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az a titokzatos zümmögés borította el, amelyet lehetetlen kielemezni, 
mert csak a maga összességében teljes. 

Az idő szaladt, Deszánka meglazította a palánkot, fejét is kidugta, 
szeme belemeredt a sötétségbe, de nem mutatkozott senki. Nem is 
tudta, hány óra van s hogyan került csuromvizesen az ágyába, meddig 
didergett fogvacogíató lázban? 

Másnapra kiderült az ég, ment az élet tovább, csak épp Milán hi-
ányzott a munkahelyéről, az útmester se tudott róla. Azért várt néhány 
napot, csak akkor ültetett más embert a helyére. 

— Bolyongó szegény baráberek ezek, soha nyugalmat nem talál-
nak, otthonuk nincs, úgy kergeti őket titokzatos korbácsa az életnek. 
Nagyon sajnálni valók. 

Deszánka is csak egy hét múlva kapott levelet. Nagyon messziről 
jött, meglepő jó volt az írása, de egészen rövid. 

— A hitemet, a bizalmamat nagyon régen és mindörökre meg-
ölték. Nem merek még egyszer csalódni, akármennyire magamba szív-
tam is hónapok alatt a képedet. Azért bújdosom tovább, mert nagyon 
szeretlek. Ne gondold hát, hogy a p a l á n k . . . nem, nem. Ha még egyál-
talában tudnék valamiben hinni, azt úgy hinném el, ahogy te mond-
tad. Áldjon meg az Isten. 

Az asszony kezében ronggyá gyűrődött a levél, hátravétette a fejét 
s elkezdett kacagni. Vijjogva, sikoltozva, a haját tépve, amig megtor-
pant torkában a hang s keserves zokogásba torzult. 

— Jaj, a bolond, szegény szerencsétlen bolondom! 
Sz. Szigethy Vilmos 

Hazaérkezés 
Hab, hab fürge hab 
benne zúgsz a csöndbe, 
öleden -- a Balatonon 
mintha tündér jönne 
Nád, nád tenge nád 
mintha leány volnál 
— alá kedves, engedelmes 
s vállamra hajolnál... 

Kék hegy, messzi domb 
fölkeres a vágyam. 
Hold kél most és ragyogtatja 
álombeli házam... 
'Árny, árny mennyi árny, 
megfakulja tájék. 
Álom, emlék eggyé olvad 
mintha Véle'járnék... 

S nöl, nöl szárnya női 
a születő éjnek. 
Száll, száll hazaszáll madár, méh, 
bogarak is-.. Félnek! 



Csak én nem félek, 
elrejt a nád mélye 
s csolnakóm mint anyám öle 
ringat el az éjbe. 
S fűz, víz, nád, a szél 
átváltoznak csönddé '. > 
s sűrű sövényt, fonnák körém: 
Nem eresztnek többé... 
(Vörs) - Borsi D. József 

Forró szeptemberi délután 
Az őszi nap még pazarlón dobálja 
a fényes forró nyári parazsat-
S az ablakon víg haláltáncot járva 
zsibonganak az őszi darazsak. ' 
Még itt pezseg a nyár száz csalta mázban, 
bár tűnő lángja már végpercben él, 
mint bús elítélt a siralomházban, 
fii titkon mégis halasztást remél. 

így búcsúzik minden szépség szünetlen. 
Az ifjú örömi még rám nevet cís 
ezer halálban kell másnak születnem,- , 
hisz minden perc csak 'búcsú, temetés. 
A pillanat emlék-gödörbe dönti 
a tünt szépet s a nyári tünt eget. 
Itt iránden perc az elmúlást köszönti . 
és árnyunk már a porból integet. 

S minden mulandó igy remél halasztást. 
A véget tudni, mennél távolabb! 
Bús vágydinkra sincs így több malaszt, lásd, 
s nem tartható a perc, mit mámor ad. 
Így gyászolom a változást szelíden, 
s a szépséget, mely mind elfüstölög. 
Múló anyagból romlást kell merítnem, 
csak bánatunk s a szenvedés örök. 
Ne csodálkozz hát Kedves, hogy szememben 
a búcsúkönny, — ez örök mécses — ég. 
Mig kezed reszket csüggedt két kezemben, 
oly ködbe tűnsz már, mint a messzeség. 
S. mig rám süt szemed, <e kék tiszta újhold 
s reményem ír ját ebből még szedem, 
iszom szerelmed, mint halálos újbort, 
hogy higyjem azt, egy messzi nyárban úgy volt,, 
velem maradsz, ntínt sorsom, végzetem-

' Donászy Kálmán 


