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csületet, arcul verem a szentet. Sárt és piszkot 
dobok a tisztára s bünbe keTerem az ártatlant. 

lrta : Sebesi Samu 
Pusztitni törekszem mindenkit, aki nálam

nál különb, mert a harag vezérel és hintem a kon. 
kolyt, terjesztem a gazságot, - mert a gyülöfot , 'Bzzel a 'kriJflly"tíszta, finom irással 

nyerte elsó pályadiját Sebesi Samu: 

• <. • l'Jlem metsz5bb a borotvánál, hegyem gyil
kosabban szur, .mint a tllr. 
"· '.Apró fekete alakokat karcolok a papirra: a 
Mtüket. Ezekből lesznek a szavak. A szavakból 
mondatokat alkotok; a mondatokba gondolatot 
lehellek. 

E lehellet mérges, undok és fojtó párá.zata 
megrontja a v6rt, megbénítja a lelket, fájó zsib
badást olt a szivbe. Minden fájdalomnál kino
s!l.bban szag~atok, száz halálnál százszor jo];}ban 
ölök, mert minden nap, minden 6rában meggyil
kollak, minden percben érzed metsző szurásomat 
s bármeddig :vonszold nyomorult életedet: nem 
.i'~gyog többé neked a nap, nem neked nyílik a 
virág, nem neked zeng ·a madár, nem reád moso
fyognak az emberek. Ember, állat és a természet 
minden bübája számodra többé nem létezik. 

Igy téplek széjjel izeukiut és így engedlek 
élni kínos vergödésben. :fts ha földi kinjaidtól a 
halál m6gslabadit, _ akkor sem stabadulsz me"' 
hatahuamiól. Benyulok a sir üregébe, összeturo~ 
szétmállott csontjaidat, faltámasztóm emlékedet, 
meghurcollak a gyalázatban s oda doblak pré
dául a botrány-éhes világnak. S még akkor is 
százszorosan kinos lesz minden döfé&Jem, mert 
milliók kárörvendezuek, szánakoznak és meg
vetnek„. 

. '.mlem lágy ·M puha,• mint a bársony pelyhe, 
- hegyem k~je.sen izgat, mint kedv~ednek bab~ 
ráló keze. 

'Apró fokete alakokat karcolok a papirra: 
a bettiket. Ezekbfü lesznek:· a szavak. A szavak
b6J. mondatokat alkotolé;~á; mondatokba gondola· 
ltokat lehellek. E lehellet édes, üditő és balzsa
mos, illata fel villanyozzi a!" 'Vért, kéjes mámorban 
ringatja a szivet éa mGiterméken;riti a lelket. 
Minden gyönyörn61 · n~~bb gyönyört nyujtok. 

·Minden boldogságnál inkabb boldogitok. Veled 
vagyok szüntelen. A képz~lét gyors szárnyain 
ismeretlen világokba ragadlak s ha elfáradtál, 
l~ezlek az ábrándoz~~~ ara.nyos szárnyaival; 
Felemellak a magasba.J;lso~ás megelégedést }o. 
pok lelkedbe, mely mindent széppé, tündériessé 
varázsol. Fényesebbn~~~od a nap ragyogá
sát, pompásabbnak a ylfJSók illatát, zeng6bb
nek a madarak dalát :~ . .}füdvesebbnk az embe
rek mosolygását, s bolct~ álmodásodban meg~ 
izleled az üdvözül~ éde'&gyönyörét. Rád borítom 
a dics6ség fényözönét é.s fejedl·e teszem a halha
tatlanság koszoruját. 

·:ms ha földi boldogságodat a halál megsza
kitja, - tőlem akkor sem ragadhat el. Sirod.at 
vil'á.gga.l ékesitem, emlékedet feltámasztom és 
szobrot emelek nevednek. S te akkor is érezni 
fogod a gyönyört, a kéjt, a boldogságot, mert 
milliók siratnak, áldanak és tapsolnak ... 

• 
!ln vaiyok az igazság egyenes szavu tolmá-

.csa. 
Érdek, hízelgés "és részrehajlás ismeretlen 

fogalmak előttem. 'A m.eggyzöződés, az elv, a hit 
előbbre vitelében egy percig sem ingadozom. Aki 
habozik a nagy cél kivitelében, az elárulta, hogy 
g~áva és hogy engedni is kész belőlük. 
~orl Végzett, vagy végzendő munkámna'.c be
c.set ad a lelkesedés, sulyt ad az igazság. Vérem
mlll oltalmazom meggyőződésemet, életemmel vé
dem meg hitemet. Az akadályt nem tűröm, az 
aggódást megvetem, s ha mégis volna, ki gátolni 
merészel, _ bátran lépek a küzdelem színterére. 
Ilyenkor a harc lesz elemem. Ah, mint lüktet 
forgatóm kezében a vér, amint az agy gondola
tailj, ·az ideg-hálózaton gyorsan küldi keresztül 
s én a gyönyörtől reszketve öntöm formába. 
. Védem, oltalmazom és harcolok mindazért, 
amj na.gy, szép, becses és igaz. Gyüiölöm, irtom 

és megsemmisítem mindazt, _ ami törpe, rut, kon-
tár és hazug. . · 

Én vagyok az igazság egyenesszavu tolmá
csa, ki szolgálatában áll a hazafinak, az apostol
nak és a mártírnak. 

'.en, hazugság és irigység hitványszavu tol
mácsa, ferditek, hízelgek, részrehajló és önző 
vagyok. 

A meggyőződést, az elvet, a hitet gyakran 
fecsegem, sokszor teletorokka.l kiabálom, hogy a 
vakokat még jobban megvakitsam. Rajtam min
fien tetszctös szin hazug. Szilárdan egy. percig 
sem állok s a silány lélek önző szava mindig meg-
sugja, hogy merre forduljak. · · · 

Munkámban lelkesedés soha sem vezet, 
csupán a haszonvágy démonai sarkalnak. 

·Az emberiség javáért · való nagy küzdelmet 
nem öslnerem, dc annál lázasabb kapkodás$al 
z8ugorgatom össze . magamnak .a földi jókat. 
.Gyülölörn a felvilágoMdást,· a tudást, a szabadsá
got, mert ellenségeimet latóm bennük; szeretem 
a sötétséget, tudatlanságot, a szólga8ágot, mert 
célomat mozdítják elő. . · · · 

·A harcot kerülöm, mert félek a haláltól; az 

' táplál. ·~ 
Az emberiség átka vagyok. ~ 

• 
Nagy hatalom vagyok nagy emberek kezé-

b~. ~ 

Hadseregeket teremtek; hadseregeket •e
rek szét. 

Nemzeteket teremtek és nemzeteket söprök 
el a föld szinéről. 

Királlyá emelem a kolduet s koldU$sá. te. 
szem a királyt. Felforgatom a zsarnoki trónok1t 
s helyére szobrot emelek a szabadságnak 

Megtermékenyitem a századot ragyogó ekz. 
mé~el, vagy elsüllyesztem a sötétségbe. Termé. 
kenyitek, alkotok, mint a nap melege és az eső 
cs~pjei, rombolok, szétzuzok min'dent, · mint a 
.fagy és viliar. · · . . .. 
· - :Nagy 'és' erlls n~ok a nagyok ,kez~oen. 

• 
·Tehetetlen és nevetséges vagyok ·a.z ostobák 

kereben. 
Repülni akarok szárnyak nélkül, járni Iá.bak 

nélkü-l, tenni kéz nélkül, látni szem nélkül. Ki· 
csíny dolgok nagyképüsködö felfuvása jellemez 
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árµ.lái3ra kész vagyok, mert szeretem az életet. 
, Igen! .Én a hazugság hitvány szavu tolmá

csa vagyok, ki szolgálatában áll a honárulón :tk, 
az önzőnek és a megfizetett szolgának. 

• 
:Én vagyok a szeretet édesszavu tolmácsa. 
Benyulok a sziv mély tengerébe, hol az ér-

• zelmel\ viharai csatáznak. Mindazt, a~i a költő 
agyában forr és lázong, mindazt, ami fáj, vagy 
gyönyörködtet, mindazon gondolatot és eszn1ét, 

. mit a világ legnagyobb jóltevője: a szeretet al
kótott, _ kihalászom, feltárom s közkincsévé te
szem az emberiségnek. 

E közkincsek felett századokon keresztül ál
iok őrt. Megvédek és örökéletüvé teszek a költé
szetben minden becses alkotást. Irgalmatlanul 
eltiporok és megsemmisitek minden kontár mun
kát. 

Az emberiség üdTe vagyok. 
.• 

' :Ép. a gyülölet mérgesszavu tolmácsa vagyok. 
· Indulataim nemtelenek, vágyaim undoritók. 

Epébe mártva belcnyulok a társaság é,s család 
fé1tve őrzött szentélyébe. Piacra hurcolom a be-

mindenoen. ~ ·::-\ ~" " 
M:indig azt hiszem, hogy maglt$8n száriiY.'a

lok, pedig a porban csuszom, azt gondolom, 1iogy 
erőm és hatalmamnál fogva tulemelkedtem min
denen, pedig alant vergődöm tehetetlenül. ' 

Kiesiny és er6tlen Yagyok, az ostobák ·ke· 
zében. 

• 
Ahol csak járok, kisebb, vagy nagyobb 

mértékben mindenü.tt meglát&anak az öntudatos
ság nyomai„. csak egyszer, egyetlen egyszer: El
vakult fejedelmek kezében vagyok bárgyu acél-
darab„. . 

• 
Ilyen százélü fegyver vagyok. Száz felé és. 

százféleképen vágok. Nyomomban átok és áldás 
egyaránt fakadhat. Az emberiség nagy érdekei 
parancsolják, h~gy szabadságomat ne korlátozzá
tok a nagyok, a ieeiiileW8ek ~s a hivatottak szol
gálatában, _ de az emltel'is$g nevében kérlek: 
ne adjatok tudatlanok, gallf.lk és bolondok ke· 
dbe! · · 
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Ujlérfi-és 
fia-ruha 
üzlet!! 
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Kész ruhák, valamint saját szabóságom által, s a iá t szöveteimMl készu1t 

férfi•. és flu-ruhákat, trenchcot és kabátokat · 
legujabb divat szerint készitve, legelőnyösebben szerezheti be 

-------Uj lérl~- és 
liu-ruha 
üzlet!! i 
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·Tavaszi ruhák festése, tisztltása m·eakez·dödöft·l~ZINK-nál, ·c1u.i . - { 
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