
A v Íg c i in.bor ák 
Ir-ta: Sebesl Samu 

. égyeu rnltak. de 11 dal'llnÍriak azL beszélték róluk. 
l?ogy akkoriíkat i..;~nak és olyi:111 zajos mulawziíi;okut 
rc-ndeznek, minth a tize1111é-µ;ye11 Yolná11nk. A kiizvéle
mény a lumpok iri Yiá lis 11 yeh·én . ...fú pi púk" -na k ne
wzic. és a zt ú llnpí1otla meg r·óluk: hogy úgy i . .;z11ak, 
mint a gödény . úgy nye lik 11 bort. mint a szú ra z homok 
' ' YizeJ s annyira teleszívjúk m ag-11kat. mint a 'it.:ivnes . 
.\kik nagyon szigorú a n íté lnek : a világbáború .. rrkölcs i 
halot tni·'-nuk neYezték cl. de ez éppe n olyan túl zús volt, 
mint a gödé11Y. homok és sziHJC's hoz való ha nnlítiís, 
meri hel y rel10.zha ta tla rlll I még se voltak elromol \'[!. r n
kább kedélyes lumpok Yoltak. ukik a katona-élet luí bo
rús izga lmaihn11 m egszo kták. hogy ma ' ' rgau él,je 11 ek , 
mert holnap m eg ha lhatnak ... l ~az, hog·y ez b é kciclí-í
be rr is bekövetk ez hetik. mert n hal á l órú j á al nehéz tisz
tába jönni. d e bé kébe n a nugy kiterjcd ésií dinom -d t'.i no
mot ba jos moti ní lni azza l. lrog ~ ig;y unk. mert .. úgyis 
meghalunk" vagy pedig azzul. hogy .,so hse halunk 
meg ~ ' · ... Szóva 1: minde nké ppe n igyunk. o, de lássuk 
a v íg· cimborá kat! 

_\ víg cimborák egyébké nt j ó humorú, bonvivanL 
bohém kedélyű legények voltak. . \ pénzüket u gya n -
mondjn k ki - ha megis itt á k , - de az esz üket soha 
tiem. Kellemetlensége t nem okoztak senkinek, ami ab
ból is kitünik. hop:y u közönség dcrli s arccal emlegette 
őkel. H a új nút a kerii lt f'orgu lomha. azt mondták, hogy 
ezL Várnai LaC'i ltozta. 1 la jól e· attanó adoma keringeti 
közszájon , mindenki úgy Lud ta. hogy a z a kitünő szí
nésztő l. ag-y Pis tától származik. A m l1sik két cimbora 
nevé t mondjuk a daruviíriakkal .. j ó pipák "-nak. De 
e!-ck is jó csalildból kikcriilt legéuyemhel'ek voltak. 
Várnai Laci pl á ne dzserrtri volt. . \nyagilag lecsúszott 
e~·y kicsit, de szeJlemileµ: n felszínen maradt. Sárfalvá n 
még úllott a meg rozzan t ud nuház. néhány J10Jd elsová
nyodoLt földdel. De hút rozzunbatott a ház. soványodha
tott n föld , med Laci úrfihan e kkor m ég ez a szomorú 
i1 ll apot t·észvé te t nem kelteti. 

A víg; fiúk a kiruccanásokat rendesen a ,.Víg ma
luc ·' -hoz címzcU hormérésben tartották, ahol mihelyt 
<"sapongó ha ng ulatot sz ült a mámor : Várnai énekelt, a 
kéi .. jó pipa" szekund á lt. Nagy Pi s ta pedig szekundálva 
töltög·etett és szavalathoz kész ül!. llvenkor szokta Vár-
nai fi gyelmezteini Pist át : · 

- Csak borda lt ne. tesivé r! fü ne l'ontsd rossz ' Za
' a ln t tal a j ó boritalt! 

.\zonban nem lehet azL mondani . h<~gy deriis é letü
ket, a „VíO' malac"-ba n t.öhötték volna. Uri társaságban 
is megfordu ltak. nhol n mulatozás soha sem lépte túl az 
ill endőség disz kré t határa it. Megjelentek egy alkalom
ma l a daru niri jótékonv nőegyl et karácson yi bazárján 
is. D e nemcsa k jókedvűek. hanem csi nos. szernreva lcí 
fiatal emberek voltak mind a négyen é jó táncosok 
mind a négyen. Má r pedig - mondta szelid humorral a 
tisztelendő úr - ahol szép a szon yok, szép lány ok f o
rognuk-sürögnek eg. tánccal végződő jótékonysági 
vagy más üg . b en : ott u gya n az öregek is sz ívesen lá
tott vendégek. de a szemek su gara. az arcok mo olya é 
a szivek dobogása , - mind a fiatal uraké. 

A négy c. inos legény megérdemelte a drága kincse
ket., mert. amikor a iánc: következet(: a teremben enki 
sem árult petrezselym e t. Tánczivatar rázta a terem pad
lóját, falait é l evegőjét. .\ daru>ári víg legények a for
gó zél g_ or aságúval röpítették körbe a mulatság vala
menn i tán cosnőjét. füzouy o , hogy nagyszerű mulat
ság volt volt. mert a .. Hírharang" riportere leírhatatlan, 
sőt elk épzelhet tlen sikert. emlegetett. Gyöngy Emília 

pedi&" ki az eg:ylctben jcgyz(íi tisztet , mercrrgéí óráiban 
kék har is nyát Yiselt, .. Múmoro:-; éj" cím a latt vershen 
örökítette mcg a bazcír öriime il. Va lóban az l1:milia keble 
úgy hullámzolt u lírni érze lmek hni<Ísa nlat1 . mint a nc)
tiíban a hull ámzó Balutorr teteje. f.~s mi kor· c·sillogó sze
mekkel versét útrl\újtotta il .. ll írhilrang·" szer keszUíj é
ne k , a szerkesz tíí tÍ L' izg·atolla11 pillantott bele. Nem 
u ver·shc. ha nem n Cyöngy l·:milia csi llog·<'> szeme ib( és 
egy j ól alúhúzot( sc'J lwjtás ut,ín íp;~ szlÍ lt: 

- E mili a! Keg·ycdet " .'.\1uzsa nemcsak megihlette, 
ha nem hosszan és forr<Í 11 meµ; is c-"ú koltn u l>omlokál. 

í-:s az11Uí11 m<~ l yen m<.' g-b,í111n. rrnísriap is mind b á rrta, 
hoff \ ' miért sz iilctell szcrkc-,z tiínek és miért nem Mut.:sá
mit hogy 11 ossza11 és forr('rn C'súkol haita \"(> Ina E mília 
homlokát. 

Ezen a nngys ikeríí mulatságon iörtént. hogy a YÍg 
(' imborák a csúrdás és keri 11 µ:(í hevétő l olnidozYa. bcl1ii-
1ött italokkal enyhíi e tték út l'orrúsodott véri ikct . ~gye
bek melle it m egcsemeµ:ézték azl az egyetl e n palack, va
lódi ha misított tokajit is. a mit eµ:~ ik daru vári f'lí zercs 
<.• ldozott fe l a jótéko11ysú1t· ol lúrán1. lgy történt aztún. 
hogy mikor az iireg- pol g iínncscr u nolabilitú ok élé n, 
egy kis tokaji bort szcrclcll Yo lna piskóll'ival márto!!,·at
ni, a rendezőség kén\ telc n volt kijelenteni. h og-y egy pa 
lackkal voli ugya n. dc az( Vúrnai urék elrogyasztottli k. 

. égy medvének eg~ nickor! - diihöngött a pol
µ;á rmeslcr é aztárr a f élhindalos .. 11 írharang·· riporteré
nek valamit sugd osott. l·'bbéí l mindenki megértette, 
hog-y a fé lhin1talos or11:<111um sul!"n lrnazásra írta, hog a 
i e nclczéíség: a köteles l' ig) clrnct is e lmulasziotta a bazárt 
lc'1togató e lőkelőségekke l szemben . Csak hogy ezt. nem 
J.ag ~·fa szó né lkiil a z e llenzéki . .Tárogató' ' s úgy vúgott 
' i ·sza. hogyha a Y<Írosi ta11 ií ('s és a polgárme. ier Út' a 
közü gyek terén is ol y<lll jc'i ízlést tanusítarrn. mint az 
i talok vá logatásába n : nemcsak az adófizető polgárság 
~·a na za , hanem az u tccík sze nnye is keYcsebb volna. A 
l...ét lap eddig· is forkasszem e t · nézclt egymással. most 
aztán össze rontottnk. :\ félhirntalo, e llenzéki terroriz
must emlegetett. az e llenzéki . .T<irog·ui<Í'" hi vata los hata-
1,>mmal való YÍS zné lést. l3orza lmas tolllrnrei zaj bömbölt 
n laphasá boko n. Soha daru \'Úri rikkancs jog-osu lta bb:1 n 
11em ki á ltotta, hoµ:~ .,szc nzúc·iús kiadás" , mirrt ekkor. 

.\ közönség is kél púrtrn oszlott és olya n tempera -
111entumos kirohhn nások tiirté n iek. hogy a sajtói.ig _ -
ontá ly r évén a bcliig·ymini szkr is tudomást vett róla és 
bizalmas rendelettel kénytelen Yolt lcc·sillapítani a fel
~·erjedt lelkek közbot rá11' i fel idézi) viharát. F.n nek kö
~zönh eti a polgármester. ·hogy 1íg· ~- ma. mint késő Yén · 
. égéig- kiüintetés nélkiil kell ú llnia a köziigyek élé n. 

. \ víg c·imborák u rragy ziYatar elií l a „Víg m a lac" 
ha 'ornrltak és ott a törzsaszta lrr á l a ~)aZál'ban lezajlott 
mu la tscígr ó l be zélgeHek. 

- 1 faj hajl - cí lrnjto1I Vúrnai Laci. - z a szőke. 
11z u szőke! 

1egszólalt az egyik c imbora is: 
- fl ej hej! 1\ z a barna. az a barna! 
- .~ e nem szé5ke. se n em barna. - sóhajtott a lw r· 

madik. 
Aztán agy Pis tára néztek. mintha kérdezték vo!11 :'l · 
-- Hát a tied? 
. r~gy Pista m egértette a ki nem mondott kérdé ~ é .~ 

íg· y , zolt: 
- Én még nem vála zt.oltam! De fiúk! Öreg Bachns 

<•pán kra m ondom, a bazúr mulatsága mintha h á rrn !oi 
nyomott volna a zívetekre. !Jé .. Víg malac" a bús fePe
~edeti. bort ide. mei·t a cimborúk el zomorodtakl 
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Nemsokára vígasztalódtak, ami annál könnyehlen 
ment, mert időközben új ember egészítette ötre a nél!Y 
cimborát. ~1áz Rezsőnek hívták és valahonnan D~nu
várra ziillött festő volt. A festőművészet mellett a hu
mort is kultiviílta, amit abból lehet gyanítani. hogy a 
víg legények társaságáról azt állapította meg, hog~ am1 
őket illeti, a Darwin elmélete semmit sem ér, mert (;}.
nem a majomtól. hanem a gödénytől származnak. 

. \. fesUí megállapítása, úgy látszik. nagy tetszésl'e 
ialált. mert felkérték. hogv ha már a gödénytől szÚL'· 
maznak, fesse meg a családi címert: boros hordó tetejét' 
féllúbon áll a gödény és a másik lábával tele set~cget 
emel iokás szájához. 

E:z legyen a címer: csak azt nem lehet tudni , hog\· 
mit ~étett szegény g·ödény nevű vízi madár, hogy a köz
használat a nagy ivászat szimbolumaként szerepelteti. 
De hál ez n °'ödénynek nem fáj és Máz Rezső nyugoflt 
lelkiismerettel megf esthette. Erre a családi címer lclep
lezl~se következett . . \ külön szobában sz<ílőfürtös ab
rrn,zal leieríhc fa lon fiiggött a kész címer. A latta bor · 
ral terheli asztal köriil ült a társaság. agy Pista besú
det tartott , mely azrn l végződött: 

-- J!ljen dicséí ősi.ink lisztelete. _Hulljon le a lepc1. 
Várnai lecibú lta n lepedőt és egy nagytokájú g0déPy 

'igyorgott a .falról a társaságra. Ezen a tréfán aztán so
J;áig és jól mulattak. Sűrön emlegették a ,,kabai a-;z
~zonyt" , amiH>l Vúrnai Lacinak megjött a kedve. Kö 
hintett. mint aki nólázui készül. Nagy Pistának meg 
csillantak a szemei: 

- Lassa11. Lacikám! „Csak lassan, lassau, la ~~nn, 
lnr;san. - altasd el a szívemet." 

l)e akármih·en lassan hangzott is a nóta, a k:ilső 
ivfiban gunnyaszló cigányok felneszeltek a hangra s a 
kövelkezíí percekben. nagy ha.ilongások között, állták 
ki.iri.il n nóiába melegedő Várnait. 

- Szordinó ! - parancsol fa úri tempóval Laci úrfi. 
_\. zene csendesen símult Várnai halkított baritonjá

hoz : .. \kkor gyere. mikor mondom", - „Azért erdő . 
hogy ~uttogjon. azért asszony, hogy megcsaljon" -
.,Rár csak ez az éjc;zaka. Szentgyörgy napig tartana". 
Már most. _ ha elgondoljuk, hogy ez a vígadozás kará
c~onv körül történt. hát nem is kívántak valami rövid 
éjszákát. 

Eg ébkénl a kedv átragadt a többiekre is. A nóta
eső záporrá dagadt. Nemsokára nótatenger hullám
zntt iszonyú erő,·el. A hegedű sírt, a klárinét sikoltott, a 
cselló zokog-olt, a bögő bömbölt és ebben a orgia-vihar
ban néhány üveg nyakát törte, úgy repült a falnak. 

Az éjszaka sötét szemeivel meredt a vigadókra, mi
kor nagy <'-ísiikre, a gödényre utolsó poharat i.irítve, az 
utcára l~tek. 

- KedYének forrpontján ki szendereg Morpheus 
karjain? - mondta a költővel Nagy Pista. Indítvá
iiyozt.a tehát, hogy a nagy nap emlékére rendezzenek 
ziillő kirándulást, amit egyhangulag fogadotl el a tár
saság. A .. Víg malac"-ból mentek a „TigTis"-he. innen a 
. ,Pacsirtába"; e~ymásután következtek: a „Kék macs
ka", az ,.Arany kacsa" é a „Fehérló". 

A „Fehérló"-ban Nagy Pista így szólt: 
- Innen hnza. menazsériát végigszürcsölti.ik. Jó 

éjszakát! 
- Tó éjszakát, - mondták a többiek, mert ők se 

lfitták, hogy megvirradt. 
És mentek haza felé. De most már mindegy: be

vallom. hogy úgy léptek, mintha nagymérvü földrengés 
lett volna. • 

Egy napon csoda történt. 
akart megjönni a lumpkedve. 
san kérdezte: 

Várnai Lacinak nem 
Nagy Pista aggodalma-

- Beteg vagy? Csak nem akarsz meghalni? 
-- _ em éu ! Sőt, nősülni a karok. 
- Eg-yre megy. Kü lönben nem hi szem. Ugratsz! 
- Ismétlem, hogy házasodni akarok. 
. \ hlirom cimbora összenézett. Ma_jd Vá1·nait néze

geiiék. Hátba csak tréfál. De nem tréfált. Keveset be
szélt. inkább go11dolkozotl, mint aki nagy elhatározás 
l'léítt ál l. Egyszer csak váratlanu l köszönt a cimborák
nak és eltávozott. Nagy Pista elképkedve nézett uána: 

-- Ennek csakugyan haja van! 
Úgy maradtak ott. mint három árva. Szótlanu l pis

logtak a gödényrc. Nagy Pistát bosszantotta a megcsap
pant ha11gulat. ~\z aszlalra csapott: 

- 1 o fiúk! Mit mondott a kabai asszony? 
Töltöget tck. ifldo!?:'áltak. de akármit mondott a ka 

hai a. szony, a jókedv madara Várnaival elrepült. Borus 
volt a hangulat. Beszéliek Yárnairól , de nemsokára in
dultak huzaf'c-lé. Mikot· elvií ltak. Tagy Pista így szólt: 

- Még megte~zi a szamár! 

\1eg i"i telte . .Sárfah·iíi1 kimcszeliék az öreg udvar
húznt. ki Í"i tataroztflk és Vár11<1i haza vitte a szőkét. _·\ 
háMm cimbora csaknem megsiratta , mert rettenetesen 
döcö~·ött a mulatoz<Ís szekere. Hiányzott a negyedik ke
rék. A festővel próháltcík a helyét beiölteni, de az hol n 
!'ossz képeit állította ki , hol a foga fájt. Nem lehetett 
haszniít veuui . Voltak ugyan még vendégszereplések, dc 
Várnai pótolhatatlan volt. Sóhajtoztak is utána eleget. 
Egyszct· arra hatc.írnzlák el magokat, hogy meglátogal
júk Lacit az otthonában. Nemsokára a csonka gödény 
familia szekéren kocogott SárfalYa felé. Várnai a hajlott 
koru ház verandá.ján á llott, mikor a régi cimborák ko
csija a h..íz elé érkezett. Mosolyogva sietett eléjük, szo
ronga Ha a kezeiket. veregette a válla.ikat. Bevezette a 
t{1gas ebédlőbe . Hágyújlottak, beszélgettek, jókat nevel
frk. De :iztán mintha fo~vni kezdett volna a szó. Km
t..ibb lett a kérdé~, röYid~bb a felelet. 

- Nini! - szólotll Várnai, - egészen elcsiigp;eclte
tck Persze. 11incs hor. Sebaj! Lesz azonnal. em tartok 
bort '.l háznúl. de mondják, hogy az itteni korcsmáros
nak jú bora vnu. Magam megvek érte. Közel van. Nyom-
ban iit leszek! · 

Meut sichc. A három cimhorn hallgatott. Végre 
Na gy Pista ked velleniil mondta: 

-- Mintha zavarnák Lacit. 
- Nem ismerek rá, úgy megszolidult, - mondták a 

,.jó pipák". 
Várnai hamar visszatért. Két üveg bort és pohara

kat rakotl az asztalra. Töltött. Nagy Pista a telepoharát 
az ablak felé tarlva ránézett: · 

-- Jó színe van! 
Aztán szagolta: 
- Nem lehet rossz! 
13elehörpi ntett: 
- Kiiki.illGmenti . 
Mikor kiitta. esentintett utána és azt mondta: 
- Mégis marosmenti. 
Csak most jutott eszébe megkérdezni: 
- Hát az asszony? 
Váruai azt vála zolta, hogy hamar itthon lesz, de 

hoJmi fehérnemüt varrat és azután jár. Mire az egyik 
iivPg maro menti elfogyott, megjött az asszony. Gyer
n!ekkelengyéket Hozott a karján. A bemutatkozás u lán 
Na~y Pfab Várnaihoz hajolt: 

- Már nem a gödény? 
- Nem - mondta Várnai mosolyogva - a gólya! 
_t\ két „jó pipa" összenézett é egyet gondolt: 
- Jobb a gólya, mint a gödény. 

- 80 -



.\ marosmcnti fo!!Yott és ezzel arányba11 nőtt a 
Nagy Pista kedve. A 1egl'risebb koccintá,sná~ naK~ fís~re; 
u gi5dénvre H kart inni. dc jókor észre lert es Varnurne 
felé- fordulva azt mondta: 

- Csókolom a kezéL 
Y iírnai e. ák kóstolgatta a botl és azt magyarázta a 

lársasá:?;nuk, hogy nincs kellemesebb érzés, mint a. jól 
\égzetlL munka tudafa és a nyári reggel ~lv~zcte; n~nC's 
Jö lsée·csebb parfíím, mint a kertek és mezok illata· nmcs 
i;yön~'ilrííbb zene. miut qz, er9ő11 és ligctekhei;i !1- rnacla
ruk é11ekc. C sak egyszer nezneiek meg a ;adv,ira~o~, pa
esirtudalos mezőt, mnt ennek megrag·ado szepse~et el 
nem felejtitek. \z élet tele van szép, nemes; tisz~a rész
letekkel. csak fel kell l el'esni és meg kell erezm. 

Nagy Pista rnozgo~l a, széken. min~ i:kit ne~ nagyon 
rrdekelnek ezek a szepsegek. de megis megJegyezte, 
hogy Várnai a természet leírásából kihagyta a szőlő
hegyeket. 

. - Erről jul eszembe. - mondta Várnm.' - hogy 
LIZ idén jó bortermés ígérkezik. De a tavalyi se rossz. 
Mé~ tán egy üveggel! 

' - Elél! volL pajtcís! Nem futja az id?uk. , , 
Aztán ki'Lcsöuöseu hangsúlyozták a v1szontlatas fe

IPI ti örömiiket, búcsúzódtak és csakhamar indultak ha
za relé . . agy Pista komoran , szótlanul nézett maga elé. 
.'\ másik két cimbora halkan beszélgetett: 

-- Laci boldog, - mondta az egyik. 
- És láttad? Nem iszik, - felelt a másik. 
- - Szép és jó feleség. 
-- Az ám, a szőke! emsokára gyerek a háznétl ... 

Uröme lesz. 
Kevés ideig: hallpattak. Végre sóhajtott az egyik: 
- Ej haj! Az a barna. az 11 barna. 
A másik folytatta: 
- :f:s a se nem szőke, se nem barna. 
- Mit mormogtok? - .ltérdezte Nagy Pista. 
- Laciról beszéltünk. 
Pista a kezével legyintett: 
- Vége annak! 

* 
Másnap este csak az egyik cimbora foglalt helyett 

~agy Pista mellett a .,Víg malac"-ban. 
- Hol maradt a másik? - kérdezte a vezér. 
- Házasodni készül, - rebegte az egyik. 
Nagy Pista elsápadva ütött az asztalra: 
- Megszamarodott, elpusztult, meghalt. vége van! 

De kihevel,'jük ezt a csapást is. új ciriihorák ul<.ín né
ziink fiú. Csak te maradj mellettem. „Lesz még egyszer 
iinuep a világon! " - mondja a költő. Tölts fiú bort 11 

kebelybe. Amint egy másik költő mondja: . ,Részegítő, 
lánghullámú bort." 

Ittak, de a „jó pipa" az idézett költők bízta tására 
'lem húzta ki fenékig a pohárt. 

Pista fanvar arcot vágott és keserű hangon mondta: 
- Te is fiam Rmtus ?! 
J~z az este kesergéssel teli el. 
MÁsnap Nagy Pista egyedi.il ült le a törzsasztalhoz 

és megdöbbenve nézett körül. „Korán jöttem? Vagy ő 
is elhagvott volna" - sóhajtozta. Az asztalra könyökölt 
és várnfrnzoH. Egyszerre felkapta a fejét, hallgatózott. 
Valaki érkezett. Már megkönnyebbülve akart fclJélek
zeni, de (lbba hag ta, mert csak egy hordár érkezett le
vlJlel, melyben írva volt: „Megházasodom, nem jöhetek. 
Isten veled!" 

.i\/agy Pistával forogni kezdett a vilák. Levegő után 
kapkodott. Megragadta az asztalt, hogy öss?.e ne essék. 
Sokáig maradt ebben a szomorú állapotban. Yégre bá
gyadt tekintete a gödényre tévedt és úgy r~mlett neki 
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- - mert a szemei kápráztak - hogy a nagytokcíjú ma
dár repülésre emelgeti szárnyait. 

- Még ez is! - orditott fel Nagy Pista és botjáYal 
az asztalra csapott. _\ nagy koppaná ra a pincér be
n-y itott: 

-- Parancsol, 1 agy úr? 
- Egv pohár nzet! 
A pinc·éi- szinte megtántorodott. majd habozva ál

lot' a helyén azon ti.inődve , hogy neki meut-e el nz esze, 
va/?·Y Nagy úr beszél bolondot. • 

- Egy pohár vizet, hallja , vizet! - ordította Dl•'tit 
már Nagy úr dühö en. 

A pincér kiszaladt és odakint re zketve panaszolta 
a főnök úrnak. hogy szörnyű baj van, mert Nagy úr <>gy 
pohiír vizet rendelt főnök a fejéhez kapott és rémi.ih-e 
mondta: 

- Lehetetlen! Mindjárt megüt a gutta! - A gutta 
nem bántotta, hanem a rémület nem tág(tott. 

A főnök tehát megrémülve, a pincér egy pohár víz
zel léptek a szobába. 

- Az J stenért művész úr. mi történt? - kérdezte a 
l"őnök . . 

_ agy Pista mielőtt felelt volna, kezébe vette a -.íz
zel telt poharat és a gödény címer felé fordulva, sötéten 
mondá: 

- E méregitallal köszönt a haldokló! Most már re
pülhetsz te is rongymadár! Pincér! - parancsolta aztán 
- Falfelé ford(taui a c aládi címert. 

pincér megfordította a címert. És agy Pista csak 
ekkor felelt a főnök kérdésére. 

- Az történt öreg .,Víg malac", hogy a gödény fa
mília utolsó tagja is rövid, de kínos szenvedés után , 
meghatt. ' 

Ezzel tra~iku s és szilárd lépésekkel távozott. Mi 
történt vele? Ki tudja? Lehet, hogy megnősült ő is. mert 
manapság hihetetlen dolgok történnek. 

EZ MAR A SORS HALKULT HULLAMVERÉSE 

Ez már a sors halkult hullámverése, 
mely elfelejtett minden dáridót, 
a zátonyokra bőszen sohse támad 
s a vészsirálynak vissza nem rikolt. 

Vihar elöl elrejtőzni igyekszik 
s ha nem tudja, elbujni képes-e, 
magába száll, a mély örök csendjébe 
s kalózoknak nem szövetségese. 

A kagylóit sorjában partra rakja, 
játszik velük, tolja ide. oda ; 
már bölcs : az elveszített nagy csodáért 
kárpótolja a sok apró csoda. 

Mögötte ég, torlódik, zúg a tenger. 
és visszanéz: valami ottrekedt, 
aztán megint kagylók héjját sikálja 
s elnézi a szivárványszíneket. 

Minden öröm egy kissé tulvilági 
s minden bánat beh nagyon emberi I 
Ez már a sors halkult hullámverése, 
amint a kopár szirteket veri .. . 

Bárd Oszkár 

Pásztortűz, 1929. február 10.
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