Ahol a lélegzetelakad,ott kezdõdika transzlégzés..
Ahol a láb megbotlik, ott kezdõdika tánc..
Ahol a szemelfárad, ott kezdõdika látomás..
Ahol a gondolatszertefoszlik... ott költészet!

A Minden nyakánkötél,
alattavilág, felette világ.
Hitek jobbról és balról
-borzalom.
Csak egynyak lóg a levegõben
és dobog.

Fehér
Tört tükrök zörgésea földön.
Sértõdöttenzakatolnak.fekszenek.
Hangjukangyali zenévéolvad,
ha hallom, s ég felé száll

csendesen.

Villanások

Gondolataimhangzavarában
nem hallottama telefont.
Nagy képekjöttek szembe,színesek
s ott lógtak a falakon.
Valakit megintelüldöztem.
Valaholsírtam.
Érzéseimhangzavarában
nemhallottam...
Nevettem.Gyászoltam.Ténykérdések.
Bíborló hányásokjöttek rám.
Pár kószacsillag még, selolvad
a cigaretta.
Nem hallottama telefont.
Lilákból feketekeményrevált a fény,
bizseregneka fehérségek.Négyzetek,ködök gyanánt.
Nem hallottam...
S ki az, ki másnaprameghalt?

Belül és kívü1»>

Bézs csíkok húzódnak meg a Föld alján.
Foszforos szikrák hamvadnak el halkan,
Minden elsimul a színen és fent
megjelenik egy tágas Napos égbolt.

A fény elömlik, tisztán, mint a víz.
Átlátszik minden.A tükrök saját
arcképüketmutatják.A semmi
farkasszemetnézmagával,s
végül e nagyelfáradásbanmegjelenik
az élet.

Útrakelés

Semmibaj, semmibaj,
Hisz süt a Nap, kint süt a Nap!
A szív összegabalyodott
erei kétségbeesetten
lüktetnek sajátszorításukban,s a szem
egyszercsakálmodvanéz, nézi fényt!
A szorításenyhül, vér áramlik melegen,
a napfényátfut, megborwngat...
A lélek mily szégyenlõs,még kabátbabújna,
S örökké aludnaa vastagtakaróalatt.
De el már a szenvelgéssei,
erõt veszek,szívem
kidobom a Napra, keménykézzel,
hadd süsseforróra a fény!
Nem kell remény.
Semmisemkell.
Hallom a sugarakat
jönni!

~

Az összko~ortos, mobillelkiválságok után bizony
fáradalm olog kiszállni a fotelbõl. Még
mindig a
ábakapaszkodom.
A legnagyo b bûnökkelés erényekkelterhelve
De nehéza!i...táskámban
guruló gyorsvonat.
városba!
VISzemfe
Dobjunk pi cra új kínokat!
Hallottak már a legmodernebbWeiding-féle

~

fájdalo'

úziókról?

...a csig~t natÚfszÍnû,természetesalapanyagú
fuvaliatok lpkik elõre, így
haladásuk
~iztos és kecses.
,
Es nemszáIPolnaksema mesterséges
mennyországokkal.
..sem mindenillúzió
egyforma értékûigazsághiányából
fakadó
igazság
mával. Ezértboldog élõlények,
mint te me én a karosszékben.
De már '1 hosszúideje lustálkodomitt,
végül tényl g ki kell szá1lnom.Hátfel! Az
útra. ..bár
"Igazság"-naknincs hajója.
Semmivihar nemrepít. Leülök a porba.Ha
találok itt némi...port. De mégjobb, ha nincs
és görcsbegabalyodottlábakkal ülök a levegõben.
És nem egy hatalmasteljesítmény?De ez a
legtöbb,amit tehetek.

Valami szépség

Eltemetettörömünnephalk virágokbanköszön
ahogylassanészreveszem
s elhervada vízözön.
Ó, könnyûfény!
Még a háztetõklegdurvábbcserepétis szereted.
illatát fogaim közt érzem,
S elfelejtemfeledésem.
Nem keresem.

Találkozás

Ahogy a kihalt sivatagbanjártam,
egyöreg szembefutottvelem,
kezébenzászlótlengetett;a Gyilkosságot.
-Hát ide jutottál? -kérdeztemszomorúan,
s csaklátszólagdöbbenten.
-Sok töprengés-szenvedésednek
ez lett a vége?
Az öregnevetett,szemébenkönny csillogott, ahogy
jóságosarccalrám nézett:-Hisz csak
tükröd vagyok,te teremteszengem,Te tudod
legjobban,mit s miért kell tennem.
Szememetlehúnytam, halkanbólintottam.
Egy kört tettemott a forró homokban.
És e kört leírva másfeleindultam.
Az öreg köddévált, én a Napbanyúltam.

Kis Mese
Rosszraomol ajó, hogy törjön széta vakság...
Valahakis hemyókéntboldoganmászotta földön,
de jöttek bajok, vágyak... és bebábozódott.
Téveszméibörtönébensokatkapálózott,
Míg végrerásütötta napfény,srácsaitól
megszabadult.
Szállj, pillangó!

Tabula raga

Mint nemlétezõvel,bánnit megtehetekvele
a Semmivonzáskörzetében.
Meg is tettem. Megtettemszázszor,ezerszer,
könnyedén,mint a szél, szenvedéseket
teremtve.
MeggyaJáztam,
magaszta1tam,
Puhaköddel betakartam,
Adtam neki fagyhaJá1t
S édesízû pírnlát.
Megtettemvele mindent.S hogy véglegdarabokraszakadt,
feltekint rám csillogó szemmel.S szemébenmeglátom,
hogy én vagyokalul. S látom, hogy nemvagyok.Szemébe
olvadok, s én vagyok. Elhagyjuka lélek
levedlettfoszlányait,s kézenfogva
elmegyünk:énés a Szív.

tájkép.kkf.hu
A versekaranylépcsõkön
jönnek
mennekföl le menetelnek,
megkattanthangyákkéntagyadbanéletrekeledeznek,
miközbenkintrõl a merényletzaja zúg, készüla
tûzijáték, szemedbefekete fény vakú!.
Még lábadozol,amíg a Nap lassankiszívja sárgaszemedbõlaz életet,
de hirtelen egydurva szikraéles késesenbelenevet.
Feltámadtaka zombi plasztikruhásemberek!
mûanyagarcávalegy éppensikongvafenyeget.
Szájábólhúscafatokrepülneksorban,
ahogyRád agyatlanszitkait szórja,
mert gondolkodnimertél itt, ahol nemlehet.
S egymásszétmarcangoltmaradványaiközött
lassantérdig vérbenjárva, kihull egy
utolsó emberikönnyünk,mielõtt
mi is megkövülünk,mielõtt
még a VIlágvége

utoléme

Csendélettájképpel

Gyûrt ködök selymérearanyhuzalt hullat
egy görcsösfény-homály,napsugaras
hajnal.
Telefoncseng,vad visít, szeretõellobban,
kék és régi gyertyalángokmegfagynaka porban.
Arany hajnalillan, de itt Hûvös Szellõ
Szeli át a Legets MegdobbanegyFelhõ...

