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De a büszkesége neki sem volt nagyobb. A szegény király nem 
küldte el a várkulcsokat, hanem ment az ütközetbe. Bár parányi sereg-
gel, bár csak néhány hű emberrel, de azért ment délnek. El tűnt , mint 
a nap eltűnik a sötét éjtszakába. 

Mentek u tána a vitézek, csillogószemű emberek a régi hadak ú t ján , 
a nagy folyó mentén. El tűntek ők is, mint a királyné álmában a csil-
lagok. 

Ot t könyökölt most is a királyné a vártornácon, onnan nézte most 
is az ő fényes napjának, királyi urának eltávozását, a sok fényes vitéz 
tovavonulását . Utánuk nyu j to t t a két kar já t , t án hogy visszatartsa őket. 
Hasztalan. 

Mentek, mentek a nagy folyó mentén és — eltűntek. 
A királyné didergett. Összébbvonta sárga selyemköpenykéjét és 

bement a fekete palotába. 
És azután vár ta , vár ta , soká vár ta vissza a királyné a bánatos 

királyt. De hiába vár ta . Hiába vár ta azután sok asszony a dél felé 
elvonult hősi vitézeket, elszállt csillagokat. Lehulltak, eltűntek, sohasem 
jöt tek vissza. 

Igaz volt az álom. 
Csak a vörös félhold ragyogott a meghasadt égbolton, a ket té tépet t 

ország fölött. T a r c z a y E r z s é b e t . 

Ó, MILYEN JÓ IS VOLNA... 

Ó, milyen jó is volna gyermekké szelidülni, 
Zöldrefestett padokba most újra beleülni. 
A gondbatyut ledobva, könnyű táskával járni, 
Parancsot nem ismerni, víg csengetésre várni. 
Ó, milyen jó is volna örömpohárból inni, 
Álomországban járva tündérmesékben hinni, 
Kerekre tágult szemmel csudákra lesni: ott van! 
Színaranyat keresni játszótéri homokban. 

Ó, milyen jó is volna a mát elhagyni lopva, 
Megunt játékot messze ellökni a sarokba, 
Könnyű lábakkal futni, versenytársat elhagyni, 
Szembejövő barátra harsányan rákacagni! 
Ó, milyen jó is volna nem látni, de csak nézni, 
Apró gyerekversecskét hadargatva idézni, 
Nem tudni, mi az arany és mennyi itt a talmi, 
Meg nem értett dolgokról ártatlanul szavalni. 
Ó, milyen jó is volna padvárunkba bebujni 
Az életlecke helyett könnyebb leckét tanulni, 
A gondatlanság édes mézeskenyerét enni, 
Ó, milyen jó is volna újra gyermekké lenni! Vathy Elek. 
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