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Utca-köze város. 

Pirkad' kvarc-kék szelét, éj-idő fövenyén. 
A „nemlétnyin” tengere sziporka-ősfehér. 
Vitorla-vászna sem tépődik, halkul a szél. 
A feledte parton, kuporgunk „világ-fedélzetén”. 
A távoli mámora, mint pohárka-íze likőr. 
 
Gyermek-szobám által „a nem álmos”. 
Visong, a lenem kapcsolta lámpafényben. 
Kedves tündére – „Ember-mesekönyve”. 
Az egyszeri éjszaka: zárt kőkapuin. 
Csilling-rezet: kezedre a fagy-fénye pirosa. 
 
A meglépte titok: „széplőn-szépre” est-dereng. 
Éltünk szóbeszéd éje: vetkezni mezítelenre. 
Ragyoghatsz és léphetsz: a „senki-földje” túl. 
A test gerinc-feszületjén „soha fáj” – „ölelsz”. 
Archeikus-emléke, mint barlangrajz a színeire. 
 
Ismerte az organikus piros, emberszem kékje. 
A teremtődő tenger-vize: űr, csigaház lénye. 
Földtörténetikor előttisége, holt mészfehérre. 
A tűzrakó Embert nem ismerhető teremtett. 
A „Jel” égi-titka sokáig látszódott, a fenti-fenn. 
 
Mint leányruha rejtette kicsinyke anyajegy. 
De tudtuk és így rajzoltunk papír-napot. 
Nap-rendszere csillagot, „tanította” menedékre. 
Szép nap jelen, „érezte” pillanat is, megértve, 
Szint' egyszerre öltöztünk a „holtra” sötétkékbe. 
 
Földünk űrvidéke: az Univerzum rendszerében. 
Mint virág' ím bíbor-túli, színtelen szirom násza. 
Tavaszodik végül is az éj: rügy-fakadt deres-ágra. 
„Égi-ismeretünk” a kezünk meg nem szőtte kelme. 
Csillagost mind' dideregve: „leple-mezítelenségre”. 
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A „megismerte”. 

Darabka Univerzuma: köre és ellipszise. 
Távolabb „idő-galaktika” a dobogta szívem. 
Az egyed „organikus-csendje” formálla meg. 
Létre-éltre: a halál utáni „Ember sem léptet”. 
A „mindenki titka” által: „vélt” peremvidékre. 
 
Odavetvén az elrongyolt-fagyta csizma-kapca. 
És mezítláb által szaladni, a nyárvégi réteken. 
Felettünk a „kanóc lobbanta” jelen szép Napunk. 
Egy „világbéli csatatér”: éveink „vére” és mocska. 
Az „Én-háború” elhívta „eskü-vidám” ólomkatonái. 
 
Rajzolta táj mesekönyveid, rabolta madár: pirosa. 
Míg üres palotatermekben a tánci-lánci lépteink. 
„csengve hullt” aranytálka, törte pezsgőspohár. 
Az követő csendje-íze, szám csontüreg medrében. 
Jég-hó folyam hömpölyög által testem-tél hidegén. 
 
Mégis kristály-csillag ajkad piroslót-szót idéz. 
Jogot vala: születés, magzat-burkát tépte magad. 
Éhes angyal-ember, zsebedben falatka kenyér. 
Nincstelen, napod meglépve, indulsz szerte-fényre. 
Földje-köre: számos „jelenség” városod, városában. 
 
Szép szüle ismerhette utcáin, már csak pusztaság. 
Legelte juhokat követve a „pattintott kő” világig. 
A kékje-ég szikrafény: szögesdrót „Ember-pirosa”. 
Holdvilág arcú zubbonyában is sovány legényke. 
Meg álmodta: kormozta éji-láng, jeleníti termetét. 
 
Törpe-virág Anyám, napra-nap rabfehére hazatérek. 
Idegen Testvérként nevet és kacag a halál jómaga. 
Egyszeri délután emléke-mind', napfényes sugara. 
Pókfonalán függöm: kezeim szaggatta-szőtte háló. 
A mozdulta' így megpihente: széplőt sejtnyi-tetem 
 
A gőzős korom-sín fut, által didergő minden tűzén. 
Utaznak Ők mind, néked a szelíd arcú Ember int. 
Így futsz, csonttoknyi celládban körbe és körbe. 
majd pirosra érintesz falat, tűz-kormát elvirágzod… 
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Magánvaló és az istenes. 

A múlt dérvirágosa, a Tavaszt elváró földje. 
Egy-egy darabkát megléptem, így indulnék. 
Eldobta marok-köveim, védtelene az éjben. 
Fígyelvén a madarak mind' pirkadatra röptét. 
Az eltűnőt, a horizont-felismerte tova kéket. 
 
A távol: élted-piros színe csillan vakit' felé. 
Érintésedre maródik a tenger csillám fénye. 
Egyszeri vélte, el sem hitte, fogadta öröme. 
Által villan a tudatbéli „csakis a Te” világod. 
Gondolatnyi töredék „emlék-rom” városod. 
 
Felettin, és köveken toporzékolt lázpírosát. 
Rejti mégis képzetre: az „ösztön” életbéli. 
Idegi-ívét törve, egy-egy „archeikus pirkadat”. 
Végül is elmélkedni: sorra eltűnő gondolat. 
A megidézte „szomj”:ajkad sivatagos pora. 
 
A világbéli éjben: „vacok-magad” állatneszei. 
Szavaidra szikkadt rögét, becézi Őszi szél. 
Melyben „megfogansz” sarjadsz-virágzol. 
Magánvalód, mint a bőröd foszlotta misztika. 
Kicsiny fénye, a titoknélküli már érdektelen. 
 
Így őrized a „csak Te betűid” megrejtve mind'. 
Szárban szökvén, új eső-nap léte boldogan. 
Rügy fakadta-ága-boga végül „megfeszítve”. 
A gyümölcs-íze Nyár, mint elfútta virágpora. 
Így tobzódik múltja-jelen: „a nincs pillanat”. 
 
Mégis megélte: „Ember-szavad” sem ismerte. 
Az utat fígyeled a messzi városig, így a kietlen. 
A közel-se fáin kotló-madár cserregő hang elrepül. 
A tört tojások mészfehére a testre „megfehéredte”. 
Leplet szárítja reád a napod fénye: vala kísértet. 
 
Lépteidet mámorítja „kékje”, öröme az égi-magas. 
Feledten így maradsz itt kiskabátban didergően. 
Sötét-sötétebbre vacogsz. Mint az út darab köve. 
Mely súlyát megemeli az idegen „ember-isten”. 
Alá sem hull soha, természeti-rend: új holdjaként. 
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Az „ideg-kör” glória: ezer Napot-Embert ragyogtató. 
Jelenések kő-fény sziporka határát magunk mögött. 
Így vész el a „Van” annak mérte-nemmérte aránya. 
A „mértani-bölcselet” – „Szóhídja” az időbélibe hull. 
Dobogta szív-testedre túl: szellem lánca veresedik. 
 
Az „űri-földje” szépe-szép, kvarcporos aranytükre. 
Mint metszette virágaid, idézte: szirmot-bontanak. 
Két kezedre a „Tavasz” és az elfeledte eljövő nyár. 
Porcsillagos lépt', rendeződik az életnyin – megélte. 
A „fáj-öröm” – „nem fáj pirosa”: – pirkad' szép napod. 


