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GERE IRÉN 

 
Megyek utánad 

 

Elbújhatsz előlem 

az évek redői közt, 

de megtalállak! 

Hiába fedik 

lényed jótékony 

árnyak, 

elárul mosolyod, 

szemed csillogása, 

egy árva sóhaj, 

lépteid nesze, … 

nem jutsz messzire, 

hisz' megyek 

utánad… 

 

 
Múltidézés 

 

Zsebemben 

egy húszas, 

a buszon 

rajtam kívül 

csak pár utas... 

Megyünk végig: 

a Moszkva térig. 

Az ablakon túl 

mellettem egy 

villamos csenget, 

más nem zavarja 

a csendet ... 

Befelé mélázok 

némán - 
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Szemben egy 

úr közönnyel 

néz rám..., 

– jólesik ez 

a közöny –Érzem, egyszerre 

vagyok kívül 

és belül a körön... 

Végállomás! – 

hallom a 

buszsofőr 

ismerős hangját, 

...leszállunk, és 

elvegyülünk 

a tömegben, 

mint apró hangyák... 
 

 

Szökésben 
 

Szöknek az álmok. 

kiürült éjszakáink 

légyzümmögéssé 

halkuló, távoli 

neszei ringatják 

lelkünk' – hazudnak 

röpke örömöt 

távoli holnapoknak –, 

mellünket feszítjük 

elszánt daccal 

a hajnali szélnek, 

és indulunk a 

szélmalmok ellen, 

rég eldőlt csatákba. 

Kilóra megvett 

bírók fújják 

ezt a meccset! 
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... 

Szégyenlős koldus 

lyukas kalapja 

ásít a képünkbe 

az utcán... 

szökik a reménység! 

 

 

Metamorfózis 

 

az a tiszta hang 

a zajban, hajnalban... 

az a kacagás a szélben, 

tegnap délben... 

az a sóhaj a film után, 

egyik délután... 

az a furcsa fényjel, 

az elmúlt éjjel... 

és az a róka a hóban, 

az is én voltam...! 

 

 

Ringatlak... 

 

Elringatlak. 

Kékfestő kötényem 

bölcső, 

hangom zsongató 

zsoltár,  

nem számít, 

tegnap rossz 

vagy jó voltál... 

Ölemben nyugszik 

törékeny álmod, 

kopott kabátod 

fogason szunnyad, 
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melegszik... 

Sorsod most 

királyokéval vetekszik. 

Ringatlak némán, 

nézem az arcod: 

most nincs 

több harcod... 

elég a bajból! 

Ajkad szögletére 

az álom apró 

mosolyt rajzol... 

 

 

Diploma előtt 

 

Szólhatna itt dal, 

nem csak kocsmazaj. 

Lehetne ez a hely 

őszinte, tiszta lelkek 

menedéke, nem az 

árulás, szemfényvesztés 

fedezéke – hisz' az 

élet egyetlen pillanat, 

mit a véletlentől 

kaptunk, és amiért 

cserébe semmit 

nem adtunk –, pedig 

ha visszanéznénk, 

láthatnánk, mi volt 

az érték, s mint 

édes terhet, cipelnünk 

kéne, cipelnünk kell 

tovább, és ki kell 

járnunk még pár iskolát, 

hogy megkaphassuk 

a végső diplomát! 
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Rajzolok 

 

Nézd...! 

Rajzoltam 

neked csillagokat 

a téli égre... 

Mosolyogj végre 

úgy, ahogy régen 

szoktál.... 

Vagy rajzoljak 

szebbet a 

csillagoknál? 

Akarsz tündért? 

lepkét? völgyet? 

hósipkás hegyet?... 

Csak mondd: 

s én rajzolok 

neked tengert, 

hajót, szigetet, 

kagylót, gyöngyöt, 

mit a kagyló kivetett, 

...rajzolok kertet 

almafával, 

szép piros 

almákat rá, sokat, 

csak hagyd 

a gondokat! 

 . . . 

Rajzolok neked 

Napot: 

kiszínezem 

a holnapot... 


