
R E M É N Y I K S Á N D O R : V E R S E K . 

VISZONTLÁTÁSRA. 

Viszontlátásra, — mondom és megyek, 
Robognak vonatok és életek, — 
Bennem, legbelül valami remeg. 
Mert nem tudom, 
Mert igazában sohasem tudom, 
Hogy foghatom-e még 
A kezet, amit most elengedek. 

Viszontlátásra, — mondom mégis, mégis. 
Viszontlátásra — holnap. 
Vagy ha nem holnap, hát holnapután, 
Vagy ha nem akkor, hát majd azután, 
És ha aztán sem, — talán egy év mulva, 
S ha még akkor sem, — hát ezer év mulva. 
Viszontlátásra a földnek porában, 
Viszontlátásra az égi sugárban, 
Viszontlátásra itt, egy kis tanyán, — 
Vagy a Tejut valamely csillagán, — 
Viszontlátásra mégis, mégis, mégis. 

ROSA MYSTICA. 

A rózsák : ez volt minden örömed. 
Tavalyi rózsák hulló levelét 
Gyüjtötted, gyüjtögetted, 
Dobozba pergetted a szirmukat 
Titokzatos, türő, halvány mosollyal, 
Szeliden, szépen, — ki tudta : minek? 
Koporsó-párnának. 

A kis vánkost a fejed alá tettük, 
És Téged betettünk a föld alá, 
Mikor a rózsákat kivettük 
Idén a föld alól. 

Én nem tudom, Anyám, Egyetlenem, 
Az angyal harsonája mikor szól, 
Isten mikor szólít a föld alól, — 
De én ma este felhozlak magamnak. 
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Állj ágyam mellé Édes Rózsatő 
És verjél gyökeret 
Virrasszál mellettem és virágozzál 
És hullasd fejem alá leveled, 
Bús fejem alá bársony-leveled. 

SZERENÁD ODA TÚLRA. 

Ezen az első őszi reggelen 
Jobban fáj, hogy már nem lehetsz velem. 

Most lehetnék hozzád figyelmesebb : 
Az ősz, tudod, mindig megenyhített. 

Beteg lelkemen most pattan a zár, 
Pattintgatja a búcsúzó sugár. 

Most nyilnak bennem fátyolos egek, 
Most félve, én is föltekinthetek. 

Most írhatnék Neked sokat, sokat, 
Míg szólnál : «Fiam, ne fáraszd magad». 

Most mutathatnék elsőül Neked 
A reggelinél elibéd simitva, 
Sápadt szirmu kései verseket. 

S hallgatnám kritikád, a halkszavut, 
Egyetlen drága anya-kifogást : 
«Ó, fiam, csak ne olyan szomorút . . . » 
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