
FELKELŐ NAP. Erdélyi József legújabb versei. 

Vitam et sanguinem. 

Arany haja vállára omlik — 
aranyhajú királyleány, 
én szegény pásztorivadék: 
hogy is tekinthet ő reám? 
Hogyis szerethet? Ó, hogy is 
láthatja szépnek arcomat? 
Hogy láthat szín-arany ruhát 
olcsó, kopott ruhám alatt? 

Lelkem sajgó sebhelyeit 
csillagoknak, hogy nézheti? — 
Ó, könyörület angyala, 
Könnyű nekem, nehéz neki. 
Könnyű neki, mert ő hisz és lát, 
nehéz nekem, mert nem hiszek, 
nem hihetem, hogy hirtelen 
pásztorfiból király leszek . . . 

Hinnem kell, ha szemembe néz, 
hinnem kell mégis . . . Leteszek 
minden félelmet s újra ember, 
királyfi és király leszek, 

tündérkirály és Belzebubnak 
a háborút megüzenem, 
tárogató riad, riad ezer 
toborzós tündérezredem, 

százezer lobogót lobogtat, 
százezer szentelt zászlaján, 
te vagy a szent, a szűzanya, 
te szép aranyhajú leány, 
és én vagyok karján a gyermek . . . 
Életet és vért felajánl 
a hadsereg s a szép királynő 
könnybenúszó szép szemmel áll, 

és én vagyok karján a gyermek, 
én szökött szolga, bujdosó, 
költő, kinek nincs kardja, nincs 
más fegyvere, csupán a szó. — 
Minden csepp vérem az övé, 
megrohanom a poklokat, 
a mennyeket — arany hajára 
lehozom a csillagokat! . . . 

Mégis . . . 

Egy tűzhányó minden tüzét 
igába kell most hajtanom, 
azért, hogy az enyém lehess, 
kis angyalom. 

Egy gázforrás nagy lángjait 
el kell akárhogy oltanom, 
azért, hogy az enyém lehess, 
kis angyalom. 

Egy mennydörgő vad vízesésre, 
kell egy világcsudamalom, 

azért, hogy az enyém lehess, 
kisangyalom . . . 

Én ujjaimmal fékezem meg 
a tűzhányó minden tüzét 
a lángot sóhajtásaimmal 
s ajkammal a Niagarák 
özönvizét 

Mégis csak az enyém leszel, 
mert életemmel akarom, 
halálommal, hogy az enyém légy, 
kisangyalom! . . . 
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Feketerigó. 

Pesten kószáltam egy keserves, 
inséges, hosszú tél után, 
egy orgonafarügydagasztó, 
szép márciusi délután. 
Egy bérkaszárnya ablakából, 
a zsibvásáros tér felett, 
egyszer csak feketerigó fütty 
ütötte meg a fülemet . . . 

Ablakba tették a magányos, 
aranyosszájú rab rigót, 
szegény madár, a napsugártól, 
a levegőtől berugott 
és úgy fütyölt, ahogy különben, 
szabadban sohasem fütyölt. — 
Ó, az a fütty minden kalitkát, 
minden vasrácsot összetört. 

Minden kalitkát, minden rácsot 
színarannyá változtatott . . . 
Csak álltam és hallgattam némán 
azt a szegény vad állatot, 
mely párját hívta valahonnan, 
az ég felől, a föld alól 
s zengett a fény, a levegő, 
zengett a kő, a sár, a por. 

Csak álltam elbűvölten, némán, 
s irigyeltem én daltalan, 
csavargó költő, szívefásult, 
sem boldog, sem boldogtalan, 

szerelmetlen fiatalember, 
a nagyvárosban idegen, 
vártam, hogy megszakasztja torkát 
az a rigóhím odafenn . . . 

«Hej, ha én egyszer így bezengném 
a nagyváros minden terét, 
minden utcáját, elbűvölném 
minden közömbös emberét, 
megállítnám egy kis időre, 
hogy hallja meg dalaimat, 
mint én azt a kalitbazárt, 
ablakbatett rabmadarat! . . .» 

. . . Ősz van, a feketerigók már 
elnémultak s én dalolok. 
Hallják? nem hallják? azt se bánom, — 
mert egyedül rád gondolok, 
rád egyedül, aranyhajú lány, 
te hallgass rám csak egyedül 
s mit bánom én, ha ez a város, 
ha ég-föld, minden összedűl! . . . 

Bánom is én: legyek tovább is 
rab, kalitkábazárt madár, 
csak te repülj be végre hozzám 
s áldott ki veled összezár, 
áldott a börtön, dalaimtól 
kiterjednek a szűk falak 
bejön ég-föld és nászindulót 
fütyölnek majd a madarak. 

Dal egy félfillérről. 

Higyj egy kicsit bennem, akármily 
rosszak a férfiak, — 
mihelyt virágot látnak: ujjnyi 
gallyat törnek, kartőnyi ágat 
szakítanak . . . 

Higyj egy kicsit, bár igazad van, 
ha bennem sem hiszel: 
ember vagyok, de énvelem már 
egy szikra hittel égigérő 
nagy jót teszel. 

Mert semmi: adni a szegénynek 
kenyeret és jogot, 
de hitet adni: új világot, 
új földet, napot, holdat és 
sarkcsillagot! . . . 

Higyj egy kicsit, úgy esedeztem, 
adj kölcsön, hitelezz, — 
éhenhalót egy morzsa is már, 
szomjanveszőt egy harmatcsepp is 
lekötelez. 
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Talán megérek neked annyit, 
mint egy madárfiók, 
kishal, kisgyík, békaporonty, 
vagy mint akár egy kis sötét 
szerencsepók . . . 

«Jól van», te szóltál s egy parányi 
fillért adtál nekem, 
felét azonnal visszakérted. — 
Sebaj, hiszen annyit sem ér meg 
az életem. 

Ebből a félcsipetnyi rézből 
rézágyút öntök én 
s olyan harangot amilyen még 
nem csengett, nem bongott ezen 
a sártekén! 

E félfillérből én, akármily 
félhold, nem tölt kerek, 

teljes ezüstöt, aranyérmet, 
arcoddal és arcommal ékes 
nap-pénzt verek! 

Szegény vagyok, de gazdag szivem-elmém 
kincsekkel van tele, — 
bűvös-bájos kulcsot csinálok 
s minden zárat, páncélpincéket 
nyitok vele, 

elragadom a legkirályibb 
jogart és koronát, 
a legapostolibb palástot, 
a legprófétább szőnyeget terítem 
eléd, alád . . . 

Egy félfillért, ami nincs, 
mindent amit lehet, 
megkísértem a lehetetlent, 
hervadhatatlan ifjúságot 
adok neked! . . . 

Felkelő nap. 

Szerettem én mindig a hajnalt, 
várni a felkelő napot, 
de nem szerettem jókor kelni 
s néztem csak az alkonyatot, 
ritkán láttam a napfelkeltét, 
de már eztán jókor kelek. — 
Szeretnék ébren lenni mindig, 
mióta megismertelek. 

Arany hajadhoz oly hasonlók 
a napkeleti fellegek, 
arcodhoz a hajnali pírban, 
párában úszó új egek, 
beszéded hajnali madárdal 
s ha látlak, minden pillanat 
olyan, mint kék hegyek fölött 
feltündöklő királyi nap. 

Csak nézek rád és elvakulok 
s bármerre nézek: tégedet, 
arcodat látom, mit szemembe, 
szívembe mélyen égetett, 
a szerelem . . . Mint ki a napba 
nézett és lát ezer napot, 
bármerre néz, de fénytelent már, 
vöröset, zöldet és vakot . . . 

Lehet a fényes napba nézni, 
de nem reád, szemedbe nem, — 
tekintetedben úgy merül el, 
az én szomjas tekintetem, 
mint hal a vízben . . . Változékony 
víztükör és tengerfenék, — 
a te szép arcod párafátylas 
beláthatatlan partvidék . . . 

Te vagy a nap, én meg a tenger, 
szerelmem a reggeli szél, 
mely a tengert nem hagyja símán, 
milljó hullámra töri szét. — 
Milljó hullám és valamennyi 
arcod felségét tükrözi, 
széttörve, jaj, milljó darabra 
s az ész hiába rendezi . . . 

Felkelő nap a tengeren, — 
olyat nem láttam sohasem, 
de szebbet látok, hogyha téged 
látlak én szép szerelmesem, 
hátha még egyszer együtt látunk 
tengert és felkelő napot, — 
az lesz az én szívem szerinti, 
tündérkirályi állapot . . . 
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Aranyhajadhoz oly hasonlók 
a napkeleti fellegek, 
arcodhoz a hajnali pírban-
párában úszó új egek, 
beszéded hajnali madárdal 
s ha látlak, minden pillanat 
olyan, mint kék tenger fölött 
felkelő égvilági nap . . . 

Reggel a tó partján. 

Hévíz tópartján álltam, álldogáltam 
egy ragyogó nyárvégi reggelen 
s néztem egy furcsa zöld békát, hogy ül, ül, 
hogy üldögél egy lótuszlevelen. 

Meg se moccant a béka, meg se mukkant, 
meg se hajlott a sík lótuszlevél, 
nem is tudom: mit néztem azt a képet, — 
örültem tán hogy messze még a tél. 

Örültem tán hogy nyár van még, a parton 
zöld ágakkal szomorkodik a fűz, — 
hogy nyár van még szívemben is, csak alszik, 
de nem aludt ki bennem még a tűz. 

Örültem tán, pedig szomorú voltam, 
mint az a fűz, mely zölden rámhajolt, 
s lenn a lótuszlevélen az a béka 
egy szép szerencse néma jósa volt. 

Hasadóhajnal lótuszok között, 
mint egy feltartott tündértenyeren, 
ült, mintha tudta és titkolta volna, 
hogy aznap este még megismerem, 

meglátom azt az aranyhajú lányt, 
kit sorsomul már kiszemelt a sors, 
kitől három nap mulva elvihet már, 
de nem szakíthat el az esti gyors... 

Hévíz tópartján álltam, álldogáltam, 
egy ragyogó nyárvégi reggelen 
s néztem egy furcsa zöld békát, hogy ül, ül, 
hogy üldögél egy lótuszlevelen. 




