
R É Z G Y U L A : V E R S E K . 

A VÉGTELEN FELÉ. 

Míg álmodnak a fáradt idegek, 
bilincseikből lopva kikelek. 
Sodor, magával ránt a mély, a távol, 
az élet arcán meglebben a fátyol. 

Csont-tömlöcén kitör a gondolat, 
villámlik vélem, mint csoda-vonat! 
A végtelenbe futnak a sinek. 
Mint íjban pengve feszülő zsineg, 
úgy lendül át az ür fölött a pálya. 
Súlyát két ingó, lenge oszlop állja: 
a Kezdet és a Vég. Alapjuk reszket 
amint az életár, a fékevesztett, 
dühös, dübörgő, zengő nagy folyam 
harsogva tombol s köztük átrohan. 

Sötét örvénylő mélysége felett 
a gondolat káprázva fut, robog. 
Mint táncoló táviróoszlopok, 
maradnak el az eszme-fényjelek. 
Az elme őket küzdve tüzdelé 
utat mutatni — végtelen felé .. . 
— Rajtuk szikrázik képzelet, tudás 
keresztül törni léten és halálon. 
Áldás és átok ez a szent futás! 
Istent idéző, égrerontó álom. 

— Ahol már nincsen tér, idő 
és puszta emlék csak a férfi, nő: 
az ész előtt villámló fal mered, 
zendülve zárja el a végtelent. 
Lesujtva porba hull az ismeret — — — 
— Ájult elmémben halványan dereng: 
útat tovább csak tiszta szívnek adnak 
az égiek, nem véges gondolatnak! 
— Szívem után esengve vágyom — — — 
Remegve ébredek a renyhe ágyon. 
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NÉPDALMÓDRA. 

I. 

Kizöldült az öreg somfa, 
Róla nyestem nyélnek valót 
Fokosomba. 
Két ujjam közt megpörgetem, 
Taréjával nagy csöndesen 
Az ablakod megzörgetem. 

Minden csillag idefigyel, 
Megcsillan-e ablakodban 
Az a kis jel: 
Amitől a szívem nyomba 
Kivirulna, mint a somfa 
Kikeletkor viráglombba. 

Az ablakod sötét, süket! 
Elszégyellik a csillagok 
Készségüket. 
Fényességét mind kioltja 
S a vén tőről nyesett somfa 
Nagyot reccsen fokosomba. 

II. 
Szomszédunk a legszebb legény, 
Mégis a nagy földkerekén 
Én vagyok legmesszebb tőle: 
Más leány a szeretője! 

Közös tőről nő a mályvánk, 
Egy illata szálldogál ránk. 
Összeér az eresz alja, 
Sóhajom is átalhallja. 

Mégis, mégis oly messzi van, 
Mintha lennék lenn a sírban! 
De még ott is él a remény, 
Csak a szíve, csak az kemény. 

Titkos kétség sorvaszt éget, 
Perzseli a reménységet. 
Jajjal, könnyel oltogatom, 
Halálomat fontolgatom. 


