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— Óh, beszélj tovább, édes! Hangod harasztzör-
gés, szavad harmathullás. 

»Mindig, mindenben téged láttalak. Ha tilinkóba 
fujt a pásztor, azt 
mondtam, hogy 
szebb a te dalod. 
Ha szilajkodtak 
falun a legények 
s vetélkedve bir-
kóztak egymás-
sal, úgy gondo-
lám,hogy telennél 
köztük a legerő-
sebb. Mikor daj-
kamesét hallot-
tam, mindig azt 
hivém, hogy én 
a tündér vagyok 
s te a hős királyfi«. 

— Tovább, to-
vább, hadd itta-
suljak meg. 

»Aztán elmen-
tél messze földre, 
iskolába. Te nem 
is emlékszel, hogy 
mikor át jöttél 
hozzánk búcsúz-
ni, én elrejtőztem 
te szőlőlugasba. 
Nem tudom, mi 
volt velem. Hara-
gudtam, hogy 
miért távozol. Ha 
te nem maradsz 
itt: kivel játszom 
én ? Fehér köté-
nyemre miért vi-
gyázzak, ha nem 
együtt szedünk 
bokrétát belé?« 

— Szerettél ? 
»Nem tudám, 

hogy mit érzek. 
Csak sírtam az 
orgonabokor tö-
vében, a hová te 
ültetted egykor a A téli tárlatból,

gyöngyvirágot. 
Úgy éreztem, hogyaszegénygazdátlan virágoknakjólesik, 
ha könyeimmel öntözöm. A hol játszottunk, a hol mál-
nátszedtünk, mindenütt kerestelek. Te sehol sem voltál.« 

»Minden megváltozott, úgy éreztem. A szoba sö-
tét lett; a szabadban nagy volt a világosság. Nem lel-
tem helyemet sehol. Csodálkoztam, hogy az emberek 
nem rólad beszéinek. Miért nem kérdezik, vájjon hol 
van most szegény ? Mit csinál ? Kire gondol ?« 

— Tovább, tovább, folytasd az örökkévalóságig! 
»Egyszer beszélték, hogy szomszédunk látott téged. 

Átszaladtam hozzá. Emlékszel még, milyen gonosz 
kutyája volt? Máskor nem mertem oda menni. Most 
nem féltem. Mikor találkoztunk: egyszerre megnémul-
tam Képtelen voltam utánad kérdezősködni. Azt hittem, 

neved elégeti a 
nyelvemet. Vára-
koztam ; talán 
úgyis fog rólad 
valamit mondani. 
Nem tette. Boszú-
san hagytam el 
s zokogva értem 
haza.« 

»így lett belő-
lem eladó leány. 
Mindig csak ál-
modoztam. A ví-
galmat kerültem. 
Üres volt nekem 
minden sszürkea 
természet. Szom-
júságot éreztem, 
de az ital nem eny-
hített. Fáztam a 
meleg szobában s 
fagyos éjszaká-
kon nyitottablak-
nál ültem órákig. 
Faggattak, hogy 
miért vagyok ha-
lovány? Tudtam 
is én! Egyensúlyt 
vesztve tántorgott 
lelkem ide-oda.« 

»Egyszer aztán 
megjöttél. Én lát-
talak. A kis kapu 
nyílásán láttalak 
meg. Odatapad-
tam, mint egy 
kereszthez. Ösz-
szeestem volna, 
ha a kilincset 
meg nem fogom. 
Valami delejfo-
lyam-féle zsibon-
gott végig rajtam. 
Agyvelőm égett s 

Éviké. Hegedűs László festménye. a SZÍvem dobo-
gott. Sok régi epe-

désem egyszerre alakot váltott. Pillanat alatt tudtam, hogy 
éretted volt minden. Miattad volt üres az élet. A te képed zárt 
ki szívemből minden egyebet. Egyszerre borult rám a gyö-
nyör s fájdalom. E pillanatban tudtam meg,hogy szeretlek.« 

»így volt. Ebből áll az én mesém.« 
Édes csók zárta be a mesemondó száját s lángoló 

hévvel így felelt a férfi : 
— Tündérmesédnél is szebb a boldog valóság. 75 
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