
SZIRMAI ENDRE VERSEI

Az ihlet

Az ihlet. mint a téli napsugár,
egy percre meglep, aztán tovaszáll.
Ha nem irod le, mit füledbe súg,
már el is hagy: c~élcsap és hazug.
Lám azt ígérte, visszajő megint,
s búcsúzva ingerlően int.

Az ihlet, mint kikeleti virág
tűnő illata, úgy kelleti magát.
Egy percre csak, s kókadtan fonnyadoz,
észrevétlen újra elhagyott.

Hangtalan jár a köd
(HERMANN BESSE SIRJANAL)

Hangtalan jár a köd a ház mögött,
mindent belep, karol s beföd.
A rőtruhájú fák között
táncol, dalol, pörög.
Szívemre borul, múltra, mára,
8 a jövőjét váró kancsal világra.
Ruhája nincs, cipője. sem kalapja,
fáradtan ráborul a holdra s napra,
ásítva dől az ágyba, megpíhen,
s ha jő az éjszaka, sietve tűnik el.
Már nincs itt, elillant hirtelen,
talán a zöld hegyek mögött pihen,
hiánya fáj csupán, e lőtt seb.
és felszikráznak lent a völgyek.

Hiába csended, várakozó magányod,
nem akkor érint, mikor várod.
Betoppan hozzád, midőn nincs időd,

hívatlanul, lám nem is vártad őt.

S híven kísér földön és a föld felett,
mikor zúgó géped a metsző kék eget
szeli, ahová munkád, hivatásod
szólított, s tőled a vágyak, álmok
oly messze járnak! Most mind avult teher!
És ekkor pajkosan suttogja: ,,Jövök

Veled!"

A mikroszkóp fölött

A sejtmagokban
tenger vize zajlik.
A sejtmagokban
sziqetek, állomások.
A sejtmagokat,
ha mikroszkóp alá teszed,
a létet máris mérheted.
A sejtmagokból
felfakad az élet.
A sejtmagoknak
lesz a folytatása
növekvő, tűnő életed.
Elhalóban is belőlük éled
mit rejtenek lelkedben messzeségek:
a sejtmagokból.

Őszi nap
(KATJA l1:s GOLO MANN TARSASAGABAN)

Az őszi nap még melegít,
cirógat, itt, a kertben, lenn.
Az őszi nap még mosotuoa,
és megpihen aszívemen.
Míg elszámiálom gondomat
s ezernyi tervemet,
oly jólesik a gondolat:
velem van mindenütt,
búsan szemembe süt
s búcsúra csábítgat.
E tiinő őszi hangulat
betölti életem,
néhány hű órám és deleni.
Kisvártatva a láthatárt
ódon h.ázak: föZött
borongó felleg árnya
- fáradt madárka szárnUll
borítja (mintha köd .. .).
Pihenni tért az őszi nap,
elillan, itt hagyott,
s hűtelen pihenni térot
a lankás t.ertetcen.
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