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g y ö r e   B a l á z s

halottak napja
(Robinson Jeffers emlékének)

öregasszony ül
a kerítés tövében
tabletje képernyőjét
görgeti egyik ujjával
mellette üres üvegpohár
egy fél szárú törött szemüveget
tart maga elé másik kezével
papucsban van lábán zokni
előtte néma fekete szatyor
a strand egyik padján
mécses pislákol
kora reggel
a tavon kacsák sirályok
tátogó csőrrel
hattyúk közelednek hiába
nem hoztam nekik eleséget
a macska eliszkol előlem
az égen varjúk köröznek
a parton egy férfi áll
akit becsaptak éjjel
flörtjeikkel a titkos robotok
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Györe Balázs : 1951-ben született Budapesten. A Fölöspéldány-, a Lélegzet-csoport, az Örley-kör, a JAK-műfordításfüzetek, az 
Újhold Évkönyvek, A ’84-es kijárat egyik alapító tagja, szervezője, szerkesztője. Verseskötetei : A jámbor Pafnutyij apát keze vonása 
(1982, 2002), Megszakítottam egy regényt (2004), kölcsönlakás (2010). Prózakönyvei : A 91-esen nyugodtan elalhatok (1989), Mindenki 
keresse a saját halálát (1993), A megszólítás ábrándja (1994), Ha már ő sem él, kérem olvasatlanul elégetni (1996), A valóságban is 
létezik (1997), Krízis (1998), Boldogkönyv (2001), Halottak apja (2003), Apám barátja (2006), Hová mész Budapest (2010), Barátaim, 
akik besúgóim is voltak (2012), Halálom után eltüzelni ! (2015).

döngölt
láttam a lányt az utcán
aki elvette szüzességemet
öregasszony lett
egy konyhai eszközt
vonszolt magával
s közben telefonált
döcögő láb
tőlünk nem volt mit elvenni
nem volt telefonunk
vizünk se
csak döngölt konyhánk
álltunk a falnál
könnyen ment
semmit sem éreztem
most viszont majdnem sírtam
de nem segítettem
tovább engedtem

behatolás
50 éve az utolsó repülővel
jöttem vissza moszkvából
ahol cseregyerek voltam
nyelvtanulás céljából
fogalmam sem volt róla
miért futkosnak izgatottan
az emberek a repülőtéren
60 éve elmentem nagyapámmal
a margitszigeti kápolnába
vasárnapi misére
2018. augusztus 19-én
mécsest gyújtottam ugyanott
és leültem néhány percre
az utolsó sorban az üres padra
a fűben a jógázókat kerestem
de nem találtam őket
rábukkantam viszont a sziget
első ültetett fáinak egyikére
fekete dió 200 éves
megsimogattam a kérgét

falánk
mit kezdhetek
anyám palacsintáival
öt évvel halála után
befőttei még mindig arra várnak
a hideg kamrában
hogy megegyem vagy kidobjam őket
anyám csínján bánt az érzéseivel
a töltelékkel viszont sosem takarékoskodott
celofánjai tartósak
kiállták az idő próbáját


