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HORVÁTH ELEMÉR VERSEI

Nevess, ApolUnab·c

Nevess Apo~linaire az asszonyok
szeretnek végül Pornográfiánk
fehér bölény Az ég alján lobog
tündér napunk Menjünk torony iránt
vagy ahová hívnak kankalinok
s elvihet szerelem bombaszilánk
Egy szegedi boszorkányt áhítole
A silva' változót ki méri ránk?

Milyen gyönyörű zivatart csapott
a sziikésem l Hiú hatalmasok
láttak ülni Hermész szárnyainál
Hazamegyek s lehet valaki már
aki ezeret hogy ily bolond vagyok
és ''Újra angyali cirkuszt csinál

Fából vaskarika
(SIKERESEN)

Táncolva mentem el
táncolva jöttem vissza
mindkettő fölemel
mindkettő kataklizma

S mindkettő hópehely
télben magára bízta
hogy tűzbe lebeg el
s kristály marad és tiszta
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H~rdy balálámnk SO. évfordulóján

És most vegyem elő a krónikákat
és mondjam hogya tűz tabu maradt
s ellenkező előjelű vadak
hősöket s ellenhősöket imádnak
kik mind azért hagyták ott fogukat
hogy kő kövön s az utolsó fűszálat. . .?
Es miért lobogtasson legendákat
aki utálta és túlélte csak

a hős Achillest minden jelmezében?
Aludjatok Öregszem és megértem
hogy újra szántanak s a látható
nem mind panasz és vád és bún és

szégyen
Halásznak hal és vadásznak a réten
szép vlid Költőnek polyglotta hó

A vándor dala
(YEATS UTAN)

Almodtam-e már nem tudom
hogy haza hívott valaki
mentem s láttam ahabokon
a delfineket szántani
aztán hirtelen szarkaláb
millió kékje villogott
a tenger fésülte haját
s beletűzött egy pipacsot

Csengömre kinyílt ajtaja
s ott állt a régi szőke lány
csak sötétebb. lett a haja
s a szeme kék volt hajdanán
Atkarolta a nyakamat
megcsókolt megölelt nagyon
O hová tűnt a pillanat?
Azóta mindig szomjazam .

Nem vagyok immár fiatal
és még mindig úton vagyok
ritkábban jön a számra dal
s elhervadtak a pipacsok
De akárhová érkezem
ő ott lesz majd azt gondolom
s lendül suhog a réteken
fényes vándorbatom
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