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HATÁR GyOZO

Halálfej
Meminerunt omnia amantes.

Ovidius, Heroides 15-43.

nézzél a szemembe: mit látsz?

mit az arcomon? gyulöletet!
megbosszulnálak te Hitvány

de késo maholnap nem leszek

ha mélyre - mélyebbre is mersz
nézni; mellemen mire akadsz?

a fényképen kire ismersz?!
lásd gyulölt tennen-magadat

te vagy ez a kép az amulettben
Gorgófo! erünniszi szörny!

nem véd köröm ha rádmeresztem

sepajzsul odatárt közöny

ahogy akkor jártál a nyomomba
de kivigyorognál hátam mögül

mint aki leszállhatnék amonyomba
hogy a tököm ben végleg megül:

s majd még nekem kellfizetnem
szipirtyó a gyulöletért

hogy gyökerestül el.kivetnem
heréimbol a ringyó Ledért

jaj holtomban se sikerült még
és sírvermünkön szétrágva is

jaj mintha egymásba-ülve ülnénk
és én innám-enném a Nagy Hamist-

én Ölelom! ki emlékeiddel

még mindszünhetetlen zaklatod
aki gyulölt! gyulöli itt is!hidd el

holtában is! most hogy halott
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Frufru
ej te[ru [ru [ru [ru fruska
mért vagy olyan makrancoska?

csak mert nincsen dolcsi nálam

és a kislányt filcsinálom?

oly igaz (ha bugyid batiszt)
fIZetek mint katonatiszt

s leteszem a nagy eskümet
rajta már a gumi-süveg

csak a vége hegyesedo:

ott a makkos mongolredo

eriszd cseppet! a hegyit csak
hijad beljebb s igazítsad

jaj a hajam se kíméljed

addsza szád a [ru [ru mélyed

addsza méhed [ru [ru májad:
dult tükörben most komáljad

ahogy [ru [ru segged rázod
tuzoltókat fillármázod!

csendesedjél s rámkerülve
pihenj rajtam - s Benne ülve

ej te[ru [ru [ru [ru fruska
- szopott gombóc májgaluska

Virágerdo
itt lakott a Szép Kövérke -

sej: hát osztán?

ki-nem-szarja-le?!

megjártad a poklot érte!

sej: hát osztán?
ki-nem-szarja-le?!

elszalasztani - megérte?
sej: hát osztán?

ki-nem-szarja-le?!
ha vót nem vót: ötven éve -

haj! hát osztán?
ki-nem-szarja-le?!



6 tiszatáj

vesszom mereszto Medúza!

sej: hát osztán?

ki-nem-szarja-Ie?!

poklon lesz fejedre húzva!
sej: hát osztán?

ki-nem-szarja-Ie?!
osz fejedre - ezer Múzsa!

sej hát osztán?

ki-nem-szarja-Ie?!
lakolsz szerelem Kaláza!

haj! hát osztán?
ki-nem-szarja-Ie?!

ficka kölyke mint a vidra -
sej: hát osztán?
ki-nem-szarja le?!

vetted ölbe! karjaidba!
sej: hát osztán?

ki-nem-szarja-Ie?!

virágerdo rádborítva

sej: hát osztán?
ki-nem-szarja-Ie?!

hamvvedredre - hamvaidra!

haj: hát osztán?

ki-nem-szarja-Ie?!

Budiárium
(budi-diárium)

á nyomorúság gyönyörusége!

kacagjunk hát édes feleim
hogy az öröm azért nem ment feledségbe:

nevessünk a sajgás belein
a durva beszédrészért bocsánat

- vaj természetünk ván I ily virulens?
vagy trombitaizma ván I afarpofának
hogy hármashangzatilagflatulens?

á gyönyöruség vicsorisága!
ha a beöntés fehér bárium
s bélünkben feltekereg a kása:
áldott röntgen-nyavalydulárium!

á áldott négerkéz te ki oly boszen
nyomod belénk s mi mint az állatok
veszékelünk - elég!legyünk a Figyelo Szem
s végezzünk visszája-vizsgálatot




