
Megvesszükegy jegyszedő utolsó műsorfüzetét és csöngetésig illedel
mes' tisztelettel szemleljük benne az európai fejet.

Később állunk csüggedten a néptelen téren az éjszakában. A közön
ség régen eloszlott, mindenki hazament, talán haza is ért már, egyedül
mi várjuk a jószerencsét a járdaszélen, Madame Schwalbe ugyanis nem
hajlandó, csak kocsin menni, vdldarnostól, autóbusztól, trolibusztól, mint
rnondja, idíosainkráziája van.

Tóbiás Lad egyik lábáról a másikna á11, vállát vonogatja és hevesen
szipákol, mint mindig, ha ideges. Mód Márton ,a messzeségbe bámul, a
tér tulsó felén a reménytelenül fekete utca torkolatokba.

- Ide ma már nem jön taxi - mondja szomorúan.
- Nem kell, hogy taxi legyen - mondja Madame Schwalbe, - Akár-

milyen kocsi jó. Vitt már engem haza mentőautó, meg rendörautó is. Az
ember int neki, megállítja ... Mit csodálkozik? C'est la vie, mon ami ...
au moins a Varsovie ... Csak figyelj en. És ha lát valamit, intégessen.

Egyelőre nem látunk semmit. Tóbiás Laci már túl van a szipákolá
son: zsebrevágott kézzel föl-alá jár. Majd fényszóró söpör végig a téren.
Madame Schwalbe Ieröppen a járdáról; mint egy fekete szárny, lobog
utána anyritott perzsabunda. Karperecele kis kasztanyett-játéka, fékesi
korgás, ajtócsapódás. Az ablakban még egyszer megjelenik Madame
Schwalbe feje.

- Viszontlátásra holnap tízkor a hallban l
Másnap délelőtt a Szövetség kocsiján kimegyünk Wilanówba. Finom

köd szitál ; két kopár fasor közt visz a Királyok Útja, betonja fekete a
nedvességtől. Látogató alig' van; posztó papucsunkban kedvünkre kószál
hatunk a termekben. Nézem a portré-gyűjteményt, három század köp
cösés szikár, vérmes És sápadt lengyel urait. S akkoregyszerre elém lép
a falon, valami lútomásra meredve, egy zilált clochard, egy eszelős szer
zetes, 'egy lángszemű látnok: a költő, akinek "mint egy betyár, mint egy
finánc, mint egy koldús", útját állta a Szfinksz és "ig,azságokat" követelt
tőle, "Az ember? Pap, noha nem is gyanítja: - hivatására még nem érett",
felelte Norwid, párizsi nyomora mélységeiből; cs akkor a Szfinksz félre
húzódott, a sziklához lapult és utat engedett néki.

Madame Schwalbe egy pillanatra megáll mögöttem.
- Érdekes koponya. Határozottan jó fej.
Azzal tovább lép. (Fol.ytatjuk)-

KAIN

Isten lángkévéi keresték akkor az ifjút ..•
Elrejtőzött mélyen a csipkebozótba Káin.
Késve ,szólalt: "tán őrzője vagyok én"?!
Fogta a Kéz, s a szívét egy sündisznó hátára helyezte
S azon túl már csak egy szemmel vigyázta őt a Teremtő.

OSZUTó

Elhal a fű,

Elhal a fű.

Őszül a domb
Csörren a lomb;

Ráncos a tó,
Játszik a 1uLI.
Szent susogó
Habjaival.

Fehér József András
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