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Határ Győző

„CAESAR DIADALMENETEI”
vásznak kilence

Mantegna-kiáüítás
Burlington-palota

felvezető

Gonzágák-Stuártok kincse!
Caesart hogy elénk vetítse 

hol a művész mi a mérce? 
magos mágus-csízió! 

hogy vásznára felsegítse 
és elközönségesítse 

Hollywood bárgyú lidérce: 
nem volt televízió

Mantegna ecsetje kellett 
mágiás életlehellet 

nekromanciája -  hörgés- 
horkanás az Orkuson: 

holtak szállnak hadra kelnek 
gallus foglyokat terelnek -  

emberárja zúg és dong és 
zeng -  roppantulságosan!

első vászon

sas vezette sornyitó fal 
háborút já rt szépfiúk: 

síppal-dobbal bronzsasokkal 
megtérőbe’ légiók

zabráltak! s a hódítottat 
itt hozzák a hátukon: _ 

henceg véle hírnök-osztag 
diadalplakátokon
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második vászon

ostromtornyot ostromlétrát 
faltörő kost kővetőt -  

döntik a drága portékát 
tördelték a törhetőt

palotástul templomostul 
szobrok urnák: lába kél 

mozdítható mind elmozdul 
hozza száz ökrösszekér

harmadik vászon

puccos-peckes díszvállfákon 
páncélt pajzsot vérteket 

hoznak -  honnan messzi várrom 
kormos üszke integet

kincs özönlik hetyke vállon 
véle gyöngy legényke lejt 

(rőt redős palliumában 
vén szabó ollót felejt)

negyedik vászon

diadalmat trompétálnak 
s hol a vér virága hajt: 

oltárhoz lát áldozárpap 
hogy leöljön száz bivalyt

romvidéken kelta holtak 
perzselt égen íustgomoly: 

megy már kit-mit elraboltak 
-  viszi rablóhangya-boly

ötödik vászon

égzengés fáklyák kohorsza 
bikazsongító zene 

ki ő-szarvát aranyozta 
Jupiter szent flámene



kisfejű korcs elefántja 
nagy fülével földig ér 

agyarán fogfájás bántja 
szeme sem sok jó t igér

hatodik vászon

barbár törzsfő koronája 
herepáncél -  melli vért -  

serlege -  s királyi tálja -  
(kétszerannyi telivért

ér) rogyóban a legénység 
kinek vállán érkezett: 

aranykorsó -  ételkészség -  
lóra való vértezet

hetedik vászon

keze-lába megláncolva 
feje horgad orra lóg 

-  kegyelemre?! barbár horda! 
ergasztulumba valók!

sisakforgós légiósok 
hajtják pereputtyukat 

s tőtt cicéjű közte jó  sok -  
ebe sincs ki megugat

nyolcadik vászon

büszke nép alatta battyog- 
tol-tülekszik-él-mozog: 

rúdon lógázó tucatjok -  
bronz mellszobros héroszok

zászlóerdők lobogása: 
piros rongyot ráz a szél 

trompétákkal nagy zajgásba -  
maszlag kivel ember él
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kilencedik vászon

tar fejére koszorúja 
szárnyas nemtő csapni kész 

hasbehúzza melledugja 
peckelődő fő vitéz:

ül a Caesar görgő trónnak 
lassan forgó kerekén 

két látó szemünk kigúvad 
úgy bámuljuk te meg én

jönni-látni-győzni tér ő!
félmérföldes áradat! -  

füstjéből e földigérő 
fantom képírás maradt

MÉLYFÖLD

méla pálya mélylapálya 
mennyek melankóliája 
mélylapályon méla táj -  
gyors a szél és hars a száj

méla pálya mélylapálya 
millenári-krónikája 
mélylapályon méla táj -  
orv a szél és őri a száj:

vége a zurdánton-zord Hallgatásnak! 
nyivog! zsivog! 
csivog a szemhatár! 

nem a Csoda Napja -  ez már a másnap 
s ha kinek füle van 
kétfelé áll -

a hétszer-csócsált Csépet újságolja 
a semmit hadrálja 
ezer torok

s ki hetvenhetedszer hallhatja újra 
beleszédül krákog 
hull tántorog -
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mi dallammal hersen! mi dúsan harsan!
„kurutty! kurutty!" 
rivall a láp felett

s mi lett-légyen-volt-vón’ HAZA A MAGASBAN 
a HÍG SZÓFOSÁS 
mélylapálya lett...

méla pálya mélylapálya 
bírja-marja kapja-állja 
mélylapályon méla táj -  
félre-szél és félre-száj

méla pálya mélylapálya 
tépő szájak kólikája 
mélylapályon méla táj -  
bőg a szél és já r a száj

Kovács Sándor Iván

„é t e l t  a z  a s z t a l n o k
S ITALT AZ POHÁRNOK...”
Egy Koháry-vers gasztronómiai ihlete

1. Embernek élete s ez világon léte éppen merő gondság,
munka, aggodalom, szívbéli fájdalom, nem kevés fáradság, 
bizonnyal mondhatom, s meg is próbálhatom, teljes nyomorúság.

2. Előlszámlálhatnám s rend szerint mondhatnám nyomorúságinkat,
reménység és kétség, félelem s ijedség, nagy sok gondjainkat, 
nevelve mint nemzi, s keresve mint szerzi szörnyű galibánkat.

3. Ezekrül szólanom, s ezeket számlálnom de most nem érkezem,
keserves rabságban, mert Munkács várában én igen éhezem, 
éhség hogy koplaltat, s az rabság sanyargat, naponként mind érzem.

4. Talám hát ételről, vacsora s ebédről jobb mostan szólani,
ételem ha lészen s fölöstököm készen, könnyű lesz beszélni, 
lenne hogy uzsonnám s vacsorám, kévánnám, eluntam éhezni.

5. Elhajlott már délrül, az óra is egyről, konyhám nem füstölög,
bézárta a szakács, tűzpadon nincs forgács, csak macska gömbölög, 
ételnek mint adja jó  ízét, s mint hagyja, feje nem gőzölög.


