SERES: A DESZKI TRAKTORÁLLOMÁS
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Vállunkra terül a világ, hullnak a levelek,
szegény halottak szemei behorpadoznak a földben,
föld hull kihalt koponyáikba s nemsokára 0
siratni kezdi őket az ég is.
'
Könnyzápora átitatva a fekete földszövetet,
fehérre mossa csontjaikat. Mossa
csak, ez a világ rendelése. Zúgnak
itt fenn a gépek s védve vannak
az őszi harmat rozsdájától. A hídon büszkén
sercegnek, zakatolnak. Egy kislány
fázósan búvik ú j kabátfészkébe; én is
bújnék már reszketőn valakihez: '
egy leány meleg és puhafalú
^ ö
lelkének kicsike szobájába, mint buksi medve.
, De addig hova dugjam fejemet? Verseimnek
fátylába fekszem, meíyen áttörnek hozzám
a Kint hangjai s remegő illatai.
Ó, eljön az a lány, tudom', eljön,«.
"
s megesszük a világot akkor, megesszük az őszt,
és mély konyhánkban is, mint a föld ősi -üstjében,
megszületik a tavasz s az én rügyeim is
büszkén fognak majd lengeni a- szélben!
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A DESZKI TKAKTORÁLLOMÁS
Éjjel egy kis hó esett, de nem tud megbirkózni a nap melegével, gyenge még a tél. Szinte megborzongj az ember, ahogy kijön a
meleg vonatkupéból. Brr. Nedvesség, köd meg sár. Mert Deszknek,
mint általában a .esanádmegyei falvaknak, az egyik főismertető
jele. Alig 12 km-re vagyunk Szegedtől, de úgy tűnik, mintha valahova „Istenhátamögé" érkeztiinl^-volna.
(
—Nó te félcipő, most mi lesz veled? — mondta nevetvő egy kékruhás fiatalember, aki egy úiásik kékruhással óriási koffert cipelt
a vasútról,
.
E g y kis csúszás a ~jó anyagos földön s a félcipő csakugyan
nyakig belehuppant a sárba. Gazdiája valami káromkodás-félébe
akart kezdeni, de idősebb társa leintette:
— Sos£ strapáid magad. Egy hét múlva föl sem veszed.
Különben is a szanatóriumban nem lesz sár.
Nyomukba szegődteip. Barátságos emberek voltak s készsé
gesen mondott el az idősebb mindent a faluról, amit csak tudott.
Csakhamar odaérkeztünk az említett szantórium épületéhez. Hatalmas, kőfallal körülzárt terület.- Br. Gerliczi' Félix kastélya volt
valamikor, de már a háború előtt is üdülőféle lett belőle. Egészen
természetes, hogy most kórház, tüdőbetegszanatórium. No, de bármilyen érdekes és jelentős dolog is mindez, én mégis csak más

