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HATÁR GYŐZŐ 

 Coracle* 

 

(mellemen keresztbe téve két kezem: 
lélekvesztő téliálomba temetkezem) 

[annak jó ki fedezékben: bizton fedél 
alatt jó vízibarlangveremben él 

sok vendége? nincs elég volt nem fogad 
se Pánt se faunokat kentaúrokat  

kerít kifest parókát rak rá – felékesít 
egy Bábut: meg-és felimádja Édesét 

ha nincs: legyen – álomban megfogan 
a testetöltő csecs comb nyár hologram 

minden egyszerre van: a gyors beleülés 
a kéj a kiringás és a gyerekszülés 

ő? nincs nála vaskó se nyíl ölő gyilok 
arravalók alant a szúnyó krokodilok 

borul? nem borul? késő már: egyre megy 
elúsznak: a KORÁKULUM meg-megremeg 

szakállas büdös hanyag már nem hiú 
honnan döng direg-dönög a DIDERIDÚ? 

minek fülelne toronyhullámtörő mögött 
háborús pop-rock tábornok-híreket? 

                                                           
 * parányi kerek bőrcsónak 
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nem látogatják és ő se: nem látogat 
kit? régészeket? pióca-pákászokat? 

minek? arravetődnék s ha épp vendégelő 
napjuk vón’ de benne leülni sincs erő 

se kedv: a lélekvesztő aláfele csorog  
csorog – Vén Nyál: álomfenéken kuncsorog] 

(mellemen keresztbe téve két kezem: 
lélekvesztő téliálomba temetkezem) 

 

Memorandum 

 

tudomásulvétel s miheztartás végett 
ehelyt értesítem a Nagymindenséget 
 
ha húgykő ha finkő – bármi íly bajuk van 
itt volnék szétkenve egy Fekete Lyukban 
 
van füvem tégelyem szikém ötven-hatvan 
nincs ma csillagkórság orvosolhatatlan 
 
ejszen kikúrálom planétás bajukból 
ha elébb kihúznak a Fekete Lyukból 
 
hová elsinkófált robajló enyészet 
csak összekaparnak néznek-rámigéznek 
 
feltámasztom tejút Lázárját-Kvázárját 
ki-ki ikercsillag meglelheti párját 
 
ripheti-rophatja újrázhatja végül 
kecskeduda-égür kiben nem elégül 
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lennék én üstökös fénycsík firlefáncos 
s Beethovenre járó csillagelőtáncos 
 
ki Káószt ráncbaszed s véle tovalebben 
állítsatok elé kérlek e görebben 
 
ott bujjak kibujjak lombik üveg-végén 
újult homonculus tudom leszek még én 
 
legyek megint ÉN ki voltam a VALÓDI 
s ne Fekete Lyukban csalódni-halódni 
 
legyek újdon Hús-Vér Nősző és Parázna 
s ne így visszarántó versben gagyarászva 
 
tudomásulvétel s miheztartás végett 
ehelyt értesítem a Nagymindenséget 

 

Világállapot 

 

bebalzsamozva jöttem a világra 
 hogy lassú tűzön verjenek agyon 
ragadozó a Föld minden virága 
 és minden Völgye egy-egy Siralom 
 
a Dal – messze hangzó farkasvonítás 
 vízárnak berántó Forgója van 
kunyhóra lel tűzön halat pirít és 
 övé a Föld hinné a hontalan 
 
erdőn farkasember hordába verődik 
 lerágott csontot csóvál hátrahány 
dönt lerombol mindent a sárga földig 
 ami nem Préda az Ragadomány 
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alattomba’ öl fog vitézi jámbor 
 lót-fut üt-ver tűzcsóvát hajigál 
hordája haramia a javából: 
 emberfarkas agyaras kannibál 
 
a Teremtésben még egy ilyen Árva 
 se nemzet úgy hogy magva szakadjon: 
bebalzsamozva jöttem a világra 
 hogy lassú tűzön verjenek agyon 
 
bebalzsamozva – nyíló koporsóból 
 átoksúly alatt ugortam elé 
átkozott a Perc az Írás – a hóbort: 
 és átkozott ha százszor Anyaméh: 
 
bebalzsamozva lőtt ki lassú tűzre 
 hogy vakon verjenek vadállatok 
vaksorsom ez beírva kibetűzve:  
 AZ EMBERJÓSZÁG – VILÁGÁLLAPOT  
 
 

 

Vakablak világossága 

 
    „a bölcselet a tanácstalanság privilégiuma” 

 
poros könyvek köhögtetnek 
 lapjaik-pergetve 
arany szélű köteteknek 
 arany bordás rendje 
  ó könyvtár-tökéletesség! 
   gondolat-lebernyeg! 
  borjú is hogy mind bekössék 
   hánynak bőre kellett! 
 



2004. november 19  

és most itt van szörnyűséges 
 holt Prezenciája 

amit összehordtak véges 
 elmék s oly hiába 
  kutyaúszás nyelvemlékek 
   Csendes óceánján 
  lelkem táplálása végett: 
   mennyi korcs találmány 
 
mennyi barlangos vakvájat 
 boncok tévedése 
elmélet: elmés ajánlat 
 dörgő Létegészre 
  mennyi tespedt árgumentum- 
   s hány  mellétalálás 
  kinek fals csapásán mentem- 
   s voltam érte hálás 
 
most hát tudhatom mit érnek 
 Teljes Bizonyságok 
magam hogy Időnek Térnek 
 tarajára hágok 
  én se nagyon bizakodjam 
   kincses tévelyemben 
  mert meggyőzött alattomban 
   s ott fészkel fejemben 
 
így intelmez Bölcsek Száza: 
 magam ne lovalljam 
nincs se nyelv se létnek háza 
 hogy hitten megvalljam 
  tévelyekben delektálnom 
   amióta fentáll 
  s legyek én is poros álom: 
   köhögtető könyvtár 
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jöjj vezeklő nincstelenség 
 Mindtudatlan Kánon 
tapadj meg világjelenség 
 kitapintókámon 
  ahogy elmém tudni adta- 
   s benne érlelődött 
  könyvtártermen sorbarakva 
   borjúbőrben ődöng: 
 
minden könyvem rongy vakablak 
 tévely szemfedője 
ha ki nyitja – vagyok annak 
 megköhögtetője  

 


