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Rába György

AZ ÉVEK
Az évek
kilôtt töltényhüvelyek
nem találnak többé célba
az évek
elgurult cérna-orsók
nincs mód megvarrni szakadt mezeinket
az évek
megrozsdásodott evôeszközök
betevô falatunkat
velük fogyasztani gyomorrontás
az évek
kicsorbult poharak
emésztô szomjunkat oltani
folyamatos sebzés
elállíthatatlan vérzés
az évek

BOROSTA
Azt mondják rá borosta
noha ez emberi növényzet
csak gazdája elhanyagolta
mit bánta hogyan is tenyészett
leverten hagyta lenne parlag
kaszálásnyi gondja se volt rá
természetre bízta ugarnak
mintha célja kedve se hozzá
nem ápolta szemmel se szerrel
engedte buján növekedjék
dús rengeteggé hírhedett el
közönyt hírlel nem gerjedelmét
ki szíveli e földdarabra
jó lélekkel néz rá az arcra
bár nem illeti a borotva
fontos neki mi van alatta
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HA FÖLNEVETTEK
Szerettem ha fölnevettek
szerettem hogy hangjuk csengett
szerettem a hirtelen csöndet
szerettem a morajló emberzsivajt
nem szerettem az elnyelt választ
a párhuzamos monológokat
de kettesben a természet beszédét
szerettem a mosollyal tûzdelt tálat
csorgók kortyát a szikkadt ínyen
egy kézszorítást a sötétben
napvert árnyékot téli tûzfalon
hogy én vagyok én éjszakáig
szerettem s azt hogy különös a másik

Gergely Ágnes

ZARÁNDOKOK
Kevés az útjel a mezôn.
Kevés a fényjel is.
Kevés az azonnali arc.
Kevés az angyal is.
A suhogás csak lepkeszárny.
A tenger messzi még.
Kevés a szél, a szélmalom.
Szûk sátrat tart az ég.
Az összepréselt fájdalom
próbálni jár ide.
És lépni kell, mert lépni kell,
mert szó nem jár vele.
A hallgatástól elszokott
a megriadt tömeg.
Kevés a kéz, a némaság,
a szótlan épület.
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Határ Gyôzô: Versek • 645

Káprázat ez vagy szólítás,
a tölgyerdô morog.
Megszállottan kialszanak
a metszett csillagok.
Kevés az útjel a mezôn.
És kenyérbél alig.
Csak tartson el a suhogás
még holnap hajnalig.

Határ Gyôzô

KISZERA
mért hogy nagy sok versem oly ásatag
legalábbis kiszera méra bávatag
váltig a rímek árjába kapaszkodom
ahogy kiszera méra minden masztodon
mely aranycsengôk nélkül hová leszek?
rímségek kiszera méra jaj erisszetek
a vers befellegzik azon rímeletlenül
líg-lóg kiszera méra ellehetetlenül
csak ramaty a rím csak nagy halom
flitty-flotty kiszera méra zagyva lom
ezernyi kínrímbôl már jó ha száz
épp csak hogy kiszera méra lacafacáz
ne rímelj járj Apostag lován gyalog
ha Rím-Ló kiszera méra rád kancsalog
és fôz és fûz csáb-hiteget fülbe susog
hogy ô a kiszera méra Pegazusod
zavard el anyázzad basszamázz
a rím csak kiszera méra gyatra máz
te sose búsulj és akkor sincs harag
ha kiszera méra kacska rím a rag
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már horogra vôn a Rím-Sintér pedig
itt jár kiszera méra itt settenkedik
szorulj Jó Hurok a Rímfaragó nyakán
bár karakán kiszera méra s kajmakán
halj meg cipôben! hess! kuss! ideje már
hogy kiszera méra
kiszera méra
kiszera méra
– megkrepálj

KABÓCA
Ájtatnak Manója: cirpel a kabóca
most tudhadd mért lettem
ilyen bicebóca
nem vagyok sem itten nem vagyok sem ottan
elügyetlenedtem
elanyátlanodtam
gereben a göncöm garaboly a pócom
ha menek koccanok
minden kenderkócon
üres fogínyemet hahogy kivirítom
csupa zabszem vagyok
mindenem szorítom
mi lovunk a Hóka – farmatring-istrángja
a szegény párának
utolsókat rángja
jövel lósintérség vônéd targoncára
sorsot vet a népség
pecérre – koncára
Ájtatnak Manója: cirpel a kabóca
most tudhadd mért lettem
ilyen bicebóca
ilyen se-itt-se-ott – PENIGLEN! HOLOTTAN!
– hogy ügyem-fogytával
elanyátlanodtam
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SZOKRATIDÁK
(a verskabaréból)
mivel ez az agykocsonya félig el van halva
költöztetik TUDATOMAT újba fiatalba
majd csak feltalálja magát benne régi ÉNEM:
ismeretlen új testbe kell magam beleélnem
így kell újjáteremtôdnöm: félig halva-élve
ez a gondolatom – ez is: itt szakadjon félbe
légelvonva mélyre hûtve hét nap szomjan-étlen:
nyolc napig tart – mond a PROF – nagy áttöltô mûtétem
megújulunk szokratidák – ez a nóta vége:
kerek káposztafej gyors átültethetôsége
hat hétig a járást – mond a PROF – még nem ajánlom
elôbb tucat agyalapi sodoridegpárom
járassam be s majd ha új bohó pofákat vágok
s megszoktam az ifjonti vad ugrándiságot
akkor próbáljam ki az Agy újdon kocsonyáját
s vén TUDATTAL újat gondol – menten megcsudálják
felfogják a FELFOGÁSTAN újdon Felfogását
kurrentálják Hölgyeit és táltos Képe-Mását
Ön az ABSZOLÚTUM: circumbilivaginálva
s poszt-hoc transzmogrifikáltan – már öné a pálma!
ön a MAGNUM szétszálazva OPUSZ és Szemelvény:
Entitás lôn és Divat a ROSSZUL GOMBOLT MELLÉNY
szillogizmák? MINOR MAIOR dôl a PRÆMISSZÁJA
gratulálok!
– mûködik már!
– kutya-meg-a-mája!
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