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ossz híreket hallott Mihalovicsról s egy este fölkereste. Barátja
ágyban feküdt, tüdeje utolsó roncsait köhögte.

— Csak tán nem vagy beteg? — kérdezte tőle megdöbbenve Keresztes.
Mihalovics épen egy rettenetes rohamot fojtott el:
— Beteg? Soha életemben nem éreztem még magam ilyen erősnek és egészségesnek.
Keresztes tudta, hogy nem lehet vele okosan beszélni, hát előbb
nagy kerülőt tett és a végén csak úgy mellesleg jegyezte meg :
— Hiszen látom, hogy kutyabajod sincs, kevés szanatóriumi üdülés azért mégis rád férne.
— Micsoda?
— Azt mondtam, hogy legjobb lenne, ha befeküdnél egy vagy két
hónapra valamelyik szanatóriumba.
Mihalovics szólni akart, de éles nyilalást érzett a mellében. Arca
eltorzult a pokoli fájdalomtól. Dühöngő káromkodások között támaszkodott fel.
— Ki innen ! — lihegte. — Ki innen bitang ! Vagy gyere és feküdj
akkor te le helyettem ebbe az ágyba. Kínlódj te még hat hónapig, amikor tíz nap alatt is megdögölhetsz.
Keresztes látta, hogy így nem bír vele.
— Engedd meg legalább akkor azt, hogy egyidőre ideköltözzem.
Néhány hétre csak. Addig, ameddig megint fölkelhetsz
Mihalovics hallgatott. Jó idő mulva szólalt csak meg :
— Helyes. Beleegyezem, de csak egy föltétellel.
— Mi az?
Újra fuldokolni kezdett, az egész testét parázsló tűz égette. Akadozva, nehezen lélekzett.
— Ismerős vagy az Akácfa-utcában? — kérdezte.
— Nem.
— A Körúthoz eső szakaszán van egy piszkos kis kávémérés,
keresd meg. Ott muzsikál az az öreg cigány, aki nekünk annakidején
Sárhelyen is húzta. A kis Csáki. Emlékszel?
— Emlékszem.
— Kerítsd elő. Ha magaddal hozod, hozzám költözhetsz.
— Mit akarsz vele?
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— Semmit.
— Hát akkor?
— Ne faggass. Nem tudok olyan sokat beszélni. Spórolni kell
a tüdőmmel. Elhozod, vagy nem?
— El.
— A többit majd megtudod, ha Csáki is itt lesz. Most pedig eredj.
Keresztest bántotta, hogy nem érez semmiféle meghatottságot.
Sokszor átélte már magában ezt a pillanatot s mély megrendüléssel
gondolt mindig erre az órára. Különös, mormogta, hát csak ennyi az
egész? Úgy látszik, ő már Mihálovicsot régen eltemette.
Ime, így hullik le és így tűnik el nyomtalanul egy élet. De hát ki
intézi ezt? Ki válogatja ki őket? Ki nyúl közéjük? Egy titáni orgyilkos
teszi rájuk a kezét, vagy egy angyali lehellet érinti csak meg a megbélyegzetteket?
Autóba ült és az egyik orvosismerőséhez hajtatott. Az készséggel
vállalta, hogy megnézi Mihalovicsot.
— Nem tudsz valahol egy megbízható ápolónőt? — kérdezte
Keresztes tőle.
— De. Följegyeztem néhánynak a nevét.
Megadta a címet. Keresztes néhány perc mulva az ápolónő lakásán
volt. Pár szóval megegyezett vele s előre kifizette két hétre.
Mihalovics, amikor az orvos beállított hozzá az ápolónővel, revolvert rántott elő és rájuk fogta. Nagynehezen mégis lecsillapították
és az ápolónő ottmaradt. Keresztes, ahogy hazaért, rögtön felhívta
telefonon Simont.
— Eh ! — kiáltott bele Simon a kagylóba, amikor közölte vele
a dolgot — torkig vagyok már ezzel a haldoklással. Leitta magát megint
bizonyosan. Fölkavarta a gyomrát a nagy világfájdalom.
Keresztest bosszantotta a hang :
— Ne lármázz és ne fecsegj szamárságokat. Meg fog halni, ha
mondom. Én láttam, hogy milyen állapotban van.
Simon morgott valamit.
— Estére mit csináltok? — kérdezte Keresztes.
— Egyelőre nincs semmiféle tervünk.
— Akkor gyertek el tízre a Metropolba.
Együtt vacsoráztak. Kurucz az egész idő alatt hallgatott.
— Már a mult héten sejtettem mindent — szólt. — Már akkor
láttam, hogy elvégezte.
— Ugyan — akadékoskodott Simon. — Te öt év óta folyton temeted.
Kurucz Kereszteshez fordult:
— Akkor éjtszaka, amikor a báróné meg te otthagytatok bennünket,
berúgott és dühöngeni kezdett. Egymásután törte össze a poharakat
s egy félmarék üvegcserepet meg is evett.
Simon ebben sem talált semmi különöset:
— Átmeneti és enyhe delirium trémens. Poharat, barátom, már
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én is nyeltem. Nem komoly tünet. — Majd hozzátette — Az, amit a
délutáni lapok írnak, sokkal érdekesebb.
Keresztes megrebbent.
— Micsoda?
— Nem olvastad?
— Nem.
Simon nem hitte.
— Ne bolondozz, kérlek.
— Mondom, hogy három nap óta már a színét sem láttam egyetlen
ujságnak sem.
— Megírták a párbajt. Természetesen a bárónét tették meg
hősnőnek. Valamennyi lap úgy állítja be az esetet, hogy miatta szólalkoztatok össze.
Keresztes behozatta az egyik délutáni lapot és izgatottan futotta
át a párbajról szóló cikket. A riporter nem nevezte meg a bárónét,
a portré azonban, amelyet a színházi öltözők és hálószobák ajtaja
előtt leskelődő bulvárszellemesség nyelvén és ecsetjével róla festett,
minden ostobasága és izléstelensége mellett is pontosan ráillett.
Mélységes csömör fogta el. Irtózott a nyilvánosságtól s most,
hogy hangtalan és zajtalan élete legszemélyesebb eseményét dobták ki
az utca sáros kövezetére s a lapok az egyszerű összeszólalkozás helyett
egy hazug kaland és egy nem mindennapos szerelmi viszony ingerlő
érdekességét csempészték a közönséges korcsmai verekedés hátterébe,
maga iránt is leküzdhetetlen utálatot érzett. «Szélhámos csepürágó» —
biggyeszti majd el a száját előkelősége és magasabbrendűsége sértett
fölényével a báróné, amikor kezébe nyomják az ujságot s még csak
egy röpke pillantásra sem méltatja a cikket, hogy hozzá ne érhessen
gőgjéhez és testéhez ez a plebejusi kakaskodás és szenny.
Marcangoló gyűlölet tépdeste. Ime, megint magára és életére
ismerhet. Nyitott seb, eleven fekély, szörnyeteg mása az isteni remeknek,
akit csak azért szültek, hogy minden szavával és minden tettével visszaröhögjön az égre és bemocskolja magában és másokban is a fölséges
embert. Nem imádkozhatik, mert az ő ajkán káromkodássá ferdül még
a fohász is, nem segíthet, nem ölelhet, nem szerethet, az ő áldozása
és ártatlansága, megváltás helyett csak elvetemültséget, a kárhozás
kényszerét és a kérkedő fortelmet égeti bele a szívekbe. Kétségtelen,
hogy különböző alakban kezdettől fogva él s ha az Isten az érzés, ő
a gondolat. Árnyéka annak a megfoghatatlan káprázatnak és diadalmas
csodának, amely a világot átfogja. Mire vár hát még, miután ezt is
tudja? Miért nem zúzza szét a legelső falban a fejét?
Simon látta, hogy Keresztes gyötrődik, megszólalt:
— Hagyd, kérlek, hadd ugassanak. Fogadni mernék, hogy az egész
a Décsy báróék műve. Ismerem ezt a hitvány népséget.
Kurucz is megjegyezte :
— Úgy van. Hallgatni kell.
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Keresztes gondolkozott. Bármit tesz, csak árt vele az ügynek.
Újabb találgatásokra és rágalmakra ad alkalmat. Rászabadítja
a bárónéra az egész Budapestet. Mezitelenre fogják vetkőztetni mind
a kettőjüket. Legokosabb tehát, ha nyugodtan és szép csendben
megvárja a fejleményeket. Ha a báróné közben esetleg írna, vagy
üzenne, egy rövid levélben el fogja neki mondani az esetet. Ő Décsy
báróra már nem is emlékezett, a másik fiatalembert pedig nem is ismerte.
Másnap megint fölment Mihalovicshoz. Amikor benyitott hozzá,
az első pillanatban nem akart hinni a szemeinek. Rendes, tiszta szoba
fogadta, az asszonyi kéz egy délelőtt meleg és barátságos otthont varázsolt a régi siralomházból.
— Hogy vagy?
Mihalovics fölnézett:
— Amint látod — javulok. — Aztán megkérdezte. — Megtaláltad?
— Kit?
— Csákit.
— Meg — hazudott Keresztes. — Estére itt lesz.
Nem is gondolt rá persze, hogy megkeresse. Beszélt az orvossal
s az kijelentette, hogy Mihalovics menthetetlen.
Nem akarta fölöslegesen fárasztani a beteget, kevés ideig még
maradt, aztán elbúcsúzott tőle. Csapótól kapott levelet. A délelőtt és
a másnap így szaladgálásokkal telt el. A fővárosnál jóváhagyták a
Francisztiné kérését, elérkezettnek látta tehát az időt, hogy ismét
teljes erővel nekifeküdjék az ügynek.
— Ha sürgős a dolog és mindenáron eredményt akarsz — mondotta Csapó — akkor beszélj a miniszterrel.
Keresztes egy percig sem állt, az órák azonban még így is olyan
keserves lassúsággal cammogtak, mintha megrekedt volna valahol
az idő kereke. Leginkább a báróné hallgatása nyugtalanította s minden
félórában hazatelefonált Ferinek, hogy nem érkezett-e levele. Kétségtelen, hogy a báróné a történtek után beszélni akart vele. Közben azonban találkozhatott Margittal s az egyszerre megváltoztatta a helyzetet.
Fölment Kuruczékhoz, de csak az öreget találta otthon. Az épen
várta, mert az öregasszonyt kilakoltatták és kitették az utcára. Keresztes,
amikor az öreg közölte vele, hogy ezzel a per sorsa végérvényesen
eldőlt, gondolatban megfutotta azt az utat, amit ma Mihalovicstól
idáig megtett. Nem fogja elbírni ezt a rengeteg terhet. Nem is tárgyalt
tehát Kuruczczal, hanem elrohant. Francisztinét bútorostul együtt
fölrakatta egy teherkocsira s a lakására vitette.
Lázas türelmetlenségében kapkodva csinált mindent s állandóan
a haját tépdeste. Idegességétől és ordítozásától még Feri is megrettent.
Amikor az öregasszonynak az utolsó bútordarabját is leemelték a kocsiról, behívta magához Ferit a hálóba :
— Én néhány napra szállodába költözöm. Addig viseld gondját
ennek a szerencsétlennek.
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Az óvónőt is megnyugtatta, hogy ne aggódjék és ne törődjék
semmivel, a hét végére majd szerez neki lakást, addig érezze magát nála
úgy, mintha odahaza lenne. Indult, amikor az előszoba csengője váratlanul megszólalt.
Az ápolónő nyitott be.
— Azonnal tessék jönni — lihegte elfulladva.
Keresztes megdöbbent :
— Mi történt?
Az ápolónő a kezét tördelte :
— Majd elmondom, most tessék jönni, nincs idő.
— Meghalt?
— Nem.
Útközben mesélte el, hogy ezelőtt egy órával kevés időre magára
hagyta Mihalovicsot s mialatt lent járt orvosságért a patikában, a beteg
felkelt, bekiabálta a házmestert s egy csavargó lányt hozatott fel az
utcáról vele. A lány most is ott van s Mihaloviccsal együtt trágár dalokat énekelnek.
Megérkeztek. Amikor Keresztes benyitott a szobába, Mihalovics
ült az ágyban és épen a Radetzky-indulót énekelte.
Az íróasztalon két égő gyertya között a feszület állott. A függönyök
le voltak eresztve. A lány, egy vézna és szeplős termetés, az ágy előtt
ült a szőnyegen.
Keresztest a látvány zordon fensége lenyűgözte. Kivert és leigázott
pogány istenek áldozhattak így a tovatűnő életnek. Ez a robogó búcsú,
amelyben néma légiók, görgő sziklák s egy meghasadt emberi kiáltás
vonultak zárkózott menetben a sír felé, ebben a pillanatban megrázta
maga fölött a mennyezetet s a szárnyaló, ütemes dübörgés harsogó
visszhangot vert maga után a levegőben.
A lány, amikor megpillantotta őket, megszeppenve emelkedett
föl a földről. Mihalovics is elhallgatott.
— Menjetek ki — szólt a lányhoz.
— A két nő kiment.
Szeme lángolt, homloka tüzelt, beesett, barázdás arcán a közeli
halál borzalmas és megrendítő szépsége égett. Magához intette Keresztest.
— Pajtás — kezdte — időm letelt. Mennem kell. A fiókban van
a végrendeletem. Nincs senkim, akitől búcsúzhatnék, kitagadott kutya
voltam egész életemben. Mégse haragszom, az imént kibékültem az
Úristennel. De meg kell hogy átkozzam a fajtámat, meg kell hogy
verjem ezt a földet, mert azt akarom, hogy ti ragaszkodó, görcsös,
halálos és megváltó szerelemmel szeressétek.
Keresztes zokogni kezdett.
— Ne sírj — suttogta a beteg. — Nagy örökség marad utánam.
A sorsom. Okulhattok. Ne akarjatok fiam soha nagyot. Bízzátok ezt
a púposokra, a keszegekre és a plundrásokra. Nekik megbocsájtják,
egyedül nekik szabad. Sose jusson eszetekbe, hogy megháborítsátok
Napkelet
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a kapcabetyárokat, mert helyettük ti kerültök föl az akasztófára. Gőgös,
dölyfös, öldöklő vággyal megvert fajta ez, a haláltánc minden öröme.
Én a lábuk alá feküdtem, rajtam kibokázta magát apraja, nagyja,
kövére és girhese. Mégis szeretném most utoljára magamhoz szorítani
őket. Az egész veszett falkát, mind, aki belémmart és megugatott.
Az ő helyükbe én is így csaholtam és fenekedtem volna.
Fel akart ülni, de erőtlenül visszahanyatlott:
— Vége. Látod, a testem már cserben is hagyott. Emlékszel?
Ezelőtt húsz évvel. Késő éjjel, titkos remegések, halvány, reszkető kis
bánatok idejére. Akkor még nem jártam veletek. Egyszer vittetek csak
el a kocsmátokba. Oda, ahol esténként az a lány várt rátok. Hogy is
hívták? Mi? Irmának, ugy-e. Érdekes, milyen világosan látom magam
előtt. Őt is, a szobát is, titeket is. Nézd csak Kuruczot, hogy bámul,
milyen rajongó esdekléssel és szent áhítattal karol bele a semmibe.
Hallod a csendet? Milyen halkan veri a perceket.
Keresztes megrázkódott.
— Ne ! Ne mozdulj ! — folytatta lázasan Mihalovics. — Figyelj,
kint hullnak a fákról a levelek.
Reszkető ajakkal halkan dudolni kezdte az elfelejtett éneket:
«Ősszel az erdőt járom,
Átalölelve a párom,
Mért nem jöttél tavasz idején

...»

A dal tovaszállt, mint az illat, eloszlott, mint a pára s az utolsó
hangok belehullottak a lebegő gyertyalángba.
Iszonyú erőfeszítéssel fölemelte a karját és az ajtó felé mutatott.
— Hívd be. . .
Keresztes kiszólt s a két nő lábujjhegyen belépett.
— Gyere . . . — intett a haldokló az utcalánynak.
A nyomorult, a másik kitagadott, az ágyhoz lépett. Arca átszellemült, az elmúlás s a közeledő mennyei irgalom ebben a pillanatban megváltották benne is az életet.
— Énekelj — kérte elhaló hangon Mihalovics.
A leány habozott, majd hirtelen elhatározással térdre ereszkedett.
Összekulcsolt kezét az arca elé emelte és tiszta, csengő hangon elkezdte
mondani az Úrimát:
«Miatyánk,

ki vagy a mennyekben

...

Amikor befejezte, felemelkedett és hátrafordult Keresztesékhez.
Alakja megnőtt és kiegyenesedett:
— Elment. . .
Ennyit mondott csak, de ahogy állt, mozdulatlanságában és jóságának szinte mennyei tisztaságában, a föld fölé emelkedve, hangjában
az angyali üdvözlet harangszava csilingelt.
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Keresztes az ágyhoz lépett. Lezárta Mihalovics szemét, aztán ő
is letérdelt s a halott kezét az ajkához emelte.
* * *

Másnap hajnalban kelt. Még nyolc óra sem volt, amikor Kuruczékhoz becsöngetett. Kurucz megrémült, amikor megpillantotta :
— Meghalt?
— Meg.
— Mikor?
— Az este.
Kurucz pillanat alatt fölkészült és akkor megkérdezte :
— Kivitték már a temetőbe?
— Még nem.
— Akkor gyerünk.
Keresztes megállította :
— Kérlek szépen, légy szives és szólj Margitnak, szeretnék néhány
szót váltani vele.
Kurucz nagy szemet meresztett:
— Margittal? — csodálkozott. — Hát nem tudod? Elutazott.
Még a mult héten.
Keresztes azt hitte, hogy nem jól értette.
— Elutazott?
— El.
— Hová?
— Lement néhány hónapra Ágnes nénihez.
Keresztes előtt egyszerre megvilágosodott minden. A két nő találkozása tehát megtörtént — és Margit megfutott. Őt akarja vajjon
ezzel megtéveszteni, vagy komolyan feladta a küzdelmet? Erre csak
Margit, vagy a bárónő adhatnának feleletet. Mit tegyen? Fölkeresse
az asszonyt? Vagy elutazzék Margit után? Most nincs ideje, nem beszélhet egyikkel sem. Egyelőre kénytelen várni, mert el kell temettetnie
Mihalovicsot.
Kuruczot kérte meg, hogy a temetést bízza rá valamelyik temetkezési intézetre. A gyászhírt még a délelőtt folyamán közölte a szerkesztőségekkel. Mihalovics halála osztatlan, igaz részvétet keltett.
A lapok a kegyelet és a hódolat hangján emlékeztek meg róla, kiemelték rendkívüli érdemeit és mint az irodalom nagy halottját adták át
az anyaföldnek és az emlékezetnek.
Keresztes két napig egy percet sem pihent. Állandóan úton volt,
személyesen intézett el mindent, utasításokat adott, rendelkezett, eljárt a hatóságoknál, maga küldötte szét a gyászjelentéseket és közben
táviratozott Margitnak is, a leány azonban nem válaszolt a sürgönyre.
A temetés reggelén Feri azzal költötte fel, hogy Francisztiné az előző
este eltávozott hazulról és reggelig nem jelentkezett. Mielőtt elment,
nagyon el volt keseredve, nem lehetetlen, hogy öngyilkosságot követett
34*
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el, legjobb lenne tehát, ha bejelentené a dolgot a rendőrségnek. Keresztest ezúttal nem riasztotta meg az öregasszony eltűnése. Az elmult
napok alatt félholtra hajszolta magát s most csak ezt a halálos fáradtságot érezte.
— Nem mondott semmit, amikor elment?
— Nem.
— Majd előkerül — zárta le az ügyet Keresztes.
Már tíz óra előtt kint voltak a temetőben. A gyászoló közönség
is gyülekezett és nemsokára Kuruczék is megérkeztek. A halottasházban,
jóllehet Mihalovics református volt, nagy szál gyertyák égtek, a koporsó fejénél ott állott a feszület. A szertartás külsőségeit és ünnepélyességét az egybegyültek felvonulása, az alabárdosok méltóságteljes hallgatása, a lassú beszéd és a temetkezési intézet embereinek sürgésforgása adta meg. Az egész ceremónia rövid imából állott, amit a püspök
mondott el.
A néhányszavas könyörgés után leszögezték a koporsó födelét.
A halottaskocsi mögött levett kalappal Keresztesék, Mihalovics barátai
és tisztelői, a kormány és a hatóságok képviselői, hátul a gyászolók
serege, ujságírók, művészek, néhány ismeretlen nőszemély, végül öthat bámész gyerek sorakozott fel.
Keresztes látta a tömeget, hallotta a búcsúztatókat, de nem tudott
magának számot adni arról, hogy tulaj donképen mi történik körülötte.
Ebből a tompa kábulatból csak akkor riadt fel, amikor hirtelen felhangzott a kántor éneke s rá nyomban lapátolni kezdték a sírba a földet. Feltekintett és körülnézett. A közönség már oszladozott. Azok,
akik hátrább állottak s türelmetlen kíváncsiságukban letaposták a szomszédos sírokat, most előre furakodtak, belenéztek a sírba, elolvasták
a feliratot a fejfán, lehajtották fejüket, valamit morogtak, aztán ők is
mentek. Lassú léptekkel hagyták ott a sírt, útközben néhányszor még
visszanéztek s amikor kiértek a köves útra, kihúzták magukat, feltették a kalapjukat, begombolták a kabátjukat s szinte délceg léptekkel
igyekeztek a kijárat felé, hogy minél hamarább belevesszenek az utcába,
a zajba, a porba, a füstbe és piszokba, a csörömpölő és lármás életbe,
amely már várta őket.
A sírtól nem messze hatalmas obeliszk mutatott föl az égre.
A szárnyas márványangyal arcát és karját kikezdte az idő s a feltámadásra figyelmeztető mozdulatban nyoma sem volt többé a fölemelkedésnek és a hitnek. Az omladozó szobor megrepedezett talpazatával,
olcsó márványanyagával, amelyen rések támadtak s a repedésekből
hullott a mész és a kő, az örök élet helyett az elmúlás méla és szívbemarkoló gyászát hirdette. Mellette kopasz, félig kiszáradt akácfa virrasztotta a temetőt. Egyik lehajló ágán borzas kis cinege tisztogatta
a csőrét.
A négy sírásó, aki a koporsót elhantolta, betemette a gödröt, neki
állott, hogy sarkosra vágja a sírt s amikor elkészültek, körülmustrálták

533
a hosszúkás négyszöget, hogy szabályos-e. J ó n a k találták, mire megemelték k a l a p j u k a t és o t t h a g y t á k Kereszteséket.
Most már csak hárman állottak a fejfa előtt.
Mihalovics György
élt 35 évet.
Eddigi életük elevenedett meg a lelkükben, s lábuk előtt hirtelen
szakadék nyílt fel. De ez a mélység feneketlen és sötét volt s úgy rémlett, hogy lángoszlop emelkedik a magasba előtte. A halál küszöbén, az
ismeretlennek a pitvara előtt megsajdult és fölkiáltott bennük a megsebzett, fájdalmas élet. Egy lépés csak, f u t o t t át r a j t u k a gondolat s
mind a hárman odaát lehetnének. De egyikőjük sem t u d o t t megmozdulni, egy láthatatlan erős kar t a r t o t t a és fogta őket s a mélység lassan
elfödte és bezárta roppant kebelét.
Kurucz szepegve sirdogált, könnyei végigfolytak arcán. Ez a hangos sírás most kimondhatatlanul jól esett neki. Simon egy helyben állott,
a hantokat nézte. A közelben nem volt már senki s a csend észrevétlenül beborította őket. Ekkor Simon halkan köhintett, u t á n a érces,
segedelemre hívó, panaszos hangon r á z e n d í t e t t :
Perelj uram perlőimmel
Harcolj én ellenségemmel.
Te paizsodat ragadd elő
Én segedelmemre állj elő,
Dárdádat nyujtsd ki kezeddel
Ellenségimet kergesd el.
Mondjad azt az én lelkemnek
Tégedet én megsegítlek.
Arca kigyulladt s kiálló hegyes ádámcsutkája t o v á b b remegett,
amikor az éneket befejezte. A zsolozsma, amelyben egy pogány lélek
harci gerjedelme sürgette fegyverkezésre az urat s amelyben a gályára
és máglyára indulók viharos és zord rendületlensége fenyegetett s szólít o t t a hangos szóval a meggyőzhetetlen, erős és hatalmas igaz Istent,
tovahullámzott s elszállott a néma sírok és bezárt kripták felett.
Utána elsimult a levegő s hirtelen megint csönd lett. Keresztes
letérdelt, magához ölelte a sírnak fölhányt földet és zokogva borult
le a rögökre.
— Mért hagytál itt? Mért mentél el? . . .
Ez a pár gügyögő, egyszerű szó szakadt föl csak belőle, az édesanya keblén, a föld megmozdult szíve fölött csak panaszkodni és sírni
lehetett. Csak leborulni és árva, vigasztalan, gyermeki nagy zokogással megvallani a rögöknek, hogy nincs senki, aki itt fönt fogná a kezünket s aki puha, meleg csókjával letörölné a könnyeinket.
(Folytatása következik.)

Bibó Lajos.

