
Gyuró barázdás arcán, - olyan legény, akár csak káplár
korodban.

-- Jól járt volna veled a vén Tepláné,
Veled még jobban egy ilyen csúf boszorkány.

- No de minket se lát többé a rusnya.
- Engem nem! - vágta ki Gyuro ésgyánakodva Jano

arcába nézett.
Egy pillanatra csend feszült közéjük. Az asztal fölött

egymásra meredtek. A pad alatt fejszéjüket tapogatták.
- De engem sem! - vágta ki végre Jano keményen.
Erre megenyhültek. Sorba állították az üvegeket a korcs-

maasztalon.
- Mint káplárkorodban.
- Mint Iegénykorodban, Gyuro. Mert te voltál a legény.
- Bizony inkább te.
De ezen nem vesztek össze. Nem erőltették. Ittak. Öreg

estében indultak haza. A falu már aludt, míkor beértek.
Csak özvegy T..epláné házán füstölt még a kémény. A kony
hán disznóoldalas fortyogott zsíros levében. Jano kedvenc
eledele. Tepláné szíve körül járta a meleg, olykor kicsapott
a nyakára, meg a háta közepére. Választott ő már ma estére.
A Janót választotta. Káplár volt az a háborúban, hiába!

A két ember csendesen elment a ház előtt. Lentebb
megálltak. Jól belenéztek egymás arcába.

Hát most hova?
- Hát haza!
- Áldjon Isten, Gyuro!
- Áldjon Isten, Janet
Ezzel elváltak és hazafelé tartottak. A kapukat kemé

nyen bevágták, aztán csendesen kinyitották. Úgy lesték egy
mást. A falu aludt, vak sötétjében imbolygott a csend. Csak
a toronyban huhogott olykor egyet-kettőt valamely bagoly.
Gyúro és Jano egymás felé meredtek. De nem szóltak át.
Özvegy Tepláné keménye lassan kihűlt. Ablaka pislogott né
hányat és kíhúnyt. Csak a két ember állt kitartóan a kapu
előtt. Még pipára se gyujtottak. Ez pedíg nagy dolog volt
náluk.

Hegedi1s Zoltán.

VIDOR MIKLÓS:

HANGULATK~P

A lombok búsan bólogatnak,
árnyékba süllyed el az asztal.
Két szárnyát behúzza az ablak.
a kertrács tört szirmot vígasztal.

A lugas is a csöndbe pilled,
fejemet tenyerembe hajtom,
lassan. mínt öngyilkos a víznek,
az ég felé megy már az alkony.

VIGiliA

Az ákác törzse összeborzad,
ágán már ott kutat az este,
fészkébe rakja már a tollat
lassan beléhull majd sleesve

az ágközök közt egyet villan
egy hulló csillag s fénye fájón
úgy ül meg homlokráncaímban,
mínt százéves szomorúságom.
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