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kilátást. De ez volt egyúttal a Védekezés is, s egyszerre megértet-
tem mindent. 

— Milyennek kellene lennem, mondd? — Segítségkérő, 
zavart tekintettel meredt rám. 

— Rossz vagy jó, énmagam se tudom — feleltem csendesen. 
— Egyenes út alig van a világon . . . A szeretet pedig . . . nos mind-
egy, minek beszéljünk róla . . . 

Lassan, engedelmesen megindult velem a ravatal felé. Fel-
ment a lépcsőkön ; szeme kitágult, arca piros és fehér lett, amikor 
lehajolt a koporsó fölé. 

Jolly tanárnő akkor lépett be éppen. Talpig feketében, meg-
illetődött arccal közeledett, ide-oda hajlongott, suttogó szavakat 
e j te t t ; zsebkendőjét szájához szorította. Dühösen néztük szegényt 
valamennyien, szemrehányó, dermedt ámulással, mintha oka lett 
volna valaminek, pedig ártatlanabb lény aligha élt még a földön. 
Most végre a kisleányhoz ér t . . . És ebben a percben kiderült, hogy 
Jollynak is volt rendeltetése : levezető szelep, kis világító rés, oldó 
szó, mi minden lehet egy öregedő nő, ha beleszeret a fiatalság ! 
A kisleány, amint megpillantotta, felcsuklott, gyors mozdulattal 
a nyakába borult s egyszerre szívettépő zokogásra fakadt. 

Folytak a könnyei boldog bőséggel, mindent feloldóan. 
Egybemosták Jollyt, apját, kötelesség és szeretet kényszer-képeit, 
élet és halál értelmét, s i f jú élete küzdelmesen forró bugyboré-
kolásából mintha már hideg, síma kövek görgése is neszezett volna, 
amint súlyosan és tisztán sodródnak a kibukkanó part felé . . . 

A terem szinte fellélegzett, mintha nyomás alól szabadult 
volna, a körülállók helyeslően bólogattak ; pedig semmi se történt, 
ami már azelőtt ne lett volna. 

SZEME 
igéző volt. Az élet benne rezgett. 
Azt hittem róla, nem feledhetem. 
Hová keresztet 
hintett kis kezével, 
a melle szép volt, mint virág, vagy ékszer 
s ki tudta volna, hogy varázsa pár 
tavaszutóig tart csak és elillan? 
A száján dőlt az ifjú napsugár — 
Eltékozolta és ma már alig van 
az ifjúságból, mely elszédített. 
Felejtem én. Ti is felejtitek, 
kik dongtatok körötte, mint a méhek 
s egy forró, déli napra lestetek. 
Mindnyájunkat kijátszott így az élet 
és közbe észrevétlen este lett. Toldalaghy Pál 


