
HARSÁNYI LAJOS VERSEI

A FEHER SZOBOR

Nem bronz-lovas. Nem antik görög isten.
Nem had1Jezér, ki harcosoknak intsen.
Nem téren áll. Nem sárgalombú parkbail.
Nem 1'Ombolják le semmiféle harcban.

A fehér szobrot én magamban őrzöm.

(Örökre őrzöm, akkor is, ha ősz jön.)
Piros talapzaton: a szivem tetején áll.
Az arca szebb a négy arkangyalénál.
Isten remeke és remek li majd még.
Fehérebb, mint a tengeren a tajték.
Se nem arany, se nem ezüst, se csillám,
Vakít6bb, mint a júliusi villám.
Nincs napsugárból és nincs holdsugárból.
Isten ragyogta ki Örök-Magából,
Azért oly lángoló s leírhatatlan.
Előtte térdelek a hajnalpirkadatban.
A kormos este lábai előtt lel
Es elvegyülnék inkább ma a földdel,
Semhogy valaki egyszer összetör.1e
S én - elkárhozzam nélküle örökre.
,Minden remekmű: inas-munka hozzá
S ha Feidiász magát Zeuszt lehozná
Az Olimpuszr6l, ő is holtra válna,
Mert senkinek sincs földön olyan álma,
Mint nékem, ki e titkos szobrot őrzljm,

(Örökre őrzöm, akkor is, ha ősziöl',.)

A földgoly6val nem cserélném föl én
S ki hozzá nyúlna, hangtalan megölllém.

Dicséretét ajkam ÖTökre zengi.
Csak az enyém. Más nem láthatja senki
S csak én tÖThetném össze (kiilt aggyal,
Ha egy napon, villámMs, mennydörgés kozt
Elhagyna az ől'aflgyal.

122



NYUGALOM A VIHARBAN

Akárhol éljek én már,
Akármi távol jedjen,
11z Djtima Thulén is
Örökre látsz te engem.
Me1't ős szemed azért van,
Hogy mindig rám vigyázzon
Es napsugár legyen e
Fekete jöldi gyászon.

Te látod éjjel-nappal minden gyenge léptemet
S ahogy te látsz, úgy látlak én is egyre tégedet.

Ha rám szakad nehéz csönd
A gyöngyszin tengerparton,
A te imádott hangod
Én ott is egyre hallom,
Mert dördiilése zengőbb,

Mint ezer bomba hangja.
Hangod a tiszta égbolt
Üueqkék: nagyharangja.

A szörnyű zürben bár a vén föld füle megreped,
A hangod hallom szüntelen a hörgő föld [elett.

Ha elpusztul a földről

Az ember-irgalom,
Akkor se hagyom abba
Ö1'Ök-biz6 dalom
És éjjel-nappal egyre
A te szerelmed zengem,
Mert ember vagyok s érzem,
Hogyan szeretsz te engem.

Nem engedem, hogya szemem keserű könny [ilriisss:«,
A nagy cstllár: az Égbolt - sohase törik össze.

12.3:


