
a koponya belsejében, az agykamrákkal szemben két mélyedés mutatkozott, mint
ujjlenyomatek a viaszban ; s ezek az üregek telve voltak alvadt és romlott vér
rel, melytől az agykéreg már fekélyesedni kezdett." - Mai diagnózis szerint
Pascal halálát közvetlenül rákos agyhártyagvulladás és gyomorfekély okozta. E
kórrajzot és az autopsziát tartsuk emlékezetünkben, mert nem egy mozzanatuk
kulcsként szolgál a "Pascal-probléma" megértéséhez. a Pascal-probléma pedig
többet jelent egy ember életkérdésénél : mint mondottuk, jelkép és példakép.

(Folytat;uk)

SINKA ISTVÁN VERSEI

Fiatal anyának sirató éneke

Világom, virágom, kedves liliomom,
kéktenger kötőmben többé nem ringatom.
Naptalan két szemét koporsóba zárom,
s útjait immárom Jézusnak ajánlom.

Estéim sírós,ak, dalom: megszűnt patak.
nagy kéktenger kötőm végig ketté hasadt.
Hová temessem el eltörött gyürűmet:

földbe ásták bele az én gyönyörűmet.

Kézen ioaoo. most már nagy angyal vezesse
s a szabadság arany székibe ültesse.
Mikor csorda ballag estenden, hadd lássam
arany székit, habár, csillagtávolságban.

Gyászoló ruhámat talpig hasogatom,
hajamnak selyemjét porba mártogatom.
Fekete országom, fekete nappalom,
kis liliomomat többé nem ringatom.

Ringassátok el, csillagok

I-Naggyal és A-Baloggal
Ormúgyról is mentünk tova,
s talpu!lk alól szállt a por, mint
sorsunk sárga füstoszlopa.

Bizony, a sorsunk őshomály,

s füstölög és a füstje fojt,
mint őszi köd aSzéjjeldúlt
dombját sirató hangyabolyt.

Gyalogoltunk tehát hárman,
s !Jelünk volt a vagyonunk mind:
egy-egy villa, tarisznya és
siratnivaló rongyaink.

Hajh, mikor árva az ember,
s kincsnek néz egy csipetnyi sót,
csak a körmit pengeti, nem
zstnőros nadrágravalót.

S meddig is tartott az utunk?
Az ilyen utat nem mérik!
Sok major volt, sok dűlőút

le egész a Tőz vizéig.

Lám csak mennyit bolyg az ember,
s ameddig él, mindig gyalog,
míg egy darab kenyeret kap:
I-Nagy, Sinka és A-Balog.

Hej, Tőz t'ize. Ott állottunk
pártján, ahol a bodza sok.
S kik is voltunk?.. Ajánlkozó
szalmahányó napszámosok.

Vasvíllánkat földbe szúrtuk,
három vándorló vadmadár.
Kék volt az ég, a Tőz vize,
és nekünk nagy kék sír a tá;.

. . . Emlék! emlék! Hová is lett
I-Nagy és hova A-Balog?
Lelkünket, ha majd arra száll,
ringassátok el csiLlagok!
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