
MAGVASZAKAD A BÚSULÁSNAK. 

Nagyapám csontos, vén fejét megkopogtatta a Halál s a kopogtatás 
nyomán kidagadtak halántékán az erek. Sovány karjait sokáig néze-
gette ráncok közé temetkezett szemével s ha nem is mondta ki 

nyiltan a világnak, de a bölcs megnyugvás átlátszó fátyolt terített az 
agyára s kinézett a beleegyezés a szemén. 

— Hát hiszen jól van. Két karom közé nem ölelek egy csepp nap-
sugárt se többé, mert nem tárom ki már, ha ébredést kürtöl a hajnal. 
Elmúlik minden, ahogy j ö t t . . . Illenék, hogy én is hagyjam itt: öntudat-
lanul, mert látni sohasem volt jó. Ha erősen kinyitottam a szememet, meg-
rökönyödés feküdt a szívemre mindig.. . Nem egyedül vagyok, sok kama-
tot adtam az Életnek azért a tőkéért, amit kérés nélkül belém oltott. 

Mindezt nem mondta az én Nagyapám; csak ott táncoltak ezek a gon-
dolatok az agya tetején. Egy kicsit össze-vissza, furcsán, bizarran . . . Mert-
hát megkopogtatta vén fejét a Halál. És addig táncoltak ott, amíg Nagy-
apám szeme elől elfutott a józan élet világossága s a bizarr gondolatok 
furcsább fiakat szültek, mint az a menyecske, aki rosszkor lát álmában ló-
patájú ördögöt. 

Így történhetett, hogy mindaz, amit én most súlyos értelmű szókba 
öntögetek, talán nem is itt történt, hanem meseország kellős közepében. 
Odáig ragadták Nagyapámat az egyenes útjukat vesztett gondolatok. Nem 
a régi mesék országába pedig, ahol a jóság tündérei kis királyfiakat ölel-
getnek csodás szívük fölé és ahol vasorrú bábák rontása mindig meghal 
a varázsfüvek csodálatos érintése alatt. Új meseországban történt ez, ahol 
az emberek maguk vetnek melegágyat a búsulásnak. Ám ahol ez a búsulás 
minden értéke az embereknek, mert a vigadásuk is búsulás és búsulással 
szép a vigadásuk. Enélkül kicsi akarat lenne mindaz, amit sok száz esz-
tendő alatt a nagyvilágba szerteszórtak kegyetlen elkeseredéssel. Mert 
minden dolgukat a búsulás szülte és búsulás nélkül nem volt akaratuk. 

Ilyesféle gondolatok is kísértették Nagyapám magas homloka mögött 
a józan észt, mert — amint mondám — megkopogtatta koponyáját a 
Halál. Sűrű vére rohanni kezdett, mint a vihar a jégeső előtt, hogy maga 
után hurcolja a pusztulást. És vére rohanása hímes szőnyeget terített 
maradék élete lépései elé. Úgy lett, ahogyan szerette volna: öntudatlanul 
kilépett ebből a világból, egy csendes hm-getéssel az ajakán. Mintha azt 
mondta volna: 

— Hm! Itt vértől piros a világ, túl tűztől. Szinte mindegy, mert 
mind a kettő éget. 

De elbúvik a lenvirág lelke addig még egynéhányszor az éjtszaka elől 
Mert szépen srjában jöttek Nagyapámnak a gondolatok: a könnyebbek 
elől, a súlyosabbak hátul s ezek az utolsók feküdtek úgy reá az agyára, 
hogy meseország lett a földje: a búsulás meseországa, ő maga pedig e 
meseország: a búbánat halni készülő fejedelme. És mert sorjában jöttek 
a gondolatok, színes füzért alkottak végül, amit tudományos emberek a 
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gondolkodás rendszeres kisiklásának neveznének. Dehát nem is az elneve-
zésen fordul meg a dolog, hanem azon, hogy Nagyapám gondolatai a nehéz 
meséig súlyosodtak. És eszerint rendezte meg utolsó napjai sorát. Rend-
szeresen, komolyan, úgyhogy bolondsága is könnycsavaró, nehéz igazság-
ként üli meg késői unokája lelkét. 

Az Élet nagymestere már játszotta örök muzsikáján a tavaszt, hogy 
aszerint igazodjék az emberek szívedobogása. Orgonavirágok illata kábító 
felhőt borított a kertre s ez volt a mester nagyszerű zenéjének a pianisz-
szimója. Mert az illat a Természet legfinomabb muzsikaszója, ami kedves 
kábulatba ringatja az embert. 

Nagyapám megrázogatta lázas vén fejét az orgonák édes illatában s 
ez a rázogatás azt jelentette, hogy neki immáron semmi köze nincs az 
orgona illatához. A tavaszhoz se, a napsugárban se. A búsulás fejedelme 
halni készül s olyan legyen a halála, mint éjjel a csillaghullás: nagyszerű, 
de idegremegtető. Így akarja magvát szakasztani a búsulásnak. 

Mesébe betegült agya súlyos terheket emelgetett. Gondolatokat, ame-
lyek alatt a józan ember teste derékban roggyant volna meg s saját kezé-
vel akasztotta volna meg szíve dobogását. Ám őt csak egyenesebbre állí-
totta s amint összeszövögette akaratát, őrültségbe tekergetett súlyos 
tervét, megelégedett mosolygást eresztett ki szeme ráncai mögül. Mint 
öreganyám, amikor kabala nélkül tekergeti fel a vetőszegre háromvég len-
fonalát. 

Amint aztán elkészült tervével, azonmód kiebrudalta magából a tehe-
tetlenséget. Két öklét az asztal közepére fektette s előredőlt, hogy saját 
súlyával is nehezebbé tegye a szavát. Úgy kezdte el a mese végigjátszását. 

— Ágnis! Most az utolsó parancsokat osztogatom neked. Ölts 
magadra innepi gúnyát s járd végig az összes rokonokat: fiaimat, vejeimet. 
Mondd meg nekik, hogy ne resteljék elfáradni vén parancsolójukhoz, mert 
innepre készülődik. 

Ágnis kerekebbre nyitotta a szemét a különös szavakra, de mert több 
mondani valója nem volt az öregnek, suhogó szoknyát akasztott a derekára 
s megindult faluhosszat. 

Egyszeribe megkezdődött az atyafiak szállingózása. Egyike-másika 
mar ünnepélyes színbe öltöztette az ábrázatját s úgy lépett be az ajtón. 
De olyan is volt, aki a megilletődést hetykesége mögé rejtegette el. 

— Mutatni kell az öregnek, hogy nem tart még ott, ahol gondolja — 
vélte s hangos szerencsés-jónapját előre küldve csak úgy odavetette a 
kérdést: 

— Mi légyen az apám, ami miatt borozdában hagytam ott az ekét? 
Várj a sorodra fiam, mert mindennek ideje vagyon — intett az 

öreg s mindjárt ünnepélyesség váltotta fel arcán a hányavetiséget. 
— Alkalmasint végrendeletre készülődik az öreg — szűrte ki fogán 

Keresztül a nyurga Kovács Gábor. 
— Magam is úgy sejtem — fogta meg a szót Török Gazsi s széles 
vállait közelebb tolta az asztalhoz. 

Elhallgattak azután. Talán mert súlyos volt a szoba levegője s meg-
fojtotta a diskurálás vágyát. Rágódtak csendesen gondolataikon s oszto-

g a t t á k maguk között az öreg birodalmát, 
A keserűség országát tagolták darabokra, amelynek fejedelme most 
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halni készül s összegyüjtötte őket a temetésére. Dehát ők ezt nem így tud-
ták, mert a búsulásuk még földi búsulás volt s józan eszük még nem érke-
zett el a mese határáig, ahol Nagyapám már trónt épített magának s 
most össze készül rontani királyi székét, hogy magával együtt túlvilágra 
vigye a búsulást is. 

Amikorra egybegyülekeztek valamennyien, már nagyot lépett lefelé 
a nap. Meg is botlott a nyugati hegyek csúcsában s keresztülbukott a 
föld peremén. Fekete szemével benézett az ablakon az este s kicsalta közü-
lök a maradék világosságot. Nagyot nyujtózkodott az alkonyat fekete-
palástos hercege. Akkor rúgta le magáról a nap fényes paplanát, s kitö-
rölte az álmot szemeiből. Palástja megremegett az esti szélben s széles 
árnyékot vetett a gondolkodásba fulladozó atyafiakra. Ettől még ünnepé-
lyesebbé váltak s úgy várták a Nagyapám szavait, mintha jövendő életük 
feküdnék ott a csíkos asztalterítőn. 

A vénember megropogtatta reszkető ujjait, végighordozta tekintetét 
fiain, vejein. Felállt aztán és homályosabb szavakat küldözgetett az atya-
fiak felé, mint az este sötétsége. 

— Alattvalóim! Íme: én most el készülök hagyni ezt a széket, amibe 
olyan sokáig üldögéltem felettetek. Alighanem meg voltatok elégedve 
velem, mert zokszót nem vágott vén fejemhez egyiketek se. Dehát vége felé 
jár már az időm s itthagyom nektek a búsulás országát mindenestől. Csak 
éppen a búsulást akarom elvinni közületek, hogy ezután több virágot 
teremjenek a dombok s több kacagás keljen ki a szívetek alatt. Utolsó 
parancsolatomat ahogy meghalljátok, úgy teljesítsétek, mert méltón 
készülök kilépni ebből a világból. Tízen vagytok s holnap reggel mind a 
tízen ott legyetek fejszéitekkel a Kisfenyő oldalában, hogy sudar fenyőket 
vágjatok, sokat. 

Megbokrosodtak a szokatlan szavaktól az atyafiak, de mert régtől 
fogva tudták, hogy a vénember szavai megrágva esnek közelebb az észhez, 
erősen keresték benne az értelmet. 

— Építeni készül apám? 
— A fiatalok dolga építeni. Vénember csak a sírját építse meg s 

végéig ért a kötelességnek. De kár itt vesztegetni a szót. Mára eleget 
mondtam s holnap tovább is folytatom. Jóéjtszakát! 

Méltóságteljes mozdulattal lépett egyet-kettőt s mintha csakugyan 
kitalált meseországa fejedelme lenne, szónélkül hagyta magukra híveit. 
Azok pedig zavarodottan kezdtek szedelőzködni s egymásnak mondogat-
ták meg azt, amit az öregnek nem mertek. 

— Valami nagy dologra készül a vénember... 
— Patriarchásdit játszik az öreg! Alighanem a sok bibliaolvasás 

kísértette meg. 
— Ott leszünk holnap, emberek? 
— Hát ott biza! Már ha megkezdtük, csináljuk végig ezt a furcsa vég-

rendelkezést, mert nyilván az lesz a vége. 
— Be fekete szavakat mondott az öreg, egy cseppet sem látok a 

hátuk mögé. 
— Nagy feje volt mindig. Nehéz követni az eszejárását. 
Lassankint mégis elfogyott a szavuk. Ki erre, ki arra megkereste a 

házát. Vacsora mellé húzódott s vagy szólott vagy nem a dologról a felesé-
gének; természete szerint. Mégis inkább hallgattak, mert olyan titokza-



153 
tosnak tetszett valahogy az öreg rendelkezése, hogy nem találták asszony-
nyelvre valónak. Annyi azonban bizonyos, hogy egyikük sem aludt sokat 
azon az éjjel. Magukon érezték a búsulás halni készülő fejedelmének zava-
ros tekintetét. 

* 

Reggel a konok áprilisvégi szél felhőket kergetett a nap arca előtt 
s ritkán engedte bepillantani a hegy felé igyekező atyafiakra, akik kettesé-
vel,hármasával siettek a végrendeletre. Nyakukat behúzták mélyen a 
szűrposztó ujjasba, hónuk alól kilógott hátul a fejsze nyele s ha a szél 
se hagyta beszélgetni, de maguk se nagyon akartak. Csak gondolataikat 
űzték együtt a lépéseikkel s sűrű oldalpillantásokkal kutatták egymás 
arcán a jóreménységet. Eszeveszett gondolat is volt Nagyapámtól olyan 
végrendelkezésre hívni atyafiait, ahol az örökösök éles fejszékkel jelen-
nek meg. 

Ő különben már ott állott az erdő lábjánál s amikor mindnyájan meg-
érkeztek, még a szokásos szusszantásra se hagyott sok időt. Nekitámasz-
kodott meggörbült hátával egy törzsökös fenyőnek s amíg a sivító szélben 
ezerszámra röpködtek a tél alatt megsanyarodott tűlevelek, tágranyitotta 
két öreg szemét s lassan, gondolkozva eregette a szókat: 

— Fejszéiteket nem hiába hozattam ki veletek s nem azért, hogy a 
honotok alatt heverjen . . . 

. . . Munkára... munkára, mert elfogyhat előlem az idő, amíg ellop-
hatnám közületek a bánatot. . . 

. . . Fenyőket vágjatok sokat, tízet is, húszat is, hogy az Olt vizére 
ereszthessük koporsónak, mert azzal akarom elszállítani közületek azt, 
amiben a búsulásotok gyökeredzik . . . 

Elhallgatott, mert értelmetlenül fordultak össze a fejek s Kovács 
Gábor mérgelődve vonta meg a vállát. 

— Nem értitek? 
— Jó lenne tán apám, ha nekünk való szavakkal szólnál. Én félig is 

alig értem s úgy is inkább sejtem a szavaid értelmét. 
— Tágítsd az agyadat tágabbra fiam. Sok minden elfér abban, ha a 

keserűségben is értelmet keres. De magyarázgatásokkal nem vesztegetem 
az idő t . . . 

Elmozdult hirtelen a fenyőtől s mintha új szavak alá keresne új gon-
dolatokat, hosszasan nézte a nyargaló szélben reszkető fenyőket. 

— Simogatás lesz a szél haragja is — mormogta magának s elkérte 
Kovács Gábortól a fejszét. 

— Megteszem az első vágást, hogy könnyebben essék a munkátok. 
Reszkető kezében bizonytalanul szállott alá a balta s sebet vágott 

egy jajgató fenyő oldalába. 
— Most hát folytassátok, de válogassátok meg jól a fenyőket. Ame-

lyiknek a legtöbb könny folyt ki az oldalából s legjobban sír a szél ereje 
miatt, azt döntögessétek alá. Könnyből és jajgatásból akarom összeróni a 
koporsómat. 

Szapora munkájukkal csakhamar felverték az erdőt. A jajgató fenyő-
szálak felhördülték mégegyszer, amikor odaadták életüket az emberek 
zsarnok akaratának. Elfeküdtek hosszan a földön s már hangtalanul tűr-
ték, hogy ágaikat lenyesegessék vérző oldalukról. Kovács Gábor megszó-
lította az elmélázó öreget. 
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— Sok lesz egy tutajra tizenegy ember, apám. 
— Kettőt is csinálhatunk, egymás hosszába. 
Tovább lépegetett s összeszedegette a lenyesett fenyőgallyakat. A leg-

szurkosabbakat gondosan külön válogatta s hosszabb rudakat is faragott 
vagy négyet. 

— Mi a jófenét csinál az öreg? — kérdezte meg fejszéjét leeresztve 
Kovács Gábortól Bakó Gergé. 

— Fáklyákat, úgy nézem; estére utazni akar a tutajon. 
— Gondolom már hová lyukadunk ki. 
— Hova? 
— Az alsó erdőt akarja felosztani előbb. 
— Éjjel? Holdvilágnál? 
— Kitelik tőle, amilyen furcsán beszél. 
— Nacsak folytassuk, mert sok dolog lesz még, amíg az Olthoz 

huzatjuk s összerójuk ezeket a rönköket. 
* 

Az este váratlanul lepte meg a földet. A nap vérvörös jókedvében még 
lemosolygott gúnyosan az Olt partján forgolódó atyafiakra, de csak egy 
pillanatig. Megfeledkezett róluk nyilván, mert elfordította a fejét s a 
hegyek nyujtózkodó árnyéka nyomban homállyá sűrűsödött. Titokzatossá-
gában nagyra nőttek a fák, bokrok s az emberek is. Nagyapám meggyujtotta 
a kész fáklyákat s odatűzte az egymás hosszába kötözött óriási tutaj négy 
szegletére. Felnézett azután a pislogni kezdő csillagokra s maga köré 
gyüjtötte az embereket, akiknek a szívét kezdte már megülni a sok titok-
zatosság. Talán a Nagyapám meséjéből csöppent valami közéjük, ami úgy 
elsúlyosította a kívánságukat, hogy komoran néztek bele az éjtszakába. 
Várták már azt, aminek az árnyéka a fejük fölött kísértett. Mikor mind-
nyájan köréje gyülekeztek, parancsolólag szólalt meg Nagyapám: 

— Kiáltsatok most, hogy elhallatszódjék az út fordulójáig. 
— Minek? — próbált érdeklődni valamelyik. 
— Csak ú g y . . . jelnek, hogy észrevegyék ott, amit akarok. 
Körbeállották hát s beleharsant az esteledésbe: 
— Hejhó! Hahó! 
Pár perc multán szekér döcögött elé a kanyarodónál. Két hallgatag 

legény egy három-vedres hordót csusztatott le a saroglyából s elhelyezte 
a tutajon. Az atyafiak csendes érdeklődéssel szemlélték az eseményeket s 
Török Gazsi megértően mosolygott hosszú, szőke bajusza alá. 

— Értem már, a régi nagyivásokat akarja végigcsinálni az öreg. 
Hiszen ezzel meg is öli a búsulást, bizonyosan. 

A legények karcsú bokájokat sorakoztattak végig a tutaj közepén. 
Pontosan tizenegyet. Dolguk végeztével köszönés nélkül visszaültek a 
szekérbe s végigporoszkáltak az erdő alá nyujtozkodó úton. Alkalmasint 
így szólott a parancsolat. 

A szekér zörgése belevegyült lassan az erdő zúgásába s akkor meg-
mozdult Nagyapám. Fellépett a tutajra s intett a többieknek is, hogy 
kövessék. Bibliásan áldást mormogott a hordóra, melléje térdepelt s 
elfordította a csapot. Ezt már megértették valamennyien s gazdája került 
azonnal mindegyik bokájnak. Nagyapám csordultig eresztette a kancsókat 
s régi szokása szerint kiloccsantott egy cseppet a magáéból. 
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— Oldjátok meg a tutajt! — parancsolta. 
Megtették s vártak, hogy mikor kerül már ivásra a sor. Az iromba 

tutaj lassan fordult s féloldalával farolt a víz árja felé. Nagyapám fel-
emelte a kancsót. 

— Igyátok ki valamennyien, mert felejtés aluszik a borban. Most 
kezdjük meg a torát a búsulásnak s nekem is, aki a búsulás királya vol-

tam. Most meghalunk mind a ketten, mert megöregedtünk: én is, a búsu-
lás is. 

— Meddig folytatja még a komédiát az öreg? — suttogta Török Gás-
pár s felemelte a kancsót. 

— Hadd folytassa, amíg a borból tart. 
A bokájok kiürültek s készen sorakoztak vissza a hordó mellé. Az ég 

alján feldugta félsovány, sárga orcáját a hold s maradék fényét elszórta 
a hegyek fölé. A szél tökéletesen megszünt s mélységes álmát alunni kezdte 
az erdő. Valahonnan a falu felől egy kuvik keserves jajgatása kísértette 
az aludni nem tudó vénasszonyokat s mindegyike a szomszédja lelkéért 
imádkozott, holott a maga háta mögött érezte a sápadt halált. 

— Be utálatosan vinnyog az az átkozott madár — morgolódott 
Kovács Gábor s a bor után nyúlt, hogy kikergesse magából a borzongást. 

— Foga van az éjtszakának — tódította Bakó Gergé s megfogta a 
bokájt, hogy megkergesse magában a vért. 

— Mink se maradjunk el — gondolták a többiek s egyakarattal ürí-
tették ki a kancsót. 

Nagyapám a tutaj elején, a kormánynál állott s szembehunyorgatott 
a holddal. Bakó Gergé tele kancsót lóbált a kezében s az italos ember 
bizalmasságával odatartotta az öreg orra alá. 

— Igyék maga is nó! Igaz a szó, ha igazán ejtjük, még ha nem 
értjük is. 

Nagyapám a holdat köszöntötte. Belemártotta kezét a borba s szembe-
hintette az éjszakával. 

— Nem látsz te többet itt könnyhullatást!! Víg nótát énekeljetek 
emberek s örök időkre elfelejtsétek, ha mi bánatotok volt, mert lám: búcsú-
zik már tőletek a búsulás. 

Hosszú, hangos kurjantás követte a szavait. Kovács Gábor ajtót nyi-
tott a jókedvének s messze kirepült az a hegyek közé. Pajkos éjféli tündé-
rek dobálódzni kezdtek a hanggal s így repült a kiszalasztott jókedv egyik 
dombtól a másikig ötször-hatszor. Bakó Dénes meglobogtatta kancsóját a 
kezében s az ingó tutajon is táncra egyengette a lábát. Azután nótát 
kezdeményezett csokros jókedvében s segítségére jöttek mihamar a többiek 
is. Csattogott, pattogott, forrott a nóta s megtudhatták belőle a fel-
riasztott madarak is, hogy „Hosszú szárnya a füsti fecskének, jobb a 
lánynak, mint a menyecskének." 

Nóta után jónagyot ittak s ivás után elcsendesedtek egy kicsinyég. 
Szellő szaladt tán végig közöttük s megborzongatta a hátukat, vagy 
valami rossz sejtelem akasztotta meg bennük a nótaszót. Nagyapám 
kiegyenesedett a kormányrúdnál s töltésre nyujtotta a kancsóját. Vidám 
mosolygás derítette az arcát s úgy látszott, hogy meséje a végéhez köze-
ledik. 

— Na még egyszer! — biztatta őket s dörmögő, vén hangján meg-
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próbálta elindítani a megrekedt jókedvet: „Hosszú szárnya a füsti fecské-
nek . . D e csak cserben hagyták most az atyafiak. 

— Minden kancsó után pihenni kell egy kicsinyég, apám, hogy növe-
kedjék az ereje a bornak . . . 

Hallgatagon pihentek hát s a bornak az ereje kezdte meglágyítani 
őket. Lógatták a fejüket s ki a pipájával, ki a szivarjával piszmogott. 
Sóhajtoztak is jelentőségteljesen. Csak a sokat hallgató, sokszor szomorú 
Nagy Gazsinak elevenedett meg az arca. Megtelt a lelke, mert sokszor 
kiürítette a kancsóját s amit eddig a mellébe zárt, szabadjára engedte 
most. Kinézett szemén a búbánat, a tutaj szélére állott külön a többiektől 
s kelet felé nézve előbb lassan, majd hangosan szakadt ki belőle a nóta: 

„Békasót vetettek szivem közepére, 
Szivem közepének kicseppent a vére . . . " 

A csillagok elhalványodtak az égen, talán mert igérkezett már a haj-
nal, de az is lehet, hogy a nóta miatt. A hegyek százszorosra nagyítva 
küldték vissza a nóta fájdalmát. Az atyafiak is felfigyeltek, bár Kovács 
Gábor úgy elejtette a fejét, mint a megétetett csirke. Nagyapám meg-
tántorodott a kormányrúdnál s nekigörbülve iszonyú dühvel hörögte 
feléje: 

— Elhallgass te! Ez nincs benne a mesébe. Igyál! 
— Úgy igaz! Igyunk! — bólongattak reá valamennyien. 
Dehát már hiába ittak. A sírva-vigadás ott kísértett közöttük, szí-

vüket csak búra ajzotta a bor s széles homlokukra odatelepedett az elmult 
századok minden gondja. 

Kanyarodni készült az Olt s gyorsabban hintázta meg a tutajt. 
— Mindjárt a forgónál leszünk — motyogta Kovács Gábor s hajto-

gatva a fejét, önkéntelenül is dúdolni kezdte: „ Békasót vetettek . . . " 
Utánakezdték a többiek is s néhány perc multán megint harsogott, 

jajgatott a szívettekerő nóta: „Békasót vetettek szívem közepére..." 
Nagyapám térdére esett a kormánynál s úgy ordította a nóta közbe: 
— Nem igaz . . . Hazudsz! . . . Elrontod a mesét. 
Hangját elnyelte a nóta s túlharsogta a haragvó Olt. A szívek már 

tágra nyíltak s úgy ömlött belőlük a búsulás, mint a nyári eső a nagy 
meleg után. Nagyapám eltorzult arccal bámult közéjük s látta már, hogy 
elrontotta valami szépen kiácsolt játékát. Riadt szemeiből különös lángot 
lövelt ki a megháborgatott őrültség s maga elé nézett az Olt tajtékzó 
vizére, ahol sok halál kelt ki már az örvénybe vetett búsulásból. Hirtelen 
nehéz súlyként ült a mellére valami s megfeszítette a karját. 

— Nem hallgattok? Nem? — Megölöm bennetek a búsulást. 
Nekitorpant a kormányrúdnak, majd féltérdre ereszkedett s vén 

izmai szinte megszakadtak az iszonyú erőlködéstől. A tutaj hirtelen per-
dült egyet maga körül, aztán féloldalra fordult s lerázta magáról a terhet. 
A nóta hangját egyszerre metszette el a halálsejtés megdöbbenése. Csend 
lett. Később egy-egy fuldokló kiáltás izent vissza még valamit erre a 
világra. Aztán Nagyapám bukkant fel a habokból egy gerendára kapasz-
kodva görcsösen s visszasivította hosszan, borzalmasan: 

— Magvaszakad a búsulásnak! 
Hangjában őrültsége teljes, vérvörös pompájában virágzott ki. 

Kacsó Sándor. 
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