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SZEMLE

Serfőző Simon

A VÁROS TE VOLTÁL

A város nekem te voltál, 

te maradtál.

Hímporom hiába szállt el idegen szelekben, 

mint annyi ősz, elpernyült nyár, 

s porladnak éveim máshol, 

már egy másik világon.

Engem a te tornyaid emeltek, 

tereltek a te utcáid.

Ablakokban a Nap, ha feljött,

az én arcom volt az,

rajta vidéki mosolygásommal.

Szabadjára engedett kedvem

a te járdáidon trappolt,

bár vittek volna már a hazafelé-vonatok,

hídjaid nekiugrattam a Tiszának, Zagyvának,

a túloldalon értek partot.

A te iskoláid kerültem, 

templomaid annál is messzebbre, 

hogy mint jó hívőd, majd megtérjek.

Tájakat dúltak a szelek, 

s falaiddal te, mintha a mennybe, 

a bunkergerendák alól 

támadtál fel, én láttam is 

a nagy fényességet az égen.
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Miféle idők vadóca voltam én?

Miféle elveszhetőségeké?

Ám vigyáztam: 

szemem rajtam volt mindig.

Álltam a vagongurító legtetején, 

az ügető fényeket onnan láttam, 

mintha Damjanich könnyűlovasai 

vonultak volna messze 

vörös sipkásan.

A város nekem te voltál, 

te maradtál.

Reggelre halászaid az éjszakát kifogták, 

amibe beletették,

a szákot ma is tartanám.

Felkontyolnám a fákat tavasszal, 

úgy lássam őket: fi atalosan.

Szívverésem dombjai fölött 

körberöpítve tekintetem, 

mielőtt, mint a Nap, 

lemenne az életem.

Magyar Napló, 2014/11.

Serfőző Simon 1942-ben született Zagyvarékason. 
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Ágh István

A REPÜLŐ KOPORSÓK 
MENNYBE MENNEK

Az égből előbújó repülőgép, 

ahogy a vékony kondenzcsíkot húzza, 

mintha pici aranytű varrná össze 

cérnájával a szétfoszló felhőket, 

olyan jó lenne nem gondolni másra, 

pedig egy menetrendszerinti járat 

halad a légifolyosón nyugatnak, 

nagy mélységekhez szokott utasokkal, 

s háromszáz szempár néz le rám a mélybe, 

éppúgy nem tudván rólam, mint hogy én is 

képzeletem tüneményét kísérem, 

a végtelen zöld tarka terítőről.

Szállhatnék velük, miként már nem egyszer 

a repülést titokban átszorongtam, 

hogy a gyomrokban összegyűlt feszültség 

túlnyomása a gépet szét ne vesse, 

s valami kétségtelen bizalommal 

függtem az ismeretlen kapitányon, 

s szerelmesen a stewardess szavába, 

várván a columbusi zökkenésre, 

hiszen ki föld nélküli útra lépett, 

az a klorofi l zöldjét, a kisárgult 

kérget, a felszín nyílt redőit látva 

fölkészülhet a meg nem érkezésre.

Gyerekkoromból bombázók nyögését 

hallom, miként a nappali világűr 

sújtja a földet, áttetsző rajoktól 

vibrál az égbolt, az akkori tűzből 

kicsapó füstöt érzem minden füstben, 

s lehet hogy ez az aranytűnek tetsző 

semmiség a vég utasszállítója, 


