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Omlik a fa l . 
Szeged határán nézem a várost. 
pihegő teste, izma feszül. 
Büszke örömben féltw vigyázom: 
Tito mereszt rá vércseszemet. 

Mint Őr a vártán, mindent belátok: 
túl a pipázó gj árak előtt 

. sarjad az őszi, tiszta vetésünk, 
friss, üde zölden siklik a szem. 

Nékünk terem már dúsan a búza, 
ám odaát a föld is sovány... 
Szerbián ott ül a dögkeselyű, 
s csillogó vérben nézi magát. 

Áttör a hír a börtönök rácsán 
s jajszavuk íze oly keserű 
Jó lovunk nincs, csupa rozsda ekénk, 
s Tito magot még vetni sem ád." 

Tavaly is áttört börtönök rácsán 
csontos parasztok • fájó szava. 
Sóvárgó szemmel nézték kalászunk, 
nézték, hogy nálunk kombájn arat. 

Dehát a gyilkos epéjét rágta 
félelem, s gyáva gyűlölete, 
s Bácska határán fegyverek öltek, 
Tito sokukra rálövetett. 

Gyűlik a szívben a bosszú vad árja, 
nincs kegyelem, ha súlyt az ököl. 
Jugoszláv testvér börtöne rácsát 
döngeti már és omlik a fal! 

VARSANYI PÉTER 

Tiszaparti képek 
1. melyben hosszú, házsorok, 
A füzesek lombhajától aranyeső rácsorog 

— Ezt akarjak, ezt biz ők, 
smaragd szín a közel, távol. a vidám kis úttörők. 

2. 3. 
Pufók kölykök játszanak, Gyűrűzik a hullám, 
arcúk olyan mint a nap: enyhe szellő szálldos. 
Csengő hangjuk messze fut, mint a mesebeli 
várat gyúrnak, s nagy falut, fürgelábú táltos. 
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Vadkacsacsaládok 
ricsajoznak, s csobban 
barna színű tollúk 
a fehér habokban. 

III. 

. Macska léptű este 
közeleg, 
egye meg a kánya, 
egye meg. -
Ilyen hamar eltelt 
ez a nap, 
álmom pillangói 
szóUanak. 

4. 
Tiszaparti 
köveken 
üldögélek én, 
a kezemre 
századok 
ülnek könnyedén. 

SZABÓ LÁSZLÓ 

Tizenöt év után 
(Juhász Gyula halálának évfordulójára) 

I. 

A Tisza régi még s a csillagok, 
amelyek alatt mélán ballagott. 
Vágyak már nem dobogtatták szívét, 
belepte porral a magyar „vidék". 
Népével együtt napról-napra sorvadt, 
költője lett a magyar bánatoknak. 
Mégis, szeme merengőn szúrta át 
az ország fölé omiló éjszakát. 
S meglátta ott a munkást, ki erős 
s ki majd a> földön nemsokára győz. 
S látta, hogy virrad a munka világa 
s koporsó vár a zsarnok szolgaságra. 

II. 
Jó mesterem, ma járom nyomaid, 
Tiszánkon ível a Rákosi-híd. 
S hol búslakodtál, a partmenti sétány-
fái közt Lenin-Sztálin szobra néz rám. 

A texülkomíbinát neked üzen: 
harmadszor lett ezévben élüzem. 
A népé már a színház s tanterem, 
új ifjúság nő új egyetemen, 
S ki a tápai fakereszt alatt 
görnyedt, egykor, ma büszke 

és szabad — 
saját portáján végre úr e nép, 
szövetkezetben lelte meg helyét. 
E magyar tájat így festette, szebbre 
a szovjet hadsereg és a párt ecsetje. 

- III. 
Mester, ki annyi, bűvös dalba fontad 
lelket-emésztő súlyos bánatunkat — 
ha most itt járnál, hány boldog, vidám 
dalod pendülne lanton, citerán!... 
Utódaid kérünk, taníts ma minket 
méltón dalolni új örömeinket! 


