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HÁRS ER NÕ

Észa ki fény a Laj ta fe lett

Min den azon mú lik, meg ért jük-e va jon,
hogy mit üzen a jel,
mint hogy az is te nek sze re tik így kö zöl ni
dön té sü ket a ha lan dó vi lág
sö tét ség ben bo lyon gó te remt mé nye i vel.

A Laj ta part ja men tén ve ze tõ es ti sé tám
fe lett vá rat la nul
ki gyúlt a ko ra már ci u si ég.
Va la mi kü lö nös, is me ret len erõ
ve tí tet te fö lém fé lel me tes tü zét.
Nem ka zal láng ja volt, amely az éj sza ká ban
a vár ha tó ve szélyt sok szo ros ra na gyít ja,
sem a va ló di vész gyil kos fe nye ge té se,
mi kor egy szer a kö ze lünk ben égõ
töl tény gyár lõ por tar tá lya fe lé
re pült egy re na gyobb sû rû ség ben a szik ra.

Nyo masz tó volt a fény, prófétikus erõ vel
min dent be bo rí tó zord fi gyel mez te tés:
olyas mi vár re ánk, ami még so ha nem volt,
amit az ele mek fen sé ges jel be szé de
bír el mon da ni csak , s ami tõl az úgy is már
se bek kel te li szá zad
fel tar tóz tat ha tat la nul vég leg derékbe rop pan.

Észa ki fény te rült Eu ró pa fö lé –
ol vas hat tam a más nap meg je le nõ la pok ban,
s a ti zen har ma dik már ci u si na pon
Auszt ri át el len ál lás nél kül be ke be lez te
a „test vé ri” Né met Bi ro da lom.
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Mint há zát csi ga

Mint há zát csi ga, ci pe lem a múl tam,
s ahogy a Bour bo nok,
nem fe lej tet tem sem mit, nem ta nul tam,
csak kí nom ezüst sáv ját von szo lom
ma gam után, fá rad tan, nyo mo rul tan.

Vágy fog el oly kor, hogy ki fé nye sít sem
a te rhet, hogy rá büsz ke is le hes sek,
s a vég sõ dön tõ ink vi zí ci ó ra
ne úgy men jek mint bé lye ges eret nek.

De szám ban az em lé kek ös  sze foly nak,
már nem tu dom, mi ke se rû, mi édes,
egy más ba ér zem a jót és a ros  szat,
fél száz esz ten dõ tá vol sá ga szok tat
egy más tör vé nyû igaz ság te vés hez.

Ide je vol na már, hogy ami an  nyi
vi szon tag ság közt kér gem mé ra kó dott,
az örök nap fé nyé be ki te rít sem.
Ta pos sa ös  sze, ami ben ne rom lott,
s mi ér ték, ve gye ma gá hoz az Is ten.


