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Ebben a pillanatban megkon'd'ult a
templom harangja. Oly sz'6pen, oly l6gyan
,.n,gte o d61i jelent€st, hogy nem. volt saiv,
amelyiket el n,em bijolt volna' Mdg a toroko,k is kiiltjnos rneglep6d'6ssel forditott6k ie-

biro

!"

jiiket a diadalmasan dl16 torony fel6' A haiang pedig egyre zengett: bim-ba'rn, bimbam. Hangja betoltotte a levegcit' Nem
csoda, hogy bir6 rrram nem hallotta meg a
janicsiir vez'tr szavit. De Hasszdn bdg tii-

ielme sem volt dr6tkotilb6'1, nagy hara'gga'l
kidltotta rijra: ,,h6 bircil" H!6ba, hangja elveszett a harang6 rnellett. Haragja mos)t hatdrtalan lett. Vfuigvdgta lovdt, dle az el{jre
nem me'hetv6n, hirtel'en megfor'du{t maga
kortil, a bdg pedig e nem v6r't fordulat kovetkezt6ben-kiresett nyerg6btjl' Mind ennek a
haran,g volt az oka, mert jobb to'rka volt'
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pogui, mjntha Irezn6, hogy

va[ami .sze.nt*Og't.f.n dolog tort6nik. Mintha tobb j6s6ga
letl volna, mint urdnak. De hidba' Kormos
csijvit a toronynak szegezt6k' Az mdr ntrrrdn bdmult a vicltkre. Hatalmas tekintetevel egyszerre akarta Jelolelni 'a l6t6hat6rt'
MindJn szdp kis tavat, minden' ki's h6zat,
bo'krot rigy megndzett, mintha orokre - tavozna innen. Egy utol'sti tekintettel akart
mindent feldlelni', mindent eml6kdbe vdsn'i"'
Az oreg agyir pedig retteneteset diirrent'
A templom falai megremegtek. A toron'y pe-

dig, mint oridsi fa a vihar alatt, remeset
nlrcgdtt 6s azutdn leomlott a rdtre' A harinfot nem drte a pogdny golyo' Epen zuhani le. Esteben egyet fordult 6s most rndr
ncm zengzetescn,

cle fenyegetve

l<ongolt

egyet. Ei volt temeldsi dala' Die ez a v6sz'
jJi sot<kal fijdalmasabb volt, mint mikor

siratta. A szigeten az aszszonyo'k terdepeltek es a Mi Atydnkot
toondlut" U5nnyes szemmel' A i6rliak
kezdbin pedig fdjdalmasan megr6ndult a
szerszitm. Eblen a fdidalomban a bosszit
jele lappangott. Modok Mihdly bi16 uram
keseriien v|gta pipirjitt a sarokba, hogy az'
utdn meg n'agyobb legyen a bdn'ata' A t6rdkok meredt irccal n€ztek egymdsra' Haszszdn b6g halit'ka s6padt es csak--.ennylt
mdnttott lrehangoltan:,,Tovdbb-tovdbb, itt

a

ha'lotta,kat

nem voltam mdlt6 ellenfdll"
Egy perc mulva nent volt torok a varosban, isak a kopott, boldogtalan 6gyti'
NagYaitaY Imrc
Klsitunhalas,
rg. VIII' o't'
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Szeszilyes, kinyes', kt)nnyii libbcrttsseL
Csdkolni udgYd ldgYaiki Puhan
Szaltdostak rant, mcgannyi biivds alont
Az elsrj sziizi, tiszta hdPihik.

Paranyi tsepp meleg kezcmre hullott
Nent iatta senki, csak in egYedill
Es... is ... ncghafi,... meghalta kis pihdcskc
Itt a kezemen iszrevitleniil'

Ug), ntegsirattam' rtgy megfajt a
Siimun iiedt. btis kir(ssd riadt'

szit'crrt

Edes, bohokds, pitlangds pihicskdnt

En.'.. tn... ntegdlni nem akartalak'
uil
na

minit a torbknek.

,,Agyirt!" - orditott a b6g'
MegindLrlt a v6n alkotmdny recsegve, ro-
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Ha eg1'szer tn is elnrcgYck
Sritit este lcsz akkor is
Ttl lesz' E's ll1' sikit a sztl

A

drdtokort'

Reggelre nrcr nruid ncnt leszck'
Es, aki ldtbtt este nttg,
Nem fogja latni mar soha

Az

arcontat.

Pecs.
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a tiiz a kdlYhdbart,
A szobaban i6 nteleg t'utt,
Odakiinn bdr zig a szil.
Ez nent tdl.

Morntol

Draga Prentckbc burkolru

Sital egY nagYiri ddma,
Nem fdzik, udr ntetsz a sziL'

Lz sem tet.

trits ft)ldkunYhoban didereg
szegdnY drva kisgYerek'

Kit

Csotttig jaria at a szil:
Fz a tdl'

1/ok koldus ttz uccasarkort

Alldogal ihen rottgYoson'
Csontig idria at a sztl:

Lz a

tet.
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