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ÁTFONALAZVA
Fényes és éber álomba merülve
átfonalaznak égi képek 
szövi a képzelet a létet.
Én vagyok aki tegnap is voltam
állok az álom folyópartján
átmos egy égbõl jövõ hullám.
Szervesülnek az absztrakciók is.
A föld determinál terelget
s nem lehetsz ura a vizeknek.
A víz a földnek mennyei áldás.
Az embert elsodorja mégis
feltáratlan mélyébe szédít.
Noé bárkáján megmenekülnek
Félelem Boldogság és Öröm
s kikötnek majd egy sziklakövön.
Maradok aki tegnap is voltam.
Átfonalaznak égi képek
s szavakba zárom az egészet.
2018. 08. 20-22.
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ÉHENKÓRÁSZ
KÖLTÕK BALLADÁJA
hiszékeny voltam s erkölcsös urak!
mi légyen lenne ebbõl a tanulság?
hogy valaki a markába mulat
s vígan majszolja összegyûjtött jussát
hogy mások veszteségük körét fussák
hisz semmi el nem vész s meg nem marad
más gyomrát tölti a lenyelt falat
eltûnt a nincs s nem lett belõle van
ki helyben áll az biztos nem halad
s a haladás szintén bizonytalan.
ki még egy hangaszállal is beérte
költõ volt és lelkemre mondom: szent
és szent hitéért mit kaphatott cserébe?
kinek az ég angyalsággal üzent
annak sorsa többnyire gallyra ment
csak el ne higgyük azt hogy így kell lenni
hogy a költõket Isten így teremti
hogy fent és lent egyformán hontalan
hogy embernek lenni emberfeletti
s a haladás szintén bizonytalan.
az én világom  csillagrendszerem 
fájdalmasan tanulva néz magába
magamból a legjobbat szenvedem
s mit megtanultam nincsen annak ára
mert létemet a végtelen kitárta
hol minden porszem helyére kerül
s a múlandó mely feszít legbelül
már kozmikus világokat fogan
szivárgó fénye kék egemre ül
a haladás mégis bizonytalan.
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AJÁNLÁS:

urak kik annyi jó bort ittatok
és annyi olcsó nõt öleltetek
mi lenne hogyha most a pénzetek
a kultúrát nem hagyná rongyosan
hisz bármiként nyújtóztok  egyre megy
a haladás másként bizonytalan.
2018. 08. 2831.

hogy tudtam
hogy tudtam feküdni gyermekként a fûben
teljes egyetértésben a földdel
teljes egyetértésben a fûvel
teljes egyetértésben a testemmel
teljes egyetértésben az ég felhõjátékaival
a teljesség volt maga az élet
az élet maga volt a teljesség
2018. 05. 03.
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