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IWAN GOLL:

A2S ID ÖNGYILKOSSÁGA

Az Id aláhull az összes tornyokról

Kristályszárny mely eltörik áz uccán

Nekikeseredett angyal öngyilkossága

ÖRÖKLÉT

Minden Montblancról lezuhan az óra

Emberektl feltalált jégcsapöröklét
Melyet cseppenként iszunk

MINDEN NAP

Minden nap újra kell halnunk

Rohanunk! Rohanunk!
Hová?

MINDEN NAP

Az automobil mint egy kentaur elhagyja a Szajnát

A brüsszeli expressz pontban 7 óra 12-kor indul

Holnap reggel nyaktiló átnyisszantja a Hajnal fejét
És a börze délben nyit

A föld forog: az isteni automobil ötödik kereke

Az angyalnak ugyan könny megöngyilkolni magát
A butaság halhatatlan marad!

TELEFON

Világ metallikus füle
Az óceánok hömpölygetik fájdalmukat kagylóban
A horizonok kvartettje egy vigoperából van véve

Minden ember elismétli mindennapos fohászát:

Töltött borjúláb
Éljen franciaország
Spinoza species-e
Cérnazokni: három 95 95 három három

A vakarózóknak

1525-ik év V. károly
Itt vannak az összes kis nk

Shansi Rand Mines Omnium Omnium Pétrole

Szerelmem! Mond! Milyen hülye!
A halak a Missouri felé ügetnek

Domine vo-bis-cu-um

Tambura! Tambura! Ne hallgasd
Csodálatos fül!

Világ megalvadt szive mely bennem vagy
Dróttalan isten,

A MONTPARNASSE ÁLLOMÁSA

Reggeli szelek melyekben angyalok ingei lebegnek
Boulevardok sárga és rózsaszín folyama
Mely tejeskávékkal és aranydicsséggel zajlasz el
Jól kell élni ezen a vasárnapon!
A szobaasszonyok a kis Bútorozott Szobák
Kinyitják karjaikat hogy szélesen átöleljék a világot
Felnyitván az éj zsalugátereit
Gerániumok vannak az összes zugboltokban
És fotográfiák' melyek mindig mosolyognak
A lomha villamosok elhagyják a város szivét
Öreg darazsak
Az erdítményeken akarnak keresni
Pármai ibolyákat

Imhol az összes állomásokon testvéri vonatok

Harmatcsókok a mozdonyok mellvédjein
A tenger éneke
A koromtüdben
O Európa fakósága a rézsörényeken

Az egész Atlantik kihajózik
Armádák és Dreadnoughtok
A Montparnasse áruállomásán
Csillagok a „törékeny" ládákban
Áprilisi halak és rákok
Az egyenlít minden állatai

 A nagy Éjszaka utasainak
Álomhidak és félelemalagutak vannak málháikban
És egy park hervadt virágai
Ez a kecskeszakálu pap Jézussal aludt
És te kis kék matróz
Gyermeknyakaddal és nagy gyermekszemeiddel
Madagascar van szimbolikus szivedben
Egy tánti érkezik a temetésére

Egész vagyonával tarsolyában
Négy százalékos fonciér hitellevelekkel
És egy darab csokoládéval

PÁR1S! PÁRIS!

kt autbuszhegyek eltolódnak
Hippopotámok paskolják a jégtereket
A szálló-és cellaméhkasok

Nyüzsögnek
A városi rendrök haláltánca

Houbigant függkertjeiben
DUBONNET

DUBONNET
DUBONNET

DUBONNET
 A metró énekel
Az emberek fejei lassutüzön pörköldnek
 A „FEKETE OROSZLÁN" uralkodik.

Ford,: Gáspár Endre


