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1. 

Idegen szóért: egyeduralmi maga az anyag. 

Árnyat sem vetül, szerte-túl hideg tűzcsillaga. 

Csend formált termetre, által világi-tér síkon. 

Lüktet-dobban: míg elhagyta test, a szellemi. 

Mégis esend' ajkad-piros: megérthette-tiltott. 

Vala leledző-seb, vélte: üvöltés mindensége. 

Mint ember: „fáj-világ”, tipegő-hihető ifjú kora. 

„Tudat-van”: léte mind' a múlt: hitte szerepe. 

„Álmodra-értéki” a molekuláris egyszer-egy. 

Szerelmete-hite: a vitatta ösztön-cselekedet. 

 

Csont-ideg-ín „mozdult”, éje-test menedékre. 

Csillag-ég, adta estre: szó és föld kegyelmét. 

Ősjövőnk: az elme-léte „fövenyes-tengerkék”. 

Tiport csigaház: „mindene”: kvarcos fehérre. 

Látta túlin, feszül' alá horizont mind' színére. 

Léphetni uszadéka fedélzetére, világias kedv. 

Láz: hő-nap ragyog', megvacogtat a tova-el. 

Véred-áramlat, így sodródsz éje nyílt vizére. 

Egy Isten-tudat: tudta test-világ kettőségre. 

Menedék-joga sincs: teremtésre, földmagad. 

 

Így kőüreg rejted meg a Te Napod és Holdat. 

A Te látta Ég-védte, ragyogtat-elvonulás vala. 

Virágit körtánc Tél-tavasz: szív közel földütem. 

Esőcsepp-galaktika: által gyertyalángos bálon. 

Tündérek, nevette csend, a megüzente táncot. 

Halált lépte egyként, mulatta, láz-rázta láncot. 

Sercent viasz, „sötét” mely arcod mind vonásit. 

Rendezi: törte mása-tükre világít, reád világol. 

Végül: öregember, ismerhette, kicsiny fénye. 

Mit kamraajtó vetít, magad teste elé megidéz. 
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2. 

Paloták csente aranyát, csengte félhomályra. 

Elis rejtené őse-ég sárkány, a lángbeszédre. 

De így szegényedsz meg éveidre, néma létre. 

Varázslat mindenség: így réz-arany kastélya. 

Meseföld minden kifordult „hangra-hang” röge. 

Törte ablak, hideg szellőt bátorít, szélre-éjre. 

Vihar véle mind' villámkéke, vakít szertesége. 

Szó és ege: megmaradt, felismert megidéz. 

Esőt csengte vize-kövén: természet-rendje-éj. 

Mit ember egyszemély, birtokos szentségre. 

 

Rögét sem lépte, a titok-kékre: röpte-madár. 

Egy-egy jóslat: a korom-láng fényű tüzeinél. 

Szépe: csecse-becse üveggyöngyeit rejtve. 

Mezítelen asszony, távol-vidék mind' éke. 

Az „egyszeri” világi-kőzet ringó estbe ének. 

Utódi léte-gyermeksége, a nevette sötétben. 

Mégis indulni: éhed napjai, kezedre fegyver. 

Utolsók: enni-fétisét dideregte ősreményre. 

Lépted keserve, által árnya-fénye erdeiben. 

Csodaszarvast követed, nyomtöredéke éjre. 

 

Istenes éhe, észlelt-múlt: böffenő falat mind'. 

Kísért: test-világ minden ideg-ívé törte piros. 

Így „élt-jog” sejt-atom: állathúsa-szervese. 

Adatik test-evolúció, a három-holdas éjszaka. 

Idegen világ, mind' ismert' vére-vér vadászata. 

Így emelt fővel: modern-kor lámpaláng-estje. 

Csend szavalt vers, minden felmondott sora. 

Ember-léptű tömeg, világod egy-egy közterén. 

Éljenezte Istenség, a szónok szomor' dühe. 

Már nem Te mondod versed, idéz' történelem. 
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3. 

Minden ünnepe: tova el test-vacog' barikádja. 

Nem ismert dicső-szabad hajtjuk végül igába. 

A „magánvalót”-”Én-t”: világunk mind' porába. 

Szél-tépte ruháink így lésen méltó öltözék. 

Pőrén, vihar gyötörte fák, ág-lomb feszültjén. 

Mind' tova: erdőről-erdő, darab kő hegyeken. 

Lépteink a vénülte sóhaj, így a formált sík. 

Szegte lélegzet: a Nap körött mind' sötétje. 

Feszíthet, a „véges-izzó” köveink kínpadján. 

Millió-évekre: hol már a szó véle ember-nyár. 

 

Csivit-világ, vélt' jaj öröme, hitte „nincs” halál. 

Észlelte-élt, így univerzumteremtődéseink. 

Örülte hipotézis: tagadd „atomit” vélt': létre. 

Anyagit nem ismer el, örök istenességre. 

Mint spórák, röge-idők egyszer' zöldellésre. 

Esőt tündökölt nap-éj: kövesedte idegsejtek. 

Holt-hitet, holnap mégis, „szerelem” mondatik. 

Az útid-joga, ki több száz évre visszatekint. 

Génjeink örökölt, véle a Biblia minden sora. 

Olvashatta, a szó formált „mindenki” Jézusa. 

 

Hitte test, véle vérem pirosa, színre és létre. 

Végül is szép szüleim „atomságát” örökölve. 

Ismert „más”: látta ég-kék, nem dideregte tél. 

Mely tanult én-e jelen születtem az őse-fény. 

Mulandó-érték: körnek-köre, idő és végtelen. 

Lennie kell valaminek, mely túlin: „szelleme”. 

Nem természeti-rend, és nem is istenes való. 

Formált-megidéz: öntudat ragyoghatja „én-t”. 

Nincs szó-csend menedék, – Embere világra! 

Test-szellem: sejt-atom határozta létedért. 
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4. 

Ősszépe, erkölcsi-értéke fajzott determinál. 

Világra: társ, lénye-őseid „ismert” emberek. 

Utódjaik is zönge-szót, betűtrend megértve. 

Azonos-névtelen a megsiratta „Szerelmet”. 

Reménye tüze-ős: vacog', sírta' sötétben. 

Mind' utolsók, kőzet-lángú éje-zsarátnokát. 

Tiporjuk meg, őrizte: egymás űri-hidegében. 

Varázs'-tova puskapor-piros holt-köde köreit. 

Szerelmetes-rend érve a lépt' így feledve. 

Végül Ember termet-fénye: utolsó jelenség. 

 

Kezdet így lésen: „rendezte” világi-jelenet. 

Elsem mondta „létharc”, győzni-egyedek. 

Organikus-genetikai káprázatnyi fedezéket. 

Maguk mögött hagyván, a bölcső-ring síkot. 

Sírásó megforgatta rögét, tetem-örökléte. 

Mindenkor zöldellő vidék: csivit kegyelete. 

Lenni „magad” temette, szóra-csend idegen. 

Reánk ismer' hóesésben, tavasz-holdja rejt. 

Világi-éjre: csontra ideget-izmot a termetre. 

Szövetpíros fedte testre, „műve” teremtésre. 

 

Készülte: „árúba bocsátotta Szellemi” létre. 

Örizten a keresztség-nevében: Itt vagyunk. 

Kőtálka kevert ősfesték: színeire a kitalálta. 

Alkotóé, egy inasa kedve lésen kékje Ég. 

Vetésre zöldellő, a ragyog-vakít Nap aranya. 

Így világ: „meghatározta” Ember maga-maga. 

Űri-sík: látta-tova, szélben kavargó porszeme. 

Hasadhat atomra, eltűnő neutrinó vélt' okán. 

Nem vész anyag: varázslatos energia csodánk. 

Erdő pirkad' fáit: cseng-fejsze, favágók éneke. 


