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Gömöri György

Körteszüret
Három szőke kisfiú körtézik kinn a kertben,
körtét szedtek a fáról, azt eszik éppen.
Mindegyik másképp: az egyik belemélyed
az evésbe, az most a legfontosabb.
A másik (a legkisebb) gyanakodva
kóstolgatja a körtét, vajon elég puha?
És a harmadik: kedves könnyedséggel
harapdál a körtéből, már máson jár az esze.
Három kisfiú, unokám mind a három,
mégis mennyire mások,  mindegyik külön világ.

Winston helytállt
Pesten láttam (egy hűvös moziban)
az új Churchill-filmet. Meg is
hatódtam egyik jelenetétől.
Milyen kevésen múlott, hogy Anglia
megmaradjon Európa utolsó
erődjének a mindenre elszánt Hitler
gyújtóbombáival, süvöltő rakétáival szemben.
„Winston az angol nyelvből vert
magának fegyvert” – mondták a filmben –
amíg nem volt elég repülőgépe.
Napokkal a győzelemmel felérő
vereség (Dunkirk) előtt Winston már 
sejthette, mi lesz: Amerika segít,
a Fenevad pedig új áldozatra éhes, elszámítja
magát, támad, majd menekülne, de
végül kétfelől lövik szét vérengző
falkáit a vadászok.

2018. május 9-én, a győzelem napján
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Glossza Krúdyhoz
paradicsom-pötty Szindbád
elegáns fehér mellényén
ez az amit a fiatal
éles szemű M. azonnal észrevesz
és bár átlát Szindbád hazugságain
méltatja hogy a híres utazó
valaha udvarolt neki
ezért meghívja másnapi ebédre
ahol kávézás után együtt elmerengve
lapozzák föl a régi albumot

Magyar rendező a 20. századból
Hevesi különös ember. Született
Nagykanizsán, élt teátrumos Pesten.
Nagyon érti a csíziót,  a csíz-ügyből hamar
baja lesz a színészekkel, pedig (mondják)
jobban tudja olvasni Shakespeare-t angoloknál.
Strindberget rendez, meg húsbavágó Ibsent,
és ő lesz G.B. Shaw magyar apostola.
Egyszerre csinál színházat a szegényeknek és
a műveltebb gazdagoknak. De Trianon után
rá is nehezebb idők járnak:
se Molnár Ferenc, se Szomory nem kell
a szűkagyú „ébredőknek”, akik szemét
Josephine Baker csillogó teste is sérti.
Hevesi kirúg egy gyönge szinészt, aki 
bevádolja anyagi ügyben. Felmentik.
Még átmegy a Nemzeti Színházból
a Magyarba, ott megrendezi
„A néma leventét”, hogy aztán maga is
elnémuljon örökre, pár nappal azután,
hogy a Harmadik Birodalom tankjai
megindulnak a túl makacs lengyelek ellen. 


