
karit, azután csak vitézkedünk, kérlek, vitézkedünk. Tavaly meg
kaptam a Signum Laudist.

- Tyühühü! - lelkesedék a pap.
- Gratulálok. Családod van?
- Kérlek szépen?.. Hát minálunk nem megy olyan gyorsan

az ilyesmi. Hogy úgy mondjam: egyelőre még nem vállaltam nem
zetgyarapitó szerepet; azt rábízzuk a polgári osztályokra. Legény
kedem. - mond a katona, dobolva kezével az asztallapján.

Erre a pap is megszólalt.
- Ebben egy kicsikét hasonlít a pályánk. Kezet foghatunk.
- Különben boldogulsz?
- Kérlek, nem panaszkodhatom. Most éppen nagygyakorlaton

vagyunk. Ma itt, holnap ott. Katonasors.
- Gyöngyélet a katonaélet l - mond a paraszt.
- Hát csak megálljuk a sarat, - szerénykedett a katona. A

lámpa vöröseket nyalt szénfekete haján. Kemény arca olyan volt,
mintha úgy lett volna faragva. Pedig minden vonásán látszott,
hogy előkelő.

- Mindenki a maga helyén, - mond a pap és a hegyi Krisz
tusra nézett. Megint megkapta, de már megsimogatta az a szelíd.
ség a hegyi Krísztus arcában, amely szintén szélfújt és napégetett
volt és már eltűnt mögüle az a titok, ami félórával ezelőtt még
oly ismeretlenné tette.

Jankovích Ferenc.

TAKÁTS GYULA:

VERSEK
MAGAS AZ ÉG

Mereng akápolnánk a hegytetőn.

Csipkésen leng az őszi ég.
Hálójában csendesen remeg
a szétfolyó vidék.

Hamuszürke kétség permetez,
és minden emlék ellibeg.
Lelkem csapkodva nekiszáll
a zúgó semminek.

Magas az ég és a lélek
az élet és szarelem rabja,
mint vésett gondolat zihál
tornyos falakba.

öSZI PINCE ELöTT

Nyár van még, de szebb az őszi

béke, mely a télt előzi.

Aszal a nyár. A tél dermeszt.
Zamatot a szép ősz erjeszt.

Könnyű bort és könnyű verset
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hisz álmomból már is reggel
ízeiddel ébredek fel.

A kóbor nap délen ballag.
Langyosul a pince barlang,
s lassan nyirkos erdő, hajnal
hidegtestű ugarakkal.

Új jegyében vele mentél.
Nem melsgszem aszemednél.
Eszter, fényes, mínt a gerle
sírok rámmért ketrecedbe.

Mint a felhő napos csúcson,
térded kettős halmán úszom,
Tündérsziget kies tájban,
tó és szőlő magányában.

Úgy élek, mint omladó fal,
tünt idejű diadallal,
Romjaimból még jó hogyha
futja majd szűk pince, konyha.

Orma elé, - tán az íd'ő

hogyha megszán - diófa nő.

Kedves árnyék, később csónak
szebb tájakra indulónak.


