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1

naturaĵoj
2009-7-14 19:48

akvo
ĝi kontentigas sin per sia sorto.
poto, bovlo, ĉerpilo kaj pelvo kie troviĝas kavaĵo, tie estas hejmo.
ĉiam en malalta loko.
eĉ se ĝi glitas de la alteco granda de dek mil metroj,
ĝi mem disrompiĝas
sed neniam damaĝas aliajn.
la supleco superas fortecon;
guton post guto ĝia volo ja boras ŝtonon.
ĝi aŭdacas diri neon al avido
kaj renversas montojn kaj riverojn.
ĝi aŭdacas puni malŝparulojn
kaj lasas la fundon de lago elfumi.
kiu diras ke sango pli densas ol akvo?
sen akvo, velkas menso kaj karno.
virino estas akvo.
sen akvo, la emajla vazo de viro fendiĝas pro sekeco.

2
2009-7-15 14:11

fajro
ĝi fandas oron
ne per martelado.
la pasio
glacion vaporigas.
danke al ĝi ĉiuj estaĵoj ricevas varmon;
pro ĝi detruiĝas grandaj domoj.
se ĝi samritme spiras kun vi,
la lumo fulme heligas la finon de la mondo.
kaj la pluvo en la koro
nigrigas la blankajn harojn.
2009-7-16 15:30

vento
ĉu vento
sentiĝas malvarmeta aŭ ege malvarma,
estas ideologio.
gripo sensiva kaj ŝanĝiĝema
iam igas nin aspiri venton
kaj iam timi venton.
fakte,
kiam ajn
ni estas febraj.
la venta senformeco
ne kapteblas,
kiel amo,
kiu ne havas pezon,
povas detrui ŝtalajn ostojn
kaj ankaŭ
starigi sakon vakan.

3
2009-7-18 8:11

nubo
la leĝereco admirinda
ne tuŝeblas de neelstaruloj.
eĉ se ili havas revajn la flugilojn,
nur eblas rigardi tra fenestro
kaj vei pri sia senpoveco.
densdensa la ŝveba vato
kiel ajn ne povas varmigi la koron perditan en la poluso suda.
en sonĝoj preskaŭ sentiĝas pluveto
sed tio estas miaj larmoj.
la karesado de nubfloko
estas ĝuo de aviadilo.

4
2009-7-19 9:36

tondro
muĝe
du nubflokoj renkontiĝas
hazarde aŭ destine
kaj devas ellasi pasion
senkaŝe.
en tiu ĉi epoko plena de la arto nuda,
pereis kaŝataj amoj.
sed
en la mezaĝo
la forgesita mantirado
eĉ provludiĝas hodiaŭ
tamen sentigas panikon.
kun la okuloj forte fermitaj
ni bremsas tro rapidan korbatadon cis kurteno.
m-u-ĝ-e,
sen kolizio
la obtuzaj sonoj
ŝtele kuras en propra duonĉielo.
sale konservu la purecon
ĝis eterne.

5
2009-7-20 9:45

fulmoj
apenaŭa rideto.
via okulumo kiel fulmoj
strekas mian ĉielon pluvozan.
mi atendas la kurtenon ekleviĝi
kaj la simfonion soni.
tro longas dek mil jaroj.
via voĉo ankoraŭ ne venas.
fajrero
bruligas necertecon.
via gorĝo ne povas trairi
la distancon kiun la lumondo faras en sekundo.
kompreneme
mia orelo
ekricevas la klarecon de zefiro.
nebulo ne estas nubo.
ĉiuj renkontiĝoj
estas disigitaj de la serĉlumilo.
la flagro de alumeto
malfacile sekviĝas de muĝado.

6
2009-7-21 8:40

prujno
profundan nokton senbruan,
la gustoj diversaj de la pli ol duonvivo
fride solidas sur la kapo jam aŭtuna.
en vana atendado
la koloraj sonĝoj
fariĝas blankaj pulvoroj.
ne estas spleno pli ol ke la koro velkas.
la suno julia
ne povas veki la dormanton kun okuloj nefermitaj.
persiste restigante la promeson,
mi ekspektas la sekvantan matenruĝon.
solitero
movas la vivon.
planto
ankaŭ havas dezirojn.
for de sensivo
mi gustumas la voĉojn kaj bildojn memfaritajn.
2009-7-21 15:2

neĝo
la neĝo de julio
neniel rilatas al niaj miskulpigiteco.
la flama koro
aspiras tutan blankon inter tero kaj ĉielo.
tro multe da konfuzo
ne forviŝeblas per pluvego.
mi do revas ke la suno akra glaciiĝu
kaj la sonĝo flugu kun la sesangulaj neĝpecetoj.
la somato mallibera glitos al la luno
kaj eksentas ardon kaj malvarmon.
la distanco al la fino de la mondo
estas nulo.

7
2009-7-21 15:18

pluvo
la densaj ŝnuroj
ligas la teron kaj ĉielon.
per ili mia suprengrimpado
ĉiam finiĝas je falglito.
kies kajto estas
la nub-amaso tro alta?
ĉielarko,
ponto fantazia,
estas diabla ombro el larmoj.
2009-7-21 16:35

nebulo
la rava fluaĵo
estas pli firma ol ŝtalo.
la emocio nedistranĉita
obsedas la korpon.
matenruĝo malfrue veninta
falas en fosaĵon.
kiam mi venas rajdante sur la suno
la ĉefurbo estas vana.
ĝi estas neforviŝebla
nekaptebla.
vanta estas la vivdaŭro.
nepovante ĉasi nubon,
rezignacie
mi gapas al tio ke aŭtoj kaj boatoj interkisas.

8
2009-7-22 8:26

monto
la tiel nomata firmeco
venas el sieĝo kaj premado.
ĉio ŝanĝiĝas en la mondo.
farante nenion, la monto nur rigardas velojn preterpasi.
atendante kun senpacienco,
ĝi ne povas movi la piedojn.
la nubo en man-etendo
estas zorgo nur de vento.
alvoko
ŝvebfalas ĉe la horizonto.
eĥo de sia voĉo.
2009-7-22 8:52

rivero
kolektante forton de la tuta vivo,
kuras ĝi al maro,
iam spite al kamaradiĝo kun makuloj.
aspirante al impeto,
ĝi vagas mil jarojn.
jam ne sangvina,
ĝi kuŝas en la kirlo esperita
sed la membroj kadukas.
vaporiĝa la juneco
lamentas sur la ĉielo.
la spuroj erarvojaj
rearanĝiĝos en venontvivo.

9
2009-7-22 9:4

maro
moviĝo aŭ kvieto
dependas de la luno kaj vento.
en la vasteco sen egoo
ĝi toleras ĉion pacience.
la pasia kaŝfluo
falas en abismon.
la ondoj ridaj
estas nur masko dum tago.
la belulino sur la luno kaj la marvirino
estas monstroj en sonĝoj.
ilia rideto
igas min ĝoje krii tri aŭtunojn.
2009-7-22 9:22

rojo
petolante
ĝi trairas ĉarmajn la pejzaĝojn.
florpetaloj al ĝi donas sian sinon kaj brakumon.
ŝajne ĝi sonĝe vagas.
falfolioj ĵaluzas ja vane.
impetado ne necesas;
ĝi nur deziras la tepidan fondon daŭri ĝis eterne,
la pejzaĝojn senlimaj
kaj salikoketon akompani ĝin ĉiam.
ordinareco estas feliĉo.
ĝi ne plu ambicias vidi feinojn sinbanajn.
restante en pajla dometo,
ĝi plukas krizantemojn kaj aprezas sian ombron ĉe la heĝo.
kia oldulo optimisma!

10

i el o

semoj mistrafaj
naĝante nude en lago sensala,
ĝin spicis mi per ŝvito kaj urino;
prosperas herboj sur fundo ovala.
ricevas ĉirkaŭplekton mi - sardino.
2013.09.20

krimo neintenca
por akvi florojn en oldeco seka
mi ploris sonĝe kaj reale, tage.
pluvo alvenu! incensante dion,
lin mi blindigis pie kaj monpage.
2013.09.20

repago
ĝardenante korton, mi detruis
monton kaj riveron per ŝtonetoj.
ŝtormo venis kaj solidoj fluis.
fiŝas nun la lokon mi kun retoj.
2013.09.20

11

ŝminkado
skafaldinte domojn en kvartalo povra,
dekoristoj faras pompa eksteraĵon;
en la ĉambroj restas sur la rando bovla
brano kaj la ombro de korpo senkovra.
2013.09.21

kontrasto
mi violonas folan revon;
ĉielo ploras per neĝflokoj.
tamburas kozo primaveron
sed korpon kovras glaciblokoj.
2014.02.23

magiistino
aromo el sub minijupo
hundeton ĉirkaŭturnas kiel fanon.
eklevas blovo la kovrilon;
ĝi vidas nur artefaritan ranon.
2014.03.27

granda dormemulo
juna, espartinte litotukon por mi,
en ĝi mi sub steloj tuj kuŝiĝis dormi.
pasis jam jardekoj; ŝtormoj min ruladis.
olda, mi ne ĉesas ronki kvazaŭ korni.
2014.03.27

12

peko de simioj
se simioj konus ja kanoni
siajn fratojn, ni ne amus sang-avidon
kiel plantoj; homoj timus ŝtoni
homojn ĉar simioj venĝus siajn idojn.
2014-03-28

13

realo
2014.05.20

siblaj serpentoj svarmas sur la vojo.
min ĉasas hundogrego kun fibojo.
rifuĝas mi en inan necesejon;
tie gevirojn ravas seksoĝojo.

sola senila demenculo
2014.05.19

ŝtona monto plenas de domaro ŝtona.
mi min perdis en la labirinto homa.
vento min kondukis ĝis mia vilao,
do tranoktis mi sur perono betona.

printempo mankas al la vivo
2014.04.28

vintro pli longa ol la granda muro
lasas serpentojn dormi sen susuro.
semoj la kapon levas frostotreme.
ilin somero fajra tretas preme.

14

muzo, kunportu al mi kandelon!
2014.05.19

ĉiela ĉevalo flugilas aeron.
por ĉasi la spurojn mi ĉirkaŭturniĝas
en ĉelo for de la sunlumo kaj homo.
pro sombro jam miaj okuloj bruniĝas.

foto el image.baidu.com

15

ĝis verdo
2014.04.28

staradas mi sola sub arbo
kaj skanas rigarde printempojn.
fariĝas jam blanka la barbo;
dronigas vi min en is-tempojn.

foto: interreto

16

totemo varmiga
2013.12.30

simbolo kun flama signifo
alflugas al mi en atendo de nifo.
karisme ĝin sondas mi, suĉas...
la vojo, ho lakta, du sunojn ge-kluĉas.

17

arketipo
2013.12.25

sekunda fiasko dumvivan koŝmaron obsedas.
ĉu ĉiuj aliaj iradas buterajn vojegojn?
envio, perdsento neniam ne drivas plafone.
senbranĉa kubaĵo sinrule postkuras kolegojn.

medio de feoj
2013.12.24

pere de febro kvardekgrada,
ni nun rezistas kontraŭ frosto sub la nulo.
stomako restas ŝvele sata;
riĉas ĝuiloj mame nutraj en nebulo.

placebo
2013.12.23

sentante min soleca inter tro da homoj,
mi trovis rifuĝejon kun bonzinoj pluraj.
sen karno, sen ostaro, en neŭtraj aromoj
saniĝas mi kor-palpe al lipoj mur-muraj.

admono al junaj koroj
2013.12.23

se kozo imagata povus savi falon,
kial flugilojn siajn birdoj neniam forlasas?
se vi ne volus ĝui suraeran staron,
kial el viva fonto fari postmortan nektaron?

18

nenio estas ĉio
2013.12.22

loĝigante sonĝon en kultivbotelon,
vakaj homoj penas konstrui hotelon,
kie ili zorgas pri spiritoj ontaj
kaj vakue kovas senseksan vitelon.
foto el image.baidu.com

19

en vintra sudo
2013.12.21

en vintra sudo geedzoj arbiĝas;
vataĵoj vindas korpojn kaj dezirojn.
kiel fridujo domo suk-obstrukca
isme sufokas kunvaporajn spirojn.

20

solida ombro
2013.12.19

solida ombro juke emocias maron.
seksilo venta volas perforti nubaron.
florvazo historia plenas de ĝem-eĥoj;
surduloj planas bombe ataki najbaron.
foto: Jorge Camacho

21

modo
2013.11.30

kamelo vadas en dezerto,
kun kamelio sur la verto.
kial do? korvo sin demandas.
la certon scias nur lacerto.

analoge
2013.10.31

horloĝo frakasiĝis en pecetojn;
la tempo daŭras flui kiel lumo.
la korpo mortis antaŭ tridek jaroj,
mi tamen vivas perverse sub plumo.

danko elventra
2013.10.31

pro soifo aŭ vol-braĝo
en la ventro io pulsis.
suno, pluvo kaj miraĝo
tubon spraji jam kompulsis.

kien?
2013.10.30

levitacie, danke febron,
fuĝis mi sola el tumulto.
monton kun grotoj feoj regas ve, da predikoj troa multo.

22

forgesado
2013.10.29

memoro estas obstina herbo;
ĝi kreskas spite al frido, aĝo...
razilo zuma distranĉas tempon.
radikon bridi ne povas kaĝo.

meritoj
2013.10.26

imperiestroj lasas ministrojn
fari kozojn aŭkciotajn el iliaj luksoj kaj kadavroj.
homoj enĥataj mem enterigas
siajn mensojn por ke posteuloj sin varmigu dum palavroj.

en luksa kafejo
2013.10.26

ino kun kapuĉo trinkas kapuĉinon memorigas min pri fungoj en nebulo.
iam povra mi en matenoj printempaj
piednude serĉis ilin por panbulo.

de ĉielo al tero
2013.10.26

milde mi pafis per imago akvon
al satelito ĉirkaŭ mia kapo.
neatendite tigrino trafita
estas graveda kato sur kanapo.

23

murmurado tranĉas la orelojn
2013.10.20

vaneco nutras sin per nulo
kaj la nulo kuŝas sub streketo.
akiri fruktojn arbo volas
sed la trunko fariĝis skeleto.

scienco
2013.10.18

antaŭ kvin milion jaroj
kulo kun sango mortis kaj fariĝis fosilio.
el la sango esploristo
faris nun homon; tiu lin mortigis kiel dio.

papilia efiko
2013.10.18

iu kapdoloras trans terglobo,
cise fajran febron alia suferas,
ili tamen estas neĝemeloj.
poemsuko en la korpoj interferas.

fatraso
2013.10. 6

branĉoj plenaj de persikoj
tiklas lagon kun ondlumoj ĉastaj.
mi naĝante fruktojn ŝtelis
sed tuj trovis tiujn ŝelojn plastaj.

24

kiu estas plej potenca?
2013.09.29

dio punas kulpojn per masakro;
budho kastras piojn revivige.
senescepte ili jam ĝisoste mortis
sed gehomoj ilin savas spirinstige.

ŝafoj kaj buĉistoj
2013.09.28

malamo aluvias kaj ŝtoniĝas.
kiel abrogi landlimojn la marajn?
buĉistojn jam absolvis buĉamantoj;
oferas ŝafoj ŝafaĵojn bonfarajn.

ludo de gesteluloj
2013.09.25

hieraŭ mediato ilin jam separis.
hodiaŭ ili loĝas kune en vilao.
tage edzecon sian per rid-heno li abĵuris.
nokte abortis filon leĝan ŝi kun plor-iao.

superanimaloj
2013.09.24

lumo kaj ombro aberacias
tra la okuloj kaj la arĉlango kemiarmiloj kun atombomboj
panon elbakas dolĉan sen manko.

25

malkuraĝulo
2013.09.24

mi ne aŭdacas abandoni
boaton kaj esperon venki ŝtormon.
blinda mi luktas kontraŭ sinko
ŝnurante membrojn kaj ĝuas pacdormon.

deliraĵo de literaturisto
2013.09.23

ravaj religio kaj filozofio
sur aero pentras ĉielskrapantaron.
kredaj aprezantoj vendas kaj aĉetas
tiujn nulajn ĉelojn kiel vivnektaron.

celoj delikataj
2013.09.22

oni ofte salas frostajn vojojn
ne por lasi ilin pli bongustaj
sed mi iam pipras poeziojn
nur por teni langojn kontraŭrustaj.

historio
2013.09.22

civilizacio besta incendiis
palacon plej luksan, eĉ ĥatojn opiis.
homa saĝo prenas cervon por ĉevalo,
azenas gebovojn kaj pavas en falo.

26

leciono
2013.09.21

mi cintris vatan firmamenton
por fari venton ĉielarkoj garnaj.
falo! forgesis mi ŝtonponti
la valon inter piedoj la karnaj.

la luno perdis sian rondon
2013.09.11

persistis pluvo tutan nokton
kaj lavis nigron korvan blanka,
sed mia rojo en aŭtuno
dezerte restas akvomanka.

konfuza degenero
2013.07.15

de simioj al homaro,
degenero ne nur estas simpla kiel defalo folia.
simioj leĝon del ĝangalo ne pretendas justa;
homaro taksas masakradon korfavoro dia.

karmo
2013.07.14

ŝtormo marigis urbojn kaj vilaĝojn.
nun fiŝmanĝintoj estas manĝataj de fiŝoj.
ŝafoj kaj bovoj pi-kredantaj je vegetarismo
montpinte festis savon. tondro! ili fariĝis salmisoj.

27

magia forto
2013.07.13

korvino sub la formo de homo
en meditado sidas sur roko,
knedante larmojn siajn roseroj
por nutri kredon iĝi virkoko.

milito inter potencoj
2013.07.12

aziaj boaoj dungite envenas
amerikon, kie regas krokodiloj kun di-fortoj.
du potencoj interbatas ofte por manĝajo riĉa.
jen unu englutas alian - du mortoj.

28

tigro
2013.06. 2

fajro pro cigaredo lin fuĝigis el ĝangalo.
la kaĝo fera plenas de legomoj - sen viando.
se nur li nun ne loĝus kun la leoninoj piaj,
idaro ŝanĝus la feejon al besteca lando.

foto el image.baidu.com
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gardenifloroj
2013.05.31

gardenifloroj ĵus aĉetitaj kontraŭ nur moneroj
prosperas en angulo de memoroj kun ĉeneroj.
neniam forgesitaj larmoj pro la gajo torĉa
en la kristalo pulsas, nutras plorojn pri partneroj.

30

fantazio
2013.05.30

amaso da mevoj flugante prezentas
dulingve la nomon ŝimintan ĉe pado.
sidante, mi gapas al mia mi en la
stereovideo. stariĝo. paŝado...

arbo rezignacia
2013.05.18

timante ke vento tenera samkiel pantero
pumpile eltiros radikon la barban el tero,
li kaŝis sin inter la rokoj en valo graseta.
sed akvo ŝtelvenis, ĝin voris sangviva kun ŝelo.

vespere
2013.05. 6

englutis sunon malsata foko.
steloj ekfalas en la ondmaron.
mi sentas koran jukon sur roko;
la fingroj gratas nur la hararon.

kiujn amitabo savas?
2013.04.24

laŭplane mi havis blankan nokton
por pensi pri plago natura aŭ artefarita.
kial hipopotamo herbmanĝa murdis
vegetaraninon, kiu kredis je savo spirita?

31

kio okazas?
2013.04.22

birdoj havas gripon kaj infektas homojn.
rabistoj avidas poŝojn de aliaj
sed neglektas sian liton bombigitan.
sismo! ekster mapoj la geologiaj...
*unu specialisto diris antaŭ 5 jaroj, ke tie ne plu okazos tertremo en
4000 jaroj, kaj alia specialisto diris samtempe, ke tie nepre
reokazos tertremo post nelonge... sed al ili oni egale donis nenian
atenton krom mono kaj altaj rangoj. nur beboj scias ke arkeo ĉiam
necesas.

32

homoj kaj landoj
2013.04.22

homoj truigas siajn pantalonojn
por ĉaso al la okulfrapa modo.
landoj konfuzas aliregionojn
por sin riĉigi spite al klopodo.

foto el image.baidu.com

33

aprila evento
2013.04.20

inter vintro kaj somero estis nokto nur duona.
tridek gradoj falis al dek; miaj vestoj oferitaj
ne revenas. al la korpo mankas kovro eĉ ĉifona;
dentoj knakas. nun ne ploru, kompatuloj hipokritaj.

venu, nun mi povas...
2013.04.16

post pano kaj bano, mia koro saltas kiel rano.
sur la luno desegnita, belulino ludas kun si sole.
venu, nun mi povas...
pri infano babiladi per la fingroj kun vi fole.

soleco ekster telefono
2013.04.14

soleco vagas nuda tra tumulta urbo.
la ruĝa lampo stare nur oscedas blinda.
geviroj spektas birdojn en la mano paŝe,
sed la vaganton taksas vakse nevidinda.

spite al jaroj
2013.04. 9

suĉante mamojn, esploristoj pretendadas ke nun ili vidis
naskiĝon de la kosmo antaŭ miliardoj,
pereon de la viroj post kvin milionoj...
sed ne atentas ke mortantas inoj en la militaj hazardoj.

34

filantropio
2013.04. 2

multaj homoj prenas monon kiel rubon
dum aliaj sin vivtenas per nenio.
nun loĝante inter la riĉaj kaj povraj,
mi akceptas ridon por filantropio.

inter terano kaj alistelanino
2013.03.30

ni renkontiĝis malgraŭ foro de lumjaroj,
danke al kaŝaj ondoj kaj gravito forta.
tagnokte sub avidaj fingroj ni babilas
pri enta minustuŝo kaj nasko pervorta.

nokto okupita
2013.03.25

post intravejna perfuzo hora
mi savis knabinon el lago kun salo.
grimpante muron per ŝtrumpoŝelko,
mi kaj ino preskaŭ mortis pro ŝtonfalo.

silento
2013.03.23

ofte mi aŭdas nur mian ombron.
tro da homoj kiel arboj kovras la okulojn.
paŝoj kaj gestoj neniam ĉesas,
sed la buŝoj neapertaj eskapas orelojn.

35

superstiĉo
2013.03.22

anasido nomas kokon patro
kaj lernadas de ĝi kokerikon.
kiam la sekvanto enamiĝas,
la kriado ne havas efikon.

proprumo
2013.03.22

tombopriŝtelisto sin ankoraŭ viva enterigis.
laŭ la spuroj li ne povas iri al planita onto.
la riĉaĵo de alia neniam ja estas lia,
eĉ se li nun kuŝas kun la damo en la transa mondo.

nesinkrone
2013.02.22

flugante lumrapide, mi helikon ĉasas
sed tiu sur la tero iras dorsdirekte.
kvankam sufiĉe cirkla restas la orbito,
renkonti ĉiam estas maltrafi perfekte.

nekompareble
2013.02.21

sur la ruino viva, mi starigis ĥaton.
sarmentoj de legomoj la tegmenton kovras.
prospero riĉas frukte super mia kapo.
venas graveda ino. antaŭ ŝi mi povras!
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persisto
2013.02.20

sidante sur la pinto de arbido,
atendas mi ke la kresko min levu
sur la ĉielon. kelkdek jaroj pasis.
olda mi volas: junon ne forrevu.
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blokado
2013.02.18

la granda muro baras la okulojn de la ĉinoj
vidi pejzaĝojn fremdajn nur for de la nazopinto,
sed ĝi neniam malebligas ferhufojn eniri.
en la kaĝego ronkas kvinmiljara la pasinto.

foto el interreto
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enviado
2013.02.15

azenoj povas iĝi filmsteluloj
sed mi prezentas mian vivon fuma.
senvestaj fiŝoj ĝuas neĝan vintron
tamen mi tremas en la lito pluma.

ne tro malfrue
2013.02.15

fasketo da radioj tra kurteno
karesas mian vangon sur la kapkuseno.
rigardo maja antaŭ tridek jaroj
sentigas al mi varmon en vintra mateno.

bildoj ŝtelitaj
2013.02. 4

printempaj floroj sub aŭtuna luno
sin banas en somera brizo kun neĝeroj vintraj.
se ni la menson duŝas per sunlumo,
ĉiuj veteroj helas senflugcindraj.
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matura vivo
2013.02. 1

en barako inter montoj,
geedzoj produktas bovojn kaj ĉevalojn.
la vojo al aliaj steloj ne necesas.
per la reto mi tagnokte kaptas malrealojn.
foto el blog.163.com

bovoj forlasitaj
2013.01.27

taoisto iĝis feo sen reveni,
lasante la ĥaton kaj bovaron negardataj en montaro.
mi vojperdinta trafis la lokon forgesitan.
la bestoj min regalis kiel mastron per nektaro.
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riĉa movado
2013.01.19

de loko al loko veturas la vento
por praktiki la vorton 'saluton'.
nek komercante nek kultivante,
fluge ni fruktigas revon kiel ludon.

venĝo de arbo
2013.01.12

ĉe kampo arbo sidis mil jarojn.
tritikon ombrumis la krono.
al ĝi la kolera mastro metis fajron.
sen la arbo, kreskas el la kampo nun nur ŝtono.

serpentoj
2013.01.10

serpento kelkdek metrojn longa mortis ĉe vojego.
al ĝi frandemaj homoj restas apatiaj.
intervolviĝas du serpentoj sur tabulo nigra;
miaj klarigoj al studentoj estas ja antipatiaj.

efemera vintrodormado
2013.01. 7

mallaboremon mi preparis por vintrodormado
kaj jam entiris la kapeton en la karapacon.
sed mildaj klakoj de la fingroj kaj fiŝhoko kunbutera
min vekis. oscedante, ĉe la pordo faras mi grimacon.

41

interhejtado
2012.12.31

sub la firmamento plena de glacio
frotado de vortoj kun hararo flagrojn kaŭzas.
distanco de dek mil kilometroj
iĝas minuso. magivergo termofonton taŭzas.

malasimilado
2012.12.29 - 2

kaĝoj nutras tigrojn katoj;
pro opi-ni-o.depresio zomas.
faboj transgenigitaj en la formo de burgero
sur la brusto de belinoj vibrante aromas.

knabineto vendanta revmaizaĵon
2012.12.28 - 6

sub strata lampo trema pro glacio, knabineto
jen krevmaizaĵon vendas jen ekzercojn faras.
ŝin konfuzas la priskribo de andersen inta:
ĉu alumetoj brulis kaj stelaro vere falas?
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fotoj el interreto
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vivu saĝaj homoj!
2012.12.24 - 18

tiuj, kiuj volis sin protekti kontraŭ atombomboj
per katuno blanka kaj per kuirsalo,
ja travivis la mondfinan tagon stokante kandelojn.
nun arkeoj de riĉuloj eksoifas al inversa maro.

larmoj krokodilaj
2012.12.17 - 10

katastrofoj estas ja kreitaj per libero.
mondan finon homoj sub la paca flago spertas.
larmoj krokodilaj pagas kredon kaj apogon.
por diabloj mortaj paradizo nun apertas.

la alia bordo
2012.12.12 - 7

por sinmortigi li en maron saltis;
naĝadon li ellernis en sekundo kaj sin savis.
mevoj kaj delfenoj gvidis la pli rektan kurson.
post tago li atingis la alian bordon.

kia aŭspicio?
2012.12.10 - 4

ĉevalo fortika flugas tra ĉielo la serena.
la blanko trenas pigojn kaj kolombojn.
min kapoperdan ĉase sekvas bovo koleranta.
ĉiu paŝo levas el tero brulbombojn.
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botelo drivanta
2012.12.10

vitra botelo plenas de korp-ardo mia.
ĝin mi ĵetas en la pacan oceanon.
drivado estas serĉo kun aspiro.
kiam la varmo trafos similideanon?

eskapo ne eblas
2012.12. 9 - 8

liberiginte el katenoj la piedojn kaj la manojn,
tra monto kun rubusoj mi lepore kuras.
hundo persekutanta havas spritan nazon;
mi ĉiujn ĉifonaĵojn ĵetas kaj min trovas en alies brakoj.

rikoltoj
2012.12. 4 - 14

mi volis kapti mustelojn por mono
sed ĉiam ricevis nur ratojn.
mi deziris ĉirkaŭbraki primaveron pro juneco
tamen falis en kaptilon de vintro senlima.

plantoj kaj homoj
2012.12. 3 - 14

plantoj ne havas siajn pensojn,
sed ja la branĉoj scias ombron aŭ sunlumon laŭnature.
homoj posedas tro da ismoj,
dum la piedoj ofte sekvas blindan fumon tromature.
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sento de armstrong
2012.12. 1

la luno imagata estas glata kaj graseta;
tra la muslino ja videblas suko sur fromaĝo.
kiam la realaj brakoj la surfacon tuŝas,
ĝi sentiĝas kiel nesto dorna jam senbirda.
foto el filmo

tio pasis kiel printempa sonĝo
2012.11.30 - 12

viro knabinon seksatencis;
ŝi lin akuzis ĉe la tribunalo.
juĝistoj la proceson studis dum sep tagoj;
ŝi ekkonsciis ke ŝin fikis la najbaro - en koŝmaro.
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envio de purigisto
2012.11.29 - 2

la bebo de belino ne rilatas al DoNoA mia
kaj la fermilon jupan mi ne povas tuŝi per la fingro.
tikle ŝi siajn krispajn harojn sur la nuko fene levas;
se la denaska haŭtmakulo estus nur pro mia pigro!

kapdoloro
2012.11.28 - 7

promesas stare mi sumigi ĉiujn stelojn sur ĉielo,
revante ke libreto de la kosmo havu mian nomon.
okuloj suprenrigardantaj vidon kaj vertebrojn tordas.
kuŝante mi kalkulas harojn proprajn por forigi vomon.
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sanga papavo
2012.11.27 - 4

sanga papavo,
la suko kaj purpuro kun glupovo
dronigas nube min en via ravo.

foto el interreto
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floro de kulpo
2012.11.27 - 6

floro de kulpo!
suĉema la burĝono kiel polpo
min retas. elĉerpiĝas mia pulpo.

foto el interreto
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sentema mimozo
2012.11.26

planto impulsiĝema kreskas ekster cerbo.
velko kaj prospero spitas la sezonojn.
ĉe la nura susureto de folioj en la vento
ĝi vekiĝas kaj stariĝas por ekserĉi amazonon.

varme
2012.11.25 - 6

la lampo daŭrigas la sunon.
pluvo post pluvo ankaŭ pluvo...
ĉielo la nigra tremas frosta.
kato ĝuas duŝon en etuvo.

temo sekura
2012.11.24

julio, sunlumo, fiŝisto senvesta...
sur boato li kirladas la lageton per la jolo.
ondo, fonto, tajdo, ŝvito... kugloj.
rompiĝas la reto. sango. ĝemoj. bolo.

eklipso de la luno
2012.11.23 - 5

la gravito neonlampa kaŭzas erupcion ofte.
esplorista flagomasto falas kaj stariĝas softe.
ardo kaj malvarmo ĉiam sin apogas sur la suno.
tajdoj briditaj kiel roso vaporiĝas en pasumo.
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senila demenco
2012.11.22 - 2

la enmana koridoro rekta nur de kvindek metroj
rabis de mi tutan nokton sed la celo restis fora.
metro aŭ lumjaro? serĉis mi flugilojn kaj rad-aron.
perversio de spactempo faris min jam pirofora.

kultura skuo
2012.11.21 - 2

per la okuloj nigra-blankaj
mi volas legi la koloron de la oceano kaj ĉielo.
la blonda, blua, verda, ruĝa, bruna, griza...
min en la uteron tra la poroj sorbas la pelmelo.
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pando-rubujo
2012.11.20 - 2

en enua tempo mi pando-rubujon flaras,
kvazaŭ muŝoj serĉas manĝon aŭ nenion.
iafoje ratoj pie min demandas tie:
kiel ni atingos la ŝak-jam-union?

foto el interreto
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potenco de esperisto
2012.11.19

turniĝu la terglobo laŭ lia volo,
alie lia salivero la kosmon inundos.
praktiku animaloj homoseksualecon,
ĉar lia piso gravedigos ŝtonojn; sablo ekfekundos.

antaŭvespere de karnavalo
2012.11.18 - 10

antaŭvespere de karnavalo,
mi revis kiel naĝi en la karna valo.
knabinoj kaj mi pensionon ordis kaj dekoraciis.
la mielan scenon rompis mia debalkona falo.

sen vento
2012.11.17 - 2

sen vento, mi ekĉasas lumon
sur la orbito for de aero sufoka.
trinkante mian propran lakton,
mi artefaras pluvon por la ĉielarko.
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ho, maŝino!
2012.11.16 - 23

fora maskito volis kun mi amikiĝi.
plurfoje ĝin rifuzis mi ĉar ne videblis ĝia sino.
en la reto ŝatas mi babili nur kun ino.
fine ĝi elmontris sian subon. vere, ina. ho, maŝino!
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estas tro malfrue
2012.11.15

starante en la tombo de mi mem fosita,
vidas mi la nifan eteskalatoron.
ĉirkaŭite de realaj vojoj, la piedoj,
blindaj sed sangvinaj, jam ne havas plu motoron.

sankta la rozario
2012.11.14 - 8

fajrmeto, murdo, rabo kaj malversacio,
priŝtelo, seksatenco, koruptiĝo, bohemio...
ĝuante ĉiujn pekojn en ĉi tiu mondo brua,
mi estas sankta kaj kvieta kun la rozario.

foto el interreto
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nirvano de papago
2012.11.13 - 7

paro da papagoj vivis en la kaĝo pure ora.
dancoj, repoj... kaj ne mankis la sceno amora.
la ina fuĝis for por ĉasi la ĉielon;
la vira sidrecitis sutrojn ĝis la morto sendolora.

kontaĝo
2012.11.13 - 2

rosero stelon ombreske sekvas;
la tago kaj nokto iras sub lupeon.
kuŝante sur la tombo de ŝekspiro,
analfabeto sonĝas sin kiel korifeon.

dependo
2012.11.13

nokte la luno en akvo belas
danke al pureco kaj kvieto.
manĝante cindron varman de grandulo,
nanoj kolosiĝas pere de kurteno kaj kriego.

rekupero de pensoj
2012.11.12 - 4

senpordeco pensojn el fendeto puŝas.
ilin mi rekuperas per fenestroj malfermitaj.
la neeldireblaj estas sunumitaj,
kaj la malsekretaj - en rubujo kuŝas.
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leciono pri simplaj rimoj
2012.11.12 - 8

ŝi afektas doni al li ĉiujn amojn;
li bezonas nur la mamojn.
li ŝajnigas ŝin delekti per la koro;
ŝi orgasmas nur pro oro.

11.11 - la gefraŭla tago
2012.11.11 - 4

sidante kiel Lo en la ĉelo senspura,
fraŭlo spektas programeron svatan.
pulsas juneco sur la ekrano kaj en la kapo.
kvin fingroj ekimpulsas; sorĉistino kvar fortranĉas.

foto el interreto
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la lasta kliŝo nigra-blanka
2012.11.11 - 2

birdoj tuje ekstermotaj svarmis sur kaj super lago
en vilaĝo fora, jame forgesita.
mi tiun okazon devis fotografi,
okupis sed la filmon lastan nur junino en memoro.

nek viando, nek fiŝo
2012.11.10 - 7

la koro de dek ok jaroj
tikliĝas en la korpo duoncenta.
nek fiŝo nek viando sur ekrano povas min satigi.
suĉi sukon de la luno volas la sendenta.
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aŭtuna ekskurso kun gejunuloj
2012.11.10

frapas la pluvo primavera
sur la aŭtunan kranion,
igas min senti vintran glacion
kaj sopiri al fajro somera.

foto: studento
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urinoreo
2012.11. 9 - 4

la akvo fluis el la krano dorma
kaj etendiĝis de la lito al la murpiedoj.
domtremo. mi vekiĝis kun konsterno.
feliĉege la ur-ino ĉe mi ronronis plu seka.
**ore/o
〖medi.〗Troa produktado k/aŭ senvola ellaso de organisma likvo:
salivoreo, spermoreo, urinoreo = enurezo.
*ur/o
〖zool.〗Sp. de bovo Bos primigenius, SIN. Bos urus, formortinta
antaŭ kelkcent jaroj, de kiu devenas ĉiuj rasoj de domaj bovoj: la
grizbarba uro hirtigas kolhararon G.
piv

danke al gas-kono
2012.11. 8 - 2

la oreloj al mi zumas.
tion mi prenas por ĉielaj tondroj.
ombrelo necesas?
balonoj pluvas en la vidon.
*gaskon/o
1 Loĝanto de Gaskonio.
2 f pro ark. tradicio Fanfaronulo.
piv
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akcidentaj okazaĵoj
2012.11. 8 - 11

manĝante pomon, mordis mi la langon.
en kliniko kuracisto ridis jen senĉese:
ĉu pro la franca kisado kun la...?
ne? antirabian likvon injekti - necese.

ia kredo
2012.11. 7 - 14

adepto en la antaŭa vivo
venis kun dogmoj en la buŝo al ĉi mondo besta.
piulo aliveste vivas tage for de karno kaj viando
por iĝi homo en la venonta.

kutimoj
2012.11. 6 - 4

virpavoj per plumaro kolorŝuta
allogas la inseksajn aŭ timigas malamikojn.
stelulinoj razas la korpon nuda
kaj inkandeske tantaligas jukajn geokulojn.

geherooj
2012.11. 5 - 8

rajdante sur ĉevalo kongestita,
virŝafo jen estas ĉasata de ŝtormo.
aglino misilas tirante la kapon de fulmo,
kies voston prenas mi sur la cunamo invitita.
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kaprica vetero
2012.11. 4 - 9

jen ploras jen ridas
vetero nekaptebla kiel virineto ĉiam verda.
ie fajras; ie neĝas.
terure, ke ŝi tikle knedas la terglobon regoperda.

revenis mi al la lernejo
2012.11. 4 - 36

revenis mi al la lernejo
kaj trovis la lokon kie sidis juna mi kvar jarojn.
sur la podio en la ĉambro nun malplena,
mi volis al mi mem demonstri de mi iritan vojaron.

hunan-a normala universitato, foto el interreto / foto: interreto
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semajnofino
2012.11. 3 - 17

ĉe sojlo kato kun muso ludas.
hundeto kalkulas muŝojn fore.
mi skajpas kun blindulo pri beleco modelina,
demonstrante tuŝosenton de paralizulo fole.

serĉo de la formo
2012.11. 2 - 6

ekster la fenestro tamburoj eksonas.
miaj oreloj ĉe la lakto hieraŭa dronas.
infanoj nun surstrate marŝas en lerneja uniformo.
ĉu iu panjo mian formon inter ili konas?

hundo-studento
2012.11. 2 - 8

hundo vaganta ofte iras en klasĉambron.
tie li preferas sekvi anglalingvon kaj probablon.
la evento disvastiĝas danke al la fola reto;
lin faman volas tuj edzigi ne nur mojosa areto.
*Mojosa
eo.wikipedia.org/wiki/Mojosa

Mojosa estas adjektivo en Esperanto la origina kaj plej ofte
renkontata formo de la radiko mojos/, kun signifo egala al tiu de la
angla vorto cool en ties signifo de bonega aŭ laŭ la sociaj normoj
de la junularo. Efektive temas pri mallongigo de triradika kunmetaĵo
modernjunstila. Ĝi estas parto de la junulara esperanto-slango de
la 2000-aj jaroj. La vorto jam aperis ankaŭ en novaj libraj vortaroj.
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la tempo
2012.11. 1 - 20

fluante inter niaj fingroj el ostoj kaj karno,
sunlumo sible iĝas diamantoj aŭ sableroj.
en la tombo de la tempo konstruata,
ni mortante vivas kiel traboj aŭ pajleroj.

foto el interreto
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efiko de famuloj
2012.11. 1 - 2

bufo iĝis luno iunokte;
ekvaloras lia feko pli ol oro.
hirta la hararo kaj ĉifonoj disvastiĝas
kaj favofungoj sur la pugo, kiel morkoloro.

mi forgesis sonĝi
2012.10.31 - 12

hieraŭ nokte mi forgesis sonĝi.
ĉi-momente iom soifas la cerbo.
skajpumas mi kun freŭdo tajpe:
ĉu temas pri sek-sumo eĉ vakua la acerbo?
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lotusfloro
2012.10.30 - 5

iuj prenas ĝin por sankto
dum iuj ĝin rigardas kiel tenton.
en la okuloj jam kadukaj
la floro vekas al mi prijunecan penton.

foto el interreto
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opio
2012.10.30 - 8

o, pio tentas hipokriton.
oro naskiĝas sen amoro.
enkotigante siajn ostojn,
spiritoj ĝemas sub la floro.

izolitaj ŝercoj
2012.10.29 - 2

mi estas fore de li, ŝi, ĝi...
en la nokto sonĝa kaj la taga sonĝo.
menso ne regas propran karnon;
acida la pluvo subtere okazas de zomo al plonĝo.

virtualan dimanĉon
2012.10.28 - 28

matene mi diskutis pri io kun iu
netuŝebla en senmura ĉambro.
silento tondre breĉis tempajn zonojn.
la terpilkon fandis la ingvena ambro.

aŭguro
2012.10.27 - 14

tri porkoj fuĝis el stalo.
post ili mi kuris sur monteto arboplena.
ĉu mi estos riĉa aŭ fekunda?
aŭguristo diris: nun vi vivas pasiprema.
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rato kaj muso min suferigis
2012.10.26 - 26

rato amoris muson antaŭ kamerao
en mia ĉambro, kio aŭtomate enretiĝis.
policanoj min arestis kaj akuzis
pri disvastigo de pornaĵo. ho ve, lam-erao!

foto el interreto
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geratoj sterilaj
2012.10.26 - 14

geratoj sterilaj rabis.al mi librojn fiziologiajn.
kiel budho mi ilin akceptis.
leginte miajn versojn en la komputilo,
la edzino gravediĝis kaj kun sia edzo kuris for.

sen baro
2012.10.25 - 2

dum monato pluvas; pensas mi sen psika baro,
ke la suno kun belino vivas ekster la nubaro.
tage la korpo restas en alumetujo, tamen
nokte mi vojaĝas kiel barono mŭnchhausen.
*Munchausen rides on a cannon ball
foto el en.wikipedia.org/wiki/Baron_M%C3%BCnchhausen
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duŝo
2012.10.24 - 18

pluvo artefarita ŝprucas el la lotusfloro.
pro la kvar lampsunoj mi varmeton ĝuas.
sub la piedojn junaj la makuloj fluas
kaj tiuj jaroringoj frunte belas jam kiel dekoro.

prodaĵo
2012.10.23 - 2

kunportante la bitmapon,
mi ekveturis al la horizonto.
por mezuri vin ne nur en sonĝoj
mi pentris la ĝemelan rondon kiel la terglobon.
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rendevuo
2012.10.23 - 5

je la difinita horo venis vi
al mia ĝardeno kun maturaj mandarinoj.
anstataŭ suĉi sukon de la fruktoj
ni intermelkis la mielon el la nesto kvindekjara.
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ankaŭ mi volas flugi
2012.10.22 - 14

ankaŭ mi volas flugi
sed per fungoforma nubo tamen el saplikvo.
vidinte ĉielon la superan,
mi falu sur montojn aŭ en lagon.

foto el interreto
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mensa ligo
2012.10.22 - 5

superkresko de sableroj
per vento skeletigis la arbaron.
en la ĉelo miaj ĉeloj sen celo forfluas
restigante ostojn kun horloĝa eĥo.
foto: hao
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neatendite
2012.10.21 - 2

floko de nubo falas teren.
ĝin vergo prenas por belino en kaŝmiro.
la tago akvoatendanta estas longa ol la meza fingro.
bum! bolida fajro la sekecon trafas.
foto: yuedu
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inter prosperoj mi dancas nuda
2012.10.20 - 6

mia verdo velkis en printempo.
aŭtuna la ĉielo apartenas al iamaj samklasanoj.
inter prosperoj mi dancas nuda
kontraŭ la ombroj ŝtelfuĝantaj foren.
foto: yuedu

75

persistado
2012.10.20 - 7

danke al lupeco de la jaro,
mi perdis la foliojn kaj la sukon.
kun la piedoj en la tero mi ja staras per la ostoj
por subporti aman neston de gebirdoj blindaj.
foto: yuedu
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polucio nerezistebla
2012.10.18 - 8

fabrikoj por mamono pentras la ĉielon griza
kaj pro emo la fumantoj, siajn pulmojn nigraj.
nerezistebla la bezono ŝanĝas la manion al naturo
sed sukubo lasas eĉ asketojn farbi sian kalsoneton.
foto el interreto
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klono
2012.10.17 - 6

eltirinte blankan haron el sub la etkapo,
mi enterigis tiun ĉe la rojo ovotrempa.
kuŝante inter tomboj sur la nuba drapo,
mi atendas ke elkresku tie mi printempa.

progreso
2012.10.16 - 8

antaŭe ni naĝis en jako.
tridekjara mi ankoraŭ prenis geamoron por ludo de fiŝoj.
nun oni povas kuŝi en la seĝoj nudaj en ĝardeno
kaj la ĉielon fiki imagante nuboflokojn koral-piĉoj.

foto el interreto
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bela legendo
2012.10.16 - 2

nu, en la milito de steloj, min trafis lasera kanono.
de la marso al la tero mi ja rampis sanga.
okupitaj ĉiuj hospitaloj kaj mortintaj ĉiuj kamaradoj.
tempo haltis. ino min vivigis per la lakto kaj la varmo langa.

foto el interreto
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gardisto sonĝanta
2012.10.14 - 4

havante tro da kugloj, kontraŭ la ĉielon mi pafadas
por saluti tagojn karmemorajn.
iama virga tero estis jam plugita de migrinto.
antaŭ graseta la ĝardeno mi ja estas gardisto sonĝanta.

metempsikozo
2012.10.13 - 2

ĉio estas teda;
ni kreu neniecon por adori.
neniu vidas nenion;
por la mortinta koro, tiu iĝos freŝa ĉio.
*metempsikoz/o 2
1〖reli.〗Doktrino pri la postmorta transmigrado de la animo el iu
korpo en alian.
2〖reli.〗Tiu transmigrado mem. → merito.
piv
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ili volas flugi
2012.10. 8 - 7

ili volas flugi
sed povas nur sub la plafono.
allogaj estas la steloj
tamen kuŝas en la vitra kloŝo.
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honoraj diplomoj
2012.10. 6 - 10

de la infaneco ĝis hieraŭ,
mi ricevis tro da diplomoj honoraj.
kun la surdigaj laŭdoj kaj blindiga nubo,
ĉi-momente mi jam muta almozpetas en vilaĝoj foraj.

beboj
2012.10. 4 - 8

beboj protestas per plorado
kontraŭ malsato, frido, nekomforto...
forgesante haton, memorante lakton,
ili ridas al frateco vera aŭ afekta.

amo karmemora
2012.10. 3 - 6

manĝado ĉe la sama tablo kaj lernado en la sama ĉambro.
koro ĉe koro; karno for de karno.
en la kvar jaroj la okuloj sed ne la buŝo parolis.
ni ne estis gemonaĥoj tamem sciis nur la amon, ho, senoran.

vivo kun sukubo
2012.09.28 - 11

ijk amigis min kaj ŝin, kaj nin uk geedzigis.
kiel fotisto-pentristo mi esploras ŝian korpon;
ŝi, dum tridek jaroj, mian koron estante spiono.
ho, en miaj versoj ŝi jam trovas nur sukon kun kubo.
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novaĵo
2012.09.22 - 2

varme nudiga estas tago de julio.
neĝo kovras verdajn branĉojn.
senvesta siestas viro sur hamako.
ino en pelta jako melkas lin kvazaŭ kaprinon.

jam estas tro malfrue por bedaŭri
2012.09.21 - 4

dum la juneco nigra-blanka,
ĉiuj revoj estis decaj sur la reloj.
kiel pura ĝentilviro,
nun mi ofte sonĝas ke belino min perfortas.

laŭmoda vesto
2012.09.16 - 9

surhavante ĉifonaĵojn nur pentritajn mi promenis
sur strato plena de koloraj homoj.
enviaj okuloj min postkuris kvazaŭ modelinon.
forlavis la farbojn pluvo; ĉiuj kriis: ho, skeleto!

kien mi iros?
2012.09.16 - 10

la vojaĝsako estas plena de ideoj.
kien mi iros sen reveno?
veturpago kaj celloko al mi mankas.
kun diplomo mi laboron ofte serĉas en la lito.
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paneo de elektro
2012.09.14 - 4

paneo de elektro! ĉio solidiĝis ekster pordo.
imago en la kapo kontrolas lineojn.
iuj batalas kaj aliaj jam kapitulacis.
scenoj el filmoj prezentiĝas nun sur la reala tero.

la leĝo de la ĝangalo
2012.09.13 - 6

tigroj kaj leonoj estas ja demokratiaj;
ili lasas bovojn kaj ĉevalojn memelekti morton aŭ rifuĝon.
malfortuloj estas ja liberaj;
ili havas la rajton oferi sian teron aŭ ŝafaron.

la historio ripetiĝas
2012.09.12 - 8

iam la drako povis flugi kaj kuri laŭvole.
nun blinda ĝi sur marĉo kuŝas kiel ŝtipo.
kiam vermoj la internon mordas ĝis la kapo,
tiam nepre ratoj ĝin en pecojn ŝiros senskrupule.

kontentigo de bezono
2012.09.11 - 2

mi faris domegon nur el alumetoj.
en ĝi mi spektis erotikan filmon.
vento ĝin faligis. amitabo!
la magia vorto savis min. sanktulo ja naskiĝis.
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kredo je mensogoj
2012.09.10 - 6

dopilo majstrigas frenezulojn;
fakuloj prenas sian generilon por ginsengo.
morto estas vivo, kaj mortigo, savo transpaŝi tri mondojn.
perdo estas gajno, do okupateco, venko.

la naŭa de septembro, 2012
2012.09. 9 - 4

pluvo frumatena birdojn silentigis.
la dato, forgesita de ŝi, venis ĝustatempe.
duoble devojiĝis la sonĝo planita.
pafo intence akcidenta trafis foran ombron.
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lupinfano
2012.09. 8 - 16

infano kreskis kune kun lupoj.
ĝi laŭ lupeco agis home.
budho savis knaban lin en templon.
plante li vivas kontraŭ homeco.
foto el interreto

foto el interreto
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profetaĵo: pereo de la nacio
2012.09. 7 - 11

sur la fekunda kaj olda tero
tro multaj malfortuloj nutras multajn potenculojn,
kiuj migrigas siajn idojn en krimujojn je ŝtata elspezo.
hibridoj revene okupos kaj buĉos la landon kadukan.

sonĝo difektita
2012.09. 6 - 6

ideoj neregeblaj vagas en la buŝo.
ŝprucigi la pliajn el la gorĝo fingroj volas.
venas dragistino kun saketo plasta.
vekhorloĝo sonas. la averto bremsas ĉion.
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karmo?
2012.09. 5 - 9

viro siestis en sia ĉambro.
eniris ŝtele serpento kaj lin mortigis morde.
ĉe la funebra ceremonio,
ĝian viandon homoj manĝis sible sen li.
bildo el interreto
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serĉado de inspiroj
2012.09. 4 - 12

sidante aŭ kuŝante mi ne povas
trovi ian ajn kozon miriga,
do starante sur la manoj,
mi vidas: oni estas ino kaj 69, 96.

amo inter muso kaj serpento
2012.09. 3 - 3

fiera pri sia plena brusto muso en flagroj kuŝas.
serpento prezentadas sian domon sur ekrano.
magneto svatas ilin profitige.
kisado... li englutas akcidente ŝin envestan.

foto el interreto
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bovinoj
2012.09. 3 - 4

bovinoj manĝas nur herbojn
ne por religio aŭ ripari siajn pekojn.
naskado ja rezultas el naturo sed ekster volupto.
melkemajn homojn ili per la lakto ĉefe nutras.

foto liverita de BisBald Catherine www.ipernity.com/home/bisbald.catherine
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fruaŭtune
2012.09. 2 - 11

verdaj fruktoj estas jam plukitaj de avidaj manoj.
la trunko nemovebla faras ne alion ol tremadon.
rabistoj flugas for laŭ lumaj reloj el aŭtlampoj.
folioj sopiraj per vento la ombron postkuras.
17jara proparolantino de reta ludo / foto el interreto
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atendo de murdo
2012.09. 1 - 8

pluvo senĉesa miajn vortojn malsekigis.
humida humoro esprimiĝas nur per ondoj.
hidrocefalo min doloras kvazaŭ kugloj en vaskuloj.
venu murdistino kaj la kapon ŝvelantan fortranĉu!
foto el interreto
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akvo kaj matematiko
2012.08.31 - 10

ĉu akvo kaj matematiko povas ja konservi
nenion alian ol neŭtrecon
nur rifuĝante
en alian stelon ol la tero?

hejmo en fora angulo
2012.08.31 - 7

ratoj kaj serpentoj ŝtele hantas
la neston de birdo lukranta panpecojn,
kaj tiujn manĝante la edzino kun la ido
ne povas ne nutri katon kaj luphundon aĉetante fiŝojn.
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kamparanoj-laboristoj
2012.08.30 - 3

per siaj graso kaj ŝvitoj
ili ade gravedigas la monujojn de kapitalistoj.
ŝparante monerojn ili la edzinon ĝuas
kiel maloftan ŝtatan subvencion.
*inspirita de la artikolo de minosun www.ipernity.com/blog/xlp_minosun/408855
malofta kuniĝo de geedzoj /foto: interreto
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en nigra nebulo
2012.08.29 - 9

en nigra nebulo mi remadas ĉe feino.
ni babilas esperante pri akvo kaj lakto.
leviĝas vento kaj sunlumo vaporigaj;
papago balbutas al mi anglalingve sur dezerto.
virino kaj papago de Gustave Courbet
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pento kaj konsolo
2012.08.29 - 2

ekscitante instinktajn rebatojn,
homoj gajnas oron kaj honoron sangodrinkan.
danke al morbo konscienco estas ekvekita;
venas konsolo nur de la vundita bovo.
foto el interreto

ŝancoj
2012.08.28 - 2

aĉetinte aviadileton,
mi ne povis trovi la ĉielon por flugado.
post kiam el ĝi mi faris aŭton,
la vojo al la hejmo estis jam perdita.
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feliĉa fino
2012.08.27 - 10

ĉasante riĉon, sola li falis
en subteran palacon orplenan.
sen akvo, manĝante tiujn perlojn,
li mortis sur la korpo de princino.

vokado
2012.08.25 - 8

tro da semoj svarmas pinte de la arbo,
preter kiu sataj birdoj flugas.
kapjesado vokas la horloĝon.
vekiĝu, destinita hokĉifonistino!
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ĝuado de kaptiloj
2012.08.24 - 8

herboj kun roso, muara grundo
kaj glitiga papero allogas
boaojn defali de la laŭroj aĉetitaj.
deĵetinte haŭton, tiuj serĉas pli novajn kaptilojn.
foto el interreto
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eraro trafas kulpon
2012.08.23 - 23

akvomelonoj salivumigaj
magnetas okulojn soifajn.
venenaj serpentoj
ofte atakas ovritajn truojn.
foto el interreto
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maturiĝo
2012.08.22 - 9

ŝultrante la kanonon, en aero
iam mi ĉasis stelojn kaj vampirojn.
manante la bastonon, sur la tero
nun mi serĉas fungojn kaj lampirojn.

maro artefarita
2012.08.21

el larmoj subteraj
pupoj faras maron kolorplenan.
en ĝi fiŝoj peklitaj huraas
prenante bombojn por bombonoj.
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la vojo estis perdita
2012.08.20 - 3

iama necesejo nun estas butiko.
kien mia akvo ŝprucas?
levante la voston kuras mi sur monton.
du inoj en arbaro sin intermelkas ufe.

virga plaĝo
2012.08.19

for de ŝtonaj muroj kaj viandaj kameraoj,
asketo demetas ĉiujn kamuflilojn en kaj sur la korpo.
marvirino kaj li povas naĝi kaj baniĝi, sumumiĝi...
en aŭ sur la akvo jen blua jen ruĝa jen blanka.

ferio sub velo
2012.08.18 - 5

inter steloj kaj fiŝaro,
lulate de impulso boateto dormas.
montoj, valo, ebenaĵo, herboj, rojo...
tra nubo la masto flugas kun rosgutoj.

sopiro al foreco
2012.08.17 - 6

al la ĉielo mia gapo sagis.
rivero kuŝas sub domo.
marto estis najlita sur foto.
post kiom da lumjaroj ĝi atingos la anĝelon?
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honesteco
2012.08.15

la hararo kreskas plante
sur la kapo defaliga.
spite al ismo kaj edifo,
ili perceptas nigron kaj blankon.

akcidento
2012.08.14

kulo flugis preter mia dorso.
ĝin per la lasera rigardo mi trafis.
amitabo. min pardonu!
ĝia ombro aŭdigis misilon.

ĉie la luno estas de sama formo
2012.08.11

tra la luko mi rimarkas
ke ĉiuj steloj estas pli brilaj ol lampoj.
malferminte la fenestron,
mi trovas sunojn en alumetujo.
*olimpikoj travidigas al mi la tutan mondon. nun ke homoj povas
malkaŝe treti la regularon k ricevas oficialan aprobadon en la ludoj,
nenie troviĝas t.n. demokratio, libereco, egaleco k justeco en la
leĝo k la homaj rajtoj.
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akvo kaj vento
2012.08. 7 - 6

akvo kaj vento ne havas oston,
ĉie kontentigas sin per sia sorto.
ŝtormo,
ribelo kontraŭ premo kaj ŝovo.

por sekureco
2012.08. 6 - 3

la dialogo inter herboj arbojn ne ofendu.
la ĉielo kaj la tero.apartenas nur al bestoj.
tondroj, muĝoj de dio far oro,
trafas nur feron putran en koto bovmerda.
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tajfuno
2012.08. 3

malgraŭ varmogradoj konkava-konveksaj,
spite al ombrolumaj aerpremoj,
kvieto restas de piedoj al la kapo.
tajfuno naskiĝas danke al oblikva kirlo.

foto el theolympianblog.com/britta-heidemann-naked-and-victorious
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olimpikoj 2012 en erarlumoj
2012.08. 2 - 18

leviĝas erarlumoj* el la koroj dislokitaj,
kiuj kaŭzas la militojn inter la koloraj haŭtoj.
iuj povas glavi la ĉielon dum pli ol cent jaroj,
aliaj sed ne devas fingri la mureton en sekundo.
*erarlumo
=vaglumo
Facila k rapide estingiĝanta flamo, produktata de la membruligo de
gasoj metano ks eligantaj el marĉoj aŭ grundoj, kie putras organikaj
korpoj; temo de multaj superstiĉoj: koboldoj kun vaglumo sur la
ĉapo Z. (el NPIV)

foto el interreto

ĉio pasis kaj ankoraŭ daŭras
2012.08. 2 - 2

traktoro premis marton en potpecojn.
morto min brakumis per tretado.
ĉio pasis kaj ankoraŭ daŭras.
mi feliĉas en la mondoj planta kaj bestara.
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sen fruktoj
2012.08. 1 - 5

vakuo balonigas kapon plumboplenan.
vortoj en stalo volas fuĝi.
la fontoplumo staras foje kaj refoje.
blanka la inko ŝprucas sur kotonan nubon - nulo.

estas varme
2012.07.31 - 2

eĉ en fajro nudo malas al moralo.
mi kuŝas en vatita jako sur la maro.
sub gvata lumturo fiŝino min fikas pro-mise.
ĉe vekiĝo mi dronigas aviadilŝipon pise.

tro riĉa
2012.07.30

sur la kampo svarmas ovoj kaj moneroj.
por piedoj la kunmerdaj vojo ne troviĝas.
ekflugo, de kokejo al la lando promesita.
tie la kugloj el ekrano estas oraj, dolĉaj.

mi havas okulojn pli grandajn ol la ventro
2012.07.29 - 4

estante bebo,
mi kuras sur la lakta vojo.
la piedo glitas kaj la korpo falas teren,
sed la kapo sunen flugas for del trunko.
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malsano longviviga
2012.07.28 - 4

malsano longviviga faras al mi mavan sangon.
ensonĝa la pereo de la homo kaj la dinosaŭro
okazas ĉe mia palpebrumo, kiam deciduaj arboj
grimpas sur la kapon plenan de veneno naja.

momordiko
2012.07.26 - 11

eĉ sen subteniloj
la barbfadenoj penas kapti kozon en aero.
florado estas instinkta,
malgraŭ ke la frukto apartenas nur al sorto.
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olimpiaj ludoj
2012.07.24

nudigante popolanojn,
la registaro sub la flago luksigas ĉevalojn.
en la krono de mamono la vizaĝo tromuskola
kovras milionojn da skeletoj.
la pesilo kuŝas sur la grasaj langoj;
misoj kreitaj de nobeloj estas trafoj ormedalaj.
la punkto kiel la suno
ne retuŝeblas katenante piedojn senŝuajn.

mistrafo
2012.07.23

sorĉite de aero, knabinoj ostecaj
gustumemas nokte ĉielarkon senkoloran.
zonante la stomakon kaj ovujon, ili nutras
koton kaj ŝtonon per sia graso.

duonvoje
2012.07.23

apenaŭ la masto ŝveligas la velon,
reŭmatismo la artikon tordas
ŝtormo kaŭras ekster la pordo ovrita.
abortas acerbaĵo en hidrocefalon.
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eta grando
2012.07.22

la liva mano mortigas la dekstran
kiel batalas tigro kontraŭ tigro.
luinte flagon lupan, vulpoj venas;
la leono testude manĝas sian inteston.

la fino de kulto al violento
2012.07.21

arbo el greftado loĝas en alies nesto.
la branĉoj sin etendas tra pordoj por ĝui
ostojn de herbetoj instigite intermordaj.
bruligo per blovo la trunkon cindrigas.
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amo perdita
2012.07.21 - 12

ankoraŭ junaj la knabino kaj la knabo?
de tridek jaroj klaras la kolomboj kun ridetoj.
vento atendas, kiam la mastroj poŝte ricevos
ŝipojn da rakontoj duonlunaj.
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kie mi estas?
2012.07.20 - 18

kie mi estas?
en la aliaj ses dimensioj.
momenton! respondas la ombro.
la spuroj riveliĝos baldaŭ el la forviŝitaj.
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forgeso kaj memoro
2012.07.20 - 12

iam sablero min plorigis;
kie kaj kia nun ĝi estas,
mi neniam volas scii.
iam vento rabis al mi ĉapon;
kiam kaj kiel tio okazis,
mi jam forgesis.
iam mi ŝtelis de ŝi la folion;
kiam kaj kiel tio okazis,
ŝi jam ne memoris?
iam mi ŝin plorigis;
kie kaj kia nun mi estas,
ŝi ĉiam volas scii?

somero inter muroj
2012.07.20 - 6

foriginte la tegmenton per spirblovo,
mi ĝuas pluvan duŝon en la lito.
kiam tondro faliganta la murojn alvenos,
por ke la gejsero verdigu montparon?

taŭo
2012.07.19

oceano rampas en memoron
de konkulo dek mil jarojn for de maro.
el la akvo kreskas lakta vojo.
sur blanko grandiĝo de fiŝo signifas nuliĝon.
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impulso en kaĝo
2012.07.18 - 4

je la sesa frumatene,
birdoj kvivitas inter folioj.
mia impulso en la kaĝo saltas.
kareseblas nur ĝemetoj el najbaroj.

seka pluvego
2012.07.17 - 4

pluvego.
mi piedbate renversis maron.
la koro restas seka.
lafo estas premata en haroj.

kolora doloro
2012.07.16 - 6

la stomako pli profunda ol ĉielo
estas jam plena de sunonoktoj.
mallakso.
la buŝo volas engluti steltagojn.
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lunatiko
2012.07.14 - 8

legante la libron dao de jing de laŭzi,
mi babilas kun belino,
kuŝante sur lito la senforma.
de ekzisto falas la museto
tra pordo en truon jame neekzistan.
ni du iĝas papilioj
kiel fiŝoj flugas super luno.
tik tak... piko estas mistajpita tiko.

dormante
2012.07.13 - 13

dormante mi knedas la terglobon
guteroj kaj ilin lasas nutri la vermaron
en mia ventro, esperante
ke la naskotoj bruligos la maron.
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koŝmaro
2011.12. 1 - 2

koŝmaro tranĉis la nokton en pecojn.
en unuj pecoj mi estas persekutata, kaj en
aliaj pecoj, persekutanta.
la tago reprezentiĝas en la cerbo vigla,
en kiu fluas la rivero de la historio.
kurinte en tombon,
mi ricevas de la mastro la ordonon
ke mi reiru fosi la mian.
inundo venas.
en la akvo mi mortas de soifo.
la buŝo estas ligaturita.
kriado ruliĝas en ĉielo.
kosmo estas en la litkovrilo sur la korpo.
ŝvito, suko kaj urino.
planto prosperas inter bestoj.

folioj
2011.11.30 - 2

folioj sur la stratoj
vivtenas amason da purigistinoj.
jen vintra atribuo.
barboj, ruboj?
miaj aĝo kaj saĝo
ne povas plenigi
la ventron de unu
esperantistino.
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tuboj
2011.11.29 - 4

tuboj portas al ni
gason kaj akvon.
tuboj en la tero;
tuboj en la domo.
tuboj donas al ni
ĝuon kaj ĝuigon.
tuboj en la viro;
tuboj en la ino.
tuboj apartenas al la paroj.
tuboj apartenas al la landoj.
al ni ne mankas propraj tuboj
feraj kaj karnaj,
sed ni ĉiam pensas pri
la tuboj de aliuloj;
edzecaj ludoj kaj militaj ludoj
detruas niajn sangotubojn.
tuboj en aŭtoj.
tuboj en ŝipoj.
tuboj en aviadiloj.
tuboj de pafiloj.
tuboj de kanonoj.
ni faras tubojn
por plekti labirinton,
en kiu ni manĝas nin mem
kiel araneoj manĝas muŝojn,
kiel manto manĝas manton post volupto.
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ĉio eblas
2011.11.28 - 4

aŭto trapasas tunelon virgan.
la ŝtonplena monto estas pli mola ol akvo.
infanoj nekonataj svarmas en la vilaĝeto,
kie mi naskiĝis antaŭ kvindek jaroj.
la gekunuloj de la infaneco restas junaj kiel miaj idoj;
la tempo tie estas verda.
knabineto sin ekĵetas kvazaŭ amatino
sur mian bruston ardan pro impulso
kaj ŝia kolo min sufokas.
mia edzino gapas al ni,
kun mieno tondre trafita.
la knabineto estas ja ŝia filino,
kiun sed ne mi naskigis.
ĉe sunsubiro mi fotas patrinojn
kun sia bebo suĉanta mamojn.
matenruĝo kaj bovaro
sin trudas en la scenon varman.
mia patrino dudek jarojn pli juna ol mi
iras al mi, subtenante mian patron jam centjaran.
kio misordigis la generaciojn?
la homaro nun naskiĝas malvirga kaj trompa.
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blokado
2011.11.27

abolitaj estas ĉiuj vojoj;
la piedoj iras en la feraj pugnoj.
la senforma reto pli grandas ol kosmo.
fiŝoj ne povas ne sin manĝi.
tro da grenoj igas buŝojn morti pro malsato.
filantropioj kiel vermoj prosperas en suno,
kie brulas la ostaro de la fratoj kaj fratinoj.
la flago el sango super la tombejo flirtas ĉiam.
gloroj kaj revoj ofte skribiĝas en la ŝtonoj.
buĉu nin!
ni estas ŝafoj sentestikaj.
bonzinoj loĝas en vilaojn de kristanoj,
ĥore kantante sutrojn por ke perfortantoj longe vivu.
la pordoj estas ja ŝlositaj;
semoj maturiĝu en la korto senpage vendita.
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la arboj ekster mia korto
2011.11.26 - 2

aŭ deciduaj aŭ daŭrfoliaj
la arboj staras ekster mia korto
dum la diurno en la diversaj sezonoj.
sen saluto kaj sen adiaŭo
mi kun ili renkontiĝas kaj de ili redisiĝas
de tempo al tempo.
ili ĝuas miajn spirojn
kaj samtempe mi iliajn.
necesas nek negoco nek promesoj.
iam mi pisas al ili nokte
kaj iam ili batas min per siaj rosoj en mateno.
la interŝanĝado de la sukoj
kaŭzas nenies gravediĝon.
paco en bruo kaj silento.
foj-refoje folioj falflugas
sur mian nudan korpon en la pozo stara aŭ ekkuŝa;
ilin mi metas en albumon
sub la kapkuseno kun salakvo.
jam ne temas pri amoro,
kvankam ofte mi volas karesi
la radikojn kiuj erektiĝas
sub la lito unuloka.
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morta rivero
2011.11.25 - 2

akvon sieĝas etaĝdomoj.
la koloro miksa de sapo kaj lakto
densas inter arboj.
sur tiuj branĉoj kalvaj kaj jam ĉiam senfoliaj
pendas junaj mamoj kaj vizaĝoj
en la formo de gravuro arta.
ilin viroj sekigas en la suno memfarita
por satiĝi dum la granda aĝo.
infanoj devigas esperistojn
paroli en la usona lingvo:
"i is teachairs."
do mi instruas miajn bebojn
ke ili ne ludu kun la cicoj de la panjoj.
ekster mia atento, flavbekuloj ekmordas
miajn piedojn kiel fiŝoj homomanĝaj.
kun tranĉiloj en la poŝoj mi volegas
mortigi ilin sur la likva strato.
okuloj sangoĵetaj mian kapon trapenetras.
mi ne povas ne libele fuĝi
en la domojn senfenestrajn
por kune kun la policanoj
masturbi la trunkojn for de tero.
la spirito falinta ĝemadas
atendante ke la atombomboj
de unu naŭ kvar kvin revenu savi nin.
la fina venko pulsas tra la ĉerko
drivanta sur la morta rivero fermita.
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kozo
2011.11.24

io aŭ iu
min obsedas
inter sonĝoj kaj vekiĝoj.
ĉe forĵeto mi ektrovas
ke fero egalas kotonon.
kune kun kozo
sub la ĉielo klimatizita,
la koro restas ludema,
nur se vento ne perfidas la sekreton.
sango estas pli vigla ol akvo,
spite al distanco,
ĉu en dezerto ĉu sur marĉo.
kamelio aŭ boato uzanta spiriton
ĉiam troviĝas en la fulmo
el haro-kontraŭ-haro.

nul dividas nul
2011.11.23

nulo kreis nulon.
la tero kaj ĉielo
naskiĝis el inter dentoj nevideblaj.
nenion regas la nulo.
la buŝoj senlangaj
moviĝas kiel konkoj.
nenio estas ja ĉio.
sensonaj vortoj en la korojn pluvas.
jen la rilato inter nubo kaj nebulo.
akvo trafas akvon;
brulo granite daŭras.
la fingroj for de la manoj
trovas vojon en la ŝuoj sur la kapo.
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dialogo kun la ombro
2011.11.22

vi ĉasas min
aŭ mi vin sekvas,
danke al sunlumo.
nubo kaj nebulo nin disigas for,
sen mortigo.
la nokto ne estas peko de la luno.
lampoj kaj okuloj kun neonoj
penetras niajn kamuflojn.
fando de vi kaj mi
estas volo de la vestoj,
kaj ankaŭ trudo de pluvo aŭ neĝo.
la kurado de arbo kaj herbo
ne rilatas al piedoj ŝtonaj.
ekster la domo sen fenestroj,
pomoj kaj serpentoj iras al ni ŝtele.
la dialogo inter ni
ĉesas kun bruo.
tro da vortoj glitas
en la minuson.
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pasio ŝlosita
2011.11.13 - 6

pasio ŝlosita
estas en la domo kun kateno.
eĉ dum vintro ĝi restas ribela.
la instinkto ne komprenas
kio estas ĉelo.
inter la ĉielo dika kaj la tero dura
la volo staras kiel monto elpremita.
ekster la nigra arbaro flugas birdoj senflugilaj.
pulsas ondoj sur nebulo.
ŝvito kaj sango fluas tra la tuboj.
kie kuŝas la valo por savo?
ŝvelo. rompiĝo. putro.
libereco venas ĉe la morto regalema.
ventego pikas la trunkon.
tremo.
folioj ekfalas. kaj neĝo kun akvo.
nudeco montriĝas sub la luno seka.
danke al vermoj vorantaj vermojn,
la vundo fermiĝis.
fajro plue dormu
interne de sako sub nulo.
la travida korpo jam sin metas en kristalon.
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riĉulo kaj malriĉulo
2011.10.24 - 12

riĉa knabino kun siaj bonzo-korpogardistoj en superbazaro

malriĉa knabineto kun sia frato en klasĉambro

fotoj el interreto

sub la sama ĉielo,
en la sama epoko.
knabino ĝuas gardon de bonzoj
vizitante superbazaron;
ili ne komprenas kia estas ŝia korpo.
knabineto sian fraton flegas
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aŭskultante lecionon;
li ne scias kiu estas lia panjo.
...
ŝi abele lernas
oceanografion por onte pli ŝafe
zorgi pri ŝiaj infanoj orfiŝaj.
tio estas fera leĝo kaj destino ŝtona.
egaleco kaj justeco
skribiĝas en la lernolibro.
ŝiaj gepatroj propravole
al ŝiaj gepatroj dediĉas
siajn sangon kaj ŝvitojn.
kaj ŝi certe volontos akcepti
ŝian ĉevalselektan dungon en la domo
kiun konstruas kiel bovoj herbomanĝaj sed senkredaj
ŝiaj gepatroj fore de siaj infanoj
por ŝiaj gepatroj kredantaj pie je budhismo
kvankam vorantaj ostojn.
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la granda muro - funebre pri infano dispremita
2011.10.22 - 7

foto: interreto

la drako de dek mil lioj
beligas la landon dum miloj da jaroj.
sub la piedoj feraj
ĝi estas serpento senspina.
hazardaj staroj dependas de sango
kaj karno interfrate trompaj kaj mortigaj.
vakse memblokiĝas la okuloj kaj oreloj;
la korpo ĝuas flugon en sia ventrego.
la putraj intestoj
nutras la kapon pajlan.
oscedado de opio kromedzinojn orgasmigas.
oro kaj amoro senigas la koron.
maljunuloj mensogemaj
komplotas kun blankaj formikoj.
la radoj bonhavaj
prenas la korpon de infanoj por ekspresa aŭtovojo.
homoj kaj bestoj sur la gardoturo
sin kaŝas en fumon.
la nebulo anesteza
gustumigas mortan karnavalon.
vivuoj resonas
laŭ la kurbo brila.
patrinoj gravedaj je lumbrikoj
kun plezuro perfortita
serĉas nigrulojn kaj blankulojn
ekster la muro brika.
la flava DNA
variacias en nitrata acido bolanta.
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kandeloj
2011.10.20

dum la tuta tago sen elektro,
kandelojn rememoris mi en nubo.
la suno tiujn ne povas bruligi.
kutimante kuŝi en ĉelo subtera,
ili eĉ ne povas ĝui la brilon de fulmoj.
musoj prenas ilin por manĝaĵoj iam;
ĉiam la premio estas nur urino frosta.
ofte homoj ilin ja invitas en la naskiĝtago;
tio estas ludo – larmoj kaj pereo
akompanas frenezon afektan.
animalo volas vivi kiel planto,
sed animo estas decidua.
geamorantoj ŝtele gustumas
ruĝon artefaritan sur scenejo
sub la libera ĉielo plena de fragoj flagrantaj;
kandeloj ludas la rolojn de steloj,
ne sciante ĉu ridi aŭ plori.
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degenero
2011.10.18

ĉiuj imperiestroj vekiĝas el tomboj.
studentinoj volas iĝi
iliaj feniksoj aŭ paseroj.
la karno pli valoras ol la cerbo.
litoj el oro kaj pugnaro
estas palacoj kreantaj diojn.
la sceptro pesilon klinitan
anstataŭigas per kompaso.
en la direkto jam drinkinta
savitoj akuzas savintojn
pri akcidentoj kaj tertremoj.
spektante homfaritajn katastrofojn,
gebestoj rondan vojon prenas.
infano estis renversita
de aŭto kaj ankaŭ
ties sekvanto fuĝis for - de sur ŝi.
dekoj da rigardantoj aprezis la scenon,
kun la manoj en la poŝoj de la pantalono.
la radoj kun la sango burĝona
flugis en la sinon de hudhao.
laozi kaj zhuangzi ridas sur lotuso blanka.
lasu la nigron kovri la sunon!
aviadilŝipoj estas lunoj kukaj.
invitu en viajn hejmegojn murdintojn
por ke tiuj ĉi instruu vin buĉadi viajn filojn
ĉar ili donacis morton al viaj gepatroj piaj.
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vojo
2011.10.17

inter paradizo kaj infero
vojo distranĉas lumon en pecetojn.
laŭ la kurbo arboj iris
sur la pinton for de polvo.
pli da sarmentoj kaj arbustoj
atendas venton en la nubo ambigua.
la erekta monto estas impulso de ŝtono.
deziroj de semoj trompis birdojn.
la arboj neniam plu bezonas
la kurson dancantan sur la kongestaĵo.
nur homoj kun piedoj sen flugiloj
ĝuas tiun vojon inter ĉio kaj nenio,
kiun ili detruadas kaj tuj rekonstruas.
la ombro de la birdogrupo
fiksiĝas en la ŝvelaj sangovazoj .
formikoj sekvas ja formikojn
trapasante vivon kaj revivon.
akvo tenta ĉiam estas ekscitiĝo de la homoj.
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lupo kaj virino
2011.10.16 - 5

frosto kaj malsato sieĝas hundeton.
batas la terglobon sed ne homon ĝi.
ĝin adoptas virineto.
per sia lakto ĝin ŝi nutras.
ĝi ŝin prenas por sia patrino.
ili estas lango kaj dentaro.
sub la ĉielo regas naturaj instinktoj.
monto iĝas maro en sekundo.
la dentoj de lupo
kreskas el ĝia buŝo matura.
ŝi al ĝi etendas la langon;
per siaj dentoj ĝi ŝin gratas
por mildigi ŝian jukon.
ĝi ŝin trompis pretervole.
dentojn ne pro dentoj,
ili restas filo kaj patrino.
okuloj karesas okulojn.
ŝia sino la lupon hundigas.
promenante kun ĝi sur la stratoj,
ŝi ofte al ĝi babiladas:
homoj estas lupoj nedenaskaj.
la planto naskiĝas senarmila;
ankaŭ la homo kiel la besto.
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fajro kaj glacio
2011.10.15 - 6

geiĝo de fajro kaj glacio
kreas du senostajn mortojn.
la beleco de distanco
igas la liniojn paralelajn
kruciĝi ĉe la foro nefinia.
en miajn sonĝojn vi vin trudas;
dum blankaj noktoj mi ludas soliteron.
melkantino ridas al mi
kaŭrante sur la monto trans rivero.
el la mamoj de virbovo
ŝprucas larmoj sensalaj.
mi masturbas maston jam velmankan
imitante tiun belulinon
por ke la boato kuru en dezerto.
ruĝa pluvego kantas gaje
sur la tegmento de najbaro.
vento mokas.
sableroj kovras mian semon.
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realo
2011.10.12 - 8

hieraŭ mi naĝis el la arkta cirklo
sur la montopinton ĝolmolangma
en dek sekundoj.
dioj kaj budhaoj min premiis
per knabinoj el silika ĝelo.
hodiaŭ mi ricevis grupon da geidoj.
tiuj ĉi estas papilioj,
kiuj povas piediri sur la lunon
per unu spiro.
tie troviĝas arboj sur la maro,
kies akvo estas acido sulfata.
la fruktoj diamantaj
aspektas kiel mamoj de serpentoj,
kaj la lakto nutras vermojn en la suno.
rido de planto
unuĉela ekeksplodas;
kreiĝas universo en mia hara fino.
preterfluginte
la tombon de kabeo,
gravedaj meteoroj min informas,
ke jam kapablas iliaj fetoj
paroli esperante pri militoj
inter dinosaŭroj kaj miaj geidoj.
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gespionoj
2011.10.11 - 4

inter la du korpoj en la sama lito
troviĝas maro malklara.
post ridoj sin kaŝas atombomboj.
eniro kaj eliro egaliĝas.
tago estas nokto.
haroj konfuzas harojn;
sekretaj kodoj fluas tra la fingroj.
langon pro lango,
suko venenas lakton.
fajreroj flugas sur la kapo.
glacio kolektiĝas sub la piedaro.
en tombo palaco plenas de okuloj.
kandeloj lumas stelojn ekster galaksio.
la oreloj sur la pugo legas
pluvliniojn transmontegajn.
korpturno kaŭzas cunamon.
trapasante murojn kaj tranĉilojn,
nudoj kovras la vestaĵojn.
silento muĝas en la koroj.
vortoj senliteraj skribiĝas en la haŭtojn.
por forgeso ili encerbigas neniecon.
flustrado forblovas
la oron el amoro;
la restaĵo estas ludo drogopista.
en sonĝoj planitaj, mortintoj revivas.
la geedzoj mortas ofte
en siaj ventroj arsenaleskaj.
ŝi naskas lin dum li ŝin naskigas.
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nigra truo
2011.10.10 - 4

rifuĝo ne eblas
ĉe la punkto kriza.
kiam mia kapo ekleviĝas
el sub la horizonto,
min kaptas via vidokampo.
turniĝa orbito
kondukas rigardon en abismon.
revena vojo perdiĝas en arboj.
tajdoj fluktuantaj logas vermojn petolemajn.
pro kuniĝo de magneto kaj elektro
knaradas la dentradoj konkava kaj konveksa.
la montoj, valo kaj rivero
solviĝas en lafo.
fulmoj ĝemas kiel ventoj.
steloj fluas.
penetras lumoj sukaj la membranon
kaj atingas la neston senforman.
orfiŝoj vagantaj trovas ardajn hejmojn
en ovoj sangemaj.
falo el la ĉielspaco
kreas vivojn ekster plantoj.
la nokto solida
memoras nian silenton.
unu milimetro ja bezonas dek mil jarojn.
niaj voĉoj estas fridigitaj
en la kurba blanka tempo.
eltiro jam ne eblas.
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ŝtonoj
2011.10. 9 - 5

ombroj atendas la arbaron jam perditan.
la tempo naĝas en la akvo.
birdo estas fluganta boato.
niaj kapoj estis formanĝitaj de fiŝaro;
la svatantino restas muta.
verdo el domo fuĝis.
en la fendo kreskas haroj firmaj.
ni atendas
ke la urbo fariĝu kamparo.
tie en la nokto kun la suno
kapoj revenos sur niajn ŝultrojn.
certe anstataŭis ilin planedoj sterilaj.
spite al ŝtalbetono,
la trunkoj prosperas en la ventro
de la fiŝoj fosiliiĝintaj.
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al tomas tranströmer, la nobelpremiito pri literaturo en
2011
2011.10. 7 - 8

hieraŭ nokte kulo oreldiris al mi
ke aŭtune pomo ekrikoltas falon.
morto ne estas rajto ekskluziva de bolidoj.
folioj dediĉas sian sangon
por ke arboj gravediĝu.
budho garantias per sia vortaro:
ŝtonoj simfonion el la vivo kaj la morto
kapablas kompreni pli bone ol homoj.
ĝemado de la inoj kaj plorado de la beboj
estas plezuroj de atomoj.
la fajrego portas vivon al la plantoj.
en dezertoj la skorpioj
nutras serpentojn venene.
kamelioj retenas ternemon
timante ĝeni la geiĝon de la kulo kaj la luno.
la sparko frosta akvigos la nigron.
jen premio de mortinto al vivanto.

foto el interreto
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en milito
2011.06. 2 - 2

kugloj
flugas post mi.
mi
kuras antaŭ
bajonetoj.
boato.
rivero sen akvo.
birdo
portas min ĉielen.
fulmo kaj tondro.
lampolumo.
bebo falis de liteto.
akvo likas el supra etaĝo.
geedzoj luktas
sur la plafono.
mi
kun la lito
en pluvo.
kaj la birdo.
kuloj.
aviadiloj
aŭ submarŝipoj.
la urino de la bebo
kaj la sukoj de la paro
estas petrolo.
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serĉado
2011.05.16 - 4

en nubaro mi serĉadas
perditan kastelon.
sabla ŝtormo viŝis ŝiajn spurojn.
la aromo de la haroj
estas la unika indikaĵo.
palpante la impreson antaŭlongan,
mi vagas inter steloj nigraj.
tra tempozonoj
la rozoj velkis en la dorsosako.
ŝvito ne povas teni ilin freŝaj.
spite, mi kuras, kuras
kun piedoj senkonsciaj.
neniu kaj nenio.
de la ĉielo al la tero,
la falo trafas ŝtonon.
el la ŝtono kreskas kakto.
aŭskultante venton sekan,
mia spirito aspiras larmojn.
sur kiu planedo ŝi nun floras?
mi soifas:
la frukto venu de mia semo.
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tagoj sen sunlumo
2011.05.15 - 2

mi kredas
ke la suno ja ekzistas
eĉ en la nokto,
sed dum tagoj
sunlumon mi ne vidas.
ŝia foriro mian ĉielon
nubizas diurne.
iam
mi
ekvolas sunumi
la ŝiman koron en alies korto,
tamen ĉe la pordo
mi deprenas mian fingron
kvankam jam malmolan.
ŝia ombro
restas kurteno,
kiu kovras mian rigardadon.
la piedoj estas ĉiam
gluitaj en ŝia turn-akvo.
sen lumo
mi aŭskultas nigron atendigan.
ventoj.
folioj flugas en la ĉelon.
tiuj estas duonlunoj
kiujn ŝi sendas trans la suno.
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vanteco
2011.05.13 - 9

sonĝo estis forgesita.
ĝin mi serĉas ĉe taglumo.
majo ne estas revo,
sed sentiĝas kiel vintro.
ŝi vojaĝis foren,
lasis al mi ĉambrojn sen sango kaj karno.
la lampoj brilas,
tamen ili ne kapablas hejti ŝiajn ombrojn.
la suno daŭre vivas.
pluvo priploras ĝin luno arka.
ŝi forportis kun si la plejparton
kaj mi suferas je malsato.
ŝia valizo certe estas peza;
en ĝi mia koro kuŝas.
ne por gvati ŝiajn agojn,
mi nur zorgas ke ŝi perdos vojon.
danke al vento,
tagnokte mi gustumas ŝian korp-aromon.
tondroj. fulmoj.
mia korpo jam senkora falis teren.
en ŝiaj vestaĵoj mi trovis nur parfumon.
kaj en la lito?
haron buklan.
mi ne lavas la littukon
antaŭ ol ŝi rehejmiĝos.
la pordoj kaj fenestroj restu nun fermitaj;
sola mi flaras la resonojn
de ŝiaj dolĉaj paŝoj.
sonĝoj. eĥoj de kveroj kaj ĝemoj.
akvo likis. polucio.
la mamzonon mi ne povas ne purigi,
alie la sopiraj beboj ja naskiĝus
en la bovloj ŝvelaj.
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interimplikiĝo
2011.01.23 - 2

vi kaj mi
interimplikiĝas dum la tuta vivo,
spite al tajfunoj kaj diluvoj.
la ĉielo estas nia ĉelo, kaj la tero, nia tapiŝeto.
prenante la sunon kaj la lunon por patkukoj,
energiplene ni faru stelojn.
eĉ se la folioj falas sur la grundon,
ili estos remaĉindaj nutroj por la posteuloj.
verkita danke al instigo de la bildo de Liliana
Bonavita ĉehttp://www.ipernity.com/doc/lilianabonavita/9897232
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neĝo
2011.01. 3 - 6

blankaj la sableroj
estas kamuflaĵoj de nebulo.
prenas ilin por konfetoj la sensciaj arboj.
la monotona belo kovras
urbojn kaj vilaĝojn.
tion samkiel pejzaĝon traktas la saĝa homaro.
demetado de vestaĵoj daŭras en la ardo.
la bestoj nur per siaj haroj
rezistas al la frosto elĉiela.
iliaj spuroj estas pentroj de la vivo.
sed laŭ ili la ĉasistoj ruzaj
trovas la ombron de la morto.
ankaŭ infanoj la naivaj
desegnas bildojn en la blanko dupiede.
fakte la suno ilustrita de la maturuloj
ne povas baki ilian esperon.
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dum vintro
2010.12.19 - 2

for de sunlumo kaj hejtilo,
preskaŭ ĉiuj viroj,
netrosudaj sudlandanoj,
kontraŭ ventoj kaj neoftaj neĝoj luktas,
per la sango kaj la karno.
kaj lude kaj nude
kun la edzino ili baraktadas en la lito,
por fari someron kaj idaron.
ekster la domo ankaŭ arboj
nudiĝis kaj ili siajn brakojn
etendas, esperante kapti ion,
kiel mi en la ĉelo volas ja brakumi iun.
la semoj de la arboj konserviĝas en la tero.
certe printempo ilin kovos.
sed la miaj ŝvebas en aero.
kiam la vento de la sorto ĉesos?
la neĝo ĉiama kovras mian kapon.
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ŝi revenis
2010.09.24 - 12

ŝi revenis
post dek jaroj
en la sonĝo
hieraŭ nokte
sen lunlumo
per vento aŭtuna
tra la pordo nefermita
ŝi kuŝis sur min
ankoraŭ freneze
pli soifa, ŝia lango
trafis fajron
rustiĝinta, mia mano
perdis la vojon
kaptite de paniko
ni faris plu nenion
pro la pordo nefermita
kaj la patrino
dormanta en la
alia lito en la sama ĉambro
ŝi foriris
kun la vento
senvorte
en pluvo
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la sola soleco
2010.04.30 - 4

la printempo tarda iris for pli frue.
tio al mi rememorigas la junecon recepitan.
amikino ankoraŭ ne venis,
sed la edzino prirevita malaperis kiel ombro.
belulino nuda el pajleroj dancas ekster la fenestro.
al ŝi mi okulumas kun somera fajro.
fumo leviĝas el la birdotimigilo
kaj mia hararo brulas reciproke.
la vintro senakva daŭras en la ventro.
la cindro flugas kune kun folioj de aŭtuno.
vento muĝas plu sub la piedoj katenitaj.
larmoj kiel flosminoj vagas sur la malseka ĉielo.
eksplodo kaj falo estas delico instinkta,
tamen al la tunelo mankas la suko lubrika.
multaj estas geamikoj el anguloj ĉea kaj distanca;
moskitinoj prenas mian sangon por hormono seksa
kaj masklaj ratoj ŝatas kisi miajn fingrojn.
sonĝoj pli veraj ol realo regas dum la tago
kaj en noktoj sunlumo fandas embolozon steriligan.
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la konfuzo de la sezonoj
2010.03.23

sendito la printempa restis en la domo kun klimatizilo,
lasante sensalan vintron daŭri sur la tero.
grajnoj de neĝo peklis la junecon verdan griza.
la preterlasita konserviĝas trans vitraj fenestroj.
nudaj gemezaĝuloj naĝas en pluvo aŭtuna.
inter la du koroj saltas suno neregebla dum lunmanka nokto.
sen la vestaĵoj hipokritigaj,
ili ĝuas la someron sub glacio la klakanta.

allogo de tepideco
2010.01.13 - 2

la tepideco en imago
kovas sens-erarojn dum diurno.
kiam cunamo kun kriado venas,
respondas nur varmiga urno.
la sukomanka vintro plenas
de pluma neĝo kaj tremeto frosta.
birdo senpieda kaŝas sian kapon sub ŝtonaro;
palpado necesas al degelo vosta.
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fuŝa nokto
2010.01.10 - 1

tuboj labirintaj sur strateto.
traboj tunele starantaj sur ponteto ŝtona.
sukerkanoj kuŝantaj sur digo.
brakhorloĝo kun pingloj barantaj la montrilojn.
trunkoj sen floroj.
malmola viro sen virino.
alies buŝo plenas de la suko.
postiĝas mia tempo unu tagon.

sento sen sento
2009.12.13 - 1

ĉambreto.
en ĝin mi volegas eniri.
restante en ĝi, mi sentas
nek varmon nek koloron
sed baldaŭ post el ĝi
la volego pliintensas.
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