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majd eldőlt. A kis Bálint megrémült; azt hitte, hogy már most mindjárt 
halálra zúzza őket a száguldó szörnyeteg s a boldogsággal az imént még 
csordultig telt szívébe egyszerre belenyilallott a dermesztő halálfélelem. 

A gépkocsi idejében megállt s a kis Bálint, amint a szemeteskocsival 
előtte elhaladt, odapillantott a fényesen ragyogó gépkocsi felé. Az autóból 
két kis úrigyerek karikára nyitott szemmel, mosolyogva nézett fel hozzá. 
Ezeknek a szeme is úgy sugárzott, mint a kis fűszeresinas, vagy a váltó-
állító gyermek szeme, ezek is olyan mosolygós, simogató tekintetet vetettek 
reá, mint az utcai járókelők, de bár a kis Bálint szívébe megint feldobbant 
a boldogság, ez már nem az a teljes és tökéletes boldogság volt, mint az 
imént érzett, mert a boldogságnak s az örömnek hamar hervadó piros 
rózsái között szívében már ott sötétlett a halálfélelemnek sohasem hervadó 
fekete virága! 

. . . A körút túlsó oldalán a sisakos rendőr leparancsolta a gyereket a 
lóról. A kis Bálint azután gyalog ment az apja után, a szemeteskocsi 
mellett. Ment, ment, mendegélt s azok a csodálatos falusi kis csizmák a 
városi kövezeten elvitték a kis Bálintot abba az ember-rengetegbe, ahol 
hozzá hasonlatosan — boldogságukat túlélve s egyre keseredő lélekkel 
mégis rettegve a haláltól — milliók vergődnek s amely rejtelmes rengeteg-
nek egyre sötétebbre vakuló homályából azok a csodálatos falusi kis csiz-
mák — hiába lesi jöttüket a torony meredt óraszemével — sohasem tudják 
többé visszavinni kis gazdájukat haza, a faluba! . . . 

Bartóky József. 

LÁZ 

A lábam húzza még a láp hínárja, 
De már riadva ring a renyhe lé! 
A partra loccsan lomha, mocskos árja 
S mohón zudúl a nyárfa sor felé. 

Túl rajta sejtve tarka park kinálja 
Pazar palástját: béke köntösét. 
Gyökéren, éren fut a láz csirája . . . 
Sóhajtva súg a lomb egy bús mesét. 

Nagy ásó villan és lecsap a rögbe. — 
A föld remeg, fölzúg a lomha éj. -
Árnyék iramlik át vadul hörögve. — 

Szememre száll egy szörnyű látomás, 
Ezüst szilánkot szór a holdkaréj — 
A sors csak ás, sötét, mély árkot ás . . . 

Réz Gyula. 




