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HÁRS ER NÕ

Alag út ban

Fényt só vár gó sze münk kel örök ho mály ban élünk,
egy hos  szú alag út rém ál mai kö zött,
s ha a tör té ne lem vo na ta né ha fel vesz,
he lyet nem a pu hán rin gó va go nok ad nak,
ha nem csak a si vár, csat to gó üt kö zõk.

Ki tud ja, hogy me lyik irány ba visz a sor sunk
az év ez re des bû nök és go nosz ság
reánkrakódott kõ ren ge teg ében?
Le het, hogy Észak éles fagy kör me szag gat ös  sze,
ahe lyett, hogy a nap ba ol vad nánk be le Dé len.

De még a kár ho zat is jobb a ful la dás nál,
mi kor a ko csi sor ki gyúl va meg re ked,
s óri ás krip ta lesz a föld alat ti vá jat.
Hol a lán gok s a füst fres kó i tól kö rít ve
si ko lyok és szi ré nák zeng nek gyász éne ket.

A nagy zu ha nás elõtt

Oly jó, hogy itt vagy a má sik szo bá ban,
sok év ti zed há ló i ba bo go zód va,
s fû töd a lel ke met hû sé ges kály ha ként,
mint a hû lõ vi lág utol só me ne dé ke.

Mert fagy le sel ke dik ránk min de nün nen,
s alat to mos ke zek las san ki rán ci gál ják
tal punk alól az élet szõ nye gét,
a tíz ezer nyi szín bõl, fo nál ból egy be szõt tet.
S nem csak a meg szo kott biz ton ság fogy alat tunk,
ol dalt is re pe dez nek a volt vé dõ fa lak.
Na pon ta át me gyünk va la mily barakon,
ahol tor kot szo rít a gyil kos csont ma rok,
s a sok sze szé lyû rák ro haszt ja meg a tes tet,
vagy a fe ke te ská la töb bi go nosz esé lye.

De kint a ker tek új ra még vi rág ba bo rul nak,
s az ár tat lan nö vé nyi tisz ta ság
da col az ös  sze es küdt mér ge zõ vegy sze rek kel.
Ahogy mi is, akik a vég sõ élet ösz tön
ma kacs sá gá val egy más ba fo góz va
küz dünk ki még ma gunk nak a vág ta tó idõ ben
ve szélyt fe led te tõ, lé leg zet nyi nyu gal mat
az egy re kö ze leb bi nagy zu ha nás elõtt.


