
· kapta régi magyar nevét, eszembe jutott, hogyén ezen soha sem gondolkoztam :
szírnbolikus utcanév ez, velem kapcsolatban is. A Szentlélek utcájában lakom,
s valóban míndíg Ö simogatott, vagy ragadott meg, mikor igazán éltem. De mi
lyen borzasztó volt annyiszor tapasztalni hiányát. A katholikus hivőknek van
erre nagyon jó szavuk: "lelki szárazság". Az enyém több ennél, nem tudom
meghatározni.

Most ismételten bocsánatot kell kérnem, hogy a hosszú nem-írás után ennyi
sokat írtam, s mind magamról. Olyan önzővé válik az ember, legalábbis én
bizonyára az ilyen betegség hatása alatt. Magamra nézve nem hiszek az ilyen
szenvedés nemesítő és felemelő hatásában. Sőt· rosszá, búnössé teszi az embert.
És valami célja mégis kell, hogy legyen vele az Istennek. De én úgy szeretném
még látni az Ö verőfényes egét egy kicsit. S ma reggel pld. már láttam is, kü
Jönben nem tudtam volna megírni ezt a levelet. Sokszor gondolok szegény Teleki
Pálra s az ő mártírságának titkára. Vajon mért kellett ennek így lennie, S' vajon
mi menthette volna meg őt önmagának és nemzetének??

Ismételten elnézést kérve, maradtam mély tisztelettel

Kedves Nővérnek! igaz híve:

Reményík Sándor

REMÉNYIK SÁNDOR VERSEI

Üres kardhüvely ssól

Kereslek, Lélek 
Szomjazam Reád -
Nem lehetnek szomjasabbak a fák
S a füvek szomjasabbak nem lehetnek:
Harmat s eső után
Mint ahofi:y én aszottan epedek
Lélek, u.tá1U1d.
Mert ime, megüresíttettem megint 
Hogy ne legyek egyéb
Mint hüvely, melyből kiröppent a kard 
Valahol fényesen és véresen
Kbrilűumioztatik:

Biztatni s erősíteni

EO csillagtalan mindenség-homályban
L's a veszedelemre inteni
Minden magyart.
Ahol magyarak élnek, "valahol"
S ta.lán mindenfelé
KÖTÜlhordoz:tatik
V éresen és fényesen a kard.
És én megűresittettem megint
S talán véglegesen,
Hogy kóboroljak sírón, gyáván, gyermekesen
És test szerint.
Valahol én mindenkivel vagyok
S itt i nincs senki velem.
Mivél megüresittettem megint
Kóborolok síránkozón
A beteg testnek törvénye szerint.
Van-e szomorúbb, s nevetségesebb
Egy élőn s .érzőn földbeásott,
Eltemetett
Rozsdás és üres kardhüvelynél?
Mondjátok, én édes testvéreim,
Van-e szomorúbb ennél?
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Én is hogy megvetem!
S lassan mindenki vállvonogatva
S szánakozón legyint -
Mivel megüresittettem megint.
Nincs mit kezdeni
A rozsdás kardhüvellyel
E testi s lelki fegyverekkel
Felfegyverzett zord világ közepén,
Hiába jajgat ez a költemény
S hasztalanul jajgatok
Én:
Aki kettészakadtam.
S tán hasztalanwl szomjazom Reád
Lelkem, messzetűntLélek -
Mint harmat után a füvek s a fák.
Elszállt fényes káprázatod
Nyomán hiába futkosok
Hiába keresem
Fel-felvillanó szikrácskáidat
Ú lelkem, Lélek

A velem rokon tükör-arcokon.
Lehervad róluk megtört mosolyom.
Ijedten és idegenül
Nézem őket

És csupán test szerint,
Mivel megüresítiettem megint.
S Lélek s világ törvénye tán,
És kettészakadt én-emé,
Hogy megüresítve megint
Kóboroljak gyáván és együgyűn,

Test szerint.
S feküdjem: földbeásott kardhüvely,
Aki mellett szánakozón
S tán megvetéssel megy mindenki el.
S valahol véresen és fényesen
Körülhordoztassék a kard
S -része legyen
Parányi része minden diadalban
Mely ég/elé visz embert

. és magyart.

Kolozsvár, 1941. április 23.

Félly-torony
BABITS MIHALYNAK

Jaj, Költótársam, máig legnagyobb,
Utolsó Fárosz az előttem járó
Nagy nemzedék fény-tornyai közül,
Mondd, szíved e kíetlen, vad világban,
A szenvedés újuló viharában
Minek örül?
Szeretném megtanulni
Ki művészeted márványcsarnokát
Jártam és fel nem foghatónak láttam
S meg nem tanulhatónak a csodát 
Szeretném, ki költő-művészetet

Tőled tanulni meddő harcnak véltem 
Szeretném megtanulni MűvésZ, Tőled:

Hogyan fogsz ki a szenvedésen?
Hogyan fogsz ki rajta, ki nem ereszt?
Micsoda rózsát fakaszt a kereszt,
Mely terebélyesedik rajtad, s nő 
Bocsásd meg ezt a bús kiváncsiságot:
Alkotni s mosolyogni
Honnan van benned most is erő?

S vajjon, mibe kapaszkodsz? .
Hallom, hozzádméltó klasszikusokkal
TárS'alogsz keresztfádnak éjjelén
Zárt ajakkal és néma hanggal -
S hajnalra kereszfádról rózsa hwll
S keskeny csíkokból elibéd hull a fény.
A Fény-
Ú Fény:torony -
Utolsó Fárosz az előttem járó
Nagy nemzedék fény-tornyai közül 
frgy örülök, ha szíved még örül.
Maradj még velünk, utolsó Orom 
A másodízben állig fegyveres
Vad világban - Roppant Fegyvertelen 
Maradj velünk, sugárzó Fény-torony 
Nagyon sötét lett künn a tengeren.

Budapest, 1941. febr. ll.
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