
magát. "Kormos Nagy László Pilinszky - némi huzavona után közéjük állok." E
tétova, szemérmesen gondolt csatlakozás-igényben vegyiik észre azt a mérhetet
'len fájdalmat, a szétszakítcttság-érzésnek csak öregkorban ily kínzó jelentkezé
sét, amely nélkül kevesebb lenne ez a líra.

Dacos átváltozásai, grimasszal kísért szóbukfencei csak úgy érthetők meg iga
zán, ha "az űr hideg térségein" bolyongó arc mellett látjuk a másikat is, a hetyke
garabonciásét: "elhallgatok nem bőgök utcahosszat / leszek világítótorony kötő

fék / hónom alá csapom. az egyenlítőt" - így a Sárból gyúrt kerub círmí, nyolc
részből álló szabadvers. -r-,

Aki harlekinnak sem röstell fölcsapni, hogy minél nagyobbat rikkanthasson a
"világkirakatban"; tudja, hogy a haza felé tekintés választás is. Jön?, nem jön?,
nem a mi dolgunk. Nekünk egyetlen kötelességünk van: megtartani őt.

TŰZ TAMÁS

Kezdetnek ez is jó

lényeges közlendö nincs csakaz ami a nyelvre jön
a mondat derekáh megbicsaklik mert a Tiszta ldö
nem tűri a történelmi süllyesztőket kigyöngyöli
a monstranciát a világév penész lepte pólyáiból
Káli hiába les a Hírnaléla hegyén ragyog az Anyag
lelki hatalma nem jó túl sokat tudni ez is egy
álláspont a kételkedés idején legjobb elillanni hal
alakjában mínt Visnu különben sötét kartkákjelezhetik
a szem körül az idökör lüktetését az ördögtől meg-
szállott mély vizek árján lehet bujócska lehet
fegyverszün-et vagy a végsö dolgok a filmhiradón
a vereség sebe a csönd közepén arcátlan finomságú
dekadencia foglaltat jelez a készülék úgy alakult
a dolog hogy délig alszik az általános alany harang
szóra ébred amikor kicserélik a foglyokat a senki-
földjén stratégiai meggondolásból kezdődik

lassan a kakasviadal kezdetnek ez is jó akár
hogy is nézzük még nem jött el ideje a meztelen
vallomásoknak sok a töltelék az.intim beszédben is
omlett gulyás marhaszelet pástétom
majd ha leevezünk az Amazon deltájához nem törödünk
többé az igeidőkkel parasztnyelven vagdossuk egymás

.fejéhez fondor érveinket gyökerestül tépjük ki
a szin lelés zápfogait szemmel követjük a. Világ
minderiséget az atomban lsten jelenlétet a tárgyak
ölelkezö rímeiben
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Amor Fati

Volt étkem kása szárított hal
meg üres káposztaleves
mértékkel fogyasztottam azt is
mint sete-suta éhes állat
ki már tudja nem érdemes

mert minden falat egy homokszem
nem áll arányban sivatag
kiterjedésü éhségemmel
keserü tó az AMOR FATI
belevetettem maqarnat

legyek inkább egy koldus isten
mint fenséges parazita
Kempis Tamásnál azt olvastam
ha árnyékban élsz akkor meglep
a kegyelem pillanata

Pelikán

Nincs maradása már
a cédrus árnyékában
a szük mederben
Fölséges álmaittérdére tektett
gyilkos szándékát elaltatja
Föltámaszthatatlan a tündérjáték

Megannyi búcsúzás az élet
gyökér nélkül termö keresztfa
félelmes szomorúságok
Uramisten

Hosszú vörös vonal fut át
a koordináta-rendszereken
Jézus kegyes Pelikán
véred átsejlik
a salakhegyek komor felhöin

Jézus Reménycsillag
kelj föl
a réztorony gombja fölött
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