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közben minden sivár
parányi óvatos veszteség
: álma megint túlvirágzik
teste felette lebeg
napkatlanba sose néz
: pusztító tűzvészre vár
vén almáskertre gondol
már képtelen tájékozódni
: tudván tudja sorsát
nincs honnan visszaút
szemhéjára pengével rajzol
: forrón vibráló kora délutánt
valamerre mennie kell
pille szárnyát simogatja
: zsebében ujjnyi lámpabél
botlik göcsörtös indákba
fájdalmai mégis elillannak
: katonanótát fűszálnak dúdol
sziklák közé fészkel
súlytalan árvasága szépül
: tarisznya mellett háncssaru
vértócsát imával hizlal
jövőjét elvétve tervezi
: rejtélyeiből is kiszorul
háborgó tengert képzel
kötelmes szeretetre vágyik
: titkoltan részleges aggodalom
hibátlan sugallatot keres
megjelölt napi bölcsessége
: árokszélen sem lelhető
számolt arcai szertefolynak

felrémlik elkövetkező élete
: huzattól könnyező tárnában
téttelen bizalma elenyész
becéz fonnyadó szirmokat
: nemhogy rommá romlana
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tornyosuló mámoros támfal
szór gutaütéses nullás lisztet
: mézes búcsújáró meghittség
szomorú karmester bokrosodik
fugáz lopakodó hajópadlót
: varsában buborék vergődik
tébláboló szutykos lurkót
gyilkos szélvihar perdít
: nélkülözésben nincs hiány
csecsemőt hangol szülőnek
kötelez ravasz tanfolyam
: koszorús rostély némul
festményen tomboló vértest
szobát aszúhabba költöztet
: lekváros buktába fokhagymát
búzatáblában aranyló remény
gyomirtót ingre permetez
: szervezett uszítást titkosít
kutyaugatás feledtet tégelyt
hajtincs kikötőt szellőztet
: hegedül szorgalmas halmaz
forgalomnövelés munka közben
bérfelhőt mos vitorlavászon
: féltékenység kelt visszatetszést
megfelelő részes sorrendben
becslés keresztez bírálatot
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: mélyre vetített ragaszkodás
módosul szakaszos fürdőház
kilépés előtt nyeremény
: számozott fegyver zsírpapírban
szeplős borostás szereparc
sínpártól szökell sínpárig
: lehulló takarás szembesít
koholmányt hárító tiltakozás
tönkretett életet viszonyít
: gyúanyagból kiforgó szégyen
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félemlített rövidlistás űrlap
hanggránát füstjében szűzsarló
: árnyalt néma tenyészet
megannyi páncélozott jármű
számlálhatatlan tiltott útvonal
: másodkézből fedett árvalányhaj
fontos védelem lemaradásban
vezetőszáron kötelező lövés
: minden éjjel áramszünet
úgy tűnik átlényegülés
feleslegesen nyitott élet
: végtére megjelölt térkép
aszályos völgyben akadály
mélység nélküli hegyomlás
: befőttesüveg csurig fénnyel
tovatűnt teljes megvilágosodás
áthallás becsukott szemmel
: másutt hajlongó győztes
szapora tollfosztott titok
fészerben aggódó nyugalom
: részeg bolygó kóvályog

nincs szomorú kárpitszög
láthatatlan jégesőben bála
: hátrálva haladó jelteljesség
bizonyosan lesz csodatétel
kényszer nélkül osztott
: szánalmas másolt gondola
szokott szomjúság naponta
méltán elnyert büntetés
: homokban félelem hervad
tevékenyen illeszkedő horgony
magányos életlen vadásztőr
: fizetett teremőr sehol
énekhang cserél fűzőt
hiába suhog hajnalhatalom
: időtlen időben időtlen

VISSZHANG
( 4 )

figyelem híján tavaszidőben
rejtett helyzetben maradvány
: balsors nélkül silány
porlepte keresztprés alatt
keserű álom könnyez
: legenda múltán üres
zöld hátú elárvult kőkarám
meglepően szerény megoldás
: hófedte fenyőág riszál
kitervelt mutatvány mögött
tiltott ételsor mártásban
: fizetett szerelem pállik
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tenyérnyi sebhely kéklik
hamisság szikrát nyeldekel
: láthatóan torz kísérlet
teremtett felelet tűnik
hétrét árnyalak gubbaszt
: tartástól mentől távolabb
szándékos durva érintés
pántlikás mosdató szónoklat
: kopasztott nemtelen vádalku
mindannyi amennyi álom
gleccsernyűtt orgyilkos kristály
: kezdettől leplezett hitszegés
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többnyire nincs már
mit mire vélni
: fatálcán tűpárna hámoz
penészes kenyér pirul
fehérül kihullott hajszál
: kenőkés pondrót felez
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feledett asztali áldást
véres olló mormol
: engedély nélkül érthető
megrendelt támadás után
minden koporsó könnyezik
: alulról nézvést annyi
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aszfalton úszó aranykád
: láthatatlan nyomvonal
kétségtelen felismerés
mályvabimbós terület rothad
zsákforma zamatos felhő
: kasztrált villámlás
hozzáadott belsőségek
tagadhatatlan ami ideiglenes
visszanyert árnytest jósol
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közelítés nyilván sorrendben
: tagadható szervezés
kettéfűrészelt fenyőgerendák
felelőtlenek maradéktalan biztosítása
páholyból látható parkosítás
: kopott terepasztal
tóramosolygó vakkeretárnyék
szándékosan beolvasztott hirdetőoszlop
párjavesztett énekesmadár sír
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fölszabdalt könnyű rózsában
: névtelen fejbőrtánc
kivénhedt szögesdrót akadály
műanyag szívlapát használhatatlan
hamu takar szivárványkottát
: bizonytalan kiegyenlítés
végtelenített többlényegűség
csonthéjas polgárháború lehetséges
vonatkozó teljesedés befogad
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középpontos visszavonulás fennáll
bizonyíthatóan megvalósul közben
: sejtmegfelelés őrbástyája tulajdonrészben
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korlátlan hozzáférés tűréshatáron
szüneteltetett értelmes párbeszéd
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: helyrezökken próbaidős résztapasztalat
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sajátos teljesülésből visszacsatolás
rugalmas záradéklehetőség világol
: csillaghulláslátott életörökítő koldustövis
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