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Parázsló nyárban, cseppnyi hűvösön 
megálltunk, hogy szuszogjunk röpke percet. 
— Akinek kell, most kapcát is tekerhet — 
akár a szó, úgy feltör iaz öiröm. 

Kövér verejték gördül arcomon, 
6 kútat keresve mézek szerteszéjjel'. 
Kulacsom tán kiszáradt ¡még az. éjjel, 
— verejtékem a számom nyaldosom. 

Milyen fanyar, sós-ízű most a nyálam, 
de képzeletben én kútat találtam: 
asslzony van otthon, drága, hű, szerelmes. 

Talán, ha innék, vétenék neki, 
forró tüdőm még baj is ériheti — 
szívemhői sóhaj száll feléd, te kedves. 
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• A gondolatom most tehozzád repdes, 
a messzi tájon átsuhan szavam 
s köréd fonom így szép alaktalan: 
henne csak forró hűséget kereshetsz. 

A kéklő távol tiszta, mint a tenger, 
s hazáig látom végig az utat, 
— a fűszál árnya is délre mutat: 
a szomszédunkban vad elltenség leskel. 

Már régen ott van, évek óta néz, 
csak alkalomra vár, hogy áthatoljon 
a magafonta tüskés, éles dróton. 

Ne félj, te kedves, itt is őrködöm, 
vélem vagy itt is, és ez nem kevés — 
találkozásunk előre szövöm. 
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A nyírfaerdő hangosan susog, 
ezüst levélkék zsongnak fönt a fákon, 
s összekocódnak, mint szavak a számon, 
egymásra hullnak, mint a májusok. 



Levél csapódik s tollpehely kering, 
az egyik fára kékszínű madárka 
Szállott, hogy fészkén, a párját leváltsa, 
míg a (kicsinyek kiszállhatnak mind. 

Nem hagyják ők se, védik azt a; fát. 
Hát hogyne védenénk mi a hazát!? 
Ugye, így gondolsz most reám te, messze, 

s ha fegyvert fognál, kezed nem remegne? 
Látod, hangosan szóltam, mert figyelnek, 
az elvtársak itt köröttem pihennek. 
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Az elvtársak itt köröttem pihennek, 
szemükben apró nevetés ragyog. 
Vidám fiúk, hangjukban) kamaszok — 
igaz ga'zdái lesznek verseimnek. 

Szinte tudom, hogy melyik- mire gondol, 
az arcvonásuk őszintén heszél. • 
Egy otthonról jött rózsaszín levél . . . 
és szívükben a legszebb sző dorombol. 

Mindegyiknek van külön gondolatja . . . . 
kiért a fegyvert szívesen forgatja, 
ki visszavárja bárhová anegyen. 

Tudom, te is vársz vissza, kedvesem, 
mégis a kérdőszók számiból kiesnek: 
hűséggel vársz-e? Higyjelek ilyennek? 
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Hűséggél vársz-e? Higyjelek ilyennek? 
Lehet-e játék kettőnk sorsa, mondd1, 
vagy hangulat, mely minket összefont, 
imint azokat, 'kik. céltalan'sietnek? 

Leheí-e köztünk tátongó sötétség 
vagy cseppnyi rés, mely űrbe szélesül? 
Tudjűk-e, hogy mit rejtünk el belül 
egymás elől, amely kettőnk közé lép? 

Szavak szavakra hullnak, auint a percek, 
közös dolgunkért írom ezt a verset, 
s szívemmel', mintha fognád a kezem te. 

Sor sorra, mint a forrás, úgy bugyog, 
a szemed «fényét hoztam el szemembe — 
a vonat velem messzire futott. 
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A vonat velem messzire futott, 
csillagos éjben robogott, dübörgött, 
s a csillagok, mint vásott, ¡huncut kölykök 
nevettek, hogy fejem meg-megbukott. . . 

Katt-katt, katt-katt, és aludtain tovább, 
mosolygós hajnal költött csak fel messze . . . 
A földjeinken ¡búza állt keresztbe 
és sorakoztak a kukoricák. 

Azóta már oly sok új nap lepergett, 
s nem éreztem egy percet sem tehernek; 
az én rajom a lövészeten tünt ki. 

A gondolatom hazaküldöm néked, 
— esőt várunk, szomjasak a vetések, 
forró tüzét a nap hevesen küldi. 
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Forró tüzét a nap hevesen küldi, 
táncos rezgéssel' 'vibrál a meleg. ^ 
Parányi felhő áll fejünk felett,' 
de verejtékünk az árnyék se hűti. 

Vizet-kívánó sóliaj tör fel újra, 
s nem ízük már a cigaretta sem, 
mégsem szabad' megalkudnom nekem: 
amott eperfa borul' rá a kútra. 

Sütős a föld', bogár lapul a fűbe, 
meggyulladt tán a tücsök hegedűje, 
hogy hegedülni 'a fűre nelm ül ki? 

Felhőcske úszna, s tétován lebeg, 
— a forró nyár a tájon hempereg: 
az én szívem is forró, sose hül ki. 
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Az én szívem1 is forró, sose hül ki, 
az ón szerelmem olyan, irfint a nyár. 
Hiába áll elénk a láthatár, 
a messzeséget a hűség elűzi. 

Hiába áll elénk a kéklő távol, 
— egy ország nézi végig tetteink, 
hogy úgy teszünk-e törvénye szerint, 
mert megváltunk már á régi világtól-



Az a világ csak minket vert mocsárba* 
— asszonyod az úr otthon megkívánta* 
máskép fiadnak kenyér sem jutott. 

Fészkén ül fönt a fán a kék madár, 
kicsinyivei a párjára vár — 
a kisfiámra s reád ,gondolok. 
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A kisfiámra s reád' gondolok. 
A drága gyermek vajjion mit csinálhat ?-
Ügy hív-e engem most is, ,,tati"-jának? 
Biztos már lépked1, egyedül totyog. 

Vigyázó szemmel kísérd lépteit. 
Szerettem volna látni, hogy elindult, 
ahogy (kacaigva könyveim közé túrt 
s csapkodta rajtuk tömzsi, kis kezét. 

Hiányzok-e még neki, miikor ébred? 
— Reggelenkint az ágyam, felé nézett 
mosolyt keresni korán' a szememben. 

Kedves, hallóm, hogy indulunk tovább, ' 
— a hadinagy elvtárs ugratja lovát — 
hosszú az út a rekkenő melegben. 
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•Hosszú az út a. rekkenő melegben, 
panaszos szóra mé gáncsén jogom. 
A fegyvert én a népemért fogom, 
a nép meg értem küzd az. üzemekben. 

Göröngyös, széles út hasal a tájon, 
itt-ott akácos, cserje üldögél, 
s köztük még kisebb bokrú a kökény,. 
— meleg lohol most át a pusztaságon. 

Derűs vidék. Sok évvel ezelőtt még 
a fasisztákat itt halómra lőtték, 
bentszorul'tak, mint farkas a veremben. 

Azok győztek itt, akik minekünk 
hozták szívükben mai életünk — 
a győztes -fegyver csillog a kezemben. 
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A győztes fegyver csillog a kezemben, 
mélykék vasán a" nap visszaragyog. 



Ügy érzem, hogy a barátja vagyok, 
hogy nem hagyjuk mi egymást soha cserben. 

Tükör-fényére nem" mászhat a rozsda, 
homok se vájhat benne árkokat, 
mert nem védhetnék akkor másokat, 
— a szovjet harcos szeretve gondozta. 

Csővére téve pihen a keizeim, 
— egy rezzenés se fut az idegen — . 
akár baráttal, ha kezetfogok: 

Kedves, én rája tettem esküvésem, 
a felejthetetlenül szíveimbe véstem: 
ezzel győztek a szovjet harcosok. 

12 

Ezzel győlztek a szovjet harcosok 
a hosszú harcok elszánt tűzhevében, 
s ezzel vigyázok most, hogy drága népem 
meg is tarthassa, amit alkotott. 

Inkább vedemyi verejték ma itt, 
mint cseppnyi vér, ha harcra sor kerülne,.. 
— Arcunk, szemünk az út pora megül'te, 
s a tűző. nap még mindig úgy vakít. • 

Türelmet, Szívet, fegyelmet kíván most 
minden lépésünk, erős. a menet. 
Napszálltakor már elérjük a várost. 

De még előbb, amott. a fenyvesek . . 
pihenni hívnak, s újra lész öröm 
parázsló nyárban, cseppnyi hűvösön. 
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Parázsló nyárban, cseppnyi hűvösön 
szívemből sóhaj száll feléd, te kedves. 
A gondolatom most tehozzád repdes: 
találkozásunk előre szövöm. 

A . nyírfaerdő hangosan susog, 
az elvtársak itt köröttem pihennek. 
— Hűséggel várSz-e? Higyjelek ilyennek? 
A vonat velem messzire futott. 

Forró tüzét a nap hevesen küldi, 
az ón szívem, is forró, sose hűl ki . . . 
A kisfiamra s reád gondotok. 

Hosszú az út a rekkenő melegben, 
a győztes fegyver csillog a kezemben-: 
ezzel győztek a szovjet harcosok. 


