
Akkor később

( – Kovács András Ferencnek – )

helyesen kivételből eredetszakasz
különös szerephangulat kénytelen
varázsválaszhoz vél ereszalj fékez
dobásából hálósa ismeretfölösleg
beáll angyalfiamagányt némasánc
pereme egyszerűnek verve szerint
szorongásalakos ízek zár végképp

Alighanem

( – Szkárosi Endrének – )

méri egyre hirtelen szabadszáj
hátországpatakból él kénsárga
lúdtollát üllőnyéli szópásztora
szellőzve dadás műti terültén
csőbaltába vaksíró hanghónap
történettulajdont visszaszámít
korántsem menny heggel friss
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Isten mielőtt

( – Kemény Istvánnak – )

kezdés aligha királlyal területes
hirtelen égi fel pakolástörmelék
percérzelmi lobhajlat tára lelkét
lehetne kiszólja háttal ám kétes
mélyen dologízelítő tartásán tűr
szenthártyás arról szökőárnyom
hurokszint elérhet úttal hazadal

Kompsirály

( – Sebeők Jánosnak – )

belül egyensúlyhiány aláás kell
mértékben egyes tárja gondnak
hozzáér árva kapcsolatragyogás
védelememlékezet idővel között
régóta sík állandósul túlságosan
gondolatjátékon lehetőség puha
tűr legnehezebb bő érkezésmód

Mögöttes más

( – ef Zámbó Istvánnak – )

formatan hazugul hajtogatáspárás
sejtéssel értesít burán gyorstalálat
kísérlet százannyi lehetőség gyúl
mérethuzatból szövetegyenesedés
zeneráfestőt halas terel lélektestig
legnagyobb bálmámor hanyatlása
nyergelő föltétes ráissza horpadás

36   OPUS ––  –– HORIZONTOK

opus-36_opus-5.qxd  22. 7. 2015  0:22  Page 31



Páraszobor

( – Zsávolya Zoltánnak – )

láthatárán ejtőernyő retten kétsége
néhány tisztából onnan templomos
menetengedélytől szorulta vádalku
csatatengely szokatlantól dolognál
féltékeny előkínáltat birtoksintérre
költséghelyzetben ideges padlórév
sokkol éléskamraköpenyből kevés

Termőre fordul

( – Bertók Lászlónak – )

különösen általi esély haladva
világosba csűr idején mélység
számostól mindarra onnan tűz
felbukás akadály várja szerint
sajátos tél egészen változatlan
minden örök menekít emlékül
változó sorszava érintvén szív

Téthátrány

( – Csűrös Miklósnak – )

területi határozottan felkezdő
van minden több tiszta képlet
támla mégis néhány áll helye
szinte elemelheti munkaigény
bemutatva soha divatfárasztó
világhoz kitörte meggyógyul
hozza kis gyümölcsös valaha
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Vérsóvirág

( – Villányi Lászlónak – )

pihés bolondcsel vél biciklihiány
dörzspapír száraz vegyestől távol
lendület összekel fordulatidőszak
kegyelemjelen gyönyöre semmint
tovább sikátort táruló ködszegély
szökésféltéssel énekel hol szerint
nyugodtszinti közösben lázrészes
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