
A Szõlõhegytõl balra
agyag sárgáll a suvadásban.

Bogáncsos, acatos, kökényes vadságban
teng-leng a rókanép – békében ellehet.
Gyilokká hegyzõdik, nõ itt az ágtövis;

innál is makacsabb istráng az indaszár;
gaz bókol a vendégnyelõ hasadékok, gödrök felett

__________________________Oda, te, ne menj!
Ne vidd magad önként e túldúsult vadságba.

JELENT-t se kiálts – csak szólításra;
amikor már várnak rád

A SUVADÁSBAN.

(Látcsövem optikája)

Az optika jó patika!
Ködkórságból kigyógyítja a zsugorgó messzeséget.

Muskátlis, fuxiás tornácomról
kancsallátcsõvel nézem a suvadásos

dombháti világot.

Nagy ám a fényerõm!
A Gébics spájzát – szabadtéri éléstárát is tisztán látom:

ágtövisbe húzva szárad több tucat futrinka
s százannyi másfajta pórul járt bogár.

Galagonya koronáján sötét ék
a kacúros rágójú, érdes csápú,

Idõfaló cunár.

Hangyatojást _____________________________________________ Hangyabébit
________________ keserû és édespulyát egy áron árul egy Hangyakofa

rongyos laboda árnyékában – sátorában.
Bürök tövén most nyit a hazai füvészet csodapatikája

________________ van SVÉDCSEPPJE és LÓHANGYÁJA___________________
Ha megcsípeted pimpilidet, két százasért

két napig állhat az rúd-keményen – egyfolytában
_______________________ Sok dollárért tied

e hiper-szex élõszer szép példánya;
viheted máris mellényzsebben – gyufaskatulyában.

Aki félõs, az beérheti fickósító kenõccsel,
spec.-likõrrel, spec.-labdaccsal,

Lojzi sógor olcsó varázsporával:
szárított kõrisbogárral.
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RÁKSENYVESZTÕ, SÜLYDÖGLESZTÕ, FRÁSZ-SZÉLESZTÕ ma érkezett! ______
________________________________________________________És éjdszre is lesz rek-
lámja nemsokára a suvadásnak _____________________________________Klaffogják 
a NON STOP SZELEK____________________________sipog a sejtés mi-lesz-szkópja,
rakog az EZ VAN telexe – pletykográfja _______________________________________
_______________________________________Hallókámat most hangolom távhallásra.

(Hangfoszlányok)

Lenyúz mindent a közelség kése,
és világos lesz, mint a Correggio festette NAPPAL-képen,

hogy Sátánfi húga is az Angyal ____________________
_____________ duruzsolom magamban hajdan kelt soraim
_____________________ látcsövem mehet a kampósszegre.

Gyöngülõ kukucsim szúrja valami – könnyezne, cseperegne;
jobb lesz, ha megadón ráeresztem táskás szemhéjam:

a lucskos, szõr-rojtos, begyulladt bõr-lepedõt,
s így hallgatom fél percig a dúsuló érczengést – zúgást

________________VIVOS VOCO, MORTUOS PLANGO, FULGURA FRANGO1

__________________________________________ visszhangozom megneszülten
a hívó, sirató villámtörõ, gyakori harangfeliratot.

Igen _________________akárki____________bármikor elszólítható.
EGYETLEN LE NEM ÉLT PERCEM SINCS BIZTONSÁGBAN!

Jó lesz figyelni, Öregfiú,
a mindent-megdongó, settengve leppegõ hangjárásra.

Zsémbes csillag akad elég.
Mindnek más a cihhegése – pityegése

_________behalnak, betûnnek õk is az ûrbe,
Mint ember izinkje – szilemére2 – a táguló suvadásba.

Nem lesz belõled gálickõ, Fiam! ___________________________ Jól mondta Apám.
Vörös Óriás ________ Fehér Törpe ______ Fekete Lyuk sem lehetek.

Magam szerint csetlek-botlok záruló pályámon,
és csihadó indulatok közt – lepketaszigáló szélben várom,

hogy engem is elszólítsanak.

Jó így.
A Szõlõhegytõl balra

agyag sárgáll a suvadásban.
Bogáncsos, acatos, kökényes vadságban

békében ellehetsz.
Gyilokká hegyzõdött, nõtt ott az ágtövis;
innál is makacsabb istráng az indaszár;

gaz bókol a vendégnyelõ hasadékok, gödrök felett
_________________________________Oda még ne menj!

Ne vidd magad önként a túldúsult vadságba.
JELEN-t se kiálts – csak szólításra;

amikor már várnak rád
A SUVADÁSBAN.
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1 VIVOS VOCO… = az élõket hívom, a halottakat megsiratom, a villámokat megtöröm.
2 szilemér = nemzedék




