
Ki kell végre mondanom, hogy az elvonuló képek menetében a debreceni kert
a legbiztosabb. A kert, de nem önmagában, hanem nagyapával. amint fűrészel, nagy
anyával, amint a dáliakat kötözi, a tyúkokat etető Kássánéval, a harácsoló szomszé
dokkal, és mindazokkal, akik feledhetetlenné teszik.

Hiszen a kert: a gyermekkorom. Tudom, hogy vár rám, nem tagad meg. De
nem is engedi magát elfelejteni.
Aldott legyen a kert: elpusztíthatatlan menedékem,

Jú"ius s~erellRen"

1.

Hiába tűnsz el a Jumusi vetésforgók felett
arany ruhádban este nyugaton,
előtted fény utánad tűzözön -
a holnap mégis ittmaradt belőled

vigaszul, mert betakarításra fordult
az esztendő s a kenyér az ,asztalodon lesz.
Az új kenyér a kétkezi emberek
jópeménysége, vidám katonák,
rabkocsin menők s hosszú vonatok
utasainak közös szelíd barátja.
Jóízűen és természetesen
mint a felringó dombos asszonyi mellek,
- olyan nehezen s dühös z·avarral
viselik ela hamvas fruska lányok
milw]' először rezdül. A cipó az asztalon van.
Veheted a kést s fölmetszheted
barna héját s egyetlen mozdulattal
tömött belével a piros napot
s a. zöld szeleket is kettévághatod,
ahogyabögyébe gyííjtötte az érés.
- Napfény, ragyogás, jókedv, lágy erő

mind a Tiéd. Nem lehet panasz!
A szerelem elmúlt, de a gyümölcs megérett.
Ez a törvény. -

Nincs semmi panasz!

2.

Mégis hol van a nagy reggeli hajtás,
a hajnali fényes büszke kivonulás,
mikor egy félország gabonáját
hajtogattad s a sziirke zabot
űzted a szélben s forgattad jobbra balm?
Magát a szelet fogtad hámodba. Hojsza!
- Vigye magával az egész mezőt

búzát rozsot, vadrepcét, tengerit.

Jól markoltad a kantárszárakat.
húzta is vígan s még a sebes patak
sem volt ,akadály, ment az egész határ
három dülő egymás felé rohant:
amny s fanyar zöld keneredett össze
föl akart futni minden a tetirre,
örvénybett fordult. Hajtott! Ömlött előre.
Lóhere, árpa, sás, galagonya -

Aztán a dombtetőn egys;zerre csönd lett.
Megállt sóhajtott, helyére ment
minden vonal. Dél volt, a június lihegett.
A vetés ingott, lágy bőre villant. Elment!
Másnap Ioezdődött minden előlről.

Keményen fogtad még a szálakat.
Az órák múltak, de a szerelmed is mamdt.
Futotta még idődből.

Indulni és megállni, - majdnem egy volt.
A tavasz és nyár egészen egybeolvadt.
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