
,Erre aztán kitör a nevetés. - A Metro dán rendezője! Ben Christian-
son, a Metro dán rendezője! '

Később valaki megjegyzi. - Norma Shearer levelet írt neki. Ez már
akkor volt, amikor a gyár felbontotta a szerződést. Norma azt írta, hogy
ne adja fel a harcot, ha most nem is sikerűlt, de majd egyszer máskor.
0, mármint Norma, változatlanul hisz benne, mármint Christiansonban.

Ez az a pillanat, amikor a Nagy Fiú megszelal. - Norma Shearer
mindenkinek tud valamit mondani. Képzeljék el, hogy Ben, odahaza, Dá
niában hányszor veszi majd elő ezt a levelet, O, Norma csodálatos!

Míndénki tud valamit Norma Shearerről. Hol egy lecsúszott színészen
segített, hol egy filmírón. Lehet, hogy éppen osak pár szava volt ahhoz
az emberhez, de az mégis boldog lett.

Igazán nem lehet mondaní, hogy a beavatottak lágyszívü alakok, de
most, hogy Norma Shearer szóbakerült ...

A Nagy Fiú, a beavatottak főnöke, magasra emeli a poharat.
- Fiúk! Sokáig éljen N'orma Shearer!
A poharak összecsendülnek.
A fiú az ágyon térdelt. Olyan hirtelen térdelt fel, míntha valaki szó

lította volna. A szembenlevő ablak világos kockájára bámult.
Ott, szemben, égett a villany. Az utcáin is felgyulladtak a fények, és

a körúton.
Az ágyon térdelt. Legjobb, ha előveszi a spirituszfőzőt, és felteszi a

teát. Tea és vajaskenyér. Apa nem szeret beszélni, ha későn jön haza.
Lassan kortyolja a teát, a kenyeret pedig úgy rágja, mint a fadarabot.

Szemben égett a villany. •
Maga Ili szoba sötétben maradt. Külön lehetett érezni mindent. A

mosdót, Ili tükröt a mosdó fölött, az asztalt, a vizespohárral.
A fiú levágta magát az ágyra. Lehúnyta a szemét, kezét pedig be

dugta a párna alá, beljebb, egyre beljebb. Befúrta magát, akárcsak valami
sötét alagútba.

Közben lassan nyilt az ajtó, és beléptek a beavatottak. Azok, akik
még éppenhogy csak beavatottak voltak, aztán a kis beavatottak, a min
dent tudók, végül pedig a Nagy Fiú.

Bejöttek a szobába, majd félreálltak, hogy utat engedjenek - magá
nak Norma Shearernek.

•

HAZAÉRÉS (papszentelés napján)

Hull a fehérség csendesen,
öltözteti a fákat.
Fehér árnyékkal dlszlcnek
A göthös, görbe ágak.

A ha'bzókedvű március
mit minden ágra rárak,
jelképezze most énnekem
mennyegzős, új ruhámat.
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Görbe ág, korhadt is talán
a lellcem. így ne járjak!
A fehér alba eltemet,
mitit gyászolót a bánat.

Boldogság ez, mit Kedvesem
szelId kezével rám ad.
S megül a béke csendesen,
milcént a hó a fá.kat.

Babbos Ferenc


