
Szélszóval sziszegtem, de csak a sarki lámpa fénye billent meg tőle. Erre
föléjük hajoltam, s - erről már sosem fogok leszokní - beszélni kezdtem:

- Tanuljatok anyámtól . .. Szeressetek mínden embert, - ellenségeite
ket is ...

De hirtelen abbahagytam. Megállított az, hogy ezek a szavak í,gy bizony
egyoldalúan hangzanak. Mindenkihez s egyszerre kellene szólni, akkor talán ...

Már a remény ellenére kiáltoztam:
- Tanuljatok hát az élettől, ettől a romhalmaztól ... - Egy földig omlott

házra mutattam, és a remény újra elragadott: - Győzzétek le a rosszat jó
val ! . .. Szetessétek egymást ! ...

A lány karjával magához szorította a férfi kezét, fölnézett rá, - szeme
mindent elmondott.

Láttam, hogy a lecke egyík felét már tudja. S a másik felét, a szeretet
parancsát ki tanítja meg neki? ..

Magukra hagytam őket. Hadd tanulják meg az élettől, a háborútól, a ro-
maktól és a holtaktól, ha akarják ...

A magasból még egyszer szelíden szólítottak:
- :Édes fiam... - Anyám hivott.
Megremegtem a távoli boldogságtól.
Ez volt búcsúzásunk és találkozásunk.

PAZARLON T:ÉKOZOLVA

pazarlón tékozolva talmi kincsét,
koldússá fosztja önmagát a gőg,

más j6szágát kívánja az irígység,
ténfergő vakként ég, s pokol között.
Ön-erényével kérkedik az érdek,
farizeus ként tépi köntösét,
tulajdon vétkét vallja érdemének,
s eladja ingyen-szerzett őrökét.

De halált fogannak a kapzsi vágyak,
csak a Szeretet növekszik tovább:
omló szirtje felett az Elmúlásnak,
örök-győztesként őrzi birtokát.
Telt kincstárát így gazdagítja bőven,

s időtlenné gyarapszik az időben.

ESTI DAL, ANNANAK

Már lovait zabolázza az éj, s felvágtat az égre.
Futnak az órák nesztelenül és év siet évre.
Csak Te maradsz mindég, aki vagy, s dallá nemesülvén
Rólad vall az időben a sz6. Márvány obeliszkként
égig emel, megtorpan előtte a messze utókor,
s Rád emlékezik ott, - nevedet csendítve szelíden,
hol szépséged kincsei majd széthullnak a porban.
Mert Te erős va·gy, s élsz, örök-élőként e sorokban,
asszonyi hűség tükréül, késő szeretőknek!

Balássy László
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