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P I H E N Ő A HEGYEN. 
1. 

Felértem ide is. 

Vadulszép őszi alkony zendülésén 
megrongyolt, vérszegélyes aranyfátylak 
libegnek a fák zörgő koronáin: 
mint a kárhozat májusfái zúgnak, 
himbálnak mind e bús-halottas dísszel. 
A fényen, csókon ,lángon és kalászon, 
a kimúlt Nyárnak boldog lázain 
füttyögve, kurjogatva hahotáznak 
seprőlovagló csúfos Szélszipirtyók, — 
seprűik ezer durva vesszejével 
kavarják szerte sárga levelek 
utolsó pergő haláltáncát, 
s a tébolyult zenében 
vöröslevelű fosztott szőlőkertek, 
csukott zöld zsaluk, ijedt vén diófák 
komor magányán borzadoz az ó-hegy. 

Riadtnémán kísért az ős Bakony. 
Halálrahült vulkánok zord tövében 
óceánt játszva, zöld hullámharaggal 
zúdul Velence háborgó tava, és fenn, fenn, 
az áldatlan magasba veszve 
rikoltó vadlibák rohannak messze 
valamely szörnyű rejtelem elől, 
s egy néma varjú lankadt szárnya 
még feketéll a vérző Nap-korongon. 
Ó, hol vagy itt, hova jutottál, vándor? 
Mit sír fölötted a meggörbedt cserfa, 
és hova esdekel aszott karjával 
remegve a hegy-élen, 
mint látomások vitustáncosa? 

Hova zuhantál itt, ó vándor, 
a Mindenségnek mely vaksi gödrébe, 
hogy mint korhadt palánk dőlt el mögüled 
Világ, Idő és minden Bizonyosság? 
Hörögnek mind az elítélt fák, 
hahotáznak a Szélszipirtyók, 
vesszőseprejük szívedet rongyolja, — 

ó nézd, nézd : 
zűr van csak itt és halál és halál, 
omlott temetők nyilt sírjaiból 
kiáltoz elibéd a Minden — mindegy, 
zúgva cikáz körül az Örök-változás, 
s miriád évek szétdőlt távlatából 

kigyúlt világok füstös máglyalángján 
litániáz a diadalmas Nemlét. 
Hol vagy itt, hova kapaszkodnál, vándor? 
Nincs itt már tornyos, zengő Európa, 
nincs riadó, nincs felhőkarcoló, 
nincs Moszkva, Róma, villany, könyvtár, 
ujság, parlament, Zeppelin, aeroplán, 
Betlehem, Assisi, Dsingisz kán, Shakespeare, 
nincs Goethe, Mussolini — ó, hol kavarog 
mindez a zúgó vad sodorban 
ős temetőktől távol hamvasztókig?! 
Hol gyermekálmaid, ifjú szerelmed, 
világostromló vágyaid, s az ének, 
mit csillagokba harsogott tüdőd?! 
Minden oda már, oda minden! 
ó ember! ó álmok! ó fény! ó szárnyak! 
százezer év egy rebbent pillanat, 
s minden-minden az örök Semmié! 
Mit akarsz itt, te vándor árnyék, 
miriád évek forró másodperce, 
futó ábránd sehonnan sehová, — 
mit ténferegsz a gigász Enyészetnek 
hallelujázó kardalában? — — — — — 

És mind e zendült széltivornyán 
a kápolna piros kis tornya néz 
a rút zavarba mozdulatlanul. 
Órája üt nyugodtan énekelve. 
A homlokzatnak két sarkában 
— vihar, torony és óramű alatt — 
szelíden ül két zöldszínű galamb. 
És ottbenn Jézus piros mécse virraszt. 

Felértem ide is. 
2. 

Irva van: eljő a Délben-kísértő, 
hogy megkísértse életed delét. 
A tőrvetéshez mestermódon ért ő : 
szavára sarkából billen e Lét, 
és vissza nem talál belé az elme, 
ha meg nem szánja Úristen kegyelme. 

Mindenki másnál százszor jajabb annak, 
kit híd-emberré jelölt csillaga, 
híddá, mely alatt örvénylőn rohannak 
világok, s velük lódulhat maga, 
ha nincs, hogy — minden omlásban kitartva 
nem fut meg sem a Föld, sem az Ég partja. 
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Énrám kiméretett e gyilkos próba, 
és hogy megálltam: áldó kegyelem. 
Sok álmodott csodám ment rá adóba, 
sok tündérsziget, mely játszott velem, 
s mely ma is vissza sír, mert megösmérem: 
nekem sem adatott csak ember-vérem. 

Ha megbomlott egy egész világ rendje, 
mely mennyországos emlék még nekem, 
s az új fölött elmém száll, száll kerengve, 
de csak ködét láttatja végzetem, 
s titok, hogy e köd szent csillagot szül-e, 
vagy végső kárhozat borong körüle, 

ha világ döltén dőlt egy szép országom, 
és benne annyi ígéret remény, — 
ki gáncsolná, ha én is sutbavágom 
a bukott hitet, mely nem nyeremény, 
s az Ősz viharján magával sodorna 
a Kísértő, és megszünnék a torna? 

De én a hegyre íme már fölértem, 
és innen nézve minden béke már, — 
a Föld is tart, az Ég is kinyúl értem, 
és bár a torna új küzdése vár, 
a végső fordulót nem félem mégse: 
mögöttem virraszt Jézus örökmécse. 

3. 

Megpihenő hegytetőre 
hosszú volt az út, 
mégis fájón veszek tőle 
hangtalan búcsút, — 
utánamjövőknek talán 
nincs is rajta nyom, 
de én tücskök esti dalán 
csak megáldhatom. 

Hol meghordott tündérbálban, 
hol ködbeszaladt, — 
hol selyempárnákon háltam, 
hol a fa alatt, 
vihar is vert, Nap is csókolt, 
lány is jött elém, — 
ahogy Isten adta : jó volt, 
s újrakezdeném. 

Holnap aztán merre, meddig ? 
Az is Istené, — 
vágyam azt, mi Neki tetszik, 
minek festené? 
Könnyű útrakerekednem 
más tájakra, csak 
gyermek szívem, ifjú kedvem 
el ne hagyjanak. Lendvai István. 

PIHENŐ PERC. 
Elég volt mára, fáradtam sokat, 
a vén karosszék jól megtámogat. 

Számomra annyi most a nagy világ, 
amit belőle ablakom kivág. 

Szebb így, hogy kedves képnek érezem, 
nem végtelennek tágas-téresen. 

Szemem szerény, csak kis távolt fog át, 
betűzgeti a tar fák ágbogát. 

Az összevisszaságból, bár sután, 
betűk válnak ki szép egymásután. 

Belőlük ím a legszebb név leszen, 
s egy drága arc mosolyg rám édesen. 

De már lehúnyt szemekkel látom azt, 
és visszaálmodom a legdicsőbb tavaszt. Réz Gyula. 


