HÁROM

H A J D Ű'

Dúl vak éjfél zivatara,
Riad álmán Fertiz basa.
Ráng * mécses, mintha lángja
Rémet látna arca qsckéa. —
Ráripakszik asszonyára:
Tömiöc-kulcsaímat tüstént!.
, Három éve rothad immár ~
Átkozott egy hajdú hamva!
Csak fölkísért s fenyegetve
Éti nyugalmam zavarta!«
— »Ne meni, aram, éj ideién
Ne szállj le tömlöchomályba,
Küldd le holnap porkolábod —
Csont|nkat h> mélyre ássál
— Ha-ha-ha-ba] — fecsegsz, balga.
£ldktöt se szállt inamba
A bátorság, pedig voit ok!
Nem még most, hogy döglött csontok!
Lemegyek hát, megtekintem,
Mmt rothadnak ott rakásra,
Megkérdezem, mit szálltnak;
Mért kísértnek hadonázv*!«
Mécsest ragad — lángja reszket,
Fernz halvány arcán röpdös, —
Rozsdás zára zörren, reccsen
S tárni im az éji tömlöc.
Leszáll be!é Feraz basa.
Setét tömlöc boltozata
Borzadály, jég, s ahol bomló
Skorpiókat penész fojt s doh,
S hideg kígyók szisszé rémít,
Testükei ha nyűtt kin rázza —
Ott gl három néma csontváz,
Három hajdú zord csontváza,
— Vagy vatóság, vagy csak rémkép.
Mit a basa álma kerget: —
Előttük, mint asztalon, a
Mohos kövön három serleg,
Első hajdú hangja mordul:
»Itt a serleg, vérrel 'csórd*!!
VoH egy mátkám, tiszta hűség,
Hogy rámszakadt e tőmlóc-éj,
Árva maradt otthon, szegény —
Dehogy árva... kardot ragad
S kiált: Hol az a lenevad?
Várad alá bosszú hozta,
Dördült vár fokán a puska,
S elterült a szegény pára —
Vére omlett e pohárba!
Rémek egy bor, csordult pohár! —
Ürítsd reám. basa*. i£yál!«

Nyúl a basa keze érte.
Lép a lába közéletire.
Serleg ürül, siko't a kin.
Síkolt Feruz, s njLjnd hafaotáz
Három csontváz . » Ü r a m bocsásd!«
Megszólal a másik Hajdú:
Amint e sir befogadott.
Édesanyám kérve kérteit:
Kiváltaná, add ki rabod.
Három véka! — szólsz kevélyen.
Agg jóanyám, én szegényem,
Törte magát élJel-nappal.
Küzdött étlen-szomian, árván,
Míg a három véka arany
Összegyűlt a vére árán.
Hogy a kincset eléd rakta,
Te csak derültél kacajra:
Ez biz, banya, csak a kosztpénz,
A te fiad hősök fattya,
Ha egykor a követ rágta,
Nyilván sok a háj ma ratja«!
»Szavad gyilkos tőr szivébe —Ez a serleg.teli borral:
Anyám véres verítéke!
Remek egy bor, csordult pohár. —
Ürítsd reám, bfosa, igyák!
Nyál basa keze érte,
Lép a lába közelébbre,
Serleg ürül, sikolt a kín.
Sikolt Feruz, s mind hahotáz
Három csontváz . . . »Urambocsásdí«
A harmadik hajdú szólal:
Hogy e vak verembe estem.
Volt egy serdülő fiacskám
Odafönn a szőlőhegyben.
Fegyverért uyált. bogy ragadja,
Súlyos a vas
karja gyönge,
Hogy nem állhat be hajdúnak,
Mint a zápor hullt a könnye.
M|nd siratta, vigasztalan,
Apját, — hogy itt penész esz meg.
Sírt s a szive beleszakadt —
Könnyétől csurran e serleg!
Remek nedű, csordult pohár —
Ürítsd reám, basa, igyáM
a

Nyúl a kasa keze érte,
Lép a lába közelébbre,
Serleg ürül, sikolt a Wn,
S lerogy hajdúknak árnyain
Feruz basa... s mind bafeotáz
Három csontváz... IhmbottsásúU
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