
AKÁR A GONDOS MESTEREMBEREK 

Ha jobbra nézel, hogyha balra, 
egyik barátod még vizet akarna, 
a másik már elfekszik, mintha ágyon. — 
puha fény rezzen a világon. 

A háborúból, aki megmaradt, 
tanító nénik és tanár urak, 
őrmesterek, tizedesek, bakák — 
képek mögé búvik az ifjúság. 

A debreceni István gőzmalom 
fehér porában egyik hajnalon 
— hátunkon ólmos púpként ült a zsák — 
egy főhadnagy ránkfogta pisztolyát. 

S az estéből ígyen bújik elő 
egy gyalugép meg három reszelő, 
s amiként aszfalt közein a gyom — 
növekedett a munkásmozgalom 

Európa hánykodó tengerén 
lobot vetett az olaj meg a szén, 
de akkor már lehullottak a porba 
József Attila és Garcia Lorca. 

— Ha jobbra nézel, hogyha balra, 
nem ölel át a béke karja, 
csak keserűbb a méz a szádban — 
gyilkolnak Indonéziában. 

Elmélkedj — és ne vándorolj ki! 
A békét meg kell ostromolni. 

Amerikában. Indiában, 
Miskolcon és a Hajduságban. 

Amit a csontokból tanultál, 
mesterré tett — nem vagy te kontár 
s akár a gondos mesteremberek 
a kaptafát, a reszelőt, a bárdot 
emelik — emeld szavad és kezed 

védd a világot! 
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EMLÉK 

1. 

Négy napja éltünk fűvel és csigával. 
Egy anyával, lányával és fiával 
meneteltünk — és most eszembejut 
a hátizsák hogy húzta a fiut, 
görnyedt, sikoltozott, zokogva, 
mígnem terhét az út szélére dobta. 
Felvettük s vittük. Még tizenhatéves 
se volt szegény, gyengécske s e veszélyes 
kirándulástól félt és reszketett — 
élni akart — s únta az életet. 

2. 

Amerre mentünk — házak és tanyák 
közt — egyre szűkebb lett a szép világ. 
Fejünk felett, ha kék is volt az ég, 
lábunk alatt szikrázó szakadék 
és nyelvet-öltö mélység remegett. 
Első halottunk volt egy kisgyerek, 
ki étlen-szomjan nem bírt jönni már — 
karjábavette a komoly halál 

3. 

A nyers babot rágcsálva mókusokkal 
szemeztünk s lent a sustorgó habokkal. 
— amit az Ennsből láttunk, ennyi volt. 
Két hét alatt egyszer sütött a hold, 
az eső is csak félnapig esett, 
nem voltunk szárazak, se vizesek, 
se éhesek, se fáradtak e lázban, 
meneteltünk, hazátlan. 

4 

Tótkomlósiak, debreceniek, 
mennyi emléket hordott e sereg! 
Utcákat, ahol laktak, házakat, 
szeretőket, apákat, lányokat, 
a földekről hazaballagó csordát, 
c szennyes lében — magukban — sodorták, 
s Grazon, Steiren, Leobenen át 
emelte őket a régi világ. 
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Magukról csak annyit tudtak, amennyit 
az emlék még önmagukról megemlít — 
amit megőrizhet egy szemüveg, 

egy mozdulat, néha egy lelkesebb, 
hangos kiállás — „nézd, egy fecske, ott!" — 
míg átcsapódnak rajtuk a habok. 

6. 

Az indulásra már a második 
napon elhagytuk Pál barátait, 
a harmadikra az enyém maradt, 
ki nem bírta e részeges utat, 
negyednapra két öreg nénike 
dűlt batyustól a földek mélyibe, 
a hátukon cipelték még a dunyhát, 
hogy álmukat odaát jól aludják, 
az ötödiken három szolnoki 
fiatal halt meg és még valaki. 

7. 

Négy hétig éltünk fűvel és csigával, 
perelve éhséggel, tavaszi tájjal, 
— aki bírta. Itt-ott kenyér meg alma 
hullott közénk — az kapta, aki marta. 
A farkasoknál sokkal farkasabbak 
voltunk és az oroszlánná! vadabbak — 
nem emberek. Ügy ettük, ahogy adták. 
És állomástól-állomásig 
mentünk, mert tudtuk — egyik vagy a másik 
vár ránk — s nem mindegy!: 
halál vagy szabadság. 
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