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Száguldott kövekbe zárva

izzón érkezett az Élet,

telt az Idő óceánja,

amíg eszmélésre érett. 

Hátborzongató tény,

neve: Északi Fény. 

Tüzes napból lelebeg,

A Teremtő integet.

Bolygónk pörgettyűként billeg,

ő nem csak forgolódik,

ezért telet, nyarat él meg,

északtól déli sarkig.

Az évszakok visszatérte

szabályozza a létet,

a Természet szenvedélye

a sok biokísérlet.
A Teremtő megtervezte

a létalakzatokat,

természeti törvényekbe

szervezte mozgásunat

A rendszer jónak bizonyul,

H egy modell hibádzik,

Az Úr nyomban zsebébe nyúl,

Csak ennyit mond: van másik!

A nagy görög bölcs mondotta:
“A Természet űrt nem tűr!”
Ezért bújtam minden lyukba,
hogy ebből ne legyen zűr.

jelenlétem láthatatlan,
éltetek sok teremtményt,
tanítják a fizikában,
szállítom az oxigént.

Ámbár levegőnek néznek,
ezért nem sértődhetem,
tudom, hogy mennyire kellek,
nincs kisebbség érzetem.



Az Élet fantáziája
nyitott minden változatra,
folytatásra készen áll,
ember bármit is csinál.

Bőséges a biokészlet,
mindenből van közép, véglet.
Jut hely minden résztvevőnek:
Tompának és érzékenynek,
ostobának, értelmesnek, 
a gyávának és merésznek,
mozgékonynak és lomhának,
paránynak és óriásnak.

A Lét felkészülten várja,
mely veszély teszi próbára,
mire éppen nincs szüksége,
tartalékba félretéve.
Ami túl kevés vagy túl sok,
végleg kiszelektálódott.
Alkatrészét szétszerelik,
ha alkalmas valamelyik,
új dizájnba konstruálva,
visszatér a körforgásba.

Hidrogén –hélium csókok:
Földön ettől lesz nyár,
fényözön, távoli poklok,
ideérve napsugár.

Távfűtés és világítás,
garantáltan állandó.
Az ár, életvállalás,
így törleszt a “fogyasztó”

A “Természet Képeskönyve”:
Régóta lapozunk benne,
okát, célját keresgélve,
hivatkozva Teremtőnkre.

Örökmozgó ciklusdráma,
Élet-Halál fogócskája,
Mindig van, aki eljátsza,
napfény az energiája.



Mi dolga a tavasznak?
Üzemel az Életszinpad!
A szereplők mutatkoznak,
túlságosan sokan vannak.

Lökdösődnek, rosszalkodnak,
élelmesek fennmaradnak,
ügyertlenek lepottyannak.

A nézők nem unatkoznak.

Vízben született az Élet:
Sodródó alakzatok,
hullámzó tekeredések,
szökellő mozdulatok.

Idők múltán kifejlődtek
a foggal tépő szájak,
zsákmányt érzékelő szervek,
így let prédavadászat

Brutális dinó falánk,
de cask nappak virul,
szegény őscickány apánk,
vackában meglapul.

Esténként dinó ledül,
megtette, amit lehet,
teste teljesen lehül,
cickány végre ehet.

Nagy kő zuhant a Földre,
a dinó faj kihalt,
cickányok nemzetsége
túlélte ezt a bajt.

És ennek folyománya,
hogy lesz majd valaki
e téma krónikása,
s mindezt kifecsegi. Tanulságos ez az Opus,

bár szerzője nem Aesopus.











Zsiráf
Lombos fák dús koronáját
a zsiráf ízlelgeti.
Nem kell nyújtania nyakát,
neki elég, ami van - neki.

Ha őt próbálja harapni
egy éhes ragadozó,
rúgással fogja tudatni,
hogy husa nem kapható

Körhinta az állatpálya,
négy évszak a tolatója,
nincs elmúlás mutatója,

nem szorong az utazója.

Életjárvány keletkezett,
mindenki másnak étke lett,
vagy őt ették, vagy ő evett, 
a technika terjedhetett.

Láttunk bevált módszereket.
vadászt, kit színe elfedett,
ravasz rejtőző cseleket,
embert, ki überelhetett

A víz kényszerpályán halad
az élet terjesztésében,
felhőként szór villámokat,
ha túl sok Volt van az égen.

E tűz a víz adománya,
nagy ebből az ember haszna.
A kuckóját temperálja,
a főzésre megtanítja

Legtöbbet az ember akart
az élőlények közütt.
Nem csakmindent összekapart,
de még fel is öltözött.

Sokoldalú leleménye
szilárdította létét,
örömszerző képessége
fokozta ínyencségét.



A Föld ősbiológiája
azáltal nagyban módosult,
hogy létünk hatványozódása
az emberben feltornyosult. Indult Közép-Afrikából

északnak, majd keletnek,
kergetve porviharoktól,
szénszínű bőre cserzett.

Többféle is lett belőle
formálta a környezet,
adaptált hat kontinensre,
míg teltek az évezredek.

Megtudtuk a DNS-ből,
hogy terjedt az emberfaj,
sejtelmünk sincs a jövőjéről,

de ez nem is olyan nagy baj.

Kirándultunk mindenfelé:
Poliszban politizálni,
erdőben botanizálni,
templomokban prédikálni,
okoskodni, tetszelegni,
tudóskodni, művészkedni,
minden tehetőt megtenni,
lehetetlenbe nyújtózniHajhásszuk ízek gyönyörét,

tapintunk selymességeket,
halljuk zenénk üzenetét,
megbámulják a szépet.

Tudásunk bizonyosságát
akarjukkitartással,
építjük stabilitását
hitünkkel, logikánkkal.

Értékekhez, tartásokhoz
sodródtunk, kényszerültünk,
közösségi sablonokhoz
nyújtóztunk, rövidültünk.

Ember módra terjeszkedtünk,
kultúrák születtek bennünk,
magasból, az égi pályán,
kék bolygónk gyönyörű látvány.
De pusztításunk látható,
vajh, meddig jár még űrhajó?



Élettér van kijelölve:
A hódnak erdei tó,
barlanghoz szokott a medve,
lomberdőhöz a holló.

Az emebr miindenhol élhet,
lett háza, elesége,
szolgálja őt a természet,
mindezt jól megszervezte.

E kellemes pozíció
kellő ellentétele,
hogy töpreng a „Gondolkodó“
Legvégül, mi lesz vele?

Kalandor merészség
Charles Darwin tette,
vállalta veszélyét,
hajója vettetve.

Kihánytatta átkát
tenger hullámzása,
Földünk szélességét
mégis körbejárta

Minden észlelését
meghányta-vetette
„Fajok eredetét“
évekig érlelte.

A Lét fejlődését
e könyv megragadta,
isten teremtését
tudósként láttatta.



Mi a természet arcát örömtől látjuk mosolyogni: gyakran táplálékban túl
bőséget látunk uralkodni, s nem látjuk, vagy elfeledjük, hogy azon
madarak, melyek vigadozva énekelgetnek körülöttünk, legnagyobb részt
rovarokból, vagy magvakból táplálkoznak, és így tehát folyvást életet
pusztítanak el.

(Charles Darwin: A fajok eredete)

A tengervíz hordaléka,
miből meduza lettem,
érző ember megcsodálja
az én lebegő testem


