
.niájukat meg iskolájukat. A Vadászati Világkiállítás alkalmából, 1971 augusztus
végére készült el az évek óta kért, várt, sürgetett remek erdei országút, mely
Gyulajt Tamásival köti össze, melyen azonban - a Kiállítás neves és névtelen
vendégei után - egyelőre csak Gyulaj erdészei és vadetetői járnak az erdőség

"agancsos urain" kívül, Az utóbbiakra mondta vezetőnk, az öreg gyulaji János
bátyánk (Jánosok sokan vannak Gyulajon Jováncza úr óta), amikor. megláttuk a
gyönyörű állatot a napfoltos, barna őszi erdőben:

- Mint egy kirájj!! Ugye, ulyan, mint egy kirájj, avval az ágas, fényes,
Isten-faragta koronájával!

Ezzel az elnevezéssel egyébként Patkónia egyetlen német községében. Páriban
is találkoztunk. Itt a Tirol tájáról települt, kétszáz éves templomukban Szent Mi
hálvt tisztelő, ősi énekükben Hoffer András emlékét őrző vadász- és erdész-ivá
Jékok ugyancsak "der Waldkönig"-nek nevezték a világhírű dámvadakat. Amihez
lelkes iskolásfiúk még hozzátették, magyarul és németül, hogy "úgy vágtatnak.
mínt a magyar huszárok l" .

TÓTH SÁNDOR VERSEI

Múzeumokban míndíg megcsodálom a letűnt korok kő-emlékeit, amelyekből

vitrinemben is őrzök néhányat. Amikor kezembe veszem a hullámdíszes cserepe
ket, a víz mozgását látom szürke folyómederben. Mert egyszerű ez a művészet és
elemi, míként a víz.

S vajon tovább terjed-e a hullámvonal a cserép szélénél? Napjaink tisztuló
költészetére rajzolom a folytatást, ahol minden fölösleges dísz csak megzavarja a
víz nyugalmát. A mai vers olyan, mínt a tükör, melyben csalhatatlanul látja mín
denki önmagát. Ami pedig a vonal végét illeti, az túlmutat a tér és az idő határain.

Tóth Sándor

Sú 'yos nappa 'o hba

lassú fűből

á1'ad ki a hajnal

bepréselt tüdővel

botlik-ballag az őr

és kitörli szeméből

az éjszakát

Bartók

víz ki lángból lép elő

tűz az első éltető

.kilép a földből megterem
az ősi folklór szüntelen
mélység a száj
szikla-torkú éjszakán
a hold kemény
a fény remeg
porcelánon elpereg

megfagynak a dolgok
a nap özönében
elveszti erejét a kavics

szűkre mért tárgyaink"
félelmet nem osztanak
s bedobva súlyos nappalokba
más lesz erősebb

U t a It

amikor a vizek születtek
lebegő s-zem tekintete izzott
kiméretett az utak sokasága

minden mozdulás tarkaságában
te voltál változatlan
kímélő őskarod pihent
a gondolat csöndhéján

azt akartad
zúzott kőként elterüljünk
utaidon
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