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Béky-Halász Iván versei

MEGSZOKÁS

Úgy éjfél körül megállt
a szoba kozepén
megvakarta a fejét
ásított s ezt mondta
fennhangon: semmi értelme.
Azután bement a [ürdoszobába
fogat mosott és lefeküdt.
Álmában ott állt
a szaba kozepén
fejét vakarta

ásított s azt mondta
fennhangon: semmi értelme.
Reggel felkelt nyújtózkodott
megvakarta a fejét
ásított és azt mondta
fennhangon: semmi értelme.

De azért felöltözködött
és elment a hivatalba.
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FÜREDTÉLEN
Csoóri Sándornak

Első benyomások:

unott kurátor
a Jókai-házban
(két látogatóért
nem érdemes fel-
kelni az íróasztal
mellől) zongorahangolo
a Kedves-ben egész
délelőtt változatosság
kedvéért hárfahangolás
az Arany Csillag-ban
s az állomás kiégve

Pár órával később:

leszálló sirályok
korcsolyárnak a
befagyott tavon
majd vijjogva
csapnak le a
lábadozó beutaltak
szargalmasan. dobált
reggeli zsemléinek
maradványaira

Délután:

csúszkáltunk mi is
a jégen mert a
fakutyákat még
nem hozták ki a
(fa)kutyaólakból
a délutáni nap

22

aranyhidat vert
Füred és Tihany közt
"menjünk át rajta"
- hívtál incselkedve 
"szép lehet a Balaton
a hídról" Sikerült
lebeszélni a sétáról
inkább forralt bo;i
ittunk a molá-presszában
(a kávémasina elromlott)

mikor hazafelé indultunk
Széchenyi még ott állt
a parton süveg helyett
fején hábál-szdtt .
hálósipkával (lehet
szivesen [akutyázott
volna ő is s most
mogorván állt a le
ereszkedő félhomályban)

Este:

Füred alszik s a
hópaplanos szikrázá
csendben szinte
hallani lehet
lassú lélegzetvételét

Éjfélkor.'

Blaha Lujza sétál
a mólón ...

1981 december


