
götnöri györgy versei 

JEGYZŐKÖNYV 

Kora hajnali óra Mint tavililiom szétnyílik az álom 
Megkezdődött Kinn még tinta-sötétség Fülledt csend a fülemben 
Gyorsan azt a bőröndöt Tolófájások taxiért Hajnalodon 
verejtékezve véresen Üres szoba fémcsövei riasztó mész-tisztasága 
Végtelen folyosó műtőszobára nyílik Sikoltások sztakkátói 
a csendben Csöpögő csapok hűvös hajnal és Rigófütty madárpirkadat 
S hallani már az új hangot is felsírt keservesen Négy óra 
harmincöt perc Megszületett 

1970 

ISMERŐS TÁJ 

körbejártam az egész partvidéket 

a gömbölyű a sima köveket 
egyenként énintettem kezemmel 
a kora őszi fénytől ittasan 
lehevertem a langyos medencében 
mit a feledés sós hullámai mostak 

s innen néztem a fennsík ábráit 
ismerős emberi arcát hol sziklának 
tünt hol elomló felhők játékának 
találgattam melyik az igazi 

derült-borult a partvidék 
terült-tárult a partvidék 
ez a meghitt emberi táj 



karjába vett és ringatott 
mint tenger lenyugvó napot 
mint anya fáradt gyermeket 
mint lélek régi képeket 

1971 

ELALVÁS ELŐTT 

I. 

Becsukom magamat, íéligolvasott könyvet. 
Térdeimet magzathelyzetbe húzom, 
párnához illesztem arcomat. 
Megcsap a friss kukoricaillat. 
Nedvekre, melegre, s újabb, 
fűszeres illatokra asszociálok. 
De nem engedem át magam a vágy sodrának: 
fáradságom fonalán óvatosan ereszkedem 
alá a kútba, hová nem süt be a tudat 
és csend van, csak árnyékok rajzanak. 
Az idő kattogó kereke itt megáll, 
s minden, mi volt, olyan, minthogyha lenne. 

n. 

Elnehezedik vállamon a fej. 
Ujjbegyeim, óvatos felderítők, 
mog-megrezzcnve követik az ereszkedő 
test vonalát: nyakpihék, 
csigolyák, hát, csípő, sima far. 
— Szemhéja rebben, érzem, álmodik. 

Rám bízta terhét és már messze jár. 
Hajószivattyú gyermeki szuszogása. 
Merre hajózik, milyen Afrikába? 
Pávaszem-égbolt alatt száll izzón, 
s lehull a fáradt paradicsommadár. 

. . . Már zsibbadó figyelmem oldani 
elég egy mozdulat — megmozdul, s testünk 
melegen összefonódó szobrát 
pörölyös álom zúzza kétfelé. 

IIT. 

Éjfél után megindul a ház 
A fűtőtestben felzubog a víz 
s elönti álmunk Mint roppant hajónak 
meg-megroppannak eresztékei 
E földöntúli suhogásból csak itt-ott 
válik ki egy-egy fölismerhető nesz 
hirtelen felcsattanó gyereksírás 
— mint éles penge nyakizomba vág — 



súlyos lélegzet fogaknak csikorgatása 
— mint ama külső sötétség öblein — 
lábdobogás a szomszédban kattanás 
— fel vagy le villany — álomkábulatboli 
nyöszörgés panaszos dallama 
s valahol messze egy fáradt motor 
Figyelmem kanócát lejjebb csavarom 
füstöl ki-kihagy Haladunk hajnaliránt 

1971 


