eL-Horto Vocabulary (from 1973 - )
(fragments)
Miután nem rémlik, hogy hogyan születtem (lead-in) és általában a földi
emberek a korai halálukra sem szoktak emlékezni, (pedig így tovább
lehetnének halottak), ezért abban a pillanatban amikor a fehéren rotyogó
istenagyvelő
szennyfoltjai ráfröccsentek selyem homlokomra,
a
neonbendőm is felfoszforeszkált és hirtelen a hangszeremből felszálló
pszichedelikus életpára (the prana of socium) mint reciklált napfény
megcsillant a karmamotorom kitinfényű küllőin, melynek perisztaltikus
mozgása egy kifutó élet (lead out) karma-zsin szinű szemgolyóján átfutó
emlőcsótány párzó mozdulatait idézte, nos ekkor sírhantnékom támadt, hogy
az agyak korábbi - az ősök általi - háttérfertőződése révén sem voltam
képes kvázitelepatikus Kinyilatkoztatást (apokalüpszisz) adni a betűnyaló
(obrazovancsina) csőcselék számára. Pedig a tanult a emberiség láthatóan
olyan mint egy nagy család - főleg azért, mert kiírtotta a többit.
Egy Tagoreptiliannak mindig zavarba ejtő, hogy ezek az átkozott földi
vallások, hogyan maradnak meg ilyen sokáig és fenn, s egyáltalán hogyan
kezdődtek el. Lehet, hogy egy nap Ő is egy vallás lesz, s akkor azok az őrült
homoscolopendrák szines vizben született embereket ölnek meg majd érte –
vagy legalábbis azt mondják, hogy érte teszik. Rohmayer Bíboros (Lateran
Software V.2.02.), ennek a korpás lelkű prófétának az enciklikája is
kimondja: az új bolygókon először katedrálist nyomtatunk 3-D-vel, majd
tokamak máglyákat kell felállítani a helyi humanoidok számára.
Régebben persze azok a Jesusaliens népek sohasem beszéltek a szájukkal,
csak hétfőnként, mert ez volt az a nap, amikor egy lapátnyival kimélyíthették
a saját sírjukat, apránként ástak, egészen addig, amíg azt nem gondolták,
hogy az egyiküket megszállta a Szentlélek (kernel). Akkor aztán elintézték
az illetőt, azokkal a speciális krómkarmokkal (monstrancia), amiket mindig
maguknál hordtak egy bőr nyakszütyőben, ezeket mellesleg egy még meg
nem született bárány (Agnuskin Dei) bőréből hasították ki, ugyanúgy mint
azokat a horto-tengeri tekercseket amiken a következő rosettai töredékeket
találta a fomalhaut-i fordító program scanje:

ach'chatra : mahajó, egy Moebius tudat G-pontjának pillanata
aldo-mori: egy gép utat enged egy másiknak
ana malai: az ember tudatának redőzetes kiterjedése
anabola: tiltott pózok a tükör előtt.
anadato : olyan látható dolgok megérzése, amelyek soha nem térnek vissza.
apsarinka : légyértelmű agyafruska holdciklusa
aqilbat : egy acetilláció a Ave Caesar Impregnator himnusz verslábára
bruttonális : egy tetem kiszáradás előtti lélekharangjának kitevője
coogrevita

:

Zoo-ropa

deredia: a tudat fölcsigázódása, ha valaki idegen sirban ébred fel
emperisatio : életidő tömöritett formában
excrobinta

: székletagyú

exolabrium : halálbüntetést szorgalmazók municiókösöntyüje
falaxkalator : néptároló szinterelése szocioradarral
falsika :

mikora nigroman próféta mondatai össznépi verbális halotickké jegecesednek
gandharit: egy gép álma.
ganga-jaya: az anyai nagyapa íze.
geetajo: szoláris empátia.
geronida: avas pókháló egy fenéken

giriyama : az orgazmus első szívdobbanását megelőző harmadik
szívdobbanás.
hai-nuja: a komputerek első szava, jelentése: “A fényre nem lesz szükség."

halalia: amikor elfertőződik a tükörképünk
hauting: az érzékek szándékos föloldása az emlékezés során.
hiredato : olyan nem látható dolgok megérzése, amelyek vissza fognak
térni.
hollyferatus : helldorado avagy halálmorze hozzáférhetetlen része.
humajuna: az értelemmel dacoló önszeretet
hundanira: amikor a Föld kirejeszti kérgét négy hegedüre .
invergenesia : tyúkhajtás tavaszi nemződüh esetén
juxtapolare : diskurzivativus alfa = amig beszél addig igaza van
kasmadron : egy webbazooka primkautherizációs akciórádiusza
masolvatio :

másként ACMS (Ave Caesar Moisturizing te Salutant),
csontszáradás

memaquestion : az x elmélet akcentusának akusztikájában közelit meg egy
eseményt
mimanga: az a képesség, hogy valaki elhagyja a karmáját
mimanse : valláskárosult lebeny kiszáradása mémpókhálóban
mindcarezza : nézeteinek talajgyakorlata
moochandrika : idegen testben ébredni
mucambita :

zsirtáltos

murmurial : két szösszenet pihálkodik
nettravika :

webcacique aspikban

nrittivia: halva születni.
nua-tua: meghalni idegenek előtt.
oparia: egy megközelíthetetlen sziklatömb alsó fele; az ember életének

mások számára
plastequie :

zsirnyák megkarmincálása holisztikus tetőfedésnél

prokarioke : amikor egy nőnemű húsvarangy kitárja énjét és a másik
beleteszi a lényét
punterrogatio: mikor orrunkkal öklön vágjuk ellenségeinket
sanganar: a láthatatlan halálcsillag fénye.
schiqsalvatio : karmageddon
seolitikum : pokolvar
shimanua: csak az egyik orrnyílást érintő enyhe nátha
sietma: a synthagma forditott üledéke
sigatua: az az érzés, mint amikor valakit belülről figyelnek.
taredani: az anya bánata, aki tudja, hogy a gyermeke halva fog születni.
taregami: a gyermek bánata a méhben, aki tudja, hogy halva fog születni.
thetisana :

monochrom világnézet

tirobhava: a másik kontinenseken bekövetkező dekadencia.
tumoga :

helyzetálladék négyszemközti Kuandalini-telepátia során

umanuja: egy férfi és egy női próbababa közötti szerelem.
webarka :

te vagy neki a homepagéja

yamanuja: a halál elötti utolsó szivdobbanás
yanta-gata: tündérhártya
etc.
Hortobāgyinak Lātszō 1973, www.guo.hu , és a "Puppies & Kittens of
Budavár" website levelező tagja

