
P A R A S Z T O K . 

UCY ÁLLT a két öreg egymás előtt, mint két idegenbe tévedt 
gyámoltalan gyerek. Gál Szabó György, a fiúk Amerikába 
készült. Most volt bent a városban az útleveléért, tegnap jött 

az értesítés, hogy készen van, akár mindjárt indulhat is. Nagy sor volt 
ez. Kanadában földet osztogattak, töretlen, bozótos ősi földet s Gál 
Szabó György mikor hallotta a hírt, csak megrendült rá. Tébett-lábott, 
napokon át nem lehetett szavát venni, olyan volt, mint az alvajáró s 
egyszer csak előrukkolt, hogy megy feleségestül. A házat eladja, az öre-
geket áttelepíti a bátyjához s a ház árából kimennek. 

Az öregek, mintha villám sujtott volna melléjük, csak megroggyan-
tak a hírre. Mit akar ez? Mért szállta ezt meg egyszerre a rosszlélek, hogy 
a házat is eladja a fejük fölül, a fájdalmukkal se törődik, a rettegésüket 
se veszi észre, csak töri magát, hogy minél előbb megszerezhessen min-
dent s mehessen. De szólni nem mertek neki, mert kemény tűz lobogott 
a szemeiben s felmordult, mint a megpiszkált állat, ha csak céloztak is 
rá. S ma az utolsó nap volt, az utolsó este. Ha megjönnek a városból, 
csak megeszik a vacsorát s az éjjel 11-i vonattal mennek. 

S az esti csöndben hallatszott, hogy sipolt a v o n a t : most futott be 
az állomásra. Ez hozta a gyereket az útlevéllel. 

— Mingyá gyön — mondta csöndesen az ember. Vigyázz, Mari. 
Tudod, hogy nem szereti, ha rísz. 

Tíz perc telhetett el, aztán léptek dobogtak kint s belépett a 
gyerek. Nagy darab, bronzba való fiatal paraszt. Megállt az ajtó előtt 
s megakadt a szeme az öregasszony ráncos, ijedt arcán. Erre fölcsúszott 
a szája, furcsa lett. Lenézett a földre. 

— Szépen gyött a vonat — mondta. 
S levette a kalapját. 
— Akaszd föl — nyujtotta a feleségének, aki vele volt a városban. 
Aztán levetette a kabátját. Belső zsebéből kilátszott a hivatalos 

írás vége. Befordította. Akkor köszönt, hogy mindezzel készen volt. 
— Jó estét. 
Leült. A felesége elrendezgette a levetett holmikat s az öregek 

mellé telepedett csöndesen és személytelenül. Babrálta az asztalterítőt 
s hallgatott. Neki nem lehetett semmi megjegyzése : asszony. 

Nagy, feszült hallgatás következett. Nézték a lámpát szótlanul és 
keresték a szavakat, melyekkel közeledjenek egymáshoz. De nem tudták, 
hogyan kellene megkezdeni. 
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Az öregember fogott bele. Fel se nézett. 
— Megkaptad? 
Az útlevelet értette. 
— Meg. 
Egy kis csönd lett. Aztán hozzátette, csakhogy válaszoljon valamit. 
— Ja. 
Várt. Nem kérte. Nem nézte meg. 
— Mit fizettél érte? 
— Tizenhárom pengőt. 
— Egy kalap ára — mondta az öreg. 
— Az. 
— Kalapér igen megéri. 
Nézte a gyereket. S arcának látására áthasított szívén a vad fáj-

dalom s kiloccsant szájából a régtől érő kérdés, mint egy csomó vér. 
— Mér mész? — jajdult fel. Nem volt jó sorod idehaza? Nem 

kereste a feleséged is, vén anyád is mindig a kedvedet? Nem böcsűt meg 
mindenki? Fiam ! 

Gál Szabó György a felpattogzott barna asztalt nézte. 
— Kilencszáztizenhétbe, mikor muszka fogságba vótam, a száza-

dos úr Gerő mellett vótam a tiszti lágerbe. Hogy vékonyodott a koszt, 
aszongya egy este nekem a százados úr. Mi vagy te Gál Szabó fiam 
otthun civilbe? Montam, földmíves, alázatosan jelentem. Hát aszongya, 
nézd, ha valamit nem csinálunk, megesz itt minket a fene, mind éhen 
pusztulunk, igaz-e? Igaz — mondok. Na hát akkor — feleli — nézd, 
itt van a láger mellett vagy másfél hold terület, de gyökeres, fás, bozótos. 
Hát ha én elkérem a muszkátul ezt a darab fődet, tunná te azon valamit 
csinányi? Alásan jelentem, tunnék — mondok. Egy embert majd, 
aszongya, kérek a mieinkből melléd. Ilyen tájba vót, így szeptember 
végén. Harmadnap megvót a főd, negyednap nekiláttunk. No vót 
munka vele, nem tagadom, mire kipucótuk, de ojan krumplink lett má 
jövő júliusba azon a rettenetes fődön, mint a két öklöm e. 

— Könnyű vót — mondta az öreg — mer akkor muszáj vót. 
— Most meg akarom. 
— Aszt azér a másfél hódér akarsz te Amerikába menni? Mi az? 
— Nem is másfélér. Százér. 
— Százér? 
— Azér ! 
Az öreg fölneszelt erre. 
Vén arcát átmelegítette a vér. Száz hold nagy szó. Száz hold föld ! 

Ez meglökte, kilendítette, fölfűtötte. Remegő kézzel fogta a pipát s 
előrehajolt. 

— Hugyan gondulod? 
— Hugyan? Kimegyek, jelentkezem : fődet akarok. Annak, aszon-

gyák, amennyi kő, amennyit csak akarok, ki erdőt kap, ki mocsarasat, 
ki ijent, ki ojant. Aztán amér rendbe hozom, azér az enyim. Amennyit 
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bír az ember. Hát én százat bírok. Addig dógozom, míg száz hód 
nem lesz. 

Az öregnek csak kifordult a pipa a szájából. 
— Száz hód? Fiam ! 
— Az ! 
— De Amerikába ! Ezermillió kilométer ! 
— Az igaz. De itthun meg egy se. Akkora se, mint a tenyerem. 

Iszen ha itthun vóna ! 
Elborult a tekintete s tele lett a hangja nagy vágyakozással. 
— Ha vóna itthun ! Csak öt hód is ha vóna ! Nem hannám én itt 

semmiér se. 
Messze nézett s a csöndben zengett már benne szerelmesen az ős 

melódia. A hangja is lágy lett, mint a gyermeküket fürösztő anyáké. 
— Ijénkor begyünne a szántásbul az ember, enni anna a két 

tehénnek, a Veron fejne, aztán hallgatnám, hugyan csurog a zsétérbe 
a téj. 

— A téj — mondta utána az öreg, mint a visszhang s tele lett a 
szeme könnyel. Ahugyan csurog. De szépen szól ! 

S úgy odafigyelt, mintha mesét hallana. A szája is tátva maradt. 
A fia tovább fűzte. 
— Igaz, hogy megént kevés vóna, azér csak kőne aratni járni, 

takarmánvágni az urasághoz, de öt hódhoz má könnyebben gyün az egy 
meg a kettő, mind a semmihöz. Mer a semmihöz az Istennek se gyün 
semmi. 

— Ez igaz — mondta az öreg. A semmi csak semmit fiadzik. 
— Meg tuggya fene, mongyuk, öt hód mellett má máskép dogozik 

az ember. Mer ammá vaj szaporodik, vaj akár csak meg is maraggyon 
öt hódnak, ha nem is ád sokat, csak egypár mázsa szemet, csak ekkis 
takarmánt, főd az azér. Termő főd. Az én födem. Az má nem ereszti az 
embert. Azt nem lehet itthanni, mert ahogy az ember kiáll a szélire, 
oszt búza van benne vagy csak kukorica vagy bárakármi, csak elnézi az 
ember, hugyan ződül, hugyan hajlik. Nem is gondul semmit, csak nézi. 
De az Úristennel is tengőt akasztana, ha ki akarná tunni belülle ! 

Az öreg is, az asszony is megérezték a szavak lázát. Megérintette 
őket is a tűz s föllobogott bennük is a rég eltemetett láng. 

— A főd, jajdult fel az öreg, öt hód, vagy száz hód, vagy ezer : 
főd ! Hatvan esztendeig dogoztam, korántúl későig — a másén. Mindig 
a másén, mindig a máséjér. És öt hód nem juto t t ! Rongyos kis öt 
hód nem ! 

— Láttya, mondta a fia. Láttya ! Mióta az eszemet tudom, én 
is mindig másnak dogoztam. Mindig a más keze, lába vótam. Maga is. 
Az öregapám is. Az ükapám is. Parancsótak Paraszt, most vess nekem ! 
Paraszt, most kaszájj nekem ! 

Fölugrott az asztaltól. 
— Hát nekem ne parancsójjanak, — kiabált. Azt a keserves 
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mindenségit, nekem ne ! Ha magukba nem vót mersz kikezdeni a 
fődet, bennem lesz ! Nekem akkora erőm van, hogy a világot elviszem 
a helibül, ha köll. De én má másnak nem dógozom. Csak magamnak! 
Nekem jussom van a fődhöz, mer mind abba dögőtünk bele ! Hát én 
kiveszem a jussomat, ha ríva lesz is ! Akárhugyan lesz is ! 

Fölvágta a fejét s ebben a gesztusban ott zubogott a paraszt min-
den ősereje. 

Az öreget is elkapta a forróság. Odatapadt szemeivel a fiára, 
szinte szívta a tüzét. Fakó szeme föllobbant s szürke munkavert arcán 
kigyulladt a vér ! A Gál Szabó-familia mégis meghódítja a fö ldet ! 

Már nem haragudott az útlevélre, amely vitte a fiát, amely miatt 
holnap ilyenkor már magukra lesznek, vén emberek a vén szobában. 
Már nem félt. Már kíváncsi volt. A földhöz vitt. Kérte. 

— Mutasd azt a papírost. 
A fia oda adta. 
Az öreg kezébe vette, kinyitotta, áhitatosan, mint a bibliát, 

okulárét halászott elő az asztalfiából s lassan betűzni kezdte. 
— Gál Szabó György, 34 éves, földmíves és felesége, Takács 

Veronika . . . 
Böngészett, olvasott, nézett, de egyszer esak nem látott. Jaj, 

mégis, mégis ez viszi a fiát, a legfiatalabbat, a legjobbat! Mi lesz? 
Uramisten, mi is lesz hát most már velük? 

Kifordult vén szeméből a köny s lecsurrant a remegő papírra. 
De megszígyelte. Letörölte. Megszegte inas, sovány nyakát s visszaadta. 

— Eriggy ! 
Nagy volt a szó, zúgott, pedig csöndesen mondta el. A lelkéről 

szakadt le. De biztatás volt benne, beleegyezés. És azért fájdalom is 
rengeteg. Mert nagy árt követelt a föld : a gyereket. De a föld követelte 
s az ember megadta, mint ahogy mindig megadta érte, mint ahogy 
mindig megadott érte mindent. Az öregasszony ahogy nézett a gye-
rekre, egyszerre elpityeredett. 

— Mindig ustort köllött csinyáni a lölkömnek ! — sírta hirtelen 
fájdalommal. Mindig ustort köl lött ! 

A jó Isten tudja, honnét jutott eszébe. De szörnyen fájt neki ez a 
nagy gyerekké vált kis gyerek. Ez a visszaemlékezés. Ez az ostorcsinálás. 
Hatvankét éves, már halálra váló élete. 

Csönd lett. Csak a falióra ketyegett s az öregasszony szeméből 
szivárgott a köny. 

A gyerek a földet nézte. Magyarázni akart. Meg akarta békíteni 
ezeket a fölzaklatott lelkeket. 

— Ne legyenek má szomorúak — mondta igen jó szóval. Nem 
érdemes. A passzus kész, kiadás megvan, mosmá menni kő. Nem megyek 
én háborúba. Dógozni megyek én. Mer itthun hiába minden, láttyák. 
Ha megszakadok se tudok hóttomig se összehozni ekkis birtokot. Mer 
ki gondul itt az emberrel! Senki. 
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— Magukat meg rendbe hagyom itthun. A Jóska jó gyerek, nyug-
ton meglehetnek annál. Engem meg eccsöppet se féccsenek. Megállok 
én magunkér s egy-két esztendő múlva úgy küdöm én a dollárokat, 
mint a parancsolat. 

És kiteregette a terveit. Elnézett. 
— Úgy gondulom, hogy akármijen területbül is megirtok én egy 

év alatt nyóc-tíz hódat. Mer nem köll azt gondóni, hogy mindenütt 
csupa fa, csupa bokor. Hun sűrűbb, hun ritkább. Ha köll, robbantok 
is én. Öreg fákat, mint a harctéren. Tudok én ehhöz. Aztán meg a má-
sodik-harmadik esztendőbe má munkásokat is tudok fogadni. Dógoz-
tatok, meg magam is dógozok. Egyszóval úgy gondulom, hogy öt év 
alatt ki lesz a száz hód. Ha megszakadással, hát megszakadással. Akkor 
aztán nekiállok minden erővel vetni, aratni. Vagy öt esztendeig, vagy 
tovább. Az ijen pihent főd dönti a szemet. Meg aztán tudok én dógozni. 
Itthun is mindig első munkás vótam. Építünk egy kis házat, fészert, 
beszerelkedünk, a Veron majd főz, mos, rendet tart, horgya utánam az 
ebédet. Mint itthun. 

— Aztán? — itta a szót az öreg. Aztán? 
— Aztán féreteszünk. Gyűtünk. Nem szoktuk meg itthun se a 

nagy módot. Aztán ha ú g y . . . 
Itt megállt, ránézett az öregekre s egy kicsit megfacsarodott a 

szíve, de azért csak kimondta. 
— . . . aztán úgy, mongyuk, tíz év múlva, ha együtt lesz a péz, 

eladom a birtokot, meggyüvök, aztán itthun veszek száz hódat vagy 
százötvenet egytagba. Jókis falusi fődet. Jó zsíros, barna itteni fődet, 
akibe akkorára nyől a kalász, mint a két uj jom egybe, oszt ojan lesz 
a lucerna, ojan sűrű, hogy a gyerekek is ráfekhetnek, megbirgya üket. 

— Mer gyerekek is lesznek, idesanyám — nevetett. Ojan gyerekek 
lesznek, mint a pinty, szt ojan ustorokat fonyok nekik, mint ide a kerítés. 

Játszott a gondolattal. Már a tíz év után itthon tartott. 
— Gyuri lesz a gyerek, Veron meg a jány. Ippen mint én meg az 

annyuk. Majd megláttyák, mijen hejre kis onokáik lesznek. 
Az asszony csak nézett sírástól tocsogó szemekkel az álmodó nagy-

gyerekre. Nem hitt semmiben. Csak a szörnyű jelent látta. Az öreg-
ember falta a szavakat, meg-megcsóválta a fejét vagy bólintgatott, 
látszott, hogy tapasztalt vén ujjaival a terveket tapogatja, de szomorú 
volt az álmodása mögött. 

— Mink má nem láttyuk meg, fiam, tíz év sok. Igen sok. Anyád 
hetvenkettő lenne, én kerekes nyolcvan. Sok. Má most is görnyedt a 
hátam, remegnek a térgyeim, rosszul látok, anyád is má a poharat 
is nehezen emeli, köhög. Sokat dógoztunk, fiam. Nincs nekünk má tíz 
esztendőnk. Legföjjebb kettő-három, vagy öt. Az apám is hetvenöt 
éves vót mikor meghótt. 

— Hej pedig de szeretnék a Gál Szabó-főd búzájából kenyeret 
enni. A saját gabonánk kenyerit. De hát nekünk má legföjjebb csak 
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az lesz öröm, ha írod, hogy learattad az első termést, kicsépőted, szán-
tasz az őszi alá, meg hogy tuggyuk, jól megy a sorod s hogy a fiunk 
a maga főggyin szántogat, De azér csak eriggy. Mivelünk ne törőggy, 
teremtsd ki a fődet, akkor úr leszel. Az ijen vén csontok má úgy is csak 
a sírba valók. 

Mély volt a hangja, remegő és hirtelen igen szomorú. Hogy ilyen 
öreg s hogy régen por lesz már, mire magyar földön szántogat a fia. 

De elűzte a szomorúságot. 
— Vacsorázni kéne — szólt. 
Az asszonyok tüzet raktak, megmelegítették a vacsorát. Ettek. 

Nehezek voltak a falatok és ízetlenek. 
A szomszédból emberek jöttek búcsúzkodni, dolgos, rongyos, sze-

gény emberek, fáradtak, piszkosak, a munka letaposott országútjávai 
az arcukon. Napszámosok, hónapos munkások, mind földdel ölelkező, 
földben vájó inas barna emberek, akiket szabad mezőkön leégetett 
a nap, friss szántókon megvert az eső, megcibált a szél, kijátszott a föld, 
sanyargatott az élet, de akik álltak napot, szelet, esőt és életet, dolgoz-
tak, izzadtak és épúgy szerették ezt a csalfa földet, mint ez a nyakas, 
kemény ember itt közülük. 

Bor került, savanyú, karcos, kocsmai, de mégis bor, az élet meg-
szépítője s hitető meleg szavakat virágzott a beszélő szájakra. 

A bátyja jött meg, sovány, magas, élesarcú paraszt. Kezet fogtak. 
— Hát Jóska — mondta neki szelíden — idesékre gondod le-

gyen ám ! 
Egymás szemébe néztek s gyerekkoruk óta nem voltak ilyen közel 

egymáshoz. 
Aztán féltizenegy lett. Kocsi jött a ládáért s felkészülődtek. 
Kint felhők alatt bujkált a hold, az ég tengerré mélyült, melyen 

lassú, békés tutajokként úsztak az éjtszakai felhők. A föld széles tem-
pókkal úszott az ég felé s az ősz éjjeli mókáit játszotta. Hűs volt a 
levegő s a távoli hegyek kéjesen álltak a holdfényben. 

Mentek. Lassan, szótlanul, önmaguk mélyebb ösvényein téve-
lyegve. Senkisem szólt egy szót sem. Az öregasszony lassan tudott lépést 
tartani velük s a menyecske vezette. Elől mentek. Az öreg meg a két 
fia hátul, súlyosakat lépve s megcsüggesztve a fejüket. Olyanok voltak, 
mintha a kálváriára mennének. Fájt bennük az érzés, de nem tudták 
kimondani. 

Igy értek a temetőhöz. 
Dombon volt a sírkert, nagy kereszt magasodott a középen s a 

kereszt mellett négy tája felé a világnak négy szomorúfűz. Nyolc sírja 
volt itt a Gál Szabó-familiának szétszórva. Mikor hol került hely a soros 
halottnak. 

A partnál megálltak. 
— Befordujjunk, idesapám — mondta csöndesen a gyerek. Egy 

kicsint tekincsünk be ide is. 
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Az öreg megértette, hogy a halottaktól is el akar búcsúzkodni. 
Bementek ketten. A többiek kint vártak megcsüggedt fejjel. 
Megálltak az öreg Gál Szabó sírjánál s megsüppedtek. 
Szép csöndes idő volt, ág se mozdult, csak hulló levelek pendültek 

egyet-egyet a földön vagy egérmotozás hallatszott a pusztuló fű 
közül. 

Gál Szabó György mély meghatódással állt az öregapja sírja előtt. 
Lám, milyen szép békén megfekszik az öreg itt a föld alatt. Mint ahogy 
élt. A halál se jelentett neki változást. Mert mit csinált életébe ez az 
ember? Ahogy a gyermekpendelyből kinőtt, kezébe nyomták a földdel 
birkózó szerszámokat s csak vágta a kapát a földbe. 

— Hát érdemes ezért? — kérdezte magában. Hogy az ember a 
végén szép békén kijöhessen ide új sírnak a sírok közé? Öreg katonának 
s a halottak glédájában szalutálni a szomorú magyar Istennek: Uram, 
megtértem, nem lázadtam, kiviseltem a sorsomat békével. Nincs hiba, 
a viskómban hagytam embert magam helyett, aki helyt áll s aki megint 
csak hagy maga helyett embert, hogy ki ne fogyjon a céltalan paraszt 
örök sora. 

— Ezért érdemes? 
Megszorult mellében a vér. 
— Megdógozom — nyögte, tíz erővel megdógozom, de ide ijennek 

nem gyüvök. Mégegy sír gyön ide, ijen fafejfás kis sír, az apámé. Az 
enyim má nem. Meg a Veroné. Az ott lesz a nagy köröszt alatt, vassal 
körülkerítve, téglázva, szép széles márvánnyal fejtül, arany bötükkel 
rajta : Itt nyugszik Gál Szabó György, gazda. Kinn meg itt a határba 
száz hód termőfőd, az enyim meg az ivadékaimé. 

— Imádkozik — motyogta az öreg. 
S tele futott könnyel a szeme. 
— Mi Urunk, Krisztus, segéd meg ezt a gyereket. 
Még sokáig járt hangtalanul a szája. S ahogy elléptek a sírtól, a 

gyerek kihuzódott, nagy és kemény volt, mint az acél. 
Mentek. 
A telefonpóznák búgtak mellettük a hűvösödő éjtszakában. 
Messziről idehallott már a vonat búgása, mint egy távoli világ 

üzenete. 
Csak ballagtak. A gyereknek már békés, egyszerű gondolatai vol-

tak. A bátyjához fordult. 
— Ha akarsz — mondta — a Gerencsér-tájiakkal cseréhecc 

rozsot búzáér. Mer hogy ott víz alatt vót majnem áprilisig a rozs, ahelett 
is búzát kaptok. 

Lassan kiértek az állomásra. A pénztárablakhoz állt, megváltotta 
a jegyét s könnyedén beszólt a pénztárnoknak. 

— No, hivatalnok úr, Isten álgya. Én má megyek. 
Szokott télen át itt a vasuton dolgozgatni napszámban; ismerték. 

A pénztárnok kinyujtotta kezét az ablakon s kezet fogtak. 
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— Hát szerencsével járjon. 
— Rajta leszek — felelte s kimentek. 
Ott vártak többen falubeliek a vonatra, mind körülvették. 
— Hát mégis csak mész, Gyuri? — kérdezték. Csak elindulsz? 
— El — felelte. — El én. 
Bedöcögött a vicinális, ez vitte őket a városig. Ott aztán fölszálla-

nak az igazira, a nagyra. 
Ez megmarkolta a szívét egy kicsit. Magához szorította az öregeket 

s ekkor már kicsordult a könnye. Mert érezte, sohasem látja őket többé 
viszont s most jól meg kell nézni őket. A bátyjával összeölelkeztek s a 
körülötte állóknak nem jutott már más, csak a keze. 

— No a viszontlátásra — tíz év mulva. Addigra legyen bajcod, 
Manyus — fordult oda az egyik fiatal legénykéhez, mer nem szerzek 
feleséget. 

Beszálltak. Elrakták a csomagokat s kihajoltak az ablakon. 
Az anyja meg az apja mögött már a bátyja állt. Azt érezte, rendbe 

tette már. Az öregasszony még szipogott, az apja még erősen összekapta 
a száját, de már látta mögöttük sietni a mindennapokat, melyek majd 
elbékítik a fölzavart lelkek fájdalmát. 

A kint álló embercsoport is Gál Szabó Györgyöt nézte. S egyszerre 
átfutotta őket a melegség s megérezték, hogy ez az ember nem egészen 
olyan, mint ők. Ez több náluknál. Ez az ember a nagy madár köztük, 
a sas, amely immár nekiszáll gőgösen a napnak. Ez a mindannyiuk 
álmodott ereje, amely ime hódítani megy. 

A csúfolódás letört a szájukról, pedig szerettek csúfolódni. Hirtelen 
nagyon szerették ezt az embert s nagyon aggódtak érte. 

Elindult a vonat s lassan elrántotta előlük a két emberarcot. 
Azok integettek. 
Még látták egy darabig a sínek között feketéllő embereket, még 

megismerték őket, de egyre kisebbek és kisebbek lettek, míg kanyarodó 
jött s végkép eltűntek a szemük elől. Csak a falu tornya kísérte még 
sokáig őket. 

Az öregek meg baktattak haza. Cammogva s lassú fejjárással bólo-
gattak. A hosszú utcán mentek be a faluba s a nagykútnál, a bíró háza 
előtt csak megállt az öreg. Szép oszlopos, tornácos ház volt, rózsafákkal 
előtte, hátul udvar terpeszkedett s az udvar szélén a pajta. Az öreg 
bebámult s hosszan mustrálgatta. A házat, az udvart, aztán a pajtát 
különösen. Fölmérte szemmel, hogy mekkora lehet, aztán megráncolta 
a homlokát s meggondolkodott súlyosan. 

— Mit néz kend a bíró házán? — csodálkozott az anyóka. 
Az ember mozdult s köszörült a torkán egyet. 
— Ezt az udvart — mondta — meg ezt a pajtát különösen majd 

meg köll nagyobbítani a gyereknek, ha meggyön. Mer száz hódhoz, úgy 
nézem, kevés leszen. 

És összenéztek, megbékélten, boldogan. Dallos Sándor. 


	Napkelet_1928_04_259
	Napkelet_1928_04_260
	Napkelet_1928_04_261
	Napkelet_1928_04_262
	Napkelet_1928_04_263
	Napkelet_1928_04_264
	Napkelet_1928_04_265
	Napkelet_1928_04_266

