
- Hát ez bizony szép munka. Ennyi ember mindennap és rnindegyík el
mondja, hogy hova szeretne utazni. S ő csak kivesz egy jegyet a sok ezer kö
zül s az éppen arra a helyre szól. Mennyi pénz ömlik oda be, Uram Jézusom.
Ugyancsak meg kell bízzon az államvasút ezekben a jegykiadókban. a becsüle
tes munkájukban ... Amaz ott még milyen fiatalka. De ha jól látom, már jegy
gyűrű van a kezén. Csoda-e ?Ennyi férfi néz szembe velük naponta ... Dehát
az én Dudikám még ennél is csinosabb. Ha idősebbecske is, azért még őt is
megnézegethetik. Akkor miért nem ment ez még férjhez? ... Szülőanyám, csak
nem. " Csak nem én miattam? ..

Akkor kezdte érezni, hogy már fázik is, fáradt is. Jó volna most megfo
gadni annak a kis kalauznőnek a szavát, Egy moziba. Egész életében úgy sze
rétett volna szombat délutánonként beülni egy budai kis moziba a férjével.
De az ott maradt Bajorországban. Azzal már ő nem ülhet be ide, ebbe a szép
nagy moziba. Beül hát azzal a boldogsággal, amivel most tele van a szíve.

- Elveszett évek! - hirdeti a hatalmas moziplakát. - De még mennyire,
hogy elveszett! - Dohog magában. - Az én egész eddigi életem elveszett ...
Lehetséges, hogy anya és lánya sem ismerik egymást? Ennyire nem. Mert így
hazudnak egymásnak éveken át. Mennyi örömet kergettünk mi el magunktól
ezzel a bujkálással. Hogyelrejtsük egymás elől azt a másikat, akit a szívünk
szeretni tudna, igazán.

Megvette jegyét a pénztárnál az éppen kezdődő előadásra. Amint a terem
felé közeledett, meglátta a táblát: Botot, ernyőt a nézőtérre bevinni rendőri

leg tilos! Az ezüstfejú botot elhelyezte a ruhatárba. A ruhatáros nem akarta
átvenni.

- Kérem, ha Önnek szüksége van erre a járásnál, beviheti.
- Nincs szükségem rá !
Már messzire járt a mozitól az előadás után, amikor egyszerre nyugtalan

lett. Valami hiányzik. Az ezüstfejű ereklye. A jegy itt van a zsebében. Csak
vissza kellene menni érte. De nem megy, Olyan könnyűnek érzi magát, hogy
fel sem száll az autóbuszra. Gyalog indul el a Margithíd felé s ott is leka
nyarodik a Dunapartra. Negyvenkét évig élt Budapesten, de egyszer sem volt
még itt, a Duna partján. Most végre ideért. Nézi az úszó jégtáblákat s a Ró
zsadomb mögött lenyugvó nap sápadt korongját.

- Milyen kár, hogy már alkonyodik.

•
ADASSÉK. MEG

Adassék magam véled ujra-élnem
bolond-nagy tervek sortüze alatt!
s lehet, lefekszem hófúvotta réten,
ha elvesztem a járható utat.

Most virradat van. Esték szállnak fennen,
hidat hirdetve boldog másnapok
folyóihoz. Mosolyod érik bennem,
szépeknél szebb vagy, jó, hogy nem tudod.

Atéllek én, ahogy a fák lehelnek
magukba sókat, felleget, napot.
Altalad leszek tiszta mint a kertek

eső után. Ragyog rám fogsOTod,
30 csillag. Ragyogok én is ébren
s ha alszom is, csak - rád-emlé~zéssel.
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