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látszott ra j ta a sírás. Alázatos volt a pillantása nagyon. Meghajló, 
engedelmes. Olyan volt, mint a fiatal csikó, amelyik erős kéztől elfogadta 
a hámot. Ez volt a szemében. És megbecsülés. Ranglátása. Nagyra-
tar tás . 

Tűz Péter letámasztotta a bo t já t a konyhaasztalhoz, aztán bement 
a szobába. Kigyúj tot t . A nadrág ott lógott odaigazítva a szék karjára. 
Megfoltozva. Tüz Péter fölvétte, a lámpához vitte, megnézte. Igen 
jó foltozás volt. 

Kiment a konyhába s leült. Rágyúj to t t . Közben megrúgta a 
botot s az nagyot koppanva esett a földre. Várt . Az asszony odament, 
fölvette és szép rendesen a sarokba állította. Ez a kisebbség elismerése 
volt. Aztán megnézte az ujjával, meleg-e a víz, amivel a tehén tőgyét 
akarta megmosni. S a mozdulatok közül leste az urát . 

Az lát ta az asszony minden mozdulatát, minden pillantását, 
pedig csak szemszögből vigyázta. Meg volt elégedve. Tudta, hogy 
minden rendben van. A pletyka is, meg a verés is. Hogy nincs még egy 
ember, aki úgy kellene az asszonynak, mint ő, Tűz Péter. Akit annyira 
tar tana. 

Fölállt. Levetette a kabát já t . Letette a kalapját . Igen jó hangon 
szólt. Az erős férfi hangján, akinek gyönyörűség az asszony. 

— Aggy ekkis vacsorát, feleségem. 
Dallos Sándor. 

N A P L Ó . 
Ma nem gondoltam rád, kedves fiam, 

Homályban ültem, hangulattalan, 
nagy seb-bilinccsel, — bénán, mint a rab, 
vártam, mikor lop sugarat reám 
egy könyörülő, keskeny égdarab. 
De a tavaszból nem jutott öröm. 
A nap nem szárnyam volt, csak börtönöm. 

Király, ki koldus-kézzel érkezett... 

Egy nap — megint egy nap, mely elveszett. 

S mikor — fiam — kész volt a számadás, 
eszembe villant a kirándulás. 
Az ég feletted gentiana-kék 
ragyog reád a végtelen vidék. 
A hátizsákodat büszkén viszed, 
kövek közül szürcsölsz forrásvizet. 
Bokor tövében elrejtőzve vár 
tündérvirág: tarka rigó-pohár. 
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Az erdő száz kieset kínál neked: 
arany bábrablót hőscincéreket. 
Prairiek fiának álmodod magad, 
kalandjaidban könnyű szárny emel, 
nomád és hős vagy, szertelen, szabad ! — 

Ezt a napot mégsem vesztettem el. 
Áprily Lajos, 

É D E S A N Y Á M . 

Kereshet színt ügyeskedő ecset, 
áldott szavak mondhatnak éneket 
meleg zenét zenghetnek hangszerek, 
onthat virágot rét, mező, berek; 
lelophatsz minden fényes csillagot, 
a tenger mélyét is kifoszthatod, 
lehetsz király ezer világ felett 
inthet szemed halált vagy életet; 
csodás ízekben dúskálhat a szád, 
dajkálhatod a csókok mámorát 
mosolyrózsákat szórhatsz szerteszét, 
csodákra nyithat szádon a beszéd, 
kikedvelhet az Jsten jó szive 
s bízhat terád annyit, mint senkire: 
de adj nekem, ha tudsz: 
zenében, színben, szóban és ízben, 
mosolyban, könnyben, gyönyörben, kincsben, 
nap melegében, hold sugarában, 
tenger tükrében, rózsanyilásban. 
szép ölelésben, simogatásban, 
epedő, könnyes hivogatásban 
adj valamit, egy másik szót talán, 
de egy világot adjon, ha kimondanám, 
mint ez a drága szó: Édesanyám ! 

Vitnyédi Németh István. 




