
Reményik S á n d o r újabb verseiből. 

GONDOLOK VALAKIT. 

Gondolok valakit, 
Akivel összefügg az életem. 
Lehet: nem ismerem, 
Lehet, nem fogom ismerni soha, 
Lehet, hogy egy más csillagon lakik. 
És mégis összefügg az életünk 
Rejtelmes, örök rendelés szerint. 

Nekem kárhozni kell, 
Romolnom napról-napra, — 
Hogy napról-napra üdvözüljön ő. 

Nekem vétkezni kell, 
S a vétkem súlya alatt roskadoznom, — 
Hogy ő állhasson a szentség fokán. 

Nekem szenvedni kell, 
Őrlődnöm gyötrő nyughatatlanságban, — 
Hogy Isten békéje vele legyen. 

Nekem nehéz követ kell hordanom 
A szívem helyén, — hogy könnyű legyen 
Az ő szíve és szárnyas és szabad. 

Nekem a tétlenségnek mocsarában 
Kell vergődnöm, — hogy ő oltárt emeljen 
A munkának s titáni templomot. 

A föld nehéz és kesernyés szaga 
Kell, hogy körüllebegjen engemet, — 
Ő csak úgy érzi rózsák illatát. 

A mindenség roppant lépcsőzetén 
Egy lépcsőfokot le kell szállanom, — 
Hogy ő hághasson egy lépcsőfokot. 

Mikor ő a világ-zenitre ér, 
S én a nadiron szétmorzsolva fekszem: 
Akkor telik be kettőnk végzete. 
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A fantáziám madaraira 
Lappangva les egy láthatlan ijász, 
Hervadó lelkem ős-bozótja közt 
Áll, térdel, fekszik, de alig hibáz: 
A sápadt égből kék vér harmatoz. 

És hullanak az ős-bozótba vissza 
Átszegzett szívvel a gyors madarak, 
Csak a nyilvessző még sebesebb szárnya 
Mutatja fölmeredve hallgatag, 
Megtört pályán az induló irányt. 

RAKÉTA-HAJÓ. 

Valaki ma értem imádkozott. 
Nem, nem bírom máskép megérteni 
Az édes enyhülést, mely elfogott. 
Valaki értem jól imádkozott. 

Imája roppant kezdő-sebességgel 
Megragadott és végtelenbe vitt, 
Sötét sorsommal búgva befutotta 
Az Isten-távol fény-mérföldjeit. 

Mellette naprendszerek múltak el, 
Mint vonat mellett éjjel házikók, — 
Jézus kikötő-szíve várta már 
Az értem kilőtt rakéta-hajót. 

És szóltak ottfenn: Jól van, hát legyen. 
Függesztessék fel ma este a fátum, — 
Egy órára, míg a nap lemegyen, 
Legyen neki szabadság, kegyelem. 

S egy óráig, míg a nap lebukott, 
Áldottam gyöngyházfényű ég alatt 
Az ismeretlen rakéta-hajót, 
Mely értem Isten trónjáig haladt. 


