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Áll az ifjú pár, a virágzó nász-kehely szerelem a végtelen óceán kő-szárnyán,
áll a kék bűvölet-dübörgés hatalmas nyitott aranyesernyője alatt,
s a vízből fehér páfránytorony tarkólik-fújással fölbukó emlős cethalat,
a vízbe tengeralattjáróként lebukó hímbálna-hátakat nézi a két ember-szivárvány.

S gigászi márványkürt fejüket, érett barna dohánylevél-színű hátukat
sarlósan földobva, a cellaprizma légyszemű koponya-dobokat a nap fele emelve
visszazuhannak a lágykéken derengő, mérhetetlen súlyú szent őselembe
a bálna-óriások, a cethal-hímek, a bálna-nőstények, hömpölygik hús-hullámukat.

Ó, a földi őslét-kor fiú-titánjainak vadszelíd hús-zsákjai, vízi-szivarai!
Éhséggel szinte hasig hasított szájukban, a csontkupola-öbölben pókháló-lázak,
s az ajkukon, a szájban szűrők, sziták, szila-függönyök, szájüreg-szakállak,
s halállá nyelik, halottá szürcsölik a súlyos vízmagányt. Gyomrukban a csönd galaxisai.

És diadalmas őslény-testük redőléc-vonalas, mint ceruzát-fogó ujjhegyem,
és szállnak és robbanva visszaesnek, akár a hullócsillagok, nyári meteoritok,
így fonnak habzó, dörgő szilárd tonna-láng koszorút, vízi bukfenc-titok
hullámhalom-gyűrűt az apró földsziget, sziklaszirom-rózsakúp köré az óceán-szíven.

S a szél-nem-gyűrte, lágy kenyértésztaként fehér asszony-kezekkel nem dagasztotta
gyásztalan szigorú őskönny, a termékeny szerelmes őscsíra sima, mint az Isten mosolya,
s a piciny földpont az életláz óceánban virágzik, mintha rózsakertet nyit a tinta-csoda,
a sima fénypapíron az óriás tinta-paca, vak létét az elmúlás virrasztotta.

Mert az Isten-csöpp sziget, mint szoptató asszony, újra-karcsú kisanya emlője
csúcsán a gyönyörű barna mályva, s abban a vastag emlőbimbó, s abból a tejlövellés,
a kisdedet-tápláló édes fehér szökőkút, s az anya arcán édes gond, mosoly-merengés,
s a viráglét édes szép illata, az áhítat-csönd, mint az öröklét, mint Hamupipőke félcipője.

És tudják e már a barna-hullám bálna-időt néző boldog fiatalok,
hogy az új asszonyban nemsokára sárga óceán nő majd, forró vízi-tűz, buborék-öröm,
s abban a csöppnyi zigóta, akit Mártonnak mond majd a jövő-jelen, kis ujjain köröm,
s az ujjak bizseregnek, mint a virágállatok, mint a korallvirágzás lángjai. S szemében örök napok.
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