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Eltűnök a Harmadik Században és előjövök mint az
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Pedig akkor látjuk igazi hervadatlan
alakjában
a
fenyőt amikor már zordra vált az évszak haboku c
sonttalan modorában felszabadítom
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Azt mondod reggel négykor barna bablevesben főtt rák
okat reggelizve kint csúszó fények a város lábainál
kimerültél
nincs több erőd az amerikai verseidhez
é
s
én azt mondom ne vigasztalj én nem erről
beszéltem
hanem arról hogy elegem volt a szerelem örök eleven
témáját írni hogy azt hiszem ez csak a belépőjegy a
kármilyen
fokig igaz is szép és veszélyes is mindaz
ami ide tartozik nem igazán érdekel már
miközben áll
ítom hogy szemem színéig tele vagyok az alkotás erői
vei a gyomrom felfordul az imádott
ételektől
gyerünk
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de előbb fekete új Batmobilunkkal
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nem f
eledtetik a folyóbeli fények sem az arcod
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Azt
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Az Alvónak fel kell ébrednie felébredek
hajnali ötk
or és eltűnök a Harmincadik Században és előjövök mi
nt atlantiszi mérnök a Napéjegyenlőség
a Hold és Na
pfogyatkozás
kompjútere
építésénél tervezése
és kivi
telezése az én művem az én műveltségem és
művességem
és Magdboab Királynő palotájában van a lakásom a wel
szi tenger partján és éjszakánként
hallgatom az észa
ki vizekben a Pusztító hangját és a Pusztító
hangjá
ban emlékezem mert emlékeznem rendeltetett
az Elsüli
yedt Világ a Harmadik Rend Bölcsei
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Villámlik nagy arcokkal villámlik az éjszaka az abl
akban és látogatni jövök a mértan princípiumaival
a
Konstellációk
leül a párkányra a Balena a Rák Leó
az arany sörényétől sugárzó a Szűz az Egyszarvú
ho
mlokán a félreismert
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kezével jön Ygdrasil az Élet Fája kaszk
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Megszabadulok
szikár képzeteimtől
a Kötelességtől
a
z Árulás kettős Feladatától megszabadulok
az önsan
yargatás acéltüskés rózsáitól az Áldozat vérétől a F
ekete Folyamaton úszó Szigetek eszelős
diszharmóniái
tói a Fejfájás zúgásától a csökkenő-dagadó
vérnyomá
s Holdvonzásától
és emlékezni kezdek az Elsüllyedt si
ma partokra a növényi Szállodák madárszemére az állat
i éjszakában ami olyan mint a leengedett önmagukra ha
jtogatott selymek tapintása a küldökükön
virágzó ékk
övek leányaira a Feloldozott Fürdőben és a Zene titká
ra ami nem a hangszerek ritmizált konstrukciója
hanem
az Alvók könnyű fűszereiből szőtt organizmus orgona é
s kozmikus
szél
Aki
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a Belső
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Villámlik nagy hajzatokkal villámlik az ablaknál és lá
tom a Harmadik Rend előtti ütközetek atomrakétáit
rob
bánni égni látom a városok ezreit látom a pernyévé oszl
ott aszbesztruhás Légiókat és a Ragyogó Kard apokalipt
ikus szántásait a megsemmisült
agyvelők kihervadó me
gvalósítatlan
programját az anyák és a gyerekek
ré
mülete borzolja az ujjaim hegyét érzem a pusztító bossz
úálló düh korbácsolását szemeim forróságában a tömeg
gyilkos égbekiáltó álmát érzem a szőrszálak
különálló
életét
Villámlik ahogy utolsót villámlik az ablaknál leülök a
sztalomhoz a tervrajzokhoz a fáklya reggelbesápadó
fén
yénél Magdboab Királynő szelídülő Birodalma
hajnali
harmóniáiban és számítani rajzolgatni kezdek lassan for
málódni kezdenek a képek az Ige csatasorai
agyamban
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Utolsót villámlik a welszi partok felett a Királynő palo
taablakában bort töltök kezembe veszem a sztiluszt és
rajzolni kezdek odakint kormoránok szárnya súrolja a le
csillapodott tenger tükrét
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