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(115)

kései szúnyog
kering
és ébreszt föl
október éjszakán

(116)

fekete fésű
a földön
hajszálak nélkül
minden foga megvan

(117)

kávéház nélkül
élünk
minden elvitelre
van készül

(118)

a bécsi úton
most nem bécsbe megyünk
a járdán ácsorogva
dupla cappuccinót iszunk
lovakat nem etetünk
kassákra emlékezünk

(119)

ma nincs tenisz
mert esik az eső
a varjú is tanácstalan
nem ugrabugrál
csak sétálgat
a háztetőn

(120)

apám kezévé
kezd válni kezem
öreg keze lesz
kis kezem
ráncos kezem feje
hol van apám keze
és feje

(121)

az amerikai költészet
mindig feldob
olson is szerette
a gyömbérsört
rábukkanok jeffersre
persze persze
ma marianne moor
hiányzik nagyon

(122)

temetőbe
sírokhoz
nem járok
temető
vagy teremtő
ne téveszd össze

(123)

most ment
nyugdíjba
az a lány
akivel 40 éve
hempergőztem az ágyon
amikor kettesben
maradtunk a lakásban
mert a mamája
elment a piacra
vásárolni

(124)

ó
egyáltalán nem
ezek az arcok
a tömegben
nem szirmok
egy nedves
fekete
ágon

röltex(t)
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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), Amerikai grafit (2017).

(125)

egy száraz
platánlevélke
sodródik
és zörög
a vékony
hórétegen
majd megáll
a lábaimnál
a hangjára
figyeltem fel
mintha
neki is
lenne szeme
nézzük egymást
ismerkedünk

(126)

rám mosolyog
vagy kinevet
a lány
aki kinyitja
éppen a boltot
csecsebecséket árul
szeméről a semmiségekre
téved tekintetem

(127)

ébredéskor
nyújtózkodom
mint a macska
vadmacska leszek
öregkoromra

(128)

még mindig
anyám fa csipeszei
lógnak a fürdőszoba
szárító kötelén
semmit sem
csipeszelek rájuk

(129)

a rutint elvetem
egy szőnyeg jön velem
mindenhova
amit elloptak tőlem
gyermekem

(130)

ritkán ugat
a szomszédban
a fekete kutya
fiatal lány
sétáltatja
tetőtől talpig
feketében
de piros maszkban

(131)

hatalmas száj
harap bele
a radetzky-laktanya
harmadik emeletébe
és cibálja tépi
fogaival
vízsugár enyhíti
a port

(132)

saját halál helyett
saját mobiltelefon

(133)

kerouac
eltévesztette a rúgást
de a jégszekrény ajtaja
magától is becsukódott

(134)

hajnalban
életre leheltem
éva ölét
mindig van
és sosincs szerelem
aztán elaludtam
1/2 9-kor hóesésre
ébredtem
hajnal és hó
ilyesmi lehet
a kegyelem

(135)

kiesett
a nadrágom zsebéből
a recés szélű
100 forintos
és begurult
éva szekrénye alá
sétabottal
kell kipiszkálni


