
G u l y á s P á l v e r s e i . 
Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* 

HÚZD A KUTAT. 

Húzd a kutat és idézd föl 
bátran tiszta szellemét, 
hadd merüljön fel a mélyből, 
hol aludta szenderét! 
Csillogjon ezüstruhája, 
hömpölyögjön szabadon, 
hadd derüljön ritmusán a 
csillagolló fájdalom! 

Halld, mint cseng az asztalunkon 
a pohár, mily gondtalan: 
ily vidáman zeng falunkon 
a friss hajnali harang! 
Szögletén a Nap szerelme 
tarka ívben ráhajol... 
Boldog a pohár, amelybe 
a kút tiszta lelke foly! 

Húzd a kutat s szabadítsd meg 
gyorsan tiszta szellemét, 
izmodat bátran feszítsd meg: 
fojtogatja a setét! 
Lent bolyong árván bezárva, 
nézi börtöne falát 
s mint regék tündérleánya, 
bontogatja lágy haját. 

Nézd a telt pohárt kacagva 
festi kékre a sugár: 
fogd fel és emeld magasra, 
mint a gyöngyöt a buvár! 
Ne felejtsd, te is a mélyből 
jöttél, és ha szent a lét: 
húzd a kutat és idézd föl 
bátran tiszta szellemét! 

* E versek egyúttal mutatványok a kir. Egyetemi Nyomdában Misztikus 
ünnepi asztal címen júl. végén megjelenő kötetből. 



HEGEDŰ SZÓ AZ ERDŐN. 

Ki hegedül a fákon át, 
honnan jön ez a dallam? 
Itt a csend szórja mákongát 
s itt fekszik az avarban 
a rózsaszínű makk, amely 
kettéhasadva várja, 
hogy egy kéz fölemelje majd 
a lombok távolába. 

Mily lágyan süpped az avar, 
ha lépek jobbra-balra! 
De most egészen megzavar 
egy hegedű hatalma! 
Itt béke zsong s az ágakon 
remegnek pókfonálok . . . 
De most a fák között a hang 
mint lassú vér szivárog. 

Ki hegedül a fákon át, 
e dal forrása hol van? 
Itt a csend vonja sátorát 
fölém a néma lombban. 
S míg hallgatom a fák alatt, 
e zene honnan árad: 
agg törzsükön fényt váltanak 
a messze égi tájak. 

KOMOR FORGÁS. 

Eljött az újév: arcát hó takarja 
s az emberek — imbolygó néma pontok 
ide-oda futkosnak a havon. 
Eljött az újév gördülő hatalma 
s ködében millió új fájdalom. 

Hiába építed a vak talajra 
bástyáidat: az óra kettyenése 
nem hagy nyugodni ott sem, és komor 
forgás lesz holtod is, mert így akarja 
a föld, amelybe véred visszafoly. 
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UDVARUNK. 

Ki tudja, meddig járok benne végig, 
meddig kopog a kő alattam, — 
a tarka kő, melg rózsa-kék szemével 
megismeri a talpaimat is már, 
megismeri ingó árnyékomat 
a rajta táncoló napsugarakban? 
Ki tudja, hogy meddig szorítja össze 
rozsdabarna ajkát a pincegádor? 
Ki tudja, hogy az agg hordók szívében 
meddig remeg egy csillogó pohár bor? 
Ki tudja, meddig tárja szét a szárnyát 
az orgonabokor, mely hosszu sorban 
a ház előtt a földre rámered, 
— a földre, mely örökké fogva tartja — 
ki tudja, meddig tárja szét a szárnyát 
az orgonabokor, 
mint útra készülő madársereg? 
Ki tudja, meddig pislog az öreg fal 
beomló vakolat-szeme? 
S ki tudja, meddig önti a csatorna 
a könnyét, mintha könnyem ömlene? 

A NÉMA LOMB. 

Oly lázasan ragyog a lomb 
árnyékos mély szeme! 
Oly mély, hogy szinte tántorogva 
tekintek már bele. 
Mitől ragyog oly lázasan, 
talán csak nem beteg? 
Ha a lombnak fájdalma van, 
ő azt nem mondja meg. 

A téglaszín öreg kapunkra 
árnyéka rácsapong, 
mint egy betévedt denevér, 
mely veri a plafont. 
Mitől csapong oly nyugtalan, 
talán csak nem beteg? 
Ha a lombnak fájdalma van, 
ő azt nem mondja meg. 
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AZ ÁGY ÁBRÁNDJAI. 

Le kellene feküdni már 
a csöndes ágyba! 
Mint egy szelíd fehér hinár, 
úgy húz magába 
az ágy, az én hű, álmatag, 
nyugalmas ágyam. 
Édes ábránddal csalogat: — 
lehelli lágyan 
a délvidék kék partjai 
felé hajómat, 
hol a pálmák szép arcai 
fölém hajolnak. 
A párnahéjra festeget 
száz tarka felhőt, 
száz kéken csillogó eget, 
száz kósza szellőt, 
zengő vidám madárzenét, 
Pán fürge sípját, 
a friss kalász lehelletét, 
a róna síkját. 
A kertünkbe is elvezet, 
a régi kertbe, 
hol játszi gyermekévemet 
őrzi a cserje, 
őrzi az agg cseresznyefa 
mosolygó ága, 
a tisztalelkű körtefa 
fehér virága. 
Az ott az én ifjú anyám 
szelíd alakja: — 
komoly szemmel tekint reám, 
lelkem kutatja, 
aztán fülembe így beszél, 
megsimogatván: 
«Ne hozzak egy falat fehér 
cipót, fiacskám?» 
Erre a fehéren folyó 
regei hangra 
megkondul fent egy árnyhozó 
fa mély harangja, 
megrázkódik lassú szíve, 
könnyei dőlnek 
piros almával hinti be 
a lepedőmet. 

Napkelet 7 
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A HALOTT AKÁC. 

Egy fa meghalt, a többi él: 
ne kérdezd, hogy miért. 

Kimentem az udvarra és 
körülfolyt a sötét. 

A csillagok égtek csupán 
a fák magas csúcsán. 

Olyan rejtelmes volt a perc, 
valamit ünnepelt. 

Templom volt a lét mély homálya, 
melynek nincs kupolája. 

Ott állt az öt magas akác, 
némábban, mint a ház. 

Közöttük egy levéltelen 
komor volt végtelen. 

Nem volt szívében már lehellet, 
de mégis állt a többi mellett. 

VADÁSZ. 

Pázmándon történt vándorútamon. 
Az özvegy papné háza szeretettel 
fogadta fáradt testemet magába. 
Tudtam, talán többé sohsem fogok 
ezen a szép vidéken áthaladni. 
S fejem fölött felhő gyanánt borult 
az elsuhanó élet ünnepélye. 
Vadász, a vén házőrző eb, sötét 
bundájában lassan felém közelgett 
s mint régi jó barát gyújtotta meg 
okos szemének sárga lámpionját. 
Ép írtam, az útról jegyzeteket 
csináltam, midőn hozzám dörgölőzött. 
Az írást csöndesen eltolta és 
fekete hű fejét kezemre tette. 
Idegenek voltunk, két ismeretlen 
vándor, az élet két végső fokán. 
De a közös halál testvéri sorsa 
bennünket mindörökre egybeláncolt. 
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A BŰVÖLŐ TAVASZ. 

Mily szép az erdő fénytele lombjai 
alatt a fákat költögető tavasz, 
míg fent a harkály csőre tompán 
koppan a tölgy meredek sudárán! 

Ezüstvirágokat havaz a kökény, 
úgy tündökölnek mint pici csillagok, 
s alatta lassú méltósággal 
reszket az ősz feledett avarja. 

Hol most a meddő tél hideg oszlopa? 
A Nap tüzétől égnek a lombtetők, 
szemem káprázik, hogyha felnéz . . . 
És a kigyúlt galyak énekelnek! 

Egy barna felhő elfödi a Napot, 
a bokrok arca sűrű homályba fúl, 
de nemsoká a dombokon túl 
ömlik a fény dagadó folyóként 

s felémtart ismét, vágtat a fákon át, 
egy óriási inga gyanánt lebeg: 
s úgy lengnek föl s alá az árnyak, 
mint koponyásfejű nagy pillangók! 

A Föld, a Nap s a Víz frigye most szövi 
a halhatatlanság üde láncait: 
most száll ki bűvölő kezéből 
párja után repeső madárka, 

parányi szárnyát bontogató bogár 
egy harmatos fű hajladozó hegyén, 
s a fák ködébe visszaringó 
gyermeki őz szeme tiszta fénye. 
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