
SZEDER KATALIN VERSEI

Megalapozott feltevés, vagy csak közhíedelem, hogy az ősember az állatokat
éppen elejtésük céljából vázolta barlangja falára. azért. hogy a rajz erejével
lándzsája hegyére igézze őket? Efféle ösztön vezérelt. amikor megaiázó gondjaim
seregének visszaverésére, a körülöttem fortyogó poklok csendesítésére képtelenül
tollat fogtam: hogy legalább tetten érjem a rajtam uralkodó külső-belső valóságot.
Tizennyolc éves korom óta jelennek meg verseírn, elsősorban a Magyar Rádió.
a Nák Lapja és a Népszava gondozásában. A Verses Budapest antológiában egy,
az Első Ének-ben öt verssel szerepeltem, Irodalmi arcélű folyóiratban most mutat
kozom be először.

Legtöbbet József Attila és Radnóti versei jelentettek számomra míndaddíg,
amig valaki írásaimban Weöres-hatást nem vélt felfedezni, és ezzel engem. aki
Weöres Sándortól mindaddig csak múfordításokat ismertem. rá nem kapatott.
Weöres' életműve. a korlátlan látókörnek, a formai eszközök őstenyészetének ez a
paradicsoma megerősítette a hitet bennem, hogy érdemes saját utamat járnom. Ép
pen ezért nem írásaimban -emberi magatartásomban szeretnék rá hasonlítani.

Sz.K.

A NARRÁTOR

A narrátor állás nélkül maradt
Hát összesöpri avakolatot
s néhány statisztáló svábbogarat

Mivel még az előjáték alatt
egy függönnyel megfojtották a Mst
A test sehol a színház szétszaladt

"Jön más közönség és jön más darab"
S lilás nya1«ír61 lassan bontja le
a ráfonódott függönyfonalat

ÓV/LÁGI DAL

Abu SztmbelMI fut a víz
,ktncses El Káhirába
Abu Szimbelböl fut a viz
csak .hull könnyem hiába

El Káhirában kedvesem
most üla húsos tálhoz
Vártalak téged kedvesem
de téged várt a város

Abu Szimbelbe megyek én
ó horpadt hasú kors6k
megkérem Ibrahimot én
készítsen nádkoporsót

bocsássa vízre hisz a víz
a fáradt testek ágya
Abu Szimbelből visz a víz
kincses El Káhirába

MUNKAIDŐ

A gépbtllentyűk reggel gl6riásak,
a kézirattartón ragyog a nap.
aztán az ember háta belefárad,
tarkód sajog .nyolcórás súlyalatt.
A betúk egyre, egyre szaporodnak,
s még harminc év a nyugdíj, jól tudod,
míg támasz'),l meghajlott dere,lcadnak
fejed mögött egyforma ég ragyog.
Osszel-tavasszal száll a füst a napba,
és nyáron minden göncöd rádtapad,
de íml a jó: ne építs, csak magadra,
B szílárd légy, mint a dongaboltozat.


