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HOR VÁTH ELEM ÉR

a queen mary fe dél ze tén
én va gyok a ma gya rok né ge re
az osz tály harc ban meg fu ta mí tott
ha úgy tet szik be re zelt fi a tal
min dig is utál tam a hõ sö ket
leg hõ si e sebb tet tük a ha lál
mind egy ön ma gu ké vagy má so ké
most itt ülök a queen mary fe dél ze tén
én a be ván do rolt 4 mi li omos sal
ugyan an nál az asz tal nál zsi dók
õk is túl él ték bar bár sá go mat
az el múlt szá zad ban együtt va gyunk
ahogy egye dül em be ri szivélyesek
a pezs gõ ki tû nõ és a beef stroganoff
jobb mint ha en ge met en né nek ku ka cok

kar ri er
nem tu dom hogy mi lett vol na be lõ lem
ha ke vés bé kön  nyel mû s fe le lõt len
fi a tal ko rom ban nem mint ha bán nám
az éle tem nek ké sõ dél után ján
hogy nem vol tam hogy let tem ami let tem
hadd ha tá roz zák meg má sok he lyet tem
köl tõ? ig ric? or szág utak po ra?
se hon nai bi tang? olyas mi aki vel
dunát tiszát le het re kesz te ni?
ahogy le né zõ en sum máz ta va la ki
mit ér az em ber ha köl tõ? ne kem
vagy bár ki nek? csak csi náld öre gem
és ne kér dezd van-e szá mod ra hely
ezen a föl dön nincs más kar ri er

megalit
ex turcia non est redempto
amerikából sem
ki vé ve azok nak akik
meg ta lál ták amerikájukat
szü le tett odüsszeuszok
reg gel a rábaköz es te fé nyes andrássy út
pista párisban pilinszky-ittasan
gézuka ahogy meg for dult a nõk után
jóska reverdyvel laci a whitneyben
be fe jez te budapest ost ro mát
most már mind örök re tar ta ni fog
mint a hi á ba va ló ság kó ru sai
ezen a tün dér tün dér föld te kén
ál dott fi úk hol tén fe reg tek hun cu tok?
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orwell
mi ért ne kér dez het né va la ki
mint sztalin por ko láb ja brodszkijtól
ki adott ön nek en ge délyt
hogy ver set ír jon ma gya rul?
hogy jön eh hez egy ame ri kai
ak kor is hogy ha csornán szü le tett
s há tat for dí tott ren dü let le nül
apá i nak? a leg újabb di vat
két ség be von ni em ber sé ge met
irigy ség vagy me ga lo má nia
vagy csu pán ré szem rõl paranója
hogy orwellt lá tok ott is ahol nincs ta lán?
oh well    I lived as an american
s mit ér az em ber ha ma gyar?

la mestiza
(frieda kahlo em lé ké re)

nem tu dom hogy mi vel vés te be le
a gö rög din  nye sze let be ne vét
és vég sõ bú csú zó üze ne tét
viva la vi ta ahogy min dig élt
fel tét le nül és fé ke zet le nül
zseb kés? pa let tá ja nye le? kö röm?
az utol só fest mé nye volt
és egy sze rû sé gé ben mexikóiabb
mint diego fres kói a tör té ne lem
montezumától leon trockijig
a kék ház ban halt meg hol szü le tett
zsi dó in di án ke ve rék   se hol
má sutt nem érez te oly jól ma gát
mint itt    ha lá la órá já ban is

csend élet
mi kor a ke szeg ér fe lõl a de cem be ri szél
meg zör ren ti a kony ha ab la kot
a ko vács mes ter ke men cé be tol
még egy ha tal mas ha sáb fát
a macs ka lus tán ki nyit ja sze mét
s kí ván csi an a kis di ák ra néz
aki tóth ár pád ba me rült az asz ta lon
és ész re sem ve szi hogy meg eredt a hó


