Mert 6lmom fiirjes6ben
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Vagyon tal6lkoz6som
Derek sud6r leg6nnyel,
B6tor tiizes szemiivbl,
6 a leg-szebb, a leg-iobb,
Nev6t nem vallhatom-meg;
L6,gy a leg-szebb, a leg-jobb,
Es meg-vallom, te v6led.

El6dalgott az erdon,
Keseregve nagy bai|ban.
Bdnydtska, STip-halonn curie,

rtrz

nyardn.

A HABOZO TURELMETLEN.
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Tdllya,

r8

rz. Fdrsdng

baztd.ban.

SzAjAra ts6kot adni,

Azt|n bel6 karolni,

6 v6le kertbe futni,
JOBB S BAL.
Nymph6tska sz6lla Faunhoz:
,,Na mondd mellyik fiilem tseng?

Adok szam6r fiiledre

Yir,.6g ilgydsra vonni,

Hamar melldje d6lni,
Madtu-zaj Edendben,

Magnolia rejtek6ben.
Tenn€m, de nem merem m6g.

Kis szarvaig pirrila:
,,Ha mondom, bal fiiled tseng,

Kiss6 6 ttile f6lek,
Tal6m mortzoska lenne;
Nagyon f6lek magamtfl,
Tal6m heveske lenn6k.

Er6skod<il te jobbra,
Vagy mondgyam 6n, a f obbik,

PdtTinban,

Ts6kot, ha e1-tal6lod."
A Faun, mdg senge fitzk6,

r

I t z. Julias.

Fogadkozol te balra:

Ne sz6llyak, nem katzagsz-ki."
Meg-szdnta 6t a Nympha:
,,Nem tartalak bolonddi,
Jer ide, mind k€t fiiledre
V6gy ts6kot tiilem ingy6rt."
De nem hivt a gyhva,
Eggy sztp kiv6natosnak
Hogy 6 kedvit tehetfle.
Hitetlens6g s kiv6nat

Jobbnil balrtl em6szt€,
14

A MEG-LEPETT SZERETOK.
Irdrn S26p-balorn s Tdllya kd76tt, kotsin,
r 8 r z. 6s7-el6 baoa 6-dikdn.
Szerte legeltek

a

nydiak, s drnyas bikkfa triveben
szep haiadon.
Mopsus gyermeki m6g, r6s6s oftzilja le6nyos;
Phyllida f6rfiusabb, 6s okos is, heves is.

Kis Mopsust rilel6 Phyllida

3t

6n viv6 6s lovas vagyok, n6kem m6sra kell az er6m, nem

arra, hogy eggy Vampyr ki-szivja. - Ekkor 6n, f6k€nt
hogy Istv6nt boszontsam, m6r nem ktzzel, hanem aiakommal 6s nyelvem tsiitskivel bolyg6k Mika k6p6n, nyak6n. A kis b6r6 riifent susoga: - Ers6bet Comtesse, esdve k6rem, 6n m6g nem akarok holgyekkel foglalatoskodni, 6n menn6l tov6bb meg akarom taftani sziizess6gemet,
triretlen er6met. - Tsak e kellett n6kem; kai6nfl Istimre vigyorogtam, s e1-kezd6k tomporom alatt Mika iil6ben
motozk6lni.
Izg|.s-mozgilsomtril olly mereved6se thmada, milt hangfa rekedt: - Te rosz f.6le,h6t jeriink-ki €s keressiink hol
mi hever6 alkalmatoss6got, 6n nem birom tov6bb. - Erre

a lovagl6 b6rnaddgja sziiiait ki-bont6m a tarcm alatt;
k<innyfi ny6ri batist szokny6tsk6mat :d,gy tiirflm hhtra,
hogy tsak felliil fedett, alltl nem, als6 r6szem p6re vala.
Es m6tk6mnak mind ezt i6l l6tni kelle; vilftam, vdgiil-is
fel-ordit, de a gyhva nem mert mukkani sem. Istire nyelvet <ilt6k; s eggy.rejtett, tsak oldalrril lathatb k6z mozdilattal a dits6 Vesseldni tsal6d-fit be-kilnyozvdn, felny6rsal6m magam. Tstitsrilve, alig-alig billegve 6ldelegtem, ririilv6n, hogy a bfu6 nem int6zheti njtam a szok6sos mechanicus driff<il6st, melly a n6nek sans plaisir et
sans d6sir, hanem ottan tsik6lom magamat b6vii1, a hol
akarom, s ugyan tsak vagyon mivel. Eltemben ez eggyszer 6lde16k illy m6rt6ktelen.
Azt hiszem, Istv6n is. M6r mer6 latyakban iile. Tsudak6ppen a t6bbi nem vett €szre semmit, m6g a hegyes
szemii Sophie Asszony sem. Ha figyelnek vala minket,
vagy az agyon Lzottan nycisz<irg6 imhd6mat, tal6m v6,ge
a vil6gnak. Ma m5r nem 6rtem akkori enn magam, ekkora (rinnyelmii vak-mer6sem.
Azthn eszmlletem veszitt6m: lehet, Mika is. Az 6 suttogisira t6rtem magamhoz: - Mit tettel, most beliilled

minden az dn nadrhgomra megyen. Akkora f6t leszen,
hogy a szlgyent senki se mossa le rrilad. Sz6nlak, szeg6ny
Ersik€m, de h5t nem 6n akartam. - Fiilibe srigtam: Eggy Vessel6ninek, soha nem szabad megiiedned. Keszken6t tsavartam a tsurg6s al6, maid minden abba
ozonle, ruh6inkra tsak kev6s iutott.
Isti m6r nem v6lt a szob|ban, kinnt ok6dott. Desevffi
m6g minddg gyanttlan k6rd6: - Gyermekek, ri alu*atok? - Mika felel6: - Fhratt valdk a hosszri lovagl6stril,
Zsib6rf.l id6ig, 6s azt hiszem, elb6lintottam, nem is tudom mi tiirt€nt. - Kazinczy hahotilzou: - Eggy sz€p kis
lehny a kariaidban kuczorgott, 6s te nem 6nEdl. - Erre
Mika: - Val6ban nem 6brenem rc6. Mit mulaszdk. oh

in

szerentsdtlen!

Mhr a vend6g gyiilekezet tiibb szob6ban, tsoportokban
t|rsalgott, 6s rdszint oszlad,ozott. Istv6n, eg6sz testiben
remegye, engem hol {yal6zni, hol vallatni akara, de nem
i6tt ki hang a rork6n, folyton h6nyni kelle n6kie. Ha
sz6llni kezde, m6r is szilifua kenddt szoriwiln nyargala-

ki a retirada

deczka hilzikiba. Igy menekiikem-meg a
magam mentegetdsittil, melly antfl ink6bb sziiks6gtelen

lett v6lna, mert kett6nk kiiztt rigy is mindennek v€ge
vala. Mika pedig Istv6nt meg-fenyegetd: Ha el-j6r a sz6ia
arrril, mit l6tni v6lt, de mi sokkal kevesbb, tsak j6tczadoz6s v6lt: meg-gyiillik a baja. Nem is sz6lla Isti soha
senkinek, nekem se; az is igaz, tdbb€ eggy a m6ssal nem
besz6ll6nk. Ut6nna 6vekig bereg s tehetlen vala, de 6n
nem b6ntam. Ma m6r bipom, m6g a leg-nagyobb ellens6gemnek se okozn6m. El-borzadok, hogy valakit megiltkoztam, nem sz6val, hanem €get6 l6tni val6val.
K6s6re i6rt, milr az |itszakbt Bdny6tskdn tiilt€nk. En
Kazinczylknill eggy tsel€d kamrhban kaptam helyet;
Pipsz B6ty6m (Desevffi) 6s a papi f6rfi6 (nevit nem tom)
a vend6g szob6ban. Mika mond6, f€lte* lova kiizeliben
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