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Sok rnedldő h a r c során,
Állmaira alikonyán,
(Meredek utón önmagamhoz értem.
lE magam: szik la vár,
Mjeúy komor daccal áll
Csatatér fölött, felhős szürkeségiben.
Csak néhanap, mikor
Izzóbb a z estbibor,
Lépek ki, vériben, magányom fokára.
S szemem a sik teret,
M e l y annyi oselt vetett,
S rémséggel tört rám: biékélten bejárja.

(Kolozsvár.)

Tompa László.

Egy székely diák naplójábói,..
(Utazás Erdélybe.)

(Folytatas.)
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A szemem csillog, arcom mosolyra kap s a z
egész lényemet valami kelliamies. gyenelkes öröm tartja
fogva. Azt ¡hiszem, ha akarnék sem tudnék a z abliaktól elmozdulni. Gondolkodás,, vagy e g y é b más ágybéli tevékenység szünetel, csak iá szemem ibámui é s
felfal mindent, laimi előttem vani. Balról óriási falként
szilklák meredeznek aiz égnek, néhol szinte ránehezedmelk a 1 vonat tetejére. Jobbról a csobogó, gyorsvizű, kristálytiszta Körös csaknem a vonat kerekeit
nyaldossa taitékzó hullámaival;. A folyó ¡túlsó partját ismét magas sziklafal képezi, melyhez ¡lágyan,
szinte hizellkedve 'simul a játszi viz. Itt e g y pázsitos,
bolkros sziget, amott pediiig ,a vízből Ikiemelkedő sziklatömbök lkét neszre választják a sebes íolvót. A z
együk rész, mint a menekvő gyik futkos ¡ide-oda az
égerifa-boknok közt, a másik szorosan hozzásimul a
sziklafalhoz; mintha bújócskát játszanának. íMajd e g y
szűkebb helliyen. örvendve egymásra találva, összefogózikodnaik é s leugranak a mélybe. Lent körültáncolják a mély, kivájt medret és aztán elnyúlva, hoszszu ihabfátyolukat maguk után vonszollva, szétterülnék ismét, hogy ¡alkalmas helyen újra kezdjék fönséges játékukat. Most hirteHen sötétedni kezd, mindkét
oldalon ¡szikláik tornyosultalak s a vonat kísérteties kattogással befut a koromsötét alagútba. Nem látni semmit, asiak néha egy-eigy tűzkígyót, v a g y ¡hiulöcsffllagot, mely gyorsan szalad el ablakunk előtt. A füst
betódul kocsinkba s a vonat ikenekeinék félMimetes,
¡kattogó dübörgése reszketteti. meig a levegőt. Ismét
világosodik. Vonatunk mintlhia felhők Iközt úszna. Vastag, kövér füstgomolyaigok tódutaalk, hömpölyögnek
ki .az, alblakokbál, hogy semmivé váljanak. Ismét >uj
képek. A folyó partját képező sziklafalból e g v m a g a s
sziklatorony ¡emelkedik kii, mely a reá tűző napban
veres-lillásan fénylik. ¡Most e g v pillanatra megszűnnek a kopár, .félelmetes 'szik la ár iá sok. e g v 'gyönyörű
völlgv tárni szemem elé. A heigvol daliakon haragos
zöld fák integetnek, a völgy fenekére pedig valami
átlhatlan szürke köd nehezedik, csak ia'z elliőtórben látszik ikét fekete legelésző bivaly. A vonat kanyarodásával ujabb é s ujiaibb kilátás tárul, a szemlélő elé. Mindenütt szürkés'-vörös sziklák, vagv haragos zöld erdőik, csak néha-néha zavarja ezt 'a1 szép egyhangúságot egy-eigy hegyi lakó zsuppszalmás viskója. Itt e g v
íiegelósző tehén hagyja 'abba e g v percre a zsenge fü
tépését, ott a hegyoldalon kacskenyái törtet felfelé, merészem szökdelve egyik szikláról a másikra. Amott
pedig a hegyormán e g y fából épüllt templom vékony,
karcsú tornya villámlháritóként ¡mered az égibe, mutatva' az utat az örökkévalóiság felé.

Fölfeszítettem előbb egyik lábamat. aztán ia másikat, azután ¡pedig kibújtam a Ikabátombőli Miikor ott
állóik kabát nélkül, — jut eszembe, ihogv a bon-tan
tálitja a franciáknál:, h e g y társaságiban a z ember a kabátját levesse. Pardont .morogva, ikönülfuitom a szememmel a kocsit. ¡Mosolygós arcokkal találkozom. —
ugylátszik belátták, hogy tragikomikus helyzetemr
ben ¡nem tehettem egyebet. Lefejtem hát szépen a Itaabátiomat ó s szomorodott szivvel állapítom meg. hogy
felsőtestem Röntgen lképe — .mintha e g y sárga csontváz volna reá festve — a kabátom on 'díszeleg; oh. ti
lapockáik, osigolyák é s bordáik, kiket valamikor vastagon hus fedett! Mit tehettem mást. fölvettem m e gint a kabátomat é s az ablakhoz álltam. D e most látom csiak, h o g y kocsink uigy néz ki. mintha hirdetéseik fel,ragasztására volna bérbe adva. Minidéin utas
vagy újságon, va^v valami hirdetményen ül. Ugylátsziík ezek ¡már ismereteseik '3 viszonyakikai, mert mielőtt leültek vo'na, újságot térni tettek maguk alá és
hátukhoz. Na. gondolom magamban:, most könnyen
magái Lapítható, hogy iki s kicsoda s ihogv mit érez a
szivében, vatgyis hogy milyen népnek, nemzetnek a
fia. Láttam ott Dáűia, Románul, Indmeptarea, Dirniineata, meg a jó isten tudja micsoda nevű illatokat. Volt
magyar nevű lap iils: Keleti Újság, Uj Éllet, Nagyváradi Napló stb. A túlsó sarokban e g y idősebb ur „Ellenzéken' kuksolt. Ügynök most — táblabíró volt. Na;
momdok magambam. ¡itt én is csak ugv segíthetek maA falvót most erős gátak tengerré duzzasztiálk.
gamon, ha előveszem lazt az újságot amit magammal
hogy haragos vízéire fatömböket •csúsztassanak le .a
hoztam. Kiterítettem szépen a „Népet" és reábélvezjárhatatlan hiagyekrőll. Zúgva, sziklát törve rohamnak
kiedtem. Hanem megint megjártam, mert most meg
le az évszázados törzseik s e g v iszonyú cuppanással
az újság ragiadt a hátamhoz. Le akartam épp térni,
elmerüllnek a tengerré nőtt vízben, h o g y ismét előmikor felugrik a bácsi az „Ellenzélk"-röl s aizt mondja:
bújva, szelíden', gyámoltalanul sorakozzanak a többi
„Megálljon öcsém, majd én segítek!" Le is válasz- mellé, engedelmeskedve az emberi akaratnak. A ¡sze1
totta. szépen é s elkérte magának, hogy eíwhes'se — mem már fáradni kezd. Olyan régem nem látott
biz' nem sóik' biztatót ollvashiaitott Ibdlőle. Vonataik ennyi szépet, hogy most nagyon mohón falta fel e g y eközben a ¡hegveikhez ért. Leírni lehetetlen azt a kel- másután a sok-sok szép képeket. Az órám iis délután
lemes érzést, amelv elfogja az embert, midőn laronyi 3 órát mutat é s én m é g tegnap este óta nem ettem.
hosszú idők után ismét az ismerős begyeket, taz erdő- Oe éppen az én állomásom közeledik, ö s s z e s z e d e m
övezte bérceiket, félelmetes szikláikat é s barlangokat cók-mókomiatt. bucsut intve az .,EillenZ'ék"-es busufló
meglátja.
rniagvannalk. leszálltam a vonatról.
(Folyt, köv.)
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