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R E P Ü L Ő K Irta: Soós László 

AREPÜLŐ-BARAK ablakát záró deszkák résén becsorgott 
néhány halványkékes fénysugár, de beljebb, föloldódva, 
elveszett a sötétben. Holborn fölnyitotta szemét. Mel-

lette — milyen csodálatos! — egy földi óra ketyegett. Frank 
Holme most jött be és leült Róbert Holborn mellé. A pilóta-barak 
ágyai olyanok, mint a hajókabinok ágyai, úgy is vannak elhe-
lyezve, egyáltalában nem luxus-fekvőhelyek. 

— Vége a szolgálatnak? — kérdezte Holborn. 
— Vége. Lefekszem mindjárt, csak sajnálom fölgyujtani a 

villanyt. Pihentetem a szemem. 
— Milyen az idő? 
— Szép; napsütéses. 
Mély csönd vette körül őket. Puha szenvedés vette körül őket, 

mint sárga vattagomoly a most operált beteget. A földalatti csönd-
ben most mintha valahol — s ezt egészen pontosan hallani — 
tisztán leütnének egy billentyűt. Ez húrt tép föl sajgatón, kín-
zón, fokozatosan, egyre jobban, egyre beljebb bent a mellükben 
és idegeket hasogat föl. 

Sokáig hallgatnak. 
Holme fölcsapta a Holbornnal szemközti ágyat. Szűk út ma-

radt közöttük, ahol csak oldaltfordulva mehetett el egy ember. 
Holme az ágyra bújt, úgy vetkőzött le a sötétben, lefeküdt. 

Ezek a kis épületek — téglaépületek, de barakszerüek — tel-
jesen szigetelve vannak minden külső hangtól, zajtól. Csaknem 
földönkívüli csendesség borul álmukra itt; idegeik szükséges pi-
henését ez a mély csend őrzi; a napi munkájukat letudott idegek-
nek brutális, puskalövésszerű támadás a legkisebb hang, amely 
kikapcsolódó nyugalmukat, az alvó pilótát érné. Ezek a szobák 
csak két-háromszemélyesek, mint egy kis kabin, olyan mindegyik; 
minden más tevékenységnek, tanulásnak, olvasásnak, társalgás-
nak, dohányzásnak külön helyisége van itt, ezekben a kicsiny 
kabin-szobákban csak alusznak. Rendszertelen időközökben — 
ahogy szolgálatuk hozza magával. 

Holborn kimászott helyéről. Ő sem gyujtotta föl a villanyt. 
Öltözködni kezdett; fehérneműje, inge fölé csak egy egybeszabott 
szerelőruhát húzott. Ha nagy magasságba menne, akkor úgyis 
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bőrkabátot vesz föl. Öltözködés közben Holme-ra nézett: úgy 
látta, még mindig nem alszik Holme. Ezek a legrosszabb pilla-
natok, tudta magáról, hosszas repülés, szolgálat vagy kimerült-
ség után, elalvás előtt. 

Holme számára örökkévalóságnak tünhetett a rövid idő, míg 
elaludt. Mert már aludt. Haja a homlokába lógott, fiatal bronz-
arca átsugarasodott az álomtól; sötétkék, kigombolt inge alól ki-
látszott izmos, egyenletesen lélegző melle. 

* * * 

Holborn kilépett a barakból. 
A hangárok hosszú sorokban álltak szellősen, tágan és leve-

gősen, a törzsépület fölött az óra szárnyas mutatóival a nagysíkú 
számlapon nyolcat mutatott. A jelzőtorony harangjának arany-
kongása nemsokára hívja a barakok és a hangárok dolgosait, 
akik szerelőruhák olajos szennyét és szálkás deszkák kátrány-
szagát hozzák magukkal. 

Galven közeledett feléje a füves térségen, nyulánk és elegáns 
fiú. Magas, vidám és nyíltarcú. „Hazulról” már nagy hős volt, 
repülőtiszt a bátyja, az első időkben vezetett a szakismereteivel; 
az előnyét azóta behozták a többiek is, de Galvennek az a régebbi, 
udvariasan és barátságosan fölényeskedő hangja megmaradt velük 
szemben, udvariasan fölényeskedő modornak. Egyenesen rossz-
néven vették volna tőle, ha elhagyja. 

— Oi-hé! Holborn — emelte föl karját Galven messziről, 
amikor meglátta Róbertet. 

— Oi-hé! — emelte föl karját Holborn. 
— Fölszállsz ma? — kérdezte Galven, amikor beérte öt. 
— E z t megyek megnézni — mondta Holborn. 
A jelzőtoronyhoz mentek, az obszervatóriumhoz, nézték a 

fekete táblán kifüggesztett időjárásjelentést, amit kétóránként 
újítanak meg. Iskolaépület emelkedett nem messze, javítóműhe-
lyek állandó csengése hallatszott. Ott vörös kohók izzanak, mint 
egy gigászi kovácsműhelyben, kormos, fekete, szennyes, nyitott-
ingű alvilági pofák lánghegyű csövekkel hajolnak a motorok fölé, 
barna, mélyen bevágott arcokat világít meg a kékes láng. A re-
pülőmotorokat állandóan járatják, bömbölésük sokszor még éj-
szaka sem szűnik meg. 

Holborn elolvasta az idöjárásjelentést, aztán a mellé kifüg-
gesztett papírlapon, az aznapi parancson kereste nevét. 

— Fölszállok — mondta. — Kilenckor. Vezet Darrick kapi-
tány. 
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— A kapitány? Meg fog izzasztani! 
— Gép: Hawker 35. Jelentkezés a starthelyen. Nyolc ötven-

kor. Ideje akkor, hogy reggelizni menjek. 
Most megkondult a jelzötorony harangja. A kifüggesztett 

napiparancs elé egymás után érkeztek a tábor lakói. Holborn és 
Galven bementek a törzsépületbe, reggelizni mind a ketten. Burke, 
Oram és Morton már ott voltak, hangos „Oi-hé!”-val üdvözöl-
ték őket. 

— Nagy fiú lett — mutatott Galven Holbornra, mikor leültek 
az asztal mellé. — A kapitány viszi fel. 

— Igen? — mondta Morton, barna és pirosarcú fiú. — Gal-
ven, adhatnál tanácsokat a kapitánynak, hogyan repüljön egy 
ilyen pelyhes fiókával. 

De Galven nem reagált az ugratásra. Morton folytatta. 
— Ne vidd a gépet bukófordulóba, ha túlközel vagy a föld-

höz, és száz méteren ne kísérelj meg zuhanórepülést teljes gáz-
zal, mert osztályrészed lehet könnyen a halál. — Megkocogtatta 
kávéskanalával a csésze oldalát. — Ilyen hangja van a lélekha-
rangnak. Amit már nem fogsz hallani — mondta változatlanul 
komolyan. 

Elnevették magukat. 
Darrick kapitányból, a tábor parancsnokából senki a vilá-

gon nem nézte volna ki a pilótatisztet. Puhának látszó arcával, 
koromfekete bajuszával furcsán nem illett össze a prémes bőr-
kabát vagy a szerelőruha, olyan volt, mint egy nyakig bebugyo-
lált vidéki utazó. 

Két hónapja sincs még, és milyen hihetetlenül régen volt 
mégis, hogy Holborn idekerült. Semmit sem ismert még a tábor-
ból, amikor az autón először közeledett ide. Semmit sem ismert a 
gépekből, alkatrészeiknek nevét sem tudta még. Hogy közeledett 
a táborhoz, most látott először ilyen közel maga fölött elsüvöl-
teni gyakorlatozó gépeket. Egészen mindegy volt és másodrangú, 
hogy ki ült bennük, az is, hogy egyáltalán ült-e bennük ember, 
vagy bármicsoda lény. Egymásután szökkentek föl a gépek, a 
földről lőtt nyíl útjával, félelmes mótorzörejjel. Hengeres törzsük 
kapaszkodott fölfelé, égnek nyujtott orral. Úgy látszott, a szár-
nyat csak hordozza magán a gép, díszként, de semmi szerepe 
ennek a repülésben. Milyen különös volt ez is. Hogyan tudja — 
és vajjon meg tudja-e egyszer magyarázni magának ezt az érzést? 
Zárttörzsü, furcsa gépek fúrják föl magukat, mintha a földről 
lökné el őket valami akaraton túli, hatalmas erő, leüthetetlenül, 
eltüntethetetlenül és levegőbe emelkedésük csodáját visszavonha-



300 

tatlanul bizonyítón. Mintha a föld forgásából hirtelen elszabadul-
tak volna ezek az irány nélkül csak felszökellö, gömbölyűtörzsű 
fémhengerek, valami spirálnak kiszakadó atomjaiként, talán 
vissza sem térnek soha, s mint önálló égitestek, bolygó életüket 
kezdik meg, . . . hová viszik börtönükben magukkal azt az em-
bert, aki bennük ül? Hová ragadják zsákmányukat?. . . vagy az 
akar bolygó lenni, az az ember ott bent, elszakadva a földtől? 
Menekül talán a földtöl? Miért? mert ember volt a földön? De 
hát akkor is ember lesz csak, ha a géppel kiszállítja magát a 
világűrbe! — A gépek elbúgtak sorban Róbert feje fölött és szí-
nesen a törzsükre, farkukra írt betűkkel, színjelzéssel. Az utolsó 
ott vágódott föl, egészen közel Róbert fölött. Róbert most látott 
életében először ilyen közeli magasságban repülőgépet. A színek 
lepték meg, a felkavart levegőkékségben a szürke, csillogó szár-
nyak, a ráfestett és a farokra festett piros körök fekete karikával, 
s a merevítő huzalok különös zűrzavara. És a férfi a bőrsisak-
kal, szemüveges két nagy búvárszemével a szabad ülésben. Egy 
pillanat volt mindez, ahogy fölfogta; s az örült zörejjel elvágódó 
gépben a feje fölött, a dübörgő mótor biztonságos bizonytalansá-
gában, az egész törzs mozdulatlan mozgásában, a szárnyak, hu-
zalok és feszítőkábelek zűrzavaros rendjében, a vázak, szárnyak 
és huzalok közül szabadon kinéző pilóta olyan volt Róbertnek, 
mint egy eszeveszetten vakmerő tengerész. 

Hogy megszerette aztán a fiúkat is, a bajtársait! A katonás 
rangban sorakozó gépeket a startvonalon, a zöld, füves térségen, 
a távol kéklő hegyeket és a gépek előtt fölsorakozó legénységet. 

Az első fölszállása, a szoktató repülés tulajdonképen nem 
is volt élmény. A mótor annyira dübörgött és rázkódott, hogy 
nem tudott figyelni semmire se; hogy emelkednek, azt is tulaj-
donképen csak onnan vette észre: a rázás megszünt és nehezeb-
ben lehetett lélegzeni. Apró, dobozszerű házakat látott, ha lené-
zett, a tábor épületeit, a sík pázsitot és egy távolban elfutó játék-
vonatot. Két-három perc mulva leszálltak. Róbert tudomásul vette, 
hogy repült. Nem volt ebben semmi különös. 

De hol van már az a felelőtlenség; a felelőtlensége annak, 
hogy más vezeti a gépet! Hol maradt az a simasága a repülésnek, 
amikor a gép, mint egy légi autóbusz, egyenletesen száguld előre. 
Kettős kormányú gépeken repülnek, mögöttük ül az oktató, csak 
akkor nyúl a kormányhoz, ha hibáznak. Az utasításait csak a 
fülükre erősített kagylón hallják. Ahogy ők, a növendékek viszik 
a gépet, ez hat-tíz métereket esik, megcsúszik és imbolyog, de 
megteszi azt is, hogy sokszor magától kapaszkodik fel. A szél 
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dübörög és süvít, vagy a mótor dübörög és süvít, — nem lehet 
tudni. Még ha legalább előttük, vagy mellettük ülne az oktató, rá 
lehetne nézni, vagy a szeméből kiolvasni, hogy mit lehet itt csi-
nálni. A startot és a leszállást az oktató hajtja végre, de még így 
sem tudta megakadályozni Darrick egyszer, hogy Burke oda ne 
vágja a futómüszerkezetet. Darricknak még eszébe sem jutott, hogy 
leszállhatna, de Burke, úgy látszik, már le akart szállni, megálla-
píthatatlan és őelőtte is ismeretlen okokból. Tizennégy méterre a 
föld felett szabályosan kilebegtette a gépet, mint egy vérbeli öreg 
forgalmi-pilóta tíz méterrel lejjebb; és csunya leliftelés lett volna 
belőle, ha Darrick észbe nem kap, hogy Burke itt öntevéke-
nyen és valószínüleg beszámíthatóságon kívüli állapotban, leszál-
lásra készül. Roppant recsegéssel jöttek le, a futószerkezet be-
csuklott és összezsugorodott homorúan, mint egy vékony drót-
darab; az egyik kerék messze röpült. 

Galven is fölszáll kilenc órakor. Háromnegyed kilenckor mind 
a ketten a hangárok elé mentek. A két iskolagépet akkor vontat-
ták ki, Spike, a kövér altiszt felügyeletével. Kacsázva és szu-
szogva mozgott mindig ez a Spike, a verejték csurgott állandóan 
a kövér és jóindulatúan magabiztos arcon és mackóruhájának 
öve úgy fonta körül hatalmas hasát, mint óriási hordót az 
abroncs. 

— J o b b r a . . . jobbra a szárnyat, mesterjelöltek! — hallották 
a hangját messziről. — Kigurítjátok a hangár oldalát! Arra van 
a kijárat, medvék! Húzzátok, fiacskáim, mert ha sokáig ittma-
radunk vele és úgy ötszáz év mulva megtalálják a csontjainkat 
és köbenyomódva a repülőgépet mellettünk, előbb-utóbb talán 
fölfedezik, hogy itt repülőtér volt. 

— De nem szeretem ezt hallani, hogy repülőtér — mondta 
Galven Róbertnek. — Hát létezik olyan, hogy repülőtér? Ez légi-
kikötő! nem repülőtér. 

Holborn úgy találta, hogy Galvennek igaza van. Őt is ten-
gerre emlékeztette a levegő; tengernek pedig csak kikötője lehet. 

Róbert közelebb ment gépéhez, amely úgy állott ott a zöld 
tisztáson, mint magányos, óriási szöcske. 

A föld rázkódott a mótor rettentő ropogásától, a hatalmas 
gépállat bömbölve, reszkető vággyal követelte az eget. Kétfedeles, 
könnyű kis sportgép, a szárnyak között merevítő ducokkal. 

Darrick kapitány tűnt fel. Holborn eléje sietett és jelentke-
zett. Darrick pillanatok alatt magára rángatta bőrkabátját. A sze-
relők a startkocsiról leszedték az ejtőernyőket és fölsegítették 
rájuk. 
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Darrick már beszíjazta magát a hátsó ülésbe. 
Róbert még egy pillantást vetett a propellerre, aztán bepré-

selte magát ö is az ülésére. A kormányokhoz most nem nyúlhat. 
Most a szerelők a szárnyakhoz álltak. Róbert pedig Galvenék 

felé nézett. Galven úgy ült ott bent, az első ülésben, akárcsak 
Róbert, rémségesen megilletődve. Galven fölemelte karját, félkört 
írt le vele, a szája mozgásáról le lehetett olvasni az „Oi-hé!”-t Ró-
bert felé. Róbert visszaintett, de Galvenék gépe fölüvöltött, hatal-
mas szélvihart vágott ki és a hosszú fiú a mennydörgő géppel már 
elstartolt a fenébe. 

Róbert hátrasandított, hogy mit csinál Darrick. De csak egy 
szemvédőt és egy bukósisakot látott. A szemvédőüvegük olyan 
volt, hogy ha vízszintesen felébe metszenék, pontosan olyan kidom-
borodó és három üveglapból fölépített burkolatot kapnának, mint 
amilyen a nyitott gépek üléseit védi a széltől a pilóta arca előtt. 
A homlokukat elfedő bőrsisak pedig egészen egyformává 
tette őket. 

Darrick kapitány benyomta a gázkart, a gép felbődült és 
eliramodott. 

Róbert arcába belevágott a szél, fehéres, szemcsés vonalak 
rohanva súrlódtak alatta, a pálya, a föld szélsebesen kifordult, 
mint egy zöld köszörűkő, aztán kitisztult minden. 

Egyetlen biztos, fix pont volt a gép, amin ültek. A föld dom-
bosan, erdősen ingott, de tulajdonképen állhatott ez is. Térképek 
lebbentek el, erdők, kékszalagú és csillogó vizek, barázdacsíkok 
és zöld rétek. A propeller egyenletesen búgott. Holborn szeme 
átöleli a biztos pontok ívét, a barográf mutatóját, a pedálokat, a 
magassági kormány kerekét, ami most majdnem függőlegesen áll. 

Mindjárt őrajta a sor. Darrick kapitány megszólal, Róbert 
ezt a kagylón hallja: 

— Átadom a vezetést! 
Róbert a műszertáblára néz és egészen odavan. Egyáltalán 

nem ismeri most ki magát, pedig a földön pontosan tudja minden-
nek a helyét. De most, hogy át kell vennie a gép fölött az ural-
mat, minden bizonytalan lesz és kétséges, a saját fejéről sem 
tudja, hol van. Mindenesetre a horizontmutatóra néz, hogy ön-
maga előtt alibije legyen: csinál valamit és megért valamit. Pedig 
sokkal okosabb lenne, ha egy pillantással átfogná a fontosabb 
műszereket és mozdulásra készen, érintené a kormányszerkeze-
teket, mert máris fölhangzik Darrick kapitány parancsa: 

— Emelkedni nyolcszáz méterig! 
Holborn odakap a magassági kormányhoz. A gép megbillen, 
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Róbert gyomrát fölnyomja valami hatalmas erő. Elengedi a kor-
mányt és fejvesztetten beletapos az oldalkormányba, szinte vélet-
lenül, mit csináljon, itt mindenütt kormányba ütközik. 

— Kormányokat elengedni! — hallja Darrick hideg és nyu-
godt hangját. 

A gép simán kijön a hullámzásból és vízszintes röpülésben 
vágtat tova. 

— Átadom a vezetést! — mondja Darrick ugyanolyan szenv-
telenül, mint az előbb. — Leszállás négyszáz méterig. 

Róbert ezúttal nem egyenes vonalban akar lerohanni. Nyu-
godtan állítja a kormányokat, megváltoztatja a gép állásszögét, 
figyeli a variométert, a gép csöndesen siklik lefelé, már túlhalad-
ták a négyszázat, mire Holbornnak sikerül ismét vízszintesbe 
hozni a gépet. 

Egymásután kapja a parancsokat, Darrick változatlanul nyu-
godt, Róbert is kezd belejönni. A kapitány csak parancsot ad, 
vagy kiveszi Róbert kezéből a vezetést, de semmi megjegyzése 
nincs, ezt odalent intézi el, repülés után. 

— Átveszem a vezetést, landolunk! — mondja a kapitány. 
Róbert kétségek között ül, fogalma sincs róla, hogy jól csinált-e 
valamit és mit csinált rosszul. De jobban drukkol Darrick kapi-
tánytól a földön, mint idefönt a levegőben. A kapitány simán 
futott a repülőtér fölött és zökkenő nélkül letette a guruló gépet. 
A montörök odarohantak, élükön a szuszogva rohanó Spike fő-
szerelővel. A kapitány kikapcsolta a gyujtást. A lassan mozgó 
gépet a szárnyaknál álló szerelök háttal fordították a hangá-
roknak. 

— Egy óra mulva kéretem az irodába — mondta Darrick 
Holbornnak. Ezzel elmótorozott kerékpárjával a törzsépület felé. 
A motorkerékpárt Maurier vezette, a másik főszerelő. 

Együtt vonultak be a hangároktól, Spike és Holborn. 
Spike forgalmi pilóta volt valamikor, de rossz nyelvek sze-

rint kihízott belőle. Határtalanul nyugodt és flegmatikus re-
pülő volt. 

— Út van a levegőben is — szokta mondani Spike. 
Róbert elképzelte, mire alapítja Spike ezt a meggyőződését. 

Spike olyan autóbuszvezetőnek érezhette magát, két város között, 
megszokottan és menetrendszerűen. Hogy megválhatatlanul sze-
rette a repülést Spike, ez egészen bizonyos volt Róbert előtt, de 
hogy élvezte is, vagy inkább: hogy tudta-e élvezni, ez kétséges 
maradt előtte. Lehetséges, hogy egészen lényegtelen volt 
Spike számára, hogy repül. Csak beült a gépbe, forgalmirepülő 
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korában — így képzelte el Róbert —, futószőnyegen elfutott alatta 
a táj, talán még a levegőben is pontosan ugyanazon az úton ha-
ladt mindig, valami láthatatlan országúton. 

Maurier, az ugyancsak kövér és joviális föszerelö ott cirkált 
mótorbiciklijével a törzsépület körül. Mikor meglátta őket, leállt 
gépével. 

— Ha úgy elnéz téged az ember — kezdte Spike, ahogy oda-
fujtatott Maurier mellé —, sehogysem tudja elképzelni, hogyan 
férhet el melletted még valaki itt az oldalkocsiban. Elevenen szál-
lítottad be a kapitányt? 

— Igen — mondta Maurier —, egész úton szidott téged, hogy 
nem viseled eléggé gondját a gépeknek. 

— Nem hisszük el — mondta Róbert. — Spike lelkiismeretes 
öreg fiú. 

Maurier bevontatta a mótorbiciklit az árnyékba. Nem volt 
annyira puhán kövér, mint Spike, tagbaszakadt és izmos volt. 
Róbert végigheveredett az árnyékban és hallgatta őket. 

— Csak meséld tovább, öreg kókuszfej — veregette hátba 
Spike Mauriert —, csak mesélj tovább! Hiszen van neked — 
hogyis mondják csak . . . fantáziád! Tetszik nekem, hogy van fan-
táziád. De szép idők voltak, amikor a fantáziáddal segítettél ma-
gadon! Emlékszel, öregem? De szép idők voltak! Csak benyúltál 
a jobbzsebedbe és pénzt találtál benne. Aztán benyúltál a balzse-
bedve és ott is pénzt találtál benne. Aztán a homlokodra ütöttél, 
elővetted a fantáziádat és benyúltál a szomszédod zsebébe és ott 
is pénzt találtál benne. — Spike arca sütött, mint a telihold. A 
nadrágzsebébe dugta mind a két kezét. 

— Dugd a pofádba és hallgass — mondta Maurier, széles, 
barátságos vigyorral az arcán és egy szivart nyujtott át Spikének. 

Különös és megható volt, ahogy gondoskodott egymásról ez a 
két ember. Úgy éltek együtt, mint az öreg házastársak. Gyümölcs-
ről, süteményről vagy dohányról mindig gondoskodtak egymás 
számára és mindig megosztották. Ártatlanul ugratták egymást 
állandóan. De tudtak hallgatni is, és egész életüket eltölthették 
volna egymás mellett így, hallgatva, ahogy most leheveredtek az 
árnyékba és rágyujtottak; és így, pipázva; — Maurier pipázott 
és irtózatosan nagyokat köpködött. Verhetetlen rekorder volt ezen 
a téren, fantasztikus magasságokból is volt alkalma leköpni a 
földre. Évek óta együtt van már ez a két ember; — kalandvágy 
hajtotta őket? — kérdezte Holborn magától. 

— Mi is volt maga, Maurier, azelőtt? — kérdezte a fősze-
relőt. 
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— Tengerész — mondta Maurier. — De sokszor volt úgy, 
hogy nem volt kedvemre, elindulni a hajókkal. A kikötőkben néz-
tem az induló hajókat és éhes voltam. Ezt csináltam én azelőtt. 

Azelőtt . . . Ezt mind a ketten olyan hangsúllyal mondták, 
minthogyha csak attól számítana, hogy a világon vannak, amióta 
repülnek. 

— Azokban a pocsék tengeri kikötőkben — folytatta Mau-
rier — szemetes utcák vannak, nyüzsgő emberek, akiktől nem 
lehet mozogni, hanem csak könyökkel utat törni, vásári konyhák 
bűzlenek a tereken és autók vannak azokon a fene szűk körúta-
kon, amik a járdához lapítják az embert, hogy köpni kell utánuk 
— hát ezért kellett nekem idejönni! — mondta, mint aki belenyu-
godott saját elhatározásába. 

Spikének és Mauriernek ez a beszélgetés elég volt egy napra. 
Hallgatva dohányoztak egymás mellett. 

Róbert egy pillantást vetett karórájára. Mint a rohanó szá-
zad emberei, karórát viselt; és hordozta magával, önszántából az 
időt, amely bilincsébe szorította csuklóját. 

Róbert fölállt, rendbehozta kigombolt blúzát a nyakánál és 
bement a kapitányhoz. 

ÚJ KEDVEST KERESŐ D A L 
Eltűnt szeretőm siratom még, 
de várom az újat az ősztől... 
— Babérkoszorút vele fonnék, 
s ha nem riadozna az őztől, 

Két kis nefelejcskoszorút, ha 
nem félne az erdei vadtól, 
s kelnék vele messzi nagy útra, 
hol égi kovács keze patkol... 

Ha nem riadozna a csóktól, 
Karomba repesve ölelném, 
ha nem riadozna a csóktól, 
boldog szerelemre nevelném. 

Dús, barna hajába temetném 
zúgó fejemet meg a jajt is, 
szeretne talán, ha szeretném 
s tűrné velem akkor a bajt is. 

Csak kék szeme lenne! szelíd kék, 
az égre fel én sose néznék, 
— eltűnt szeretőm oda vitték, 
s felnéznem az égre nehéz még . . . 

. . . Most ősz jön a kerti virágra, 
sikongnak a szélben a lombok, 
jaj, ősz jön a kerti virágra 
s eltűnnek az éjben a lombok... 

Hát jöjjön el értem a drága 
s vigyázza remegve az álmom, 
— hisz eljön az ősz is a nyárra — 
s most csend riogatja az álmom... 

Végh György 
Napkelet. II. 20 


