
HatÀr Gyûzû

MçGLYçK

mÀglyÀk vagyunk
lassÃdan ¢g¡nk

ameddig kim¢retett
min¢k¡nk

e lassÃ ¢g¢s
h¡velye k¢nyes

sz´rnyen karban-
tartÀsig¢nyes

takarjuk bûrrel
hÀzzal mezzel

porccal vÀzzal
pÀnc¢llemezzel

bundagarÀzzsal
hÂcipûvel

orszÀgos lÀzzal
hajcihûvel

d´gs¢gen dÃlÀsokon
kereszt¡l

lassÃdan fel¢g¡nk
mindenest¡l

borÁt¢kunk dÃs
k´rÁt¢ke:

a Mennyis¢gtan
¢s Vid¢ke

spirituÀlis ý
Mindmagasztos ä

ki? merre? hol?
ne firtassuk azt most

bebÃtoroztuk:
l À t n i  v¢l¡nk

s  a  N a g y  K ¢ p
megmarad miv¢l¡nk
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rep¡lj robot
hev¡lj ser¢nyen:

hidd meg magad s
tünûdj a l¢nyen

l¢nyen ki lenni
v¢letlen¡lt¡nk

levekbûl k´vekbûl
azzÀ hev¡lt¡nk

fülj¡nk tovÀbb mert
mit is tehetn¢nk:

hol volnÀnk ha
a hût levetn¢nk?

mÀglyÀk vagyunk
lassÃdan ¢g¡nk

ameddig kim¢retett
min¢k¡nk

ELçRVULçS

ballagok billegek
harangozva jÀrok

pacalom leveleg
kobakom kÂvÀlyog

p´rrentem a labdÀt
de gyenge a szervÀm

megmutatnÀm! ä csak hÀt
senki nem figyel rÀm

j´nn¢k csutorÀval
sz¢pen dudogÀln¢k:

t¡ntetûleg tÀvol
mind az eg¢sz hÀzn¢p

szÀjtÂl f¡lkagylÂig
igen nagy a h¢zag

szÂzatom szÂrÂdik:
oda se bagÂznak
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cilinderb¡l ma m¢g
kihÃzom nyulamat! ä

hÀtat fordÁt a n¢p
s a mÀs nyulÀn mulat

mondok Mene Tekelt
IstenlÀtogatÀst

d´gv¢szt ä nem ¢rek el
vele semmi hatÀst

szerezn¢k magvasat
B´lcselmekb¡l ä s legest

rÀm vetn¢k a vasat
harÀnt s f¡ggûlegest

felhÀnyom a fertÀlyt:
kellek-¢ ä s maholnap

keresem erretÀjt-
keresnivalÂmat

nyÀlam csapja csorog
k´nyüm is szivÀrog

foghÁjam ficsorog:
¢ljek? mire vÀrok?

tûtt puttonnyal j´ttem
kincsem h¢t kÀddal Àll

egy komÀm van itten:
a meghÁvott halÀl

KOZMETIKA

a csÃnyÀkkal az akasztÂfÀra fel!
kukurikÃ! ladiladilom!
¢ljenek a szemrevalÂk tillÀrom haj! a sz¢pek

a rondÀcska csak annak valÂ ä az udvaron
seprüny¢l-robotos rableÀny csel¢dnek

a csÃnyÀt kihurÁtom! lazsnakolom!
kukurikÃ! ladiladilom!
az ¢deset tillÀrom haj! danolom-¢nek´l´m

csak a sz¢pten-sz¢pet csÁpem fujtom kamelom
csak az ¢desten-sz¢p az egy-igaz-jÂ ¢let´r´m
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el a csÃnyÀkkal: pokol fenek¢re!
kukurikÃ! ladiladilom!
csak a sz¢pnek tillÀrom haj! teszem a sz¢pet

vagy a szebbn¢l szebbnek ha oly nûszirom-
orcÀjÃ hogy n¢nje hÃga hely¢be l¢phet

ha ki csÃf ä hajdÃ deresre: hÃzza-csapja!
kukurikÃ! ladiladilom!
a sz¢ps¢g tillÀrom haj! nekem szikrÀzzon

¢s kÀprÀztasson mÁg sÁnylem lakolom puszilom
¢s dini-dombjÀt diad¢mmal koronÀzom

a rÃtjÀt rÃttalanÁtani r´gvest: rendelem!
kukurikÃ! ladiladilom!
addig kencefic¢lj¢k tillÀrom haj! gy´ny´rÁts¢k

mÁg ajzÂ nem lesz mind mint ParÀzna Babilon
rÃtnak lenni legyen tilos-¡ld´zendû v¢ts¢g

kukurikÃ! tillÀrom haj! ladilom

ORSZçGSZENTELý
K´lt¢szet NapjÀra

I wish you all the best!
oh kakaja preleszty!

I wish ye kommszta wieder
u bringszta gurrelieder!
que c¢kla c¢krulÂrum
gabrele gabrulorum
hiber gubernatorum
szartÂrum szar natÂrum
alvarho alvar¢ze
nyedÀrom Tzimbal¢ze

szÁvbûl kÁvÀnom ezt!
oh kakaja preleszty!

I wish you all the best!
oh kakaja preleszty!
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maior malsciagurato
premeptorÀl kilÀtÂ
Kolony Braganza PÀrizs
Bolony peremptorÀlis
Szigur SzefÀr Khorandza
'kuresti sziguranza
kalendanurbin¢zer
ad Gr¢kasz mÀrkin¢zer

szÁvbûl kÁvÀnom ezt!
oh kakaja preleszty!

I wish you all the best!
oh kakaja preleszty!

hagy mÀzoltas natÃrÀm
a nagy hibernatÃrÀn
pÃszty pÀrsivÁjque bÀrmÁly
csudesztvo muzikÀljnÁj!
bÀjuski bÀ jubÃja
leill Allah! lelÃja
surrexit Paraclito
qua Supremum LÂdÁtÂ

szÁvbûl kÁvÀnom ezt!
oh kakaja preleszty!

NÀdasdy çdÀm

TEREMT°S

HibÀs darab, mondtad, ¢s kiemelt¢l
a futÂszalagrÂl egyenletes
¡temben j´vû darabok k´z¡l,
f´ltartottÀl a f¢ny fel¢, szak¢rtû,
keskenyre hÃzott szemmel n¢zegett¢l,
forgattÀl ujjaid finom begy¢vel,
megnyomkodtÀl kicsit, aztÀn k´r´mmel
kocogtattÀl, sût valami savat
is cseppentett¢l rÀm (bÀr meg kell adni,
ez utÂbbit igen figyelmesen,
¡vegrudaddal ¢pp csak birizgÀlva),
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