A csatornák szürke ködének
friss felhőjében kis dalocska
cseng egy boldog elefántról.

A húshajtók halk
zenével csalják közel
a kíváncsi lurkókat.

Bírtam ezt a dalt
kölyökként.

Emlékszel,
Teddy?

{huhh}

Amikor még ezek
a csatornák menedéket jelentettek?

Egész nap itt
úszkáltunk.
Most olyan mérgezők, lemarnák
rólad a bőrt.
De amúgy is… kinek van
itt kedve viháncolni?
inkább bevackolják magukat
elektronikus ópiumbarlangjaikba a valóság elől.
Én maradtam…

Az utolsó no-drót nézője
ennek a dicső össznépi apátiának.

De őrzök
valamit…

{huhh}

Amiért érdemes
élnem.
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EL AZ
ÚTBÓL,
BAROM!

Egy nagy,
buta álmot.

Amint kész
az utolsó meló…

És ma valóra válik.

KAPD
BE,
DENT!

…elhúzunk innen
a vérbe.

Szia,
Ralphie.

Led Dent rendbiztos…
tőled még mindig
fosnak, mackó.
Már csak a rendbiztosok állnak a nyáj és
a farkasok között.
Nanospécizett kemény
fiúk védik Flak fizetőközönségét.
Mert nincs szentebb
a nézettségnél.

Segítenél
egy pindurkát, szivi?

Segítsen
nektek a
pöcsöm!

Kösz, arra
nem vagyok
rászorulva.
Raphie kishal.
Nekünk a főnöke,
Davey Trauma kell.
De nagy
szarban lesz
az a pöcs, ha
tovább döfködsz.

Davey több ezer
embert gyilkolt
le múlt héten.

Csak úgy.

Brahiból.

Csacsogj,
csimbók, hol
van Davey?
Kapd be,
buksza!
Soha…

Led a hálón lóg,
totál függő, és
fingja sincs, hol
van épp, cukipofám.

Davey?!

A Los Angeles-i Szigetek
a kedvenc pályám az Élet
nevű játékban.

Baszd
meg

Ugye tudod,
hogy bármikor
megszállhatom
a cicafiúdat?
De nem
vagyok láma,
utálom a
csalásokat.

Csak ennyit
tud virítani
a hírhedt Led
Dent és Debbie
Decay duó?
Szétszednek egy
csicskát?

Kurva
gyenge.

Nincs rosszabb, mint végignézni,
ahogy a szerelmed elmerül.

Miközben idekint rohadsz,
és próbálod egyben tartani.

De ez megy.
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Már évek óta.

TM

De ha bajuszhuszárok
szívóznak a csajával
a kedvenc műsora alatt,
arra tuti felkapja
a fejét.

Atomnehéz
fokozaton zúzom
le az összes főmonsztert!
Lófaszt
fog leszerelni
egy középszintű,
szuroksötét
hálóbuzi és a
macája…

A maga módján mindenki magára marad.

HUH!

Ne aggódj a
sameszodért,
szivi.

Az éhezők
táplálása
igazi
mártírhalál.

Ralphie
jóváteszi
élete
összes
bűnét.
Hörr
rgunnn…!

Davey Trauma.
Önimádó pszichopata és
ezredforduló-rajongó, akinek
tudata fent ragadt a hálón.
Amint elkapjuk
valamelyik gyíkját,
rögtön kilép belőle.
Davey-nek a világ egy videójáték:
bárkit irányíthat, akiben
nanopakk van.
Azaz mindenkit.

Bedobtam
a fater régi
kopómódszereit,
Gnaw Grizzly
és vettem egy
rendbiztos két hete
tippet.
nem jelentett, nincs
a hálón.

Kivéve engem.
A színhús előnye.
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Lefogadom,
hogy ő lett Davey
új gorillája.

Mindenki kiélvezi a nanotechnikát: az instant
érzelemlöketek és testturbózások örömeit.

Mit gondolsz?

Led?

Led?

A csávótól
mindenki drótvart kap…

…ma este
Dr. Tapitantra
műsorában…

…amint a delfin-tudatalattid megszabadul
a gátlásoktól…

…megkapod,
cserébe
a húgodért…

Hé, te,
figyelsz
rám?

De Led a legnagyobb
megszállott
közöttük.
Totál behódolt.

Hrmm?

