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A dünákra rajzolt vala.ld
lándzsaheggyel, ékíTással.
Főhajtás nélküt, sudár-gerincesen, ágyékkötőben
jött ki a szájhagyomány fülelő buokái mögül
szédelgett a hivalkodó záporfényben
mintha most huppant volna elő az anyaméhből

Sután lehelgetett, ráfújt a mennybolt üvegszilánkjaira
Mndármagasan kinyílt a megkö,nnyebbülés mágikus flór4j_
s egy szarvasgida nyaldosta a sófehér felhóháncsokat

Az összecsapás el/cerülhetetlen volt
a végkiárusítás gyolcsait már szegecselték
ahátrasunyított elefántfülekre
fortélyos jeleket kalapáltak
az észjárás réztábláira
az ásalak folyton változott
merevsége engedett s hámló szájszegletéből

kicsordult az elvetemültség nyálas kuncogása
K.ikaparták az elhamvasztott irhák hetedik rétegét
s a legkorszerűbb restaurálási eljárással
fölragasztották az íriszek horizontjára
A tékozló fiú tördelte kezét
s rátérdelt a vezeklés mészpát percmutatóira
Légnyomás reszkettette meg
llZ ikonosztáz természetellenes szénkristályait

A gőzkalapács förtelmeset szisszent
Ez a haláltánc - hűlt el az tkirásos
s lándzsahegyét a rothadó hordalékba döfte.

SOLILOQUIA

Fekete erdő

nem akarlak jölgyújtani

mielőtt az éj leszállana
beléd dünnyögöm a tragédiát
alighogy kivirágzott
oOTÚsan haragos-kéken

mielőtt elpárolo(foo
a megilletődés szentélyi gOgJe
mielőtt leszállna az éj az almafákra
jávára memphisre. kansasra arHngtonra

tiltő.nutakon kerülöm meg a gyémánt gyűrűt
természetes leszek
mint a kazánfűtő

ha rágyújt egy tömzsi szivarra

nem akarom lángba borítani
sem az erdőt sem a várost
esak: dünnyög,ni menni járni
II végtelen utcákat egyedül
egyedül
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SICUT FULGUR
TEILHARD SZELLEIM];;NEK

Műtőlámpák delelőjén a test 1cinyilatkoztatilc
véres plakát a másvilági ősbemutatóhaz

mert amely órában .nem vélitek
a bélhurut, az idegösszeroppanás, az agydagafl4t
földszint tizedik sor hetedik szék
háttér a hadikikötő

megvilágítás palaszürke
a közölnivaló nem lényeges
lÍ.gyis beszámolt róla már Ben Morrisotl.
cl tizenhatodik század második harmadába",
no meg a mT derék Vukovics Józsefünk
II nyelvújítás legforróbb éveiben
ők már pedzették amit mi még most sem tuduM

mindig átlós irányban haladni
hogy a függőlegesen

és vizszintesen futó
rendezetle,n viszonyokat
egyaránt szemügyre vehessük

Nem szabad odadobni a kesztyűt

~em a fehér hunoknak sem a koszorokötókflek
könnyen sértődő fajták
üljünk le inkább velük
hozzuk a harapnivalót, a csobolyó bort

mert amely órában nem vélitek
IIZ ekevas, a borona, a lapostetű, az &,zeomlác

A világegy.etem szövetanyaga e-r;ed
kilöttyen a szinültig töltött
kondérokból, térből, időből

Bőrig ázunk
cl teremtő fe;rődés

tavaszi záporában.

KÉT JEGYZETLAP
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Itt

a körönkívüli, idegen táj.
Nincs taláLkozás az olajfák
leheletfojtó, ezüst ködében.
Arnyak keriilgetik
a szerétet szegletkővét.

Nevében gyilkosokká
vedlenek az angyalok.
A kábítószerek varázsa
átlépte már a kiábrándulás
jó-;::.an határait.

Ott

az eperizű levegő

ömlik a nyűgös, vad füvekre.
Mosott ruhák nyers illata
csapkod a reggeli áhítatban.
Telt idomokkal kerülgeti
a fogkefe-pillájú múzsa,
aztán 11íssZJatér rémregé.nyei közé.
Hogyan tud megmaradní
lélegzetvétel nélkül
ebben a szegfűszegszagú
t5mény világban ?


