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Most egyszerre még messzebbről felhangzott ú j ra — elnyujtva 
az előbbi kiáltás : 

— Hahó ! — Hahó ! . . . 
Könyörgő, vonagló fá jdalommal szállott fel. Majd : halálsóhajba 

veszve hullott alá. De nem jö t t sehonnan sem reá válasz. 
Az emberek megrendülve figyeltek fel ismét. Mindenki érezte, 

hogy odakünn, a fekete, t i tokzatos pusztaságban egy elhagyott ember 
haldoklik. 

S lelkük, mint egy sokfülkés ércterem — verte vissza újból és újból 
a kétségbeesett kiáltást . Hiába tapasz to t ták kezüket dobogó szivükre, 
hiába mozgatta a jkuka t hangtalanul felerőszakolt képzetek össze-
visszasága — az idegen ember szava, alighogy elmerült, egy másik bérc-
fokáról ismét nekilendült és reménytelen siránkozással repült keresztül 
az éjtszakán. 

De végre elült a belső zaj . A fá rad t utasok reszketve dőltek hátra 
a padokon. Az a jkak és kezek kínzó vitustánca abbamaradt . S az idegek 
mintha megnyugodtak volna. 

Soká nem mozdult semmi sem. Ekkor úgy tetszet t , hogy valaki 
odakünn halkan járkálni kezd. Egyformán, nem nagyon sietve — köze-
ledett a veszteglő kocsisor felé. Néhol nesztelenül belesüppedt a dús 
pázsitba. De nemsokára megzörrent a pályaszél lefelé lejtő kavicsosa. 
Most hallatszott, amint megáll. Egy hangosabb dobbantás. A töltésre 
vetet te magát . És hallatszott újra , amint a léptek lassan megkoppan-
nak a heverő köveken. Egy — ket tő — három — négy . . . Halk nesz 
a kocsioldalon. Valami felfelé tapogatódzik ; ablaküveg zörren. Vékony-
hangú karcolás súrol végig. Éles, kemény köröm. Mindenki egyszerre 
kifelé fordul. S iszonyatbatorzuló tekintet tel merednek a sötét ab-
lakra, ahonnan üvegre tapadó sárga arccal és borzalmas szemekkel 
néz be reájuk a rettenetes Csend. Fuimus. 

LÁNCSZEMEK. 

Vidám nagyasszony volt a dédanyám, 
Szép emlékére, ó, híven vigyázok! 
Amerre lépett, énekelt a föld, 
És integettek dús aranykalászok. 

A nagyanyám — törékeny porcellán — 
Kék messzeségek álmait kereste, 
De fuksziát nevelt az ablakán, 
S virágai közt érte őt az este. 

Mint bálkirálynőt látom trónusán 
Vörös rózsákkal, drága, jó anyámat. 
Rövid királyság volt a bálterem 
S az élet útja hosszú, hosszú bánat. 

Nekem a fényből ennyi sem jutott. . . 
Hunyt csillagokról sóhajok susognak 
S holt szívvel járok halkan, álmodón, 
Árnyán a néma, dermedt ciprusoknak. 

Tóth Jolán. 


