
A Z É V N A P J A I 

Irta: DERY TIBOR 

Keserves napjaink 
este lóra ülnek 
s az esti felhőkkel 
el- s összevegyülnek. 

Patkócsattagásuk 
már a csillagok közt 
szól, mire meghaUnád 
mélyebb ágyneműd közt. 

Ugy rémUk> hogy percen 
egyet az ágy s kiég 
az elalvó házban 
minden biztosíték. 

Hej Ráró, Tóbiás, 
hej te el nem mulö 
fekete kanca te, 
hej te kiújuló, 

hasad ragyogtató 
négylábú sötétség 
izenként ragadsz él 
felgyűlő öregség! 

• 
Az egyik nap kezében 
fáklyát lobogtatott 
s fényévél lóhátról 
tűzjeleket lopott 
a nyugalmas égre, 
hol soká vágtatott, 
majd fényévél vissza 
vánkosomig csapott, 
hogy majd megvakultam.. 
El nem félejthetlek 
ágyékomból kélő 
viuogó s meredek 

szép csecsemőfényű, 
kénkőszagu Elem, 
huszonnégy fajsutlyál 
ölelő szerelem! 

* 
Még száguld odafönn 
a tavalyi sereg, 
még száguld idelenn 
a tartalék sereg. 

Ágyamon keresztül 
veszik mind utjulcat 
zsíromból, velőmből 
szövik alakjukat. 

A rohanó idő 
testemtől kap testet 
mint méh a virágtól 
édes eleséget-

Fenn az éji félhőn 
gyarapodik a had, 
mitől hizik, belőlem 
váló minden falat. 

Hej Ráró, hej szentem, 
soha nem őszülő 
éjfekete kanca, 
hej te ujraszülő — 

istállóból kivert 
nagyétvágyú szépség, 
meddig élsz belőlünk 
telthasu üresség? 

* 
Egyik napom sántán 
vitted él ágyamból, 
járni sem tudott még 
bennrekedt lábáéval. 

A másik kartájon 
nyakig-láb nyomorék 
mint egy V betű áll, 
mint egy ködbe vert ék 

áll az ágyam fölött 
sóvár zengő testtel> 
törzséből ki nem nyúlt 
három öleléssel. 

Szájuk tátogatják, 
mert nincs hangjuk szólni, 
riadtan dalolnak, 
nincs fülük hallani. 

Ennek meg szeme nincs 
s amlit nem lát, belül, 
a sűrű sötétség 
lágy arcbőrére ül. 
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meg meg sem születtek 
s mert íeszáUt az este, 
mégis lóra ülték. • • • 

Fejük mtktt a féreg, Ám van köztük, ki mint • 
kislány szoknyájából, 
huncutul kilépett 
a mulandóságból. 

Kifutnak belőlem 
egyre hosszabb sorban 
s már a csillagok közt 
vágtatnak a porban. 

Mosolygó nsöpp testéi 
már emlék sem fedi, 
kis fehér keblét a 
hold felé emeli-* 

V I H A R S A R O K É S A T L A N T I S Z 

I r ta : B A R T A LAJOS 

Mikor Ady foghatatlan, irreális, de megérzéseink által mégis adott
nak tudott uralkodó erőket alkart kifejezni, megjeleníteni: szellemi köz
pontosításainak magasfoku deliriumait idézte föl. E deliriumok csúcsain 
találta meg a Disznófejű Nagyúrral, az Őskaján-it, a Nagy Cetkál-t. Nem 
kell különösebb szellemi ömfelfokiozás ahhoz, hogy heleérezzük ezekbe az 
Adyfogalmaikba és erőmegjelöléseikbe azt a sarkalatos hatalmiságot, a. 
dolgoknak és a dolgok kapcsolatainaik azt a rendijét, mely körül, mint 
rendíthetetlen pólus körül kavarog és sodródik lihegő életünk. Csodálom, 
hogy Ady nem nevezte meg valahogyan a külön magyar istent, a Nagy 
Fétist, aki a Duna-tiszai világiban éH, uralkodik és hasonlat a nagy Baal-
hoz, abban, hogy emberáldozatokiból tartja fönn sötét és véres ösanasz-
todonisálgát. E külön magyar isten, e nagy bálvány, a Nagy Fétis első, 
második, harmadik, tizedlik... századik kapcsolódású kihatásától, e kiha
tásoknak rendszerétől őrjömgenek ma a magyar Szekbáriánusok az éhség-
deliriumiok tarlka változataiban. Ez vezeti a rozsdás drótot, mellyel a 
várandós asszony már méhében megöli gyermekét. Ez kergette a kiván
dorló hajókra a magyar földmivelők százezreit. Ez égette meg Dózsát, 
ez döfte le a hazát Mohácsnál, ez árulta el és közösítette ki Rákóczit. 
Ez záratta be Tátícsiesot, vitte az imperialista háborúba és ölette meg ott 
a magyar katonák tízezreit. Ez fojtotta meg iskolapolitikájával, mert 
csak tun'ya és olcsó cselédeket akart, a magyar nép tehetségét és lelkét. 
Ez csinálta Trianont, az ellenforradallmat. Ez temette el a magyarság 
kivívott európaiságát, ez taszította a turanizmus úttalan ködélbe, vad 
Meotiszába a könnyelmű és kósza magyar ábrándot: hogy megfeledkez
zék minden realizmusról és különösen ne jusson eszébe keresni őt, min
den okok végső okát: a Nagy Fétist. 

Egy magyar iró, Tömörkényi István, nem is tudiva, hogy igazán 
mit csinál, megirt egyszer egy Nagy Fétisnek szóló paraszti áldozást. 
Az alföldi merő ég alatt, a szikrázó égsátor végtelenében, a levegő óeeán-
özöin^ésében ül a kis figura, hol előre nyújt, hol visszaránt tüz föliött va
lamit. Nem tiszta láng, de kormos füst száll a magasba a titokzatos 
szertartásból. Ki ez a figura és mit mivel ott a végtelen ölén? Nos, az 
ügy elég egyszerű: a napszámos, zsellér paraszt babot főz kormos lába
sában a hámarintott, stóabald tűzhelyen és zsirltíészletét: paráríyi, mad
zagra kötött szalonnáját hol beleereszti a babba, hol kirántja, hogy zsí
ros is legyen a bab és a szalonna is megmaradjon!.... ö szent Mimikri ! 
Mit tanult meg tőlük a zsellér paraszt? És mi az, amit nem látott meg 
benne Tömörkényi? Hogy e babot főző, szalonnáját rángató paraszt nem 


