
 

 

 

HATÁR GYÕZÕ 
 

Broadway 
 

ezer ostor pisztoly ráspoly 
 csörgődob és magnóspulni 
buffogásból duhogásból 
 nincs hová bemenekülni 
 
bazárlárma bazárének 
 tölti mint istenverése 
hódol újkor szellemének  
 zenelárma szennyezése 

 
 

Sétaesõ 
 

esőben áll a pálma 
 pálmában áll az ég 
Földet ha rajtam állna 
 jobbat teremtenék 
 
Földet mi üde játék 
 élő víz tünde hit 
hol a nosztalgiát még 
 hírből sem ismerik 

 

 
Kedves szerzőnk, Határ Győző nyolcvanöt éves. Sok szeretettel és megbecsüléssel 

köszöntjük! 
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„Figyelmeztetés”  
ÉTTERMI PARADOXON 

 
bár tudjuk hogy korjelenség 
s nincs ki tőle ment marad: 
csak megkérünk Kedves Vendég 
ne lopj ezüstkanalat 
 
De ha nincs mi megkísértsen 
– nem lopsz se villát se kést – 
ne olvasd a világért sem 
ezt a Figyelmeztetést 

 
 

Bele a körforgásba  
 

ahogy az Írás egét még itt-ott belengem 
nem én az éveket: az évek koptatnak engem 
eddig „Írás” volt most jön a „Fej” – az érem 
másik oldalára perdül – s ha azt megérem 
átpislogok a tű fokán nem marad másegyébre 
idő: csak azon át s azzal bele a talajsók elegyébe 

 
 

Ebgondolat odatúlról 
 

élnek élnek nélkülünk is 
 (csapás és gyalázat!) 
élnek ha belehalunk is 
 (építik a házat) 
komputert elboronálják 
 gyereket tökéllnek 
ki-ki felcsinálja párját 
 (gyalázatos élet!)  
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A vágy végváraiban 
 

nagy egyetlen vágy parazsa éget 
mert nincs elégülés ami kielégít: 
ha megpillanthatnám a végtelenséget 
és kihúzhatnám a végtelenségig 

 
 

Csatavesztés 
 

élet élet Háborús Övezet 
 vesztes csata után a csatatér 
ha lelnék egyet a hullottak között 
 ki még el is hinné – hazatér 
váltig vesztésre állt az ütközet 
 már a fű is ráfutott sehol a vér 
mind lopakodnék a lódögök között: 
 jaj a legyőzöttnek ha ki él 

 
 

Függöny 
 

életem göröngyös útja lefeleje lejt 
felejt a világ felejt 
és elejt 

 
 

Kert 
 

kilazulás kirohadás 
 sűrű gazfelverte: 
üres gádor üres pallás 
 – öregember kertje 
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Blaszfém 
 

míg ki Érte repesel 
jó az isten lepesel 
hol a szádra rácsorog 
nyald körül s ne vigyorogj 

 
 

Natipietativitás 
KARÁCSONY ÉS KERESZTÉNYSÉG KÉT SORBAN 

 
Jézus nékünk ma született: 
álmodja a feszületet 

 
 

Magas ég 
 

lát- és hall – ne törődj véle 
 csak mondjad a magadét 
majd megbocsát jókedvébe' 
 neked is a Magas Ég 


