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Art hiszem, az első a legnagyobb ellensé-

ge a rétnek. Gonosz hatalom, ott leselkedik 
a legártatlanabb arcú felhő mögött s várja, 
mikor törhetne rá n rétre, hogy elpusztítson 
rajta mindent. Ármányos erő, amely igája 
alatt tartja a rétet, ha maga már el is vonult. 
Amikor megered az eső, a réten megszűn-
nek a csodák s utána is még jó pár napig 
jobb a füvére lépni, vizenyős hideg fogadia 
a lábat s fekete csatak s a bokrok mögül 
csúnya lázak, köhögtető fájdalmak lopakod-
nak elő. Esős időben a réten az élet megszű-
nik. 

Vagy talán mégis túlzás ezt mondani. A 
rét elején még, ott, ahol az ut kerek térség-
gé szélesedik, nagyobbfajta fabódé áll. Egye-
sek állítása szerint azért építették, hogy a 
Vadászegylet zenekara nyári vasárnapokon 
itt fújja el lelkesen indulókból álló műsorát, 
a valóság azonban az, hogy a faépület arra 
szolgál, bogy rosszidőben menedéket adjon 
a csodáknak. 

Ha nincs ez a bódé, most milyen szomo-
rú is lenne a rét Csupa szürke az ég, kiet-
lenül szürke s a szemergő eső mindent si-
ránkozó kedvre hangol. De az idehuzódott 
csodák a bódét a vörösfejeük várává alakí-
tották át, hét bástyája van, a falain ágyuk 
s lent a pincében hetven szekérre való 
gyöngy és drágakő felhalmozva. Érdemes 
ostromolni s érthető, ha a vörösfejüek 

életüket kockáztatva védik minden talpalat-
nyi helyét. Elő a kötéllétrákkal! a tüzérség 
készenlétben van? Támadási rajta! A vár 
alatt sebes patak folyik, oda esnek bele a 
hullák. Zsupsz! most is hárman pottyantak 
beléje. Nem megijedni! további A főbástyán 
zászló leng, aranyból szőtt zászló, gvémánt-
tal kirakva. Aki megszerzi a zászlót, azé 
lesz! És ráadásul grófi címet kap és a vár-
beli leányok között szabadon válogathat. 
És aki megmenti a zászlót! Mit kap, aki meg-
védi a zászlót? 

Nehéz az ostrom, nehéz és hosszú s mi-
fugadás, kissé már unalmas. Szerencsére a 
bódé most átalakul szigetté, Robinson szige-
tévé s ostromló katonák helyett zajongva s 
nagyokat ugrálva, négerek közelednek. Ro-
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Kalász és Hermes szelvények érvényesek. 

Mindazoknak, kik felejthetetlen férjem, 
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binson ptrsze nem fél tőlük, annál jobban 
remeg Péntek, a fogai vacognak az ijedtség-
től, el szeretne bújni, de nem tud, ide-oda 
szaladgál s ezen rettentő sokat lehet nevet-
ni. Később azonban nagyon szűknek bizo-
nyul a sziget, Robinson és a feketék nem 
tudnak megosztozni rajta; az is kisül, hogy 
meglehetősen mostoha a természet a szige-
ten, se kenyérfa nem nő benne, se kenguru-
combot nem lehet sütni, egyhangú döntéssel 
elhatározzák hát, hogy Robinson szigetéből 
cirkusz legyen, mégpedig egészen óriási cir-
kusz, amelybe egy bikaviadal is belefér. Az 
izgalmas bikaviadal aztán megint egyideig 
megfelelő szórakozást nyújt. 

De mindez azért nem az igazi. Hiába ál-
tatnák magukat, letagadni nem tudják, hogy 
a rét kalandjaihoz képest e bódébeli mulat-
ságok szükreszabott csodák csak, szegényes 
ismétlései a nagyszerű élményeknek, hiába 
nem akarnak erre gondolni nevetésük, leg-
jobb hancurozásuk közben is voltaképpen 
kicsit unatkoznak. 

Nem, a bódé igazán bűvös hatalma nem 
ezekben a tülekedő jelenetekben mutatkozik 
meg. Akkor jöjj ide, amikor környéke egé-
szen csendes, bent lábavesztett széken, fel-
fordított taligán, valahonnan előkotort lá-
dán elhelyezkedve ülnek mindazok, akiket 
egyébként a füvön látsz szünet nélkül sza-
ladni. Dehogyis van kedvük most futkosni; 
el nem mozdulnának, ülnek egyhelyben és 
beszélgetnek. Egészen Tendkivüli mulatság 

ez a beszélgetés! Nagyszerű valami. Talán 
az egész rét nem is nyújt olyan kalandokat, 
amelyek izgalomban, különösségben felve-
hetnék vele a versenyt. Rossz kifejezés is rá 
az, hogy beszélgetés, sokkal inkább valami-
lyen bűvös szertartás ez, varázslók gyüleke-
zete, a csendes suttogásban minden, amit 
mondanak különös értelmet kap s minden 
szónak csodálatos ereje van, amely egysze-
riben kiragadja az embert a valóságok köré-
ből. Te persze, a szemednek hiszel, amely a 
bódé egyik sarkában összehajló, sugó-bugó 
csoportot lát; téved a szemed, az igazság 
az, hogy itt most mindnyájan a föld felett, 
azon a földrajzilag meg nem határozható he-
lyen lebegnek, ahol a hihető és hihetetlen 
világa olvad egymásba. 

Repülőgépre ülni, siklani fel a magasba, 
mindjobban távolodni a tprpülő földtől, 
amelyhez hovatovább nem köt egyéb, mint 
a lélek rejtett mélyén egy aprócska s aluszé-
kony gondolat: csak ez az érzés hasonlitha-
tó ahhoz, ami most itt történik. De a repülés 
nem nyújt ilyen széditő izgalmakat. Talán 
egyszer majd a szerelem hoz rájuk a maihoz 
hasonló édes kábulatot, a szerelem egy-egy 
ritka pillanata, amelynek iramát csak hunyt 
szem birja ki s amelynek vak szédületében 
a test többé nem tud magáról, talán meg is 
szűnik test lenni. De még e legátszellemül-
tebb pillanataiban sem tud a szerelem egé-
szen elszakadni a földtől. Ugy figyelj most 
e beszélgetésre, hogy soha az életben többé 
másával nem találkozhatol, ugy figyelj, hogy 
soha ennyire közelébe nem juthatsz ama 
megfoghatatlan csodának, amely nem ismer 
lehetetlent s amelynek az egyszerűbb lel-
kek az „Isten" nevet adták. 

Az első lépés már messzire, nagyon mesz-
szire sodort mindattól, ami a valószerűség 

fogalma alá fogható. Valaki elkezdi: 
— Én főispán leszek. Előbb alispán, aztán 

két év múlva főispán. Otthon már mindent 
elintéztek, már alá is van irva a kinevezés. 
Tizenkét miniszter irta alá. 

— Nincs is annyi miniszter! 
— Mit tudod te azt! Az ilyen kinevezés-

hez tizenkét aláirás kell, ezért aztán vannak 
titkos miniszterek, mind a legnagyobb urak. 
Ők döntik el, hogy ki vezesse a népet s ab-
ból aztán főispán lesz. Nagyon szép prémes 
díszruhám lesz és két frakkom. És három 
inasom. Egyik állandóan egy farkast vezet 
majd utánam. 

— Minek neked az a farkas? 
— Hogy messziről lássák, hogy jövök és 

mindenki féljen tőlem. Mert egy főispántól 
mindenkinek félnie kell. Ezért jár minden 
főispánnak egy farkas, a minisztereknek egy 
medve, a királynak egy-egy oroszlán. És ha 
akarnám, már most is jöhetne velem a far-
kas, mert ha megvan a kinevezés, az annyi 
már, mintha főispán is lennék. És ha akar-
nám, minden héten adhatnék díszebédet és 
szólhatnék a rendőröknek, hogy szalutálja-
nak nekem. És ha akarnám, monoklit is hord-
hatnék, ne csak olyan közönségeset, hanem 
valódi gyémántmonoklit, amilyet csak a leg-
nagyobb urak viselhetnek. 

Megilletődött csend fogadja e szavakat, 
míg aztán egy másik hang jelentkezik: 

— Énnekem meg egy olyan háromfejes 
Equador-bélyegem van, amely többet ér, 
mint egy ház. És egy gyász-finnem is van, 
amilyenből csak három van az egész világon 
és egy teljes Nyassza-soroz atom. 

Folytatása következik. 
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