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Lovak és nem csak lovak
2
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[hétfő reggeli leltár]

egy nyikorgó lornyon és egy LESTER B márkájú
[ hallókészülék
indítókulcs az űrbárkához (kicsorbult, türelem kell hozzá)
idegenszerű drazsék egy rég felszámolt lepratelep
[ alaprajzán
egy ragyogó írógép (az ínye vérzik), mellette kornyadozó
[ bonszáj
(ők köszöntenek örökhotelszobámban
amikor a közegellenállással viaskodva
kora reggel az asztalomhoz lépek)
(vannak hétfők amiken úgy érzem
jan švankmajer és william s. burroughs
végleg átvették az irányítást)
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[a halál az egy dinnyemag]
1
a halál az egy dinnyemag
mondja nekem reggelinél dante
egyetlenegy kérdem én
2
ki pörkölte meg
a bodobács-családot
hogy kerül a gyerekkor
vöröslő rostjai közé
vulkáni hamu
3
egy klórszagú kisgyerek
a büfé ablakából nézi
hogy önti el pestbudát a láva
és a holnapi dolgozatra gondol
ami akkor ezek szerint
elmarad
4
a patyolat mögött van egy hely
ott lakik plüssanakondájával
a százéves nő
a kertben futómoha
a házban főzelékgőz
gyümölcskompótos hangulat
csak én látom hogy a gyerekek fölött
egyre sűrűbben száll a pernye
csak én és a százéves nő
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[kellemetlenségek]

a konyhában állok
a kezem tele van déligyümölcsökkel
fölfelé csurog a bokámon az enyv
az utcán romlott kutyabólét kínálgat az asszony
és mire megsodrom a cigarettát
hátam mögül kisétál a krematórium
a mítingen minden résztvevőnek
csak az alteste jelenik meg
otthon felejtették a táblázatokat
lepisil egy brad pitt arcú csecsemő
emiatt a nagypapája nekem akarja adni
futok hanyatt-homlok
sziámiikernyi fantomfájdalmamat
nem csillapítja sem apácacsók
sem borleves
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[nem gyújtok villanyt és nem dzsúdózom]

nem gyújtok villanyt és nem dzsúdózom
hallgatom a műanyag tégelyben
hogyan porzik a tabletta
hallom a vaksi karszt
hogyan improvizál
nézd a lampion holtsápadt bolygója
nem bolyg ma már csak vesztegel
és én azértsem gyújtok máma villanyt
még mintha dzsúdózókedvem is
korszakokra alábbhagyott volna
alábbhagyott és följebbszállt víg kedélyem
mint egy pávaszemes léghajó
átszivárgott a kátrányszínű mennyezeten
és kikötött zsibongó francia lányok
ivarszervillatú hosztelében
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FEKETE ÁDÁM 1991-ben született Budapesten.
Dramaturgként, színészként és rendezőként dolgozik.
Ez az első kötete.

i d ő m é r t é k : időtá lló, mértékadó verseskötetek
a magyar és a világirodalomból. Versek úton lévőknek.
A sorozat kötetei:
[1] Röhrig Géza: az ember aki a cipőjében hordta
a gyökereit
[2] Tamás Zsuzsa: Mit tud a kert
[3] Ilma Rakusa: Love after love
[4] Jónás Tamás: Törzs
[5] Halasi Zoltán: Bella Italia
[6] Al Berto: Tűzvészkert
[7] W. G. Sebald: Természet után
[8] Szálinger Balázs: 360°
[9] Hevesi Judit: Holnap ne gyere
[10] Bognár Péter: A fényes rend
[11] Pál Sándor Attila: Düvő
[12] Zilahi Anna: A bálna nem motívum
[13] Turi Tímea: Anna visszafordul
[14] G. István László: Nem követtem el
[15] Anne Carson: Vörös önéletrajza
[16] Balaskó Ákos: Tejsav
[17] Fehér Renátó: Holtidény
[18] Guillaume Métayer: Türelemüveg
[19] Rakovszky Zsuzsa: Történések
[20] Szálinger Balázs: 361°
[21] Fekete Vince: Szárnyvonal
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