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A klérus belenyúl 
A Maynooth-i kancsi ablakok völgyében a püspökök most úgy döntöt-

tek,	hogy	az	egyik	oldal	kiátkozásával	üdvözítik	a	másikat.	Hosszú	ideig	
óvatosak	voltak,	kétkedtek,	fontolgatták,	melyik	fél	mögött	áll	nagyobb	
hatalom,	 melyik	 lenne	 kezelhetőbb.	 Mostanra	 rájöttek,	 hogy	 a	 jónép	
bárki	békeszerzőt	elfogad;	hogy	Nagy-Britannia	hatalma	a	Szabadállam	
mögött	áll;	és	hogy	a	Szabadállam	majdani	szabad	népe	jobban	teszi,	ha	
egy	mukkot	se	szól	a	klérus	ellen,	és	jobb,	ha	azt	is	halkan	mondja.	Ily	
módon	 egy	 szép	 délelőtt,	 amint	 Sean	 barangolni	 indult,	dieuzedelmes 
püspöki harsogmány jelent meg az összes reggeli lapban: elítélte a Köz-
társasági	fél	Jogosulatlan	Gyilkosságait,	sokakkal	sejtetve,	hogy	ugyan-
ezen	 progresszív	 tevékenység,	 ha	 a	 Szabadállamiak	 foganatosítják,	 a	
klérus álláspontja szerint a kánonjogi megbocsátás hatálya alá esik. Azaz 
vélhető	legalitással	ruháztatik	fel.	Hanem	a	manifesztum	olyan	hangos	
és	egyértelmű	felzúdulást	váltott	ki,	hogy	a	klérus	másnap	visszavonta,	
s	egy	ravaszabb	változatot	rittyentett	helyette.	Így	a	püspököktől	a	köz-
rendű	egyház	megkapta	az	ordót,	és	a	pap	követte	a	püspököt,	a	diakó-
nus a papot. Az apostoli katolikus egyház állást foglalt a Köztársaságiak 
ellen: a Köztársaságiak ügye elveszett. Immár a pietás illata lengte be a 
küzdelmet,	melyben	szurony	hatolt	a	mellkasba,	és	agyvelő	röpült	szét	
a	puskatus	csapásai	nyomán:	Írhon	szorgos	gyöngybetűkkel	írhatta	fiai	
tetteinek krónikáját a halál nagy könyvébe. A kivégzések száma növeke-
dett;	de	voltaképp	minden	finoman	intéződött.	Amint	egy	Szabadállami	
lelkipásztor közölte is velünk: „...a ma reggel kivégzett egyének talán 
iskolázatlan,	írástudatlan	emberek	voltak,	és	talán	soha	nem	akartak	ha-
sonló	helyzetbe	keveredni;	talán	semminemű	politikai	meggyőződésük	
sem volt. Ezen egyéneknek minden módunkban álló lelki segélyt meg-
adtunk,	megkönnyítendő	 az	 örökkévalóságba	 vezető	 átmenetüket.	Mi	
olyanok	vagyunk,	akik	fölismerték,	hogy	az	ember	Isten	képe	mása,	te-
hát az embert ennek értelmében kezeljük. Ily módon aki ember a halálba 
menendő,	mindig	kap	papot.”	

Lehet-e	ennél	bármi	keresztényibb,	katolikusabb,	illedelmesebb?	Fi-
nom	kombináció:	kötél	és	kereszt	–	természet	adta	kötés.	Vallás,	vallás,	
micsoda	bűnöket	takar	fényből	szőtt	palástod!	A	börtönök	zsúfolásig	teli	
voltak,	 a	 kivégzések	 pedig,	 ha	 eddig	menüett-tempóban,	 mostantól	 a	
dzsigg pattogósabb ütemére követték egymást. 

( … ) 
Sean	 eltávolodott	 a	 túlontúl	 tevékeny	 Írországtól,	 és	 egyre	 elége-

dettebben	tevékenykedett	önnön	magán.	Ahelyett,	hogy	Írország	életét	
akarná	alakítani,	önnön	életét	fogja	formálni.	Gondolatait	afölött	röpteti	
majd,	amit	maga	látott	és	hallott;	szemét-fülét	nyitva	tartja,	hogy	lássa	
és	hallja,	amit	az	élet	cselekszik,	amit	az	élet	mondani	akar,	és	ahogyan	
mondja;	az	élet,	ha	részeg,	ha	józan;	ha	kórságos,	ha	kicsattanó;	az	élet,	
ha	értelmes,	ha	félbolond;	ha	jómódú,	ha	szegény;	az	élet,	amint	imába	
mélyedve	térdel,	s	az	élet,	amint	vad	átkot	üvölt	az	égre.	

(…) 
Az	 ablak	 előtt	 ismerős	 alakot	 formázó	 árnyék	 vonult	 el,	 és	 fölidé-

zett Seanban egy emlékképet: Michael O’Flanagan atyáét. Önzetlen em-
ber	 volt,	 s	 nem	 kis	 bátorság	 szorult	 belé:	 ki	 is	 adták	 rá	 a	 kilövési	 enge-
délyt.	Briliáns	szónok,	aki	veszedelmes	hiányt	 szenvedett	a	 rövid	 lejáratú	 
püspöki méltóság iránti tiszteletben; akit elkapatott túl sok szép tehetsége. 

Sligóban a nyomorúságosan szegény Cliffoney községben volt plébá-
nos,	s	egy	jéggel	gőgös	télen,	látván,	hogy	híveit	tüzelő	híján	majd’	meg-
veszi	az	Isten	hidege,	monda	nekik:	–	Menjetek	a	lápra,	mely	bővelkedik	
tőzegben,	és	vegyetek	elegendőt.	Felelének	azonban	néki:	–	Hogyan	is	
merészelnénk	ilyet	cselekedni,	tudván,	hogy	az	a	láp	oly	embernek	bir-
toka,	ki	azt	Istentől	szerzé?	Ő	pedig	felele	nékik	mondván:	–	Adjon	hát	
néktek	az	ő	birtokának	bőségéből	annyit,	amennyire	szükségtek	vagyon.	
Ők	pedig	felelének	eképpen:	–	Elébe	járultunk,	és	ímé,	elűzött	bennün-
ket,	gonosz	 indulattal	az	ebeket	 reánk	uszítván,	e	 szóval:	Távozzatok,	
mert	csak	azt	tűröm	meg,	aki	megfizeti	az	árat.	És	O’Flanagan	atya,	ke-
zét	 az	 égre	 emelvén,	 így	 szóla	 hozzájuk:	 –	Menjetek,	 és	 vegyétek	 el,	
amire	 szükségtek	vagyon,	mert	megíratott:	 az	Úré	 a	 föld	 s	 annak	 tel-
jessége;	 tehát	menjetek	 a	 lápra	 ismét,	mert	 az	Úr	nem	 taszít	 el	 végső	
szükségtekben;	 és	 vegyétek	 el,	 amire	 szükségtek	 vagyon,	mert	 az	Úr	
áldásával	cselekszitek.	Ők	pedig	elmenének,	és	vettek	tőzeget,	minden	
ember	a	maga	szüksége	szerint.	És	a	birtokos	megfélemlék,	mert	amazok	
sokan	valának,	ő	pedig	egymaga.	
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Ám	fülébe	jutott	a	dolog	az	igazságra	törő	püspököknek,	akik	az	egy-
szerű	népet,	Isten	gyermekeit	oly	szívből	szeretik,	oly	mélységesen	be-
csülik,	hogy	azt	senki	elfogulatlan	személy	nem	tagadhatja.	A	püspökök	
tudták,	hogy	az	ilyesmi	nem	tenne	jót	a	népnek;	ha	Isten	közelében	akar-
juk	megtartani,	 annak	az	 a	 legfinomabb	módja,	 ha	 elfojtunk	mindent,	
ami	valamiféle	kényelemmel	próbálná	elkapatni	őket.	Mert	a	pásztornak	
a	nyáj	az	első.	Így	aztán	elkapták	a	bolond	O’Flanagan	atyát,	és	elza-
varták	a	plébániáról.	Épp	ideje	volt,	mert	némelyik	Köztársasági	önkor-
mányzatú	községben	már	vörös	zászlók	libegtek-lobogtak	a	tetők	fölött.	
Mindenható	Isten,	mire	jutott	a	katolikus	Írország!	Más	papot	is	küldtek	
Flanagan	atya	helyére,	de	a	szegény	nép	bezárta	a	templomajtót,	s	a	sze-
gény	papnak	az	ablakon	kellett	bemásznia,	hogy	misézhessen;	hanem	se	
szóval,	se	tettel	nem	támogatta	őket	senki,	úgyhogy	Cliffoney	szegény	
népe hamarosan kénytelen volt beadni a derekát; mehettek tovább az 
éhség	és	a	fagyoskodás	régi	zarándokútján.	Ha	fáznak	tüzelő	híján,	és	
nincs	rá	pénzük,	fázzanak	csak	tovább;	ha	éheznek	élelem	híján,	és	nincs	
rá	pénzük,	maradjanak	csak	éhen;	semmi	kis	kényelmetlenségek	ezek,	
melyek	 példátlan	 bőségben	 termelik	majd	meg	 a	 túlvilági	 dicsőséget.	
Flanagan	atya	pedig	hányódott-vetődött	hol	ide,	hol	oda,	csöndes,	meg-
vert	emberként;	ha	néha	szólt,	egyre	halkabban,	egyre	tartózkodóbban,	
ahogy	a	napok	múltak;	míg	aztán	meg	nem	halt	egy	eldugott	zugban,	el	
is	feledte	szinte	mindenki,	csak	a	lágy	szívű	püspökök	nem:	ők	süveggel	
ékes	fejüket	csóválva	mormolták:	–	Szegény	félrevezetett	ember,	nem	
segíthettük a csöndes halálnál magasabb méltóságra. 

(…) 
Sean	évekkel	azelőtt	eltökélte,	hogy	az	Abbey	Színház	függönye	az	ő	

darabjának	bemutatóján	megy	föl;	és	igenis	fölmegy	előbb	vagy	utóbb.	
Először	döntsd	el	lassú,	alapos	döntéssel,	megvan-e	benned,	hogy	azt	a	
dolgot	végigcsináld;	ha	pedig	úgy	döntöttél,	hogy	megvan,	hát	csináld	
akkor	is,	ha	életed	utolsó	órájáig	dolgoznod	kell	rajta.	

(…) 
Az alsó lakásban az a fiatal lány megint köhög. Lelki szemeivel Sean 

látta	az	ágyát:	egy	kupac	ruhaféle,	ahogy	valaki	a	tüdővész	előrehala-
dott stádiumában hánykolódva összetúrta. Az alagsorban lakott a lány 
öreg	édesanyjával,	vízvezeték-szerelő	öccsével,	meg	egy	ideig	a	nővé-
re	kislányával,	aki	ugyancsak	tüdővészben	szenvedett	volt,	amíg	meg	
nem	halt.	Két	helyiség	volt	az	alagsori	lakásban:	egyik	a	háló,	másik	a	
konyha. Két napja a fiatal fiú megmutatta Seannak a hálószoba padló-
ját,	mely	a	linóleum	alatt	úgy	elkorhadt,	mintha	esőmosta	papírtapéta	
volna. Sean és a fiatalember megszemléltette a szoba iszonyú állapotát 
a	közegészségügyi	felügyelővel,	úgyhogy	a	család	most	a	konyhában	
lakik,	amíg	a	háziúr	–	igen	ráérősen	–	új	padlót	nem	rakat	a	szobába.	
Sean	azt	tanácsolta	Peternek,	a	beteg	lány	öccsének,	juttassa	be	nénjét	
a	Haldoklók	Hospice-házába,	hisz	gyógyulására	nincs	remény,	ám	ko-
moly	a	veszély,	hogy	ők	is	megfertőződnek	az	undorító	betegséggel.	De	
a	lány	görcsösen	összekuporodva,	sikoltozva	tiltakozott,	hogy	egyálta-
lán	nincs	annyira	rosszul,	és	ki	fog	keveredni	a	bajból,	máris	érzi,	hogy	
napról napra visszatér az ereje; így aztán ráhagyták; hadd keveredjék 
nyomorúságos életük a még nyomorúságosabbal. Mikor az anya üzent 
érte,	Sean	lement,	hátha	meg	tudja	győzni	a	beteg	lányt;	de	az	a	falnak	
fordulva	zokogott	mindvégig,	néha	sikoltozott	is,	úgyhogy	Sean	szóhoz	
sem jutott; aztán visszament a szobájába. Otthagyta a lányt a haldoklók 
dicsfényében.	Hisz	írva	vagyon:	A	kit	szeret	az	Úr,	megdorgálja.	

Végül	 is	 a	 pap	 dolga,	 hogy	 tisztázza	 a	 bérkaszárnyában	 haldokló	
lány	 előtt	 betegségének	 szükségszerű	 végkimenetelét.	 Ám	 a	 papok,	
mint	 Sean	 megtapasztalta,	 lehetőleg	 óvakodtak	 átlépni	 a	 nyomorne-
gyed	–	a	rejtett	Írország	–	rejtett	rettenetének	határát.	Rendszerint	sietve	
felbukkantak,	a	haldoklónak	buzdításul	feladták	az	utolsó	kenetet,	majd	
sietősen	eltűntek.	Sean	tudomása	szerint	nem	akadt	pap,	aki	fölkereste	
volna	a	haldokló	lányt,	csak	amíg	annyit	mond	neki,	hogy	az	Úr	veled	
van.	Az	efféle	helyektől	papok	aligha	várhattak	bármit	is.	A	lány	tehát	
ott	feküdt,	már	ami	maradt	belőle:	csonttá-bőrré	fogyott,	csak	a	nagy,	
szép	szeme	élt,	abban	égett	a	lázas	félelem	ragyogó	tüze,	meg	a	hosszú,	
selymes fekete haja omlott tapadós fürtökben a csontos koponyájáról a 
sorvadt vállára és szinte gúnyosan az apadt mellkasra. A csöndes éjben 
hányszor	hallgatta	Sean	a	nyomorúságos	szobából,	a	magányos	ágyból	
felhangzó	köhögés	szomorú	szimfóniáját,	melyet	kimerült	álma	sűrűjé-
ben nem hallott az anya és a fivér. 

Sebes	sor	kopogás	az	ajtón,	és	már	nyílt	is,	mint	rendesen,	az	utolsó	
koppanás	előtt;	belépett	az	ifjú	Peter,	a	tekintete	indulatos,	a	válla	feszes,	
konok tartásában különös dac. 
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–	Ide	figyelj,	Sean	–,	tört	ki	belőle	–,	ide	figyelj,	elegem	van!	Ha	ezt	a	
lányt	nem	veszik	ki	közülünk,	ahányan	vagyunk,	megyünk	a	temetőbe.	A	
kedvesnővéreknél,	a	Haldoklók	Hospice-házában	kellemes	helye	volna,	
egyszerűen	nem	értem,	miért	nem	akar	menni.	

–	Akarni	senki	sem	akar	odamenni	–	mondta	Sean	–,	a	sír	felé	a	vé-
gén	olyan	lassan	lépkedünk,	amilyen	lassan	csak	lehet.	De,	Shamus,	ott	
sokkal	kényelmesebben	ellész,	mint	ahol	most	van,	és	egy	perccel	se	hal	
meg hamarább.

–	Nem	megmondtam	neki	százszor!	De	olyan	átok	önző,	meg	se	hall-
ja.	Nem	tud	járni,	kocsiban	ülve	se	tudná	megtartani	magát,	úgyhogy	az	
egyetlen	lehetőség,	ha	kihívjuk	a	Tűzoltóságtól	a	mentőket;	csak	honnan	
a	pokolból	szedem	elő	a	pénzt	rá?

–	Tőlem	–	gondolta	Sean	–,	azért	is	jött	pont	hozzám.	Kerülgeti	a	for-
ró	kását.	–	Fennhangon	pedig	azt	mondta:	–	Odaadom	a	pénzt	kölcsönbe,	
Peter.	Majd	megadod,	ha	jobban	mennek	a	dolgok.	–	Persze	jól	 tudta,	
annyira	jól	a	dolgok	sose	mennek,	hogy	az	a	pénz	megint	az	ő	zsebében	
csörögjön.	–	Hat-hét	új	könyv	ára	elúszott	–	 sóhajtott	 fel;	 aztán	 fenn-
hangon	még	hozzátette:	–	A	mentősök	úgy	jöjjenek,	hogy	meglepjék;	ne	
legyen	ideje	fölmérni,	hogy	kikapják	az	ágyából,	a	fertőzetes	félhomály-
ból,	és	örökre	kiviszik	ebből	a	mi	világunkból.

–	Akkor	megyek,	 felhívom	 a	Hospice-házat	 innen,	 a	 kocsmából	 –	
mondta	Peter,	miután	átvette	a	harminc	ezüstpénzt	–	azzal,	hogy	a	nővé-
rem	indulásra	kész,	aztán	a	mentőket,	hogy	jöjjenek	azonnal,	és	vigyék.	
Egy	szót	ki	nem	fecsegek,	amíg	el	nem	indult.

Újabb	kopogás,	és	mielőtt	ők	ketten	kinézhettek	volna,	sebesen,	fel-
dúltan berontott a villamoskalauz. 

–	Megtalálták!	–	lihegte	–,	végre	megtalálták!	A	fiatal	Wogan	kapi-
tányt:	Finglason	túl,	egy	elhagyatott	dűlőn,	a	sűrű	gyom	közt.	Oda	vitték	
ki,	hogy	meggyilkolják!	Alig	lehetett	ráismerni:	a	hasát	berugdalták,	a	
fülét	félig	letépték,	egyik	szemét	kinyomták,	az	orrát	betörték,	aztán	egy	
golyóval	a	fejébe	kimondták	rá	az	áment.	A	rohadtak,	az	emlékezetét	is	
megtaposták!	–	Lerogyott	a	díványra,	s	a	forró	verítéket	törölte	a	hom-
lokáról.

–	De	Wogan	is	lelőtt	valakit,	mielőtt	lelőtték	–	mondta	Sean.
–	Igaz,	de	becsületes	küzdelemben,	tiszta	találattal.	És	nem	az	maradt	

utána,	amit	én	láttam.	Édes	Jézus,	irgalmazz	szegény	kölyök	lelkének.
–	Akkor	én	megyek,	Sean	–	mondta	Peter	az	ajtóban	–,	elintézem	vég-

re	a	dolgot.	–	Azzal	halkan	becsukta	az	ajtót	maga	mögött.
A	kalauz	széket	húzott	a	kandallóhoz,	és	leült	tépelődni.	Sean	látta,	

milyen	súllyal	nyomják	roskadt	vállát	az	évek:	a	sűrű	haja	tiszta	szürke,	
a	ráncos	keze	enyhén	reszket,	amint	pipára	gyújt;	a	semper fidelis min-
taképe. 

–	Egyik	szerződést	a	másik	után	intézik	egymásnak	–	mondta	váratlanul	
a	kalauz.	–	Az	egyik	Szenátor	úgy	keres	a	 tojáson,	hogy	az	ugyanolyan	
jó,	de	az	olcsóbb	árajánlatokat	mind	elutasították,	heti	ötven	ruppót	keres	
tisztán.	Egy	másik	ugyanígy	a	vajon;	egy	volt	 lámpagyújtogató	 ismerő-
sömet,	most	hadtápos	a	Szabadállamiaknál,	éppen	előléptették,	mert	elin-
tézte,	hogy	egy	haverja	szállítsa	a	fölszerelést	a	zászlóaljának.	Szentséges	
Úristen!	Mire	jutott	a	katolikus	Írország!

Sean	hallotta,	hogy	a	mentőautó	bőgő	motorral	beáll	a	kapu	elé;	hogy	
az	emberek	a	mocskos	előcsarnokon	át	viszik	a	hordágyat,	hallotta	lábuk	
súlyos	dobogását;	aztán	az	óvatosabb,	gondosan	kimért	lépteiket	lefelé,	
egy,	kettő,	három,	az	alagsorba	vezető,	rothadástól	szivacsos	lépcsőn;	az	
irgalom	dolgában	járnak	–	az	isteni	szeretet	a	penész	közt.	Aztán	csönd	
következett,	mely,	Sean	jól	 tudta,	hamarosan	megtöretik.	És	 íme,	a	ré-
mült,	erőtlen	jajdulás;	a	megsemmisülésbe	hulló	lélek	kétségbeesett	siko-
lya,	melyet	szapora,	görcsös	köhögési	roham	zár. 

Sean	az	ablakhoz	lépett,	kinézett	az	utcára.	A	fiatal	szikamórfa	vörös	
és	arany	foltokat	szőtt	fényes-zöld	lombjának	kedves	nyugalmába.	Su-
gárzó	szép	este,	csipetnyi	hűvösség	a	nap	fényében.	A	kisfiúk	Szabadál-
lami–Köztársaságit	játszottak,	nagy	hangon	utánozták	a	gránátrobbanást	
és	a	puskaropogást,	jelszavakat	is	harsogtak	egymás	felé,	az	Írországnak	
békét	és	jóakaratot	hozandó	két	küzdőfél	jelszavait.	De	most	mintha	el-
vágták	volna	a	halált	és	sebosztást	majmoló	játékot:	a	fiúk	az	ormótlan,	
félelmetes	mentőautót	bámulták,	mely	tátott	torokkal	várta	a	halódó	tes-
tet.	Sean	újra	hallotta	a	súlyos	lábdobogást,	ezúttal	lassan	és	egyszerre	
lépve	hozták	a	tüdővészes	köhögés	maradék	életét.	Látta,	amint	a	vörös	
zubbonyos	 férfiak	 lemennek	 a	 kőlépcsőn	 a	 járdára,	majd	 a	mentőautó	
tágra	nyitott	ajtajához	viszik	azt	a	pislákoló	életet,	el	onnan,	ahol	robusz-
tusabb	életek	megtagadták,	hogy	közük	legyen	hozzá.	Sean	csak	a	vé-
kony,	törékeny,	viaszfehér	kezet	látta,	mely	félénken	markolta	a	hordágy-
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ra	sebtében	rádobott	barna	pokrócot;	az	a	vékony,	fehér	kéz	mintha	végső	
búcsút	intett	volna	önnön	veszendő	életének.

–	Mi	van,	mi	baj?	–	kérdezte	a	kalauz,	és	megpróbálta	kihúzni	magát,	
bár	a	válla	túlságosan	megroskadt,	hogy	kiegyenesedjék;	aztán	dereká-
val az ablaknál álló Sean felé fordult.

–	Egy	polgártársnőt	visznek	a	Haldoklók	Hospice-házába,	hogy	ott	
tegye le egy túlontúl hosszúra nyúlt élet terhét.

–	Mi	baj	érte?
–	Tüdővész.
–	Ezen	nemigen	van	mit	idegeskedni.	Keményebb	dolgok	adnak	ma	

gondolkodnivalót,	mint	egy	szimpla	tüdővészes	eset.
–	Nagyon	fiatal	volt,	épp	hogy	kezdett	nővé	érni;	valamikor	csinos	

volt	és	vígkedélyű.
–	Ó,	mi	a	jelentősége,	Sean?	Az	ilyesmi	naponta	előfordul	az	efféle	

helyen. Rég hozzá kellett volna szoknod. S az a lány szerencsés úri hölgy 
szegény	Jack	Woganhez	képest.	Ide	figyelj	–	folytatta,	és	megkocogtatta	
Sean	térdét,	miután	az	visszaült	a	kandallóhoz	–,	akármibe	lefogadom,	
hogy	a	püspökök	sem	a	kezüket,	sem	a	szavukat	nem	emelik	föl,	hogy	
megállítsák	ezt	a	sunyi,	hidegfejű	öldöklést,	aminek	legjobb	fiaink,	sze-
gények,	áldozatul	esnek.	Mint	emberek	–	a	papi	mivoltuk	ellen	egy	sza-
vam	sincs,	ezt	jegyezd	meg,	Sean	–,	mint	emberek,	szegény	Szent	Patrik	
maga	is	vigasztalanul	szemléli,	milyen	bambák	a	püspökei,	miközben	az	
ország	gyilkos	fiaskóba	süllyed!

Szent	Patrik	–	gondolta	Sean	–,	szentséges	Szent	Patrik,	imádkozzál	
érettünk!	Drága	szentje	Szigetünknek,	a	golyók,	rózsafüzérek	és	kézigrá-
nátok	szigetének!	

Rózsafüzér	minden	 puska	 körül,	 mely	 embergyilkos	 golyót	 készül	
kilőni;	 rózsafüzérfonat	 minden	 kötélen,	 melyen	 embergyilkos	 hurkot	
hurkolnak. 

Édes	gyermekeidre	sugározd	drága	mosolyodat!	Könny	és	mosoly:	a	
könnyedet	látjuk	valóban;	amit	most	kérünk,	Szent	Patrik,	az	a	mosoly,	
az	édes	mosolyod.	Szent	Patrik,	minden	Gaelek	ékessége,	pakold	a	gon-
dot	az	oldalzsákba,	és	mosolyogj!	

Mesterházi Márton fordítása




