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Az etikett (négy vers)

oly természetesen jön elodázni az olvasását, emeli
a kezét, imitált egy  tartamot; ő a második . ez 
zavarni fogja ez a megállás itt: újraindulhatott
ahol már a tekintet követi a hang sorbaállítását,
a saját módszerét,  szinte egy időben,
ha hallaná hogy mit írok erre az oldalra .
csali, egész függőleges, csupán . elsőre nem
láttam egyetlen verssort sem belül . hinni
szavakkal . aztán egy izé középen elválasztja
s késlelteti a szemet, tartja az alatta lévő sort: oda
téve . szándékos, nagyon  zavart, mikor olvastad .
annál inkább: az ékesszólás  szeplője, a mozdulatlan
kép nélkül, az elején  legalább; kétségtelen,
ez a visszafogottság, itt engem meghat . magát zavarja

pont oda-vissza jár feketén szokott
épp csak elválaszt  nem árul el titkot
amiről hallgatni vagy beszélni kell . hangtalan
marad . szűk kis köz ép egyenlővé tesz
mint két nővér, a kettő . az elválasztás közt
alig látszó átszelés másik folytatódik ott .
avagy szétbont hová  kerül: gyerünk . de
főképp ezeket az eljegyzéseket imádtam . 
vízszintes tábori ágy a  mibe nyomnak, be
kinyújtózom . s ha fel halmozom a neveket
vagy számokat csak  azért is: elválasztani
amit a jelentés összehoz .  eltüntet . s ha kettő közt
választani kell (a kiáltást kivéve) az etikett szerint .
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sor elején egy aprócska  ábra nagysága hogy az
egyik után közvetlen jött: rész . ha úgy akartad
a vonal: értelem által . egy  pont: ha azt akartad, rajzold
azt, a pontot a másik után a  másik pont után . nagy lesz
a nagysága . és bármi kicsiny  legyen is, oszd el: elosztottad .

a nyom, az értelemnek, az hányszor van benne 
és hogy leírd hányszor  osztottad fel? elég volt

elkezdeni: kicsi lett hisz hossza kevésbé számít
mint nyoma az értelemben:  összeadódva . ez volt
a pontok elseje amit egy rend az időben meghatároz .
a vonás a vonala egy kot ta: formákat alkotunk .

az okok sorozatában  az ok amikor a világ
sorozatában fordul  csak elő valami ok
a végtelenségig: egy  teljesen a világhoz tartozó
ok teljesen megáll ha a sorozat megáll az 
eredetnél soha ott korábban ha felke
lek . mikor minden  megváltozik és összefügg,
amikor az ok az okok sorozatában:
a világ, válaszd le és álmodj . kezdj
egy sorozatot semmi ásd az okok végtelenjét
és azt kiegészítve helyre állítsd a világot
teljesen . és mondj le rögvest a világ soro 
zatáról: vágd el ott vagy ott . helyezd hát
magán kívül, bolond és vak bárki aki
ha minden következik  ok szab meg egy sorozatot




