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HATÁR GYÕZÕ

Régész
úgy mondják a szakemberek
nem éltek itt szikamberek

jászok rácok s odébb Vácott
bogatirszek bunyevácok

agatirszek s avarok tán
ám a hordák kavarogtán

bordakassal szertehullnak
hamvai hunnak huculnak

itt  a temetõi portyán
nem szaglál csak a toportyán

hunokkal takart régésznek 
jól elvagyok: heverészek

van szarvasunk medvén kosunk
porló csontliszt a vánkosunk

pondró patkány — van egerünk:
Lelet  lettünk rétegelünk

békén itt nem kapunk hajba:
— eloszlunk az altalajba’

Csillagjártas
hol az égen nap hold tejút valahány csak ragyog
bejártam minden égfertályt be minden csillagot

a könnyedségbõl ahogy a fényéveket hágom
innen innen van az én nagy csillagjártasságom

vályog kalyibában élek a piszokba’ koszba’
de a szalmakupolája be van csillagozva

felugródom: egyik lábam szárnyas asztrolábam
a másik a szeksztáns azzal szállok mostanában

üsmerõs mind: elkapom farkát az üstökösnek
osztán szállunk olyan nincs hogy elõlem elszöknek

napéjhosszat így száguldom be a mindenséget
csillagjárni s a szokásos mindentudás végett

nincs tejút se oly örvénye ködnek tûznek gáznak
hol ne várna sziveslátás: hínak paroláznak

száz esztendõm is megértem nincs bajom különben
majd csak ottfognak s elégek fûlõ tûzözönben

augusztusi csillaghullás jõ rám: égbe temet
s fejfának rámtûzhetik sugárzó süvegemet
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Zsellér
fõ-fõ prézsmitátor tõn hamint alunna
hosszú az úristen rövid a szalonna

hónapszám kis élés alig jár a számba
árokparton hálok úgy járok napszámba
tápláló istápom nincs aki megszánna

tövig aláégett az úr csipkebokra
rossz üdõk járnak a prézsmitátorokra

besüllyedt kerékkel sárba fúl a tengely
de csak nyeld te-mérged dúlj-dühögj-dörömbölj
malomba hordandó nincs se zsák se tönköly

dölyfös kasznár elõtt toporgok szorongva
kövér az úristen sovány a szalonna

vacogok a láztól verejték is kiver
elvertek a háztól bûnöznék nincs kivel
úgy se kellek nékik õk se nékem mivel

belémesett a süly sajgás kõtt monyomba
füstöl az úristen csöpög a szalonna

majd csak elkaparnak nyomortemetõbe
Megítélés Napján úgy jöttök elõmbe
hamarvást egymáson leszünk sülve-fõve

pokloknak eladnám irhám alattomba
se isten se sátán sehol a szalonna

Fogász
hétszám szájukban matattam
odvas lyuknak tömést adtam

húztam olykor az is került:
a hatalmas Négy-Gyökerût

aggastyán ki már nem voksolt
kapott hidat vendégfogsort

de itt lent  ugyan ki jár a
az Orth-Odontoátriára?

járnak rajtam megtaposnak:
ezért  mentem fogorvosnak?

ezért  találom kiesnek
a helyt: fogaim kiesnek

sehol senki béle gyomra
úgy vagyunk itt: nagy éhomra

itt se víz se íz se zamat:
felejtém éhem-szomjamat

állkapcsom is kiakadott:
csak a sár  mit haraphatok
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Temetésrendezõ
gyászoló lovak bokrétás emberek
koszorúk alatt roskadozó menet

szürkeszemcséjû gránitpompa is került
(azt kérte minden jobblétreszenderült)

díszfénykép cirádás a fényes a matt
becsülték gyászzene választékomat

családi temetésre két angyal vigyáz
de nálam országosnak hatott a gyász

nem volt riválisom hetedhéthatár-
ban se jobb jajgatás se szebb urnatár

»ha nem voltál könnyû a földnek — mond s üvölt
a pap — hogy légyen néked könnyû a föld?!«

ám ellenem esküvék a Kegy-Szövetkezet
s így én az én idõm is elkövetkezett

de halálpercenetben oly gránitkemény
élettõl-megválóban a csömörlemény

s hol sajkám a Nyílt Idõtengerre kiért:
»mennyi hûhó — motyogtam — annyi semmiért«

Tanár
a diri pederaszta volt a pedellusunk ivott
a görög aorisztoszt a latin gerundiumot

tango tangere tetigi tactum — tanítottam
fátyolos szemmel gondolok vissza meghatottan

kora reggel ahogy bedöcögtem a minibusszal
ölemben szétnyitva Tacitusszal Boéthiusszal

akiket pedig a filozófia nem vigasztalt
lármáztak míg én ököllel vertem vertem az asztalt

röhögtek: egyszer kilazult velem a szék hátsó lába
másszor meg kis híjja rámdõlt a nagy fekete tábla

csupa pirospozsgás egészség mind hogy majd kicsattan
míg én lázas-horpadt-vénen a bandát vizsgáztattam

gyerekek? unokák? nagy a családi körkép
megszerettem a  végét  szerettem özönképp

az életet — de itt: itt a Fájdalom-Elvonásban
más a rend minálunk idelent más járja más van

nincs se internátus se minibusz se gyorsvonat
s két hétszerholt-nyelven kérõdzöm bánom sorsomat
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Prédikátor
faragott csigalépcsõ barokk arany mennyezet
kóválygó látás reszketve kapaszkodó kezek

dörögve meghirdetem — elõttem alant a nyáj —
Quaerendo Invenietis:   aki keres talál

még mondanám: Lukácsot Mátét apostolokat
de fellegnagy setétség jõ rám benyel befogad

még hajtogatnám a Jámbor mi boldog-sikeres
Quaerendo Invenietis:   talál aki keres

vasabroncs szorítja mellemet reszket két kezem
verejtékezem — a többire nem emlékezem

legurultomban kihullnak belõlem a Tanok
s a lépcsõ vasaltas végén tarkómra koppanok

kinyúltam rúgva-remegve ott hová leestem
Quaerendo Invenietis de nem ezt kerestem

vaj mit is kutattam amit sehol sem találtam
de már a kövön a halálban halálraváltan

többé mit sem morgolódtam a Léten a Valón:
rá!   rátaláltam:  
itt nincs semmi   keresnivalóm

Zeneszerzõ
va polje birjúza sztajála — mond a Hang
a nyárfahang a hárfahang a csõharang

a dallam-ár mi messze már még lengedez
a zsenge régi égi kor emléke ez

ha hajnalórán álmaimból felkelek
a Dalvilág az Égvilág nagy Fülkelep

va polje birjúza sztajála — kelepel
lalláz a szélben lobogó lila lepel

selyemlepel mi szélforgón fennen forog:
hol Ég felé dicsõül hol Pokoltorok

va polje birjúza sztajála — búnborong
mint ó zenedobozban lyuggatott korong

mint fülcsengés de nagy világ a Fülkelep
mit bajba hívó halszirének küldenek

akár ezer polipszivornya: rádtapad
s a hanghatár alá a mélybe rántanak

a hangözön tengerfenékig kõ setét
— pohár után nyúlsz bánod is fertõzetét —

a Némaság Némátlansággal egyesül
sehol se dal se hang se Fülkelep se fül


