
SZERDAHELYI ISTVÁN VERSEI

HANGOK AZ E:JBEN

Tegnap egy csillag megluLlt: nem látta
senki, lehullt aszemétládába
az utcán egy szomszéd kapu előtt,

lesodorták a dühödt szelek,
megölték, (talán túl szép lehetett,)
és lassan kihunyó fénye felett
mint négy nagy, fekete macska ültek
Eszak és Dél, és Nyugat, és Kelet,
sirató hangjuk hosszan elnyult,
megbugatta a kéményeket;
tegnap egy csillag meghalt, s az éjek
mélyén azóta nagyon sötét lett.
. . . Es mit tehetünk mi, kis szerelmem,
hisz hiába véded a szelek ellen
ujjaiddal a csillagokat:
két ember vagyunk csak, négy kéz, hiába,
nem kell több fény az éjszakába,
s a kémények közt, a tetők felett
jajgat csak négy nagy macska árnya:
Eszak és Dél, és Nyugat, és Kelet.

ESTI TERCINÁK

Csillagszemű házmestergyermekek
nagy buborékot fújnak szalmaszálon,
s holdként lebeg a kék tetők felett,

míg én az utcán szájharmonikázom,
s a kémények, mint széles kőfülek

fölémhajolva hallgatják a házon

zenémet; még a morcos és süket
szemétládák is boldogan riszálják
a g.yors ütemre széles testüket,

s csodálatában tátva hagyja száját
egy vaskapu: nagy lépcső-fogsorán

manók jönnek, hogy esti táncuk járják,

s egy kancsal kandúr: régi cimborám
velem dúdol az út tuloldalán.
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K~T K~PVERS

VERE:B
Házak

és terek
fölött kerek
fejű apró,
kavargó

hangjegyek
vagyunk: drót

vonta kottasor
szalad a barna

villanyoszlopok
között, s mi rajta

tarkabarka hangú
karba összeállva

zengjük szerteszét
az utcák énekét.

ENEK AZ EMBERROL

Kalapjára
a nap dob

nagy koronát, ha
a hajnali

utcasarkokon
át a járda

kitárja
magát a

lépteinek,
s sinek

tetején a kerék is
csikorog, úgy futnak
hozzá a villamosok, 8
amikor mosolyog, teli
pincékből hahotáznak
a házak: ő a király!
Vas a karja, s hogyha
akarja, szakálla lesz
hét öl: Tündér Ilona
a meséből megy hozzá
feleségül, belekékül
aki vele ujjat húz,

tiszteljétek az
embert! Többet
ér haja szála,
akár a gyár, a
kenyér, vagy a
szén: aszivé1/,
csendes dobogó
hang a zenénél
szebb; ütemével

az égbolt megtelt:
tiszteljétek az embert.


