
A FEKETE MADÁR
Irta Sinkó Ferenc

A szekér zorogve gurult a pitvarajtó elé. Az ember meghúzta a
gyeplőszárat és rászólt a lovacskákra:

- Hő! Te!
A lovak megálltak. A rudas félrefordította a fejét és megbámulta

az asszonyt, aki az eresz alatt várakozott, karján a gyerekkel.
- Gyere te csibész! ,- szólt az ember a kicsinek. Megmarkolta

hóna alatt és kezében tartotta, amíg az asszony felkapaszkodott a sze
kérbe.

- Csibész! - pötyögte a kis fickó és apja ostora után nyúlkált.
- Köllene mi ? - mcsolygott az ember és bajuszos száját rányom-

ta a gömbölyű, piros pofácskára. A gyerek behúzta a nyakát: szúrta a
bőrét a nyírott bajusz. Kezével azonban tovább kapaszkodott az ostor
után.

Az asszony átlépte az ülést és rátelepedett a szekér fenekébe rakott
kukoricaszárra. Az ember feléje nyujtotta a gyereket. Az mérgesen ki
áltott:

- Agya! Agya!
Az apja csak nevette.
- Nevess! - zsémbelődött az asszony. - Hallgathatom egész úton

a bömbölését.
A férfi a lőcsre akasztotta a gyeplőt.

- Az apád ne sirasson! - kiáltott tréfásan a gyerekre.
Atlépett a saroglyán, le a földre. A virágoskert drótján avitt voros'

szoknyadarab fityegett. Letépte a szegélyét, rákötötte egy venyigére és
a gyerek kezébe nyomta.

- Jaj de szép! - ravaszkodott az asszony. - Vedd csak el!
A gyerek ide-oda tekíntgélt, hol a piros rongyra, hol az igazi ostor

ra apja kezében. Markolta a pirosat is, de másik kezével a nagy ostor
után nyúlt.

- Attat is ! - pötyőgte konokul.
Az asszonyban ujra lángot vetett a .méreg:
- A nehézségét ! Büdös kölyke!
Az ember kacagott, hogy a könnye csurgott.
~ Csak kényeztesd, játssz vele! Majd este lesz míndjárt l - pat

togott feléje felesége a szekér fenekéről.

A kapu előtt ismerős férfi lépdelt elfelé. Ahozv meglátta a készü-
lődőket, megállt.

Társalogtok ? - kérdezte tréfásan.
- Főképp az asszony !- válaszolta nevetve az ember.
- Hogyne veszekednék - szónokolt az a kukorícakévéről. - Egyet

mukkan ez a kölyök, már ugrál körülötte.
- F'iú az te! - emelte fel ujját az ismerős.

- No csak no! Fiú! Csak kényeztesse ! Majd úgy látja hasznát, ha
megöregszik!

A két férfi jóízűen mulatott az anyai komolykodáson. És némileg
megbocsájtón is. Hiába, ez a szoknyás nép nem érti a tréfát.

- Kukoricáért? - kérdezte az ismerős.

- Oda! - válaszolta az ember a szekérről. - Az árkokhoz.
-Este lesz, mire hazaértek ! - vélte az s tovább lépkedett.
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- Messze! - bólintott az ember. - No, Jézus segíts!
Az ostor hegyével 'odacsípett a ló oldalára. A szekér ki gördült az

udvarból. Mégegyszer megállította a szekeret, leszállt, becsukta a kaput,
.aztán ujból szekérre ült s elindultak. .

*

Mentek végig a falun. A szekéroldal felett a piros rongyocska. mint
a régi világjáró vitézek lándzsáján a kis zászló..A két nagy dióbarna
szem tükörén, mint két csöppnyi tó színén, házak és felhők, terebélyes
fák, arcok és állatok úsztak át s ujból és ujból megjelent benne a két
lovacska feje, amint összehajolnak, mintha súgni akarnának valamit
egymásnak.

A falun túl dombra szaladt az út a diófák és présházak között.
'Tetejéről messzire, távoli kék vonulatokra, közöttük néha völgyre nyí
lik a kilátás, hegyoldalakon zöldelő erdőre, távolabb a város tornyaira,
melyek a hegyek alatt, a síkság szélén őrködnek.

A távoli tornyok képe azonban már nem jutott el a két dióbarna
szem tükrébe. Belefulladt a kis vitéz szemei előtt az álom ködébe az
egymásnak sugdosó lovacskák feje is. Mert nincsen rmgatóbb bölcső a
kukoricaszárral bélelt szekérnél. Muzsikál is, énekel is a ringatáshoz.
Nem holmi színes, cifra dalokat, hanem csak olyan egyszerűeket, mint
amilyeneket nagyanyó, vagy nagyapó szokott. Nyikorgós-nyekergőseket,

kotyogós-ketyegőseket, de kedveseket és végnélkülíeket, mint amilye
neket a szél dudorász öreg fák ágai között, vagy a zsuppfedelű préshá
zak tetején.

Igy ballagott a szekér partnak fel, lejtnek le, tarlók, lekaszált lu
cernások s szeptemberi szélben sóhajtozó kukoricaszárak között, csali
tok, alattomos mélységű árkok, sósszagú csererdők szélén, s halmokon,
ahol úgy dobogott a lovacskák patája alatt az út, mintha mélységes bar
langok boltozata döngene.

Aztán major következett. Házai egymáshoz húzódtak, mintha táma
dásra várnának., amely sohasem tudni, míkor, de bizonyosan bekövet
kezik. Mellettük sunyi, vén vadkörtefák álldogáltak, mintha azon tű

nődnének, aházakhoz pártoljanak-e, vagy az eljövendő duhajhoz, aki
ráront a zsupfedelekre.·

- üres a Zöldfa major is ! - szólt az ember.
Az asszony bólintott. Azt szerette volna felelni, hogy azért bizo

nyosan vannak benne, de nem akarta felébreszteni a gyereket a beszéd
del.

Eltűnt a tanya is az árokszéli fák között és a szekér tovább gu
rult. Egészen addig, amíg egy árok végében meg nem húzta az ember
a gyeplőt.

- Megérkeztünk.
Az asszony' bólintott. Az ember a gyerekre nézett.
- Elaludt? Mi legyen vele?
- Fekszik itt a kévén, amíg letörjük azt a szekérre valót ... Majd

'Szemmeltartjuk !

Ovatosan ráfektette a gyereket. Melléje odatűzte a kis piros ostort.
Az ember levetette az istrángot és csalamádét hajított a lovak elé. Azok
jóízűen haraptak az édes szárba és szorgalmasan csapkodták farkukkal
a szeptemberí legyeket.

Az asszony még ráterítette a gyerekre a szoknyáját, aztán leakasz-
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totta a kosarat a lőcsről és belefúrta magát a susorgó, zörgő kukoríca
táblába, A férfi nyakába akasztotta az abroszt és utána lépett.

A lovak ropogtatták a csalamádét, nagyokat dobbantottak, a szél
pedig szelíden sustorgott a levelek között, Fent a magasban délutáni fel
hők siettek, mintha el akartak volna jutni még este előtt az égi akolba,
ahová a szelíd felhőnyájakat éjszakára be szokták terelni. Lent az árok
mellett és mőgötte az erdőcskében mámoros táncot roptak a bogarak a
mézillatú késői füvek és virágok felett, mint a hajdani pogány királyok
ravatala körül szokták a részeg szolgák, akiknek uraikkal együtt a fé
nyes Sírba kellett szállaniuk. A muzsikát az őszi farsang halálmámoros
táncához a lombok szolgáltatták, az éneket pedig a közöttük rejtőző

tarkaruhás udvari énekesek. Vidám volt kiáltásaik dallama, de a vissz
hang, mely a kíséretet adta hozzá, a halálról suttogott. S volt az éneke
sek, között egy, mely talpig feketében járta a bokrokat ...

Ez egyszerre csak, mint aki megunja a hosszú gyászszertartást, kapta
magát, kiröppent az árok fái közül és odaszállt a szekér közelébe egy
félrehullott magból sarjadt vad szilvafára. S ott kiáltozni kezdett:

- Fiú! Kisfiú! Híj, huj! Fiúfitty !

A gyerek kinyitotta a szemét. Feltápászkodott és körülnézett. A sze
kér' oldalára tűzött kis piros ostort szelíden lengette a délutáni szellő. A
szekér alatt késői tücsök harsogott. A lovak teljesen beledugták fejüket
a csalamádéba, csak hátsó lábukkal dobbantottak.

A fekete madár a vadszilvafán, mikor meglátta az álmosan néze
lődő gyereket, félrefordította fejét, megnézte először az egyik szemével,
aztán a másikkal. Aztán bohókásan felcsapta fekete farktollait és ellök
te magát az ágról. Egyenesen a szekér mögé, a kukoricás szélébe.

A gyerek észrevette. Felállt a kukoricakévén és odalépkedett a hátsó
saroglyához, Nagy rés tátongott a saroglyán, hiányzott "rajta az egyik
keresztléc. Kidugta rajta a fejét és kézzel a madár felé nyúlt:

- Gyere... gyere... - mondogatta.
Markolászta a levegőt. A madár megint félrefordította a fejét és fel

sandított a kis kézre. Aztán füttyentett egyet és bohó táncba kezdett. Ide
ugrott, oda lépett, előreszaladt, megpördült a tengelye körül. Egy bogár
ugrott fel valamelyik fúszá!ról, azzal hadakozott vitézül. A gyerek ak
korát kacagott az ugrándozáson, hogy belecsengtek a délutáni virágok
is. Újból nyujtogatni kezdte kezét a madár felé:

- Gyere.;;
Az azonban csúfolódva felbillentette a farkát és visszaszólt valamit.

Ami nyilván azt jelentette az ő nyelvén:
- Gyere ide te !
A gyerek gondolkozott egy madárfüttyentésnyit. Megfordult a ha-o

sán, kidugta két lábát és ereszkedni kezdett a saroglyalyukori keresztül.
Rátottyant egy vaskos kukoricatőre és lehengeredett róla. A madár su
nyin figyelt s tovább ugrott egy lépésnyit.

A gyerek. nem ütötte meg magát. A vastag szár felfogta estében, a
fekete gonosz pedig úgy lekötötte fígyelmét, hogy minden másról el
feledkezett. Még csak el se szaladt a hamis lelke; csak félrehajtott fej
jel sandított vissza rá.

- Fiú! Kisfiú!
Gyere - ismételte ez, és sürgetve intett a fekete bohóc felé.

Es hogy az nem jött közelebb, elindult utána ő.
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Szaladt a madár és lépegetett a gyerek. A kukoricás szélén kék vi
rágok álltak útjába. Az egyik bokor belekapaszkodott az ingébe és ahány
kék szem csak volt rajta, mind komolyan nézett rá:

- Ne menj el aranyos! - suttogták a virágok köröskörül.
A fekete madár azonban közbekiáltott :
- Fiú! Kisfiú!
A gyerek makacs kis kezével eltolta az útjába állókat. A fekete

kabátos csábító az út másik széléről kiáltozott, ahonnan a pázsit elin
dult lefelé, az árok' felé. Mikor már-már utolérték, felröppent és el
tünt.

A kisfiú meglepődve hunyorgott és csalódottan nézett körül. Messze,
a kukoricás szélében látszott a szekér. A piros kis ostor is feléje intett:

- Gyere vissza, kisgazdám ! '
De a sürgető, hívó füttyszó ujra felcsattant: az árok partjáról, ahol

tízöles mélység lapul a bokrok tövében.
- Gyere - toppantott mérgesen kis lábával a gyerek és elindult a

lombok felé. A tarka és feketeruhás énekesek egykedvűen fújták vidám
halotti dalukat a részegen táncoló bogarak felett.

*
A majorban, ahol a vén körtefák silbakolnak, az egyik mohosfe

delű ház udvarán ketten foglalatoskodtak. Az udvar középén férfi küsz
ködött nagy halom kicsépelt babszár tetején. Abroszba gyümöszölte és
rátérdelt, mint a' birkózó ellenfele nyakára, hogy be tudja kötni a vá
szon két csücskét. A menyecske a szétpergett babot csipkedte fel az
udvar porából, kuporogva, Hamupipőke médjára.

Csend volt, csak a szár zizegett, csörgött az abroszban. A csöndön,
mely megülte a házat, az udvart, a nyitott ablakokat, az ablakokban
lengő tarka kartont, a baromfiudvart és a favágatót a vén szederfa
alatt, énekszó csilingelt át. Ezüstből és aranyfüstből szőtt, fodonnenta
illatával, édes szeder ízével kihímezett gyerekdal:

Beültettem kiskertemet a tavasszal.
Rózsa, szekfű, liliom és rezedával .. :

Csilingelt a dalocska, megpendültek tőle a szederfa levelei, sóhajtoz
ni kezdett a függöny az ablakon és a baromfiak tűnődve hallgatóztak.

A menyecske letette a babos szakajtót és végighúzta kezefejét a
szemén. A férfi akkorát rántott az. abrosz fülén, hogy recsegett bele. Az
ének aranyfüstje pedig szállt, megaranyozta aháztetőket, belekapaszko
dott az istállókba, mint a pókháló benőtte a fákat és a kis kertben a
virágokat, beleömlött a szivekbe is, édes mérget hintett szüntelen sajgó
sebekre. A férfi otthagyta a batyut és lekuporodott a porba maga is.

- Ne ríjj, kedves! Lesz neked is klcsínyed ! Reggel, ahogy kilép
tem a pitvarajtón, fekete madár táncolt a szederfán. Szüntelen azt ki
abálta: Fiú! Kisfiú!;;;

A menyecske felemelte a fejét. Sápadt volt, mint az őszi délután
sugara és szemében két csepp csillogott, mint az árkok mélyén gyön
gyöző forrás vize. Sóhaj szállt fel szája széléről.

- Bár csak igaz lenne !
*

A gyerek átlépett a füveken, megbotlott a vírágokban, de ment az
árok felé. Egy pillanatra csönd támadt. Elhallgatott az ének és megállt
a tánc. A feneketlen mélység alattomosan kitárta éhes torkát.

Hallgatott a' lomb, csak a fekete madár fuvolázott csábítóan, kajá
nul és könyörtelenüL
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És abban a pillanatban, az árok széléről, az egyik kék virágról
felröppent egy kései sárga pillangó. Tapsolt arany szárnyaival, nekiszö
kött a kis makacsnak, illegette magát előtte, odarepült a keze távolába
-és kecses szökelléssel kápráztatta el a szemét... Minden eltünt a kicsi
aranysárga árnyék mögött és a kis bólyorigó megbűvölten lépkedett a
villogó bűbáj után. Hiába füttyögött a feketeruhás, hiába is szállt utána,
a sárgaruhás tündér visszacsábította az útra a tévelygőt ...

És amerre elszökkent, diadalmas ének harsant fel. A füvek tap
soltak, a virágok kacagva pörgették ernyőiket s titkos üzenet lehelete
zúzott végig a lombok között.

A fekete madár azonban nem nyugodott. Néhány pillanatig tűnődve

ült az egyik faágon, mint aki új haditervet főz, aztán nekilódult a me
zőknek és a kukoricásoknak. Árnyéka rászállt a sárga pillangóra, mire
az ijedten tünt el valamelyik virág ernyője alatt.

A gyerek megtorpant. Tűnődve hallgatta az éneket, mely körülötte
harsogott. Aztán rádöbbent, hogy egyedül van.

- Annya! - kiáltotta. .
Senki se válaszolt. Sírva fakadt és botorkálva lépdelt tovább. Bo

-garak futottak át az úton. Könnyei között is rájuk bámult. Lehajolt, hogy
elfogjon egyet közülük. De az kicsúszott kövér, ügyetlen ujjai közül. Sírt
egy verset és panaszkodva döcögött tovább. Por csapott a szemébe, oda
kapott és szétdörzsölte az arcán.

Könnyei fátyola mögött most fekete árnyék suhant elébe. Egy em-
ber jött szembe kerékpáron. Fékezett és letette a lábát a porba.

- Te meg hogy kerülsz ide, kisapám? - kérdezte.
A gyerek hüppögve nyujtotta feléje a kezét.
- Hogy hívnak?
A gyerek csak síránkozott.
A kerékpáros körülnézett.
- Te alaposan elcsavarogtál ! - tűnődött. - Hova vigyelek?
Ölébe vette és megfordította a szerszámot.
- Gyere, te kis csavargó!
Könnyű aranyfüst szállt el az út felett kerekei nyomán.

*
- Azt hiszem, hordhatjuk már a szekérre! - szólt az ember.
- Igaz - válaszolta az asszonyaholomba dobált kukoricacsövek

mellől. - Megnézem, mi van a gyerekkel, miért nem ébredt fel. .
Elindult a szekérhez. Az ember szorgalmasan törte a kukoricát.
Az asszony akkorát kiáltott, hogy a férfi megtántorodott.
- Mi az?
- Nincs a gyerek!
Szó nélkül rohant a szekér felé. Mire odaért, az asszony az úton

jajgatott.
- Miska! Miska! Hol vagy?;. Szentséges Szűzanyám l
- Ne rémíszd fel a környéket - szólt rá az ember, - nem mehe-

tett messze.
Tekintete az árokra esett. Dermedten nézte néhány pillanatig. Sápad

tan szaladt a szélső bokortg. Hallgatódzott. Az asszony egyre jajgatott.
- Fogd be már a szád! - rikkantott rá. - Ha valahol messzebb rí,

nem hallom meg tőled.

Az néhány pillanatig hallgatott. De nem birt magával, ujra rikol
tozni kezdett:

Beleesett az árokba! Meghalt! Miska! Drága gyerekem!

264



Az ember némán lépett az árokszéli bokrok közé. Végigjárta a sza
kadék széleit. Innen is, onnan is egy-egy madár röppent fel. Távolabb,
a hetedik szomszéd földje végén ereszkedett le a falbavágott földlép
cső az árok mélyébe. Ahogy elindult feléje, pillantása az asszonyra esett.
aki tétován tántorgott mögötte ... Megtorparrt, mert új rémület markolt
mellébe.

- Még utána ugrik! - szürte a szót a fogai között. - Lemegyek
az árokba - folytatta hangosan. - Te addig keresd a kukorícásban,
hátha arra ment!

Mikor látta, hogy az asszony magán kívül kulcsolja össze a kezét,
utána szólt:

- Ne veszítsd el az eszed! A végén nem il gyereket kell siratnom,
hanem. téged !

A józan férfiszo némiképen felrázta az asszonyt. Szenvedélyesen kiál
tozva szaladt a kukoricás felé. Az ember eltünt a szakadék lejáratában.
Az úton emberek jöttek. ,
, - Mi bajod Örzsi? - kiáltottak feléje.

- Elveszett a, gyerek! - [ajongott; .
A járókelők eldobálták 'szerszámaikat és batyujukat; szerte sza

ladtak a bokrok között.
Mikor a férfi ujból kibukkant a szakadék bejáratában, vagy tizen-

öten járták a környéket kiáltozva.
- Nem találtad meg? - kérdezte reszketve az asszony.
- Látod! - válaszolt kurtán a férfi. Tanácstalanul nézett feleségére.
Egyre többen gyülekeztek köréjük. A lovak néha visszanéztek a

szekérrúd mellől. Az emberek tanakodtak. A két szülő tehetetlenül állt
egymás mellett.

Szekér zörgött az úton a falu felől. Mikor a benne ülők meglátták
az összeverődött népet, megállították a kocsit.

- Mi baj?
- Elveszett a gyerek! - válaszolták hárman is.
- No, akkor nincs nagy baj. Nemrég vitte egy ember arrafelé ke-

reken! Még meg is állított bennünket, hogy nem ismerjük-e?
Az ember odaszaladt a szekérhez.
- Hova vitte? Ki volt az?
- Bányásznak látszott. Mérgelődött, hogy mi a csudát tegyen a

gyerekkel. Siessenek utána. Hátha utolérik.
Az ember a lovakhoz futott és kapkodva húzta az istrángot a hám

páloára. Ahány férfi volt, mind segített neki.
A szekér éles kanyarban fordult ki az útra. A férfi felállt az ülés

ben és a lovak közé csapott.
Az őszi út mellett egy fekete madár röppent fáról-fára és csúfon

dárosan kiáltozza:
- Fiú, Kisfiú!

*
- Nem innen tévelygett el ez a gyerek?
Ott állt 11, bányász a tanya előtt és kiáltozott befelé. Az ember épp

az ólban foglalatoskodott a szár körül, az asszonyka az udvaron a babot
szelelte. Mikor meglátta a gyereket, letette a rostát és odafutott.

- Menyecske, fogja ezt a gyereket. Míndjárt kezdődik a siktem. Itt
szedtem fel az úton. Valahonnan eltévelygett. '.

A menyecske megremegett. Ölébe vette a gyereket. Csak bólintott
a bányásznak. Az elköszönt és kerekére kapott. A gyerek a fáradtság-

365



tól, meg a sok sírástól álmosan kókkadozott. Maszatos képét odatá
masztotta az asszonyka sápadt arcához. És a maszatos gömbölyűség

rózsaszín árnyékba borította rajta a fehérséget.
Amikor az ember kilépett az ólból, már nevetett.
- Nem hiába kiabált amadarad!
- Kié ez a gyerek?
- Egy bányász szedte fel az úton. Ide hozta be a tanyára.
Az ember egy darabig a rózsaszínbe borult asszonyi arcot nézte, az

tán megcsóválta fejét.
- Ugyancsak hamar beteljesedett !
A menyecske ujra nevetett. Bevitte a gyereket a házba. Puha kéz

zel megmosta maszatos arcát. Aztán vizesbögrét tartott a csöpp száj
hoz. A gyerek megmarkolta a bögrét és pihegve húzta belőle az üdítő

italt.
- Magszomjaztál, gyönyörűségem?! - szólogatta, - Hogy hívnak?
A gyerek pislogott. Gondolkozott.
- Mond meg szépen, hogy hívnak!
A gyerek olyan mély hangon válaszolt, ahogy ilyen elkóborgó kis

esibészek szoktak.
- Mikka!
- Miska? ! ... Életem! Akkor az én Miskám leszel ezután ... Ilyen

Miskáért imádkoztam én mindig.
A gyerek, ahogy az imádságot meghallotta, összetette a két tenyerét.

Az asszony összecsókolta.
- Micsoda okos! Nem lehet akárkié ! Csak ne találnák meg! Csak

.az enyém maradhatna!
Az ember tűnődött, gondolkozott. Szemében egyre nőtt a szorongás,

Az asszony sápadt arcát egészen elöntötte a pirosság. Csillogó szemmel
suttogta:

- Letagadjuk ... Eltitkoljuk, ha keresi valaki ... Senki nem látta,
mikor a bányász idehozta ...

A gyerek felemelte fáradt kis fejét az asszony válláról.
- Annya! Hol van annya? - gagyogta.
- Itt van annya! Én vagyok! -
A gyerek eltolta magát két kis kezével és szemügyre vette. Pislo

.gott, tűnődött, aztán keserves sírásra fakadt.
- Ne sírjál, gyöngyszemern !
És maga is versenyt itatta vele az egereket, Az ember ujra meg-

-csóválta a fejét és kifordult az udvarra.
A szekér éppen akkor robogott be az udvarra. Az apa leugrott.
- Ide hozta a bányász akisgyereket ? - kiáltotta.
A házigazda lehorgasztotta a fejét.
- Ide.
A két szülő berohant a házba. A házigazda odalépett a prüszkölő,

még míndig izgatott lovakhoz. Megverégette a nyakukat, megsimogatta
bársonyos orrukat.

- Semmi baj, no!
Bentről az anya boldog kiáltozása hallatszott... Aztán elcsönde

'sült beszélgetés hangjai ...
S kint a vén szederfán egyszerre csak feltünt a fekete madár. Meg

'billentette farkát, belesett az udvarba, aztán elrikkantotta magát:
- Fiú! Kisfiú!
Az ember az udvaron összerezzent. Ránézett a madárra, aztán meg-
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fordult. Fellépett a padlásgrádicsra és eltünt. Aztán ujból előbukkant.

Ócska mordályt szorongatott kezében.
Épp akkor lépett ki a pitvarajtón a két boldog szülö is és mögöttük

sápadtan, remegve az asszony. Férjére nézett. A nézésében keserű szem
rehányás izzott:

- Minek mondtad meg?
A madár egyre kiabált:
- Fiú! Kisfiú!
A gyerek felemelte fejét anyja ölében és kinyujtotta a kezét.
- Agya!
- Mit adjak? - kérdezgette anyja.
A gyerek a madár felé nyujtotta kezét.
- Fogja meg csak a lovakat - szólt az apának a házigazda - meg

ne ijedjenek.
A madár csúfondárosan ugrált és kiáltozott. Az ember felemelte a

fegyvert. Az öreg mordály nagyot dörrent és a fekete madár bukfen
cezve hullott a szederfa alá. Apró gombostű szemei megtörtek. még né
hányat csapkodott szárnyával, aztán megmeredt. A házigazda felemelte
és odanyujtotta a gyereknek. Az nézte egy darabig, aztán elfordította a
fejét.

VERS A KEDVESHEZ

Mi va.qy nekem, mosi már tudhatod.
Hegedűk édes zenéje, vad kürtök hangja.
dobok üteme vagy.

Induló vagy, induló vagy nekem,
maaasan. szálló, paUagó
szélben csattog6.

Mély dallam va(JY, az 1JO.gy énnekem;
hullámok csapódása, hullás;a
egymásra.

Vizben cikázó hal vagy nekem,
vízben cikázó fényes
csillogó hal vagy.

Ezernyi színben hullasz minden este,
ott szállsz el az ablak előtt,
ezernyi csillag.

Felhő vlagy, é.ai s,zánkó, sikló
szánkó, téli tél,
nyári nyár.

És tavasz vagy, tavaszi lan.qyos, te!
és hegedük édes zenéje, vad kürtök hangja,
dobok üteme va:gy.

Takáts György
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