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Határ Győző

A LEÁNYKA ÉS A PAP

Így járkálnak ők az elhagyott szobákban 
egy darabig még a leányka és a pap 

csak összemosolyognak kecses-halálraváltan 
két egymásba kapaszkodó ágrólszakadt

a faljáró szellemek látszatvilágát 
ismerik csupán -  azt a kiterjedést 

melyen ők maguk élnek ketten a drágák 
a látszatlétezőben az alig levést

megkedvelték már az egyhangúságot 
az egy kedélyhullámra hangolást 

nem olvasnak se könyvet se újságot 
s hosszan tanulják az elszótlanodást

mi nem rozsdamarta az gazfelverte 
csősz nem irt-háborgat ordast odúján 

se falka se hajtás se hallali csörte:
bagzik a természet irgalmatlan-buján

élnek a gubóban szobáik széthányva 
a pap a leánykát leány a papot: 

megölelkezve a pap és a leányka 
egymásban keresnek kijáratot

VESZTŐHELY
kabarészám

tremulázó térddel trepidáló lábbal 
elöl-hátul egy-egy pókláb porkolábbal

hogy meg se is érjem se nem higgyem-lássam 
vesztőhelyre érő végfelhaladásom 

a haj is égnek áll viceg-vacog a fog 
a foghÍjas lépcső beleripeg-ropog
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körös-körülöttem két marcona szittyák 
tarkóm és nyakszirtem már megcsupaszítják 

a nyakvágó alá és a tönkőre le: 
itt s most lészen bűnért fejemnek vétele

Itt  s Most Lészen Bűnért Fejemnek Vétele!

hírem szájról szájra böcsmérlik-kiáltják: 
ez verte ki pap kezéből Bibliáját

megátalkodása pogányos jeléül 
kitül kárhozása szakadékra mélyül 

ez nagy vágáns! dömhec! zsivány főkolompos! 
ni a condrája is: melymi cifra-lompos!

vastag bűnökért mi kevéske fizetség: 
fő  kire ráírvák Gőg és Szörnyetegség! 

késő tanulsága Vég végaktusának: 
fejjel rövidítő -  rajta! nincs bocsánat!

Fejjel r övidítő -  Rajta! Nincs Bocsánat!

hogy kik tőle féltek s tán még ma is félnek 
ládd meg őt tetűnek! ládd nyárfalevélnek!

hullámban morajlik basszamáz a tömeg: 
tolong élettelen hullámat látni meg 

avvajon hitte vón én bábám hogy ezen 
a kuruc sárgolyón íly szerrel végezem?

s végezze is; vesszen rajta minden cserzett
bőrű község s istenátka írószerzet! 

jövel szívet tépő színjátszó jelenet: 
főhóhér fel s körül mutatja fejemet -  -  -

Főhóhér Fel s k örül Mutatja Fejemet!
*

(még csak eztán leszen dárdára tűzésem 
körülhordozásom üveges nézésem

négy kapukra csonkom csánkom felszegezvék: 
hirdető! heretnek! hint habókos eszmét! 

örökbűn tagadó homlokára vésve 
mennyég üresítők cserfes esküvése

kinek Császár kardja -  Országlás és Ország -  
lator hamis latra szerzett FőLatorság!... 

dögében ki gödröt s jobbat nem érdemel: 
a falakon kívül -  hóhér égesse el)

(A Falakon Kívül -  Hóhér Égesse El)


