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selbe in ungehinderter Freyheit belassen; worauf sie das Geeignete 
ungesäumt zu verfügen haben. 

Wien den 29. April 1840. Ferdinand mp.» 

A bécsi udvari kancellária nem nagyon sietett e legfelsőbb kézirat további-
tásával, mert azt az iraton levő vettemező megjegyzés tanusága szerint a 
legfelsőbb haditanács csupán május 9-én, tehát 10 nappal később kapta meg. 
Ott is hevert a rendelet még két napig s csak május 11-én este ½7 órakor indí-
tották azt külön futárral Budára. Ide eszerint tehát a legjobb esetben május 
13-án érkezhetett s így Kossuth valószinűleg csak 13-án vagy 14-én hagyhatta 
el tömlöcét. Erre vonatkozólag feljegyzést nem találunk. 

Lederer bizonyára örömmel hajtotta végre ezt a rendeletet és bocsátotta 
szabadon azt a foglyát, aki neki az elmult három évben annyi fejtörést és 
gondot okozott. 

A bécsi kormány Kossuth bebörtönözésével épen ellenkezőjét érte el 
annak, amit akart. Kossuthot megtörni nem tudta, ehelyett azonban fejére 
tette a martíromság koszorúját s ezzel még nagyobbra növelte tekintélyét 
és személyének varázsát az őt fanatikusan követő hívei szemében. 

Markó Árpád. 

MOST JÖSZ ELŐ ARANYCIPÓ. 

Most jösz elő aranycipó, Istenke kalácsa? 
Most jösz elő mesebeli aranyálmunk, holdunk? 
Nem etetted a lelkünket: barna ködök rácsa, 
kormos rémek függönyöztek, amíg bandukoltunk, 
szél vonózott, gonosz zenét zúgott az éj brácsa. 
Igy megrágtak csillag számos, acélkék egerek . . . 
Most jösz elő, hogy megszoktuk a barna kenyeret? 

Most jösz elő arany cipó, szép ifjúság, álom? 
Kerestelek kamasz-korban könyvek közé bújva, 
kerestelek háborúban halál-karneválon . . . 
Elfedezett a nagy vihar vér-ködöket fújva 
és vonózva éj bőgőjén boszorkányos bálon. 
Igy megrágtak csillagszínű, egér-fogú vágyak. 
Most jösz elő, hogy a kedvem öregesre bágyadt? 

Most jösz elő kifli-véknyan édes ifjúságom? 
Mit csináljak most már veled? csukjalak ládába, 
mint zsugori vének teszik, vagy éljem világom? 
Kapjalak be egy-nyelésre, mint sok duhaj, kába? 
Örökségnek őrizzelek? se fiam, se lányom, 
köd előttem, köd utánam, megszakad a lábnyom . . . 
Most jösz elő arany cipó, Istenke kalácsa? Mécs László 


