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HÁRS ER NÕ

Bú csú a Ba la ton tól
Iha tom még tü zes bo ra i dat, cso dál va
go moly fel le ge id vi tor lás ver seny ét,
s kö vet he tem sze mem ham va dó su ga rá val
domb ja id ka ra ván ját Fü red tõl Keszt he lyig,
de nem tá rul ki már nyir kos öled elõt tem,
hogy hû vös gyö nyö ré vel meg bor zon gas sa tes tem,
for róbb sze ret ke zé sek má mo rá hoz ha son lón.

El vá lunk an  nyi év után hús-vér sze rint,
nem frissited erõm ká ni ku lai dél ben,
s fül ledt nyár éj sza ká kon nem csó ko lod a bõ röm,
édes, meg un ha tat lan, hû sé ges sze re tõ ként,
ki hez cé da te lek ké tes ka land ja it
bûn bá nón ve ze kel ve mind egy re vis  sza tér tem,
mint a ha zai kút hoz fá radt ván dor le gény.

Plá tói sze re lem lett köz tünk már a tes ti,
meg bé kélt szen ve dél  lyel ve szek tõ led bucsút,
azt kér ve csak , ne szûnj ke gye id be fo gad ni
egy mást vál tó ko rok öröm re szom ja zó it,
s re ám, aki vel egy kor mu lan dó nász ra lép tél,
ne le gyen több, ami em lé kez tet ni fog,
mint egy hal csob ba nás vagy si rály szárny csa pás.

Má ju si ha rang szó
A Don-ka nyar ba ve zé nyelt ma gyar ó vá ri hely õr ség em lé ké re

Hét vé ge van, a vá ros ki ürült,
s tisz tán hal lom az es ti nyu ga lom ban
a meg fá radt bér ház te tõk fe lett
a mes  sze sé gen át szû rõ dõ
nyol có rai ha rang szót.

S egy szer re meg moz dul va la mi ben nem,
nem itt va gyok már, mes  sze re pü lök,
túl év ti ze dek gyász tor la sza in,
rém sé ge in, szi ré na vij jo gá sán.
Bá mész ko dó gye rek ként meg ba bo náz va ál lok
egy nyáreleji kis vá ro si ut cán,
ahol egy rég elfeledt áhitat
lo bo gó gyer tyás vi rág özö né vel
dí szí tett ka puk ol tá rai vár ják
az elé jük érõ kör me ne tet.
Úr nap ja van, s az ün ne pi ha ran gok
hang ja i nak hul lá má tól so dor va,
a lá bak ró zsák szir ma in ta pos nak.
Töm jén füst fû sze re zi a ve rõ fényt,
s a mél tó há la szó hoz gyen ge föl di
aj kak he lyett dísz sor tûz mond imát.

Nö vek szik a ho mály, el hall gat a ha rang szó,
de még so ká ig meg ma rad be lõ le
va la mi fá jó, édes zsib ba dás:
hogy pok lot jár va is ha za ta lál az em lék,
s min dig lé tez ni fog, ami va la ha volt,
mégha egy vi lág om lott is fö lé be.


