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zöldeK
[fonál a világegyetemről]
áttört színfoszlány csetlik
otromba fényfallá tátott
lidérces csend ékén
s az elmerült költészetet
ront gőgje mérvéül.
már alátűn a fény,
még pusztul
egy áttetsző hullám,
egy
lét kora,
egy
kor léte:
zaj.
2012.02.28.

ecce homo
fals szplín méjnsztrím leptonokat túrva szét
szellemmé dogmálja rusnya táncát.
lángnak keresztelik és imádják.
ránk taposva kijátszani tetszik a tömeget...
halvánnyá marja a rothadni unt fény salakot.
és eltorzul a hang.
összeomlik a harangtorony.

2013.02.18.

csend, űr, vákuum v ilyesmi
elmondanám ezt néked, ha nem unnád...
merthogy mikor megláttam a
beton mögé rejtett földfalat
retró élmény tompította templomába értem
a salak hominidák zsenge civilizációjának
és mégis eluntam a tettet talán,
ha erre vagy arra toppantva,
mint kölke,
mint én,
mint a húsboltnál,
am árnyas fák alatt,
mármint mindig árnyban lakótelepi hegyormok lábához
hegesztetten, de legszebb
dzsungel, vagy ilyesmi romantikus álom
és pont.
és pont ekkor, pedig olyan nincs is.
ott.
most meg itt.
és elfog.
és nem tudom.
lebegés és mégse tompa.
olyan vagy, mint mikor egy kecses üveg a csapnál vízzel megtelik és furcsa hangot ad.
2011.12.30.

silence, space, vacuum or stg like that
i would tell You this, if it wouldn't bore ya...
because when i saw the
earth wall hidden behind concrete
i got to a retro feeling attenuated temple
of the firstling civilization of dossy hominids
and yet the act bore me maybe,
if by stepping this or that way,
like it's kid,
like me,
like by the meatshop,
under shady trees by the way,
i mean always in shadow, welded to
flat block mountain's roots, but most beautiful
jungle, or this sort of romantic dream
and dot.

and exactly then, though such doesn't exist.
there
and now here.
and it cathes me.
and I don't know.
floating, yet it's not blunt.
you are like a dainty bottle when under the tap becomes full and gives a strange sound.
2013.04.17.

succubus haiku
fekete valód,
céltalan sejt halom zsong
épp csak fényre tör.
2012.03.28.

[lupa]
rongyolódó fekete víz,
lárva rágta üszök, lüktető fekély
harmatos vérontás,
vágy szürke trükk.
ha megkövezték, anyag varázzsal folyó tűzzé tépték testét,
korokban szénné tolul
húsa lebeg, ha lelke halott
a pusztulás nem mély, de tág és üres
vagy porrá omlik az alma, ő.
2012.05.11.

[szplín]
elhalt a hajnal,
szürke dobogása fuldokló lehasadt kőszilánk.
aláereszkedik, hűl a tér.
szinesztéziával játszat
és felidézi, mikor tóth árpádról
hadartam, még.
nem érdekelt.
csak alkotásom: egy üres felvonás.

és halad,
alakok tucatjai kínálják magukat
de a lét ócska kacat,
csak tompán, át sem tetszve.
és hűl az univerzum,
mert sötét energia,
meg hubble
és fuldokolnék,
de untat, hogy untatna.
a lakótársam közbrn várja a naplementét,
mert zabálna és a sivatag délen van.
és elmarad a poén, mert a ritmika se szint
és nem gépelem át az r-t.
2012.07.20.

[hrabali móka]
reggel kilenckor a kattogó, soha ki nem derülő izé mellett a falban,
az ajtó mögött
kilépve, be
mint egy plasztik hüvely és
acél tartószerkezet van a falon fehérbe vonva, de
kihagyták belőle az anyag egy részét rövid
meg-megtörő párhuzamos, függőleges csíkokban.
akkor pompidou?
mert korrodálódhatna,
bár a légkondicionáló folyamatosan zúg a jobb fülem felett,
kell, mert megrohadhatna egy-két vacak, amit bennfelejtenék
a felvázolt, elköltött, így élességében tompa jövőben
és mégis szétzilálja magát, mert...
csak akarnom kéne és emlékeznék rá,
de hulla.
aztán az ablaküvegen kihullva és belőle kis töréssel [a fektetett hasáb végén]
a hófehérbe
ott vannak a mese-hegyek.
megölt háztetők, meg a biciklim, a tér a béna iránytűvel,
mert civilizáció nincs,
nagy digitális óra, ami hat percet késik,
de lehet rá hivatkozva késni akár, tehát szeretjük és

