
- Hová mennek?
- A pesti országút még szabad. - A vasútállomás rácskerítése

cikázott el mellettük, néma házak, száradó kertek. Hallották, ahogy
a két repülőgép kitartón szalad az autó és az egyenesen futó országút
fölött. Gitta kivette élJ cigarettát Elemér kezéből, mélyet szívott,
aztán kidobta az ablakon: - Maga semmit se tud? Nem ébresztették
fel? - Nézett a lányra, most tért csak magához, most eszmélt fel. 
Hat órakor értek be az oroszok Szárapátira, másfél óra alatt kíürült
a város. Szerencsére bent volt még egy vonat, azzal mentek el.

Hallgatott. Furcsa szemérem fogta el, maga se tudta, miért.
- Lilláék?
Elemér feltérdelt a kuplung mellett és vigyorgott:
- Tudja, mí a legnagyobb pimaszság? Besséék már tegnap

este tudták, hogy ma hajnalban Székesfehérvár felé lógnak és onnan
Vörlachba, az öregasszony nagynénjéhez. Azt se mondták, hogy
csipisz.

- Tudták? Lilla is tudta?
Apró szálerdőn vágott át az országút, a ford dohogva kapasz

kodott fel egy lejtőn. Eddig a: Duna kísérte őket, most eltünt a fák
között. Csend lett, csak az autó köhögött-dohogott. Gitta félkézzel
megint egy cigarettáért nyúlt, rágyújtott, aztán kidobta a gyufa
lángot.

- Ö ne tudta volna? - és nevetett. - A menyasszonya Fej
szényinek. :fis az a Fejszényi már este hozta nekik a hírt.

Egy pillanatra leállította a kocsit, hogy a kormányt átadja
Elemérnek. Mínd a ketten kiszálltak. Szép, ezüstszürke volt az
országút, békés és szelíd a vékonyerdőszéle, a fákon' szállongó
sárga levelekkel. Gitta állt mellette, amíg Elemér újra begyujtott.
aztán elmosolyodott:

- Mondja, fáj ez magának?
Elemér dudált, erre bevágta magát az ülésre és nem felelt.

A dudaszóra varjak csaptak fel a fákon, és ríadtan rebbentek az
országút felett, Pest felé.

ÉHESEK

Annyi éjjel s annyi álom! - mégis
nappal teszünk úgy, mint aki él.

Pogányok vagyunk, a hasunk fétis:
enne folyton, s folyton enni kér.

Pogányísten ő, vagy ántikrisztus.
Mitse bánja, ha letagadod.

De félek, ha nagyon megvadítjuk,
lenyel minket, mint egy falatot.

314



S mivel csak egy falás ez az élet,
mindenki a maga fétisét

dédelgeti s mint a semmiséget,
nem látja meg mások életét.

Én se láttam, én is csak inagammal
teltem el, s ma arra gondolok,

hogy az önzés, ami egyre sarkal,
bennem éles nyomokat hagyott.

S mert az éhség nem csillapszik, kérem
ebédemet, de evés ut.án
jóllakottan is mar az éhségem.

:thes vagyok mindig és sovány.

Ma már azt is látom, az is mardos,
ha más dühöng, ha más éhezik,

s igy jutok mind közelebb a parthoz,
ahová sok éhes útja vitt.

NAPFELJÖTTE

Holdas éjjel kék homálya sárgul,
pittymallik az akácok felett,

míg a Tejút mind inkább halványul,
feltűnnek a fodros fellegek.

Fönn a hajnalcsillag álmodozva
vidám pacsirtává változik,

énekével hűsre harmatozza
a vetések zsenge szálait.

Jegenyék, mint éles henteskések
felmetszik a mennybolt nagy hasát,

láttára e töménytelen vérnek,
hápognak a félénk vadkacsák.

Mint a tűzvész, mintha város égne,
amit soha el nem oltanak,

úgy izzik és hideg fényességgel
beragyogja arcomat a nap.

Dobi János

Dobi János
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