
dikesek, másodszor a Csokonai darab meghívóján. Egész sereg
diák álldogált a kapu előtt, a gyás~jelentést olvasva:

"Intézetünk reménysége, Kovács József VIII. oszt. tanuló,
kedves barátunk, a gyöngéd fiú, érzékeny lelkű költő, őnképző

körünk elnöke, öröklött szívbajában ma reggel váratlanul ..."
- Ma reggel? - kérdezte az utcán egészen hangosan. Éppen

ma reggel? Mikor halálos betegséget akart szerezní érte? Nem
érzett fájdalmat. A csalódás mintha torkon ragadta voIna s fojto
gatná. Reszketés indult tagjaiba, a harag reszketése. Harag és
düh. És feneketlen gyűlölet. Osak asszonyember érez így, akit
orvul, galádul megcsalt a párja. Akit eldobnak. Aki nem kell.
Akinek hiábavaló minden áldozata. Kovács Jóska megcsalta őt...

Hiába szenvedett érte. Hiába akarta megváltani.
Még akkor is ott állt emésztő haraggal s szinte kaján gyönyö

niséggel lesve, hogy hamvad el slZívében ez a fájdalmasan győ

nyörű szenvedés, ami éltette addig, mikor Noiret Baby lihegve,
könnyes szemmel a kollégium elé érkezett.

- Borzasztó, Katus. Tegnapelőtt még nálunk volt a zsúron.
Te nem is tudod. Régen nem beszéltünk róla! Új darabot terve
zett, Rólam akarta írni és Julius Caesarról, tudod, emlékszel,
Farkas Zoliról ? Meg saját magáról. Egy leányról is beszélt, akit
csak egyszer látott életében a tornaterem előtt... Igen, igen, va
lami olyasmit mondott, hogy egy őszinte pillanat többet rejt ma
gában, mint egy diákos udvarolgatásban eltöltött kesmergő esz
tendő. Milyen pillanatról beszélt, amit drámában akart megírni,
milyen lányról, én nem tudom. Én azt hittem, hogy féltékeny Ju
lius Caesárra, azért találta ki az egészet. Ugrattam is egy kicsit
szegényt, Zolival ... Nem tudhattam, hogy ilyen hirtelen ... Hová
mégy Katus?

Otthagyta Noiret Babyt a gyászjelentéses kapu előtt. Különös
könnyebbedést érzett. Mintha egészen üressé vált volna. Otthon
leült a tegnap este otthagyott vacsorája elé. Megette az utolsó mor
1JSIáJg. Nagy étvágyat érzett. Szelt magának még egy nagy darab
kenyeret.

- Senkit sem fogok szeretni többé! - motyogta; belehara
pott a kenyér lisztes hajába s lágyan, bőségesen, mint, aki jóleső

feloldódásban saját magát siratja, - potyogni kezdtek a könnyei...

19nácz R6z.'Ja.

RÓNAY GYÖRGY:

MÉG EGYSZER SZÁRSZON

A lomb már lassan leválik az ágról,
s ha itt az alkonyat,

lágy köd takarja, mint egy könnyű fátyol,
az enyhe halmokat.

A füst alant borong, a tó ezüstjén
páncélként villog az őszi ezüst fény,
s az égen este reszketőn ragyognak
lángjai a didergő csillagoknak.
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Itt állok újra partodon ma, Szárszö,
e hűvös éjszakán ...

Az élet szép, De tán osak a halál jó.
S a boldogság - talány.

Élünk vagy álmodunk? Nem, élni jobb tán.
Almodni kezd a szív reménye fogytán;
akár a fák: ha lombjaik lehulltak,
gyűrűikben őrzik tovább a multat.

Hová veszett a nyár virága, hol van
a tündöklő varázs!

Vak éji felhők úsznak el gomolyban,
s az égbolt csupa gyáss,

Fakó kis fény villan meg néha fönn még,
mint elborult arcon, ha ritka könny ég:
peregve hull le és a bánat árnya
nem enyhül tőle, - mélyebb lesz utána.

A szélben a vak levelek lobognak
a nyárfák ágain.

Ó nyirkos őszi felhők, szálljatok csak,
vigyétek vágyaim I

vad ívein suhanva át a mennynek
emésztő szomjúságuk talán betelhet,
vagy mint a villám,. sisteregve, távol
elégnek izzó lángjuk viharától ...

Míg lent hörögve omlik szét a hullám
s tombolva zúg a nád.

A Mindenség zokogja napja hulltán
a pusztulás dalát.

Süvölt az orkán, csattog szörnyűezárnya;

készülj világ a vakmerő halálra!
S készülj költő! - a vágtató hegyélen
a végzet kardja szikrázlk sötéten.

Zuhanj a földre, sírodat kaparva
sikoltsd ki gyászodat;

gázolj a rőten reszkető avarba
s temesd belé magad!

De búcsúzéul úgy zengjen a dal még,
hogy mint egy szív, megdobban a kihalt ég,
és a Boldogság, karjait kitárva
hulltodban is fölránt egy szebb világba!

Hol az Idő nagy szárnya meg se rebben
s a végtelen napok

üdvétől az örömre gyúlt szemekben
sugárzó fény ragyog.

A tiszta órák emlékei kéken
vonulnak egyre át a messzeségen
s a boldogok megittasodva járnak
tágas, örök mezőiben a nyárnak. ..
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