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Marx Tamás halálára
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Ki szívott lea mélybe békauszonyos suhanás,
gumicsuklyás szerelem, guminyereg-szemüveges?
A Vfz Tűndére Asszony, a zöld tenger-mároány ruhás,
aki viaszrózsákból, virágállatokból szffve.

Méhe titok, magánya vízben égkék fényhaikulás,
mint lélegzff kristálytömb, kagyló-kaktusz veseköves
s bent szemfenék-bíboron r6zsaszínlila látomás:
titán rózsa-kopors6 piros zománccal benőve.

Az a kopors6-mosoly! Az a vér bffre ragyogás!
S nézel: eleven halál, apád mese-gyász agyában,
vízmélyi levegff-gömb sziklabuborék-csöndjében.

Mint Hieronymus Bosch üveghályag-virágában
az elstr emberpár, a meztelen bűn-muiaikozás.

Hím-ntrs idtr. Ntr-tündér éj-tojás magzatvizében.

2
Ott lent a rózsakert alján, az eleven zománctüdő

kavernacafrang csövének gömbh6lyag vége egy barlang,
a bíbor hús-csont-nyálhajszál tüdtrfalon rózsa-ablak
s a bejelé-tágulat kff, mint petefészek, húgyhólyag.

És a ktr-bent kupolában izz6 levegff1élgömb van,
ragyog, lebeg a vízen, mint csillag-méhkas úr-buborék,
árvíz-tetőn szalma-süveg, zöldfém légyarcon a légyszem;
látószilánk-pontszemekbt5l gömb-sztrtt húskristály fénygomba.

Ott ül kövér sziklatüskén, mint Rodin Gondolkodója
a férfi-selltr, a vízzel, levegffvel kettévágott,
búvár-szemüvege térdén. gumiuszonya kék rája.

S a tenger Göncölszekere, a rák-fényváz s a fénybojt-hal:
a ktrszivacs1énytúszájüst a vizet tűzzel cibálja.
Az alvilágba-temetett a föld-túlvilágáért zokog.
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Ez a temetés! Ez a csönd, ez a szivárvány-köd beszéd.
Egy lépviszlapból tekert sejtprizma-oszlop gyertya ég.
És mint a tengeréj dörög a láng-levélre szúrt sötét
s nézi a lángszív-tulipán vonagló kék erezetét.

A férfi mond tündérmesét, mint tündértúz-búvárhajó
lemerül a fényszerkezet, akár egy szivárványgolyó,
hogy a vízmítosz-rózsakert adjon Isten-atomokat:
mint a Mariana-árok sarába gömbjével Piceard.

A nő az önvád tőrébe dőlve a szivét szúrja át.
Testéből vér és könny bugyog. Csodát-szülő vár új csodát.
Nem is vár, sorsa tudja, hogy nincs csoda: víz-föltámadás!

A testvérek tenger-térkép sziget-pontjai közt hálót
huzigálnak ujjhegyükkel, s árny-szavuk: nem lehet halott!
S gyászunkra hull tüzijáték fény-szín rakéta-robbanás.

4
Mint ellenmágnes-páratoll levélhőhártya pontszita-szánon,
alábszárvégi lencsehas lökő gravitációs szerkezet,
a kitintű-kosár lábak taszító-talpán, a súly-hiányon
a víz bőrén csúszva futó vízipók, a csontküllőfényharang:

S vizen csakJézus tudott így járni, fénypára-molekulák
könny-tömegéből szőtt testtel, amiben mint a halál fékezett
csöndje suhogva száll a vér, kapillárisaiban zene ráng.
Süllyedéstelen túzkristály, tömegvonzást visszagyűrő visszhang.

S a vízmélyben fordítottan, mint az ezüstnyárfa arany-lombja
a tükörkép Isten rezeg, talpa fönt a víz-héj csiga-fodra.
S a vízipókárny-szekere lencse-kerék a víz-alja sárban.

Téged a Tenger Rózsa-Szörny csókkal szívott kő-szívpitvarába.

S virágállatok rajtad, mint potroh-tüdők kékcsillag-szakálla:
vércsigák far-szivacscsokra. Fekete lyuk vagy magadba zártan.
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Vagy mégis élsz, ha élsz halott? Tengerhús-sziklán, korallkert-véren
ülsz, beszélgetsz a halakkal s körül-leng az állat-aranyérem,
aranytányér-alsáajkú pikkelylevél, kék uszonytövű toll,
tűzdoboz-réce víziszekér, nyeles-szema nyálgömb szivárványból.

S bozsog, rezeg, ring, lobog, áll s örvénylik, mint hajfüst, csöves pára,
nyílik, becsukódik, ráng, fal, asszonykontyot csomóz önmagára
a virágállat-lepedő, a csillagtenyészet-virágoskert
s árny ha hull a bizsergésre: cápahas felhrfs gyémánt-türelmet.

Vagy cápaszem villám-sarló hajlik, mintha üvegkalász
taréjfodrát nyesné s polip, bíborcsiga, tintahal-esernyő

s papírcsévés fényzománc-rák, rubintrózsa-szájú sünhal vigyáz.

Eltüniél, mint P. B. Shelley. Vagy a tenger titán-üvegcsengő

halmaz-csilingelésében delfin-hát huszárként szállsz a vízben,
fogsor-vigyor hús-rakéián, ráján, mint sárkányrepülő-vázban.

LERCHTAMAs Nem félsz
nem félsz a pokolba kopogni?
Fölvérzik az ajtó, átbújsz sebében,
parttalan hullámzika folyosó
átlendülsz a bazös sötétségen
száraz lábbal gázolsz ahányadékban
s a pillanat kifeszült ütemében
mintha bavölődnél, kopárra sápadsz

Nézed a Kígyó lyukas szemét
torkába dobod beledei. májad
fölpattan boltíves koponyája
fölsikolt behunyt röppenő szájad

s a pacsirták forró kis higany vére
megrepeszti a bugyrok burkát
sebesen szökikföl az égre
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