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reánk a három Nieuport, Körülöttünk süvítet-

lek a golyók; Jásaea'n lőttem gépfegyverem-

íuel hol egyikre, liol másítana. Kezenbböl -erő-

sen csurog a vér, iá, gépfegyver felkarcolta fa-

gyott ujjaimat. Állásaink felé közeledve, az 

egyik Nieuport egy pár tréfliért kapott, meg-

inogott és otthagyva, hazafelé indult. Jobbra 

tőlünk feltűnt a másik Nieuport, a bapimíadik 

pedig folytonosan vetem jött, üldözött, a nya-

kamon ült és nem tudtam tőle szabadulni. 

Egyszerre, amikor körülbelül 15 méterre köze-

lített meg, hírtelen ellbatározáissal világító 

pisztolyomból egy rakétát lőttem a pilóta felé. 

Sistereg ve zúgott és vakitó Miíér lett egyszerre 

a gép. A Nieuport oldalt fordult, majd élésen 

irányt változtatott, sofkeriillt zav'arba lioznom, 

utolsó töltényeiméit kilőttem rá és teljes se-

bességgel repültünk diél felé, hogy 80—100 ,kilo-

méterrel lejebb próbáljunk átjutni az ellensé-

ges vonalon. 

Reggel 7 óna. Kimerülten, csűrön vizesen 

ültem helyemen, a Nienpuvtok messzi elma-

radtak mögöttünk és .mi 180 kilométeres- se-

bességgel szágjuldtunk újra szerencsét pró-

bálni . . . 

A Szegedi Takarék- és 

Hitel Részvénytársaság 

kölcsönöket nyújt 
% ItözblMokohra, valamint Mpaplpokra. 

Aki 100 koronát jegyez, egy puskát, 

aki 1000 koronát jegyez, egy géppuskát, aki 

10.000 koronát jegyez, egy ágyút ad az ál-

lamnak. Valamennyien pedig megteremtik a 

győzelmet és a békét. 

ARZ, 

gyalogsági tábornok. 

Mennék én utánad, hogy szeress! 

Sirva simái, kedvesem, ha látnál — 

i Ott vagy ,a sötétbe, a halálnál: 

Ám halál ez is, ezerszeres. 

Meg ne halj eynlékemk között, 

Bábrgn állj a 'véres csúnya földön! 

Én 'nem. festem többet a szemöldöm, 

S gyolcsruhám magányosan szövöm. 

Vágyva-vágyva. kezdelek feléd. 

Sok  ymadár száll, .szárnyait kitárja 

A madárnak is van édes párja, 

Csak nekem nincs. Jaj, látlak-e még. 

AZ ÁTKOZOTT HÁBORÚ. 

— Li-tai-pe. — 

Tjencsan 'haván egy gebe legelész, 

Három sevvg veszett el, az egész. 

A sárga, pusztán a csont oly fehér, 

Lovak 'hortyognak s csüdjük csupa vér. 

i 

Mint a zsinórok fákon a belek, 

Károgva száll sötét holló sereg. 

A kastély lépcsőjén sok-sok halott, 

Holt generális, őket hívhatod. 

Ki bölcs, átkozza a fegyvert, a rút, 

Vak 'rombolást. Átkozd a háborút! 

Kosztolányi Dezső. 

Beszélgessünk. 
A fohDrivéd: Különös gyönyörűségem 

volt az este. Pár napja tart már. Nézem. a 
napáldozatját. Mit szól hozzá? 

Én: Mit szólhatnék? A lemenő nap jelzi 
a felkelőt. 

A fahonvéd: Sajátságos, hogy az em-
beriek nagy része jobbára a felkelő napra 
veti a tekintetét. Azt nézi, azt követi, mig 
a lemenőtől elfordul, ügyet sem vet rá. 

Én: A lemenő már nem ontja a meleget, 
kiadósnak sem mondható, mig a felkelőtől 
minden jót lehet remélni, várni, még talán 
esőt is. 

A fialmnréd: Tányér ina természet az 
ember, mindig a nap felé fordul. 

Én: A lemenő naptól azonban elfordul. 
;Móg jó szerencse,, hogy a nap nem ember, 
hanem égitest, amely nem szökött bosszút 
állni, 

A fahonvéd: Ha állhatna,, sok emberre 
nem sütne, Higyje el, a<zo!knak van mégis 
igazuk, akik a nap állása szerint igazodnak. 
És akik igazodni szeretnek, rendszerint nem 
a leáldozó napot nézik, amely már nem ont-
hatja oly bőkezűen a sugarait. 

Én: A hűség is nem létező valami. Be-
.iszélüu'k róla, de még senki sem látta, tán 
nem is tapasztalta. Még a nap sem... 

A fghonvéd: Ugy gondolom, hogy az 
idén sok tányérica lesz. Alkalmas idlő jár rá. 
•A tegnapi nap is, a mai is ugyancsak érleli. 

Én: Csak aztán az aszály be ne követ-
kezzék. 

A fahonvéd: A tányér icáünák nem ár t 

semmi. Előfordulhat, hogy hétszámra is esik 
az eső, de egyszer csak kisüt az uj nap és 
akkor a tányéricák megkezdik fordulási 
műveleteiket. 

Én: A talpaltató bizottság is megkezdi 
nemsokára a müveletét. 

A fahon véd: Bővülni • fog a jegyrend-

szer. Lesz majd cipőtalipaItatási jegy is. 
Én: Csak talp legyen hozzá, vagy cipő. 

Jegy az csak akad1. 
A fahonvéd: Figurás állapot lesz, en-

gedélyt kérni a cipő talpald sra, amikor már 
a cipőből kilátszik az ember lába. 

Én: Lesz ennél talán furább is. Meg-
lássa,, rövidesen megalakul a Könyörgő-Hga. 

A fahonvéd: És mire lesz ez jó? 

Én: Sokra nem, de egy ujabb alakulásra 
mindenesetre. Hiszen oly kevés nálunk, naz 
egyesület és a szerepelni vágyó totum-fak-
tum. 

A fahonvéd: És mi lesz a feladatuk a 
Kőnyörgő- liga t a gj a iná k ? 

Én: Könyörögni fognak a cipőkhöz, a 
csizmákhoz, a szandálokhoz, hogy se idő 
(előtt, se idő után el ne szakadjanak, nehogy 
a talpaltató bizottság szekatúrájának legye-
nek- a tulajdonosok kitéve. 

A fahoávéd: Én is belépnék a Könyör-
gő-ligába, de és ott egészen más dolgok miat 
könyörögnék. 

Én: Mondja már„ miért könyörögne? 
A fahonvéd: Hogy egyszer már a jóté-

konyságiban utazók a saját zsebükre is jó-
tékonykodnának. o. 

Én: Ez a könyörgés süket fülekre talál-
na. -Előbb lesz a strandfürdőből korcsolya-
pálya, mint a maga könyörgéeének foga-
natja. 

A fahonvéd: Az á m ni, a strandon meg-

kezdődött már az élet, Süttetik már magu-
kat az emberek. 

Én: Aki akarja, az meg főzeti. Kinek, 
liogy kivánja a belső világossága. 

A fahonvéd: Mondok, nemcsak az sül, 
föl, aki sütteti magát,, néha, gyakran az is, 
aki főz, vagy főzeti magát. 

Én: Néha meg félnyersen is marad. 
A fahonivéd: Hanem azért mégis esak 

jó az a strandfürdő, mert sok mindent tisz-
tára most . . . 
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