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Emlékharang
Nem bonyolít semmi szépség semmi változó semmi álland6
gyanú sem alagutak páfrány homálya

hol bonyolult szöszök és ölek ívén
tört diók koppannak kivénhedt

fények öle közt öldöklő fegyelemben nem
fut örök-egy s hármas fejű sárkány semmi

alvilági kapunál nem félemlít farkas Odüsszeuszokat
az ég s a föld megőrült s féltő szemű atyja

Bogokkal bogáncsokkal inal a tárgyilagos távol
fátylas feje mögé hol pillangót pillant minden élő

és évgyűrűk öreg köreit szimatolja jós
szimatú orral a rend a szörnyű világosság

holtak múltja jövők múltja ezer ősi bálvány
és fejükön Isten napozik a halottak emlékei

az élő holtaké kik nem e világ nyomaiban voltak születendők

hanem az isteni anyag méhében anyagi méhekben istenűlők

Rohannak újjászületni anyjuk méhébe bölcs Nikodémusok
zizzen a terek ökle vadon körmeik haraggal megcsorbulnak

csönd ből fúvatnak harsonák a szelek atomjaiban
hangból diCsőült és megalázott csöndben alázatos

királynő kel a porból és heges némaságból döng
keveseknek hallhatóan megingó tereken át a hang

melyet sárkányok s apró istenek torka bontott melyet
nem fogadott semmi közbülső véges csak a végtelen

1!:n a te hatalmadban vagyok nem földi állati lét vagyok
közönyös és romlott tetőács hol meginog eresztékeiben a föld

békák és bokrok tündér tavak tékozló királya párduc
hiánya gödölye hiánya senkivel nem cinkos hatalom

Király oroszlánja oroszlánok királya nem-volt ős nem-volt
nem-lesz idő árva főlkentje szavak fölkent je emberi

megszabadító kit hiába jósolt Sibylla Cumae barlangjaiban
Delphi bántó ismeretlenje kitagadottja hamis evangéliumoknak

Gyere el jöjj el idegünk korhadt odvaiba kérges tenyerünkben
légy bolyditó Gulliver széttört koronák gyökerek erejében hatalmas

kitartás pernyés telünkben okos és pusztító megszabadít6
háború tébolyt várandós anyaölt ki a barlangos időből

kibontasz eredendő szabad kikötő kóbor és fáradt tengereknek
sirályos moszatoknak is hűs halaknak ne csak hajóknak

1!:des légy légy bizalmas süllyedt fároszok hámló habjaiban
régi táblák szavait s igéit hol elfeledték a hazug pátriárkák!

Öregszik a részeg fény ólmos csóva lebben a fagyos kékség ágai közt
süllyedő pusztuló Király óv csillogó bocsánatos atyák jajszava is

mindenhol szépség ül kiül az alkonyi öröm a szánkra
förtelmes szavakban éled gyönyörű indulatunk

csitt! csitt! üres edények csorba szavaink gőgjükkel káromolnak
csillan az éjfél kifosztott csillagainkra rátelepszik az Úr

és káromlott terekben közeleg aki áldott volt valamikor megring
szemeink előtt s úgy ébredünk mint kik csak azt tudják hogy valaki megmutatkozott
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