
132, 

hogy merre vezesse a harckocsit. Az út eseménytelenül' telt el, csak- mikor köze-
ledtek az -északi kapuhoz, Petrov szerint már közeljártaik, ekkor komoly lövöl-
dözés haitgja jutott a fülükbe. Kornij, megállítva a harckocsit, felkapta azt 
a német távcsövet, amely még a harckoesi 'első gazdájáé- lehetett. Felléplett 
a toronyba és a lövöldözés irányába nézett. A többiek, akik az arcát figyelték, 
látták, hogy arcára megint kiül a!z a gúnyos, flegma mosoly, amit akkor láttak-
először, amikor a lőszeres teherautó jött szembe. A többiek unszolására átnyúj-
totta a távcsövet Petrovnak. Kis szemlélődés i után cifrán eíl'káromkodta magát, 
azután hozzákezdett a hadi jelentéshez. Ezt éppen úgy csinálta, mintha mái-
ki tud ja, hányadszor tenné. 

— Rajvonalha fejlődve SS partizán vadászszázad támadja az elébünk kül-
dött üovasszakaszt három géppuskával. A lovasok fedezékből tartják vassza őket 
géppisztollyal és karabéllyal. Nekik a fák között könnyebb a helyzetük, a tisz-
táson csenevész bokrok (között lévő németekkel szemben. Mindenki foglalja el 
a helyét, töltsétek he a lőfegyvereket! Senkit támadás közben a1 kölzelbe ne' 
engedjetek! Elvágjuk a németeket az erdőtől. Nyílásukat lezárjuk, indulunk! 
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Vízió 
Fegyverek meredtek álmaimban 
s én a fegyverek csöyén ringtam, 
mint bölcső ölén a gyerek. . . 
Már az eső is megeredt, 
hulltak nappalok, éjjelek 
és ólmos monoton zene. 
Félelmünk fűszálként remegett 
és mint az ökrök -bús szemé, 
oly bamba békességet éltünk 
az össlze,-vissza rend felett. 

És a fegyverek csövén is 
vágytunk a lágy ölekre mégis 
s nem volt ígéret -hitesebb, 
mint ami bennünk rémégett, 
hogy összecsapnak -a tengerek' 
a szorongató. árnyak • 
baljós karjai f e l e t t . . . 

Valami tavasz lebegett 
a remegő levelek f e l e t t . . . 

Hajnal lehelt s a lenge .álom 
oly szívtől-észtől1 messze volt, 
mint mélymosoílyú gyermekál'om 
és olyan messze, mint -a hold, . 
s mint ami túl van a halálon; 
emléktől közömbös -kép, koholt 
mesékben élő messze - tájon . . . 
Ám- fent riaszt, minit szürke szárnyon 
kerengő vijjogó madár.; 
Dalunktól űzött fellegek 
tépett ködébe rejtve száll. 
Ne - komorítsa az eget, 1 i " 
vigyázzatok jól emberek! 
Hadat hord, háborút, halált. 


