
V E R S E K . 
Í r ta : Gulyás Pál (Debrecen). (Mutatvány a Napkelet vers pályázatából.) 

Ég a kályha. 
Ég a kályha, zúgva pattog 
az akácfa bent, amely 
még tavaly lombot fakasztott 
és virágokat nevelt. 
Lelke édes illatáért 
langyos esti szél epedt 
s tőle csurranó pohárt kért 
fent a fürge méhsereg. 
Rajta folyt az ég a földbe, 
mint a víz a kúton át 
s rajta látott fényt a föld, e 
titkos alagúton át. 

Ég a kályha, zúgva pattog 
az akácfa bent, amely 
még tavaly némán virasztott 
a vidék felhőivel, 
melyek ködfalán zizegve 
tárt a hűs szél ablakot 
s túl az ég csengő üvegje 
tiszta kéken áthatott 
lombja csillogó határán 
lelke nedves éjibe 
s benne húnyt el a szivárvány 
tört szemének hét szine. 

Ég a kályha, zúgva pattog 
az akácfa bent, amely 
festve van az elviharzott 
évek szépségeivel. 
Lobban a fa, most ömöl szét 
vére, melyben álma volt: 
Lila láng: ez volt a kék ég! 
sárga láng: a sárga hold! 
Ülök ágyamon s a fényre 
újratámad régi búm: 
mennyi kincset szór a szélbe 
e bús krematórium! 
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A művész tervei. 

Homály volt, mert az ég szinét 
eltakarták a lombok. 
Csak néha láttam fent a kék 
hullámu égkorongot. 
Mentem a fák alatt s a fák 
szeme szivembe látott: 
úgy néztek rám, mint ősapák, 
jószívű óriások. 
S ebben a templomi setét 
csöndben, amelyet éj fed 
itt és ott sárga lámpaként 
nagy sárga lombok égtek. 
A lég hideg volt és a föld 
alattuk kékbe játszott. . . 
S lelkem egy mély sóhajba tört: 
«Mit akarnak e lángok?» 

Mentem az úton csüggeteg, 
járván e néma estet 
s szemeim a holt levelek 
formáin révedeztek. 
Olyan művészi volt a rajz, 
mint ércbe vésett álom, 
s a szél ezer rajzot kavart 
keresztül a határon. 
Itt és ott sárga lámpaként 
nagy sárga lombok égtek, 
A temetői lámpájaként 
a porladó művésznek, 
akit egy gondolat a mély 
homok csöndjébe vitt, 
s a szél táncolva szórja szét 
itthagyott terveit. 

A fák, lassú szíve. 

Reggel volt. A természet ébredése: 
a fák magasba ringó ágai, 
a légben szerte röppenő galambok, 
a pókhálók sokszínű csillogása, 
a Nap, az ősi Nap folyton növekvő 
kohója: — lelkemben egy mondhatatlan 
szomorúságnak verte cimbalomját. 
Ott ültem a szobámban és a könyvek 
prizmáin át forgattam a világot. 
Az udvaron édes petúniák 
tárták ki lányságuk titokzatos 
álmát a láthatatlan szellemeknek. 
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S az ablakomon át az illatok 
hullámverése lelkem ostromolta. 
Kimentem az udvarra és az öt 
öreg akác mohos tövébe álltam: — 
ők látták játszi gyermekévemet 
s a balga ifjú büszke szárnyverését. 
S a szívre gondoltam, az ő nyugodt, 
lassú szívükre, melynek a mulandó 
időben nem hallatszik dobbanása. 

Méz. 

Mily jó, ha este kanalamról 
lassan a tányérra csorog 
a sárga méz, az illatos méz, 
mint csillogó aranyboroki 
A lámpa ég és az agyamban 
nincs őrölő gondolatom, 
a kanalat tartom kezemben 
és csorgatom, csak csorgatom, . .. 
Kezem magasra emelem fel, 
hol már a fénnyel a homály 
hánykolódik, és úgy tünődöm: 
milyen nemes aranyfonál! 
Mellettem játszik kisleányom, 
alig ér fel a térdemig: 
a zúgó tölgyek erdejében 
a vadárvácska virít! 
A lámpa ég és a szívemben 
most minden csupa fény s derű . .. 
Mily jó a méz csillogó fonalánál 
feledni, ami gyász és keserű! 


