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Széjjelhányt özvegyi ágyban fekszik a nép 
s ömledez a verejték ájult hajából, 
futkos a hab baljós, kialudt arcáról 
behunyja már lágyan bámuló szemét. 
Szeretője elhagyta. Árva tagjait 
nem ápolja senki halódó porait, 
kik szertehullanák s jajongva a széllel elszállnak-

A széllel, a széllel! A szárnyas féreggél, 
a suhanóval! ki farkába harapva 
a föld körül gyűrűzik, a földet tagadva 
s a tagadásból meriti sós dallamát. 
Zúdulnak karmából a rőt falevelek 
s az özvegyek keskeny ágyára peregnek 
férfiatlan fénnyel, mély üres arcukat felbontja. 

Csöndben fekszel ott lenn! Csöndes a hajnali táj. 
a majdan fénylő, a rőten kitörő rab, 
A köd mögött lágyan sodródik a szép nap, 
a tér tajtékából kilépő nagy szolga. 
Ki lenn fekszel a sárban, emeld fél arcodat 
te is! és fegyverrel bontsd fel világodat, 
villogással, mint a nap s az őszi halaitól ne félj! 

A hullástól! A lezúduló angyaltól, 
kinek tenyeréből sötét áradásban 
ömlik a vak éjszaka, két dűlt sugárban, 
az elkerülhetetlen romlástól ne félj! 
a büntetéstől, a férgek vetésétől, 
a tagadástól s a menny hét dörgésétől, 
Tibor, ne fél)j 

V I S Z O N T L Á T Á S 

Irta: SINtKÖ E R V I N 

A vonat a sárguló búzaföldek sik végtelenjében sötéten iramodott 
előre. Ringy-rongy falvak hivogató templomtornyainak, őrházaknak, 
gémeskutak körül bámuló tehéncsordáknak a kattogva tovaszáguldó ke
rekei gőgösen feleltek vissza: nem, é-rek rá... nem é-rek rá... Déri Pista 
csak földhözragadt paraszt volt, eddig jobbára csak szekéren utazott 
vagy gyalogosan s mégis ugy tűnt neki, hogy csak cammog a pöfékelő moz
dony. Al ig mult husz éves és messziről vitte hazafelé a vonat. Messziről, 
de nem a kilométerek száma miatt. Messziről jött, mert börtönből jött, 
amelytől nemcsak a faluja, hanem a lármájával cellájába felhangzó uc-
ca is olyan elérhetetlenül távol volt, mint a föld az ég csillagaitól. Két 
éve volt már útban, mert két éve várt már erre a vonatra, két évig volt 
együvé zárva azzal a türelmetlen várakozással, mely most tulröpült a 
békés ritmusban kattogó mozdonyon. A rabruhát csak ma váltotta fel 
a feszülő fekete posztónadrágjával, a pörge kis kalapját is fejébe tehet
te, épp csak ideje volt a borbéllyal még körülnyiratni a serkedő kis hol-
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lófekete bajuszát s már siethetett is az állomásra... s éjszakára már ott
hon is lesz. De a ,,már"-t csak a kalauz mondta. Már? A két év hama
rabb telt el, mint ez a pár óra a vonaton. Szekerén az ember legalább 
ostorpattogtatva átviheti a lovakra a maga türelmetlenségét, de a vo
nattal nem lehet beszélni, annak mindegy, hogy Déri Pista gerincén hi
deg meg meleg futkos-e. Aki nem próbálta, nem tudja, hogy éhségtől is 
meg lehet részegedni. Déri Pista próbálta. Hétszázharminc börtönprics-
csen töltött magányos éjszaka éhsége itatta részegre. A menyecske-fe
leségére éhezett, Julisra. 

A nap rézsútos sugarai aranyszínű fénnyel simogatták az ég al
jáig elnyúló kalásztengert. Háttal a vonathoz itt is, ott is egymástól 
szabályos távolságban, meg-megcsillogó kaszákkal emberek magasodtak 
ki a sárga hullámok közül. Mögöttük bekötött fejjél, fehér ingben, mez
telen barna karokkal, ütemesen hajladozó derékkal marokszedő asszo
nyok, lányok. A két év előtti júniusban Déri Pista is kaszával a kézben, 
a gróf földjén igy állt a sorban s mögötte asszonyok, lányok hosszú 
sorában Julis. A gróf sokalta a bért, jött hát az aratósztrájk, a gróf az ök
lét mutatta a nyakas magyar paraszt felé, idegenből hozott munkásokat, 
csendőrök is jöttek, kőzápor fogadta őket s a kőzáporra puskaropogás 
felelt s aztán... S aztán az az éjszaka, mikor a Julis hűvös, erős karjai 
közül, az ágyból vitték el éjszaka a csendőrök Déri Pistát. Most minden 
messzi távollá halványult, a Julis karjának a heves emléke, a Julis piros 
bimbóval duzzadó fehér melle élt csak, a Julis fiatal testének száz emlé
ke. Az utánuk való éhség soha még olyan hatalommal nem tört rá Déri 
Pistára, mint most a haza, a hozzá vivő vonat fapadján. Egész uton szót 
se váltott a többi utasokkal, mert ugy érezte; hogy az első hangnál sir-
va fakadhatna az izgalomtól. Hiába nézett ki az ablakon, a szemében 
a külső világ jelbeszéddé vált, áttetsző ruhává, mely mögött mindig 
ugyanarra az egyre ismert: a saját vágyára. Semmi másra sem tudott 
gondolni, csak az örömre, mely a testére vár, arra, hogy miként fogja 
szájoncsókolni, átfogni, magához vonni az asszonyt, miként fogja bete
metni a fejét a Julis nagy, szétbomló gesztenyebarna sűrű hajába... 

A városból, ahol éjjel kiszállt a vonatból, még j ó órát kellett gyalo
golnia. Az országútról letért a búzaföldek közt kanyargó gyalogösvé
nyekre. Világított a hold meg a csillagok, de Déri Pista vaksötétben sé 
tévedett volna itt él. Egyszerre csak szemet szúrt neki, hogy itt a falu
ja határában még mindenütt lábon állt a vetés, a térdig érő kalászok 
közt sehol a kaszasuhintásnak nyoma és sehol emberek, akik pedig, 
hogy ne veszítsék el a drága időt, aratáskor kint hálnak a földeken. 
Le-letépett s szétdörzsölt a markában egy-egy kalászt s miközben az 
érett búzaszemeket ropogtatták a fogai, nyugtalanitó sejtés támad fel 
benne. Mért nem aratnak még? Csak nincs megint háború a gróf és a 
falu koldusnépe közt? 

Az éjszakai csendet kutyaugatás verte fel, mikor befordult a falu 
szélén. Minden háznak a kutyáját néven szólítgatta, de azok csak ugat
tak tovább, nem őt ugatták, hanem a csendőröket, akik puskára tűzött 
szuronnyal négyesével cirkáltak a kis házak között. Déri Pista, mikor 
szembejöttek vele, érezte, mint önti el valami ínyét szárasztó harag, de 
óvatosan megemelte a pörge kalapját és gyorsan ment tovább. Sietett 
a saját faluja elől. sietett, hogy mielőbb a saját biztonságos négy fala kö
zé érjen, ahol csak ketten lesznek: Julis meg ő. Egyszer azonban meg
állt: a viskó előtt, melyből akkor éjszaka vele együtt vitték el a csend
őrök Turi Pált, meg az öccsét, Janit. Azok még.mindig ott ülnek a bör
tönben, azok három és félévet kaptak. Valahogy nem lehetett ugy n'-
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menni ez előtt a viskó előtt, mint a többi mellett. Percre rátette kezét 
a sötét kis báz alacsony fakerítésére s aztán, lassabban, mint eddig, a föl
det nézve folytatta útját haza, a falu túlsó vége felé. Csak visszanézett előbb 
még egyszer a házra, amelyiknek még mindig várni kellett az ő két paj
tására, a két Turi testvérre. Mintha valamit ott felejtett volna s csak
ugyan ott felejtett egy pillanatra valamit: Julist i— de csak azért, hogy 
aztán szivdobogva siessen feléje. Szivdobogva, de azért mégse ugy, mint 
mikor vonaton ült... \ 

A z öregek hátul aludták, fel se riadtak, mikor Julis az első ablak-
zörgetésre, ugy ahogy az ágyból kikelt, sietett beereszteni. A Bodri ku
tya mindjárt lelkendezve ugrott a megjött fiatal gazdájára, nem lehe
tett szabadulni tőle. Valahogy igy történt, hogy a kapuban épp csak 
hogy egymás kezéhez értek. Bent a szobában lámpát gyújtott az asz-
szony, aztán kenyeret tett az asztalra meg szalonnát. Déri Pista nézte s 
látta: szebb volt, még szebb, még kivánatosabb, mint ahogy elképzelte. 
Leült az asszony is, szembe vele az asztalhoz. Déri Pista evett és az 
asszonyt hallgatta, aki örült az urával és a Turi testvéreket szidta. 
Azok rántották be a bajba Déri Pistát, azok bolondították meg az egész 
falut, most megint itt a háborúság és a szörnyű inség, a csendőrök a 
faluban. Semmi rosszat nem mondott, csak a szivét öntötte ki Julis. Dé
ri Pista azonban tegnap még együtt ült a börtönben a két Turi testvér
rel s különösen az idősebbik, Turi Pál, aki télen a városba járt dolgoz
ni, a gyárba, mindig jó pajtása volt néki, a csendőrök is együtt verték 
meg őket, igen, együtt s hogy ez mit jelent, arról Julis nem, tudhatott, 
de megmondani Déri Pista se tudta volna. Csak érezte, hogy míg szót
lanul hallgatja az asszonyt, akkora szomorúság ül rá, hogy a kezében is 
érezte. S hogy valamit csináljon ezzel a nehéz kezével, a kutyája hideg 
orrát kezdte simogatni. S nézte Julist, akit két év óta készült átölelni s 
aki most itt ül vele szemben s mégse, mintha megint el nem tudná érni, 
ha kinyújtaná a karját utána, i — Kár, kár — szólalt meg végre. 

Kint az uccán csendőrök mentek el az ablak alatt. 
— Még csak meg se csókoltál ••— mondta Julis félig nevetve. 
Déri Pista összerezzent, gyorsan megcsókolta az asszonyt, de köz

ben a csendőrök elhangzó lépteit figyelte s kemény lett az arca, mint 
két év előtt, csak szomorúbb, csak még sötétebb. 

G E R E B L Y É S L Á S Z L Ó : Ü Z E M B E N 
Nyersem! s benne máris halmozódik, 
mint fiatal búzában: nedv, nap, levegő, 
tömérdek sóhaj, óhaj, könny, erő, 
s mily hosszú még az út a tarka boltig! 

'Hosszú az útja, s poklos! mmt a sivatagban, 
a „perzselő, — fehérítő, — nyomó, — 
festő, — simító, — nyiró, — fölvonó" 
'átadogatja egyre súlyosabban! 

'és gazdagabban! mert magasba szökken 
a zsenge érték, mig hozzám elér: 
verejtéktőt! — ó bárcsak lenne dél, 
hogy nyugalom susogna már köröttem. 


