
részletességgel, hogy Káin minden mozdulatot, minden tennivalót jól az eszébe
vésett. Káin is falt a pirosra sült omlós kenyérből. Úgy érezte, hogy ízes és
erőtadó. Amint az utolsó morzsa is elioszlott a szájában, a tengernyi mag már
jól felpúpozva ott magaslott előtte egy óriás szakajtóban.

- Menj békével, övéidhez. s vedd válladra a föld legdrágább ajándékának
terhét, Csak arra vigyázzatok, hogya mag soha el ne fogyjon. Cselekedjetek
vele mándig úgy, ahogy erre megtanítottalak.

Káin pedig vonakodás nélkül, színte megindult örömmel vállára emelte
a Föld legdrágább ajándékának terhét s amint egy csöppet sem fáradtan, de
növekvő vidámsággal átszaladt az erdőn, s a barlangsor elé ért, a szakajtó
arányló terhét kiöntötte a nép elé, arra a kőre, amelyen régebben a vad húsát
osztotta szét, övéi között. Olyan fényesség és derű árasztotta el a barlangok
mélyét, hogy a félelem utolsó felhője is eloszlott a véres sziklák közül.

•
KÉT· TEHENÉT

Két tehenét az öreg Bertalan
évről évre itt tereli a parton,
elzsörtölődget velük morcosan
s néha farukra vág egy nagy husánggal.

A két tehén meglódul, elszalad,
s az öreg Bertalan sehogysem érti,
ha tavaly könnyen utolérte őket,

az idén mért nem éri.

Megy, megy utánuk, zsombék, káka közt.
"Netene, Riska! Ne, Piros I" - dohogja.
Kifullad, zsémbelődik, megpihen
s rátámasztja állát a nagy husángra.

A két tehén megáll s legelni kezd,
hallani, ahogy a fűvet harapják.
Az öreg Bertalan meg homlokán
föltalja kicsit a kalapját

s a szeptemberi napba hunyorog:
próbálgatja, látja-e még odát
a kék csíkot: a partot, a Bakonyt,
a hullámos Zalát;

néz.. néz, ködlik a hályog aszemén,
és egyszerre a szíve is nehéz lesz:
tavasszal még mennyi présház fehérlett,
és most már egyet sem lát Dörgicsén ...

"Pedig micsbda szőlők voltak ott -
dünnyög - s milyen bor I Mikor én legény,
olyan húszéves forma voltam, egyszer
hárman, csónakon" ... - De a két tehén

megint elkódorgott. "No, Jsten áldja" -
szól az öreg Bertalan és hamar
utánuk fordul, megy a reketyék közt,
egy kicsit görnyedtebben, mint tavaly,

s mintha néha a térde is berogyna.
Vagy tavaly óta kátyúsabb a part tán?
"Netene, Riska I" ••• - Megy, s ezüst ökörnyál
pántlika libeg-lobog akalapján.

Rónay GyörgY'
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