
HATÁR GYŐZÖ VERSEI

.Föld nyelv
(SÁRKÖZI MÁTYÁSNAK)

ha fel is jegyezném a böjti szélre
- akd1;ha hóba homokba irnám 
nyúzakodjam levetett csupa vérre
rovással televéssem az irhám

nincs ember oluan aki idehal'lgat:
örökmozgó szájjal tokaránccal
honn sükeredék homoki magyarnak
föld nyelv köz-közönye odaláncol

Íni míni
Kiolvasó versike

szülóasztaL szülószék szülőkészülék

ini míni májni mó édes-egy szűték.

én is mennék ,JMhetnék el:nuuaodni jó
ÖTök rendet tehetnék, ini májni mó

aki voltál énnekem szülóasztalon
ini mini májnz mó édes angyalom
lettél tűzi gyertya ár visszahamvadó
gyermekágyi mátkapár í?,-i májni mó

huZZapólya hull POtyog élni olu sebes
ini mini májni mó foglak ne keress
kiszámolás rámesett vagyok a hunyó
anyám édes jó leszek íni májni mó

Dadogós
párás szeme üveaét

párát61
tal'anitja

feje alá lámpát tol
s párnástul
felkattintja

öreg baba dorombol
könyvre könuv
olvasódik

sok a betűsorokból

sorra sor
elmosódik

-ieie táján friss piték
kürtös fánk
illatá'rja

tükrén látja Édesét:
ajtaját
arTa tárja

borsodóját felforral
cukorral
felforralja

jóval intőn -óval tar
szóval tar-
jóval "tartja

mondókája keuieqé;
elreaét
elregél'i

még a reggelt majd megél
csak megél
tán megéri

elalusz-öreg mamusz
alamusz
ammammoaia

életálmát lábkeltétől

fejnyugtáig
elcammogja

öreg baba bottal jár
hátul jár,
hittel járja

ahogy a szél átaljár
utolér
utoljára

karonioaio édes pár
kedves kar 
hites párja

selyem' sállal baguulál
betakar
bugyolálja

fel'viszi a kőbúbos

kandaHós
babaólba

kőrülperdül - hamarost
tüze-szít
huhukolja

szikra vattan fája gyúl
szene gyúl
tüze gyullad

lángzó nyelvek fáintúl'
nyalakod
nyúlakodnak

karia szárnya kelepel
kővadlós

örőmházba',

holott lelket bele ver.
addig ráz-
addip rázza
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HüHűk kora
diigbogárság jöttön-vasseprője

eljött értem: ho~nap beseper
hová merre húzgál esztendőre

nem tudom és nem is érdekel

em1dikül hoav mi marad utánam
maradónak hány arany karátos
- eitekszem a seprő vasfogában
s ott ahol a föld is csokoládés

fogamat jójába belevásom
s majd előr/?esve - áll'kapocs~

és bordakasra lógó talizmánom
megköszöni ha ki rámtapos

esztendőre sartik seregéhez
térésemet meQÜnnepelem
így lesz ez a dolgom véaérvénves
cseréptáncom teljes ciklámen

felszedik a nagy kiszereléskor
ami abból fe~használható

"szauTUSzok kora volt - az őskor"

tanár mondja ír a hallg(lt6

,;itt a járomcsont a meszes korsó
ebből ezzel ette a meszet
bőgésükkel tele volt a bolygó
utolsó volt s ez is kjveszett"

Állatok közt állat
ál'latok közt állat úzőbe vett barom
zuhanok előre futó mgu lábamon

sorsoknak közötte
van rusnuábbnál rusnllább
de futó állatnak
lenni véroonúság

úgy szüLt meg valaki - vaj ki? - rohantában
első lélegzeitól menekül a lábam

- első eszméletem
csorda dübÖTgése
ég- s földindulásból
Istenem bőgése

mélység homlokának aláhanvatlottam
bár vesztem volna ott veretten halottan

bár vesztünk volna ott
jószágok az Úrban
törött csigolyákkal
eaymásra borultan

Elletrecibálták hőkölő irhámat
(amilyen az okos - nagy oktalan állat)

lelje ki a hideg
akit méa kilelhet:
újra feléreztük
a m a veszedelmet

életre horkantam s vérbefagyva - késve
belevánszOTootam csürhe cSÖTtetésbe

a nagy meresztésbe
körmőm elhullattam
sok agyarkodásból
~ettem aauaratlan.

hara'PÓk közt féreg könn'I/ÍÍ aratásra
lábnak a láb előtt nincsen mepállása

hé Erdei Ember -
brátuó - oránQután
szóról szagróJ ísmersz
húsnak íze útán?
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hány barlang útvesztő gázló futamat még
sebesült lábatlan hogy al'ulmaradnék?

mely szédület játszott
ki forgód,.ott velem?
élet volt - veszte volt?
életveszedelem

ivaros kétéltű lábasfejű példány
Lla; tudod-e hol tartsz a JBek-stafétán?

szóval felfelelé
egy nagy ágas állat
vagy veszlek szarvamra
vagy szarvas.ra váltlak

Szóval felfelelé egy vad prédikáló
vagy leszel jó prédám vagy bennem-prédáló

equ nagy mérges bendő

szóval felfelelé
oroszlánnak méau vag'U
oroszl'ának elé

hé kalapácsfejű! voltál sajgatóhal?
rozmár? macskacápa versenyt IZ hajóval?

Sámsonnak állkapocs?
tudnál visszafájm
a FiUszteusban
mint az a szamári?

vaj lesz-e csülködnek utolsó vedl'ése
mozdulhatatlanul sziklamaaba vésve?

eljössz-e Tilalom
nagy kegyelmes Zárlat
békén üdvömlnam
váltott vadszamárnak:

Vagy körénk örvénylő ddáz bámulatban
akaratlan katlan kerget szakadatlan

s ezer árnyalatban
állat-árnyalakban
csak létii.nk lódul'unk
szótlan láthatatlan

;.G....] JWZ

ASZERKESZTÖSÉG KOZLI: Kérjük kedves, munkatarsaínkat, hogy Janunknak
szánt kézirataikat két példányba,n (egy másolattal) és a szabványnak megíelelő

gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóvaí) küldjék be, mort ezzel egyrés::;
megkönnyítik a nyomdai korrektúra rnunkáját. másrészt megkímélik a szerkesv
tőséget a kézíratmásolás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat ,mVe..
lveket nem mí kértünk, vagy előzetesen meg nem. beszéltünk, nem örzünk meg €I;,:
nem küldünk vissza.
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