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azokkal a szavakkal u tas í to t ta el a nyomorul takat , hogy ma jd a magya-
rok fogják kif izetni . . . 

A rádió mondta be, hogy az egyik ha tá rment i község már 12 óráig 
magyar terület volt, a magyar közigazgatási hatóságok már meg is 
érkeztek. De a román állam a megegyezést 12 óra mulva nem ír ta alá, 
mert a magyarok még többet követeltek . . . 

Egyik este a «Capitol»-mozgó előadása alkalmával cseh ka tonáka t 
lát tam a mozi előtt sétálni. A csehek nyári Szokol-ünnepélyén előadandó 
tornagyakorlatok betanítása végett á tu tazóban voltak Jugoszláviába — 
ahonnan szintén lesznek résztvevők — és volt párórai tar tózkodásuk 
Temesvárott . Másnap hol i t t , hol ot t hal lot tam azt a hírt, hogy tegnap 
este katonai bizottság volt Temesvárot t a város átadási módozatainak 
megtárgyalása céljából stb. . . 

Szegény véreim ! Talán igazatok lesz ! Most még nem mertelek 
biz ta tni benneteket azzal a szóval, hogy biztos ! Csak azzal, hogy ta lán ! 
De reméljük, hogy a «talán» belátható időn belül biztos lesz ! Adja Isten, 
hogy úgy legyen. 

Figyelő. 

V E R S E K . 
OTTHON. 

Borult homlokú fák alatt heverészek. 
sötét és hűvös permeteget szűrnek arcomra — árnyukat 
Itt heverészek, mondom, alattuk s hallgatom 
hogy horzsolja koponyájukat a suhogó idő. 

A szőlősdomb néz velem farkasszemet, 
édes sorok nyujtózkodnak ott: pirosgyöngy, rizling, izabella 
mosolyuk aranyesője mossa szemem képeit. 

Ólmos bocskorú napjaim úgy vánszorognak itt, 
mint a szélütött emberek, akik között élek 
s úgy érzem, övék az én súlyos életem. 
Jaj, ezek az emberek ! mint a tükör 
belehelt lapja, úgy fordul rám a szemük; 
csak az arcuk lobog feketén, mint a gyülölet 
s mint rosszul rejtegetett ököl, 
úgy feszül pofacsontjuk a bőr alatt. 

Testvérük az igábatört barom. 

Sorsuk keseregve ég mint a redves fűzfa, 
maró füstjétül könnyek gyülnek az Úristen szemébe. 

Képes Géza. 
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ÉDESANYÁM BEHAVAZOTT SIRJA. 

Kiért holtomiglan záporzik a könnyem, 
szegény anyám sorsa fekete volt szörnyen. 

Fehér lelke csak a fehér színt szerette, 
s mégis mindig gyászos Ég feszült felette. 

Anyám bús sírjára, mint csöpp angyalszárnyak, 
e szép, fehér télen lágy hópihék szállnak. 

S anyám sírja, melyben boldogságát lelte, 
oly fehér most, mint a Messzibe szállt lelke . . . 

Aradi-Szabó István. 

ISTEN A KERTEM SZERTEZILÁLTA. 

Csapzotthajú fák sírnak az éjben: 
mit tegyek én ? 
Szél veri kint a nagy jegenyéket, 
mindenik furcsa, messzi kísértet, 
intenek, zúgnak, ringnak felém: 
mit tegyek én ? 
Hiszen az ember olyan szegény ! 
Tapogatódzó nyúlt bokorujjak 
szobámig kúsznak: 
mit tegyek én ? 
Virágleányok vak-tehetetlen 
kelyhüket nyujtják: 
mit tegyek én ? 
Elment a fény ! 
Isten a kertem szertezilálta, 
szertezilálta, s elment a fény. 
Mit tegyek, mondd, most mit tegyek én ? 

M. Juhász Margit. 
KÉS. 

Éles késii a bánat, 
Szétvágja éjszakádat. 

Szétvágja sok darabra, 
S ablakod beragasztja. 

Ablakod beragasztja, 
Nap át ne süssön rajta. 

Hogy, bár kinn dús fény árad, 
Csak folytasd éjszakádat. 

Falu Tamás. 
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