
VERSEK. 
Irta: Réz Gyula. 

Ha lelkem fázik. 
Barázdás szürke papíron 
A betűket már fáradtan irom. 
A percegő toll percre elakad . . . 
— S minthogyha szólna, hívna ajakad, 
A vén vitrinhez ösztönös-híven 
Tapogat el nehéz tekintetem. 
Megkönnyül ott és megpihen : 
A vázák közül képed int nekem. 

Ovális, keskeny kerete 
Ragyogó ében-fekete. 

Finom hajtással úgy ölel körül, 
Miként a földet a mérhetetlen ür. 
Nem lépi át ezt gépmadár, vonat, 
Hozzád sem ér se vágy, se gondolat, 
Csak révülés így mélyről, messzirül, 
Ha lelkem fázik és szívem kihül. 

Jégvirág. 
Jégből dermedt hét-toronyba 
Zárta be a tél a lelkem. 
Vártam, vártam szívszorongva, 
Minden tüzem kileheltem. 
Még egy kicsi kileső 
Ablakocskát sem hagyott! 
Sohsem láttam a napot. 

Mit eszelt ki a kegyetlen, 
Hogy a tavaszt ne feledjem : 
Jégvirágot faragott! 
S ó én balga elfeledtem 
A rabságot, haragot: 
Dideregve száz napesten 
Mindig arra vártam, lestem, 
Hogy formál új alakot. 
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A szörnyű oltár. 
Ma rólad zeng magasztos zsoltár, 
Megalkuvás, nyűttarcú szolga ! 
Előtted hódol, nézd, az emberhorda ! 
Műved csodálja, mester voltál: 
Az égig ér a szörnyű oltár ! 
Sóhajból, könnyből egyre épül, 
A három-méret szűk körébül 
Kilép bűvölve, szédítőn — — 
Túlnőtt immár a téren és időn. 

Zsámolyán áll, ontja az igét 
A bús Alázat, ez a vén pribék. 
Szemét az emberek szívébe szúrja, 
Sziszegi százszor, mindig újra: 
«Mi kincs, mi érték, mindent adj elő ! 
Ne tétovázz, a lét a fő ! 
Megalkuvásban az erő.» 

Vetélkedőn magától elvet 
Az ember eszményt, hitet, elvet. 
Kinyitja lelke kincses tárát, 
Nem méri föl az áldozásnak árát. 
Vakon egész valóján átsöpör. 
Adóját vérbe rójja, nem ezüstbe 
S ad vért a szív, velőt a csontcsöbör ! 
— Az áldozatnak gőze, füstje 
Magasba száll... Az ember boldog, büszke, 
Hogy néki lent marad a kormos üszke. 

Hol az anyag világa véget ér 
S a végtelen új elvet szül, vetél: 
Riadva látják tiszta szellemszférák, 
A szörnyű oltár ím hozzájuk ér át! 
Izgalmuk szítja komoly ok, 
A gőze ömlik, gomolyog ! 
Ha felszivárog, tudják, mit jelent: 
Megmérgezi magát a végtelent! 

Az Istent kérik zendülő világok, 
A vészes gőznek vessen nyomba gátol. 

Az Úr öreg hívét, a Sorsot küldi le, 
A bajnak járjon ő a végire. 
Már ott is áll az alkotmány előtt, 
Öklébe sűrít minden őserőt, 
A Sors is érzi, nincs más felelet: 
A szennybe fojtott föld felett 
Pusztuljon a Megalkuvás örökre ! 

S ütésre lendül súlyos ökle. 
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A föld szegény. 
A föld szegény és szenvedő, 
Egy kincse van ; a szemfedő. 

A szemfedőn a könny a gyöngy 
S kopogva hulló sárgöröngy. 

A sárgöröngy kedves rokon, 
Ha rád zuhan, ne vedd zokon. 

Ne vedd zokon, csak kölcsönöz, 
Rögök között ez kölcsönös. 

Ez kölcsönös, vén földanyánk 
Örökbe, haj, így hagyta ránk. 

Igy hagyta ránk, a rögre is, 
Érző szív ő zörögve is. 

Zörögve is hevül, dobog, 
A földben is az a robot. 

Az a robot: ha jön egy új, 
A sok göröngyszív összebúj. 

És összebújva átölelnek 
Anyád ölébe megtért gyermek. 

— S mire a földből kifakaszt 
Rügyet, csirát az új tavasz : 

Porló testedben legbelül 
Göröngyszíved dobog, hevül! 

Boldog perc. 
Im újra látom lázas boldogan, 
Az élet száz alakban hogy fogan ! 
Most minden csóknak íze számba van, 
A csókok íze mind más, számtalan ! 
Ezer idegfonálon át zizegve 
Beáramolnak lüktető szívembe. 
A mámoros vér zengő dalba fog: 
A lét magára érző himnusza vagyok! 

Jó így kettesben. 
Jó így kettesben, kedvesem, 
Szíved szavát ma meglesem! 
— Ó, áldott százhúrú gitár, 
Az élet rajta muzsikál. 
Dala sötét szemedbe' fény, 
Mosolygó árny szád szegletén. 
Karodban lendülő erő, 
Bőröd haván csak gyönge hő. 
Hajadban illat és selyem, 
Boltos fejedben értelem. 
Cseresznye vére ajkadon — — — 
S míg lüktetésed hallgatom, 
Minden szavadra százhúrú gitár 
Szívem újjongva visszamuzsikál. 

Napkelet 43 


