
NEM KÖTÖK BÉKÉT

Nekem nem voltak harcaim az Istennel soha.
(Fiú az apja ellen hogyis fogna fegyvert?)
Kedvence voltam mindig s akkor is rajongtam érte,
ha rosszaságomért olykor kegyetlen megvert.

De minden mással nagy csatákat vívtam én.
Minden barátom s minden ellenségem tudja,
hogy fákba rejtett robbanó bombákkal
volt végig rakva életem kegyetlen útja.

A sok-sok harc után rájöttem végre most már:
nem volt ellenségem tulajdonképpen senki,
ajnározott a föld, e mézesmellű barna dajka
s nem néztek engem még a mennyek pitvarából sem ki.

Izenem hát mindenkinek: a földnek és a fának,
a dörgő napnak és a mályvaszínű holdnak,
békét kötök velük és szívből megbocsátok
mindenkinek, kik velem egykor harcban voltak.

Békét kötök nagyellenségemmel, a gyors idővel,

ki homlokom virágait kegyetlenül letépte,
ki szeretett, vagy sanda szemmel nézett
s titkon osont mögöttem könnyű macska-lépte.

Békét kötök a széllel és a kénszínű viharral,
a pávakék esttel, mely méla csendet mímel,
a jóval, rosszal, minden széppel, rúttal,
békét kötök baráttal és az ellenségeimmel.

Csak egy valaki aggaszt most is szüntelen még,
ki néha: mint az ördög, néha: mint az angyal
s míg minden fegyverét nem rakja lábaimhoz,
nem kötök addig békét - önmagammal.

Harsányi Lajos

A FEKETERUHÁS FÉRFI

Egyre sűrűbben látom őt, amint nyomon követ.

Régente azt se tudtam, él-e a világon,
de mostanában egyre többször látom.
Komor léptekkel bandukol a nedves, őszi járdán,
az arca jéghideg s kemény, mint ritka márvány.
Gyűrűs kezén felvillan néha egy piros rubintkő,

nincs lény oly ünnepi s titokzatosabb, mint ő.

Először azt gondoltam, hogy bizonnyal orvos,
ki tarsolyában ritka mérget hordoz,
vagy büvész tán, aki tenyérből jósol
s boldog jövőt csikar ki a mogorva sorstól.
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De egyszer este láttam, hogy a sarki boltos,
ki cégérnek gyakran kiáll a cifra bolthoz.
beugrik hirtelen a házba s, hátra fut tán, .
hogy meg ne lássa őt a vándor künn az utcán,
lehúzza félve a redőnyt s figyel ijedten,
a házőrző eb is szüköl az árva kertben.
A házak vén kapuikat mind-mind bezárják,
elnémulnak a tánchelyek, a messze zárdák,
elrejteznek a városok, a megriasztott falvak,
a hold is elbújik, a szél is félve hallgat.

tn szívdobogva állok és a kérdést vállalom:
- Ki vagy te? S ő felel: - Ne félj! A fájdalom.

Harsányi Lajos

SZAVAM MÁR NINCS

Szavam már nincs, - mint halat a halász
a másik ember hálójába ráz.
Halnak halász jut, embernek meg ember
s a gyilkos ég, a víznélküli tenger
néz vissza rám, ha épp szemet nyitok.
Igy élünk együtt, - megnyitott titok
minden s ha vízről álmodnál velem,
sem álmodhatna mást az őselem,

minthogy a szüntelen halál, körül,
mint roncsok laza habban, tömörül.

Szavaknál nagyobb nyíltság sebe kezd
nőni köztünk. Vajjon ki kezdte ezt
a hallgatást? Az egek hallgatását,
a partra vetett halak kapkodását,
amelynek megnyílik a félelem,
mit együtt kell majd átélned velem.

Tüdőm üres, mert régen hallgatok
s ki most nem ért, az is hallgatni fog.
Mit mondjak még? - A száraz eget nézem,
hogy Iszonyatét megértsem egészen.
Mit tudom én, hol a reggeli szél,
lehelIni sem tud, aki nem beszél.
A mellemet próbáIgatom a vállal,
de csak kínlódní érzem, ott, ahol
- mínt gondolat és vér - egymásbafoly
a kicsi szíva túlságos halállal.

Rozgonyi lvón
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