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amszterdam széria 
1. a. 

CSILLAGÁGAZATAIKKAL FÉNYLŐK MINT MÉLYTENGERI 
alattam a mélyben úsznak európa városai, vagy 
kálaposdoboz alján magukat kínálgató karácsony 
fadísztarajok : jobbra london balra manchester jön 
a csatorna a térképtanulás elblitzelt történelem 
óra hogy hol is verték hülyére ALFRÉDOT A DÁNOK, 
a mozi meg a MANNEQUINt mutatja az életrekelt pró 
bababát mely időnként lemerevedik (eredetileg is 
az volt) és olyankor kényelmesebb. 

vele a nyári 
város szemétszag az átható ecetfák a düledező ud 
varokban, ekcémás téglafal, bádoghályoggal vert 
(kivert) ablaksorok hirtelen kifényesedve a 20 
fokos hidegben. 

takarítják a reggelit. ITT JÁRTAK 
GERMANICUS HADAI, kihúzva, műszerbizonytalanság: 
európa városai fénylők mint mélytengeri állatok 
csillámágazataikkal. SHIPHOL 

l.b. 

csak ezt a mutatót a hatoson a rosszul meg a rossz 
helyre tett szemüvegeket (a napszemüveg a nagyító) 
kell túlélni valahogy meg most a tipográfia adta le 
hetőségek kínálkozásait és akkor rögtön itt ez a jó 
zsírfoltos barna szófa, kerevet. Holland szószedet 
meg a karavánban kószáló volt feketék most átutazóban. 
CAMBIO kucsma a fej alatt, megőrzőben a minden nehezebb, 
kiskocsirobogás a zsebkifordító gátak röntgenképei 
felé. 

ha akarod gyémánt, ha akarod CANNON, ha úgy kíván 
ja SOLLINGEN, és az ODORI, meg a sonka, a sajt és es 
tébé lehetőségei melyek végül is végessé zsugorodnak egy 
pillanatra ha bejön egy D—36-os. és addig is a játék 
bolt, a biztonsági őrjárat nemzetközi egyenruhája és per 
sze az az elmaradhatatlan géppisztoly és a polcon katonás 
rendben az elsővilágháborús géppuskával ellátott ütődött 
ólomkatonák. így reggelente vívják küzdelmük a reggeliző 
asztalok alatt mintha misem történne odafenn. 
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1. c. 

a táj (kihúzva) sakktábla felület jól megdolgozott 
a különböző látszögekböl csak mint a többi a múzeumban 
és az a néhány kifejezés helytálló de egészen alkalmazhatat 
lan tevékenységtől mentes mint az istenek közönye, mint 
egy antikvárium polcüledéke, mint az az alig regisztrálódó 
imádság hogy és ezt is istenem, meg úgy ráadásnak, 
nem kell komolyan venni, hogy igyekszik a míniumban a 
tulipán melegházagyak között, gravitációs erő ( ) 
és még mindig be tudom szorozni a semmivel. így leteker 
cselődik a táj és egyre kevesebbet lehet lesz róla mondani, 
egyre kevesebbet, minden egyes földrezuhanásnál 
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