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Motozás
Üvegházhatás
Itt azért szeretek élni,
mert a szavak pénzváltó auto-
matája még egyszer sem hagyott cserben.
Vers a telehold babaruhájáról.
Lélegzetbelső, nyomáscsökkentő,
félénk napkelte.
Azt írd és mondd, ami
minden másnál előbbvaló!
Hol az az utca, és hol
az a ház, ahol nő és férfi nélkül
kapósabb a szerelem?
Írom a múlt zsírján
kövérre hízott emléket.
Dögvirágzás, sírsor,
szintetikus égbolt.
Napok óta a szakaszgyőztes
szót keresem. Munkaalkalom,
előjegyzett szeretetigény,
üvegházhatás.
Szentév
Zörgősre száradt árvacsalán.
Itt azért szeretek élni,
mert az őszinte beszéd hiánya
nem igényel többletcsöndet.
Kiadós önimádat nem
várt drámai fordulattal.
Eltérő testmagasság,
ovációval fogadott nézetazonosság.
Se méz, se máz.
Írom a teliholddal
unalmában incselkedő felhőt.
Két évszakfajta van:
előmelegített és mélyhűtött.
Kezdem a fajfenntartási ösztön
teljes elfogadásával,
és végzem a szentév
leggyászosabb napjával.
Temetőből kikölcsönzött csönd.
Farfekvéses mondat
Itt azért szeretek élni, mert
már korareggel gyönyörködhetem
a tojáshéjvékony felhőkben.
Kikiabált a lényegből a humbug;
Incselkedsz velem? Te kis huncut!
Fakéreg mögött féreg.
A mondat jobbra forog,
a szavak az óramutatók járásával
ellentétesen. „Annyi az életem,
mint vízen a buborék”.
Unalmas nyári délután,
csoportos csodákat várás.
Gyűszűmedúza, sziklahal,
elmosódott karakterrajz.
„Mindenki a váratlant várja”.
Illetlenség farfekvéses mondattal
verset befejezni!
Gyerünk emberek
Olyat találtam mondani,
mit utólag illik megbánni.
Esős napokon egyáltalán
nem vagyok kicsinyes.
Itt azért szeretek élni, mert
a kenyérkereset alkalmai
lefedik számításaimat.
Gyógyírt álomtól
hosszú távon ne remélj!
Itt démonizált hallgatás,
amott méregként ható csönd.
Nyitott ajtó az itt és a most;
örökös a percek jövése-menése.
Vers a telehold
takargatni valójáról.
Így alakult. Ne kicsinyeskedj!
Szabadságon innen, demokrácián túl.
Gyerünk emberek, igyekezzenek!
Zajszakértő
Itt azért szeretek élni, mert
utat engednek szempontjaimnak
a testi szükségletek.
Odébbvitatkozta magát
az összeférhetetlen.
Tudatalatti átmérő, zaj-
szakértő, hulladékvillám.
Koranyár, vasárnap délután,
lázasan csomagoló felhők.
Pokolból menesztettek
karneváli hangulata.
Részben hagyaték,
másrészt tárgyi bizonyíték.
Nincs szó vészhelyzetről.
Vajon tudja-e a jobb kéz, milyen
testrészt vakart meg a bal?
Beszélik, az se jó, ha lemenését
átruházza a holdra a nap.
Arcél
Itt azért szeretek élni, mert
kottalapok emlékeim; a szomszéd
zenész, és eljátssza múltamat.
Fölül pitymallat, alul
gumikesztyűs sötétség.
Mindez mi végre?
Mikor lesz már vége?
Óránként hol egyet, hol hármat
ugrik az évszakok óramutatója.
Észérvekben szegény
témánál maradás.
„Ez két teljesen különböző dolog”.
A gonosz a rombolásban,
a macska a dorombolásban
leli örömét,
Mások poklával dicsekszik –
neki ez nagyon fekszik.
Életforma
Üres kézzel érkezett örvendezés.
Meg még az is zavar, ha a pénzzel
megvehető mellett cövekel le az érdek.
Írom az univerzum utolsó csatlósát.
Itt azért érzem jól magamat,
mert a felpuhított öröklétet az emberek
elfogadják olyannak, amilyen.
Életformává terebélyesedett lassúság.
Egyetlen mondatba belefért, amennyit
az ész átvállalt a szív terhéből.
Vers a kettesével járőröző
évszakokról. Hatóságnak képzeli
magát a szél: megmotozza a fákat.
A hold a nap tehetséges epigonja.
Menjünk a bálba!
Lehetetlen, ez magánzárka.
„Engem húznak ki a felhőtlen
ég alól”. Ez így még szabályos.
A féligazságok háta mögül a füst
még látszik, a kémény már nem.
Kedvkiegészítő
Szóbendő és mondatgarat,
vagyonától megfosztott akarat.
Itt azért érzem jól magamat,
mert elég egy célirányos mozdulat,
s máris összhangba kerül a test a lélekkel.
Ormányalakú holdfény
Beszélik, a káros a kóros
egyenes következménye.
Kedvkiegészítő gesztus.
Könnycseppbabusgató pici gyermek.
A jégvirágos ablak
a tél képeslapja?
Vérképlet, hétmérföldes léptek.
Viszketős lélegzet, rutinos
vízhullám, ittlétbe illő
föl-alá rohangálás.
Kiegészítette emlékeimet
a sietve múló idő.
Párna
Ahhoz, hogy kifussa formáját
a csönd: tudnod kell hallgatni.
Okafogyottá vált öndicséret.
Élj úgy, hogy ne igényeljen
éjt nappallá tevő törődést
a szeretet. Szerinted jobb ma egy
elnyomott szándék, mint holnap
egy vétkes tett?
Kitüntetésekkel teli párna,
bekötött szájú fáma.
Itt akarom jól érezni magamat,
ahol a jóhoz a véletlen
vezette el a rosszat.
Fölhajtás után főhajtás.
Betuszkolta az erőszakos szél
a télbe a hóesést.
Meg az is zavar, ha két tűz
közé kerülök egy mondaton belül.
Kisvárosi emlékek
Itt akarom magamat jól
érezni, ahol letette névjegyét
a gyógyhatású víz.
Ezer meg egy szállal
kötődnek egymáshoz arc és mosoly.
Fogd összébb világlátásodat!
Megtört varázs,
pallérozott élni akarás.
Duplaszaltó, filmvásznon
fogant öröklét.
Sziszegve leeresztett
a keményre felfújt múlt.
Tudásszintvallás.
A nagyok
Jó érzés kapni – vélekedett a kapzsi.
Ez még azokban az időkben
történt, amikor hittem; az eső
behabarása a villámok dolga.
A kardcsörtetéstől a becsinált levesig.
Beszélik, elúsztak a halak. A nagyok.
Nem vagyunk angyalok.
Öröm alulira sikeredett
kellemes érzés.
Írom a szeretettel lépést tartás
mának szóló üzenetét.
Itt azért szeretek élni,
mert egy követ fújnak
a cókmókamester, és az érték-
megrontó. Soroljam az átlag fölötti
sorsok buktatóit?
Meg az is zavar, ha a folyóval
lenyeletett békát a tenger köpi ki.
Agora és diaszpóra.
Ez nem mindig volt így.
Kötögeti a fájdalom
betegségem pulóverét.
Üzlettárs
Vegyesen, nők és férfiak.
Ahhoz, hogy a lélek tiszta képet
alkothasson önmagáról, tiszteld
az igazmondókat!
Itt akarom jól érezni magamat,
ahol az öröklét a pillanat
megbízható üzlettársa.
Ezt mind megértem, pláne
mióta azonos mércével mérem
a valóságos dolgokat, és a ki-
mondhatatlant tisztába tevőt.
Hogy én? Feltupírozom
panaszáradattal elégedetlenségemet?
Az időrést keresem,
ahol átbújtathatom emlékeimet.
Világítótestvér.
Mit szólsz a holdvilággal át-
kulcsolt éjszakai sötétséghez?
Bababók
Vegyesen, nők és férfiak.
Láttad? Föllibbentette a szél
a szomorúfűz loknis szoknyáját.
Beszélik, fogadásból
lépett ki medréből a folyó.
Soroljam az életben maradás feltételeit?
Itt azért szeretek élni, mert
tavasszal a virágzó fáké, télen
az angyaltisztaságú hóesésé az elsőbbség.
Csak így tovább, dünnyögte
maga elé a porkoláb.
Lisztharmat, alulárnyalt
tündérkedés, bakelitszív.
Csak előre! „Tömblelkem
csúnya házfelügyelője”.
Országegyüttesek, élethelyzet-
jelentés, bababók.
Teherviselés
Vegyesen, nők és férfiak.
Tehetek én róla, ha kesztyűs kézzel
bánik a test a lélekkel?
Semmittevéssel kúrált unalom.
Kettéhasadt lélegzetvétel.
Rokkant átmenet, besüppedt
odaadás, váratlan hitfeladás.
Írom az önmegvalósítás
apró lépéseit.
Társat a bajban a holdvilág
a fényárban úszó városban talált.
A fájdalmak teherviselését
közösen vállalják érzékeim.
Vers az élet és a halál között
kialakult egészségtelen versengésről.
Megtanultam egységesen kezelni
a belőlem valót a rólam szólóval.
Fénnyel kérkedő ablak
Vegyesen, nők és férfiak.
Háttércsönd, holdfelszínű
szóösszetétel, hátulról
átölelt múlt.
Este van, tanulj meg ráérni!
„A nemlétezés művészetét gyakorlom”.
Beszélik, a korán jött tél
állította talpra a fagyot.
A lényeg a látszatokon
minél előbbi túladás.
Írom az itt és mostból
kiszakított ekevasnyi időt.
Mikrovilág vége, törvény-
bérenc, fénnyel kérkedő ablak.
Hagyd rá, részeg!
Részművelésre bérelt élet.
A dublőr
Lesül a pofámról a bőr;
szabadkozott a dublőr.
Írom az öregedés kottalapozóját.
Hangulatkeltés gabonaéréskor.
Testkipárolgás, tollpúder,
titoktartásdíj.
„A jó munkaerő olyan mint a férfi”.
Itt azért érzem jól magamat,
mert harmonikus a kapcsolat
az alázatos öröklét
és a rátarti pillanat között.
Nóta és fejkvóta.
Lassú mozgású szó,
gyors tempójú tett.
Alighogy betette versembe
lábát a valóság, megfújták
harsonájukat az angyalok.
Megyek már, csak előbb
beledolgozom a transzcendensbe
az esztendő leghidegebb napját.
Forgószínpad
Beszélik, a hitetlenség át-
forgatásához az egyszeri önbecsapás
nem elég. Vegyesen, nők és férfiak.
Itt azért szeretek élni, mert
szerepelhetek az évszakok
forgószínpadán.
Beszélik, a zsákutcás érzések
provokálása a gonoszodás jele.
Szerintem az igaz nem csak hogy
utolérte, de le is hagyta növésben
a jót és a szépet.
Juszt is leírom: nevetőizom.
Szivarhamuszag.
Reggel flexibilis, este dilis.
Beszélik, itt az ideje, hogy
kiszökjön a gáz optimizmusod
léghajójából.
Vihar
Itt azért szeretek élni, mert
a szomszédban kétszeresen
kitüntetett álomfelkészítő lakik.
Tigriscsönd, szagelszívó,
lyukas pofazacskó.
Írom a naplementébe
becsempészett félhomályt.
Csak gyerekkorom darabjaira tört
porcelántálját tudnám feledni.
Megtévesztett az igenig
eljuttatott nem. A fájdalom
jelenlétében feszélyezve
érzik magukat örömeim.
Invitálás után likvidálás.
Vihar van. Első
dolga a kártevés.
A rossz nyomorékká tett jó.
Épphogy csak elkezdődött
a kedvlankasztás, máris
melegít a nem várt borzalom.
Porhóval belepett kőkoporsó.
A legfontosabb
Ha érzed, hogy szeretnek;
a legfontosabb történt meg veled.
Azóta érzem jól magamat,
mióta lelkierőm öt érzékszerv
között osztja meg magát.
Győzelemre szomjas éhségérzet.
Fölöslegesen izgulsz!
Vissza fogja fizetni a halál
az élettől kapott kölcsönt.
Összevesztek a csöndön
a folyó jobb és bal partja.
Az csak természetes;
tiszteli a fönt a lent
territóriumát.
Kitúrta szokott helyéről a nyarat
a fák tőgyét leapasztó ősz.

Felfalhatatlan valóság

Leányaink és fiaink
Választékos hazaérkezés;
feleség, gyerekek, munka-
sikerek a tévé előtt ülve.
Ez itt egy modellértékű szituáció,
melynek csak győztesei vannak,
vagy csak vesztesei.
Nem volt jó közlegénynek,
előléptették kapitánynak.
Évek múlnak el lacafacázás
nélkül. Bezzeg a más-
véleményen levők szava
a szent estén sem volt szent.
A részlet az összesen
templomépítője.
Ők ott valamennyien
a mi leányaink és fiaink.
Tavasztól télig zöldell
bennük és általuk a jövő.
Adóvevő készülék
Mi folyik itt? Mindenféle
valóságtartalmak egymásba
vegyítése. Itt valaha
magánlakás volt, ma
okmányiroda. Mint aki mindent
szeret, amire hatással volt
és van a lelkiismeret.
Felfalhatatlan valóság.
Főtevékenysége? Divatkonzerválás.
Ez itt a mi adóvevő ké-
szülékünk, a hozzá kötött
most vagy sokával.
Ma ki fogja ráütni a nap-
nyugtára a hitelesség pecsétjét?
Mint aki azt teszi kicsiben,
amit az Úr tenne elérve
tűrőképessége határát.
Próbatétel
Kezdem a kapcsolódási ponttal,
és végzem a felhők
hatásköréből kivett esőkkel.
A virtuális a valóság alattvalója?
Ha igazam állításakor
bizonytalanná válok –
sietve odébb állok.
Hiányérzettel átdöfött lelkivilág.
Az őrület az értelem próbatétele.
Ez azóta van így, amióta
csupán egy hajszálnyi választja el
az evést az önemésztéstől.
Ne a versre, a mögötte
meghömpölyögtetett
életre figyelj!
Legnehezebben a költekezős
lelkűekkel értek szót.
Támadási felület
Előírhatja-e a mozgás,
mi a jó a kőnek; hogyan és mivel
lehet aláásni a lélek tekintélyét?
Hol és milyen körülmények között
lehet elveszíteni öröklétet?
Hol és milyen feltételek mellett
lehet szert tenni szavahihetőségre?
Több műfajú mondat, poligám
metafora. Életbőség
és gondolatlehetőség.
Alattam a semmi, fölöttem
feneketlen énem. Írom a hold
támadási felületét.
Arcpakolás
Te csak hiszed, hogy előbbre
jutsz, ha lelket lehelsz a semmibe!
Kiutat találni csak
befelé haladva lehet.
Társakra lelt igazam.
Tíz lehetőség közül
hét vesztésre áll.
Esőfelhő típushibával.
Mit keresnek a léptek
a bölcsőtől a koporsóig
hátrált években?
Papolás közben arcpakolás.
Pofafürdő-medence.
Ablak
Zöldre váltott paradoxon
a férfiban megtalált nő,
a nőben megfutamított férfi.
Feszültté vált a viszony az ősz
és a falevelek között.
Írom a tisztánlátás lőtávolságát.
Tétova kezdés után
bebútorozott mondat.
Könnyebb volt kiszöknöm,
mint visszatalálnom
a csönd zárt intézetébe.
Világosság szűrődik ki
a halál ablakából:
ott még élet van,
semmi sincs elveszve.
Potyavereség
Korát meghazudtoló napkelte.
Hova álljak, ahol többet
láttat magából
a meggyőződéssel vallott?
Milyen ember az, aki boldog,
ha sirathatja örömeit?
Szerencsétlen az is, akiről
adminisztrációs okok miatt
említést sem tesz a múlt.
Ami csak csönddel mérhető;
ne lepődj meg, ha kitér
elméd elől! Potyavereség után
megérdemelt méla undor.
Kierőszakolt tartalomcsere;
válaszul a megváltozott elvekre.
Csúcsdíszszemle.
Délibáb-állítgató
Az öcskös esete a kihamuzott
délutánnal. Járókeret,
bánatzsír, kagylótőgy
Kutyaugatást hallok
a szeretet menekültjei felől.
Kalács mellett korbács.
Pletyka felé elcsúszott igazság.
Átkomponált lelkivilág.
Hatóságilag előállított fények.
Mit üzensz a múltjukban zajt
csapóknak? Szeressék a csöndet!
Stabil rögeszme, kiegyensúlyozott
délibáb-állítgató. Sírfenéknél
lentebb süllyesztett égbolt.
Öröklétcentrumban kétségbeesett
pillanat ágál. Kacskaringósra sikeredett
élet. Szellemölben szó ringatózik.
Ez itt ugye indulataid hőfokszabályozója?
Felfejtett múlt
Igaz, de csak egy feltétellel;
ha tényként fogadod el
az egyenesre kalapált eget.
Messze az egésznyi valóságtól.
Emlékenként felfejtett múlt.
Reszelős hangon szól a szél;
mint annak idején szeptember végén.
Tengervíz háztűznézőben,
Barguzinból kiszökött az ősz.
A tél dere már megüté fejemet.
Turkáló
Hol legyen az univerzum
fészke, ha nem benned?
Szeplős vírustesztelő.
Farkasszemet néz egy-
mással a nyomor és a szegénység.
Írom az irodalom ki-
ugrási kísérletét a politikából.
Derékba törte az ősz
a nyár karrierjét.
„Halbeszéd a bagolycsönd”.
Elég volt a dumából,
holnapra is maradjon a mából!
Metaforaturkáló.
Árnyakkal nem érintkező
elvesztésélmény.
Pattintott kő, nő platinával.
Mindent tudsz rólam,
amiről nem én tehetek.
Családfa
Úszva vagy térden csúszva?
Lombsusogással kiegészült udvarlás.
Mióta szerelmes vagy igazadba,
kígyót-békát kiabálsz a világra.
A mocskolódás
be nem vallott célja,
a hátrább sorolás.
Tudom a választ,
ami tőled elválaszt.
Szóra bírta a zápor az égboltot.
Ismertessem a belém öregített
életérzés lényegét?
A mondat a valóság családfája.
Fényévekre átváltott
metafizikus világkép.
Írom a kihipózott holdvilágot.
Mit na és? Megtörtént!
Öröklétből kipottyant hírérték.
Hogy mire van, és mire nincs
szavam, azt én döntöm el!
Lyukszaporulat, hátrább
vonszolt szerelmi bánat.
Középpont
Mit keresel? A csönd középpontját.
Spongyával lefedett
kisközösségi vélekedés.
VANLYUK és lángnyelv.
Rázósnak ígérkező kőtematika.
Sokadik önárnyéktalanítás.
Te mész jobbra, én meg
tüstént dalra fakadok.
Csöndlik a csönd, maradj veszteg!
Mi ez, ha nem orga-
nikuskodós észjárás?
Addig kell a sorskérdések
vasát ütni, míg melegen
süt a nap. Tévedtem!
Egyedül is elboldogultam
a kimondhatatlannal.
Hogy van az, hogy Te a rosszba is
beleképzeled a tökéletesedést.
Frappáns és gyors
sötétség-felszívódás.
Egészet kitevő kisebbedés
Te ezt tudtad? Egy fedél
alatt lakik a látszattökéletesítő
a muszájvárományossal.
Csóka, jegenyefa, fészekrakás.
Háborús körjáték,
adj uram adomát,
gyerekkori élethelyzetek.
Kiment az ország
az üzletkötések ablakán.
Egyszavasnyira zsugorított télutó.
Nézetmódosítássor.
Igaz, hogy Te az őszinteséget
is megadóztatnád?
Egészet letevő kisebbedés.
Nagylány ide, házszám
oda – elnéptelenedett óvoda.
Elerőtlenedett vesztembe rohanásom.
Csöndcsalogató
Visszafogottan kérgesedő fa.
Javallat, kakukkfióka,
megszorongatott emlékek.
Napfénygyilkosság
holdtölte idején.
Miután kiollóztad a lényegből
a látszatot, ülve elaludtál.
Keresztül sötétli az időt a való.
Bodobácsok, bozótkés,
csöndcsalogató.
Kellett neked magasra
tenned a tettek mércéjét!
Két dudás egy csávában.
Későn érzett rá a meder
a víz elhivatottságára.
Ölre ment szóval a szó,
győzött a mondat.
Kikészültetek? Elévültetek?
Gőz fölött puhuló pillanat.
Fixa idea
Övpalástmaradék, hidegalvás,
hordozófehérje. A szegény embert
a melléküzemág is húzza.
Kifelé menet jól megnéztem
a befelé igyekvőket.
Hogy csináltad? Két életet
fogtál át mosolyoddal.
Mit szólsz a fixa idea
és a haszon összemelegedéséhez?
Gömbvillám fénypapucsban.
Szagon kívül, émelyítő
illaton belül.
Írom az egyszerre landolt
tizenötmillió hókristályt.
Nem árt, ha tudják
hova tenni magukat az árnyak.
Legkiismerhetetlenebbül
a csönd öregszik.
Csodálkozás
Csak   olyan   mondatot   szabad   leírnom,   amit   se  a
butaság,  se a szándékos  rosszindulat nem tud  elrontani.
Együttlét az életre nyitottsággal. A búbánattal összezárás
esete  fel   sem   merült.  A  hamis  teóriák   megidézése
helyett  tapintatos  semmit se kérdezés.  Kicsi a bors, de
szerfölött  veszélyessé  válhat  egy  szempontosított elv.
Nem teszek úgy,  mintha  híve  lennék  a  képzeletvilággal
szembeállított  zavarosban   halászásnak   Félreértésektől
elrondított  bajtársiasság.  Látva  az elintézett ügyeknél
leragadt sürgős feladatokat,  elfogott a keserűség érzése.
„Ki van hangosítva a város”.
Tánc
Az se járt  jobban, aki a  megpróbáltatásokra  fele siker-
rel, fele muszájjal válaszolt.  Stíluselemzéssel egy kalap
alá  vett  ellenkezés.   Tévesen  értelmezett  menetirány.
Első   és   legfontosabb    teendőd   önmagad   utolérése.
Tartsd takaréklángon, mit  sok  évvel  ezelőtt  a  javadra
fordítva elhallgattál! Ez itt az öröklét tulajdonában levő
pihenőhely.   Ezúttal  elmaradt  a  lehetőségek   határain
belüli  párbeszéd.   Elegem  van  a  holdfénybe   ágyazott
diskurálásokból.  Az  sincs  ínyemre,  ha járkálnak utánam
emlékeim.  Amit  a  szó  állít  a  mondatról,  én  is  azt
vallom.  Életélénkülés, értelmetlen szurkapiszka,  mosoly-
inflálódás.   Leesett  vágyam  kerékpárlánca.  Szabad  egy
táncra?
Töltőtoll
Jelszó? Szívószál és harangvirág.
Foglalkozása: világűr-kozmetikus.
Szerfelett problematikus.
A perem a centrum háta közepe?
Akinek nem inge, adja tovább.
Most kire gondoljak? Arra, aki
befelé folyatja tehetségét.
Kiútkeresés hosszúra nyúlt
ebédidővel. Írom a csöndben
halkan cirkuláló hangokat.
Sűrűn veti a búzakereszteket
a vihartól pánikba esett mező.
Mit keres a betegségtöltőtoll
a halál kezében? Azzal ír alá
visszavonhatatlan ítéleteket.
Üzemcsarnok
Minden egyes szóért külön
kellett lehajolnom.
Mint aki beleszőtte az üzem-
csarnok munkazaját
a meteorológiai intézet jelentésébe.
„Ami bennünk sötét, átvilágosul”.
A levegő összead,
a tűz kivon, a víz
felgyorsít, a föld befogad.
Elbujdosott telehold-hamisító.
Árnyék alól kicibált mondat.
Beleölte magát a kezdet a végbe.
Mi a véleményed a gyűjtögető
életmódot folytató temetőkről?
Hullámok
Aki tudja: nem mondja.
Aki csak sejti: mindenütt ott van.
Nem nekem lett kitalálva
a semmiig hanyatlás.
Nem nőtt, de nem is lett
kisebb a test és a lélek
közötti távolság.
Mint aki a napfényt tette meg
kiindulási pontnak.
Ott folytatja a kecske, ahol
a birka abbahagyta.
„Földsúroló kisbolygó”.
Írom a falu mozaikkockáiból
kirakott várost.
Olyképpen mint a szívverés.
Olyképpen mint a Mestert
hallgató kislelkű tanítvány
Lángvágóhíd.
Agyfolttevékenység
Lehessen ülve, hanyatt fekve,
lekuporodva és kézenállva!
Lehessen ünnepnap, hónap
elején, este és napfelkelte tájt!
Lehessen egyedül vagy tömegben,
egymást váltó haj-
meresztő helyzetekben!
Lehessen alvás előtt,
és hébe-hóba evéskor is!
Lehessen költekezve, és év végén
egyetlen peták nélkül akár!
Lehessen gyerektelenül,
aggok között a szeretetházban!
Lehessen tárogatószó mellett,
villámlás és égzengés közepette!
Lehessen határidőhöz kötött
átmulatott éjszaka után!
Lehessen álarc mögé bújva,
de nyílt sisakkal küzdve is!
Lehessek az, aki voltam!
Rám hagyatkozott csöndek
Akkor is önmagamat adom,
ha nem rólam van szó.
Érvényt szerzett a kevés a soknak.
Nagyvonalú égbolt, stupid
esőfelhő, csalódott őszutó.
Ahol tudom, segítem
a rám hagyatkozott csöndeket.
Kérésre kikorrigálták
egymás hibáit érzékeim.
Leszámítva a fantomfájásokat;
jól vagyok. Lecsengett
az egymáséi lettünkben
az elérhetetlen. Meguntam
az összesenből kispórolt részletek
hol ide, hol oda dugdosását.
Kétlem, hogy közömbös a hajnal
a felkelő nap iránt.

Szájkosárfonó

Vita
Írom a kipattant rügyek
kismillió leadott szavazatát
a tavaszra. Enyhén szólva furcsa.
A tengerrel megtörtént sztorikat
a víztócsa regélte el
aprólékos részletességgel.
Holdvilágnyira szétterült
valóságpártolás.
Gyerekkorom óta érdekel.
Szétszerelhető térelem.
Vers a múltról szóló történetek
emlékveszteségéről.
Meglepett, hogy álmom
a késhegyig menő vita során
többször is Rád hivatkozott.
Követeléscsomag
„Átszellemült fuvallat lebben”.
Elmúlt az esztendő,
sopánkodott a világképteremtő.
Üzenem: győzni fog
a háttérből irányított türelem.
Neked jót tett
a magadba bonyolódás?
„Úgy megy el, hogy
köztünk marad”.
Hullaház, újjászületés,
tengeren túlról érkezett
követeléscsomag.
Jelzálog, sorsfotó,
korképmutató.
Forr benne a méreg,
labilis önmérséklet.
Tudod, hol voltam?
Sötétben gyököt vontam.
Kezes bárányfelhő.
Addig teszek-veszek
A tél ráérős, a tavasz
rügymániás, a nyár
beképzelt, az ősz az el-
múlás testamentuma.
Írom összekülönbözésünk
lecsengés-idejét.
Addig teszek-veszek,
míg nem mutat elmozdulást
a mennyiség a minőség
irányába. Az előevő
a mániafüggő munkáltatója.
Ugye papa, a levegő
találja ki a felhőket?
Sietős zápor, vagy ráérős
eső közeleg? Világtalan
árnyékadagoló.
Fújtatás
Elúszott sanszod –
ijesztővé torzult arcod.
Félek füstokádó álmaidtól.
„És kéklik a szeme gonoszat”.
Mint aki néhány makulátlan
pillanatért megbontja
az egységes öröklétet.
Az nem baj ha fújtatsz,
csak jelenléteddel
ne untass!
Fényeskedhet a telehold,
ahogyan csak bír – de csak
a kérkedés szintje alatt.
A csönd is okozhat
szervi elváltozást?
Hová mész?
Vissza a költészet
Bermuda-háromszögébe.
„Csupasz ég alá
kívánkozik fejem”.
Már ott se vagyok
Zajjal elejét vett csönd.
Mint aki probléma után kutat,
de váratlanul rátalál a megoldásra.
Az én vezérem másnak
ne parancsolgasson!
Akit egyszer a bűn a szájára vesz,
teljes nyugta sohase lesz.
Ahol a hazám, ott szeretnék
magamért kitenni. Ahol egy pillanat
több bőrt húz le egyszerre
az öröklétről: már ott se vagyok.
Most dobozolunk, vagy dorbézolunk?
Ráérős ősz, tüskéket
növesztő tél. Söröskupaktanács.
Takaréklángon
Homállyal takarta be az este
az árnyakat.
Fajtiszta csönd, egymáson heverő
combok, mindenre elszánt
szókincsgyarmatosító.
Kopaszra nyírt novemberi erdő.
Írom az élet bevételeit
és a halálkiadás összesítőjét.
Meg még azt is mondta a Mester:
Nyílttá a küzdelmet a magad
elé tűzött cél teszi.
Vers az erőszakkal
ötven százalékosan lefedett életről.
Egymás hegyén-hátán.
Túlsúlyos látvány.
Beleélte magát az elképesztően idomtalan
a valóságra hasonlításba.
Költségtöbblet
Szólhatok, ha kétségeim
támadnak felőled?
Ez még azokban az időkben
történt, amikor karonfogva
járt a csönd az elhitetéssel.
Hóláncreakció.
Megizmosodott hibátlan.
Meg az is zavar, ha vitatja a szomszéd
az egyenesbe hozott élet,
és a meggörbített pillanat
közös nevezőre hozhatóságát.
Nehéz évszázadbilincs,
bűnbarlangrajz.
Lenne hová megszöktetnem
emlékeimet, de tartok
a következményektől.
Lánctalpnyaló.
Írom a halál sorsomba
fektetet költségtöbbletét.
Szirénaszó
Vers a születés és a meghalás
közötti fesztávolságról.
Nyelvi előjáték. Emlékőrzés
szimpátiából.
Nem vagyok abban a helyzetben,
hogy átlássam a belém
gyömöszölt éveket.
Láttad! Villámmankóját
a fák közé dobta a zápor.
Feladta magát a naplemente.
Csatavérfolt. Beszélik, fölégette
maga mögött a hidat a halál.
„A szél csak asszisztál”.
Puha hópárnát képzeltem el
a tél feneke alá.
Az se normális, ha az ingyen-
leves osztás ideje alatt
szólal meg történeteim szirénája.
Mit akarsz még megtudni
a belém tetovált nemlétről?
Bukott főhős
Az úr jól mondja: Az akárhányperces
metaforapróba nincs hatással
a koncepcióra. Pláne ha az a hír járja:
itt és mostra is csak
szűkösen telik. Véres
az együttélés porondja.
„Az az este tett be nekem”.
Egyikük paníroz,
másikuk hazardíroz.
Őrizd a gátat! A történtekre
nincs elfogadható magyarázat.
Az úr jól mondja: Adja
majd lejjebb is a telehold.
Fénykerékcsere.
Rendet tartani a káoszban,
ez a mi munkánk,
és nem a kilincselés.
Az úr jól mondja: a valóság
olyan dráma, amelyben
a bukott főhőst az igazság
alakítja. Aki bírja, marja.
Ekekapa
Az úr jól mondja: Könnyebb
csatát nyerni, mint vesztes
háborút idő előtt befejezni.
Írom a tudatalattimba nehezen
beilleszthető körmondatot.
Az úr jól mondja: Az értelem
támadásértékű önvédelem.
A szépet a jó hazavárja.
A beszéd a szókincs ekekapája.
Aki az öldökléses történetekből ki-
engedte a fölösleges gőzt; hazamehet.
Az úr jól mondta: Nem egyedül
nyúlta le a hajnal a teleholdat.
Van összefüggés a múlt
felé nézés és a hasznot
húzás reménye között?
Ott és akkor találok meglovagolni
valót a csöndben; amikor én akarom.
Példaképzavar.
Nemlétben érintettség
Az úr jól mondja: Nyitott
tenyér a csönd, lehúzott fiók a szó.
Hogy kreatív maradj,
tedd próbára magad!
Több megbecsülést az önsors-
rontókat szóval tartóknak!
Az úr jól mondja: a stílus-
teremtés meghosszabbított evidencia.
A nemlétben érintettségemről
soha senkinek egy szót se!
Vesd össze a bőmarkú jeges esőt
a hószállingózás fukarságával!
„Helyet változtat az árnyék”.
Az úr jól mondta: Nem megtagadni,
megragadni kell az adandó
alkalmat. Önnön bűne alól
az ember csak egy másik ember
segítségével bújhat ki.
Életegész
Miféle bandavezércikkről
beszél folyton az úr?
Kijátszott pillanattörvény,
öblös hangú mennydörgés.
„Feszült statikátlanság”.
Az úr jól mondja: a tett tett marad,
míg élet van a nap alatt.
Madáralakiság,
fában szegény síkság.
Az úr jól mondja:
Az igaz és a szép
közösen rakják ki
a vers mozaikképét.
Egészséges életegész.
Mutasd magad, szólt
a koporsóhoz a sírszáj.
Tudatalatti mozgásfajta.
Hát ez az! Agyvihar.
Meg még azt is mondta:
Van aki másokkal töreti össze
a korlátokat, csak hogy vágyait
kénye-kedve szerint kiélhesse.
Hasfal
Mint aki fázik az elindulástól,
de nagyon akarja a megérkezést.
Felhők sorszámmal és anélkül.
Beszélik, az irodalom
gyenge izomzatú hasfal.
Jóval rosszat akarás.
A papa legkevésbé, az anya
csak hébe-hóba, vagy
egyszer sem. Papagájsárga.
Ablak a világra.
Meg az is zavar, ha a teljességhez
közel kerülés az irigység
céltáblájává válik.
Gödöralji világkép, kupak-
alakú égbolt.
Beszélik, ezúttal is
a helyben járás esete forog fenn.
Homokóra
Mint aki a tisztánlátás
fedezete alatt beadványt fogalmaz.
Nekem ez a csönd
momentán sok.
Hát nem az a természetes,
hogy maga elé engedi
a mozgás az anyagot?
Adva van egy öröklétet
reprezentáló átmenet.
Hasmenéses őszi erdő.
Beszélik, az eső a felhő
melléktevékenysége.
Mint aki védnökséget vállalt
a telehold tisztasága fölött.
Univerzum-homokóra.
Beszélik, nem illek bele
a kimondhatatlanba.
Meghasonlott életigenlő.
Időmosás
A hóesés a tél őszinteségi
rohama. Méhszájhős,
pávafarkcsóválás, vendég-
napfény Ez jó mulatság,
tipikus férfimodor volt.
Több nap mint kolbászló.
„A napsütéses pillantások párbeszéde”.
Ezt én mind megértem, pláne
ha igazam rábeszélésére
taktikát változtat a valóság.
Állott vízben friss virágcsokor.
Az nem szerepzavar, ha van
mondanivalód, de hallgatsz?
Beszélik, azok jártak jól,
akik kizsörtölődték magukból
örömtelenségüket.
Vízzel és gyökérkefével
tisztára mosott idő.
Betontömb
Életed kockáztatásával
kerültél ki a köztudatból.
Ez mindenen túltesz.
Ütközetnek indult –
üde színfolt lett belőle.
Emlékekben gazdag meghökkentés.
A mai égbolt még csak piszkozat.
Beszélik, álmod mennyezetéről
potyog a vakolat.
Tudok lyukkártyát is vetni.
Hiszek a szavakba ölt idő
megtérülésében.
Helyzetbe hozott önsorsrontás.
Érdekel a pillanatértékesítés
mikéntje és hogyanja?
A közelben betontömb és kövek,
távol zöldövezet.
Az agresszív szagok mögött
Beszélik, csúnyán összeverekedtek
a hitére támaszkodó
és a jövőképre hivatkozó.
Már csak percek vannak hátra
az évszakok körmérkőzéséből.
Holdfényfolt a hasfalon.
Hogy van ez? Előbb ért célba
a jónál a messzebbről
startolt rossz!?
Írom a postaláda szeméremrését.
A magnak meghagyott
lényeghez véletlenül se nyúlj!
Beszélik, az agresszív szagok
mögött kilátástalan
az emlékek helyzete.
Széllel szemben is lehet...
ha ismerősen cseng neved.
Ez így nem pontos:
A létegészre rálátás a fontos.
Eklektikus útkeresés
Beletörődés helyett
eklektikus útkeresés.
Szederlevél, pótmama,
kapu előtt pattogó labda.
Írom az öröklét tíz leg-
fontosabb összetevőjét.
Meg még azt is mondtam;
megtörténtből büntetlenül emléket
kitörölni ne lehessen!
Vers a lélekfényesítő
és az érdekérvényesítő
rivalizálásáról.
Beszélik, bemelegítés
nélkül kapcsolódott be
álmom a játékba.
Jobban már nem is
sikeredhetett volna kibúvó.
Nézem a csalódottan kéklő égboltot.
Az önként vállalt teher
az ismeretlen felé terel.
Hajnalajándék
Beszélik, előbb vagy utóbb
a Mindenségen is átüt
az eltaktikázott játék.
Bottal hadonászó
emlékörökös.
A hóesés a tél
mesedélutánja.
Hajnalajándék,
két esélyes jó szándék.
Írom a tengerfenék
gazdag eszköz-
és csontváz gyűjteményét.
Te mióta vagy hagyománybecsüs?
Elkenődött érdekkontúr,
gyorsreagálású villám.
Hadszíntér
Előrébb lépett hátsó szándék.
Volt itt baj temérdek,
testhez méltatlan lélek.
Beszélik, színt kap a szeretettől
a sápadt gondolat.
Így teljes a kép;
mélyíthető álom,
magasítható valóság.
Kerékcseretelep, esemény-
követő recept, vagy mi?
Beszélik, az erős gyógyszerek
se tudták feltartóztatni
fájdalmaid előrenyomulását.
Barlangomat egy cseppkőért.
Okirat
Átnyúlik az árnyék
egyik napból a másikba.
Amiben érdekelt vagyok,
abban egy szikrányi
szétesés sincs.
Az éhségérzet tömören,
a teli has ráérősen fogalmaz.
Hangfű, hibrid csönd,
résmentesség.
Árnyalatokból kirakott tájrészlet.
Ez azóta van így, amióta
másként rendelkezik az Alapszabály
az életkicsinyítőkről,
mint a struktúrafejlesztőkről.
Önjelölt köd,
átállított szándék.
Egy kisebbfajta
otthonról eltávozás.
Fejvadásztársaság.
Aki nem szegény
Beszélik, ég és föld a különbség
a napkelte és a záróra
habitusa között.
Beszélik, szerfelett le-
züllesztette az ősz a tájat.
Adottak a feltételek a hátrányos
helyzet kialakulásához.
Az csak természetes, hogy tovább
gazdagszik ki nem szegény.
Nem én kerestem a bajt,
a veszedelmek találtak rám.
Szívöböl, betegségélmény,
elszakadt lélekcérna.
Koporsóba tuszkolt csönd.
Baj nélkül
Arra kérsz, garantáljam
gondolataid talpon maradását.
Ha se nem életforma,
se nem összecsengés; akkor mi?
Szivárvány a szájban,
zsizsikes borsó a zsákban.
Beszélik, nincs köze a tisztán-
látásnak a rosszul előkészített
öregedéshez. Baj nélkül
megúszott rossz.
Ketté hasított árnyék,
emberlényeg, ideges szájkosárfonó.
Megértem az öröklét mezében
versenyző pillanat győzni akarását.
Nem vagyok abban a helyzetben,
hogy leáztassam tapasztalataimról
az aktualitás matricáját.
Meg azt is mondta
Meg azt is mondta: nem esik
egybe az igazat mondás
a tisztesség melletti kiállással.
Vers a kör alakú valóság
mondatátmérőjéről.
Beszélik, újabban az élet
a halálban mutatja ki foga fehérét.
Isten közelségétől
felélénkül a magukba
süppedtek lelkivilága.
Beszélik, elmulasztott
segítségnyújtás a múlt.
Írom a teleholdból
kiábrándult éjszakát.
Beszélik, a tisztánlátás értelme
a kezdetekig visszanyúlás.

Életműcsönd

Mentőövkészítők
Ajtó, ablak  tárva; vita  lezárva.  Ha jót akarsz a rossz-
nak,   számíthatsz   rám.   Csöndátmérő,   valóságra   ki-
hegyezett   mondat.   Sarokba   szorított   öröm,   kivert
kutyaként  ődöngő  fájdalom.  Vers  a  szó  és  a  kimond-
hatatlan  közé  csúsztatott  bádoglemezről.  Esős  napokon
szárazon megúszott hazardírozás. Ittlétfoglaló, meghátrált
naplemente.   Otthon   pancser,   a  munkahelyén  hajcsár.
Tejelszívó, vízradír, fekete nyakkendős hálapénzbizottság.
Tiszteld  apádat  és  anyádat,  és  a  mentőöv készítőket.
Legfőképpen a tél; alultáplált fáival...  A kör besárgult.
Mint aki kitérők nélkül akarja célját elérni.  Sötétben is
derülhet ki igazság.  Malomkeréknyi  verstartozék.  Cella-
asztal,   mestergén,   ingyenfutam.   Egy   felé  vezetnek
útjaink.
Nálam a szó
Az  utat  tévesztés  a  gyors  magadra   találás  hozadéka.
Ajtó, ablak tárva; vita lezárva.  Feszes életérzés, sertés-
nyelv, stratégiagyanús szemlélet.  Hiányérzettel kompenzált
helynélküliség.  Zsírkő és krátertó.  Ha egyszer a szavadon
foglak, többet nem eresztelek el.  Énesülés  éjjel  és nap-
pal, legfőképpen tavasszal.  Lapértesülések  szerint vevőre
talált a felhőintarziás égbolt.  Ugye,  mielőtt  versírásba
fogsz,  felkavarod  a  valóság  aljára leülepedett iszapot?
Baj, hogy  szétlötyögtetem  a  stilisztikailag  felhasznál-
hatatlant?  Ha  erősnek  érzi  magát  a  gyenge – közel van
veszte.   Amennyit  a  mondatok  kapnak,  annyi  a  szavak-
nak is jár.  Elégedett nyikorgásával a bejárati ajtó. Nálam
a szó, szünetjel, titoksértés. Hiába van igazad, nem jutot-
tál  közelebb a történtekhez.  Mindent ami jó volt, áthord-
tam  gyerekkoromból  az  itt  és  a  mostba.  A  szavak  és
a papírlap közé hidat a képzelet épít.
Múlt mellé öregedett jövő
Ha jó oldalon  állsz,  van  honnan  erőt  merítened.  Ha
egyik  sztoriból   következik  a  másik   mendemonda,  a
legtöbbet
  akarja  kihozni  önmagából  a  mesélő.  Amire  vevő  a
lélek, attól nem félek. Ajtó, ablak tárva; vita lezárva.
Nincs  mentség, amire ne akadna vevő.  Pille és pupilla.
Felkiáltójelbeszéd.  A művészet játék a tűzzel. Egyenle-
tesen  tág,  változatosan  üres,  sokat  mondóan  testre
szabott.   Egyszer  féltem,  hogy  úgy  marad  az  este,
ahogyan az Isten  megteremtette.  Gondolod, hogy az élet
által  elkövetett  hibákat  a  halál  már nem követi el?
Kifigyeltem:  Hazáig  kísérte a ritmus a dallamot.  Unja
elmém  az  ingázást  a  lehetséges  és  a kimondhatatlan
között.  Alkalmasint  a  múlt  mellé  öregszik  a  jövő.
Legmagamban  fénnyel  bélelt  űr van. Ugye apa, a tavasz
tiszteletére borultak virágba a fák?
Kálvária és tárgymánia
Még   hajnal   előtti  az   idő,  de   már   süt  a  nap.
Tájkiigazítás, ősznél kíméletesebb tél. Érzékeim valóság-
kimutatásával  elégedett  volt  a  Mester.  Ahol  sok  az
őrült, ott nagyobb a  józan  ész  becsülete?  Ajtó, ablak
tárva; vita lezárva.  Kákán is csomót  kereső  élet  után
mindent elfogadó halál.  Kálvária és tárgymánia.  A hold-
fény mint  játékszer.  Porhó,  nyomvonal,  intelligencia-
központ.    Ünnep   után   ajándékosztás.    Mozgássérült
bozóttűz. Jó ég!  A  lélek  igényeit  maradéktalanul  ki-
elégítő testiség. Vízbe pottyant csöppnyi halhatatlanság.
Univerzum rátétdísz, lúdhúr,  varacskos disznó.  A kettő-
ezernél eggyel több  esztendő  igazságot a létező  nélkül
magasba  nem  emel,  mélybe  nem  taszít.  Mit  szólsz  a
vállapjától  megfosztott  örökléthez?   Védtelen.  Inkább
döntésképtelen.   Kétosztatú haza.   Igazat  mondás  után
spontán  széthúzás.  Egy  a  karó, kettő az eb,  a  kötés
elnapolva. Zárjegygyűrű.
Életműcsönd
Őszutó szegélydísszel.  Alapkonfliktus, keszekusza arányo-
sítás,  kihívó  esendőség.   Tulok  és  magzatburok.  Amit
eddig tettél és gondoltál, bele volt kalkulálva az életbe?
Ajtó,  ablak  tárva;  vita  lezárva.  Beleélted  magad egy
valós  történetbe, és egy nyikorgós  önsajnálat kerekedett
ki  belőle.  Kérésre  kapcsoltam  ki  munkámat a  hasznos-
nak  vélt  tevékenységből.   Gyarapodó  életműcsönd.  Van-
e  szebb  látvány  a  vágy  és  a  valóra  vált  elképzelt
kézfogásánál?  Maga  elé  zúdította  tartalmát  a  semmit-
tevés.  Nehogy  szokásoddá  váljon  a  feleúton  megállás!
Nem  vagyok  abban  a  helyzetben,  hogy  rávilágítsak  az
elgondolás  és a leírt  mondat  között  tátongó  szakadék-
ra.  A  derűs  közérzet  a  megoldott  problémák hozadéka.
„Mindketten  szótlanul  egy  már   közösen   átélt  élmény
felé tartunk”.  Az öcskös szerint a testhez a lelket a hit
köti.
Vaktérkép
A  döbbent  csöndben   hallani   véltem  az  ország  szív-
verését.  Holdfénnyel kiegészült tájfüggő zaj, óvatos ige-
mozdulat.  Elmarta  maga  mellől  a  rosszat  a  jó. Nekem
furcsa!   Állandóan  egy  világkoncentrátumon  és  minimí-
toszokon  jár  az   öcskös   esze...   Odakint  szervezett
zűrzavar,  belül  nyugalmat  színlelés. Addig nyújtózkodik
a  táj,  ameddig  a  hótakaró ér.  Gesztusértelmezés, kert
alatt  ólálkodó  hozományvadász.   Zsírközpont  és  ágyás-
pálinka.  Túlkoros  életérzés.  Az  eddigiektől  mindenben
eltérő  és  így tovább.  Pirossal kiemelt gyengéd érzések.
Foglalkozása?   Érdekbeazonosító.   Rossz  kezdés  után jó
folytatás a töredékekből összeártott világkép. Mit nevetsz
öcskös?   Ütésre  hangot   adott  a  semmi.   A  temető  a
nemlét vaktérképe.
Kirakat
Fogyókúrva, szúrópróba,  archív  feltételezés.  Írom a halál
kirakatába  tett  bábukat.  Beszélik,  ez itt csak egy hébe-
hóba  szellőztetett  országrész.  Az  évezred  utolsó  ősze:
önként   lemondtak   lombozatukról   a   fák.   Tetten   ért
önsorsrontó.   Ajtó,  ablak  tárva,  vita  lezárva.  Súlyban
kifejezhető  örömelvonás.   Csöndréteg,   zörgősre   száradt
hang.   Táj;  perifériára   szorult  gyerekkorral.   Elavult
lökdösődés,   lemezmelléklet,   vehemépítés.   Tapasztalatba
fellelt segítőkészség, törvényélénkítő bekiabálás. Készült-e
kimutatás   az   univerzum   kapcsolt   árujáról?   Ha  gát-
szakadáskor  ömlik  a  víz,  a  legtöbbet  akarja  önmagából
kihozni   a   folyó.    Képzelődni   azért   szoktam,   hogy
megtudjam,  merről  jönnek  elő  a  gondolataim.   A  fények
szétszedéséhez bőven elegendő a lemenő nap.
Árcédula
Felejtéssel  kitörölt  megfejtés.  Vadkender  és energia-
meder.  Értékmódosulás, hitelét vesztett sarki fény. Víz-
cseppel  megjelenített  kozmoszcentrikusság.  Pont annyi-
ra  vagyok   szabad,   amennyire kell.   Ismerős   mosoly
tizenöt évvel ezelőtti árcédulával. Éntúltengés kandalló-
tűz mellett.  Vers  a  transzcendens vontatására kitalált
szavakról.  Kiadós  hiányérzetre  szert  tenni csak önma-
gunkkal foglalkozás közben lehet. Ajtó, ablak tárva; vita
lezárva.  Hősként ünneplik  a  sivatagot  a  homokszemek.
Az  is  én  vagyok,  ha  a  valósággal ellentétes irányba
viharzik el  képzeletem.  Fortyogás, gyászbogár,  nyomás-
különbség.  Emlékeimet olvasáskor alulról, íráskor fölül-
ről süti a nap.  „Munkát használni  lehessen, ne szájtát-
va csodálni”.   Megtévesztő  részösszetevő.   Öcskös,  Te
kevered az áldozattá válást az áldozatot hozással!
Feltaláló a tálalóban
Tanítható-e az öntisztulás?  A város  zajos, a hangyaboly
munkamániás,  a  tenger  csak   színleli   az  ártatlant.
Hamisítottál   már   meg    dokumentumot    a    fájdalom
részére?  Írom  a  nemlét  tízezerszeres  felbontó képes-
ségét.  Adatok a nincstelenségbe integrálódott sorsokról.
Álomlehalászás,   angyalmosoly,   végtagkezdemény.   Hány
közel  tesz  ki  egy  tisztességes  elérhetetlent? Tömött
koponyaputtony.    Biztosat   mondás,   biztató   ígéret.
Űrsűrítmény. Ajtó, ablak tárva; vita lezárva. Feltaláló a
tálalóban.  „Csak azt kérjük,  hogy  légy  velünk”.  Mint
alá a test mosolyától csak  segítséggel  tudott eljutni a
derűs  évkezdésig.  Agyrendszerváltás.  Azt  a pillanatot
ragadd  meg,  amikor  egymás   karjába  fut  a  felügyelő
és  a  felügyelt.  Egyre  kevesebb  kivetnivalót  talál a
halál az életben.
Medvebőr
Az   érkezőkkel   egy   csónakban   eveznek  az  elmenők.
Törvénytöredék,   bányászlámpa,   barlangvasút.  Zajcsík,
ízdúsító  automata.  Az  öcskös  szerint  a  nap  púp  az
égbolt  hátán.   Meg  az  is  zavar,  ha  a  pénztelenség
fenekestül  felforgatja a szegények életét.  Alkoholszagú
medvebőr.  Nem  lenni  szeretne  az  árnyakkal túlterhelt
délután. Átláthatatlan érdekterjeszkedés. Hibátlanra sik-
eredett egymást elfogadás. Ajtó, ablak tárva; vita lezár-
va. Képekkel teleaggatott légifolyosó.  Az öcskös szerint
a halál egyszerre több  vasat  tart  a  tűzben.  Ricsajig
felnyomott csönd.  Az is visszajött, aki el se ment.  Azt
a  pillanatot  ragadd  meg,   amikor  a   zsebkendőkirály
belevágja  a  színtiszta  igazságot  a frontember képébe.
Önostorozással    tetézett    önsorsrontás.    Lövészárok
partján   döglött  béka   kuruttyol.   Tavaly  még  egybe
vágott az igazságért hozott  áldozat a valóságról készült
másolattal.
Bögre és sorsgörbe
Az  attól   függ,   kinek  a  célba   érése  válik  viharos
gyorsasággal   köztudottá,   majd   közutálattá.  Bögre  és
sorsgörbe. Tiszta udvar  felújított  trafóház.  Segédanyag,
kényszerrezegtetés, életfélét remeklés. Miközben kifejtette
hatását   az  igazság,   összeforrt  sorsommal  a  valóság.
Elhagyott   fecskefészekben    darázs    matat.    Többlet-
feladattal megbízott  lélegzetvétel.  Mint aki szeretne ki-
kerülni  a  sárdobálók   látóteréből.   Juszt   se   békül.
Szándék hit  nélkül.  Voltam  már  félreállósabb  hangulat-
ban is.  Te  ezt  tudtad?  Allergiás  vagyok  a holdfénnyel
kérkedő  éjszakákra.   Ajtó,  ablak  tárva;  vita  lezárva.
Zeneművese.    Szemmel    keresztbe   verések.   És   ezek?
Metaforazsebben   talált   versek.  A  fájdalom  nem  lehet
ok,  hogy  letérjek  az  egészséges  élet  útjáról. Ömlik a
jövő a fizetőképes optimistából.
Aki a nevemet hallja
Meg az  is  zavart,  amikor  megvonták  támogatásukat  a
tavasztól a fák.  Kifogástalan  életidő, borleves, hamu-
és  melltartó.   Elmúlt,  de  még  nincs  vége.  Első  a
megszépülés,   utolsó   előtti   a  leépülés.   Kiérlelt
várakozás, nemlét  elől  bujkálás.  A forma  a  tartalom
kedvezményezettje. Szélsebességváltó. Szólj, ha verseny-
képessé  tetted  magad!   Égboltszintek,   lélekmásolat,
testfestő.  Fogy  a  cérna, nő a szakadás. Szóöböl.  Aki
a nevemet hallja, egészítse ki a sajátjával.  Gyerekként
rettegtem   érzéseid   krampuszától.   Aki  elidegenedik
emlékeitől,  a  felejtés  prédájává  válik.  Annyi  erőm
vészhelyzetben is talán lesz,  hogy rád hozzam  a  szív-
bajt.  Ajtó, ablak tárva; vita lezárva.  Ledarált felhő,
tájkarakter,  táplálékkiegészítő.   Ez  még  azokban  az
időkben történt, amikor  első  ízben  találkozott  össze
testem a nálánál erősebb fájdalommal.
Elvétett visszaút
Fog ez menni, ha  feltornázod  magad a  kivételt  képzők
közé.  Sírfeliratkozás,  olcsó  bivalyerő, rongyszőnyeg.
Miután   leelőztelek,   követésed   nem   gond.   Tegnap
kövérebb, ma töményebb.  Együtt  a  falu  apraja-nagyja,
meg  egy  titokgazda.  A lélek kitérőit jobban ismerem a
test  buktatóinál.   Írásban   kapott  üzenet:   Legtöbb
hiányérzetet  a  győztesek  hagynak   maguk  után.   Míg
a rossz ötször fordult, a jó csak  egyszer.  Kizsigerelt
csönd,  ajzószere,  lelohadt kedv.  Van  mit aprítanom a
tejbe, van mit leemelnem a halálkoporsóból.  Ajtó, ablak
tárva; vita lezárva. Elvétette a visszautat optimizmusom
hírvivője. Szeretnék jelen lenni, mikor összeméri erejét
a föld az éggel.  Piszokfészek, magabiztos ítészek.  Van
aki támadja, más számon tartja. Világcsúcsot futott tej.
Az   évszakok   az   esztendő   váltott   lovai.    Rom-
halmazállapot.  Intettem az öcsköst:  Addig  csiszolgasd
szándékod,   míg   önmegvalósítás   nem   lesz   belőle.
Páratlan élethelyzet. Légy résen!
Nekem valóbb élet
Tűrhetetlenné a  helyzetet  nem  a  rossz  teszi,  hanem  a
jó  hiánya.   Mióta  nincs   elegendő  győzelem  a  számlá-
don,  rajtam  töltöd  ki  bosszúdat.   Jobbra   agyközpontú
lényegkereső,  kezében  száraz  bélyegző.  Méreten  alulira
sikeredett   vezérkedés.   Kerülő   utakon   került  vissza
kiindulási  pontjához  az esztendő.  Az ittlétben látok egy
nekem  valóbb  életet  is.   Merengésnél   mélyebb   befelé
figyelés.  Vitustánc, selyemkóró, vagyonmustra.  A többlet-
érzékszerv  hozadéka.   Csóválja   füstfarkát   a   kémény.
Miután  kibékültek:   elnémultak.   A  halálfélelem  és  az
ingyen  levesosztás  között  nyugodott le a nap.  Te  érted
ezt?! Miért égeti fel  maga  mögött  a  hidat  a  pillanat?
Ajtó, ablak tárva; vita lezárva. Amit eladsz, vagy veszel -
ne  selejt  legyen!  Tépőzár, jégzacskó,  trombitavirág.  A
vihar által  okozott  kárt  kamatostul  megtérítette  a  jó
idő.   Lehet-e  hangot  adni   annak,  aminek  csak  csönd-
je  van?   Tudni  akarom:  Hol  kezdődik  a  történetben  a
mese,  és  hol  ér  véget  a  jövőbe  vetett  hit.   Sorsom
fölött ítéletet élet és halál közösen hoz.
Zsírsistergés
Öcskös    szerint   a    szellem   az   anyag    hangadója.
Sajnálom.  A zsírsistergés  terelte el figyelmemet az örök-
létről. Testhajlat és lélekrés.  Kockázati tényezőként gon-
dolok magunkra.  Rögeszmét  akarsz  elütni, és  előítéletet
találsz el. Zárótűz, zárójelentés, záróra. Ki merre látott,
miután   sebesen   forgott   a   mókuskerék.   Ahol   élben
találkozik a pillanat az örökléttel, ott éveken  át a  ned-
vesség  uralja  a  terepet.  Megskalpolt  nyelv,  sztenderd
látásmód.  Az öcskös  is besegített  a  részletek  végtelen
felé   eltolásába.    Jóindulatú    templomosodás.   Az ön-
magammal   szembenézéskor   vadidegenek   álltak   a  hátam
mögött.   Vízmelegítés.  Három  részre  szakadt  életérzés.
A  jó  helyett  többnyire  a  rossznak  falaztam.  Önmagam-
mal   ellentétes   irányba   haladtam.   Szabadúszómedence.
A  nyárfákra  is   átragadt  a  szomorúfűz   kedvetlensége.
Legfőképpen  az  tetszik   benned,  mikor  szívemből  hall-
gatsz. Ajtó, ablak tárva; vita lezárva.
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