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Erdei-Szabó István versei

Válasz nélkül is...
valaha erre jártam
itt kell lennie a kútnak
annak az éjszakának
ugye ez az a csönd
amelybe léptem
ugye ide kellett volna
holnap visszaérnem
ugye ez az a táj
amely szívemig zárul
s ahol a vándor lépte
is csontig árvul
s valami náthás álom
itt jövendölte pompás
halálom

Látlelet
a vasárnapról
Másnapos ízű csavargások
a délután tenyerén
vasárnap.
Presszók, mozik műsora:
szakállat növesztő
bánat.
Hanyattdőlnek emlékekés nők,
összenőnek az árnyak.

Kihagyott gólhelyzetek.
Munkaszünet.
Áramszünet.
Düh-szünet.
Vasárnap szeretnék
halott lenni.

Bemutatjuk

Erdei-Szabó Istvánt
Bucsán született 1958-ban. Karcagon dolgozott, mígnem a
közelmúltban leszázalékolták. Verseket, novellákat ír. Mun-
kái eddig folyóiratokban (pl. Mozgó Világ, Forrás) és
napilapokban jelentek meg. Bucsán él.

Labirintus előtt
és eljöttek a hamuszín esték
félelmem hírét hirdessék
s lassan mint akit nem is kértek
emigrált szánkról az ének

hátunk meggörbült országhatár
hetedíziglen átok rajtunk
„villamos ég alatt" nézzük
hogyan rontatik legszebb arcunk

megtépett jelek a Hadak Útján
Hunniában mindenki csöndbe szédül
asszonyból borból koldult mámorból
romlásnak Déva vára épül

torkunkban fáradt harangszó van
tetőtől talpig távozóban
lassú vízzé emlékké válva
„nincs már út előre hátra"



FÖLD! FÖLD!

Egyetlen kérés
Mindmegannyi kivédhetetlen sebesülés
ha rám nézel az idő alagút jából
fáradt botra támaszkodó öregember az emlék

De ha szólsz megindulnak
bennem a folyók s patakok
Elnémühatatlan sorsról fecseg
a Tisza

a Maros
az Olt

s a Homoród

Ha szólsz nyelvem harangja alatt
föltámad az ízek édes muzsikája
elsomfordál az árnyék

Ez a világvégi békesség
ez a csönd legyen a házad
Nincs magyarázat

A lélek kavicsai
már az álmok sem
kedvesem
csak a megcsontosodott Remény
valami távolodó kocsizörgés
altalt el ideig-óráig
már az öröm fel-felbukkanó
arca sem kedvesem
csak a kilúgozott szavak
a visszafojtott köhögések
s a mérhetetlenül
pontos tragédiák
maradnak testközelben
már az ünnep gyermekarca sem
kedvesem
csak a tükrökben bujdosó
múlt idő aranypénzei
csörögnek
számolatlanul

Állapottöredék XIX.
s lassan minden összeszűkül
riadt kis árnyékká végül
minden csak így marad félbe-szerbe
nem találok biztos pontra végtelenre
minden vers csak félig készül
minden ölelés szakadékba szédül
befejezetlenül minden álom
strázsás szavaim nem találom
raboskodnak száműzetésben disszidensek
meghitt mozdulataim nem köszönnek
s minden örömtől végleg eloldva
bámulok fogyó reményre apadó holdra


