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Móritz Mátyás

Sáristenek
Ahol nem istentelenség a gúny,
ahol por ül a néma koszorún;
ahol a messiás erkölcse veszve,
ahol nem akad egyesít� eszme.

Ahol tervez�nek sincsen terve,
ahol a hit is csak nyirkos pernye;

ahol ködben áll a hegyek minden orma,
ahol ködben áll minden palota tornya.

Ahol fekete a tüzek üszke,
ahol nyomorult, szamár a büszke;
ahol a határban varjúcsapat károg,

ahol az emberek között mély az árok.

Ahol mindenki gy�löl valakit,
ahol meg a temet�láng vakít;

ahol a szerelem is csak egy rossz kaland,
ahol vak a b�n és ártó a hírharang.

Ahol rosszabbul élünk, mint tavaly,
ahol még egy rózsát sem szül a gally;

ahol ingoványos és fekete a táj,
ahol minden sötét iszap, bürök, nadály.

Ahol k�leves fölött száll a g�z,
ahol csak ritkán b�bájos az �sz;

ahol vonzó a b�n, förtelmes az erény,
ahol rossz ringyóként hiteget a remény.

Ahol recseg az ócska fakerék,
ahol rúgják az ország szekerét;

ahol féreg az ember, hitvány ázalék,
ahol süllyed a hajó, rajta száz a lék.

Ahol besároznak, meggyaláznak,
ahol bélyeget süt rád a látszat;

ahol nem csábít a kétes üdv� mennybolt,
ahol az ember mindenkor idegen volt.
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Ahol nincs szükség szívre, se észre,
ahol törékeny e kett�, mint a csésze;

ahol mindegy, hogy meddig rójuk még a kört,
ahol a rendszertelenség rendszerbe tört.

Ahol annyi ember jár és kel hontalan,
ahol annyi út vész a ködbe nyomtalan;

ahol nem egy sárból gyúrt embert ismerek,
ahol sárból vannak gyúrva az istenek.

Szakadék
Szálltam és másztam,
mintha odafönt sosem

nyugodna a nap.
A szakadékok

fölött bennem iszonyúbb
szakadék hasadt.

Leolvasztotta
mégis a nap hátamról

a fagy-teleket.
Fájt a szívem. Most

szeretem az utat, mely
hozzád vezetett.

T�znyel�
Nem csillapítja

könnyeim árját vigasz,
hiszen a Világ

nem folyamat, csak

átmenet, és enyém a
melankóliád.
Utazó vissza

sohasem tért, ha búcsút

én vettem t�le.
Meddig kell még itt

ácsorognom – mondd –, mint a
Nap t�znyel�je?
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Tündöklés
Kérlek, ne sírjál!

Ne hagyj el! Gázolnom kell
mindazt, ami rút.
Súgd a fülembe:

nem értelmetlen az út,
ahol én járok.

Bolondul küzdök
a szépért: látnom kell, hogy

a Nap tündököl,
ahogy aranylik

az erd�, ahogy a szél
a lombbal pöröl.

Kántor Gyöngyi

Hétköznapok igása
Term�tlen létföldeken járod utad,
szokások nyakörvében szorul torkod,
repedt gyöngy-vágyaid szívedben hordod,
a muszáj kutyája nyomodban ugat.

A lélegzést megkaptad, és nem tudtad,
napjaidnak hajszoltság lesz a porond,
fejbe kólint vaskos szegénység-dorong,
hisz mások merik ki spórolás-kutad.

Válladon az örök megélhetés-hám,
békés öregkor éveit tán el sem
éred, de a gond derét�l �sz vagy már

úgyis. Fogad közé beakad a nem,
gödörig húzod igád, mondván, ha fáj
is, küszöbr�l küszöbre csak így jutsz itt lenn.


