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Míg a csontnyit kövesedd a sík-földje, a formabeli égboltra „kvantum 
fényit-sötété” színesedd egy filmfelirat. A nem feledt ma is beszélten 
„anyanyelvi argó” szerinte szóit, olvashatod. Körötted a testit határoz-
hatta dimenzióbeli, a létszerű anyaggá formálódhatni, a vagyok nagy 
öröme. 

Mint a síkot, egy mértani - titkos, a látszat-észlelet: a fizikális érzék-
szervit általi tudatosulhat organikus magam „szerves én - t”. Gondola-
tos - kritériumait szegte, valamely inger-ingerületté a sziporka 
ideg-piros, mint hideg-láng tüze. Ott üldögélsz a mérhetetlen fenti űr, 
„itt” darabka rög-síkot, annak viszonylagos sötétjében. 

Indulnék is a halni el világit felé, de nagyon sötété az „eltűnőt” kö-
vekké formálódhat rengeteg. Egy „megvilágosodni” pillanat sem, a 
holnapos pirkad’ mindje fényit, gyertyalángot lobban. Az univerzum 
„egy” organikus színes-szárnyú rovarként, szobámra, a berepülő zön-
geségre. Ajtón sem zörren, ember nem kopogtat. Az elfeled emlékes 
házam, kőtörmelékes szobáit által derengő, az egykor - „van”, a létsze-
rűség fentit, szintén már csupán köves holdja. 

A csodaszerűt, mit-ablakot törte csontszárnyit madarak, röpteségük 
időtlenné tépte is színes-tollúak. A mind' éhe-sejt testit, míg a fél-
te-vélten télben az egymagad hideg. A tört ablakos szoba, a gyermekkor 
havazásai, behavasodik az egykor szőtté-mintás szőnyeget, és fehér 
lésen maga a padlózat is, habár ki tudja mit jelentő a fenti-lent. 

Mint, olybá embert istenes idők, az égre hold kövesed-fényt vetül. Az 
egykor virágos-erdőin túli, az álmodott csapáson érte, zöldell vidékeire. 
Hol az istenek laktak, miként a szülteségük emberek. Egy ősi-kert ha-
sonlatos, „ősmagvas atom” sarjadt: termékeny-színes virágost, annak 
mindje magvát - porát szertefútta, az utolsó viharos nyár-időkre. Az 
istenes léptűek jötten hát a földre, lenni emberré, öröklét híja élni. 

Mondhatni a kezdet, mit filozófiai hittség öröklét, világitól kezdet. 
De csakis a magad organikus-léted időszámítása létezik. Igaz, a múltra 
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tekintően egy jövőképet festődhet a szobafalán a nem ismeretes színe-
iként a holnap a lakást kifesteni. A fizikális léted-képzetes, a folyampart 
agyagporosa kezeidre száradhat, míg készít a „szomj”, napod-fényit 
égette cserépkorsóit. De hisz előtted a sík-formabelit határos: a „van” 
korty vizét a folyam. Igaz, messzire is indulnál, a magad mögött hagyta 
esőzéseit, zöldell vidéket. 

A túlpart mások megálmodhatta, a magad ébrenlétesét. Tűnőt egy 
„igazkéket”, mely az „organikus dimenzionált” világit, egy nem isme-
retes létet formabeli-színesét jelenthet. A testi, a lélegzetes-szervi, a 
megigazult rendje-világit hagyhatod magad mögött. A nem tudhatta 
mit-mivé, mi végre másit a lettség, olybá mindje „szinonim”- szimboli-
ka fogalmit analógja, viszonylatait megélni. 

Hisz csupán a lettség determinál, a jelent egy különös idővállúm el-
hagyni. Változni, ha kell a lélegzetnyit „új - neuron ingerré”, a gondola-
tos ingerületes. Mit az agy szerves-léti fiziológiai folyamatát újfent 
„általgondolni”: a dialektika egy metafizikus elvonatkoztatta, így a 
„van” privilégiuma, a döntést szülte, a dac-önkora. Az „ősatom”: a sejt-
fonalast mezítelene, köve-rokka készít ünneplő ingem a tűzre-lángban 
vetve. Izomfonatát tépte a mozdulattá, egy virtuális - „felülírhatni” az 
én - t a léted mindséget „über ich - je” istent és „anyagit”. Az „abszolút 
időt” is determináns: míg nem élhetőt, minden anyagi-múltbélit feledt, 
hisz a lényegbéli jelent sem fájdít, az „ős - nincs” hagyott el. 

Mint egy filmszakadás, az égbolt asztrális betűrend csillagosát a 
mindség színspektrumát a csupán észleletes a fehér, mint egykor hó-
esés „kalendáriumi” jeleit. A látta-észlelt, míg a fényit terjedőn kvantum 
sötétre sem látszódik - a pillanatos időt -, mit felfogható így, csupán 
„ott” a kőtörmelékes emlékes szobádban kuporogta. A betörten ablakos, 
a hideg szélben tovább repülten csontszárnyit madarai, nincs má-
sit-világit, mint a hófehére befútta szobád és a sötét. 

Egymagad vagy, a teremtettség egyedüllétre. A távolit, a gondolatos 
messzit egy kőváros, hol a magad hason szóit is érthetőek élnek. A fáj-
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dít, nem is maga a hideg, hisz szövetes szőtte, foszlottas kabátka, 
együttesen a magadra húzta takarót. 

A mind' melege, mint a test „emocionális éhedként” elégeti a nagyon 
rége' halhatta egy-két emlékes-kevés „íratlan” szóit. Hővé sem lángol, 
az oxidáció testi-sejti „inger-neuron” mit fiziológiai affinitás adta az 
észlelet-öntudata mindig én - t. Az élőt jellegzetes frusztráció, mint a 
lélegzetes, a létezés maga, az élni akarat így, a túlélni hideg évszakost, a 
mindséget megvacogta. 

Elhagyott dialektika, mégis a bizonyos „de” szócskát: hisz emberként 
nem determinálhat teljesség maga az abszolút így, lettség-pillanatos a 
metafizikus gondolatossá. Mint a fák ősze-tél időre, a 
„citoplazmatikus” az életnedv-keringés, így magad a testi, a fagyta „a 
már nem fázom”, a zsibbadt sem mozdul' lábaid és kezeid, egy 
test-havas: hótakaró. 

A romos épület túli, valahol a síkot érintőleges, talán Kepler számilla 
vonz'-taszít égbolt bolygói közt, a „van” - törvényitszerű, hisz magad 
gondolt, ha képzelt is az „ott” elderengőz-felragyog, vacog'-láz csilla-
god. 

Ha csupán képzeleted is, az „organikus - szervi” az, ott a csillag, a 
gondolatos maga a szervi-sejti adhatta, a kontra-produktívé ha-
son-másit. Mint a „neuron-ideg-ín” a mozdultja-szóit ember, hisz de-
termináns anyagit, csakis a maga anyagi-rendszerében képzelhette el, 
és ez ismert világunk. 

Így szunnyadót, az élni-indulni álmodót is hitten már, míg a léleg-
zetesre figyelt, a lenni érzetedül megbékít. A jelenbeli istenesség érze-
tes: feledt-idézőt példabeszédjeit az, anyanyelvi argó, az utcai zsargon, 
majd templomi latin szóit hallik, egykor egy újéves Szent - misén egy-
kor. 

Egy fegyverszünet a lélegzetes csend, a lökte véna-véri is „oxi-
gén-szomj”, míg a testi „tudati bioszféra” a gondolatos dimenzióit, a 
„van” érdemlegessé egyszerűsíti: egy síkot kiáltott által. A világit-mit, az 
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érintőleges formabelit, és hiperhangot adta a „most” létezés, a fájdít az: 
igyekvő lésen a szervi-”agy” utolsó „legkisebb” neuron-létet elérnie. 

A „gondolatos-anyagit”, mint önmaga apokaliptikus létezését meg-
reformálni. A kisember csendje ez, szótlanul a szóit nem lésen. Birtok-
rendje én - t, gondolatos földje, annak képzetes „őshonos” liliom-pipacs 
virágit-mit, rózsatöves gyökerest megfeszülni. Szerteosztja a rögöst, az 
„sejttélnyit gondolatosít” a koldus isten, hódító pompa éje-sötétjében. 

Hisz mivé a lettség, mit adhat a miként érdemlegese: az égre tekint-
vén, az egykor csillagok azok „bolygó földjeit érten”. A kié is légyen a 
termés, „virágost éhe”, mit végül is az „univerzum rendje” egyszer „ál-
lamosíthat”. Az emberszóit templomvárosok az űrit szerte, mint egykor 
a „Nap - rendszerek” ellen tűntetők, az utolsó Edison - i törte lámpa 
sötétjében, a történni „öröktől kezdet” az isten nevű lésen a választott, a 
rövidke „öröklét időnkre”. 

Kié hát az égbolt, tudományos ismeret csillagit-űri „sorra darab-
ka-szegletese”, az emberi kreált mindje szín-csillagaival, az abszolút 
determináns így: csillagzatosával. 

Kié hát maga a tűz. Annak a szociális érzékenység, mindje dider-
gést-megmelegedni. 

Az őskontinens, lent a déli-síkon kóborlón Homo Habilis, 
szén-gyémántos csillan tekintetével, önmagad íriszében színesedhet. 
Mivé a látta, mint törte tükrei a kő dobta, csobban vize a fodrozódó, 
menyasszonyit, ruháit hason. A havas-földeken általfútta hideg szél, 
tavasz-rügy mezítelenjei. Mint véri-áramlatain, az „ott”-”őssejt vize” 
egy láthatta arc, - „a lelki evolúció pillanatos, míg milliárdos napkö-
re-éve időt” -, öntudattal felismerhető. Igaz, ez is csupán az én - t lenni, 
egy észlelet. Hisz deutériumos szomj az öklendez, míg oxigént égte-láz 
a sejttélnyit „lángot” utolsó hidrogént, és végit-csend a „neuron-létezés” 
mit a biológiai létünk „inger-nekrózis”, egy lélegzetes afázia. 

Mégis az öregedé időnkre, a mindenki „maga időszámításaként”, 
nincs többje másokban önmagad megszeretni, hisz fájdító ez űrbélit 


