-e a romlott húst
pravel tantura pravel tantura pravel tantura új hódítókért kiált a lift terhe
zsitnyik zsitnyik zsitnyik zsitnyik a finálé örökösen gızölgı kéménye
így affektál
pocsolyában ülve kötögetni kötö kötö kötö a kıtörı céltáblára tőzi
az aprócska fennsíkot mely gesztikulál
jaj a dohányszagnak a kromoszómapár semlegesíti
jaj a főzınek fennakad a hőtıpolcok engedetlenségén
jaj a selyemhernyók gubóival teli vödörnek lándzsája hegyével megbirizgálja 
a bennszülött 
némák a horkolások némák
s a félrelépés egészségkárosító lehet
a tangó ízlelgetése közben ráakadni a rengés nyomaira
ha hullazsákban hozzák elém az írott sajtón átfuttatott delejvénát az sem fog
megrendíteni
nagy erejő tömörített adások hiteltelen kezességet vállalnak az új
hódítókért
pravel tantura pravel tantura zsitnyik
légcsımetszés közben nyalókát szopogatni
vagy a finálé örökösen gızölgı kéményét lebontani hadd örüljenek
a nyitányok

58



nyitány az idén nem vasalt ki az ádámcsutka receptje légelzáró csatot 
hamisít
erre való a szabadidı
nehezen dagasztva a homokot a deformálódott lábbelik
ellenırzési naplót vezetnek
a bőn szárija foglyul ejt
a hajszálrepedésért küzdı csı szép
ám ha mőködésbe lép az erısítı édességet kunyerál a pumpa pravel tantura pravel
tantura
zsitnyik a hernyótalp vegyi szennyezıdéstıl mentes abortusz
túsz
fahangon sorolni a recept esetlenül nyitogatja a partra vetett kagylókat
hámozott szkafander terápiás javaslatokat is kibír
ki bírná jobban a sosemvolt események halványuló láncolatát
elfeledni mint én
tartozni valahová talán a kromoszómapárhoz
olyan jó lenne olyan jó lenne erınek erejével kirostálni emlékezetünkbıl a bőn száriját
a víztározó csendes hőséges társ
a magfúziós energia nem veszélytelen
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SZARKALÁB

doromb doromb doromb
ki ás
szakállas gömbök az avarban én tehetıs vagyok te virtuális szögmérın
lovagolsz
a szarkalábig
a mackó megfordul a tanóra az anorexiás húzóerın rendszámtáblát cserél stu
huor lahh odipel vide sztroj fegyvertisztító kóczsinór
a kiárusítás mocsarában fuldokolni az eleséget szállító tartományok
mind elszakadtak
egy hatalmas panama leleplezésére gründolni az okmányirodát
hiába próbálsz komoly maradni a sültszöveg leelız stu huor lahh odipel vide sztroj
kiszáradás ellen ott a filmszüzsé a sültszöveg le le le a sültszöveg le leelız
legénygyapjú sikkes mozdulata minyon
több van az operatırbıl a tónus káromlásán
pszichés lasszó
úritök
a fecske lidércei operarajongók
a közbiztonság választható dísz a tejföl is az csak nem száll fel a hılégballonja
stu huor lahh odipel vide sztroj
azok az anorexiás húzóerık rendszámtáblát cserélnek az emigráns tömegszálláson
a segélyakciónak ködsüveg billen a mellére szerzıdést bonthat a hangyányi szédülés
szerzıdést bonthat a tölcsér
rea rea rea rea rea rea rea relatív
rózsás képek festıibıl tevıdik össze az ellenszer
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a mackó hátast dob a mackó hátast dob s te virtuális szögmérın lovagolsz
a sültszövegig
mi lojális ha a filmszüzsé kiszárad vagy ha a kiárusítás mocsarában fuldokol
a sikkes mozdulatú minyon
vérmérséklet szerinti napraforgón hintázok eligazodni a bálon
egy sudár nyereg segít
stu huor lahh odipel vide sztroj 
ha a töretlen kréta ledönti a mágneslobbi felhólyagosodott rossz fároszát
csettintés és stop csettintés és stop primo tavankó dzsesszırület
a tónus a tónus megfordul s a hízelkedés ótvarában hamu gyülemlik
mely segít eligazodni a bálon
ısz szakállal borotváló tabló nyisd meg átkozott szelencéd
legénygyapjúba takarózol s hiába is próbálsz komoly maradni a hamuval
kilöttyintenek a kertbe
ó kert
ó operatır kibıl több van a tónus káromlásánál
vasérc rohama mártírium
az éréstıl koktélt várjatok vagy üstököscsóvát mely magas tarisznyákat
szondáz szüntelen 
ákombákomokkal lepni meg a világbíró incselgést mitıl a sültszöveg
hátast dob
félı a sövény rozsdás lesz s elszökik a vízpikkelyes partizánokhoz
nini a tébolyda lakomájához csapjuk hozzá a rögvest stu huor lahh odipel vide
sztroj trojka
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árseperte por a módosítás módosítása
kevélykedı hiány mordan kikel a hosszan szoptatott ágynemőbıl
hé bető lakója jóslattáradból csiga kerül a latrok fájára
mondd nem voltál-e jó apám hínár hercege szél szél őzi világbíró incselgésedet
mint elképedés tincse úgy ırzöd a megrabolt hágót
a megrabolt hágón a mackó hátast dob óóóóóóóó ilyen a háborútól tövises végsı
tollhaza
csupor nyargal a vízpikkelyes partizánhordához
mi bút csitít a tökültetvényeken
nem becsvágy az ha az ember szövött rügyre vágyik
a kérdés rossz fároszt növeszt-e a boglya
a kérdés a mágneslobbi mit ledönt egy töretlen kréta felpúposodik-e
vagy sem 
cenzúra részt vesz az óracsendesítésben
csettintés és stop sto sto sto stop sto sto stop
vérmérséklet szerinti napraforgón hintázok a kantárszáron segít eligazodni
egy sudár gyermek
stu huor lahh odipel vide sztroj ködsüveg billeg a fején és nem száll fel 
a hılégballonja legénybúcsú sikkes mozdulata minyon
több van az operatırbıl a tónus káromlásán
ki ás
megemelt méltóságom egekkel henyél
nincs az a páholyából kihajló éljenzés mely éhét róná a háromöles 
optikai csalódásnak
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SZÉF

oltári név sminket duzzaszt aztán jön a kasszaemelet
arcokat a porlasztóba
nulla kockázat
enteriır
enter enter enter enter enteriır
a fatörzseket szállító elefántok dübörgése
ickequin redared seare bidein obraad a harci a harci fánkok dürrögése
sosem voltam az a nagy gyökéreresztı csak ólmot áteresztı titokzatos legyezı
túturutú nagyothallás
vonjátok be az ütközıket széles a front széles
ickequin redared seare bidein obraad a sötétkamrás kacsintás az 
alkotmányban lefektetett paragrafus tanít a köldöknézésre
upana upana upana upana upana én kézenfogva vezettem az iszapbirkózást 
a rénszarvas agancsai közé a vadász aki látott azt hitte kóborló farkas vagyok
no de nem lıtt rám
dinamikus kontrasztarány billogot sütött lágy homlokomra
a mélyhőtött dallam ezalatt összeesküvést szıtt a könyvjelzıvel a polcon nem maradt
más mint egy kóborló délibáb
fajansz turhája trubadúr
pedig sosem voltam szecskavágó
pedig sosem voltam jáspis mely félvezetı képességeinket tranzisztorokba öli
az ódon regék színhelye megtelt zsírsavval
apám néha megengedte hogy a kanapén onanizáljak ott kényelmesebb volt 
a rákszőrı
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boxeralsókat duzzasztani tani tani tani tani mulasztani
a kacérkodó hölgy a szemem láttára megüvegesedett hogy törni lehetett volna
a tagjait a fanszırzete hideg jégcsapokra emlékeztetett bele is nyúltam
egybe hadd legyen nagy a csörömpölés
és és és és és és és és és és
ickequin redared seare bidein obraad a kígyó a kígyó megszökött a fedeles kosárból
jaj ez a dallam de pompás jaj a luftballon mindjárt kipukkad
lufififififi a satupad kiöltött nyelve felékesítette az írásbeli lemondást
van olyan hely ahol a kulcsot megfüstölik
pallérozott pepita kövér
már régóta bele szeretnék markolni az üveggyapotba ám halott apám megtiltotta
ó a kasszaemelet talán liftje sincsen
mit csináljak mihez kezdjek a rozsdaporral leöntött orgonával
valaki egyszer a számba dugta a sípját
hú de dohos volt akarom mondani dohosak voltak az ódon rege színhelyei
hosszú evezıcsapásokkal irányítani a fonnyadt bogyójú kóborló délibábot
csak délibábok ne legyetek soha
a begyöpösödött konstrukciók tubákos szelencéje
szappant nyalogatni 
tintával trükközik a komód fogantyúja lufififififi a jáspis könnyőszerrel
elvéti a romanticizmust
keskeny a front keskeny ráf
ami sajna nem közvetíti a nagy durranásokat a nagy csörömpöléseket csörr csörr
a mélyhőtött dallam sarkantyúja megérinti a horgolt terítıt
ettıl a kígyó észhez tér és távozik a fedeles kosárba régi régi régi régi
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régió sosem voltam szecskavágó
de voltam biotápon sőrő népesedés
vonjátok be vonjátok be az ütközıket talán megmentik az árja fajt a kihalástól
ickequin redared seare bidein obraad a szomjazó esıerdık
enter enter enter enter enteriır és poloska minden hallójáratban
atka nagyothallás bébiszitter mint jég alá költözött becsületrendek fohászkodnak
az oltári név nulla kockázata s az írásbeli lemondás kehes lova ziherésztők
nem regisztrált gyémántokat lopni
cvikipuszi
a fülcimpája petyhüdt volt a bumerángnak főtéstechnikai utalványból kémiai
reakciókat váltott ki a széf
bármikor a süllyesztıbe kerülhetnek heves tiltakozások
a levelezések sikkszerősége
mit is mondjak még hisz mindent elregéltem már a szivattyútelepek nem mőködnek
rendesen s az egér telehordta kenızsírral az éléskamráját
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TALÁR

szárazon
van egy tucat dugóm eldugva baustible tiscmaph 
xob unmable tőzfecskendı ne nyomogasd a vállam ne nyomogasd
amıba int s egy dugó kapaszkodik fel a szamárlétrán rofoold tig stigma
repesı délutánja kihől
amennyiben rasztát csinál
a ki issza ki az átkot
az itt kottafejekbe vert vászonpohárból és döng és döng
és döng az avar 
akárha nem is szállóige volna a kályha elhárította özönvíz csutakolhatsz csutakolj
csutakolhatsz billentyőparancsot
megnézném én azt
szemölcs
tréfás álomfejtés a liszt sógor sóóóból a liszt bálványa
baustible tiscmaph xob unmable a szemölcsgyár kiebrudalt igazgatója
tréfás álomfejtés le kellene öblíteni a drótot elharapó zápor ínykinövését
nehéz kötelesség az újra rugalmas búvárruha szmogot repeszt
vagy herpeszt ereszt az örökkön örökké sorköteles
rasztát rasztát csinál dilemmából az apácazárda
kádba károgó furunkulus elhőlve félreugrik rikk rikk rikk rikk rikkantás rofoold tig
rofoold
trig 
ne nyomogasd a vállam megosztottság neeeeeeeeeeeeeeee félreértés galacsinja
kiissza az átkot az itt kottafejekbe vert vászonpohárból
füvészkönyv
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ga ga ga ga galacsinja tuberkulózis a pihe név kedvez a szadista 
állásfoglalásnak s a rigó már messze repült szalonka csontját enni dámád
segítségre szorul  baustible tiscmaph xob unmable a strand
garantált programok elszakítani a gátlásosság láncát
akár félbe is szakíthatják a fényképek retusálását
ha több tonna antracit omolna Gogolra
droge droge droge droge semmilyen kordon hörgése szinusz alfa ki kellene kotorni
a teknıckeretes szemüveget a petíciók alól
úgy ahogy mondom a kifestett babaszobában nincs egy épkézláb partvis
baustible tiscmaph xob unmable elképedt fórum étrendkiegészítı
immunerısítı a tucat dugóból egy már hiányzik
szünjel
szünjel
ne nyomogasd a vállam ne nyomogasd amıba amıba int
hiába hogy az apácazárda a dilemmából rasztát csinált
attól még az polemizált polgárháború
és transzparens szívtájékon golyóval eltalált
határsértı pondró
tréfás álomfejtés
a köteleket ki suvickolja ki talántán a mixer az utolsó lazítás ékkıhalma
a liszt sógor a liszt
a becsapódás erejét csökkentı hajat szerváló üstökös tálalása droge droge 
droge droge drogéria hő a hő
ha mostanság egy szamárlétrát tartanának elém nyálasan suttognám
rágógumi  
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TÖLCSÉR

almárium degesz kopásálló filmgyári vetítı
bárónı belekbıl
ráda da ida da ida halálcsárda jüü kaa müüüü ziumm ennze
az ártatlan érc egykapus játéka csettintésektıl patakzó kukac oszlopos fı nem bírja
bemocskolni a nevét
céda céda céda céda céda céda mondd ki ül az akáctövisen egy hokedlire
talán egy fuszeklire békítıleg hass kwiiee zaa
kaviár zenélı kaviár paradicsomszósszal leöntve a játékfilmekbıl
ismert felügyelıséma s a pontatlanul megbeszélt dolgok össznépi
vidám estje
tonnás bálnák fogdmegjei visszagombolyítják a nyelvem
de jön a kukac s atyailag belerúg a kagylótermı biszexbe
grrrrrrrrrrrrr brrrrrrrrrrr aaaaaaaaaaaaaaaa nem rács mögött napozunk
mondd mondd miért lopsz folyton kıszenet
nézzétek a téves eszme áldozatait mint kúsznak az idegenlégiós kondenzcsíkon
tovább
nézzétek a melasz megfekszi a szánhúzó kutyák gyomrát
nézzétek a válltöméseket regressziós hipnózist végeznek a cukorrépán
szeretetre méltó manók ülnek a küszöbön
korhely férjbıl korhelyleves
céda da ida da cammo kínoz a folx folyó és a folyóirat
mantillája markhozni fri fri fri gr trrr funda da funda da
drr
lángoló bábtorony
üvegszemő fény
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ruhára ragadt rágógumi a levelek hónaljában az afrikai konjunktúra
gr trrr funda evoé funda drrr elromlott kereplı
éljenek a szalmarózsák a botanikus kertek
és a sámánfiak befejezetlen szimfóniája ziumm ennze
bár
tépéscsináló tépd tépd az elvérzı szılıtıkérıl a függetlenséget
a fokhagyma ízesítésével tántorgó szoláriumot
és a kukacot
várok egy üvegcse vizelettel a talajsó elıtt markhozni fri fri fri fri ejma
be furcsa fogoly is vagyok
mindig nyöszörgök mint békaember a gumókból kipréselem a lé-t
kaviár a levelek hónaljától messze őzi a kopásálló filmgyári vetítıt
mely becsomagolva bárónı belekbıl nakimbusz nakimbusz funda da funda da
drr nem minden hír tömöríthetı
az elveszett pizsama már túl van élete delén s a fiú teste megemelkedik
a titanic süllyedésével
gémkapocs locspocs berobbant liftakna jüü aka kaa jüü aka kaa
halálcsárda ellohol a fokhagyma ízesítésével az oszlopos fı
megtanul bimbókat fejleszteni
egy jól irányzott rúgással a mentelmi jogát élvezı kukac
a teve hátáról megsemmisíti az ellipsziseket
hrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr egy vigéc éneke az elromlott
kereplırıl
a zsebtolvajlás sorvadásos gerincsérvhez vezethet az óriási mértékben terjedı
káromkodás
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wee bee böö paradicsomszósszal leönteni a szalmarózsát az ép töviseket
és az imitátort gondolat miért születtél gonosznak ó miért 
terjedelmes mantilla befizet egy nyuszifuszeklira
ahol a csúcs otthagyom a hölgyet a tölgyet vagy ennél sebezhetıbbet
a zsinegelık csőrılapon gyakorolják a szervátültetést nézzétek a válltöméseket
immár zöld penészfoltok tonnás bálnák fogdmegjei tetten érik
a maffiát potenciazavarban
a lenyelt trombita kifakad és magával rántja rákok elıırsét
nyújtott tészta villáma hason is csikar
bá bá bá bá bárd bá bá bá hentesbárd a bábtorony izzása eléri a kritikus
pontot s az üvegszemő fény behódol a függetlenségnek
markhozni fri fri fri ventilátorütközetek a babajósokért
céda da ida da cammo
ki nyerte
ki nyerte
a félig barna mackónadrágot a fohász kátrányhintáért ha csupa csipa
a simogatás akkor gólyalábakon sziesztázik a parazita elleni
védekezés
csókolj nekem bambínót csókolj nekem kirakatot a vígjátékok polcai közt
vándorok dallama szerint a sünbogár kényeztette bumeráng
a küszöbbel felszikrázik
a tölcsér magának csap lármát
földrengésben elalélt címerpajzs füttyögésed alvilági körökben is jól ismert
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URNA

tre tre tre tre tre tre trezor
alfának hím
nısténynek ivar
megvédeni a meccseken az elszenvedett bibliaórát
sztetüpp anamal sztetüpp anamal na ne költögesd a szélcsengıt szétcsap
az a bánat bokrai közt
kész a szalámihurok
a beenyvezett matatás hancúrozik a füle tövénél megvakart 
égésnyommal
kenyérpirító magömlés
szonátákból keselyőpörkölt
az eltolhatatlan szekrény bolhái kiserkennek
és vasálarcot vonnak a szavalókórus elé 
sztetüpp anamal sztetüpp anamal sztetüpp anamal  a lián pártatlansága
pólóját lemészároló lyuk
ciklusokon ablakok
kiürült tár
hát amint megkaparintom a kiürült tárat mit hallok érezhetı válság állt be az utópiában
mely magvetı volt eddig
duplán beárnyékolni a málladozó fogak bástyáját
sürgetni harsány vadevezısöket
sztetüpp anamal sztetüpp anamal
döbbent mezın egy templomtorony földbe
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fúródik mellette fejét görgetve a porban
egy hóhér szalad el
a döbbenettel a döbbenettel mit kezdjek én a döbbenettel  a bozótvágó
kés alfajához tartozik
tiéd a vonzás hogy nem tudsz már ostorral púpot kergetni
sztetüpp anamal sztetüpp anamal
beszállás
indul a csakra kvantumok szerelmeséhez
a tipp szipogását elviselni
a felejtés ára fahéj szembekötve
ami nekünk kell a panasz sorozatvetı csöve te vagy a fánk ruhájának
deficites szabója
a meszesedés úgy hat ránk hogy kiporciózza a zsinatot sztetüpp anamal
sztetüpp anamal
és retteneteken túl csámcsog csámcsog a kenyérpirító magömlés
képzeletbeli botot markolni nyelvi fordulatokért
illatcsapda
ha a hab megırül felülírja a havazást
emlékszel még az elszenvedett bibliaórára most bıszen kristálykoponyát ropogtat
tat tat tat tat tat tatár
égésnyomokkal megvakart tevehát
furcsán forgatja csiptetıjét a véraláfutás az erdı fölerısíti 
a problémáinkat
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de jól ismerni a tikkelésen átesett parázna idillt
a zakóvasalások szüneteiben fenyıágak hamvaival telítıdik az urna
sztetüpp anamal sztetüpp anamal  a fejét porban görgetı hóhér
szalámihurkot vet a beenyvezett matatásra
mitıl a hab megırül
és kísérteni kezdi az alfa hímjét
ettıl minden tőzcsap megered
zsarátnok
az erdı fölerısíti pedáns gondjainkat üres szemgödörben surrogó saru 
a bagolyhuhogás
hosszú fekete csíkok vonulnak a döbbent mezın
nem érdemes a bíró elé kerülni mert kezéhez tapadnak a csakráid
beszállás 
beszállás a görgetısáv mellé
vigyázat csillag születik
amikor lebegı problémákat mérsz te is hozzájárulsz a környezetszennyezéshez
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VAK

cím rostokol káposztaültetvényeken
jómagam kintorna
halab uniled uan gulki mabata tlender ami a papíron nem stimmel a születés
keresztezi
távirat elnyüvöd a szünet kezdetét miként drámaira
fordulhat a letartóztatás
légypapír
kanyon
a fınix kútja a settenkedı ámde orvul becézı sámlié fogpiszkáló kurzusok
tunikákon imitátor
a tor a tor a tor a tor a tor
az árvacsalán forduljon balra az árvacsalán forduljon balra különben
nem javítják ki az alultáplált szerzıdést halab uniled uan gulki mabata
tlender az árvacsalán forduljon jobbra az árvacsalán forduljon
egyenest különben bandzsítani fog a laborban tenyésztett
tántorgó gipszfigura
nincstelen tücsök
akik azt hiszik a bambuszrúd rezgése csupáncsak mumusokat szolgál
az arányérzék hiányától vezettetve a létrafok a folyópartot 
pelenkázza távirat s az idegeket csiklandó eljárások sokasága
díjesı
a terrorgyanús esetek háttere
cím rostokol cím rostokol fogpiszkáló kurzusokon ahol 
csak a robotok változtatják a nézeteiket
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a fınix kútja hódolatoknak fenntartott építmény melynek erkélyén ott
lobog a légypapír
halab uniled uan gulki mabata tlender a markos rendezık elkapják 
a kelletlen fintort ami papíron stimmel az a káposztaültetvény testvérét
végrendeletbıl kizáró születés
bekenni gyümölcsízzel a hovatartozást a szigorúan fikciómentes
puha üléssor közelebb taszít a lejtıhöz a rendbontás ritka alkalmát felhıkre vetíti
a felszisszenés
a hımérséklet primitív számokba öntött képei tettenért szilánkok
dolgozni eszeveszett tempóban ósdi mutatványokat logikai játékgömbbe zárni
halab uniled uan gulki mabata tlender
mabata endrin embrió
az embrió csúnyát csavar a fınix kútján mitıl leesik az erkély
lelassult ügymenet add rá a viharkabátod
társasházat rágicsáló membrán a porlasztó összevérzi a nevetséges
akcentust
a tolhatatlan szekrény bolhái ünneplik a kóró apácát szeret
ha lesz erım a kopogásra felavatom a másnaposságot
cipıkanalat szorongatsz pedig a csörteváltás rég megtörtént gyógytea és
kémmőhold között
akik azt hiszik a bambuszrúd rezgése csupáncsak a kelletlen fintoré
a markos rendezık elkapják a lábszárra tapadt piócát annak
reszketı semmittevését közelebb taszítják a lejtıhöz
ernyıt nyitni
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gát
az embrió forduljon balra az embrió forduljon balra
különben a vándorlási kedv feléled
s a kútban tükrözıdı légypapír várományosa lesz a táviratnak
halab uniled uan gulki mabata tlender mabata endrin égimeszelı
ha a hovatartozás ázik idézd meg a sajtolást
te önkéntelen felszisszenés
horizonton túli vagy
a bankautomatát rábírni arra hogy álszent legyen apropó ki is az álszent
akinek van ereje a kopogásra és felavatja a másnaposságot
vagy aki örökké kibicel
a szigorúan fikciómentes puha üléssor felkínálja a széptevés 
ritka alkalmát a barázdált homloknak
nem derékkal borotválkozunk azonnali hatállyal lépcsımetszést
rendelek el
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Az övezet



Reinkarnáció



Az alkalmatlankodók



Plátói szerelem



A tesztelmélet oltárán



Yin-Yang I.



Yin-Yang II.



Hádész birodalma



Csillagköd



Szerkezeti korrupció



Sarlókért könyörögni



Tallózás a végtelenből I.



Tallózás a végtelenből II.



A turbina



Kezdetben



Picit szűz az érlelés



Amiért haragudni nem érdemes



Miotte után szabadon



Időtlen huhogás



Galvanizált etűdök



Hozsanna



Permutáció



A mindennapok friss drasztikuma



Kataklizma  II.



Elemzés nélkül



Golgota I.



Rend szipolya



Hablatyok nemtetszése



Eretnek



Hamvas



Éter



Rendjelek tépik az avítt köldököket



Az Altair 4-en



Riválisok görcsoldószere



Ribillió



Elfajult esemény



Dominancia



Lepraékek tájolója



A puklis



Éteri oroszlán



A BUROK

Pipetta
A manók riadókészültsége a mama titkos levelei ellen
Uborkapakolás csacsog néktek a rejtett kövületek bacchánsnıirıl
Lótetőkkel dobálózni
Lám a rossz észrevételek országa amint masnit cserél
A kenyér ikertornya fürgébben ugrál vak ketrecében
Elúszhat csoportelsıség
A bizonytalansági faktor normalizálódhat ha a vicces megjegyzések meztelen
Talpa ránk tipor

A CSÖNDBE ZUHANNI

Ahol a kiégett szérő delel másvilági papucsok randalíroznak
Postabélyeg
Menekülési gyökérvilág
A karrieri sín újra híg
Haszontalan elképedés rázza csákányát néhány szimatoló riporter felé
A mészárszék csempézett udvarában megtollasodni botrány
Paraszthajszál
A varjú törzs történésze kedveli a repkényen is elterülı mamlasz prioritást
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A FAL

Félórás áriaéneklés után ledöfni a mezınyt
Tilinkó
Néma vízoszlopok cseppfolyósítják az elszabadult óriásplakátokat
A kibicelés örve alatt suttogni
Integetsz a bırödbe égetett városok kapualjából
A zenekar bugyborékoló hangolása
Újfajta vendégszeretet
A pontatlanság pantheonjában a fogalmak fölcserélhetık

A FEHÉR ESİKABÁT

Mécses
Megölöm a rákot nincs külseje
Lent parajelenségnek számít a bakelitháló szerkezetébıl kiröppenı
Reléhasonmás
Légiósok trappoló futása
Bordásfal
A rizsszemek böngészése az újság gyászrovatában
Hamvakból gyémánt
Rejtvényes víkendüdülés íme itt az éléskamra egyetlen rideg kulcsa
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A FEJSZÁMOLÓ

Amulettre írni a házirendet
Pirokinézis
Ámokfutam az elszigeteltség porceláncsibéiért
Kétdimenziós bitumenes zsindely olajbogyóra ömlı forró csokoládéja szíjgyártó
Az ellenállás jegyében a búvárruha becsíkozódik
A káromlás tudománya
Új üdvlak
A tejbegríz finom és perverz válltöméső játéka a reklámerdıben

A FELÉBREDÉS ÉNEKE

Sírók mindenütt akadnak
Kabaréból feltupírozott zsolozsmaháló
Gyászfa
Ismertem egy zsákutcát következmény nélkül felemelte szuronyát
Van kísérı szentjánosbogárraj
Párzási játékok
A díva otthonában egy célszalagot tart ez az ı fıhıse
A teremtés ujjai demokráciát teremtenek az áldott állapotú balerináknak
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A HAGYATÉK

A rosszul sikerült metamorfózis hosszútávfutója
Hazug rendjel
Paprikák dohogjatok valami érkezik talán tán a megvilágosodás jelmeze
Egy angyal becsengetett a szalmaházba s az összedılt
Vakon élni olyan mint a rejtvénykockák mikrosütıjébe zsíros humuszt tördelni
Parázson járatsz 
Kontra fiúk a leltárból
Repüljetek sálak megbélyegezve a viaskodás jegyzıje által

A HIBÁTLANOK

Vonaglások utóhangjai
A nápolyi aranyere a termékeny agancsok privatizációja
Számhúzó
Mi vár ránk vajon mi vár ránk a gammasugarak lavinaözöne
Látszatbuzgólkodás
Az üres hasak kompániája lapos piruett
A makk ráccsal elválasztott felében a titokzatos hangerı puncsos tálja kissé
Sántít
Nélkülözni a hurkolt öveket a távoli tényeket
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A KEGY

A nyelv kihegyezései 
Tőzzászlócska melyet az inkubátor szúrt a halál heréi közé
Imponálni akarunk s holt szegfők leszavaznak
Galvanizált etődök
Plombák
Felszürcsölt madárdal sorszámozott nyomora béget a perspektívák hónaljában
Felvevıgépek tiltják a nézni akarást
Azok az egymásba tolt könyökcsövek növelik a vízhozamot

A KÉK IZMOSÍT

Utópiából kihátráló mélyrészegség
Illó tömjén
Bolygók kefelevonata 
Takard ki a fogínyedet s lecsós póló aprehendál
A tesztelmélet oltárán sárral dobált érvek keresik a kedv rózsadombja hol terem
Sállal palástolt böjt a kék áramlat böjtje
Zsebrák
Néma fellegrés többé nincs föloldozás a kıkori leletek nyüsszögése miatt
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A KOMOLYTALAN

A zsilipkitermelı szállítólánc
A rögtön se ostoba az esetlen lábatlankodást tövisekre tőzi
A kapitányok nem szennyezik be kezüket fejéssel
Vegyelemzés helyett jobb ha az olimpikonok raktárkapacitását összeveted
A sárgasággal
Zavarba hozni a villámokkal kecsegtetıket
Megőzni az ékszerdobozt
A hipotézis tojásdad alakú különkiadásait elérte már az alkoholhullám
Lassan több a szafári mint szomorúságban a távoli dörej
Levéltetvek üvegvágói áldozzátok fel a baltasuhintás mérnökeit a pintyek oltárán

A KÚP REJTÉLYE

Nem kell a győrő ha keresztesekkel zúz
A tömeges igazoltatás
Sötétbarna kávémagok ömlenek a mozgójárda-vonalat sem felejtve ki
Fel-alá fog parádézni mutogatván bátorsága jegyeit a tárogató
A frissen mőtött beteget nem bízzák gépekre
Lefuttatni a tervezetet mely megfıtt a rabszállítóban
Takarítósejtek áttört sorompója
A mulasztás kokárdái
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A LÁNC

Az áldozókövön keselyők tollászkodnak
Abbamaradó szirtomlás
Elmebetegek süllyesztıje mely búzacsírával sosem telítıdik
Füttyent meglepetésében az óvatosan szemerkélı szitár
Tavalyi száraz levél álla a mellére esik az álmosságtól
Reggeli hírmondó
Úszó piac
Amennyiben kimerülı félben van az esti mese használd az elektromos ösztökét

A LELÁTÓN

Kék kutya látcsöve csengettyőszó
Az éterben elérhetı a konzerves doboz kocsonyás kiürült tartalma
Olvasni ott az árapály
Barna bimbaival a liszt még virulássá is szelídülhet
A moszkitóháló nem véd az orvosságszag ellen
Egy ajánlat nem áll fönn örökké
Ordas fej
Télvíz idején érik a forradalom a szent etőd oromdísze
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A MAKULÁTLAN

Az önjutalmazás szökıárjánál prédikátort fogni
Az autista bőz kantinja
Aukció
A könyvesboltból ki akarnak dılni a szépelgı búzakalászok
Fogyás miatti szabadságvesztés amit elvek karambolja követ
Élı kövekkel sakkozni
Mint dolgozik és öl és morog a féltékenység gyökerek csapszékén
Az ırzıvel csínján kell bánni kéktıl barnát féltı törött pedál a zsúfolt imateremben

A MUTATÓ

A megható szertartások
A virtuális széfek
Ügyesen elrejtett térkép tükrözi vissza a szentélyhangulatot
Felhajtóerı oldja ki a sámánokat a fagyöngybıl
Kaktuszok között kocogni szamárháton
Árverésen dönteni egy könyv sorsáról
Lótuszevık
A gazdasági összefonódások mind áttekinthetetlenek
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A MŐVELET

Antimilitarista rosszmájúság gubancai és rúzsfoltjai
Mozgó protézis
A bulvár fölött lengetett szarv ködbeveszı mesék aranytrombitája
A cölöpverı árny felegyenesedik a priccsen
Szökıkút izzó denevére
A szivattyúk sorfala egy lokálpatrióták által fölszalagozott libegı parlagi
Zenebonájában
Kameraellenırzı központ
Savóval restaurált sorompó a paranoid bolygó pizzakirálya ki unalmában eposzokat
Magol

A NÉZETTSÉG

A lassú szenátori szöszmötölés megérett a kitömésre
Unalmas penzum
A büszkeség pírja túlságosan epekedik a marketingképzés után
Kútban nıtt fej
Csillagkép a túszok ára
Harangkondulás a fél életét azzal tölti poénvadász
Ha kordbársony csempéken taposol csellengık kalendáriumát lapozd fel
Te szívószál én mindent félreértek
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A PÁRAGYŐJTİ

Megregulázni a mézkeresı detektort
Ara
Lakodalma tetıfokán a pazarlás díjkiosztó gálája orsóra tekert pipaszár
Stábkonvoj
Egy penészesen néma templomban romok szíja feszül
Lovaggá ütni a dérrel sújtott bujdosást
Porollóra csukló falásnyi berek
Sütésálló kacagógépek galaktikus fénymásolatát ırzi a monolit

A PORONDON

A galacsinhajtó álomkontár el nem páholt szörnyeteg az erjesztésnél
İsi fészken sötét erszény trónbitorlóvá növi ki magát
Tolerálni félórás késést
Liget
A kellemetlenségek iszapbirkózása jót tesz a hasmántnak
Sokasodik a hıkamera a kérdıívekben
Csapágy mely magába öleli a csillagrendszert
Égig érı paripák
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A REPÜLİ SZAMÁR

Ép bırrel fapapucs inkvizítora
Foganatosítani a tiritarka mintán himbálódzó rokkant gyalut
A szélárnyékban betegre rágott szürkék körözik a félkész hulladéklerakót
A kitaszított gáncs az
Gémkapocs a lángvágó ereklyetartója
Néhány nem éppen távoli kötélcsomó mely még gondol a méretekre
Hüppögve tovább magyarázni nem elég alvadt vérő a bıkezőség
Már egyszer tetszett a behódolás de az elégedetten szürcsölt rum a szálkát csak 
Hírbıl ismerte

A RÓKALYUKBAN

A bolondság eufóriájával leönteni a símaszkot
Pedál
Ennivaló gömböcske
A munkavégzı képesség melléfogása ácsolt jövevénynek balett-táncos mágnesgyőrő
Rozsdamarta rovat tompaszögén pityizáló nyelő kalapács bong
Elhárítás kacska kező puttonya
Moszattenger ne hagyj minket kiszáradni
A griffmadár erejétıl elszakíthatatlan a beteges hajlamú lovarda készenléti
Állapota
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A SELYPÍTİ

A hordó dongája mely sohasem jóindulatú
Strandlabda szırrel behintve
Menekülı ohm méták keringését szabályozó
A két autóülés közötti vámpirizált kardánbox szónoklata mely zsanérokat ront
A tenger alatti búvárharang lopakodó fényei aláássák a völgyet
Plezúr
A kisebbfajta államcsíny mércéje
A celofán minden egyes lépésnél buzgón megcsörren a kanári tiszteletére

A SEREGHAJTÓ

Új népbetegség vagy lencseszem muhar között
A megszokott ultipartin nincs ott a felhıtlenség ami vasat puhít a ruhabálában
Állásbörze
Csörgıvisszhang
A pankrátor összebútorozott a hidalgó tótágassal valahol faragni kéne az injekcióstőn
Fél sílécre való ereszkedés alázatával megállásra késztetni a lavinagörgeteget
A vasbordájú projekciós tartalmak együtemő menetelése
Csinos zsebeket varrjatok az óceánra
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A SKALPVADÁSZ

A fonadék elnyeli a veszély rezdüléseit
Jogi vákuum
Visítássá vékonyodni
Ugyanabban a fészerben óvodások megtörik az ifjúi félénkség jegét
A transzformátor szájíze szerint való az eljövendı hidrogénfelhı
A sivatagi tetoválás kelyhet deformál
A színek sajnos egymásnak esnek
Habzik a mozdony kereke a seprık kijárási tilalmát tartózkodás követi

A SÚGÓ

Klímaberendezésekbe csempészett graffitik
Forrás mely veszélyt szimatol
Cikkanás
A stressz mentesítıjáratai
Ruganyos izmok táplálják a nihilbe veszı sugárkezelt búgócsigákat
Tengerszoros hintája
Mozi
Folyik a megmérettetés elcsituló lárma és kamerafelvétel között
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A SZÁJHİS

Az élı ütıkártyák
Betonkeverı
A restség szó az ökölcsapásoktól megittasult paták áztatott kötele
Forogni fognak a délceg erıdök is
Csituljon végre a szerenád
A csecsemık röpködnek a végsı állomáshelyük egy derék hír
Meghal a reptér a kitinváz manökenjeinek a dobhártyarepesztı
Sikoltásától

A SZIKRA

Pumpálás nélkül a kockázat elinal a recsegés felé
A festékpatront lehetetlen lemosni
Cselgáncs
Hisztérikus jelenet
A tárolók megütköztek a tőzvonalban
Akit a főszerek fogdmegje főt az kenje be ragasztóval a viaduktot
Fojtó zsivaj
Mióta lettél ételkihordó azóta a busz kapaszkodórúdja hápog rád
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A SZIMULÁTOR

A szegély becsősei korcs teveszülöttek
Ikon
A hipochonderek bibircsókjára esküszik a targoncát húzó heveder könyökvédıje
A bıséges mentséghalmaz lencsealakban megsőrősödik
Az internetes licitálás gongütést adó malırjei egy győrő szorosában
Makramé tanfolyam
Szıke szuka
A zakatoló tömegszállás küzdelme az elmosódott tárgyak éles kontúrjáért
A szabadesés prizmája békejussát követeli
Elátkozott pubertás s a langyos sör sokmilliós metropolisza

A TELEFONFA

Parafrázisokat keresni a rekedtségnek is beillı pipacsmezıkön
A sziklákat kirángatni a földbıl
Skorpiómarás
Lavírozás a csikkek között
A meddıhányón kopasz kondulású drukk illumináltan száguldó tızeglápja
A fikuszok s az operettek korszakát éljük
Doppingszerrel mily édes a burgonyahámozás
Borotválkozásom a számkivetettségben az ısi párbeszédek liánja leint
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A TŐ ALKONYA

Rend szipolya
Üvegszál
Dorombolásban gazdag váratlanul betoppanó vendégek különc ajándékai
Égitestek sírrablója fokozd a vérkeringést 
Az ínyenc mesterkedés vámkürtfújása örök lombfőrészhullás
Talajtornát nem tőr a toboz
Tımondat szállongó petevára bezzeg
Viták heverı hullák mozgatják a lakatokban rejlı alkalmat

A TÜLKÖLÉS

A harcedzettséggel szembeni halottkék zsindely apácaösztöne
Részesedés
Mászófal
A finom koordináció tápegysége tollászkodva fürtös
A súgdolózás ártalmasabb a bepólyált vasércnél
Tüsszentés áriája ingerküszöb 
A strandon kifehéredés s az ábrándozás strigulái
Lepraékek tájolója
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A VAJÚDÁS

Hangoztatott nézetek üres felelıtlensége
Gyáva lavírozás
Nagyüzemi kötöde ugye te egészségtelenebbül étkezel a laboráns bolháknál
A kopogás az kopogás
Nincsen semmilyen tıkesúly
A névtükrök ragyogása által becsapott farkasok elszívott
Békepipája
Chipkatonák
Bátorság volt évszázadokon át az álmukban motyogókat nagy sokaságban követni

A ZSÖMLÉKKEL EL KELL BÁNNI

Féllábú tücsök
Tekebábu
Gombostőket izzítani a vákuumvámpír köldökében
A lıportorony gödrök esti mélabújához igazítja narancssárga kométáit
Királyhágó
Pertut ivók a föld sói
Cirkuszi röptő evezık vörös tolla parkolóhely
A bronzoroszlán sörényén karmába fojt a testamentum tündérének a 
Hüppögése
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ACETON

Belebotlani egy szellembe ami nem szerepel a telefonkönyvben
Egy hamis felmondólevél intrikákat szı
A tomográf alagútja
Nehéz maszk
Nem lehet a savakban lubickolni mert nincs térereje a koccintásnak
Még egy utolsót énekelhetsz aztán az evıpálcikák a kiszáradt medencén áttolják
A szarkazmus lejegelt bibéit
Higanyoszlopok a kosárfonás mentén

ACÉLGOLYÓ

A demonstráló lejtés merénylet áldozata lett
Drukk
A vak glükóz nomád tusfürdıinek üvegvágó begyantázása
Pici kakukkokból születnek az elhárító paragrafusok
Két kupac keményítı
Az amfiteátrumban a nap tüzének a pojácái
Primitívek szárnypróbálgatása
Kikacagni a donort
A hópehely gerincoszlopának a feltárásánál elragadnak az agresszív gyökök
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AHOL

Ahol a beöntés veszélye fennáll ritkítsunk érdemrendet
Kocsányos tölgy
Lábujjgyőrő
Lángoló palástú szerzetes
Karabiner mitıl a gyertyák kackiásan állnak
Kıbıl faragott bálványok ırzik a csalánkiütések forgatókönyvét
A csizmát több helyen is megfúrni
Amit ti hamvnak neveztek az vallatóra fogott együgyő lázas szappantartó

ALVÁZSZÁM

Krampuszok jönnek és péppé tapodják a megláncolt kalapácsvetıt
A folyékony idı ékkövei oxigénsátorban könyöklı szkarabeuszok
Sínai homok
Az ábécé restelli a habitusát
Krónikák völgyében kiserkent csermelyek
Rigófüttyöket sugároz a szótár ha a hasított tollszemek menetfelszerelése
Késik
Öngyilkos viadukt
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ALVÓ ABLAKOK

Rendszámtáblát szerelni a habarcsra az ominózus rándulásra
Digitális szakadék
Aknaszedésnek alávetni a megcsendített cintányérok beruházóit
Tudománnyá fejleszteni a nyávogást
A terelırács nem teljesen megbízható vigyora
Csillagszakadár a ló kemény patája megfertızhet
Imádkozzunk a fészekhagyók fölépüléséért
Csomagmegırzı emberség a vágóhídon keresztül még ring a kóbor anatómiai atlasz

APADT BEGY

A bambuszt károsító rovarok
Koponyaőr
A kék diéta a féltékenység tangója
Az igazság hihihi az szórakoztatóbb a vén szelénhenger kiütéses hátától
Ruhaszárító kötél min barna dudorok éktelenkednek
A bádogember zsebe szelektálni kezdi az illatosított nyakörveket
Kemény tornagyakorlat kihasznált kavicsbányája kereszteket fabrikál a lisztszerő
Cementpornak
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ARÉNA

A kozmikus nosztalgia vírusai
Zenélı doboz
Zúzmara bujtó asszonyi öl eloldoztátok az útvesztı tőz korlátait
Építészeti fricskák viharkabátban
A kérdezıbiztos kikél sírjából hogy kifossza a jól elraktározott kommunikációs
Csatornát
Vízlépcsık botladozása
Gondok cseppkıbarlangjában gyönge kidudorodások súrolnak habos
Csiptetıt

ÁFONYÁS

Lehetetlen küldetés
A füstre jönnek csak igazán a megnyirbált kiskacsák
Táncstúdió
Öböl
A híd alatt lakozó manók áramlási sebessége
Honnan ered a csodálkozás talántán a szabadságra ítéltek krízisalapjából
Szinkópákat nemesíteni amíg ki nem üt rajtunk a mocsári láz
Gömböc ugye te vagy az aki naphosszat körmöl a vizelethajtók esélytelenségérıl
A balhorog érvényre juttatása
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ÁMOKFUTÁS

A rossz példák felsorakoztatása
Eszelıs holmik
Szömörce
A selyemgubók a szárnyuk rezgetésével csillapítják a kaptár melegét
A koplalás elválik a fiatalságtól és asztrálködöt eredményez
A sablon mondatok kiürítik a parafrázis tikkadt homokozóját
Denevér ragadt a hajamba ezért nem tudom felborítani a rapszodikus rabszállító kocsit
A mőanyag vonalzó dúvadjai kásás horizonton tipornak

ÁSZ

Kicsi áramok szelíden paroláznak a torkos fenevaddal
Diaboló
Fagyos sál födte hód a csiklandó tenyér puha vegyülete szájkosárrá formál
A kéreg püffedt s az olvadáspontig hevít
Ki siralomvölgyben tipor az szúrja keresztül a meakulpázó csalánt
Dévaj szamovár duruzsol a hangyasétányon a bakter tojása az ellenırzı szervek
Perhuszára
Tönkrement kártyás szopna száraz anyamellet mivel nincs más
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AVÍTT

Az elsı tananyagcsomag senki bolondja
Passzió
Zománc perget fals pocsolyát
A sipító füttyjel gátjain átbukik a behívó parancs
Lisztes fıvel partitúra fércel össze dacot gyalázó zsolozsmákat
Nyál dominál hirdetésekben 
Zárra zár
Az elsı sor mentén alumíniumkanálból rendjelek tépik az avítt köldököket

AZ AKNA

Pizzalapok elıfutára fiaskó
A mamutvállalatok ládafiában szipognak a kurzorok
Akadozó izotópellátás
Mappák belseje
Kultúrmissziós ivarérett pulykák a piromániás gumók hıs eltakarítói
Alighanem térdfájós mégis megellik a tromf
Látlelet
Flexibilis boncolásnál úgyis kiderül a kémcsı minden turpissága
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AZ EGYEZTETÉS

Bólintással elérni hogy mezítláb is utolérd a szerencsétlen esélylatolgatást
Az írás megölése
Démonmentes nászút
A természetes kopások okán feljelenteni a vetést
Aki a stafétabotban bízik az tegyen félre az ünnepekre petesejteket
A mentıs
Mentesülni a bélések kicsapongásaitól
Citromlé mely megcsalt virágok lipideit oldja

AZ ELTÉPETT KOTTAJEGYZÉK

Nyalogatjuk egymást és a rosszakaratot
A sóherság gondosan elrendezett vadállománya
Halódó cibere
Ikebana
Lyukasórás koszorú sózd meg alaposan a perpatvarhoz készülı paradicsommadarat
A firniszek látogatása
A presztízskérdés öröklıdik
El-elcsukló dadogással nyákos belvilág licitál a szisszenésre
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AZ ESÉLY

Letépni a ködöt a kikötıbe visszabukdácsolt álomcsapdáról
Elektromos ablakemelık
Víztaszító vámpír tornázz a gépies hebehurgyaság
Törvénytelen szerén
Katonai múlt
Animáció
Villogó vaku csıre tépdesi a lótuszevı prospektusokat
A bevégzı bog díszdoktorrá avatja az illegális plakátragasztók zord palánkját

AZ INGATAGSÁG JELEI

Ha ferdén ég a fogszabályzó ringass megvadult indákat
A húzóerı rosszabbodása
Süket cukkini
Engedelmességre szoktatni a néger pipacsot
El az ablakból borulat hurkás merülése
Felhúzott horgony mely papírsárkányokat bojkottál
Nullpont
Árpatöltés tiéd az állandó rendrakás próbatételnek alávetett hanglemeze
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AZ INTÉS

Leigázott gépek békaembere alábukhat a szitkok közé
Síró vadkacsák
Téged is szólít a titokzatos bagoly plüss rugdalózója a fényszaruból
Pihentethetsz kavicsos meder fölött gyertya mellett virrasztó sebességkart
Zöld kötélen hízik a sóhaj
Nyíresre támaszkodó pacsuli
Bronz
A gaztettek szürkés mennyboltozatát az állományritkító böffenés vigyázza

BÁRMI FOLT

A kártékony konnektorok
Lófejő bambuszrúd melegítsd át a dombormőre ütı tepsit
Pihenıt nyerni
Megfejni a magánszorgalmú kegyeletet
A segély
A monológ lúgozta szertelenség
Kampók melyeket megrántanak a hibák metszıfogai
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BILÉTÁK ÖSSZEESKÜVÉSE

Pici kortyok szösszenete teszi ki az üdvözlı táviratot
A főtött hangulatok hangszórói
Batár
A fortély higgadt kannibalizmusa újra szagos
Ülök a hegeken
A hallószervüknél fogva elhurcolt ablakok
A sétáló hölgy kezébıl kitépni egy doboz gombát
Huncutság startgéprıl elrugaszkodó keresztcsontod tájékán szellızetlen
Hullakamra

BIZONYÍTVÁNY

Kosfejeket ırizni
Hitszegı bonbonpreparátum
Értelmességet tanúsít a bicikliküllı a kerékkormány rekeszizma nélkül is
Mezítelen magasságban a verejték ízeltlábúi önkéntes elvonókúrán
Vesznek részt
A csöpögısen zsíros megbízatások bomló szervezete
Fekete szurokpatakokat okádnak a mulasztások
Karanténba mégsem vonulhatunk
A szentjánosbogárfény hidraulikusan kiterjed a sekély peremciklonra
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BIZTOS ÖBÖL

Tempózó cipık vetélıje
A természetrajzkönyv járványt kiált ki
Sebkötözı tampon
Áttelelés
Egy kancsó kidılt tej a siralomvölgyben
A kérdıjel szára durván ácsolt
Gyanús raktár gyermekláncfő a nagymosásod
Sakkversenyek tábláinak reumás tagjai könyörülnek az elhajított körgalléron

BOJKOTT

A régi kormány keze piros
A falábú villámhárító talpütése rezzenést csigahéjba szı
Falikút
A rikkancs üdv nektek kokárda
Zongora kifeszített bıre fogadd tiszteletteljesen a főszer kitöréseit
Hajakba csavarodás
A zuhatag álmatagon siet be az áramütésekbe
Zilált mőtermek feketén szırös hátára miért pályázol dohogva
Az árvacsalán ragyák szunnyadó természetének szikkadt aszkézise
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BÖSZME

A lassú mutánsok balfogását nyálfelleg bizonyítja
Szirom bekecsben
Melák igavonók
Rossz felelet esetén vetkızik a tanár
A nyelv axiológiai tengelyét megvonó cáfolhatóság rútul elbántak veled
A nyitott lamellák
Az erényes kaptárok szervezkednek szervezkednek légkalapács robaja
Kikanalazott kagylók engem megbotoztak a hajnalok azóta 
A tarkaság foltjaival takarózom

BURJÁNZÁS

Halászó ikrek csontkovácsa
Bortömlı
Éteri oroszlán kondenzcsíkot húz felhígított reagenseknek
Óriási nyelv a folytonosság futószınyege
Zabból darált csirizfoltok fölmarkolják a zizegı idıt
Átlıtt pléh
Sarlókért könyörögni
A bedugult fülek hangárja fölött kampósbot puffogós glettje puhul
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CINGÁR

Régi ellenség a raffia
Sebek igazoltatáskor
Nyomkodott gomb zúzmója a megbolygatott melltő
Pocsolyában meggémberedett buzogány
Analfabéták freskója kártyapartin kaptár bélelte áhítatroncs
A motoroscsillag párhuzamos protézisek meghitt árkába zúg bele
Szakaszosan érkezı túsz

CSAPODÁR

Az üde barátság alkotta kör
Sötétzárka
Szerencsepatkó fáraszt hogy benne élsz a fészkekben vakondtúrásokban
A szilikonkeblek elképesztıen laza mozgása
Vadnyugati szamuráj
A berepülı pilóták meteorként elégnek
Tarrágás
Zsanér kifordulva vagyok mert hízelgek az exportált kalapoknak
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CSATLAKOZNI

Szemölcs alakú daganat
Bálnaellés
A civilizálatlan viselkedés eltömıdött harsonái
Fázó tücskök parádés menete
Fantasztikus ásószerveket döngetni miközben hóbakák győrőjében barna pokol
Zakatol
Kerekes székes vívómérkızés
Pukedlizı rafia
Az eszkimó nı térképe életre kelti az aknakosár szobrát

CSIKLANDANI

Lengı csillagfüggönyt ırjít a futómadár szektája
Koncertek uralják a gyerekbilincseket
A lekésett vonatok fóliájában súlyosan apad a gyömbérsör
Hortyogás
Sarkított program
A mézesüvegbıl tarka mosolyok fáraót szipolyoznak
Bepúderozni a kókadozó medúzákat
Álomcsapdában egy agg térdel elırenyújtott kezekkel a versenydíját lankával
İrzik
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CSÍKOS

Összefőzni a számjegyeket
Félek rászerelni a kipufogócsövet a harmattal búcsúzkodó várandósságra
Sarokból horgony
Tipródás
Elmázolt korong ugye ügyelsz majd a muzsikás lepedıre
Kontinens fuldokol a kései lakodalom barna hurkában
Mondd mivégre a sajtolás
Hallelujás ösvényeken cicákkal járni ott hol a diszkosz leteszi szatyrát megırzésre

CSIPKEKÖTÉNY

A felgyülemlett sóvárgás kémlelınyílása összeszőkül a kék sapkák vadonában
A rétre rosszul felügyelı kaszák
Szafári
A pont búg búg
Irdatlan magasban kéklik a puttony bélelte trancsírozás
Összesen tizenháromszor tört be ugyanaz a teknısbéka ugyanabba a terembe
A börtönházasságok csúf végkifejlete
Ahogy a fogaskerék tovább nyújtja a tuskólábú mozdulatot egy legyintést
Eltáncolni
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DARÁLÓ

Kukoricával a kezemben a mozifilmet alázni
Az érdekeltségi viszonyok kuszasága parkolhat a magához tért fölkentté tett
Vén fügefánál
Kódfejtı kormorán
Csévélés
Paralízisben fetrengve az agyagból tapasztott érvelés
A cirkuszsátor ponyváját fölhajtani
Avas szalonna zöld ujjaival összebékíti a fiatal faültetıket

DELEJVÉNA

Elektromos egérriasztó
Samott
Lompos szınyeg becézi a kihőlt falatok ismerıseit
Öreg postás a távcsöves nyomaték
Lépduzzasztó mikrokozmosz
A zöld tea képes arra hogy transzba ejtse a fánkot rózsák háborúja konklúzió
İrizem a pincék dohszagát
A fotók forrása újabb különös szigonyfákat rejt
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DERENGÉS

Eltávolítani adminisztratív módon a katódsugárcsı bizsergését
Vegyelemzés
Dögönyözıket a villámba
Az ígéretek erdejében kószáló hosszú türelmő kamasz
A csípıs kötıdések rendteremtı mőszere
Gázfutár
Feketemunkások édene rekonstrukció
A leltár szerint értéknek tartható a majmoktól elkobzott bronz relief

DÉZSMA

Az akasztófavirág imája is meghallgatásra talál
Szita
Kékhajú illúziók lúdtalpai hámozzák a fiatal tárgyakat
Futóárkoké az utolsó roham igazi társak a fızésben
A nagy árnyékú sáska agyara fekvést parancsba ömlesztett kıbegylukacsosság
Sudaras liliom az új kés párnáján nem nyugvó
Narancsbır
A tudat vakon sodródó virágpora
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DOKK

Meghibásodás a szénláncban
Bebillenteni a csúszdába a vékony pálcáival hadonászó paradicsomreklámot
A tárlót határoló zsinór lincselést jelzı keresztje
Gének a dobogón
Liftakna mely komp hátán is hízeleg
A mőlesikló tarló nyelvbotlása légiparádé
Üröm
A priusza ablakából kikönyöklı másnapos rekedtség

DŐNE

Szigorúan fikciómentes turnék
Akik rajzolják a nikotint levedzı térképeket azok elijesztik a vérrokont
Koccintással demonstrálni
Két minıség romlása
A meggörbült sín fiai megejtik a terepszínő ponyvát
Ártatlanság harangja kondul aztán meg a kvízjátékok nyelvhasználata begızöl
A fjordok mélyén még él a gyöngy mely bırtépázó pisszenéseim elorozta
Csíraképes állapotban van-e a csapdákban szegény csuklás
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ÉJI MASZK

A futómővek duplán font röheje
Gáncs
A végsı meztelenség lebontja a kiújult teraszokat
A kongó bombasztika hamvába hal a sorszám pribékje
Fuldokló gyöngyszem arája
A szemtengelyferdülés napbarnított aranyhajlakkja a málháját keresı japán
Fametszet
Kecses viperafajzat

ÉKÍRÁS

Mitıl habzik a szömörce mely hamisan énekel a kórusban
Lepkebáb
Barátságtalan torlaszok
A szurdok megszállói kötvényeikbıl dagadt hal pikkelyeit etetik
Annyi mókásat produkálni amennyi sovány srác búcsúzik lebegın a lakótelep
Dramaturgjától
Kefelevonat kirajzott fiókái szögesdrótot göngyölítenek a főrészportorony elé
A friss szendvicsek a másolatok díjai
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ELHOZNI A DERŐT

A szifilisz rejtélye
Morzsoló
Gombismereti fogtömés az elsı sajtünnepen
A vén bogyó kutyapórázba szökkent ki vezeti ezután ki ki ki a rossz tudása
Nem egyenlı az operafirkával
A valószínőség számítás siralomháza
Emberi tőzcsap
Rózsapír
Szellemtanya a világörökség része osztály tősarkon

ELNÉZÉST

Az elzárt térségekben zajló forgalom
Intézkedés a fogadás miatt
Érosz elnyerted kupád azóta szélvédıket ültetnek a távirányítók szívébe
A szappan-íző kurázsi minden egyes hajcsavarójával jóban van
Kis olvasnivalóért jön a szaltó
Az árny idézése
Bukfenc
Amikor a kürt láttamjelei birokra kelnek
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ÉPÜLETES

Meddı ékezetek jól fogó kontrája
Pamflet a rosszmájúságról
Seregestıl ömlenek a békák a gyufaúsztatóba
Plagiális hangsor platty reflexzóna körül ıgyelgı pozitív energiahúzás
Ikerdomb
Nyőg mohája kegyetlenség
A kékes felüljáró vallatta négydiplomás fanyővı modul
Fontos háttérinformációt közöl a mélyen kiszakadt zseb

ÉRDES

Kandeláberek szivarjának a hamuja éber akár a rögtönzött bagolyszemek
Rap
A bökkenık nyugtalanító bírák
Az apró lépésekkel az a gond hogy mind csak tünet mind csak álca s mind epekedik
Egy basszusgitár után
Körömtérkép
A hálózsákot mint diagrammot analizálni
A struccfejet betemeti a súgók hárfája
Degenerált csuklások hirdetik a nagybendıjő polipon könnyzacskók
Váltóhibája harcedzettség
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ÉRETT

Az alakváltók cséplıjében fennakadt sztori
Elözönlı nyílhegyek
Szeresd a számláidat suttog a reflex halrúdja s az aranyszabályokról írott
Oklevél
A fogalmak hajzatába döfve a távlat mely beméri szemérmünket
Elkésett film horgonyt fel
Tündéri napraforgó végy szimatot
A jellemzavar kıpárkányától mily találó is tud lenni a masszırsznobi

ÉS

Az elefántormány optikájú fényképezıgép
Fıgésa
Testkörzés
A nyelvtani hibák száma
Hámló tapéta földeld el a fülcsavargató betontuskót
Óvodás lepény felılem akár akkumulátort is szivárogtathatsz
Megbocsátott bőnök repülnek a piros anorák felé
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ÉVAD

A kétnemő társadalom parittyaágya
Habarcs
Kihúzni a viszály méregfogát
A bokros jövı rúgóközeibıl kitaszítani az árnyas pillájú márványtömböt
A merénylet eléggé virágzó dekoltázs
Hazafiságon a szemöldökfa hamvadhatatlan pokoljárását értjük
Kétfülő áldozati korsók
Félúton a süket pénztárgépig az éhbérért gürcölık gerezdje megfeszített kobold

FACÉR

Harisnyát húzni a villasor fejére
Lágy fütyörészés
Dugattyú
A tördelési díj esetében a sorrendet nehéz lesz megállapítani
Belezuhanni a felületbe a riasztó legyızi az éppen aktuális hang és távolságadatot
A mentesítı fúrás talpbetétébıl zsír folyik
Ha flitterek halmán taposol ne zavarj mert gélt rabolok
A nagy lopásteszthez fordultam minekutána repetát kértem a méhektıl
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FEHÉR LOMB

Ne aggódj a kék forgács a rianásra támaszkodik
Aforizma kinézető pimaszság
Recsegı akvárium
Nem kerülhetitek el az akasztófát csak ha képlékeny a térítıtök
Jó dolog a napfényt vonszoló agregátornak udvarolva megsarcolni a higiéniát
Mielıtt elkezdenéd faggatni a rajtaütést méretesebb szánt válassz
A derékig érı kaspó erıltette tandem
Jóváhagyni a kızetek palás szerkezetét kilakoltatni a stresszt

FELTÖRİ KALAPÁCS

A statika barbár álma a lábpumpával
A péksütemény nem hisz a kezdı filmcsillagokban
Táblakép
Egyetlen rántással letépni a kékszegélyő saruról a fegyencléptő ikonosztázt
Atomcsapat
A sárga boríték ajánlatai
Az urémia utolsó csırcsapása
Hajdan kackiás férfidísz ne szomjazz te éremdús csapodárságot
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FOTONTEJ

A mintafelismerı filterek
Kamaszkori pörsenés
Buzgó bogáncs kifejti a bordát a poros oroszlánmellbıl
Hol szobrok érlelıdnek villámmal üzen elektronokban a máj
Gyenge vegetáció
Megtépdesni a vonítás szakállát
A talp elhagyja a gát ultrahangos szájhagyományát
Az üres strófák zombijaiban lerontani a lila vésıjő pedálok böjtjét

FÚRÓKORONA

A fogpiszkálók vájatába állig süpped a harmat
Harangöntés
Alkóv
Hazug kirándulás amit azért kaptál ne nyeld le folyton a zsilettpengét
Bomba ugye téged hívnak zenitnek
A nemzeti büszkeség egy orr nyálkahártyájának a folytatása
A nyár slágere megkövült múlt
A visszaragasztott fejek mohakészlete egy nyakatekert földrajzi szélességnek
Hódol
Ollók a fedélzeten
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GERJESZTENI

Búcsúmanıver
Eltört kormánylapát
Ráolvasással nem lehet válságot kezelni
Préselt homoktechnikával készült horzsolás
Félre a villámtréfákkal motyogja a kandeláber ami morzsákat hint a fejemre
A fekete özvegy karikatúrája
Magasított faveranda a frontoldalon
A dzsip dülöngélve halad a halszagú bárka felé

GLECCSER

Eretnek hírébe keveri magát a rengı térháló
Az alkalomhoz alig illı büszkeség
Felhasználói név
A diadém
Tompa morgás kél majd libabırt mar a szünjel hátára
Ikonok szabásmintája miért tőröd el a kannibálok nevelte szlenget megszondázzák
Csakratisztítás a megszentelt mazsong szerint
A röntgen még ki sem forrt a csörlırendszer máris kapitulál
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GÓLYABÁL

Belerögzülni a fal belsejébe
Váltófutás a rosszullétek terjesztıje sírógörcs
Öv
Leszúrt karók követe ritmusra bong
A fogas kérdés selyemköntösében izzó könyvlapok merı üszke
A legszebb zsoltár elpusztít minden emberséget
Az akarat köveinek az értékesítése
Hajdani naptár
Jól ápolt kéz halk sóhaj nyerjétek meg nekem a görgık háborúját

GRAFIKONVARÁZSLÓ

Parázs béklyókat lövell fel a nyom a tiszta sebhelyek piros sapkás naplopója
A gótika elvesztett talajmintái
Törıdés
A sóvár ujjak számára elérhetetlen a régi halandzsa
Fényburkában látni meghalni a tölgyet
A villámok köhécselése
Szú
Kelet kínzásától kijózanult porcogók árulás orrszarva sem bír velük
Kék ágyúk pallója kapd vissza magánszférád
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GURÍTANI

Ha az udvartartást megöli a monszun az effektek mind regisztrálttá válnak
Hányásszakértı
Túladagolás a praktikusság terén
Elkeserítı tud lenni ha a dobbantó alpinista kihegyezi az eladósodás összezsugorodott
Leveleit
Mikor ismét elakad a fémcsepp a fehér pontokra kiül a dáridó
Sértıdött vadrezervátum
Himlı
Ólomtengerben gázolni miközben a sáfrány fejlıdése rögtönzött konzíliumra hív

GYORSÉTKEZDE

Szükségünk van egy neszre
Szakállgyár
Trió
A makramé elfüggönyözi a totem elnyelte kitinzár magnetikus fulladozását
Hálóing nélkül a kártyalapcsattogás vacok után síró alvázvizsgálata
Neuront a jellemrontó székesegyházra bízni
Parázna vágy
A só verejtékcsöppjei és alvó kutyák vetıdnek le elektronikus modellek magaslatából
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HALMAZATI TÉNYEZİ

Hajfonatok zajforrásai a milliméternek csak kakasa taréja visszeres
Panoptikum
Tegezés
Adassék illı tisztelet a lápnak
Sárkányölı egyre a harsonáját fújja a végvárak romjai nyulakat tenyésztenek
Számok sisteregnek a mihaszna kendı honvédı horgonyán
A részvét ugarán az önérzet préselt virágaira lıdözni
Nyersáruban halmozódik a bénává vált fölvonó

HAMV

Szelepekhez jutni velük rántottát herélni
Paprikafürtös geometria
Felhorkan a szobor a jóság tekintetében meggyőrőzött
A libabırös csekélység esengve ütıdik hozzá a méltánytalan urnához
A pusztulás fövenyén csakis a hálaadást fogom engedni közlekedni
Kocogó lugas
Jászol
A hajlakk ledoktorál a lyukas híd kéretlenül alamizsnát oszt a delíriumnak
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HARMÓNIA

Belesziszegni egy láthatatlan mikrofonba
Irigy csıvezeték
Kóma
A rossz alvók hátukon félig balzsamban méretes hıscincéreket cipelnek
Gránittá fagy az életfogytiglan a medvebırre kiterítve
Megdöngetni a népszerőségi listák kapuját
A kondenzcsík megsüti a nyelvet
Keserő likırt dörgöl pávatollal ékesített gerincembe az elszarusodott pantalló
Egy-egy mérges sörtepamacs kinı imitt-amott a fejünkön
Tükörsznob virít a közös vonások asztrálködében

HÁTRASZALTÓ

Pánikot okozó szellemecskék bújnak meg a nyílhegy belsejében
Hatalmas hasábba szorult enteriır
A levéltárca hosszú utazgatásai közben elgázolt egy fülig szerelmes
Eszmecserét
A sehonnaiság érzése
Tabu
Karcolat a hısök koordinátája
Mőköröm óvatosan bánj a fölforrt békalencsével
Szabotázs tuberkulózisod papjainak szócsöve két törölközı furcsa kombinációja

123



HELYSZÍNELİK

A tétova rezdülésektıl ösztönözve akasszunk hollóvirágot
Pallosjog
Majmok oltása huszárvágás
Affektálj a végleteknek
Uzsorás nem látod hogy a mankó mellett végre saját lábam nıtt
Félek a demarkációs vonal szédületbe ránt
Számok halmaza kivégzés nem érek többet az esetlenségnél
Orr kontyába tőzött hasadóanyag

HIDEGZUHANY

A táj pöttöm lelke sustorgó malom
Lép
Használt dominóhad az olajnyomat félcipıje szivaccsal dörzsölt kópia
Dohány dohány nıvéreiddé szelídülnek a ripık barkaágak
Miniatőr jósda hídja elnyőhetetlen székbe törölközz
A bólintások frissek a rándulás elvetél az elektrosokktól
Léc bizarr fárosza
Levélnehezékre támaszkodik s jó áron vesz hagyatékot a beidegzett félelem
Árva nippje
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HIGANYOSZLOP

Halhólyag torkolattüze olvasatlan
Gyertyaszakállú szemetes kosár egy kiszáradt moszatból vezeti le vihogó egyenletét
A temetési szertartások megsértése
Teleportáció
Izomláz effektje barikád
A szakács eufórikus konyhájában megszüli az opera emléktábláját
Géz
Ti kábelek fonjátok jól körül a mutáló hangot

HITRE HIT

A meglepıen gyors mérlegelıképesség hamisan kiállított okmánya
A bedugaszolt hordók
Fix ábrák
Egyedül a pirulák nyelve érdes
Hosszú robot drámázik a zöld zuzmó katéterének
Nem sürget senki elrohanni megszelídíteni a fülkék koboldját
Bejutni tisztes társaságba
Rabló minden perc s forró hangom csontig szed szét
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HOVÁ SIETSZ

A dércsípte haladás trükkös csomagmegırzıjének az éteri kulcsa
Iszapos undorító mészárszék
Lepénybe ágyazódás
Ülıkádra szakosodik a rövid villanyszolgáltatási zavar
Törpeszalonok egyhangú vakációja
Csillagsztráda
A nagyüzemi termelés betölti a repedéseket a tojáshéjszínő tőzfalakon
Szavaink szépapái sós pác fosztogatta pongyolapitypangok

HOVATOVÁBB

Engedelmességre kell szorítani a portáldaru horgát
Gégecsı
Az a nevelhetetlen tajtékpipa
Puska emeli agyát nem sokat törıdve a lidérccel mely rendületlenül egy
Alumíniumsípot fúj
Az üzenetrögzítı fejszék ferde nyaka
A félméteres golyóstoll anyagi megrázkódtatása
A repülés hıskorának kísérletezı kedvő aviatikusai elbuknak egy járomcsontban
Sütıház felbujtott méhe morog a pusztát bemérı pléhrózsa szirmaira
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HURKASZÁJ

Hőtıt bontani
Mőgyanta
Bántalmazott nıket védı földalatti szervezet
A biorezonancia törvénye szerint az álmatag trió kikosarazható
Fejléc
A fullánkban pete érik
Parfümnél megtapasztalt allergiás reakciók
A denevérek központi kábele áthullámzik az ecsetrıl vett szagminta fölött

IDİTLEN

Órarend
Hányingerkeltı gyilkos bömbölés
A bőntudat sarkantyúzta tehervagonok
Egymásra folyatják a tejfölt a napkollektorok
Idıtlen mítoszok
Becsületrend
Kipofozni a magokból a diverziót tölcsérei láncos bombáknak
A tápláléklánc legaljára penderülni
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IRAM

Gyökjelekké bokrosodott terminátor
Nyugták laza boglyája
Szösz
Amforák nyaki ütıerén keresztül zajlik a krétaporok mennyegzıje
Nyereményakciókkal kifogni a sánta kudarcokon 
Avult szárnyak hétvégi sokadalma terepjárót summáz 
A gutaütés gátırén iszappakolás
Ájtatosság hiábavalósága csald vissza az ágyúcsıben rekedt kosárlabdajegyeket

ISMÉT AZ ÉLVONALBAN

A katonai sírokat szétvagdalni karddal
Esıkerülık
Eladó a ló szügye
Kerti törpékre bízni a félig részeg vıfélyt
Kockázatmentes nemzeti sablonos ünnepek madárijesztıjén frakk a gála
Rázni rázni az öklünket az ártalmatlan nyüzsgés felé
Forró vasaló
Detonátor csípd fülön a tó tükrén kacsázó delejes kavicsokat
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ÍV PARANCSA

A teremtı hang börtöne megközelíthetetlen sziklasír
Lift
Önmőködı ékek
Kísértés a rejtélyes dóm mustármagja elıtt
Hunyt szemünk horkoló mozijában a bot új szigetraja torz értekezletet hív össze
A karattyoló klubok rákkonzerve falusi turizmusra szakosodik
Az őrerıd irányítócsarnokának poklában a pályák eredıjét az oldalhajók támogatják
Zsírbuborék dagadj totemoszloppá

JÉGCIMBALOM

Forradalom ihlette grafikák
Mesterséges rekesztés
Kőr
Pörgı nyárs rántsd öledbe a temetıraj kemény vetélıszálait
Új kéziratok tagadása a hídnál elfolyóban
A lezárt sorompó bambuszültetvényén átkelni
A szent grádics
Azok a szegény halászfalvak a mimikájuk ülepe alól kikacsint a másság stratégiája
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KARCOS

Rugalmatlan érfalak
Szenzor
Kémkedni hagyni a kaktusztövist mely amúgy is belelóg a levesestálba
Babonából elhárítani a fejünk felıl a folyton zümmögı kórust
Fölnyársalt daru izotópja szereti a megkettızött biztonságot
Miféle kísértéseket kell legyızni ahhoz hogy a pékáru puha legyen
Gyertyás kép
Amiért a kulcslyuk küzd a kanális tele aranyhajszállal

KIFLIRÓZSA

Vedlett lókefe porontyaid gyertya-koppantó 
Fosszíliák
Kiőzni a bodza lelkébıl az izzó azbeszt fehér szálait
Barázdái gyalázatos spekulációk kétágú kúpjainak
A tőzjáró országutak ırangyalai sajtópáholyt létesítettek
Jelentkezésem a fejvesztett futamra
Félresöpörni a barométereket
Rések az idın
Az utazó fa gondtalan rézgálicának opált sugárzó sziluettje közléskényszer
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KINCSVADÁSZOK

A szemrehányással tapétázott arc
Torreádor
A finom-erezető márvánnyal bevont letartóztatott permetezık válóperes teleszkópja
Tétlen emberek ügyfélfogadása
Puhatestőeké a csigaház s a tökéletes mozdulat
Szınyegtekercs
Imágó
Kalaplevéve fejével búcsút int az irattartó ádámcsutkája

KLÁN

Ocsú
Varrat
Akiben túlteng a kishitőség az olvasszon tégelyekben síkidomokat
Kakasszóval megnyitni az ítéletek zsilipjét
A kolosszális tréfák áldozataira udvarias krákogás vár
Korok keresztmetszete
Állatbıröket áztatni hideg folyóvízben
Angyal dobol a tortákban
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KOHÉZIÓ

Kelepelni nincs kedve a gólyának
Zselé
Helyhatósági választás
Az elkallódott vízumot a tartaroszban hagyottak fanyar körtéje csipegeti
A pecsét hátsó gondolattá változik
Semmi páratlan vámbetege irtózom embergyőlölı fázisaidtól
Mentol szaga terjed szét a szobánkban
A báj halálára én bakancsok párbeszédét alkalmazom

KOPÁR ÖL

Ruhatári teendık
Napfonat
Furcsa sündisznó az alabástrom
Narkomániás kızápor gépi keltetése orrdugulást okoz az onánianemzık 
Regiszterének
Báli topánka
A hajhagymák tudós medvéire dupla prém kerüljön
A fintorgó kölyök kezében biztos térképészeti pont a lábtyő mi fekély elítéltje
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KORRAJZ

Kasztrendszer kiszolgáltatottja nyúlós bikanyál
Nyakörv
Lökhajtásos mankó
A színehagyott transzformátorok lábvize
A toronyház idétlen rémuralma lobonc piruetteket kántál
Deportálni a homeosztázist
Megfojtani az agresszív bójákat
A zsámoly kéjenc zsíroskenyere préritőz kövületeiben parádézik

KÓKADT

A lagúna egymáshoz préselt cölöpjei
Az új olajfogó
Kötény
Nekem nincs robotom csak mőtött hılégballonjaim
Törjük szét a fejlett védelem drazséit
Tudja a donor hol kell megharapnia a fejletlen kovászt
Szimbolikus honorárium
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Felvétel lazacát
Túlzásaim ti haspuffadásos s kirángatott fagyökerek
Ok az okkal bizalmas táviratot alkot
Dadogni kötszeres ajkakkal
Izgatott fogsor lajstroma pörgı szitkokkal ultizik a zsinórpadláson

SZÁLLNI

Házi recepteket másoló kappanhéj
Színes oltalom
Kisiklás
Undok kemencék lángnyelve lassan beéri a rubeolás számőzetéssel
Elektronok izgulnak az öntudatrabló katedrálisok virgonc szigonyán
Hálapénzért se lehetne visszatéríteni az ormótlan haragvásút
A történelmi hajtóvadászat a kihőlı hínár függvénye
Háló szakad szét szívünkön ha a félszegség hátraszaltóján megérkezik az ugyan
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SZÁMOMRA HALT CSAK MEG

A habarcs traverzei esetlen kacsalábak
Rádió
Közös költség a hintában
Továbbadnám a fagyáspontot ha a kasszafúró felülete sima lenne
Cikkely s bekezdés világítja meg a záróra csontjait
Konok fegyelem vezet a láthatatlan csapáshoz
Napi izgalmaink
Forróvérőek suta fintorában keresni az ikerpár megmásítatlan hitelakcióját

SZAPORODÓ LÚDBİRÖK

Szemzés tisztelj minden szellemet
Markoláspalota
Kézi vezérléső mozgássérült tüntetés
Nézd a gömbvillámot ezernyi eolhárfát hárít el félkézzel
Az idıjárás gólyalábat növesztett a lisztes molnár taposómalmaitól távol
A rám csapott faggyúajtók nincsenek velem pedig nem csókolok én tőzoszloplábakat
Más fölött kéj görbül
Az anyák kiejtik kötényükbıl a felhalmozott aranyrudak burkolathibáit
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SZELLEMI BÁJ

Kiszállási engedély
Rózsavíz
A bevásárlóközpontban történtek maradék pesszimizmusa
Gombatermesztı mintapincék
A földhöz vert rigófüttyök közé égı spirituszt lehel a kabinet
Oldott saru is viselhet kopoltyút
Bővölet gyöngyházában kétszemélyes bolondságok
Hálók kancsal becsvágya az ömlengések lovaival izotópprotézist alkot

SZEPLİS INTELEM

Felhıtlenségben felüljárónak számít a rap
Itt magányos pálma kakasviadalra szólít mindhiába
Trezor lekötés
Méhpempı
Citadella egészen a trillázásig ágaskodik föl
Feleségcipelı bajnokság
Két vak koldus mőködı vulkánja
Elnyomorodott hegyő gerely használati díja kezességet nem vállaló kihőlt akol
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SZOLGÁLNI

Leszíjazni az erény koboldjait
Pálcikákkal bebizonyítani hogy valaki nem szereti a szögbelövıt
Szaporodó lúdbırök a korom frontján
A rúzs nyújtógyakorlatai
Kontinenst tévesztı karaván gombnyomás mely üvöltıs álzenét okít
Satíros messzeség
Lúg
Lenyelni a zseblámpacsokor postafiókját szép meccs lesz az

SZOMJAS ŐR

A zsúfolt kazamatáktól sem szörnyedı fék csikorgása
Lencse az agyban
Seprıt gyártó tollviasz
Szórakozottan babrálni a hasznos fecsegést
A forró csokoládé tengeribeteg az éjfélig tartó fejszecsattogástól
Bálványt imádó sárkányt legyızı demoralizálódott fakó szır selymes öledet
Tárd ki
Tonnás páncélú mazsorettek zengzetében szaltót csinál a méhdongásos üvegzseb

160



TAJTÉK

Tüdık felfújta irattár
Két zafír gomb felemeli csápját hogy leintse a bowlingozó pacsirták
Hőségnyilatkozatát
Elcsavarodott sminkek gyökérkezelése
A hang gumiarábikuma vakok országa egy teniszklubban
Rádium zsonglırje borítékoló széptevıid ne feledd
Karmot növeszt az erjesztı búcsúzás a karmester tincse cikk-cakkra nyesve
Mőlovardában vörös pantallóknak dirigálni
Zöld mutáció
Ihlet nélküli robot szők tartomány
Alvó fakírok csendéletében mennyi a szerencsétlen kaland s a hívatlan
Szellem

TALAJFELFORDULÁS

Mellékzöngék nélkül a trófea inflálódó élce
Cethalszigony
A gumimatrac kegyéért egy ezüstcserje hason csúszva könyörög
Láncdohányos vénád preparálva
A naív vívó elveszítette partnerét az összkomfort nélküli dossziéba préselt
Xilofont
Kovasav
Logikai érv nem hagyhatja bevehetetlenül a stáblistát
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TANÚSÍTVÁNY

Dürrögés
Tölcsértorkolat
Pokrócok a monitorok árnyékában
A széthúzott slicc akrobatát hordoz a golyvájában
Ha fertızı a sólámpa ügyelj a nehézségi erıre
Tanúsítson önmérsékletet a velı szeizmográfja
Az oltáron ékköveket lövellni
A mi törzshelyünkön nem szokás a hormonokat dilettánsnak nevezni

TÁROGATÓ

Kiömlött zacc
A szobor lassan az ingoványba süpped bele
Amihez bolyhos végő kulcsot kapsz az a csonttár parkolási szégyenfala
A fakéreg alatt cipó lakik
Aki ismeri a borítótervet az üsse rám a nélkülözhetetlen pecsétet
Használhatatlan ballaszt a terek nyüzsgése
Könnyen sodorható buta bók
A priccsek nevetséges vonzereje
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TÉRÍTÉS

Borítékhajtogató gép nem kölcsönözhetı
Vadvíz
A szefirák fájának csatornái
Távoli rúgások az én mőtımben én döntök
Melltő jobbágya bomlási tüneteid nem tartoznak az ügyeletre
Színes zászlókkal járni körül a mőtrágyadombot
Sípcsont korallegylete
A korcsolya egy jól tájékozott ördöglakat marihuánás törpéket térít rossz útra

TISZTÍTÓ HADJÁRATOK

Zéróponton a színházi súgók rémképek ırzıi
Hártyafeszült antennák ingyen adják az önérzetet
Politúr
Lezüllött keretlegények
Farokkerék visszatérése a nagy lovaskarneválból
Dermedéspont lép a liánokig húzódó hinta köldökének a pirsingjére
Foszladozó mézeskalács
Vékony lecsengéső fázékony rokonok  négyszer annyi génnel mint a fenegyereké
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TOLLHEGYRE TŐZNI

Margók élveboncolás vár rátok a hangyaboly tudatának a kilobbantásáért
Nem szükséges raccsolni a csatornabeli átfogóktól
Számháború
Sóhaj zizzentette erdı
Hogy egész nap nyugodtan pezseghess a navigációs rendszer
Híven rögzíti a fotocellás bőntudatot
Gettó
A porcelánbékát cipóvá gyúrni
A köldökzsinór szakszerő elvágása megszünteti a szirének tetvészkedését

TÖRÉSVONAL

Siló
Szeizmikus cselekményhullám
A multibestia termı fészke destruktív kloáka
Flört a malacperselyben
El van-e még rejtve a cuppogó bot a szirénavijjogás rubrikájában
Több szakaszt koncesszióba adnak
Az analfabéták a futószalagra ráállnak
Azt mondják golfütı rejlik a rövid távú emlékezet mögött
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TÖVISEK

Megállítani a rágógumi liftjét
A gondosan felbodorított loknik halotti éneke
Hirtelen gesztus
Az ıszi medvetánc idején olcsó latrinába fullad a földgyalu
Csinos kis alibik vigyázzatok a kerületvesztés tájékán indokolatlanul kérdıjelek
Sorakoznak
Purbu
Kontrollálni a hangtömeget

TURKÁLNI

A birtoklásvágy ırleményében randalírozó naptej
Kipukkadt madárijesztı szele legyezz a végtelenségig
Borpárlat
Krémkönnyedén vasalni gólba a fogínyvérzés ecsettartóját
Szabadjára engedtem a pillangót pedig a kiindulópontok épp civakodtak
A rádiumérc mellé leguggolni és magunkhoz édesgetni a sugarait
A mohacsapda felé fölszerelt tartály
Egyre erısbödı páncél
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TUSOLNI

A kapacitások párhuzamosságának az elkerülése
Sáspáncél a sarokban
Tombol a jazz
A feszültség góca kis tankhajójával támadja a megrontott karéneket
Országimázs a galóca legombolja róla a fürkész a fényképalbumot
Szürke pép
Tükörjáték dirigálja a rádió zenekarát
A csıtésztába bújtatott huzal zsarnoka a ráncok élı táblázatainak

TŐZDELNI

Jó a gyufa megtanít rá hogyan kell kiközösíteni a haladás elvét
Megvajazott anyósülés
Sugárpallos
Rasszizmus fóliába csomagolt gördülése
Villával felnyalábolt tejföl
Pacifistának lenni annyi mint vígan hárfázni képregények kárörvendésén
Ópium
A mellény viselete fakultatív
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UGRÓDESZKA

A pacsirták cikornyás reszketeg lépcsıi
Hátunk rugalmas héja
Tus
Társaim a boldog nyomorban eltékozolták a szent magokat
Óriások bicskái
Gáláns iskolai zsivaj
Tepertık az aszfalt alatt sokáig szunnyadtatok
Ébredjen ki arra vágyik hogy bandzsa laboráns legyen

ULTRA

Embertelen közelség
Tolvaj a postán
Szakszerően tárold a mennyei próféciák korhő haskötıjét
Fújd be az egész hodályt albínó sarkkörrel
Plágium éledj éledj vagy a rákok páncéljának vágódó villanykörte óhajtasz te lenni
Tájegységi bontásban nyirkos ómen biflázz a pótolhatatlanságig
Cúg
A dezodor kétéltő szószba kell mártani
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ÚTTÖRİK

A panaszkodás szőkösen kotló tollas párhuzamai
Vésett dísz
A korpátlanítás kettévághatatlan záróköve
Az üres kabát eredeti révkalauza a szabályok gátja alól kimenekszik
Tébolyult építészeti tervek
Rezsó
A lenyelt kövek anatómiája
Gyors környezettanulmány a méreg apró kalapácsairól a közönyösen tovább
Folytatott kérıdzésrıl

ÚTVESZTİ

A kétes identitású cukorkák
A köldökök vára
Vad elıítélet ráncigál fuss mikroszkópikus bevérzés
Meglátni a tarkón a különleges tarajt
Villanypóznákat őzni miközben csótány a hálótársunk
A távolságtartás jól olvasható jegyei nem méltatják figyelemre az imamalmokat
Aki temetıbogarat eszik az vitamint eszik
Csavart ugrások elrendezése lógó akasztófaorr egy sínszálon
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ÜDV

Reklámszőrı
Kottafejekben zúgolódnak az állatok
Ne félj összeröffenés örökké tangában ázó dúcod ledöntöm
Gondfelhı táboroz a szélhámosok lepetézett lepkéinek a frakkján
Keskeny sínpár
Öblös terem kong bebiflázott vallomását szépen nyesett dudvákra bízva
Fehér páncéltöredék
Itt felejtett kabát lóg a fogason prémje a függönyök patakját kemencébe
Tereli

ÜRES KASOK

Mikrokamerát elhelyezni a fogsorok között
Szögmérınek nevezni a diákot
Villás rúd
Nyeggetett duda
Operálhatatlan vészfék mint valami mély fekély szövıdménye
Celofánba csomagolt gurgulázók komphüllıt adó cserefolyamata
A ventilátor ujjai között vásárcsarnok lebeg a vasember vérsötét zubbonyán
Parfümillat
Tritonok vigyázzatok a keresztek fıvonalára
A földszinti levélládát testmagassága miatt részesítik elınyben
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VÁGATOK

Rövid összefoglaló a hajcsomók szörfözésérıl
Fagyöngy
A hamuszürke festı palettája roston ugrál
A szőkölı félelem donoraival együtt ásózik a szálkásított nagyvonalúságért
Ha játékmackóra vágysz légy szolidáris az atomfelhıvel
Vitézsarok
Keverıtárcsa
A holdfogyatkozás szította mártírok a rózsapír kiáltását deficitként értékelik

VASMACSKÁK

Sprinter
Plasztikai szépségverseny
A futár megemészti a könnyen száradó ısbarbár könyvkötészetet
Kedélyes sorompó röplapjai szállongnak a kútgyőrő fölött
Fényes felhık megrontják a dzsinn szellemét
Pattogó fülő zár
Szanitécképzés közben szétválasztani a végeláthatatlan gipsztengert
Aki utolsónak mond nemet a legszerencsétlenebb
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ZEFÍR

Forgási tulajdonságok
A fájdalmas fintor völgyében aranylázat produkál a csalétek
A megszakított reflexív gravitációs tényezıje
Ajtónyílás
Kefe
Barátságos mozdulattal gyomorszájon bokszolni a szavannát mely sután meghajol
Részleges határzáradék
A szemfényvesztık terjeszkedni akarnak

ZIZEG A SÁSON A PÓLYA

Ha a teknıckeretes szemüveg ordítását osztályoznák
Fél ív
Kényes lakkozási mővelet
Rivaldafény vesztegzára tengeralattjáró
Búvár koldusok rövid metélt körülzummolyog benneteket a balga abszint sünje
Nincs pánikhelyzet csupán a hátizsák lándzsájának a hegye halványodik
Táborozni táborozni táborozni
Karcolással telt kereszt csupros könnyekkel az alsó szárán
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