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Ébredés

Kő hasad kőről, kő simul kőre,
testet ölt mohón a Küszöb Őre.

Ijedt alvajáró, álomittas
derengése: a Hold, Krisztus és Mithras – 

a Hold, a Holdpajzs, s a tátott Holdprés.
Csökött fajt őröl- gyűjt egyazon kéz,

s rovartűre tűzi a földközel
ki alászállt vagy a mélyből jött fel.

Ocsúdó kiválasztott, társtalan;
immár nem hív, nem követ másokat,

elhajít tört tükröt, kicsorbult tőrt,
legyűri a korcs, zombi-szerű őrt.

Présből híg, alvadó massza:
belső hitványságából bűvölte elő.

Megválik árnyékától. Hamvas árny.
A ködből is látja, merre a Grál.

Holtpont

A küszöbön ült és nevetett.
Kiegészül, mi eltörött.
Fény-fészkek: táguló körök
közepén teremtmény teremthet.

Ijesztő démon-maszk mögött
elaggott, mogorva Mesterek
emberkéz által érintetlen
művei önfeledt öröm

mámorával szakadnak ki
a rend jármából. S van aki
szunnyadó, korcs ikerpár baljós

jelét lobogtatva árny-hajón
halálhírt hoz. De a zárt ajtók
előtt mindig van valaki.

Hekaté szeret, Eszti!

Erre még egyikünk se járt. Mézföld, esős évszak.
Szentély a vadon, ágyunk oltár, kígyópár költözött
Testünk kelyhébe. Mindegy merre dél, merre 
észak,
Itt vagyunk. Nézzük egymást. S eltűnünk 
árnyékunk mögött.

Hekkerek és vekkerek

hőre
lágyuló vers – 
halmozódó elektro – 
szemét hegyek, csírázó
s szárba szökő hekkerek
csörömpölő ősi
vekkerek

az 
órára
hasonlít a mű
olyan pontos s csörög
is akár a vekker
s lecseng, ahogy
hekker

nem 
haboz sokat
feltör(l)i az Internetet
mint Mariska néni
a friss tojásokat, törési
kényszer – belső 
robot

s öltöztet
mint pizzát a doboz –
a hekker mégsem egy vekker
megmutatta csak ki
és hol lakik
az Isten

rögzítette
is egy klipen, hullává
merevedett lemeze(n) –
feltörve a feltörhetetlen
csörög a gép, pénz
a zsebben

bíró
előtt áll a két
hős, a törvény nem
kegyelmez, lesújt, így
lehet börtön(viselős)
az ember gyenge
csak az ítélet
(jog)erős

Aranyi László

Balajthy Ferenc
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Farkas Ferenc
Klimt érem
bronz
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Műdal
(Nyelvújítási kísérletek 2003-ban)

Vádalkut kötöttem
mezei virágbul.
Pénzt mostam szappannal,
a széle kisárgult.
Vakvágányt vezettem
át a zűrös zebrán.
Százmillió szakadt,
csak hogy éppen nem rám.

Üvegzsebem üres,
de nagy a kontingens.
Nemecsek a nyerő,
nem a vörösinges?!
Három szobás helyett
itt az EU-komfort.
(Inter)nettó-bruttó
zöld almából kompót.

Szőkített az olaj,
bitang(ó) a kassza,
biokovászból gyúrt
piacképes massza.
Mobiltelefonnal
génbankokat veszek,
jósolják győzelmem
kampányos váteszek.

Cifra a mi nyelvünk,
új(sz)ításra való.
Aki be (nem) újít,
az ravasz vagy csaló.
A csodák maradnak
három napnál tovább,
nem adhatod tovább
ingyen az ostobát.

Eszement újítás:
reklámozott márka.
Araráton úszó
nejlon Noé bárka.
S mire kimondanád,
megbicsaklik nyelved:
néhány jó nyelvcsapás,
s rögtön a pénz felvet.

Sebestyén Péter

Omár Khájjám hatvanhat 
lépcsőfoka
 Múlik éjszakám. Csillagaim a hajnal felprédálja mind. A másik 
fény-idő jön, miben már nincsen se titkom, se örömöm. Mindig így 
érkezik: rózsás reggelbe fakulnak drágaköveim. A holnap van itt, ami 
– mondják – az emberé, s ami – ezt is mondják – az életre tanít. A 
sötétség a dzsinneké, a mi sorsunkat Allah napvilágba szőtte. Nem 
tagadom, ez igaz lehet.
 Mikor a hatvanhat lépcsőn lemegyek, kezdődik, ami sohasem 
múlik. Világunkat mi, halandók ekkor készítjük el. Érzem a lovak 
szagát; hallom az induló sereg zörgését, a piac zsivaját; kérem Istent, 
nyugtasson meg ebben az örök együttlétben, ahol a múlandósággal 
alkudozom.
 Várnak a palotában. Bölcsességem hírét az országok útjai 
messzire viszik. Cselekszem ilyenkor: tanácsaim fényétől gyarapszik a 
trón, igazságot és méltányosságot nyer az ártatlan, büntetést a bűn, 
a Próféta óhajtása szerint. Ti halandók: én igazítom életetek összes 
percét, s az Ő fényessége szól tudományomban, amint szent szúráit 
a ti szavaitokra szabom. Ameddig lehet, követlek titeket: gyógyítom 
a testet és a belétek lehelt lelket, sírást és nevetést énekelek; a létezés 
minden bánatát hordják dalaim és a szépség erős hatalmát belőlem 
meríti a szív.
 Nem tudom, miért van ez így, miért én, a csillagász és orvos 
lettem az, aki méri és sorolja az evilági időt. Ő tudja csak, és én többé 
már nem faggatom. Ha tudást vagy folytonos rákérdezést kíván e lét, 
akkor nincsen, amin gondolkodhatok. Mégis, úgy látom: van valami, a 
paradicsomi ígéretnél is több; az elrendezett univerzum elégedettsége 
a nemzedékek fenséggel újuló soraiban. Lehet: a szándék maga ez, 
hogy éljen az élő, aki lát, dolgozik, fogalmaz, s kinek megengedtetik 
az egyetlen akaratot követni annak végtelen olvasataiban.
 Estefelé visszatérek az obszervatóriumba. Feltámad a hűs 
szél: eljő újra a tágasabb létezés. Az ég jeleiben ott az Ő arca; talán 
megbocsátja nekem e szemérmetlen szavakat. A Tervet fürkésztem, 
mint előttem is annyian, és amely a legigazabb és valóban bűnös 
törekvés. Nem tudom, lesz-e emberi szó, amiben megelevenedhet 
Allah elképzelhetetlen gondolata, ami – ezért könyörgöm – talán majd 
megvigasztal és befogad.
 Míg élek, élnek az álmok is, enyém minden dzsinnekkel 
érkező alkonyat. Ismerem hatalmukat és természetüket, réges-régen 
kiegyeztem velük. Néha úgy érzem, fülembe ők súgják a kérdésekhez 
nem tartozó válaszokat, amikhez immár semmi közöm. Kezemben 
tízezernyi megnyilatkozás, amit a felhőtlen éj ragyogtat. Tornyomban 
érjen a vég, erre vágyom, én, Omár, a szúfi, aki harminchárom 
évig éltem itt. Tudom: utolsó pillanatomban megnyílik a ködös 
csillagvilágon túli bizonyosság hatvanhat lépcsőfoka, az Ő élete, ami 
egy és ugyanaz velem.
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