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A ZÖLDFEJÜ EMBER

vagy
egy aktív hulla kiáltványa a konflislovakhoz és az

elevátorokhoz

vagy
A VILÁG ÖSSZES TÜD VÉSZESEIHEZ

vagy
tisztelt emberiség

vagy
minden hit mélysége a tehetetlenségi er k összegével

egyenl 
vagy

BARTA SÁNDOR

VAGY 1920

. . . igazság azonban nincs s ha van is mindig füg
getlen az igazságtól. Ezért egyszer en és becsületesen;

MINDENKI DARALJA A
MAGAÉT!!

MERT:
fizikai halál vitában alulmaradni
fizikai halál hinni elhinni valamit

FIZIKAI HÁLÁL IGAZAT ADNI
FIZIKAI HALÁL IGAZSÁGOKAT

FELÉREZNI

FIZIKAI HÁLÁL RÉSSZÉ VÁLNI
a föld részévé vayv hitek részévé  

MERT:
1) a.) b.) c.) cl.) i.)

én aktív hulla vagvok

ES:
 .) ú.) g.) h.) csé.)

EN nem akarok HARANG ALÁ KERÜLNI
szép bujakóros lányok most kerekes korcsolyákon

üveget sikoltoznak a szacharin fogú hold alatt!
Nincs tér anyagtalan szin forma

abszulutum
anyagok geometriája minden a mindennek pedig
nincs geometriája . . . nekem vitatkoznom sem lehet
mert egyedül én tudom az igazság er szakos nemiség
Igazság: a megállitottság keresztmetszete
Igazság: az er k tehetetlenbe csordulása '

Az igazság:
JÓNAK és ROSSZNAK

Egyformán
megöl je

NINCSENEK
IGAZSÁGOK,

tehát ez sem igaz
nincsenek igazságok tehát nincsenek közös gyökerei
a cselekvésnek nincsenek igazságok tehát nincsenek
közös céljai az emberiségnek nincsenek igazságok tehát:

NINCS KOLLEKTÍV TETT
VAN:

NAP
FOSZFOR

SZÉN és LEVEG 
van

KÉMIA
van

tehát a szuggesztiv anyag
én is szuggesztiv anyag vagyok

MERT egy konflisló felágoskodott el ttem
a T hajú nénikével

MERT egy lány az én húsomtól röhög az
áj illatba

MERT egy diák tegnap szivenszurta ma
gát egy konyhakéssel a legmagasabb ív
lámpa tetején

EN A KONFLISLOVAK ÉS ELEVÁTO
ROK TESTVÉRE VAGYOK

MERT  k a t r anyag és sem hinni sem tagadni
nem tudnak

MERT  k a nyerít malter az én építkezése
imhez

házak
utcák

kikötök
ágyékában

MERT  k azok akik

I í nem bántanak engem és én mégis bele-
I nyúlhatok a torkukba és csak szépen
| forognak a véres fogú tehenekkel

a l és úszkálnak a deszkapadlós utcákban
fölöttük csak egy darab ház áll
ablaktalanul
és  rültek piros telefondrótokat sírnak a
marsba

AZ  RÜLTEK EGYETLEN KOMOLY
TAGJAI A TÁRSADALOMNAK

az  rültek éjjel énekelnek
az örültek nappal énekelnek

és a fehér kerítések mögül átlegelnek a napba

Vigyá
zat!!

irodalom!
kiha

gyandó!!


