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kint. „Zenekarunk az van, de az csak vasárnap, a korzón muzsikál". Egy 
perc néma szünet. Majd hirtelen, mint akiiben a világosság már dereng: 
„Azért zenekar nélkül is elhúzzuk a jómadarak nótáját, abban urasá
god azután biztos lehet. Különben is tiltva van szolgálat alatt zenéről 
beszélgetni", — mondja az őr, — „szolgálat alatt társalogni csak lo
pásról, gyilkosságról, sikkasztásról, gyujtogatásról, erőszakodásokról, 
meg eféle dolgokról lehet. Tessék hát nyugodtan befogni a szájat "és 
haladni egyenesen a vörös lám/pás irányban". Bili bácsi pipát kotor elő 
zsebéből, tüzet csihol és pipára gyújt. Vékony füstoszlop lebeg Bili bá
csi fölött, amely arányosan vastagodik, a házak teteje fölött szétterül, 
akár egy égi jel. í gy kérik, i ly füstjelekkel hivják egymást segitségül 
Texasban a hajcsárok. Régi, ismert jel ez, ó részvétlen szivű hajcsárai 
e fáradt vidéknek, hogy Bili bácsi vészjeleire közülök egy sem jelentke
zik. Lassan távolodik a föld. Már csak a gomolygó füst látható, szét
terülve a tetők fölött, akár egy hiábavaló híradás és a vörös lámpás az 
omladozó ház falán, nem nagyabb, mint egy rémült szent jánosbogár. 
Bili bácsi és az őr már nem is láthatók. Csak lépésük kong süketen a 
mélyből, anélkül, hogy visszhangot verne, egybefolyva egy méla akkord
ban.) i 
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AMIKOR LIABEUF A VESZTŐHELYRE MENT... 

Amikor Liábeuf a vesztőhelyre ment 
A levegő el nem szaladt előíe. 
Napfény esett a piros fegyháztetőre 
És körülötte nem tört meg a csend. 

A tenger nem jött el, hogy rászakadjon, 
Az ég se billent félre, hogy ne lássa, 
Sőt füle körül légy repült danázva, 
Kezére ült s ő hagyta, hogy maradjon. 

Miért, hogy tőle semmi meg nem borzadt, 
Sőt tagjaiba lágyan beleolvadt ) 
A természet és dédelgette őt — 

De akkor mért tört pribék rá, ripők, 
Hogy törzséről fejét a porba messe 
S a Napot, Szagot, Szint is eltemesse. 

HARC ÉS BÉKE 

Párhuzamosan lefutottak a házak a térre. 
Megérkezett az első svadron. Ö milyen gyönyörűen 

tiszta volt az ég 
S milyen parányi az ucca. Most gondolj a beborult 

égre, 
Ha lehajol, milyen komor és monumentális min

den. Épe 
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Fegyvert szereltek a téren s a meredek házak félve 
Mint apró lapok törpülték a végtelen térbe, 
De gazdag folyamkent vonult az ucca rése fölött kék 
Szalagjával a messzi tavaszi ég. 

Most egyesek szállingóztak s a torlaszhoz érve 
Ropogtatták a fegyvert. Fenn csendesen rezgett az 

éther, 
Még sohasem volt ilyen nagyszerű tavaszi béke _ 

Most ágyút vonszoltak és egy aknavetőt a térre 
És elsütötték. A „Vorwärts" három balkonja ron

gyokra tépve 
Leszakadt. És egy parányi felhő se szaladt az égre. 

SALAMMBO VÁLTOZAT 
(EGY VERESÉG EMLÉKÉRE) 

Mikor a sereg a hegyszakadékhoz ért, pihenőt 
Adott az ifjú vezér. Azonnal sátrakat vertek 
A csatárok; csutoráikból ittak, a földre hevertek, 
S kellemes hangokat pengettek citeráikon a nők. 

Senkisem gondolt cselre. Nyugodtan pihent a tábor. 
Dél óta fejetlen futásban a félelmes ellen. 
Győzött tehát a büszke nemezis és az igazi szellemi 
így szólt a látszat. — De csak reggélig tartott a 

mámor, 
Mert szörnyű robajjal a szakadék szája bezárult. 
Az ellen gyáva cselfogása volt ez. S még elárvult 
S tőrbecsalt ügyében is nyolc napig éhezett a seregi 

Mig a pusztulás láttán az ifjú vezér kilépett, 
Letérdelt és egy bárdot nyújtott át a pribéknek 
S váltságul áthajittatta a nemes és drága fejet. 

VÁLTOZÁSOK A VILÁG NYERSANYAG ELOSZLÁSÁBAN 
Irta: BERDE LÁSZLÓ 

Ujabban a nemzetközi politika középpontjába mindinkább a nyers
anyag elosztás kérdése kerül. A kérdés hátterében ugyanakkor a világgaz
daság uj, u. n. autarkikus berendezkedése folyik. A világ legnagyobb ál
lamai (Anglia, Egyesült-Államok, Japán, Franciaország, bizonyos érte
lemben a Szovjet Unió i s ) . a lehető legnagyobbmérvű gazdasági függet
lenségre és önállóságra törekednek. Az Egyesült-Államok az amerikai 
földrészt mindinkább a saját maga gazdasági és nyersanyag területének 
tekinti. Franciaország afrikai gyarmatbirodalmát ugyancsak e szerint a 
szempontok szerint épiti ki. Japán politikáját Mandzsukuóban és Észak-
Kinában szintén ilyen törekvések vezetik. Olaszország Abesszin-hóditása 
is ennek az elvnek a jelentkezése. Az autarkikus berendezkedés e mind 
növekvőbb tendenciái az elegendő nyersanyagokkal nem rendelkező 
államok részéről két lehetőséget hivnak életre. A z egyik: erőszakos törek-


