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BÁTHORI CSA BA

Be szél ni
Vi har- vagy ka bát- vagy ba rát iszony ban,
mind egy, ki kell men ned a placc ra,
hogy élj min den na pos ha lan dzsa 
köz ben, kis élet ben, va gyis nyu god tan

hajts csak elõ re, így, für dés elõt ti
bõr ta ka ró ban, hogy érezd a mû vész
kí sér té sét! irány, min dig, a tûz vész
és a rom bo lás épí tõ erõi.

Csak per zsel je nek hi va tá sod
for ró mí nu szai! Át jár ni egyik
föld rõl a má sik ra, foly ton a szeb bik
mel lett sza vaz ni, hát elég ok

er re, hogy fur csa pá lyák mély csa pá sán
ha ladsz? Mi cso da ked ves, fi nom uj jak!
De épp azért, mert dús gaz dag ha lott vagy,
ne hall gass. Ne da dog va, szõ rén-szá lán

be szélj. Ne hall gass ar ról, ami re
foly ton gon dolsz és min den pil la nat ban –
ahol sze re tet van, ott üres ség van,
s az ûr min den tel jes ség ele je.

Gyer me teg gon dok
Maf la láng eszem búvában, 
mel lék hul lá ma im nak tu da tá ban
reg ge len te ki tisz tí tot tam a lá bam
és tót ágast ka lim pál tam, vi gyáz tam.

Nincs reg gel. A nap kez dõ dik, vé ge.
Li bák be néz nek, gá gog nak, pe téz nek,
én raj tam pe dig egy re for róbb a ru ha,
bál ba já rok, kocs má ba, cson ka mi sék re.

Már ko ra haj nal ban meg adom a mód ját
a nem lé te zés nek: mi ó ta reng ve já rok,
nem va gyok ré sen, és ré sek nin cse nek
kö ze lem ben, csak a fe jem ben.

Mi cso da ba lek, aki va la ha is át lé pi a
Rubicont. Ne kem rég óta le fe le gör bül 
a szám, és nem re mé lek, amíg re mé lek,
csak élek, vé tek, élek, vé tek.

Fe lejts el bûn bá na tom nap já ra, Melpomené.
Mi van mö göt tem, mi elõt tem,
az nem biz tos nu me ra. Ma ga san ver a
szí vem, de még csak most csi szol nak.



33

El vont
Van egy szer ke ze tem be lül.
Sa vat, szót, rán cot, epét ter mel.
Ki cse rél, ful laszt, fel-legyûr.
Ki-be fu tok szer ke ze tem mel.

Ben nem van, de nincs mért be nyúl ni.
Kint rõl már lá tod, ki va gyok.
Én csak egye dül tu dok múl ni.
Le múl ni, mint a jég csap ok. 

Egyet len, sok és száz ezer.
En  nyi ben nem az ide gen ség.
Nincs, csak egy szer ke zet re hely.
Mint ha száz ból eg  gyé sza kad nék.

Mér leg
Hát aki ezt ki fog ja hogy nem
haj lik nyak ban de rék ban térd ben
a kis hi á nyos
tes tet bér li ré gebb rõl én is bér lem

Nem is va gyok öreg ség re me nen dõ
tes te mért nem-tes te mért jön a men tõ
hogy ös  sze kös sön
a nagy Õ-vel s be zár jon a nagy er dõ

Nincs már tük röm csak fó bi ám van
lá ba lá som nin csen a láb ban
rég le csa pód tam
vén csont tal be szél get a vá zam

Min den név il lik pó ni-boy balambér
ba sa vagy med ve vagy ró mai arc él
mind meg ta lá lom
mert ös  sze tart még egy fur csa ba dar cél

De ki al tat el majd a kór ház-zaj ban
kit is me rek meg de ré kig föl ta kar tan
ki is mer en gem
a más vi lág ra el du got tan

Sú lyom elég-e hogy meg ér jem
hi te le sí tett le be gé sem
vagy azt di csér jem
hogy a sö tét ben vi lá go san él tem


