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Határ Gyôzô

SZÓMÁMOR

az öregember az utcasarkon
a keresztezésnél: áll csak áll

neki az alkony nem tiszapalkony
és oly tök-mindegegy ha vindagál

jó öreg! elnézi mert számon tartja
a járókelôség hogy hány fôre rúg

de dög-rondácska mind üsse partja
egy se szeráfi szép senem kerúb

zöldrôl a vörös fény zavarodottan
hol emerre vált hol amarra vált

ô bízik ôrangyalában és a botban
szar világ: minek? még egy kravált?

csudamód átér legott beáll a sorba
de lóca? pad? támaszték után kutat

mögötte összezárul az embercsorda:
viszi vagináját-valagát – farkukat

indulni? hová? oly életcéltalan
de új kôjárdán óvatosan tapod

merre? hol mi még amúgy amarra van:
zsákutca – ásító limlom holnapok

még a rágondolást is elodázza
s mint négy lábára sánta ló – üget

felárad benne a nyelv oktondi láza
és szómámorban igéket öblöget

KEREKES KOSÁR

az utcámat nagy-utcahosszat
taposom mint a dágványt
nem nyújtok valami emelô
lélekemelô látványt
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ha dörög ha esik havazik
ha fúj fröcsög ha sár van
kocog utánam a bevásárlás
egy Fonatos Kosárban

kereke kajlán nyikorog
kenôolajért epekedve
de gazdája mind csak morog
s nincs semmihez se kedve

a vásárlás maga egyszemélyes
alighogy belépek máris
a kínálatból elegem van:
reggeli ebéd frugális

mellettem fut a fiatalság
lehagy soványa kövérje
de se ideje se ingerenciája
hogy nyilat a teknôccel összemérje

fölöttem égfekete felhô
életseb: rág mint a rongyon
– bárhova lépsz vén tekergô
felhôd feketéje agyonnyom –

még megtapos a Fekete Ökör
mond Anyám megkergetetten
s kiitta mérgét – így maradtunk
beteg Asszonyommal ketten

messze kapu magas kerítés
sok-sok az hegymenetnek
a COLLEGE nyája rámnyerít és
csúfolnak rámnevetnek

jobb mikor meg se látnak
lótnak s nem vesznek észre
jobb: fittyet hányni a világnak
s legyinteni a NAGY EGÉSZRE

buggyant könnyek közt vigyorgok
rá: majd száz év lobban elébem
pereg a kép: én forgok-nyikorgok
Fonatos Kosár kajla kerekében
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ELRENDELTETIK

Abban az esetben, hogyha az említett manôver alkalmával
többen életüket vesztenék, a felelôsséget semmi esetre sem
szabad a Kincstárra hárítani, mert ez lejárathatná Ôfelsége
tekintélyét az alattvalók körében, és rossz vért szülne az Egy-
házon belül is – ami semmiképp sem kívánatos.

De-ellenben és ezzel szemben, ámbátorságossággal és
mindazonáltal, a papság, a fôpapság és a fô-fô papság érde-
kében és üdvére-javára, szerte e nagy-érdemû Birodalom-
ban elrendeltetik, hogy ezentúl vasalatlan nadrágszárral a
templomban megjelenni fôvesztés terhe mellett eltiltatik.
Aki a tilalmat nem venné figyelembe és kihágó szándékkal
packázni találna a Fôhatalommal, arra ezer pandúr fog ezer
pandúrsújtással a megcsupaszított fenekére rásújtani; a súj-
tások, respektíve suhintások számát az Államtanács és a Ka-
marilla együttes zárt ülésen fogja meghatározni, ill. a Nagy-
tekintetû Döntvénytárból kiókumlálni. A fellebbezésnek az
ítélet ellen és minden ilyen-irányú idétlenségnek a Semmí-
tôszék csupán Bornyú-nyúzó Pénteken adhat helyet – ha és
amennyiben e helyadásnak az Uralkodó helyet ad.

Takáts Gyula

ÍGY KÍSÉRTI

Azok a nagy hegyek
kísértik egyre Csut...
És öbleik alól
a sok-sok volt világ
fénylô szava,
akár a lápon át
és zsombék alól
a berki sok titok...

S hiába kérdezi...
Némán megy vele
a láthatatlan Mind.
S ahol a versek tolla
még sohase járt
a nagy hegyek
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hajdan árnyéka is vele
s ahogy zsombék zsombék után
úgy nô Drangalag is
egyre csak tovább
és mint lidérci láng
együtt kísérti Csu Fut
Drangalag és a világ.

OTT TALÁN

Majd ott talán
a végtelen
kísértô tájain
az eltûnt álmok is szólnak vele.
És Csu mit válaszol
a füge és a bükkfa
tudja csak talán,
mert ismerték a zöld
és tudják a kék szavát...

Vagy talán
kilencven év után
sziklás forrásain
a villogó síkok
húsznál alig több jele,
mint itt e vers...

És ott talán a hegyi kert
tündér lépcsôin át
ha majd viszik,
az eltûnt álmok is
együtt jönnek
és szólnak is vele
a zöld és a kék nagy kertjibe.
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Dobos Krisztina

AKI A KÓRHÁZKERTBEN 
LAKOTT

Naphosszat az üres, száraz
szökôkút mellett üldögélt,
egy törött kék padon.
Néha felállt,
járkálni kezdett a bölcs 
sokat látott, lepusztult fák között,
fel-alá mint egy várakozó.
Avart és havat rugdosott.
Majd lehajolt a kavicsért
amivel jelezni fog az ablakon 
ha menni kell. 
És virradatkor a farkasfényben 
még mindig felfelé
az éberek felé nézett. 
Azzal a különös tekintettel
melyhez képtelenség 
hozzárendelni egy arcot. 

HÓNAPOK MADARAI

Az égen átvág huszonnégy madár. 
Dél felôl jönnek, északra tartanak. 
Hónuk alól Afrika vörös homokja 
hull a hóra. 
(valahol cseng-bong üt valami óra) 

Huszonnégy madár vág át az égen. 
Valaki néz utánuk fehéren. 
Övében kulcs haján deres virágok. 
Ahogy fogy a nap úgy teljesedik az átok.
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Tandori Dezsô

A VÉGSÔ FORMASÁG
Búcsú „az olvasótól” Gottfried Benn útján

Van, mert lennie kell?
Lennie kell, mert van?
Létezést érdemel,
ami már „valahogyan”?

Nem neked nem akarom,
annyi sincs, hogy te amott.
Nem az, hogy válaszom
a tôled-elmaradott,

elmaradt. Nem örökké,
de túl sokszor, túl soká.
A végsô formaság ekképp
alakot át

neked ad, nélkülemmel,
mely ugyanígy nélküled.
Ami hiányom, ezzel
lesz nekem: fölösleged.

S akkor, érzék vagy ész tény,
nem érzékelhetô.
Alján, fenn, minden szélén:
NEM KELLESZ, ez a fal s a tetô.

EGY BABITS–VAS VÁLTOZAT

Már nem akarok senkinek semmit mondani.
Mert nem akarnék semmitmondani.
És nem tudok már mindentmondani.
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