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B. úr és B.-né asszony a reggelinéi ültek, "a centrumtól alig félórá-
nyira eső .családí házuk" barátságos ebédlőjében. .

. Tűz pattogott a kandallóban - az ebédlő egyszersmind nappali
szobául is szolgált - a kcrtre néző két ablak zárva volt és a levegő

telve a kávé, a szalonnás tojás és piritottkenyér kellemes illatával. Most,
hogy az élelmiszerjegyek meqszüntek, B. úr kötelességének tartotta, hogy
bőséges viUásreggelive! a gyomrában nézzen a nap nagyon valószínű ve
szélyei elébe. Mint minden igazi angol. nem ismert tréfát, ha reggelijéröl
volt szó: ha valaki azt mondta volna neki, hogy a kontinensen míllió
számra élnek, akik fél délelőtt is eldolgoznak egy csésze kávé és egy kis
kenyér mellett, kijelentette volna, hogy az illető nem tudja, mit beszél.

B. úr szép, derék ember volt. még elég fiatal, de - szerencsétlen
ségére -:- nem hagyhatta ott üzletét, hogy a hadsereg kötelékébe lépjen;
négy év óta keres valakit, aki munkáját elláthatná, de hiába! Senkit sem
talál. Az asztal végén ült és a D a i 1y M a i l-t olvasta. Bi-né kis kövér
kés test volt, amolyan töltöttqalarab. "Férjével szemközt foglalt helyet és
tollát simítgatta a kávéskanna mögött, közben szemmel tartva a kis Bi-t,
aki kettejük között gubbasztott, szinte elveszve a hatalmas szalvéta alatt
és egy lágytojás tetejét ütögette.

Ó jaj, a kis B. bizony nem volt az a gyerek, akit az effajta szülők

joggal remélhettek volna. Nem volt sem "huncut kis betyár", sem "enni
való dundi", sem "rózsás kismalac", hanem az átlagnál kisebb termetű,
cérnalábú. aprókezű, a haja selymes és lágy, mint az egérszőr. nagy
szeme táqranyílt, Valami különös ok folytán az életben semmi sem volt
rászabva. Mínden túl nagy, túl erős, túl vad volt. Gyenge kis vítorláí
nem bírták az erősebb szelet, rögtön felborult és tátott szájjal, rémülten
barnult maga elé. Ezen B. úr és R-né asszony sem tudott segíteni; leg
feljebb felkapták, ha már megtörtént a baj és igyekeztek talpra állítaní.
B.né úgy szerette a fiát, ahogy csak egy vézna gyereket szerethet az
ember, B. úr azt qondo'ta maqában, mílyen rendes is az ö kísfíuk, mí
lyen ..bátor" a kis ören, dehát ... nos, persze ... hát azért. ..

- Míért nincs kétféle tojás? - kérdezte a kis B. - Kis tojás a
a gyerekeknek és nagy tojás a felnőtteknek?

- Skót nyulak - olvasta B. úr ~, szép skót nyulak, darabja öt
shilling 3 pence. Mit szólnál, asszony, ha. vennénk eqyet?

-- Kissé felfrissitenénk a menűt - mondta B..-né -, .vadas szószal
finom lenne.

Egymásra néztek és a skót nyúl ott lebeqett kettejük közt, dús már-
tásban. töltve, mellette fehér csészében ribizkedzsem. .

-" Jó lenne a víkendre - mondta B.-né -, de a mészáfos már hát
színt igért és kár lenne, ha ... Hát igen, kár, de azért ... Istenem, de ne
héz is a választás! A nyúl változatossá tenné a menűt, de másrészt van-e
jobb dolog a vilácon. mint egy kis finom hátszín?

- A nyúlból remek levest is főzhetnél - mondta B. úr, ujjával do
holva az asztalon -. Nincs annál jobb leves a világon.
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- Öl öl - kiáltott fel a kisfiú olyan hevesen. hogy színte meg
lepte .öket. - Nézzétek a verebeket a kertben! - és izgatottan rázta a
kanalát. - Nézzetek! Nézzétek! - Bár az ablak zárva volt, élénk csi~

csergés és éles csiripelés hallatszott be a kertből.

- Edd Ineg szépen .e reggelidet, kisfiam - mondta az asszony.
. - Foglalkozz a tojással. öregem - mondta B. úr -. Mindig ott le

gyen az eszed. ha valamit csinálsz.
~ .Nézzétek. hogy ugrándoznak! - kiáltott a kis B. -~. Egy pílla

natra sem maradnak nyugton. Nem gondolod, papa. hogy éhesek?
- Csip, csíríp, csipl -:- lármáztak a verebek.
- Inkább halasszuk a jövő hétre, bizzuk a véletlenre a dolgot. ta-

lán akkor is lesz nyúl.
- Vettél már válogatott datolyát?
-:- Igen, tegnap sikerült szeréznem egy kilót.
- Hát a datolyás pudding se kutya! - mondta B. úr. - Egy-

másra néztek és egyaranysárgára sült, kerek pudding lebegett közöt
tük, finom krémmel borítva,

--'- Kellemes-változás lenne a menűben - mondta R-né.
Kint a zuzmarás, fagyos füvön furcsa, éhes verebek ugráltak. Egy

. pillanatig sem maradtak nyugton. Lármáztak, ügyetlen kis szárnyaikat
emelgették. A kis B. megette a tojást, leszállt a székéről. vette a kenye
rét meg a dzsemjét és az ablakhoz ment enni.

- Adjunk nekik morzsát, muszáj adni nekik, valamit! - mondta, 
Nyisd ki az ablakot, papa, adj nekik valamit. Papa, kérlek!

- Ne nyafogj, kisfiam .- mondta R-né, B. úr pedig hozzátette:
- Nem lehet ablakot nyitni, öregem, berepülnének és kikaparnák

a szemedet. ,
- De mikor éhesek! - kiáltott fel a kis B. Kintről olyan hangok

hallatszottak, mint mikor anró késeket élesitenek.
- Csip, csirip, csip! .:.- kiáltották a verebek.
A kis B. kenyerét és dzsemjét egy kinai virágvázába ejtette és él

sűrű függöny mögé bújt, hogy jobban láthasson. R úr és R-né asszony
tovább olvasták. mit lehet jegy nélkül kapni. Hányféle sajt! Amit csak
akarsz! És a levegőben sajtok forogtak B. úr és R-né asszony feje fö
lött, mínt valami égitestek.

A kis B. a fagyos gyepre pillantva egyszerre csak azt látja, hogya
verebek meqnönek, és átváltoznak, folyton szárnyaikkal verdesve és lár
mázva apró kis fiúkká változnak és barnás kabátjukban járják a táncot,
le-fel ugrálnak az ablak möqött és éles hangon kiáltják:

- Enni adjatok! Enni adjatok! .
A kis B. két kézzel kapaszkodik a függönybe.
... Papa - suttogja, - papa! Ezek nem verebek, ezek kisfiúk. Hall

gasd csak, papa!
De R úr és R-né asszony nem figyelnek oda. A kisfiú újrak.ezdi~
-- Máma - suttogja -, nézd a kisfiúkat; ezek nem verebek,

mama! - De senki sem fíqvel az ostoba beszédre.
- Mícsoda lárma az iillitólagos éhinség körül! - mondta B. úr,

míndez csak kitalálás, csupa blöff!
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Halotthalványan, karjukat lóbálva, a kísfíúk táncolnak:
- Enni adjatok! Enni adjatok!
- Papa -- dadoqta a kis B.-. Ide figyelj, papa! Mama. könyör-

gök. figyelj!
- Hát ez már mégis sok! Mícsoda lármát csapnak ezek a verebek!

Láttak már ílvetl - mondotta B.-né.
- Hozd' ide a cípőmet, öregem - szólt B. úr.
'- Csip, csirip, csip! ,- kiáltották a verebek.
- Hova lett ez a gyerek? Gyere elő, kisapám. idd meg a jó kakaó--

dat -- mondta B.-né asszony.
B. úr felemelte a súlyos függönyt és halkan így szólt:
- No, gyere elő, kis csavargó! - de a kis csavargó nem volt' sehol.
--- A szobából nem mchctett ki - mondta B. úr. B.-né asszony az

az ablakhoz lépett. férje követte.
Odakint a zuzmarás füvön balottfehéren. karjait lóbálva, mintha

szárnyak lennének, ott topogott legelől a leqvéznább, a leqtörékenyebb:
a kis B.• a fiuk.

- Enni adíatokl Enni adjatok!
Üggyel-bajjal kinyitották ~z ablakot:
- Mínd kaptok enni, [öljetek be mínd, valahányan csak vagytok!

Gyertek be rögtön! Kis öreg! Fiacskám!
Késő. A kísfíúk újra verébbé változtak és elszálltak messzíre, ahol

nem láthatja őket szem' s nem érheti utól kiáltás.

DÉLELŐTT TÍZ

Délelőtt tíz. ülök a villamosban,
Szemben velem anya és gyermekie,
Ki arra késztet. vers-keretbe fogjam.
Amit elárult lágy _tekintete.

A gyermekére hajlik szelíd ivben
És úgy issza fel csöppnyi kisfiát 
Kusza aqyamban emlék árnya libben:
Egy képet láttam, Jézust s Máriát.

Érlt,etlen hangon felgügyög a kisded.
Az anyafülnek: értelmes szavak.
Oly sugárzó az anyai tekintet!
Olyan röpke e meghitt pillanat!

Rámnéz a gye~mek. mosolyorn parázslik:
Köszénbarna a kis csöppség szeme 
Egyre kutat: hát ez a nagyvilág itt?
S benne tükrözik rejtett szelleme ...

Tisza Jánol;
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