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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. 


