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Balaskó Ákos

GÓLYAVÁR

Két csonk kôbôl. Két bástyamotívum.
Közöttük szárítókötél kifeszítve.
Otthonkalyukak, atlétatrikók zsírja
lógnak. Szélcsend van.
Az ártéren át, a tarolt mezôn
át kapaszkodik fel a romlás. Vékony,
bütykös ujjakkal a város szürke bôrén.
Egy malom volt itt, tejüzem ott, ahol most
ütközôkbe koppan a sínpár.
Egy leszakadt fatábla. Kocsmára
már minek kiírni bármit is,
ha mindenki csak lemegy.
És lent körmök alól szívja a vért a föld.
Mély hallgatások, fejtámasz, könyöklés.
A billegések folytonos kiékelése,
a várakozások készlethiánya.
Április van, és nem jönnek a gólyák.
Eltüzelték a fészekágakat.
Majd, ha jönnek is, hiába.

UTÓHATÁS

Azon a hétágú vasárnapon
ráncokat szórt a szél a víztükörre.
Aznap szétszóródott a fájdalom.

Matracok, labdák, homokvár-halom.
Csillámló só csapódása a bôrre.
Azon a hétágú vasárnapon

a tajtékszilánkok sok kis karom.
Kagylót gyûjtött, hogy majd ékszert belôle.
Aznap szétszóródott a fájdalom,

besiklott egy halászhajó, bevont
vásznat, vele vont kis jövô idôt be
azon a hétágú vasárnapon.
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Szórták a hamvakat. Bizonytalan
mozdulattal kapott a szél a füstbe.
Aznap szétszóródott a fájdalom.

A halál szép nyom egy fülbevalón.
Tapintatot von a halál a nôre.
Azon a hétágú vasárnapon,
aznap szétszóródott a fájdalom.
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Repülôgépek az égen, csak zúgásuk hallom,
és takarítónôk fecsegése, valamelyikük rádiót hangol,
kint Jani bá a kukákat tologatja,
„na, bratyesz?”, „te!, haver!”, „mondd, mi a stájsz” –
feltartja az embert,
minden szembejövô menekülne elôle,
de a kiskezû konyhás srác már csak

mosolyog rajta,
és én sem szólok hozzá.
Szárnyak csattognak, toronyépületek tetején.
Szürke galambok ostoba kínlódása,
belekúszik a fülbe a hosszabbító vezeték-
nek vájt résen. HÉV zakatol,
tölgyfák lombsuhogása,
kertek alatt ôrjöngô házôrzôk ugatása,
és a magassarkúak kopogása, kólásdobozok kinyitása.
Az orosz, néger, arab tanulók
akcentussal mondanak angol mondatokat magyaroknak.

Lánynevetés.
Idebent neonok csöve gerjed,
a gereblyék, ásók, zöld locsolókannák, cserepek, seprûk,
fûnyíró gépek meg a fûgyûjtô kosarak és négy elromlott villanyfûtô,
hosszú sárga színû kábel gondosan összetekerve.


