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 HATÁR GYÕZÕ 

Rímkeresztek 
 

ahogy ebben a versben éltem és fennakadtam 
 ennek a versnek kiszolgált keresztrímein: 
szakadt a hajszálhíd – lezúgott velem-alattam 
 láthattok aláenyészni számlált híveim 
 
hullott orrok fülek szarvak szemetén söpörve 
 harmadvilági lepra fertőben a koszban 
ez egy-akolba lakatolva – a Bűnös Körbe' 
 rosszsorsom ellen én soha nem tiltakoztam 
 
csak mint akinek a böjtből önsanyargatásból 
 sebelvakarásból tetvekből sosem elég 
hosszútűrő-megviselten ma csakúgy mint máskor 
 viselem hordom a haza tehertételét 
 
ideje haragvásnak Bűnös-Körből-kitörésnek: 
 elmúlt ideje már a borzas lázadásnak 
így járnak akik az anyjuk hasában elkésnek 
 s maguknak Ő szülő hasában gödröt ásnak 
 
ahogy ebben a versben éltem és fennakadtam 
 ennek a versnek kiszolgált keresztrímein: 
szakadt a hajszálhíd – lezúgott velem-alattam 
 láthattok aláenyészni számlált híveim 
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Az ál-gondolás 
(„az Én az érzetek nyalábja” 
Hódolat David Hume emlékének) 

Ím így szóla Ál-Gondolás: 
„mi makrancsos elgondolás! 
 
s bár jelei jól tolatnak: 
visszatetsző Gondolatnak 
 
ideák örvénye – Párizs 
légkörnek nem ideális 
 
Bologna vagy Salamanca 
dove lo Spirito manca?! 
 
Oxford? falovastul Trója 
exekrábilisszimója 
 
Harvard? rosszabb a Sorbonne-nál: 
alámén ki ott abonnál 
 
Turint rója? – La Superga! – 
megrontója: Heidelberga 
 
ki ez Eszmét kifundálta 
tán lehet hazája Málta 
 
van Rendje van Térdszalagja 
minek tán lova-s Lovagja 
 
kever hamisat s valódit: 
kényszerképzet gondolódik 
 
így akarva-akaratlan 
holott forr az eszme-katlan 
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de Mint Olyan – ELVETENDŐ 
Pápa mond s a Tisztelendő 
 
patvarba! a rossebes franc 
vinné ha ki ilyen makranc! 
 
nincs oly Sültbolond Halandó 
ki íly Zöldet gondolandó” 
 
s míg rinog a gondolája 
dömhec Rája mén alája 
 
– borultán a gondolából 
gondolá hogy majd kilábol 
 
lábát berántja a bója 
s ottfullad a gondolója 
 
 

Babaság 
(SZEMÉLYCSERE) 

 
az a baba nyolcvanöt esztendőkkel annakelőtte 
a régesrég-múlt minden pelenka-poénját lelőtte 
 
a GYERMEKSZÁJ találatait számtartó emlékezők 
már Árkádiában felülről szemlélik az égmezőt 
 
mely Családi Legendák tudói közül már egy sem él 
az a baba s ez az aggastyán nem ugyanaz a SZEMÉL 

 
 



2002. július 45  

Helikopter 
 
ki az a Fényes Úr ki ott! ott! 
 ott repül 
a fellegek mögött fölöttünk 
 legfelül 
ki alantjárót meg se lát s 
 kockavet 
sorsunkról – most dől el: oltalmaz 
 vagy lövet 
 
honnan le ránkkiállt TÜZELJ! 
 ROMBOLJ! ROMBOLJ! 
s mi menten mint a megbolondult 
 hangyaboly 
zúdulunk – jeltelen örök- 
 emléktelen 
– – – hová tart Fényes Úr a heli- 
 kopteren? 
 
 

Politikus  
 
nagy Ész ő: esze/szavajárása 
 ritka-csavaros 
de vaj' nem ő is kis mitugrászlsz 
 boglyasfejű?! 
ürge ő habár bazi nagyrafújt 
 a kis szaros 
lehet plakátján Óriás – azért 
 csak törpe ő 
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Nyelvsír 
(MAGYAR ÍRÓ IDEGENBEN) 

 
ezzel a tövissel lép ezen jár a lábam 
 ez öl vág keserít órát éjt napot 
vesztesnek lenni egy végtelen csatában 
 amely soha-soha meg nem vívatott 

jó kegyelemdöfésért mely szívig hatolna 
 mindje gyors legyilkolásért esdekel: 
anélkül hogy egyetlen lövést leadtak volna 
 harc nélkül – megadatlan estek el  


