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HATÁR GYÕZÕ 

Üveggolyó 
(cri de coeur d'outre-tombe)* 

Lator Lászlónak 

üveggolyó üveggolyó 
márványolásának volna lenni jó  
ahogy lapok élek illannak-villannak  
csillangónak lenni annak annak  
volna lenni jó 
LENNI volna jó 
 
márványgolyó márványgolyó  
szivárványolásának volna lenni jó  
a képzelgések ahogy megrohannak  
elcsapongásnak lenni annak annak  
volna lenni jó 
LENNI volna jó 
 
aranygolyó aranygolyó 
lámpás-bogárnak volna lenni jó  
hangos világolással amerre vannak  
szentjánosbogárnak lenni annak annak  
volna lenni jó 
LENNI volna jó 
 
kristálygolyó kristálygolyó 
színejátszásának volna lenni jó  
ahol sejtő hajtók tűnő űnőt zavarnak  
szarvasgímnek lenni annak annak 
volna lenni jó 
LENNI volna jó 
 

                                                           
 * szivettépő sikoly a sírontúlról 
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ribillió ribillió 
rohangálásának volna lenni jó  
nimfák menádok kinek kivillannak  
szoborfogó szatírnak annak annak  
volna lenni jó 
LENNI volna jó 
 
kobakgolyó kobakgolyó 
biliárdfej golyónak volna lenni jó  
tar kopaszok ahogy párnán pihennek  
kópé kujonnak ilyennek ennek  
volna lenni jó 
LENNI volna jó 
 
süveggolyó süveggolyó 
nagyúr trónbolondjának volna lenni jó  
kit megsüvegelnek amerre elmegy  
tarsolya arannyal zsebei telnek  
volna lenni jó 
LENNI volna jó 
 
ólomgolyó ólomgolyó 
vonszoli-láncon annak volna lenni jó  
vár tömlöcében reménytelennek  
kik csontig éhen: múltakon merengnek  
volna lenni jó 
LENNI volna jó 
 
népmillió népmillió 
emberelevennek volna lenni jó  
szülnek születnek szüretelnek  
örömkönnyek közt előteremnek  
élet kövérjével fennen betelnek  
emberelevennek ilyennek ennek  
volna lenni jó 
LENNI volna jó 
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Esedékes 
 

már nagyon esedékes valami nagy betegség 
hogy belevágjon mint a rongyot 
a gödörbe s rámdobják azt a göröngyöt 
amint szokás író-urak és hölgyek 

valami nagy betegség már nagyon esedékes 
 
már nagyon esedékes valami nagy leromlás 

hogy mint a kelevény amely megérett 
úgy dőljön belőlem is mint a féreg- 
ből s kifakadjon a genny az élet 

valami nagy leromlás már nagyon esedékes 
 
végelzuhanásom már nagyon esedékes 

magamra húznom sírkamrámat 
mivel feltámadni ez ugyan nem támad  
csak épp fügét mutat a kinti bandának 
már nagyon esedékes végelzuhanásom 

 
és alámenésem már nagyon esedékes  
a nagy fene baj hogy ágynak essek 
vele s ne találjanak ha keresnek: 
az kell ennek a félnederesnek 

már nagyon esedékes földalámenésem 
 
jó volna már mertmivel nagyon esedékes 

ha irhámban mindenüvé behatolna 
a baj a rosszabodás csak nem javulna 
s akkor: »JELENTEM ELŐÁLLOTT A HULLA« – – – 

mertmivel nagyon esedékes jó volna már 



2002. február 37  

Lejtõ 
(a Télkikék c. ciklusból) 

eső esik szemereg  
ilyen időt szeretek 
pára ködlik köd lebeg  
benne járok élveteg  
út lapálya felmered  
bátran nekieredek 
de hamar elernyedek  
s döbbenten rámeredek: 
 
NEM VOLT ILYEN MEREDEK 
 
megcsúsznak a kerekek  
szánkáznak a szekerek  
grádiense se lehet 
cudarabbnál cefetebb  
mind kapkodom a leget  
s nem szívhatok eleget  
tüdőm fujtat leveleg  
s döbbenten rámeredek: 
 
NEM VOLT ILYEN MEREDEK 
 
sarki vénség kéreget  
elnézem az öreget 
élet telje lepereg 
s kövérjével betelek  
illa nádak és erek 
zsombék martja kerevet  
fűágyról fel nem kelek!  
s döbbenten rámeredek: 
 
NEM VOLT ILYEN MEREDEK 
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sándor józsef benedek  
villanydróton verebek  
utcahosszat figyelek  
s önfeledten feledek  
minden porcom didereg  
verítékben feredek 
félsztől meggémberedek  
dűltön-dűl – rámeredek: 
 
NEM VOLT ILYEN MEREDEK 
 
hagyma répa újretek  
dinnye cékla és a tök  
szedrek bokrok levelek  
gombák istenveletek 
hegyre fel nem mehetek  
mohaágyat se vetek 
s vaksin mint a nagybeteg  
ókumlálom réveteg: 
 
NEM VOLT ILYEN MEREDEK 
 
még csak tegnap: felkaptattam  
rajt' ahogy a bolha pattan  
hajrá! majdszinte szaladtam  
sarki koldusomnak adtam  
tánclépésben felhaladtam  
kulcs a zárba! zár kikattan!  
lejtő?! soha énalattam 
sehol – s most rámeredek: 
 
MITŐL OLYAN MEREDEK? 

 


