
zottan rámosolyog, gyanútlanul, mínt a beteg, aki előtt· titkolják, hogy m'ÍÍ
tétre viszik. T. szíve elszorul. Kezével eltakarja a keskeny táblát a műterem

bej árata mellett: J. S. lélekfényképész, de ugyanakkor elfordítja az arcát is,
amelyet vérvörösre festett az izgalom feltoluló hulláma.

- úgy félek - mondja A. hirtelen a várószebában.. - Kérlelt drága T.
ne fényképeztesslel<MenjŰnk .el gyorsan innen! . . . .

Fölugrott a székről és riadt, könyörgő pillantást vetett a kijárati ajtóra.
úgy emelte fől karját, mint a fuldokló. T. soha többé nem felejti el a szív
szaggató arckifejezést, amellyel most feléje fordul.

DOROMBY KAROLY fordítása

RÓNAY Gy{jRGY

EHEU FUGACES'

A HATVANtVES TAKÁTS GYULÁNAK

Eheu ~po5tume, ~e-;

Jabuntur ann! ...
HOl'atius

Micsoda tavasz volt! Ver sacrum! Kitagadottan is elmúlhatatlan!
Nemlétező kí&kocsmák lugasában, a nemlétező kávéházak teraszán a Du

naparto.n -
hol vannak, akik ott ültek s nézték a Tabán esti zötdjcit s a lámparingató

Dunát!
Lehullt a régi lomb, és szétszóródott a sereg.

Hová lettek? Ezt tenger nyelte el, azt levegő: so'Méle módunk nllUt a ptut-
tulásra, .

és aki megmaradt, meghentergették mindenféle kárhozatban.
De rám azért, mint oszló ágyúfüst után.
mégiscsak összeverődünk

Hát tölts, ha dérvert bajússzal is! - ne hitvány lőrét, mint egllnémelll mái
talponáZZók

ügyeskedő gazdái szokták, sokféle szeszt: lopkodvaegybe sokfelól:
va,ódi beceit, saját tőkéid gyümölcséből, magad formálta korsóban saját fi'jl-

dedbe hűtve, .
azt igyunk most! a megszökött tavaszra! Megszököttre?

beértre inkább! - Mert ,nem az számít, hogy lassúdóbb ütemre váltott
a siheder évek érverése. Emeld 'borod a délutáni napba:
nem álfényű lidérc - gyémánt tűz izzik aszú vörösében,
s a kar se rezdül, bírja még!

- Ordas idők után, arcán árkokkal és hegekkel, így tu a gazda kemény szik-
lába vájt

pincéje tornácán, s mögötte telt hordóiban .'az esztendők szitretje.
Messzire lát, egyformán í&meri a széljárást .s a csillagok állásait.
Munka és becsüle't homlokfá.ján· a. 'címer.

Telet, vihart kiállt. Feje föZött maga ültette' hárs.
Kérgén .kiforrt sebek. S nézd, lombosuZ!
- Vándor, ki aTTa jársz, állj meg, tekints fől rá, hallgasd méhei ,zorgos énekét,
s 'vidd viZággáa hírét: - virágzik változatlanul!
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