
kör 
M A G Y A R Z O L T Á N 

találj be a körbe 
találj be az elipszisbe 
találj be az egyenesbe 
találj be a pontba 
gyutacsold el 
gyutacsold el kis puskáddal 
lövedéke előtted ne fröccsenjen 
ne robbanjon patronja 
a sziklarepedésben 
felhevített huzal 
terjeszti az áramkört 
a plusz 
a mínusz 
keveredik 
fölszáll a köd magasra föl 
sörét repül 
és áttöri a hangfalat 
gong 
a barlangba repülő ködöt 
felhőnek 
a földön levő felhőt 
ködnek nevezik 
latinul hókristálynak 
gong 
beszemezem ezt a piócát 
ékelem a pontot 
nagy szöget verek bele 
kiékelem falait 
ez itt a térképen 
a Szuezi-csatorna 
gong 
botomra húzom 
súrolom és izzítom 
kis szerszámommal 



bepucolom véres falait 
belsejét fehérre festem 
malterral bekenem 
1 2 3 4 5 
most 
betoppant a télapó 

most már nyugodtan elmondhatok 
egy mesét neked 
hisz megmunkáltam 
ezt a kis telket itt 
megtrágyáztam kovásszal 
hisztérikus tolvaj kulcsommal 
kinyitottam zárját 
gong 
és jégcsapom 
a súrlódás melegétől beolvadt 
a barlangba 
gong 
egyből feltört a pezsgő 
a fának vére izzószál lett 
elnézéshez 
gong 
a C m i bik 
egy habzó mosópor 
a lepárlás maradéka 
fehér szurok 
és kimossa és kimossa 
a barlangot 
gong 
melybe fészket rakott 
fehér kis tintahalam 
ha előtte fehér páncélú 
kerek kis bogarat 
nem rejtek belsejébe 
gong 
akkor Arkhimédész 
törvénye alapján 
kirepül egy ordító katapult 
gong 

fűzd be a cipődet 
addig majd megtámadom 
ezt a bunkert 
gong 
hogy a kifeszített húron 
a hiperbola érintse az egyenest 
gong 
mielőtt a vérátömlesztést elvégezném 
megtisztítom a generátor csövét 

indulhat a Zeppelin 
gong 

ezzel a dinamóval 
áramot vezetek be 
befertőzöm hogy ne erjedjen 



hisz egyszer már előhívtam 
ebbe a fotocellába injekciómat 
gong 
galvanizálom 
a védőréteget korrózió ellen 
gong 
amikor fúrószerszámommal 
kőolaj után kutattam 
a torony hegyében megkondult 
a harang 
behuhogotl a bagoly 
gong 
kifutott a gleccser 
és Grönland lett körülöttem 
gong 
vége a menetnek 
knock-downban vagyok 
gong 

most jógázzunk egy kicsit 
a kutyatej veszedelmes ragadozó 
ez a konzervnyitó meg 
teli van fogkrémmel 
gong 
start elött-után szükséges a masszázs 
nehogy elkozmásodjon a kaucsukfa 
gong 
ennél a gyújtópontnál fékezem 
a rakétát 
mégis megy a vektor 
gong 
veszélyes a vipera csípése 
mégis újra meghajtom 
a szivattyú propcUerét 
és csiholom csiholom 
antennás radarom irányított 
gyalogosát és bemattolok 
a mágneses erőtérbe 
gong 
a fénytörés után visszaverem 
a fehér sugarakat 
atommaghasadás ez 
gong 
hogy emlékezz a fülbemászókra is 
amikor a Herkules sündisznók 
gyaluló méregfoga 
fölött 

mellett vagy 
alatt 

emeld a gulipánt 
mozog még ez a hernyó 
pedig néhányszor már elföldeltem 
gong 
a kis muslincákat 
mégis szükséges ez a kohó 
a vasöntéshez 



gong 
ismét knock-dowban vagyok 
és tizet is rám számolhatsz 
olyan vadul tangóztál 
hogy elrepült fehér gólyám 
és teli lett a zsák is 
gong 
amikor az ampullából kiszökött 
a szikra 
és felszínre jött a bányász 
gong 
és benikkelezte nyilam markolatát 
gong 
a Niagara dagálya 
csak azután következhet be 
amikor a kéményseprő kimondja 
a krumplicukor fő alkotórészét 
gong 
kis gőzgépem pedig 
ez a gorilla 
nyugodtan ki-be járkál 
gong 
az eszkimók házában 
és a szappan olvadását 
logarléccel számolja ki 
gong 
leért a két vállad 
vége a menetnek 
gong 
the end a kukorékolásnak 
gong 
nem vagyok én fagylaltárus 
nem kell a celofán 
meg a pauszba csavart 
meszes egér festéke sem 

tovább már nem bombázok 
már teljesen kidunsztolta 
torpedómat ez a kazán 
gong 


