
Irodalmi tükör

Pannon Tükör 2004/5 ..... Irodalmi tükör

Irodalmi tükör

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
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