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Járom a várost
(1998)

Vendégeim első mondata
Járom a várost, talán hamarabb
magamra találok. Öröklétnyi
követési távolság. Olykor a nyelv okosabb
a valóságnál. Értéken alul vált meg
a felhőktől az égbolt. Legtöbb kivetnivalót
az elhallgatottban találtam.
Jó neked! Te biztonságban érzed
kreativitásodat. Feldúlt esőcsepp,
lángnyelvkripta. Négy évszak
osztozkodik egyetlen tájon.
Vendégeim első mondata a lefokozott
délután iránti érdeklődés volt.
Ugyanazt vallom az életről,
mint ellentettjéről.
Hitelkártya
Tegnap is az alkony lapátolta el az árnyakat.
A féligazság érzéseim összeugrasztója.
Ez már hányadik életletétel? Ki korán
emléktüskébe lép – nem habozik cifrát mondani.
Szőrös szívű szó, lyukas lelkivilág.
Jó nagyon. Kéjkiútkeresés. Mi legyen
az ezredvégháton talált tojáshéjjal?
Rezonancia, kerékcsere, halszagú bordacsont.
Árnyalt tömegízlés. Neved:
az igazság hitelkártyája.
Mai történet
Portósan érkezett zápor
Estedben is a helyes irányba
tudtad terelni életedet.
Előbb a jóstehetséggel
megáldottak fürödtek be
majd azok is –, akikbe hálni
járt a lélek.
Alaphang
Hogy is hívták azt a poétát,
aki sportot űzött elmeneteléből?
Rázós útra tévedt visszhang.
Félhold a ritmusban.
Elkapta a jó
a rossz betegségét.
Tévedsz! A hibátlannak csak
a harmadik fokozatát kedvelem.
Vaktában történt
igazat mondás.
Figyelj a nemlétnek megadott
alaphangra!
Vízhólyag
Én tályognak néztem,
ő vályognak mondta.
Igazságokból varrjak valóságot?
A színt én adom, a fényeket
Te garantáld!
Egy kicsit se fájt a tehetetlenség.
kiszúrt vízhólyagja?
Nem várok tovább:
Szalasztom a szót a mondatért.
Az utcákra ne gondolj,
a terekre se, csak a várost figyeld!
A lélekkel lehet erőszakoskodni:
a testtel egyetértésben.
Példabeszéd
Nincs nap, hogy ne alakítana rajtam
ami már volt. Bűz, zárt légtér,
meg ami a kettővel manapság
együtt jár A tisztábban látás igénye
szétszedette velem az évszakokat.
Átszakadt szógát, folyamatosan apadó csönd.
Főhős nem kell, statiszta se!
Csak statisztika, Meg leplezetlen káröröm.
Láttam már rá példát,
miként kell fejekben
világosságot gyújtani.
Szentelt víz
A beszéd támasztéka a száj.
Kötelező helyrerázódás.
Fűzős zeneszó. A fejlődés
csontvázhangja. Feladom!
Utoljára tértem ki önmagam elől.
Kicsipkézett őszutó. Szókoporsó.
Csobog az öröklét szenteltvize.
Már csak arra figyelek
Már csak arra figyelek,
ki érkezik időben, és várja,
hogy befejezzem búcsúzkodásomat.
Bevonta a fagytól a tél
az iparengedélyt.
Sietve távoztam
Ahol nem tudtam kifejezésre juttatni
érdekeimet; onnan sietve távoztam.
Gyere csak ide! Odamentem.
Fordítsd ki a szót, amit majd
szájamról olvasol le! Kifordítottam.
Senkit se akarok követni!
Se utat kövezni! Ha üthetnék egyet
a csöndön, nem köszönné meg!
Itt minden tény, minden állítás
a bevétel hatása alatt áll.
Ugye együtt nézzük végig
a leglilább rögeszme
dicstelen pályafutását?
Szándék és szentencia
Nyugtalanít a fordíts gondot
a szeretetre formulája. Ömlött
belőlem a szó az adandó alkalom
megragadásakor, Maceráltam
az idő múlását. Szándék és szentencia;
egyik kutya, másik eb oltás. Felfelé
ível a titkok grafikonja.
A következő fordulóban
az alkony is jelen lesz.
Legjobban a valóság
hiányától félek.
Érték alatt
Mindent tud rólam az előttem
haladó kacsos lelkű.
Ráfeküdt a fényre mondatom.
Lókoponyában feketedő bárányfelhőt
már ki látott?
Jobbról balról megnézett
kopasz lélegzetvétel.
A törvényt nélkülöző viszony;
iszony Mitől halhatatlan,
ha érték alatt van?
“Az utolsó felfedezett
kontinens a test lesz.”
Nyikorgó talicska az ég.
Eső
Valaki mindig akad, aki tör
és zúz. Igyekszik nem ismerni
sem embert, se istent. Úgy beszél
az átélt csöndekről, mint háborús
szökevény a szörnyűségekről.
Lüktető halántékon egérlábnyom.
Nekem másért kell a hangerő,
mint az idegesen csapkodó villámoknak.
Elmosta az eső a délelőtti
szeretet-bemutatót.
Tüzelőállás
Egyszerre vájtam lyukat
a reggel és napszállta
csöndjébe. Ceruzacsonk,
elefántcsont. Harmatcsepptalp.
Kezdetét vette a be-
hatolás a sorok közé. Nem
a megszokott sorrendben
szálltak ki a tájból az évszakok.
Lélek tüzelőállásban.
Az idill a pillanat
szívós hazugsága.
Van egy oda-vissza életem.
Kiragyog belőlem a sötét
Belém diktáltam
öt szentenciát.
Ha jó kedvem van,
kiragyog belőlem a sötét.
Ma többem van a rám eső
szeretetből mint tegnap volt:
mégsem vagyok jól.
Egy világ omlott össze
a magam nevében mondottban.
Nagyobb baj kezdetet
a mozdulatlanságnál nem érhet.
Lázmérőóra.
Avarropogás
Ok a kivételt tevésre
a törtelen lelkivilág.
Most szabják át észjárásomat
mindenféle alanyok és állítmányok.
Ropog az avar
a lúdtalpas ősz alatt.
Ahhoz, hogy a jóba
belebüdösödjön a rossz;
sok-sok hátralévő év
szükséges még.
Nehezen tűrt nyomdafesték
Madáretető.
Magát bolondnak tettető.
Kelletlen kellemetlenkedés.
Sugárzik a napfelkeltéből
az öntudat. Több lett
a van a voltnál.
Tüskésedik a szív,
könyökvédősödik a lélek.
Kampó az agyban.
Bezöldségezte már
a tavasz a tájat?
Kameraállás
Közelítsd rá a kamerát
a formaságokon átesett metaforára.
Ahová a szó megy,
a beszéd is odaigyekszik.
Engedéllyel körbehordozott
esőszag.
Bőséges a napnyugta vérellátása.
Vágd rá habozás nélkül;
ez sem így történt!
Vadkanagyar.
Levágott lélekkanyar.
Tetszésindex
Nehogy már a harmatcseppben is
tengert szimatolj!
Kilesve lelkem alól
mit látok? Reálissal
egybefogatott kitaláltat!
Csatazajban kultúrnyöszörgést
hallok. Neked vad világosság,
nekem jókor jött segítség.
A nyárból leginkább
az öröklét zöldjét kedvelem.
Idegen kifejezésekkel megtűzdelt
máról holnapra élés.
Befejezetlen ráhagyás
Egybeterelt neszezések.
A csönd hete, a szó
hava után mi következik?
Még ma megzsarolható
a hitelét vesztett mondat.
„Mint mikor ég szakad föl,
noha lezuhan.”
Vonított a lélekkel rokonított.
Etikus értékápolás.
Pirula
Cáfolj meg, ha futsz!
Elnyertem előled méltó
büntetésemet.
Tisztázott segédvalóság.
Rászámolt az erdőre az ősz.
Korábban nyugszik le bennem
a nap, mint odakint.
Az öröklétnek tágas és világos
ablakot, a lovaknak abrakot.
Pirula. Minden idők
legösszetettebb fintora.
„Csak összerakva válik
útitárssá az emlék.”
Trónörökös
Az igazság legyen a valóság
trónörököse. Évezredek a porondon.
Pont most, mikor ellik a csönd?
Remek a kilátás magamból.
Fokozatoktól elszakított okozat.
Egyesült mérték
és a helyi érték.
Átminősített lelkierő.
Tegnap még egy felé
húztak érzékeim.
Fedezékként használt emlékezet.
Nyerésre áll a nyár.
Ha befelé kívánkozom
Szófüstölő, Ékalakú ádámcsutka.
Vizezd be a pillanatbélyeg
ragasztós oldalát!
Míg szúnyogvérrel mintásítod
bőröd; van remény
Gyűrött árnyék, kivasalt holdsugár.
A szó megtojózta a valóságot.
Befejezted a kísérletezést a csönddel?
Megoldás kettő is van, kiút egy se.
Kampósszeg
Drót kell meg kampósszeg.
Terepjáróval megközelített gyártelep.
Az kellene! Orvosság.
Mondatmennyország.
Szólj, ha beforgattad
emlékeidet az évekbe.
(Kivágtam egy darabot
kételkedésem közepéből.)
Átárazott mondat.
A pillanatra vár a velem
történtek összesítése.
Szent elhatározás
Elnyelte a mozdulatlan a hullámzást.
Léleksortávolság. Tetten értem
magamat a bajban.
Amit a halál szerkeszt egybe:
puha, de tartós. Illat irányt
direkt módon ritkán változtat.
Belső értékeiért dicséretben részesített
telihold. Nőies hátra arc. Szent elhatározásom:
elkezelt tudatúak után nem futok.
Sajt
Árok is van, gödör kettő is;
légy óvatos! Az ellehetetlenültről
méretet nem egyedül veszek.
Púpos évszak jelenlétében
nem nyilatkozom.
Szerinted a fogak csikorgatása
beleillik az összképbe?
Kiírtam magamból a valóságra
ráhangoltság tartalékát.
Tejhez méltatlan
kukacos sajt.

Például a söprés a saját porta előtt
(1997)

Torlódás
Hozzák már az áldozatot – legtöbbet
az alulírottak. Lerövidült
az önmagunkhoz vezető út. Lehetne-e
kihívóbban? Például a söprés
a saját porta előtt.
Pucér királyivadék.
Megszabadulni látszataitól az ügy
csak így és itt tudott.
Ne habozz – lapozz!
Balsors
Rögvest megdögleszt.
Valós neveket akarok hallani
a rosszemlékű napfelkeltével
kapcsolatban. Asszonynak
nyomós észérvekben ittlétet
találni kötelesség, nőnek
lenni valóságos dicshimnusz.
Egyik szemed a percmutatón
legyen – a másik az ezredvégen.
Baltával körbedobált balsors
Kuponok
Ez már baj!
Keresztbe verték egymást
emlékeim. Kuponok.
Esőláb mellett kuporgok.
Kiflivégjáték.
Végre enyéim között –
a fölfázott kötelességek után.
Kisigazság orrára
nagy valóságot nem kötök.
Pardon! Madárijesztő
külsejű alkony.
Vivát!
Véremmé vált
az ösztönösen megérzett.
Üres propagandafogás,
teljes tényfoglalkoztatás.
Vitustáncparkett.
Csalogatom a fény felé
hajlamaimat.
Démonok, sorakozó!
Vivát! Ivartalanított
kreativitás.
A nyomok emlékeimhez
vezetnek. „A szél alján
a por, és némi mocsok”
Mozgásfázis
Rossz fényt korai elmúlás
életemre ne vessen!
Akarom. Lyuk tátong
a mozdulatlanon.
Kellene hogy érdekeljen
a szavakra átváltott életjáradék?
Gyakorlom a valóságra
ráfordulás mozgásfázisát.
Elvarratlan szál
Falatozóban eszegető aszfaltozó.
Inkább ártott, mint használt
a sorsomba beletörődés.
Bárcsak ne csalna állandóan
emlékezetem!
Hibás számításokon
alapuló értéktúlterhelés.
Végül is nem ott kötött ki
a világmegváltó, ahol a dolgok
megnyugtató módon
szoktak elrendeződni.
Mene, tekel
Mutass fel egy gesztust
a rád jellemzők közül, s megmondom
kikkel fújsz egy követ.
Trikóval letakart trisó.
Barátkozós felhők között
vadóc telihold.
Egyszer már majdnem
kinyomta a lényegig magát
tudatom.
Mene, tekel.
A levél fonákján
helyezkedsz el.
Barkochba
Nem tárgy és nem személy.
Ötletuniverzum. Legyen benne
fájdalommal működtetett
öröm. Rostán kihullott
szűklátókörűség. Pozitív előjelű
poézis. A testnek külön
bejáratú meghittség, a léleknek
a szokásos tisztaságú melegség.
Ablak
Minden összevont érintéshez
öndicséret is jár.
Az igazság útjáról
csak egy másik igazság
téríthet le.
A jó ízlés határain belül
kelt fel a nap.
Két legyet ütött egy csapásra
a villám. Fékpofavizit.
Vissza nem térő alkalom.
Kilesett a pillanat
az öröklétablakon.
Üzenet
Milyen volt
váltott lélekkel élni?
Körpályára tévedt napfelkelte.
Fosztogatáson rajta kapott
véletlen. Mit utánam vágott
a muszáj, nem győzöm
elégszer hangsúlyozni.
Eszembe sincs a part,
a szakadás meg annyira se.
Tapsorkánkabát.
Mást nem üzensz? A szívverés
a mellkas ökölvívója.
Hatalmi téboly
Üledékes valóságlátás.
Elosztogatta névkártyáit
az öröklét.
Bátorságot az éjbe
a besötétedés öntött.
Objektivitásból kidudorodó én.
Rangot a káosznak
továbbra se a pontosság ad.
Tél lesz mire kiéli az ősz
hatalmi tébolyát.
Taps
Engedted, hogy kiperegjen
a formából a tartalom.
Taps a pillanat
tenyeréből jósolónak!
Mi történt az elméletileg
kiglancolttal? Ráejtette
piszkát a háború.
Malmok
Jön a vonat.
Sötétségkivonat.
Emlékből ki –
régmúltba be.
Kakukktojásrántotta.
Kelj fel, és járj jól!
Csodákra várás
oktávnyi magasságban.
Teljes életet
élő tejesember.
Nyakszirtisas.
Két malom között
őrlődsz, az ünnepekhez
munkával kötődsz.
Kéne? Zizegő zabkéve.
Csigalépcső
Kiélte magát nyelvében
a nemzet. Két egymással
rivalizáló mellbimbó.
Hidd már el, ha mondom!
Bármekkora is legyen a muszáj;
belefér a hangulatkeltésbe.
Ha kell, a testemmel
fogom fel az igazságra
mért ütéseket.
Zodiákus
Mi van a kőkerítésen túl?
A halál gyakorlóhelye.
Rákényszerítheted
őrültségedre a valót?
Egységbe kovácsolódott verssorok.
Tavasz a télben.
Szabadon engedett lélegzetvétel.
Hová üríti ki
tartalmát a csönd?
Rágógumiabroncs.
Virtus. Kos jegyében
született intellektus.
Zárt tanácstalanság
Érthetetlen számomra a háttérbe
húzódott metaforák mögött
összegyűlt sunyiság.
Mit tehet a szó, ha
korlátozva van mozgásában
az elme? Van konstruktív
térden csúszás? Választhat-e
magának különb helyet az idő
a bölcsőben ringatott csecsemőnél?
Perpatvar
Szófogdosás villany-
oltás után. Magunk
között vagyok.
Perpatvar a pitvarban.
Karalábnyom.
A tisztelt olvasó sem rest.
Ülepét mutatja az est.
Segíti az igaz
az emberileg értetőt.
Reggel lavírozás,
este fakírkodás.
Tisztázó szándékú
napfelkelte.
Visszatekintés
Még néhány év, és a sok belső
toldozgatás-foltozgatás
a külsőre is kihat.
Helyes-e szembeállítani
a betűlábnyomokat
a pillanatok vonulási irányával?
Visszhang nélkül maradt leépülés.
Megtörték érzéseim
a semmi ellenállását.
Fék
Bezzeg az álmok, a valóság
meg csak olykor-olykor
„Közeledik, ami elmúlik.”
Fémesen csillogó tárgy nyúlik
át a tavaszból egy dühkitörésbe.
Eszelős rohanásba féket beépíteni
csak jobb belátással lehet.
Diadalívlámpa.
Felesleges ötlet
Kétszer ne szavazz
egyazon lélegzetre.
Bárhonnan is nézem
gyerekkoromat, a sértett
én vagyok.
Húzom a lóbőrt, porzik
utánam az út.
Van egy felesleges ötleted?
Tél lesz, mire kikászálódik
a tájból az ősz.
Amire vágytam, nem
hiába vártam. A karón
meglátott varjú utolsó
nyugodt pillanata.
Körgyűrűsujj.
Ketrec
Leginkább azt a fajta észjárást
ismerem, melyben biztonságban
érzi magát a szó
inkább, mint a mondanivaló.
Az erős vasketrec álmom
számára lett fenntartva.
Suhogtatja ostorát a pillanat.
Ki szívből akarja a semmit;
jobb szeret világlani
mint ragyogni.

Magának serceg a toll
(1995)

Ott most nyár van, napsütés és csodavárás
Dupla  fülbevaló,   fapapucskopogás.   Becsvágy-
tisztás. Aki hallja adja át! Vajhát. Nem volt se
rest, se gyára.  Berezonált ezredvég.  Megsürge-
tett pihenőidő. Helyfoglalóval egybekötött igaz-
mondás.  Ócska trükk a tényekkel  túlterhelt va-
lósághiányolás.  Ha nem  vele, az emlékek  nevé-
ben   ellene.   Behízelgő   modorú   naplemente.
Színszivattyú, illatszecskavágó.  Szűkre szabott
vagy-vagy.   Agysejtáldás.   Van  legyőzhetetlen
szolgalelkűség? Bratyizós ellentétekről jót vagy
semmit.  Ahol  megpihenhettél  volna;  ott  most
nyár van, napsütés és csodavárás.
Minden szempont kicsinyít, de aránytalanul.  Iz-
gat a magától  sohasem  érthető?  Valamit visz a
víz, mit jó lenne egészként megélni.
Lépj el sorsod mellől
Azt  mondd ki, mit mások  erőfeszítések  árán el-
felejtenek! Hatódj meg, lépj el sorsod mellől! Te
ezt tudtad?  Pályázik rád az őscsönd.  Tekinteted
merev,  mozdulatlanságod   teli   van   pontatlan
meghatározásokkal.   Korai  paradigmaváltás  rit-
kán jó. Betűfúrófej. A szivárvány az égbolt páva-
madara.
Betűtiprás
Ma  másképpen   voltál  ijedős,  mint  tegnap.
Üstökön  ragadt  őszintéskedés.   Nem   akarok
több betűtiprást, génmegrázkódtatást! Mint aki
mások  rögeszméit  istápolja.   Megígértem  az
Úrnak, valós érdekeim vérhullását tétlenül nem
nézem.  Kéretlenül  az  öröklét  poharából nem
iszom.  Nem  dohányzom.  Célt rossz szándékból
nem vétek. A teljességre ácsingóktól nem vita-
tok el  semmiféle  jogot.  Pihenőidőmre súlyos
kőkoloncot  nem  kötök.   Halk  hangon  dühki-
törést nem imitálok. Legjobb belátásom szerint
cselekszem, mi alaptermészetem.
Túlélte a kezdet a véget
Még  egyszer, de csak  a majd  után.  Megforgatott
évszakok.  Telihold ragyog.  Faág az idő,  lehúzza
az emlékek  termése.  Ez sértés!  Irodalmi háztűz-
nézés.  Szigorúan  csak  a  hecc  kedvéért.  Kávé-
zacc.   Kikent-kifent   szivárvány.   Egyenletesen
adagolt  tisztánlátás.  A  rémálom  púp  a szeren-
csés pillanatban  fogant  mondat  hátán.  Szórako-
zott  fejvakarás,  skalpmasszázs.  Önvédelemre be-
rendezkedett  szóbeszéd.  Túlélte  a kezdet  a vé-
get.   Slampos   megállapodás,   keretszámhoz  kö-
tött fajfenntartás. Ez itt mi? Tágítható gesztus a
hozzá tartozó itt és mosttal.
Tudd és tedd
Itt legyen a kutya  elásva!  Tudd és tedd!  Rajta
csak rajta! Törtetős fajta. Mint mikor visszaüt a
hogyan  a  miértre.  Kinőtte  magát  a kavarodás.
Magházmagtár.  Már  a  beérés  előtt válj naggyá.
A  lehető  legmesszebb  mentem  el  a  csiklando-
zásban.  Ez  itt  mi?  A visszavont árnyképe. Ős-
köd,  köpet,  kövület.  Összekuporgatott  szuszo-
gás.  Reszketős  mennybolthang,  boltív.   Okkal-
móddal. Frontálisan ütköztem a sorssal.
Magának serceg a toll
Légy pontos, de ne ragaszkodj  a szabályhoz!  Ne
érts félre! Jellemző rád a nélkülözhetetlen mel-
lőzése. Még korai temetni.  Két vállra fektetett
Semmi. Libanyak  és  fácánszárny.  Emócióid  pá-
lyaudvarán  nagy  a  sürgés-forgás.  Se  így, se
amúgy. Pulzál a részletek kagylójába zárt össze-
sen.  Magára ismert az új az elavultban.  Falábú
álmod láttán...  nőjön bibircsók  ellenséged ál-
lán.  Szél se  rebben, papír  se zizzen, magának
serceg a toll. Kihátrált a sötétből (óvatosan és
félve) a világosság.
Erőpróba holtidőben
Üres  tekintet,  teli  marok.  Peremfeltevés.  Vér-
bosszú  és  hosszú   haj.   Mosolytulaj.   Erőpróba
holtidőben.  Hapci!   Meggyűrűzött   tudatalati.  A
baj  mindig  azokkal  van,  kik  nem  tudnak egyen-
súlyt  teremteni  a  kívánatos jó, és az elkerülhe-
tetlen rossz között.
Nem az  érzés  hiteltelen, a hozzá  fűződő  előíté-
let a régi. Bevezetlek az ittlétesek közé. „Vezess,
egyfogú  csillag!”  Az  ötven  százalékos  őszinte-
ség  emléknek   sok,  valóságnak  kevés.  Szárított
bolha. Tájtapogatás esőmódra.
Bukástörténet
Lett légyen, elkerült a szégyen. Súlyos vád, csak
épp az  nincs  benne,  mi  megríkatna.  Holdfény-
folklór Szélső értékhez szót soha ne köss!  Mind-
össze   ezer  oldal.   Jövőképek  bukástörténete.
Szereplők:   szóanyuka  és  mondatapuka.  Mi  ez,
ha  nem poétikai szintesés?  Balek barokkos öltö-
zetben.  Vegyes  élettapasztalatra alapozott vas-
fegyelem.  „Így és  ekképp  tovább.” Őrület korhű
kosztümben.   Szögletesített  kultúrkör.   Sikere
van az  év  közepére  helyezett  krampácsolásnak.
Ez  legyen  a  legnagyobb   bajom!   Vasárnaposo-
dott taposómalom.
Urbánus és népi
Majd  szólok,  ha  álmom  beházasodik  a  létezőbe.
Éppen  hogy  csak  péntek  van.  Mint  akit  hatal-
mába  kerít  az   izmosodó   realizmus.   Osztályon
felüli  lent,  forgalomból  kivont  mennyei  érzés.
Hány   semmi   kell   a  láthatóvá  tett  nincshez?
Birnod kell  az  unatkozás  megpróbáltatásait!  Sok
kis  odafigyelés,  átláthatatlan  átalakulás.  Mint
aki csak hazabeszélősen tud szólni a létezésben ki-
tűnt  dolgokról.  Urbánus  és népi.  Aktusorientált
férfi.
Csomópont
Mi történik itt? Tanítja a pontos célzásra az igaz-
ság a tapasztalatot.  Mint aki  szeretne  keresztbe
tenni az  öröklétnek,  de  tart  a  következmények-
től.  Levelibéka.   Lecsökkent  a  hibátlan  eszmei
értéke.   Komód.   A  szeretet  emocionális  csomó-
pont.   Ahhoz,   hogy   egészséges  maradj,  egyen-
ként kell  érzékeidből  kiszedegetned  a  jót.  En-
gedtem magamat kihozni a sodromból.
Sikk lett a szeretetre emlékezés
Európa  csendes, újra rendes:  Rend lesz!  Beállí-
tott libidó.  Nem rögtön, de nem is ráérősen!  Így
követeli a  lelkiállapot.  Kiscsönd, tengeren túli
teliszáj.  Méltó, legméltóbb fogadtatás.  Fogadko-
zás.  Hat  a  hely  szellemére  az igazság derűje.
Sikk lett a szeretetre emlékeztetés. Összetett ér-
zéstípussá nőtte ki magát az így is lehet.  Pertu-
idill,  együttlétkecmec.   A  dologhoz   hébe-hóba
munka  is  kell.   Meg  ösztönmeló,  lélekkutyago-
lás.  Hasonlóságot emlegetni fatális tévedés! Tér-
vesztés.  Érdeksértő teljességtevés. Irod? A tény-
ként elfogadott látványnak se rossz.


Léghajón a mélybe
(1992)

Hamvazószerda
Ne tartsd magadnál,  de ne is válj meg tőle!  Vess
egy utolsó pillantást  az  elmenőre.  A  kollektív
titkosítás technikája... a nincs se legyen  hiába!
MONDATALÁTÉT.         Törvényszinten        megélt
álom.  Megfogyatkozott  a  rossz, de nem lett több
a jó.  Tényekhez  fogatott lehetséges.  A részeken
keresztül jutottál el az Egészhez. Elbújtatta ked-
det   hamvazószerda.    APAÁLLAT.   Mindenre   van
magyarázat.   Kereset  és  kereslet.   Pusztul  és
pusztít. Káromkodva szépeket szólásra buzdít.
Mint aki ízt fen ízhez
Rés és nádvágókés.  Látsz valamit?  Gyakorlatoz-
nak  a  szellem  idegenlégiósai.   LÉGYPISZOKKO-
LONC.  Ide állj, ha látni akarod a kitágult esz-
mepupillát. Hallottad? Visszatért a fordulat éve
a tett színhelyére. Ez itt mi? A lélek könyökvé-
dője. Mint aki ízt fen ízhez, és mindenkihez van
néhány   kedves  szava-borsa.   Kéreti  magát  a
fagy?   TITOKÁRAMOLTATÁS.   Ez   itt   mi?   Ké-
nyelmetlen  irodalompriccs.  „Triplán  megfordí-
tott cselekvés.”
Szekvenciák I.
Az aranymetszés szabályai
szerint szerveződött érzéseket írd!
Írod a táj zümmögő szélhajszárítóját
Írod hited műtét utáni lábadozását
Írjam az egymásra acsarkodók szószigonyát?
Írd meg a gyakorlatba
átültetett elvek száj- és körömfájását!
Írom leltárhiányos életed hűtlen kezelőjét
Írom a gutaütéses teóriák darabos mozgását
Írd meg a maguk alá piszkított
erőszakos cselekedeteket!
Írd meg érzékeid ökológiai egyensúlyát!
Írd meg a teljességig eljutás
legrövidebb útját!
Írd meg a nappal elsőgenerációs fényeit!
Mint aki írja az üres kő-
koporsóból kimeredő múltat
Szekvenciák II.
Írod a szél egyensúlyzavarát
Mint aki írja a tengerek körbélyegzőjét
Mintha írnád a népben nemzetben
gondolkodás szilenciumát
Írd meg a másokra utaltság stigmáját!
Írom a lélekben slamposak kecses mozdulatát
Írod a kinek kell a senkinek se jó paradoxonát
Mint aki írja az értékteremtés mészégetőit
Írod a kultúra önkéntes véradóit
Írom, csak írom a tisztakezűek tízparancsolatát
Ugye írod a motorizált lelkivilágúak
hangoskodását?
Egy szót se sorsom fekete dobozáról!
Púp az örökléthatáron
A logikátlan:  egy  kerékkel  többje  van valóság.
GESZTUSMISZTICIZMUS.     Pagoda    és    szívkalo-
da. Tovább! Asztag és trágyaszag. Prolizug... üres
jajfészek.   Alkonyfal,   naplementeperem.   Írod?
Kiporciózott undor,  ízlésdudor  Ez  itt  mi?  Púp
az öröklétháton.  „Kezdetben  fénylőbb  volt,  mit
akartál.”  Pacalszagú  lélekránc, büdös szarkaláb.
Megvesztél!   Intellektuális  csődrepedés.  Feltá-
madt  életösztön, festett  oroszlánkörmök.  Befelé
sodródik versemben a naplemente.
Szeleket kerget
A holdagyarú éjszaka
Szeleket kerget
Rázkódnak a fák a nevetéstől
A táj csatorna-korcában
Bolhaként lapít a csend
Se a kéz se a száj
Se a kéz se a száj
Ostoba cenzor a muszáj
A foncsorozott lélek
Hízeleg a kancsal mindenségnek
A kétkulacsos test
Összebékíti egymással
A kezdetet és a véget
Fragmentumok
az eleje vers
a vége próza
– sorsod –
szereplés előtti
mikrofonpróba
szónoklatok
potyautasa népem
szavak lobogója
leng a szélben
lilából most
megy át kékbe
a teljesség rád
eső része
Jerikó falai
a nem félünk
kürt hangjaira
leomlottak
Jerikó falai
levonult
a szennyes ár
jegyezz meg
jól egy városnevet
TEMESVÁR
Keresem mit nem találok
Érdemei elismerése mellett
Felmentette a tavasz a telet
Rekedt gégéjű fecsegések
A tudottnál a megsejtett épebb
Fejvesztetten menekül a holnap
A nincs tovább kezdetet folytat
Keresem mit nem találok
Csapra ütötték a valót az álmok
Áldás és átok
Kártékony szókukacok
Vagyok aki vagyok
Sodródtam együtt az árral
Én is találkoztam lócsiszárral
Menthetetlen mit itt látok
Egymást öleli áldás és átok
Kimért alaktalan szertelen forma
Belelátsz sorsomba
Teljesség-nómenklatúra
Ha befejezted kezdd újra
Ne bőgj húzd ki magad
Kezedhez szenny nem tapad
Tetté élénkült unom
Hatan öt felé megyünk egy uton
Jégcsákány
kusza ákom-
bákom
fény csillog
a jégcsákányon
hiénák szopo-
gatják
tetteid
velős csontját
Maradtam az, aki voltam
A mozdulatlan mögül jövök
Viráglámpáit
Kigyújtotta a tök
Maradtam az aki voltam
Múltam barázdájába
Csávázott emlékeket szórtam
Muszájpárti fogadj isten
Minden másképpen alakult
Mint egykor hittem
Húsz év óta
Fekete varjúsereg szállt
A levéltelen faágra
Húsz év óta vagyok a név-
Telenség patkoló kovácsa
Alkotmányos jogokkal felruházott
Egyénileg gazdálkodó csöndek
Belülről fenyegeti veszély
Vakolatlan jövőnket
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