
A könyv

Álmomban olvastam egy könyvet,
Egy könyvet, melyben nincsenek betűk.
Kinyitottam, és fényesebb a Napnál,
A ragyogástól szinte szétolvadt a táj.

A tengerparton olvastam egy könyvet,
Erősebb lettem bármely erőnél,
Gondolataimmal irányítottam a Földet,
És belülről égetett a tűz.

Álmomban becsuktam e könyvet,
És hirtelen elmúlt a ragyogás,
Mert másnak nyújtottam át a tudást.

Átléptem a tükrön, megriadtam éjjel,
Elmondtam egy imát, hogy nyugodt legyen lelkem,
És higgadtan megírtam e verset. 

Gyorsabban

Ha gyorsabb leszek, mint a fény és az idő,
Akkor a saját temetésemen is ott lehetek,
Benn fekszek a koporsóban holtan,
Közben meg ott állok mellettetek.

Ha gyorsabb leszek, mint a szerelem,
Akkor már az első randi előtt szakítok,
A soha sem jövő jövő visszafelé járó óra,
Mindenkit az időtlenségre tanítok.

Használati utasítás az élethez

Az oviban legyél a legrosszabb,
A retyóban tapizd le a lányokat,
Az iskolából haza csak jó jegyet vigyél,
Ne is tudják, mennyit jársz a suli mellé.
A gimiben szerezd meg a legjobb nőket,
De csak „okosságra” tanítgasd majd őket.
A fősuliba szinte be se járjál,
Mégis téged emelnek ki a diplomaosztásnál.
A munkahelyen nézd le a törtetőket,
És minden erőddel alázd is meg őket.
Szívedben élj a belső értékkel,
Szívjál füvet, de csak mértékkel.
A társadnak olyan hölgyet is választhatsz,
Kivel minden nap egy örökös harc.
Gyerekeid ne járasd suliba,
Mert majd ott lesz végleg elbutulva.



Tanítgasd inkább jóra és szépre,
Hogy rátaláljanak az emberi értékre.
Ne érdekeljen semmilyen hatalom,
Élj gyorsan, és halj meg fiatalon.
Így majd nem kell félned, hogy rosszul csináltad:
Téged szeret Isten és nem a marhákat!

A nárcisztikus és a borderline

A nárcisztikus és a borderline rettenetes szerelme:
Mint a legédesebb bájital, mely méregből lett keverve.
Pont összepasszoló kétdarabos kirakó:
Csak ez az állandó ordítás annyira zavaró!

Az állandóan színlelt, mesterkélt jellem,
Meg a jellem nélküli tomboló szellem.
Függenek egymástól, ezért gyűlölködnek,
De egymás nélkül végleg megőrülnek.

„ Kotródj innen, ne is lássalak!” :
De öt perc múlva már hívom a számodat.
De e fekete álom akármily nagyszerű:
…..az elkerülhetetlen szakítás törvényszerű…..

Szétfolyó színek szobája

Lila és sárga a rézkarckép a falon,
És folyik lefelé, ezt látom.
A szék táncol, a bútor integet,
Kiviszi a szél az ablakon az ingeket.
Az utcán négyméteres emberek lebegnek,
És napszínű nyalókát adnak a gyereknek.
A televízióból kék színű kéz nyúl át
És átnyújt egy égő cigarettát.
Mint a telihold, ragyog a parázs,
De már lassan múlik a varázs.
Visszasétál az asztal, a szék is mozdulatlan,
Helyre áll a rend, kocka alakban.
Ha ezt elmondanám, bárkinek, hülyének nézne,
Mert ezek csak a látszatot veszik észre.

Kapcsolataim
                        

Ellobbannak a kapcsolatok,
mint a tűz,
akár a boldogság selymes fonalszála.
És állok az azúrkék folyó partján,
s feldereng szemből
sok távozó emlék:



lelki lenyomatok,
kik szerelmesek voltak belém nem rég…….

A megszállott

Városszéli parcellák között sétálok:
Ebben a temetőben nyugszik a megszállott.
Nem égnek mécsesek, nincsenek virágok,
Pedig ő volt, ki látta a hetedik világot.

Oly tisztán mutatta, melyik az az ösvény,
Ahol szétolvad a világ, és az igazság a törvény.
Őrültnek nézték, mert tiszta szívből hitte,
Hogy e világ lehetne a világok legszebbike. 

Csak beszélt, térített, ragyogott, mint a Nap:
Hogy a boldogsághoz az úton a szeretet az alap.
Összesúgtak háta mögött primitív, kapzsi férgek:
„ Ilyen bolondok a Földön minek is élnek?”

Aztán végzett önmagával, mert nem bírta erővel,
Eggyé vált teste végleg a temetővel.
Megáldotta a pap a koporsót könnyével:
„ Itt nyugszik, ki már találkozott a Teremtővel!”

A sors

Bár már rég megírták sorsunk,
Az ösvények száma végtelen.
Célunk ugyanaz a mély szakadék,
De addig bármi lehet az életben.

Ha rám nézel, és már láttam, hogy láttalak,
Az nem lehet egy véletlen találkozás.
Mert bevillannak a kódolt képek,
Ezt parancsolja a rég megírt írás.

De ha elhagysz engem, és megtagadsz,
Az az eleve elrendelés felégetése,
És kezdődik újra a régi harc:
Újabb transzcendens pár keresése.

Szeretet
           .. Gabriellának…. 

Szeretlek, mert vagy……    



Nem jön el

A varázsórán a titkos gombot
Most kéne tényleg megnyomnod.
Amely az idő folyását megállítja,
Hogy benn ragadhass ebbe a pillanatba.

Mert ha boldog vagy, azt nem tudod,
De ha elveszíted, visszasírod.
Mert ha nem éhezünk, azt nem érezzük,
Csak azt érezzük, ha megéheztünk.

Nem jön el még egyszer ez a pillanat,
Hiába tartod jó színésznek magadat.
Hajnalig járhatod a várost,
Ha elengeded az utolsó villamost.

Költészetem 

Tudod, a versírás
     olyan, mint a sírás.
A hazug könnyek
     és a hazug könyvek
Átlátszóbbak az üvegnél,
     és könnyebben is törnek.
De mikor zokog a lélek,
     és a hang is üzen
Az őszintén jön,
     én csak ezt hiszem.
Az őszinte vers megríkat,
     a hazug vers meg kirakat. 

Nem én

Nem én választottalak téged,
Te választottál engem:
Úgyhogy, csak magadban csalódtál,
Ha csalódtál bennem!

Nem volt bennem az elején
Se vágy, se rajongás,
Nem voltam, csak egy síró szem,
Melyből árad a ragyogás.

S, ki zörget szíved ajtaján,
Soha sem voltam az én,



De ha önként beengedtél,
Nem dobhatsz ki éjnek idején!

Ősi titkokat súgnak a hangok
                                    

Félálomban, és mégis ébren,
Megjelent a titkos ajtó a fényben.
Tudtam, ha belépek rajt, meghalok,
De úgy döntöttem, ennyit bevállalok.

A gömb alakú tükörszobában egy lány ült,
Rám nézett, nevetett, és legyintett.
Kérdezte: „ Balázs, maga megőrült?
Ki belép ide, az boldog többé nem lehet!”

De én tudtam, a legnagyobb boldogság az életben,
Mikor megláttam azt a lányt a fényben,
És hallottam az Ősi Titkok Hangjait,
És szétszórtam a kozmoszban a múltnak hamvait.

A szeretet útja

Minden út romlásba vezet,
      ha senki sincs, aki téged szeret.
Minden út romlásba visz,
      ha senki sincs, aki csak benned hisz. 

Szomorú szemek

Én a szomorú szemeid mögött látom az embert,
Látom az embert, ki még szeretni is mert,
Meg merte tenni, hogy megbízzon másban,
Hogy a sorsát átadja más markába.

Én nem élek vissza a bizalmaddal, drágám,
Mert életet kaptam a halálom árán.
De lassan alszik a tűz, és lelkileg megfagysz,
És én belülről meghalok, mikor te elhagysz. 

Lelkünk a testünk szolgája

Lelkünk a testünk szolgája,
és mégis szabad,
mert a képzeletünk még
a rabságban is szabad marad.

Tested a testem szolgája,
és így is marad,



de talán csak addig,
míg nekem nem adod magad.

A szeretet mértékegysége

A szeretet mértékegysége a mértéktelenség,
mert valami vagy tűzforró vagy jég,
nem lehet fokozni,mert vagy van,vagy nincs,
vagy belépsz az ajtón, vagy tabud marad a kilincs.

Nem lehet vagy jobban,vagy kicsit kevésbé.
Lehet érdekből,de az az ördögé.
Csak kit elhagytak, tudja, mi az a fájdalom,
és a szeretet nem ismeri e szót: ”szánalom”.

Az utunk más

Az utunk más, a célunk közös,
kinek sima,másnak az út rögös.
Valaki hiszi,másik meg tudja,
az egyik cammog,az meg végigfutja.

Azt hiszem, eljön a szeretet napja,
az aljas éhezi,az önzetlen kapja.
Én is akartam önzően,kegyetlen,
mikor lemondtam róla,ott volt hirtelen.

Ki nem akar kapni, csak az kap ajándékot,
lemond róla végleg,s feladja az okot.
Most is írtam, lám, pár furcsa verset,
de nem akarom okosítani semelyik embert.

Mert mindenki olyan, amilyen most éppen,
aztán feldereng a fény,középen a mélyben.
Kérlek, barátom,úgy olvasd e könyvet,
kik már nincsenek közöttünk,ejts értük egy könnyet.

A sivatag közepén

A sivatag közepén
vakon bolyongunk ebben a dzsungelben,
ahol nincsen 
egyetlenegy ember sem,
kinek a lelkében még lenne értelem.
Így a magány marad örökre énnekem.



Betegesen várom a halált,
vigasztalnak az őszi éjszakák.
 

Csak szeretek és nem gyűlölök

Élj egy külön világban,
ahol a könnyek gyöngyök.
A kín,az rím és az angyalok
táncolnak a felhők szárnyain.

Élj egy olyan világban,
amit Isten álmodott nekünk,
ahol a megértés a vagyon
és csak boldognak kell lennünk.

És ha minden így lesz,
lehet,hogy sokat szenvedsz,
de a szenvedés nem céltalan,
a megtisztulás maradéktalan.

Tér-Idő-Zóna

Megjelent egy szem
és megjelent egy kör.
Lángolva szétolvadt
a falon a tükör.

Kilépett egy lány,
fekete szemmel,fekete hajjal,
lángolt a szobám,
míg el nem jött a hajnal.

Elmúlt egy évezred,
pedig nem is volt idő,
és megnyugvást adott
a teremtő erő.

Szerelmes vagyok

Minden normális embernek
négy percenként beugrik az agyába,
hogy mi tombol az elfojtott vágyában.

Ilyenkor minden normális ember
retteg,fél,reménykedik és sír,
vagy magában beszélve verseket ír.



Ilyenkor minden normális kicsit skizofrén,
elvonulva imákat mond Istennek:
„Miért van,hogy csak engem nem szeretnek?”

Aztán, mikor végleg elszakad a titkos szál
és a múlt csak egy emlék marad már,
Te akkor is örökre bennem maradsz...

Szeretlek,ennyi az egész

Isten,szeretlek,mert létrehoztad a kozmoszt.
Létrehoztad az embert és ezzel a káoszt.
Sötétebb az ember tudata,az agya,
mint a Hold jéghideg,sötét oldala.

Fáj a lelked,érzem,sajog...

Fáj a lelked,érzem, sajog,
és megjátszod az öntudatot,
pedig a Föld nevű bolygó
csak egy forgó színpad,
amiben te valóságnak hiszed magad.
Mint egy éhes disznó,csak álmodod az álmod,
és túlságosan komolyan veszed a valóságot.

Ha már tudsz hazudni,azt hiszed, felnőtté értél,
pedig még nem jött el a pillanat,hogy felébredjél.
Büszkén sétálsz: látom,
egy ilyen viaszbáb lett a párom.
Hazajön kezében két szatyor kramanccal,
pótolja a valóságot kézzel fogható tárgyakkal.

Időutazó

A jövő elkezdődött,de már előtte véget ért.
Már távozott,mielőtt meg is jött,aki megért.
Nem valahonnan tartunk valahova,egy cél felé,
hanem a nagymutató a kicsivel helyet cserél.

Tükörbe néztem éjfélkor,kezemben két gyertyával,
és láttam,hogy a tükörkép helyén egy szétfolyó óra van.
Láttam magam kölyöknek, és láttam a halált,
láttam a lelket,mely az ösvényen újra hazatalált.



Most meg látok körbe embereket,akik rohannak a végbe,
nem is találkozol velük soha majd az égben.
Hogy ne lássák az igazságot,tompítják az agyukat,
ilyeneknek Isten nem tervezett kiutat.

Önerő

Én a magam erejéből lettem egy senki,
De neked még ez sem fog menni.
Mert te nem vagy egy ok, csak egy okozat,
Sosem fogod megérteni, mi az a nulla fokozat. 

A Holdon

Sejtelmes dallamot játszik egy hárfa,
bár úgy tudtam, a vákuumban nem terjed a hang.
Nincsen testem,az idő is megállva,
kiszakadni a létből a legnagyobb rang.

Itt van mindenki,ki fontos volt nekem,
velük maradok örökre,
bár nincs istenem.
Az elmúlás tán a teremtésben az értelem.
Isten iránt – úgy látszik - szerelembe estem.

Fohász

Legyen olyan békés a lelked,
mint tavasszal a virágos rét,
és nyugodt az álmod,
mint télen a medvék.
Legyen meg mindened,
de sohasem több,mint ami kell,
ragyogj,mint a hajnal,
mikor a Nap kel fel.

Aki az igaz szerelemben hisz

Aki az igaz szerelemben hisz:
ékszereket csak a szívében visz.
Mint egy gyermek,tiszta a lelke,
önmagamra találok majd benne.

És az a vonat,mely fejemet
testemtől eltávolítja,



nem tehetek semmit,
mert ez így volt megírva.
 
                

Az utolsó pillanat

Abrakadabra
gondoltál-e már tarka babra?
Abban a pillanatban,
mikor az ég van leszakadva.
Mindenfele limlomok,
lángoló templomok,
a világ helyén romok,
óriás lábnyomok.
Villámoktól fényes ég,
az összes erdő is porig ég,
egy pillanatot élhetsz még,
nevetséges ez a vég.
Ne féljünk a haláltól,
a túlvilágra majd áttol.
Megérted majd kapásból,
ott leszel majd nagyon jól.
Az isteni indulat
most mindenfele robbantgat,
az agyadban a gondolat:
Ez az utolsó pillanat!

Elmúlt végre,végleg

Elmúlt végre,végleg a régi világ,
mely alattomos sallang volt és determinált.
Most már tényleg szabad a fényben hinni,
bort prédikálni és pálinkát inni.
Nyiss utat a tudásnak és az észnek,
a gyilkosok köztünk járnak és fütyörésznek.

Miért romlott el minden,és semmi se szép?
Na hát erről tehet a választott nép!
Mert az ember lélek,nem lehet pénzzel mérni,
nem elvenni kell,hanem szép szóval kérni.
Most meg tombol a gonosz,egy utolsó-végsőt,
de nem ismeri a mennybe vezető lépcsőt.
Mi viszont ismerjük, köszönjük, megvagyunk jól,
és most elpusztul a világ,ez a büdös disznóól.



Utolsó tangó az űrben

Zöld alapon fehér számok,
digitálisan bekódolt világok.
Bolygók,hidak,mint szerelmes párok,
utolsó utáni látomások.

Repülünk együtt a fényalagútba,
mint ki beleesett a végtelen kútba.
Ördögök,démonok,galaxis-tengerek
peregnek előttünk,nullák,egyesek.

Üdvözölj engem,mint Isten a holtat,
kikerülünk gyorsan egy-két holdat.
A fényben meghallom majd halottan
a hangot,amit mindig is hallottam.

Csörög az óra,felkelek az ágyban,
zavartan bebotorkálok a gyárba.
Nem értem, mi volt ez a látomás,
Jön már a végső állomás.

Reál és Idea

Félig hús-vér testben,
félig Istenként élek.
E bipoláris agyban
él két lélek.
Néha eszembe ötlik,
tán odaát semmi nincsen,
hogy csak az agyam létezik,
és nem is él az Isten.
Máskor az gyötör nagyon,
hogy Isten álma a világ.
Az anyag csak egy fantázia,
azt látjuk,amit Isten lát.

A kézzel fogható matéria
egy végső idea bennem.
Harcol örökké agyamban,
nem hagyja élni lelkem.

A nyugalom szerelmese

Zaj,rohanás és egy kis alkoholmámor,
felderengő képek jelennek meg távol.



Szólt a zene, folyt a rum és nevettek a lányok,
folyamatos körforgásban cserélődtek a párok.

Minden éjjel telihold volt,s fülledt mind a hajnal,
valaki mellett felébredek,forgó,fájó aggyal.
Nem érdekel az igazság,csak a látszat és az érzés.
Kiéltünk minden vágyat,ez nem lehet kérdés.

Aztán telt az idő,és egy új irány vezetett,
valami teremtődött az agyban,és a vágy elveszett.
Már nem vibrált a levegő,mint egy őrült inga,
rálépett az ember az igazsághoz vezető hídra.

Már nem fontos a vágy,és az sem fontos,szép-e..
feldereng a tudatban a nyugalom isteni képe.
Megbékélve sétálni egy nyugodt őszi este,
és önzetlenül érjen hozzám lelki társam teste.

Csak ha nem akar semmit,akkor keressen,
mert ha van benne önző vágy,inkább mást szeressen.
Én lettem a tiszta nyugalom szerelmese,
ki fel fogja izgatni,azt máshol keresse.

A pörgés,a tánc,a vad éjszaka elmúlt,
minden önző vágy a szemétdombra hullt.
Mellém fekszik párom,megfogom a kezét,
nem cselekszünk semmit,csak értjük egymás eszét.

Arra biztattak

Arra biztattak mindig az ősök,
úgy tanulj,mint a bolsevik hősök!
Miénk az üzem,miénk a gyár,
meg rengeteg atomrakéta már.

Aztán persze megbukott a rendszer,
az igazgató volt a géppisztolyos gengszter.
Kiirtott ellenfelei közül párat,
és átjátszotta a fiára a gyárat.

Most itt állok,mint egy kifosztott piramis,
de majd múmia lesz a gengszter fia is.
Hogy mi a tiéd? Csak az éjszakai álom,
hogy rádöbbenj erre,azt az egyet várom.

Fohász II.



Mindig legyen fényes Nap,
sosem legyek börtönrab.
Mindig vessek,s ne arassak,
verseimmel mindenkit beavassak.
Mindig legyen eleségem,
sose legyen feleségem.
Sose legyen gyerekem,
ezt kijelentem kereken.
Mindig legyen amnesztia:
kinek a túlvilágra kell bejutnia.
Legyen fedél,ehessek hurkát,
mindig végezzek álommunkát.
S kik az igazságot szomjazzák,
verseim elolvassák.
Istentől csak ennyit kérek,
pusztuljon el minden érdek.
Évmilliók bűnét jóvá téve
jöjjön a világ utolsó éve.

Nem én

Nem én választottalak téged,
Te választottál engem,
úgyhogy csak magadban csalódtál,
ha csalódtál bennem.

Nem bennem volt az elején,
se vágy,se rajongás,
nem voltam, csak egy síró szem,
melyből árad a ragyogás.

S ki zörget szíved ajtaján,
sohasem voltam az én,
de ha önként beengedtél,
nem dobhatsz ki éjnek idején!

Délibábok hőse

Most már nyugodt lehetsz, szerelmem,
mert sikerült megölnöd engem.
Egyedül hagytál a sivatag közepén,
itt csak délibáb van,nem remény.

Most már nyugodtan bolondíthatsz másokat,
ahol én vagyok,ott nem találni kiutat.
Körbe-körbe járok,mint egy eszelős,
de a halálomért te vagy a felelős.



A sivatagból tengert csinálok,
a könnyek úgy zuhognak belőlem.
Legyen már vége, azt kívánom,
történjen meg felőlem.

A hiányérzet hiánya

A hiányérzet hiánya: ez a boldogság,
a telített ürességben való dúskálás.
Semmi sincs,és mégsem hiányzik,
és majd hiányzik a semmi....
….mikor mindez elmúlik.

Szerelmes vers

Minden érték átértékelése,
ez a szerelem érzése.
Minden hiány hiánya,
ez a szerelem boldogsága.

Mint egy rózsaszín részeg hajnal,
rád gondolok folyton,lüktető aggyal.
Nézem szemed,kisujjammal simogatlak,
de ha egyedül vagyok,beszélek a falaknak.

Lelki és földi tulajdonom már a tiéd,
mert nekem adtad a boldogság fényét.
Aztán elhagysz, és leszel egy fájó emlék,
a kettétört egész,ami mi voltunk még nemrég.

Nem láttam még ideges koldust

Nem láttam még ideges koldust,
vagy nyugodt gazdagot,
nem láttam olyan kéjsóvárt,
aki még szeretni is tudott.
De láttam egy kanál vizet,
és benne a tengert,
szerelmes lányt mellettem,
és benne az embert.
Láttam a Holdat sírni,
szerelmest verseket írni.
Tapasztaltam mulandót és örököt,
terhes lányt,ki vetélésért könyörög.
Fénykaput,a közepén szemmel,



amelyen a halálakor átlép minden ember.
Nyaltam LSD-t,szívtam füvet,
és éreztem lelkemben a végső tüzet.
A jövővel táncoltam hajnalig az ágyamban,
és csak egy felderengő emlékkép, ami most van.

Nem félek

Álmomban kék színű pillangót láttam,
szétfolyó fák közt rózsaszín tavon jártam.
Jártam a vízen,melyben halak beszéltek,
és az idő előtti időkről beszéltek.

A szobám sötét volt,pedig lobogott a függöny,
a valóságban nem hiszek,csak Istentől függök.
A festmény is lángol,a szobor,meg ábrázat,
kettéhasadt tudatomban tombol a káprázat.

Meteorok csapódnak be,de még élek,
kányák támadnak,s másznak a férgek,
Anya.........már nem félek.

Csak a szerelmeseké a világ

Nézheted a pergő éveket,
s szolgálhatod az önző érdeket,
hiheted a valót,s tapasztalhatod a hiányt,
mert csak a szerelmeseké a világ.

Imádkozhatsz Istenhez hitetlenül,
el fogsz tűnni egy pillanat alatt hihetetlenül.
Lehet pénzed végtelen,nem neked nyílik a virág,
mert csak a szerelmeseké a világ.

S,ha megállsz előttem,
látom a könnyeket a szemedben.
Letörlöm könnyeid,csókolom arcod,
mikor már csak a világ tagadását vallod.
És hajnalban ébredve hallom szuszogásod,
s a kedvességed a legnagyobb tudásod,
és már nem tapasztalunk többé hiányt,
mert csak a szerelmeseké a világ.

Még magunknál vagyunk?



Még magunknál vagyunk?
Nem folyt ki még az agyunk?
Szétrohasztott-e már a rákkeltő étek,
amit gyártanak a gondolkodó gépek?

Itt már egymással csinálják a csajok,
én meg csak hologram lányokat kapok.
Hétdimenziós moziba nem járnak szeretők,
lebegnek a nézők,lebegnek a szereplők.

Isten lenéz és megdörzsöli a szemét:
hogy' kerül ide tízméternyi szemét?
A teremtés hogy' tudott így elfajzani?
Ő nem akart mutánsokat létrehozni.
Nem a mennybe visz a társadalmi ranglétra,
hanem a véglegesen zárt őrültek házába.
Ez lett a nagy kényelem ára:
az igaz ember visszamászik a fára.

Mit álmodtál?

Mit álmodtál aznap éjjel,
amikor először szerelmes lettél?
Mert lehet,hogy álmodban meghaltál,
és a valóság csak egy emlék.

Mit álmodtál aznap éjjel,
amikor először nagyon fájt?
Mert lehet,hogy ez csak tudatjáték,
kiléptél az anyagon át.

Mit fogsz álmodni előtte éjjel,
amikor majd meghalsz tényleg?
Rájössz,hogy nem is történt semmi,
mert láthatatlan volt a lényeg.

Éjjel felgyújtom a várost

Elhagyott a belső tűz és a hitem,
mással enyeleg a kedvesem.
Már az isteni hang sem parancsol fejemben,
úgy érzem magam,mint farkas a veremben.

Megállt az idő számomra e Földön,
úgy érzem, embert kéne ölnöm.
De akkor mindegy,hogy egyet vagy tízezret éppen,
úgyis ugyanannyi lesz a büntetésem.



Lelocsolom benzinnel a város összes utcáját,
elpöccintem az utolsó,parázsló cigarettát,
és lángoló testtel arra gondolok:
Isten és szerelmem,ezt értetek tettem.

Ha majd elvisz engem...

Ha majd elvisz engem a drog meg a nedű,
a pondróknak leszek étlapon menü.
Pókháló szövi be bordám csontjait,
és megtapasztalom a karma tanait.

A köztes létben lebeg majd a lelkem,
és nem tudja egyetlen volt exem,
hogy én nevettem a halálon és a szexen,
mert tudtam,hogy én nem vagyok a testem.

Táncolnak a csillagok,
mint szilveszterkor a lampionok,
ez lesz majd,ha én lekopok.

Üzenem minden reálnak,humánnak,
mikor majd engem is exhumálnak,
a lelkem már ne nézd hullának.

A város, ahol élek

Ha festő lennék,a város lelkét festeném meg,
alkoholista hajléktalanokat,éhező gyermekeket.

Szól a harang,dél van,a templomba belépek.
Az utcán mindenfele koszos,büdös,mosdatlan emberek.

Aztán bemegyek egy bárba,hogy igyak egy pohárkával,
de egy lány cigit zsarol ki gusztustalan bájával.

A WC-s néni is csak egy lecsúszott térítő,
úgy látszik, megállt itt már a tér és az idő.
A kocsma előtt a férfiak politikáról érvelnek,
a bokorban meg kölykök nyugdíjasokat késelnek.

Aztán meglátom az álmom,meglátom azt a lányt,
és megmondom szemébe:hagyja itt e tanyát.

A híd, melyet Fényből szőtt Isten
                              -M.Reni, Pocok emlékére -



Széttört tükröt láttam álmomban,
szilánkok százaiban megjelent egy szivárvány.
És a gonosz parancs már benne volt a hangban:
Készülj a nagy útra,Te gyönyörű lány.

Életet adtál, hogy élettel fizess érte:
ez a kozmosz örök, nagy törvénye.
De te tudtad, ez valahol megérte:
Titkos labirintus az élet ösvénye.

Mily ritka egy szelíd jellemtől,
hogy a lázadó vér, ami megöl.
Persze nem kell megrémülni ettől:
Csak mi volt Isten célja e tettől?

A nagy metamorfózis: a fényhíd visszavitt.
Lehetne sírni, de ez csak önsajnálat,
Te most is tudod, hisz benned a hit:
Új és új alakban, itt még visszavárnak.

Talán egy erdő

Ha majd rájössz, hogy minden értelmetlen,
megtalálhatod magad a végtelenben.
Leülsz egy fa alá,s az agyad megtalálja szíved,
a hittel egyesülsz,és már nem kell semmiben sem hinned.
Mikor ültem az erdőben,
odajött egy őzike,
könnyeim lenyalta,
sebeim borogatta.
Kérdezett:”Miért sírok?
Hisz'  már nincs rá ok.”
A válaszom aljas volt,
és kicsit primitív:
„Az emberek bűnéért
szeretnék meghalni most,itt.”

Kapálózom

Még érzem haja illatát,mintha
ott feküdne mellettem az ágyban.
Még érzem a pokol tüzét,
mely ott lobog lelkemben,a vágyban.
Megriadok hajnalban,
nyújtom kezem arcához,de nincs ott.
Elkezdek kegyetlenül sírni,
nyüszítek,mint egy állat,



kapálózom.....

Egy ember,aki elvesztette a világot

Itt látható a világ,
és itt vagyok Én.
Itt látható a sötét,
és én vagyok a fény:
és ők a szenvedés,
amire nincs végső igaz megoldás,
mert csak vegetálnak.

Hiszik,
mert tinik,
hogy van egy igaz út,
pedig
telik
velük a feneketlen kút!

Itt látható a szörnyűség,
a rengeteg bomba,
pedig én vagyok az ég,
ami ezt nem bírja.
Mert én vagyok az igazság,
Te meg a végtelen.
Millió rettenet,gazság,
amitől szörnyülködünk.

Te vagy
az a szörny,
ami eddig csak ölt.
Te vagy a fekete fény,
amitől elveszett ez az önnön lény.


