
Szarka Géza

KÖRMÖS LÓ
A nyári vihar tisztára mosdatta a pusztát. Rá is fért: a harcok

nagyon megrongyolták. Itt is, ett is üszkös falak merednek az ég felé.
Egy-egy megmaradt kémény árván nyujtogatja vékony nyakát, mint va
lami idetévedt ősgyík. De most az üszkös falak mogyorószín egyenruhát
kaptak a záportól. A magtár felpenderült bádogteteje nedves ragyogás
sal tárja magát az előscrkenő nap felé. Még a két gutaütött harckocsi
is fényesre subickolta ábrázatát a szérűben.

Millió csókban csobbant ki a nap a vízcseppek tükrében. A puszta
megélénkült. Megcsikordult a gémeskút, egy-két maradék kakas az ég
felé pántlikázta hangját.

A kovácsműhely patkolójában a vihar elől bemenekültemberek
álldogálnak, és most szedelőzködnek. Bősze, a kovács az üllőn cifrázza
a maga nótáját, ami megkülönbözteti őt a világ mínden más kovácsá
tól. Közben kaffant egyet-egyet:

- Aha, no!
így szokta. A képe rettentő komoly marad, ami nem is csoda a

mai világban. Ló nem maradt a pusztán, mindet elsodorta a háború,
patkolni így nem kell. Szekérvasalás se igen akad, marad hát a giz-gaz
szerszámjavítgatás meg a laposvas-élesítés.

Pedig most már a maga hasznára dolgozik a pusztai kovács is, nem
az uraságéra. Uradalmi emberből a maga ura lett, akárcsak ezek a töb
biek is itt. Az egyik, Czövek András, a volt csirás, nagy igazságot sorra
máz ki magából, mikor a kovács a hideg vízbe dugja a forró vasat:

- Azt t'om te is úgy vagy, Anti, a műhelyeddel, mint mink a fő

dünkkel. Két esztendővel korábban szeretted vóna. Háború nélkül. Csak
hogy az urak máskép gondutak !

- Osztán meg én több vassal szerettem vóna a műhelyt, tik meg
kevesebbel a fődet ... Igaz-e?

- Má' az igaz, - nyomta közbe a szót Simon, a tehenes. - Az én
fődemben lehet még egy-két vékára való akna! a születésit neki! Úgy
kapálok rajta, hogy máruccse kiver a víz "No most robbansz, Gyuri,
most röpülsz" - mondom magamban No most koppan valami .. ;
no ott a vég "Marha, - mondok - akkor má nincs baj, ha hallod a
koppanást! " Teszem, a szegény Bodócsi nem hallotta má... Csak
fölrobbant! .

Menőfélben volt már, de aztán megtorpant.
- Ló!
Valamennyien odanéztek. A dohánypajta felől lovat vezetett egy

asszony. Bogár Julis az, a Tikász Ferkó felesége. Lassan kocog a gebé
vel, elég kivárni.

- No Julis, honnan szerezted ? - esnek rá mindahárman.
Jóformájú menyecske a Bogár Julis, de a nap és a munka már

előlegbe minden zsírféle anyagót kicserzett belőle, amit valaha is föl
szedhet még életében. Vár egy darabig a felelettel, aztán csak úgy fél
vállról adja vissza a szót:

- A vetett szárban találtam a földünkön. Tördelte a szárat.
- A lábával vagy a fogával?
Ezt Lengyel kérdezte, adohánykertész.
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- Avval tördelte, amivel tudta - gyilkolódott a kovács. - Foga
nem igen lehet má, hát a lábával dolgozhatott.

Nevettek, de titokban szakértelemmel mustrálgatták a bitang jó~

szágot, A háta mély nyereg, a hasa lóg, a lábát húzza, az egész állat
egy csont, egy nagy ládafej meg nehéz pata.

De ló! Az egyetlen a pusztán! Most Julisé, mert a földjén találta
bitangban. Senki jószága, hát most ez a törvény.

- No gyere, Julis, megpatkólom ingyen, hogy el ne felejtsem a
mesterségemet.

A kovács csupa hemzsegő buzgalom volt. Mikor az asszony betámo
gatta a lovat a patkolóba, akkor látták, hogy kikezdte a rüh.

- No szép asszony kegyed, - dünnyögte a kovács a ló felé - jól
el van látva. A bőrén rúzs, a teste áramvonalas , no megálljon, nagy-
sád, most egy kicsit megmaníkürözöm a kacsóit! Aha, no!

De mikor csak úgy "föntről" megnézte a kacsókat, fölkiáltott:
- Körmös ló!
Ami azt jelenti, hogy sohasem látott patkót. No még ilyet! Vén

gebe, aztán eddig ellenállt a kovácstudományoknak. Szinte lámpalázban
égett Bősze, mert ilyen vén körmös táltost kettőt se igen patkolt éle
tében.

Hanem a gebe meg is mutatta, mit tud. Mikor Czővek felkapta az
egyik hátsó lábát, és Bősze megérintette a faragóval a patáját, olyat ru
gott, hogy Czövek nekirepült a szerszámos ládának. Csitították agebét,
szidták, ütötték, becézték, de az állat mind veszettebb lett. Nyerített,
nyüszített, remegett, kihabzott a horpasza, és rúgott, dobálta magát,
mintha hét ördög bujt volna beléje. A kovácsot is megszállta a férfi
ördög. Csak azért is ! Elvégre a kovácstekintély is valami. Hozta hát a
pipát, minden lovak rémét, hogy az orrába csavarja a körmös lónak.
Ketten lefogták a lovat a nyakánál fogva, ő pedig belenyomta orrába a
kínzó-fát.

Szerencsére jött Moharos, a parádéskocsis. Mutatós, szép barna em
ber, a bajuszát régebben bajuszkötővel ápolta, van valami maradék
tekintélye neki. Mikor meglátta a pipás lovat, rákiáltott a kovácsra:

- Ejnye Anti, minek a?! A pipa megszégyeniti a kovácsot, meg
a gazdát is. Harminc esztendeig voltam kocsis, de pipával nem patkol
tattam !

Bogár Julis kapva-kapott a szakvéleményen:
- Es is ammondó vagyok, ne bántsuk a szegény párát!
- De ingyen patkó no! - tüsténkedett Bősze.

- Akkor se köll.
A kovács kivette a pipát a ló orrából. Moharos szakértelemmel vízs

gálgatta a ló patáit.
- Körmös ló, körmös ló -- sommázta az itéletet. - Olyan, mint a

táltosgyerek. Hagyni köll a maga természetében. Különben ördög vá-
lik belőle. .

Aztán mintha nem is sejtené, megkérdezte;
- Kié?
- Talált jószág - felelte a kovács. - A Julis találta a földjükön.
A parádéskocsis nem szólt. Julis se. Amolyan pusztai viszony volt

Moharos és az apja között. Fogta a remegő lovat, és lassan hazafelé
vezette. Nehéz volt a szive. Kegyetlen nap ez a mai. Ma három hónapja,
hogy Ferikét, a kisfiát megölte a golyó. A puszta két front közt volt
akkor. Az oroszok a dohányföldek felől lőttek, a németek pedig a Naplás
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felől. Ok pince hiányában a szoba padlóján feküdtek Czövekékkel együtt,
akiknek a lakását már szétrombolta egy akna. Egyszercsak viharcsend ...
Egy golyó se szíszegett, A mennyország ez ... Ferike fölugrott - ő maga
a konyhába kúszott valamiért - a gyerek odaszaladt az ablakhoz és
fölkiáltott:

- Nini! Ló! ...
Aztán elbukott. Egy puskagolyó a fején találta.
Könnyek pásztázzák a szegény asszony lezsarolt arcát. Húzta, no

szogatta, ráncigálta a vén gebét, közben meg panaszosan nézett az ég
felé. Hát el lehet ezt birni, Úristen? Az az édes ártatlan bárány a föld
alatt! A szép, barna fejecskéje ..., ó azok a viaszos, vértelen orcák ...
Teremtőm, hát ezt teszed az emberrel?! Egy szivre ennyit hengeri
tesz ? ! ...

Rántott egyet a lovon.
Az apját is elvesztette azon a szörnyű napon. Azóta csak hálni jár

az öregbe a lélek. Tesz-vesz, jöszménkedik, de a lelke vele ment egyet
len fiúunokájával. Azzel a Bogár-fajtával. Még a mozdulatai is, akár
az öregapjáé. A hangja meg az apjáé, szegénye, aki hadifogságban seny
ved.

Odaért az udvarba. Kis sírhalom domborodik a harcok után össze
eszkábált fészer mellett a cigányalma fa alatt. Két sztv-virágbokor hajol
ra a kereszt tövére, a sírhalmot pedig apró porcsi rózsák tarkázzák, a
szegényember vékony szirmú, nappal nyíló, éjjel becsukódó gyalogrózsát.

Bogár Mihály a SIT körül barkácsol. Úgy csinál, mintha kaszát ka
lapálna. Mikor meglátja a lányát a lóval, lassan föltápászkodik.

- Van lovunk, ídesapárn, - jelenti Julis fontoskodva. - A ve-
tettszárban találtam. A mienk.

Az öreg kocsis rámered a körmös lóra, aztán fojtottan mondja:
- Hajtsd a fenébe ezt a dögöt! Nem köll ! Tudod? !
Nagyon gyengéden felelt az ifjúasszony, mintha beteghez szólna:
- De idesapám, mit vétett magának ez a szegény pára? ... Bán-

totta magát? Mért gyűlöli el innen?
A vén kocsis csontos arcán megvonaglottak az izomkígyók:
- Tik-eszed van, te Julis! Hát ... te ...
Fojtott ízzásba ment át a hangja:
- Hátha ez, ez a ló csalta az ablakhoz a Ferikét ! ... Hátha ez vót

a kísértő sátán? ! ... Nem akarok lovat látni!
Az asszony csak tartotta a kötőféket, nem mozdult. Hirtelen keserű

könnyek pásztázták végig az arcát:
- Hát akkor az életünket se akarja látni, idesapám! A Ferkó sze

gény feje fogságba, a kamaránk üres, a födünk félig műveletlen, 
és most az Úristen ide küldi ez a lovat segítségnek, és maga el akarja
kergetni, mer ló?!... Mer ördög?!... Hátha az emberben van az
ördög, idesapám ? ! ...

De az öreg hajthatatlan maradt. Fogott egy suhángot, káromkodott
egy sustorgót. és végig vágott a körmös lovon.

- Mísz az anyádba'? !
Az állaton végigrándult a fájdalom, és elugrott az üres hidasok

felé. Valahonnan a közös szilvás felől a kis Julis tüsténkedett elő. Meg
látta a dühös, öregapját. a síró anyját meg a remegő, vén gebét, Pöttön
női szívével megsejtett valamit. Odaszaladt a haragos vénemberhez. és
átölelte a lábát.

- Ne bántsa szegény párát, öregapám !
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Julis is iskolás már, esténkint hangosan olvasni is szekott az öreg
apjának, de most nincs hatása reá. Az öreget megszállta a Gonosz. Félre
lökte a kislányt, és ujra végig vágott a lovon. Az első lovon, amely él

borzalom napja óta a keze ügyébe került.
A szomszédok mohón kukucskáltak át a rongált deszkakeritésen. A

végén még ők kaparinthatják meg a lovat! Moharos, a parádéskocsis
sötét szernmel nézte szornszédja háborgását. 'Azóta az eset óta ővele is
törökszomszédságban van az öreg.

Hanem most a kis Julis közbeszólt. Mikor az öreg félrelökte, oda-
szaladt bátyja sírjához, és fölkiáltott:

- Nini a rózsák! Becsukódtak, idesanyám !
A vén kocsis kezében megállt a suháng.
- Mit beszélsz? A rózsák? Nappal? .. Mi lűtte őket? ! .. ;
Akkor már Julis is vízsgálgatta a virágokat.
- Lássa, idesapám, az előbb még nyitva voltak. Most pedig becsu

kódtak . .. Pedig se meleg, se sötét ...
Meghalkította a hangját, hogya szomszédok át ne hallják:
- A Ferike üzent ... Mondom Ne bántsa azt a lovat ... A Ferike

küldte! Éhen halnánk különben .
Könnybe lazult a hangja, majd elhallgatott, és hangtalanul zoko

gott. Az öreg kocsis testén is átrernegett valami. Nézte a két embert,
a leányát meg a kis unokáját. Talán most látta hónapok óta először tu
datosan, hogy arcukat szinte m á s s á alakította át a sok szenvedés
és nélkülözés. Látta bennük a nyöszörgő, vinnyogó életet, aztán a szeme
átváltott a sírdombra. Elnézte a becsukódott rózsákat, a virágok rej
telmes fájdalmát ..., kiejtette kezéből a botot. Leereszkedett a kis pad
kára a sír rnellé, és nagy, csontos öklét belefúrta a szeme odvába. A
melle fölzihált, mintha nagy követ hengerítettek volna el róla.

A szomszédok eltisztultak a kerítéstől. Elröstelték magukat. A tn
lált ló békésen legelészett a papsajtos udvaron. Az asszony térdre esett,
és imádkozott a sírnál. A kislány odatörlészkedett az öregapjához.

Jó idő múlva fölkelt Bogár Mihály a padkaról. Arcára nagy nyu
galom költözött. Odalépett a lóhoz, és egy marék szénát vitt neki.

- Rózsa legyen a neve! - mondta csendesen. A szeme Ferike kjs
lakása felé révedt ...

A vén gebe kérdően nézett rá ládafejével. Alighanem rudas lehe
tett valamikor, mert a baloldalán le volt horzsolva a szőr, Mihály szak
szerűen vízsgálgatta a néhai paripát. Már a régi kocsis volt megint.

No, rühkenőcs akad még az urasági istállóban. Lőszerszámot is du
gott el a tyúkpadlásori. Lesznek hát valahogy.

Lassan juhászította a lovat. A vén Rózsaszál vadul kapkodta a fe
jét, mert emlékezett az ütésekre. de a széna lassan lecsitította. Mihály
szőrmentén megsimogatta az oldalát. Hirtelen megállt a keze: teremtő

Isten, hogy ezt eddig nem vette észre! Élet van a lóban!
Nézte a pállott, rühes állatot. A bal tomporán seb, a szeme hályo

gos, a lába pókos, és körmös, amolyan csavargó, céda jószág, - de rom
testében épül valami ...

Az eső után megzsendült körülötte minden, harsant, zsongott, kavar
gott az élet, egy fecske-anya csívogva kapaszkodott a rongált eresz. pe
remére, amelyen az akna - csudák-csudája - épen hagyta a tavalyi
fészkét.



Hát csak az ember, az ember nyomorult? - gondolta az öreg ko
csis a rühes, vemhes kanca mellett. - Az ő roméletét nem lehet föltá
masztani ? ! Mert sok az irígy, ártó hatalom az emberi élettel szemben.
Leginkább pedig egymásnak ártanak a népek. Nyálazzák. marják, gyöt
rik, ölik egymást faluban, országok között egyaránt. Az előbb is: éi
szomszédok. Hogyan vájkált Moharos a szemével az ő bajukban. Ére:1l~,.

hogy átsüt a rések között! Mindig fönnen hordta a fejét, mert parádés
kocsis volt, ő meg csak igás ... Aztán meg ővele embertelenül bánt is.
Nem szólt át nekik, mikor a front elől kimenekült kocsijával, és men
tette övéit a szőlőbe. Neki, már mint Bogárnak az igáslovaival a kato
naságnak kellett szállítania távol Szilfától, a magáéra nem gondolha
tott. .. Pedig megígérte Moharos, hogy nem hagyja őket cserben I ...
De ilyen gyehenna az ember, a másikat pusztulni hagyja ...

Már megint Ferikénél volt a gondolata. Aztán simogatta, borzol
gatta messzenéző szemmel a romállatot, .aki most egy kicsit többet je
lent neki mindennél. Magát az életet.

Csendesen mondta oda a lányának, de az öröm galambszárnyai fe--
szítették a torkát:

- Te Julis, alighanem esikaja lesz!
Az asszony meggyötört arcán mosoly vánszorgott át:
- Látja, apja, látja! ...
De aztán megint csak szípogni kezdett, mert a Ferikére kellett gon

dolnia. Hát persze, hogy ő küldte nekik a lovat, az ő fekete, meleg sze
me lágyította feléjük az Isten szivét. De az a nagy Mindenható a böl
cseségét is kiárasztotta rájuk, mert lám ilyen rozzant gebét irányított
feléjük. Ha szebb lenne a körmös ló, akkor száz kódorgó, élelmes ember
már régen elkötötte volna, mielőtt ő ráakadt.

Valami dugott megnyugvás költözött a körmös lóval Bogár Mihály
portájára. A seb ugyan még nyers volt a lelkükön, talán sohase gyó
gyuló, de a tüsténkedés a ló körül egy kissé elterelte róla a figyelmü
ket. Egy kis kátránnyal a sebét, kenőccsel a rühöt szépen helyreigazította
a vén kocsis. Alföldi menekültektől maradt az udvarukon egy könnyű

vasalású formás kocsi, abba fogta a Rózsát. Büszkén kocogott ki a mező

re az egyetlen lóval, a pusztán. Cséplés után ugyan .már szerzett lovat
a pusztagazda meg a volt magtáros is, de azok csak amolyan magtalan,
herélt. mustra-lovak voltak, a Rózsát kettőért sem adta volna oda ...

Szeptember végére várták a nagy eseményt. Addig takaros istállót
eszkábált össze a fészer egyik felében. Jászolyt is szerzett k é t lóra ...

A nagy dolog-időben még jobban lezsarolódott a testük, mint eddig.
A gabona nagy részét elölték a harckocsik meg az aszály. Isten, ember'
is elfordult a lesujtott. népektől. Tíz körömmel kellett harcolni az életért,
a téli életért. A sirhalmot csak hajnalban meg késő este látták ...

Bogár Mihály valami vészt szimatolt a levegőben. Moharos a mínap
azt kiáltotta oda a szérűn Czövek Máténak, de úgy, hogy ő is meg
hallja:

Te Máté, hallottad, hogy Hantoson már visszavettek néhány
k ö t ö t t lovat a rendőrök a tulajdonosnak? V i s s z a k ö t ö t t é k, amit
mások elkötöttek.

Jó zsírosat nevetett, Mihály szerette volna megmártani benne a vas
villáját. Pedig abból ez a fáintos zablopó, urak hajcsárja nem eszik, hogy
ó valakinek is visszaadja ezt a lovat, akit a Ferike küldött nekik!
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Többet nem fogta be a Rózsát. Egyik éjjel koromsötétben kilopta a
hantosi szőlőkbe, A szőlőcsősz, valami Kabai János dugta el egy elha
gyott, düledező présházba. Csikózásig ott marad. Belekerült neki há
rom zsák kukoricába, de megéri.

Mindenfelé azt híresztelte, hogy eladta a körrnös lovat. Semmi
érő volt, amolyan garabanelás ló, túl nagy volt benne a természet. Meg
bukott vele no, röstelli is, de hát mit csináljon az ember gyereke. Meg
-esalódik, ameddig csak lélekzik ...

Nagyot néztek az új parasztok, amikor egy szeptemberi reggel meg
látták az öreg Bogárt a földjén. Tarlót hántott könnyű faekével, ahogy
azt a föld törvénye kívánja. Csakhogy az ekébe ő maga volt befogva,
a Julis pedig, Tikász Ferenc hadifogoly felesége az ekeszarvát kormá
nyozta.

Simon, a teheries vette észre először a csodát. Át is kiáltott Moha
rosnak, a farszomszédjának:

- János bácsi, látja, meghibbant a Miska bácsi!
- Vagy csak lába nőtt szegény párának még kettő! - huncutko-

dott félig komolyan, félig tréfásan a parádéskocsis, aki két aszott üsző

vel próbálta túrni a földjét.
Nem is túlzott. Olykor igazán úgy látszott, mintha Bogár Mihály

nak még két új lába nőtt volna, mert el-elbotlott az eke terhe alatt
négykézlábra. Húzott, veselkedett hevederbe cövekelve a testét, félkar
jával átölelve szoroson a tézslát. Nem sokáig birta, de megláttatta a né
pekkel, hogy itt nincs ló, csak ember, gyürkőző, meztelenre szegényített
emberpára ...

Már előhullottak a messze kéklő dombok rnögül a kálomista var
jak, akik a szántóvető ember ekéje nyomán pénteken is megeszik a
csimaszhúst, - mikor hivatalos bizottság szállt ki Szilfapusztára. A tör
vénybíró jött ki Hantosról az állatorvossal meg egy rendőrrel. A [ószá
gok körül akartak rendet teremteni. Minden új számos állatról be kell
mutatni a járlatlevelet a hivatalos pecséttel ...

Vasárnap déltájt értek Bogár Mihályhoz.
A bíró az alsó ajkával belehúzta a szájába sáfrányszínű bajuszát,

így a tudálékos arc vallató fontosságot nyert.
- Itt kölllenni egy idegen lónak, - mondta bizonyossággal a hang-

jában. - Talált jószág, igaz-e, Bogár uram?
A vén kocsis szemöldök-eresze összébb tolult.
- Hásze vóni, vót, bíró uram, de má nincs. Eladtam.
- Mikor? Kinek?
- Má van vagy két hete. Földváriaknak.
A törvénybíró összenézett az állatorvossal.
- Két hete?
- Annyi lehet.
- Nézze, gazduram - szólt közbe az állatorvos, és lehajolt az eké-

jéhez. - No most majd kihallgatjuk az ekét. No mit mondasz, eke ko
mám?

Lemarkolt az eke kormányáról egy marék friss, csillogó agyagot.
- Friss föld, látja apám. Tegnapi szántás ...
- No kinek a lovával vagy barmával szántott kend? - szegezte

neki a bíró kegyelemdöfésképen.
- A magaméval.
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Ezt már úgy kiáltotta. A szomszédok odacsődültek a kerítéshez.
- Hol a ló ? - kérdezte most egyszerre a három hivatalos ember.
- Hun? Itt e!
A combjára ütött.
- No ne csináljon belőlünk bolondot, elvtársam, - méltatlankodott

a rendőr. - Nézze, mink csak rendet akarunk. Nem lesz semmi bán
tódása. Hol az a ló, mutassa meg!

- No idesapárn, mondja má meg! - noszegatta az öreget Julís,
aki eddig az asszonyok muszájcsendjét választotta.

- Megmondom. - A vén kocsis fölszegte a fejét. - Itt van a ló e r
Itt áll maguk előtt ... En vagyok a ló. Magamat fogtam be! ...

A három ember jót nevetett az öreg ember ravasz fogásári. A bíró
félig tréfásan, félig bosszúsan kárpálta:

- Hallja, szomszéd, csapja be az öregapját. ne minket! Adja elő

azt a lovat vagy nem?
Hanem most a kerítés mögül szélalt meg valaki.
- Pedig úgy van, ahogy Bogár szomszéd mondja. O húzta az ekét,

mink láttuk! ...
Az öreg Bogár megrázkódott erre a hangra. Moharos János szólalt

föl mellette !
Hát lehetséges ez?
- Egyik szomszéd nem vájja ki a másiknak a szemét! - tamás

kodott a bíró.
- Nem ám, nem! Csakhogy mink nem puszi-szomszédok vagyunk

ám, hanem haragosok ! - erősködött Moharos, - Tanúsítja az egész
Szilfa!

- Úgyis van, - hangzott innen is, onnan is. A vízsgálók most már
hittek Bogár Mihály szavának. Szépen elköszöntek. és továbbálltak egy
pusztával.

Az öreg Bogár meg állt, csak állt ott a faeke mellett, mintha valami
elkiáltott igazságot nem tudna eszével fölfogni, és most töri a fejét raj
ta. Hogyan? Jól hallotta? Moharos János, az ellenség mellette vallott ?'

Lassan, maradozó léptekkel megindult a kerítés felé. A szomszéd
még ott volt. .

- Köszönöm, János - mondta rekedten Bogár.
- Szivesen, Mihály! - felelte csendesen a parádéskocsis. - Embe-

rek vagyunk.
- Azok. Szegény emberek.
- Szenvedők, szomszéd.
Mihály szeme a sír fe'é révedt. Lelkében fölvillant valami fény: ac

kis áldozati bárány emléke mozdíthatta meg Moharos szívét,
Kezet szorítottak a kerítésen át.
- Többet nem gyűnnek má vissza ezek a lónyomozók, - toldotta

meg akibékülést Moharos. - Osrnerem őket. Nyugodtan hazahozhatod
... a lovadat ! .

De Bogár Mihály nem hozta haza. Még szüret előtt megcsikózott
a Rózsa. Mihály még jókor érkezett ki Julissal. A körmös ló ott reme
gett csatakosan, reszketve és nyögve a szűkség-ístálló homályában. Arany
szőrű, gömbölyű csikó feslett elő rozzant testéből.

- Kanca! - állapitotta meg boldogan az öreg kocsis.
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- Akár a piskóta! - olyan tiszta és formás, - állapította mac
.Julis anyatársi szakértelemmel.

- Hát akkor legyen Piskóta a neve! - mondta ki az áment a VéD
Bogár. Veregette, simogatta a ló tomporát. Évmilliók szeretetparancsával
nyálogatta a Rózsa a kis Piskótát.

- Milyen furcsa ez az élet, - bölcsködott Kabai, a szőlőcsősz. 
Milyen rozzant gyökér ez a gebe, osztán illen csudaszép élet fakad be
ltile!

A rozzant gyökér bizony már nem is volt olyan csúnya. Szinte
megfiatalodott, és megszépült az anyaság tisztító tüzében.

Bogár Mihály csak a csikót melengette a szeme parázsával.
- Te Julís, mennyíbe kerülhet egy kű-kereszt a Ferikének ? - kér

dezte csendesen a leányát.
- Nem tudom, idesapám! Aztán szinte ijedten kérdezte vissza: 

Ebbül a csikóból akarja? ..
- Nem, lányom! A Piskóta a munkáé lesz majd, a fődé, az uradé,

ha megjön. Az életé. De az öreg Rózsa' árából ...
Nem folytatta. Mintha látná: nagy kőkereszt lesz, talapzattal, kerí

téssel és Krisztus Urunk szent testével rajta, az ártatlan Bárányéval,
aki mindnyájunk bűnéért meghalt ...

KRIISZ'l'INA

Ki állította ezt a durva seobrot,
budai sváb vagy péklegény vagy ács ,
Szent Flórián komor arca
rémiti már annyi sok: éve
asszonyainkat. K risztin.cri
legények, ha víz helyett vér
folyik erei/ekben, mért sütitek
szemetekkel végig a földet'
Csak állunk s Szent Flórián
csak néz és nem nézünk mi vissza.
Jaj, Szent Flórián,
nevesd el magadat végre!

Takáts György


