
hallgatott. A kopasz kis ember szótlanul és szórakozottan babrálta kabátja
szélét, amikor Virágvölgyi titokzatosan mosolyogva befejezte a mondanivalóját.

- Nagyon köszönöm - mondta kellemetlen sipitó hangján -, de meg
nyugtathatom, hogy magánál ügyefogyottabb emberünk nincs a császári ház
összes tartományaiban. Mindig háborog a lelkiismeretem és még a köszvényem
is jobban érzem, amikor magának ilyen fecsegésért fizetek - fejezte be a kis
kopasz és zsebéből előkotort egy pénzt és a térdére helyezte.

- Most fusson és tudja meg egy órán belül, hogy melyik barátjánál
szállt meg Szemere Bertalan. Hajnalban érkezett meg Pozsonyból és csak néhány
napig marad.

- Tudom. Irányinál lakik - felelte bánatos hangon Virágvölgyi.
- Helyes. Ezt kellett volna mindjárt mondania a kolera meg a pedellus

helyett - szólt a kopasz. Aztán az asztalhoz sántikált, írt néhány sort, boritékba
tette, gondosan lepecsételte és a pénzzel együtt átadta az irnoknak.

- Ezt most vigye a Hensel házba. Keresse Török Arpádina grófnőt s adja
át neki személyesen.

- Kinek? a grófnőnek - horkant fel Virágvölgyi megdöbbenve.
- Min csodálkozik úgy? - kérdezte a kis ember. - EláruIhatom magá-

nak, a legmegbízhatóbb, legjobb emberünk. Na, de most siessen - tette hozzá
és hátat forditott az irnoknak.

Virágvölgyi ahogy ment a kancellária bolthajtásos, homályos folyosóján,
egyszerre szédülni kezdett, elsötétedett szeme előtt, meg kellett állnia egy
ablakmélyedésben. A szilveszteri ólomfigurák táncoltak a szeme előtt, amelyek
ről nem lehetett bizonyossággal megállapitani, hogy akasztófát vagy pisztolyt
ábrázolnak-e. De aztán összeszedte magát és továbbment.

útközben lekanyarodott a Dunaparthoz s amint éppen azon gondolkozott,
hogy milyen hitvány, alávaló ember ő tulajdonképen, hirtelen megállt. körül
nézett, majd elővete az imént kapott levelet és apró darabokra tépve beleszórta
a Duna jeges hullámai közé. Nézte a habokban eltűnő papírszeleteket s eszébe
jutott, hogy legokosabban tenné, ha ő is utánuk vetné magát. legalább nem
válhatnék valóra az ólomfigurák jóslata, de ehhez nem volt elég bátorsága.

GROTESZK

Soha többé nem lesz tiéd
halottasleplű teste,

ajkának mély-rubint tüzét
a barna föld kikezdte.

Szárnyas madár, szállt s hirtelen
szeszély nyílhegyre kapta 

átcsillant s hullt a hig egen,
a lég megnyílt alatta,

tölcséres örvényt vájt s akár
a kő, zuhant sokáig,

szíventalálva állt a táj,
megborzongatta fáit -

durván rávágott még a föld,
hogy elterült s kiszenvedt,

a néma kín szemére hűlt.

de téged el nem enged.
Vidor Miklós
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