
kontúrok
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ÉBREDÉS

künn a mezőkön játszik a szél
felborzolt füvek éle
vágja a fényt s a pusztaszegély
rádől a mély meredélyre
holt halom árnya harmat ragyog
hajnali lángra s a füstre habok
kúsznak s a tűz remegése

őrzi a tájat s a mély magasán
kicsapnak a karcsú katángok
konda bolyong kolompja magány
kongatja a hajnali lángot
a puszta mező homályba harap
a virradat vörös árka alatt
hajlik a rózsa
 

VIRÁGNAK VIRÁGA

lebegő por hamuváza
világ virága
lángablak tánca
látszat alakom
gyönyörű hatalom átragyogása
hasztalan zúgat parttalanom

lángfeszület 
nincs e tájban kívüled
kong a kihunyó hullámfelület
itt alkonykút ott hajnalvetület
kibomló párahomlok alatt
csönd fátyla halad
míg dördül a hab
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SZABADSÁG
P. Faddy Othmárnak

kaput tárunk a távlatoknak
jeges csillagok ragyognak
szikráznak de mélyemben
kétes táj lobog a szellem
 

ÁDÁM

ahogy a kerítéshez ért
észrevette
üres volt a kert
s a guruló ostya
a tenger asztalán
 

MOZGÁSBAN

sem felől sem felé
sem észak sem dél
sem kelet sem nyugat
örökösen körül
az öröm irama
színek dallama
hangok illata
hol domború hol homorú hol formátlan
ragyogás mocsara
Veronika-kendő
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KARMA

örökké elveszít és megtalál
virágkehelyben alkony mocsarában
cseppek mélyén rejtőző kis halál
fürdőzök a szeplőtlen sugárban
 

HOVÁ MERRE

át a mozdulatlan parkon
holt mag égi köntösében
leng a tarka gömb körül
hol a rózsa illata
táncol át a csobogáson
lenn a mohos szürkületben
zúg a szélmalom lapátja
hol a hajnal sugara
átrágja magát az éjen
és szúette lábnyomok
tükrén egy távolodó arc
át a hullám remegésén
ősi stigma felragyog
szikrázó agyaggalamb
elmosódó számlapot néz
fosztott képmás hull az álom
tolla az emlékezetben
de a rózsa meg se rebben

PILLANATKÉP
London

egy folt a háztetők palája
szétszórva leng a fák alól
a vörös hold fekete pára
kelyhében izzik mint a bor
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KONTÚROK

mert együtt született velem
oly egyszerű akár a pólya
foszló paránya végtelen
messzeség úgy lesz védtelen
hogy nincs törvény ami feloldja
a közelsége körbefonja
nincs mozgás nyugalom helye
a mérhetetlen utcahossza

se künn se benn lomhán lebeg
láthatatlan lenge lángja
üresség mélye szélhelyek
fölött kongó hűlt hang homálya
hull határtalanban szára
sincs rózsája képzelet
hogy fonja át a kincs aránya
az elveszített csöndkeret

hol holdkóros emlékezet
alvó álom hol jég alatt
hínár s moszat ringat kerek
árnyat hol árad és apad
erő idő és lágy iszap
ölén ölelkező terek
egy tükörmélyi virradat

hol kagyló-ős üres üreg
itt elaludt felébred ott
hol sűrűsödő és süket
holt alaktalan áramok
sugározzák a rejtjelet
hol szivárványkristály alatt
homok és páraköpönyeg
lélek árad és apad
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MINT A GYÜMÖLCS

nappal az éj
éjjel a nap gyertyája
ragyog fel bennük
amíg saját árnyékuk beérik
 

GEA

gömbölyű kagylórobbanás
nincs ágy a képlet puszta kép lett
áttűnő hártyamesszeségek
lakatlan kristálycsobbanás
a végtelen vizekbe fúrt
lobbanás a szökött tekintet
ahol a sikoly elgurult
 

REGE

hallga könnyű pásztorének
őrizzük a tüzeket
hallga csönd ragyog s a fények
fújnak szivárványszelek
égess gyönge ürücombot
felszálló füst hallga szólok
ködből kibomlik a sereg

tűzlovasok húznak délnek
vonulnak a réteken
égő sziklamesszeségek
imbolyognak messze fenn
így bolyongnak zárt ajakkal
vöröslő por száll a hajnal
kígyózó füst lombja leng


