
élte a nyolcvan esztendőt. - Mert já volt a gyomra! - tette hozzá Maid és ő is
ebben bízott.

- Ha nekern olyan gyomrom lenne, mínt Krippeléknek! - mcsolygott
fáradtan Gyula - szívesen elcserélném a tüdőmet a gégejükkel.

" ... semmitől sem szabad megijedni, nemhogy egy sürgönytől!" - ol
vasta a befejezést. - "Hátha én magam toppantam volna be, mint szeréttem
volna, de három nrapig feküdtem. És - és azonkívül pénzt is csak most ho
zok és azután sem megyek , hiszen nemsokára maga jön ide? Ugye, édes
Madárkám"! Szegényke, de irossz lehetetit neki, amíg nem írt Maríjának".

A név alatt még ott állt az elmaradhatatlan, tökéletes asszonyi utóirat:
"És most mégsem írom meg, amiért elkezdtem ezt a levelet! - Mari".
- lVIit akart írni tulajdonképpen? Ennél többet igazán nem mondhat,

Arra nem is gondolt, hogy Mari Iejőjjön Arcoba. Ne is lássa így, ahogy rnost
van. Majd, ha javul az idő. De különben sem ilyen "klimatikUiS gyógyhelyen",
köhécselő, rosszkedvű ernberek között, Majd Capriban. És akkor elmondja,
amit nem írt meg most ebben a kusza, bájos és kicsit zavaros, sőt talán hisz
tériás levélben.

- Majd - gondolta újra és tervek színes kőde gomolygott körülötte.
Kopogtak az ajtón, livtrés inas jött be. A Horteil Gagerban nagyon sokat adtak
a formákra és az előkelőségre.

- A [vendégeik várják a nagyságos urat! - hajolt meg az inas.
- Engem? - csodálkozott Reviczky és gyanakodva nézte az ezüstpaszo-

mántos szelgát. - Szép ruhája van - gondolta.
- Mindjárt kezdődik az ünnepség. A zene is készen áll, - magyarázta

elnézőerr és kicsit megbotránkozva az inas. Hogy nem lehet erről tudni? Ép
pen az ünnepeltnek - Gyula napjának előestéje Vian, a nagyságos úr tiszte
letéve rendezik az estélyt,

- Igen, - válaszolta zavartan a költő. - Kicsit szórakozott lettem -,
mentegette magát a lakáj előtt, Majdnem megfeledkezett arról, hogy az ar
cóiak valami összejövetelfélérőlbeszéltek tegnap.

- Nagyságos U1I1am el volt foglalva - emelte fel jobb kezét szertar-táso
san az inas. - Dolgozotit ...

- Igen ... szégyenlkezett Reviczky, hogy észrevették, amit titkolni igye
kezett. Nem aloart felItiinni a többiek között, Itt nem dolgozik senki ... 
Mindjáot lemegyek - üzent a lakájjal, aki fölényes, szemtelen alázattal
újra meghajolt:

- Jelentend fogom - és hátralva kilépett az ajtón.
- Remekül csinálja - ingatta fejét a költő. - Lehetetlen utánozni.

Felülmúlhatatlan.
A szekrényihez lépett és gondosan átöltőzött. Fekete ruhát is hozott ma

gával és amiikor megnézte a tükörben vértelen, fehér arcát, fénylő sötét haját
és csillogá szemét, mégtet'Szettis magának. Üjra aggodalmasan megvízs
gált mindent és kicsit lázasan, de vidáman, mintha majálisra menne a dettai
erdőbe, lesietett a lépcsőn.

- Még ünnepelnek is - mo:solygott útközben bátortalanul. Nagyon há
lás volt míndenkinek és biztosította az életet, hogy igazán szereti ...

Hogyan válhatnak a mindennapok maguk is imádsággá? Az önzetlenség és a
ezeretet által. Oh, ha jó szándékú és figyelmes tanulók lennénk, nem is találhat
nánk a belső lelkiember számára alkalmasabb tanítómestert a mindennapoknál.

Karl Rahner
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