
ERDÉLYI JOZSEF VERSEI

HOLDFÉNYES ÚT

Mintha egy szép örök jelenben,
emléke melynek kísér e.ngem,
innen és túl jövőn és múlton,
egy dértől csillogó földúton,
.egy holdvilágos őszi éjjel,
két ló ment egy ernyős szekérrel ...

A vadcsikót is mintha látnám
a két mokány ló szőrös hátán,
fűzka.s felett a gyékény ernyőt,

azóta bár nagy idő eltölt,
az alatt a sötét árnyékot,
mit iZ szekér fÖlé borított,
fehér útra feketén dőlve,

az árnyékot, hogy metszi éle
az ernyős szekér ferde képét ...
Egyenes út, nem látni végét,
't'ége talán az égen ·lenne,
mintha fel, a Holdra vezetne ...

A szekér után négyen mentek,

együtt menni kik úgy szerettek,
három fiú egy negyedikkel,
kedves unokatestoériikket,
a.nyjuk öccsével, egyidőssel

mint hármukkal és mi7wen össel,
élt ,ki valaha őelőttük;

a Holdban az fénylett felettük,
fénypalástba ölelve őket,

azokat az úton menőket,

együtt kik ahogy mendegéltek,
mint egy testben .négy szívvel éltek,
vagy négy testben egy szivvel, - mindegy,
fő, hogy négy fiú egy úton megy;

örültek hát annak az útnak,
melyre olyan együtt indultak,
annak a sugáregyenesne.k;
együtt hogy nem sokáig lesznek
tudva, de nem akarva tudni,
hosszán mint szélté.n továbbjutni,
csak menni szép lassan, nem futni,
holdkórosan inkább aludni;
minél tovább csak együtt le.nni,
egy szekér után együtt menni,
mitsem törődve a v.ilággal,
bár egy örök életen által;
ám egy híd előtt csak megálltak
és elbúcsúztak és elválta,r, ...

Nem látták többé soha Imrét.
. Emlék maradt szívükben, emlék:

eltúnt a világháborúban,
de szíve a három fiúban, 
megállt kettőben, de még bennem,
dobog az én öreg szívemben,
mint a lovak lába a hídon,
ha nem is mint rég, csak lassúdon,
mint négy szívből egy, az utolsó;
fedelével míg a koporsó
rá .nem borul egyszer, végtére,
min~ gyékényernyő a szekérre ...
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SZEPTEMBER
Süti a Nap a vadgesztenyefákat
e meUékutoa déli oldalán;
kékes árnyék függ az innenső oldal
fasor leplezte magas ház-során.

Haszontala.n fao. vadgesztenye,
verset kell róla mégis mondanom;
mert szép, kivált ha olyan nagyra felnőtt,

mint azok ott, a másik oldalon.

Haszontalan fa a vadgesztentye,
haszantal.an; olyan, mint ez a vers,
s mint a feketerigó víg danája,
melynek örülsz, ha újra kiteklsz.

Még lombosak a. vén gesztenyefák,
p.em hullnak a nagy, ujjas levelek;
de már kemény gyalogjáróra-útra
az ágakról új gesztenye pereg.

Küszöbön áll az ősz, nem éne,kelnek,
hallgatnak már, nénuik a madarak,
de zeng e vers és benne mindörökké
szelíd nyár vége, szeptember marad.

Én vagyok már az utolsó dalos,
egybefolyik bennem a tél, a nyár;
élek, míg érzek, zeng bennem a lélek,
minden" az élet, semmi a halál.

Míg szerelmespárt és gyermeket látok,
érdemes élni, látni, hallani,
ősszel-tavasszal egy s,zép kis utcának,
télen-nyáron szerelmet vallani ..•

TAVASZI
Egy ,kis bogár felébredt,
hatlábú, keményszárnyú,
repülni tudó állat,
fekete mint avarnyú;
nagyobb valamicskével
a mezei bolhánál;
!le bogarabb bogár nincs
ennél II kis bogárnál.

Hogyan került szobámba,
ajtón vagy ablakon jött? 
Bárhogy, egy hosszú télen
csoda hogy meg nem döglött;
hogy él, mozog hat lábon, 
repüLni tán még gyenge.
Bele akar kerülni
talán egy új versembe? ...

VENDÉG
A tavasz hozta s itt van.
HOlalhatott a télen? 
Lehet hogy itt, szobámban,
s most feketén-fehéren
itt mászkál könyvem szélén,
vakitja a fehér fény, 
könyvem árnyékos sarkán
alszik tovább, szegénykém.

Nem űzöm el, nem bántom,
nem mozdítom a könyvet;
békét hagyok az én kis
tavaszi örömömnek;
aludjon csak, ha alszik,
ha nem alszik, nyughasso.n;
nemét.,nevét ki tudja:
legény-e vagy kisasszony?

Párja ha van szobámban,
talán az is felébredt;
unalmasITlak találja
egymagában a létet;
indul nuisát ,keresni,
talán meg iS találja:
könyvem sarkában ülve
szunllókál szíve párja ..•
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