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HATÁR GYŐZŐ

Álmatlan oroszlán
alszik az oroszlán
maga-barlangjában
maga-barlangjának
omló robajában
düledék folyosón
hallik horkanása
hűl már ha kifújta:
maga-fújta kása
hahogy horkol azért
nyitva az a Félszem
nem nyit alvó szemet
oroszlán egészen
farka ha megrebben
felhorgad sörénye
s egész fejedelmi
veszedelmes lénye –
nincs annál rettentőbb
mint nemes –garázda
hímoroszlán álmán
álom szélesvászna
ugrásra mereszti
minden álom-tagját
ahogy képfaragók
őt kőbefaragják
homok birodalmán
jeles bömbölését
ahogy kiereszti
fut az aprónépség
élete-meghagyni
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kíméletét esdi
– sosem elég neki
a fejedelmesdi
[...fogatlan oroszlán!
rádűl palotája
holott eldöglését
csakigen korállja
hamar vón’: a falka
odagyűl szagára
s hiénabendőben
végzi éjszakára...]
felásít lecsukja
nyála is lecseppen
nagy csendesség támad
az omló veremben
csak a denevérnép
lógó hadát hagyja
s mint fölötte élő
freskót elfogadja

Hová-mivé
hová-mivé lett lekopott
az a pár nap
tegnap még hétfő volt s már
ma vasárnap
kedden egy meszely szerdán
potya véka
időm ürült folyott és ment
fogyatékba
csütörtökömről péntekre
virradóra
esztendőm szökött el tűnt ment
ebadóba
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telés a múlásba tél nyár
nyaram! telem!
én végidőm! hová nem száguld
szalad velem

Orkán ricsaj
búgnak doblogolnak buhognak bőgnek
s én – magam tettetve kárompilli blődnek
ütemre billegek vigyorgó mulyán
már ez orkán ricsaj lesz minden időknek
hangja száz szál YAMAHA csimpolyán
mind akit kiszáradt kóró lelkem áhít
bachostul elhegedűlte Szent Dávid
Couperint Handelt Rameaut Schubertet
Élet Fogytaiglan: életem fogytáit
tűrnöm lakolnom kell az EMBERKERTET

Pályám futása
pályafutásom gyors lekonyultán
el-elmélázok – és még szimultán
a másoké most van felívelőben
(mi tőttön-csudálatos valóban)
ím így lőn pályám bősz futhatnékja
nem keble szárnya hanem a fékje
pályám <futása>? már rég megállott:
az összképből éppcsakhogy kikandikálok
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Kérdőjelek
mit csudálkozol rajtam? mit nézel?
hogy mért ülök íly ölbetett kézzel?
te csak ne mulass rajtam hékám hadd el:
látlak: malmozol a hüvelykujaddal
hát az a bácsika rajtunk mit mit bámul?
hogy mért vagyunk íly kutyábbnál-kutyábbul?
ugatunk a karavánnak – a gyanú alapos –
s az – elhaladóban – még meg is tapos

