
LOVASS GYULA:

SEHEREIADE ÉS A TRUBADÚR
. .. Majd egyszer, igen, lalán,

megjönnek eltünt szárn?!asaid, vadul
dalolva szeirepedi tortJkkal,

tán orabul, csuk az isteneknek!
(Rónay György: Talán.)

MONSEIGNEUR.

megbocsássa, a köszvény megint erőt vett rajtam. őszutó havában
rnindig elévesz a sok nyavalya, hogy alig tudok mozdulni. Bár
mennyire szerétnék is' tehát kegyes Hercegemnek és szépséges
nejének udvarlására lenni, nem hogy a lovagok illő, hosszúorrú
cipellójében, de még paraszti saruban sem igen tudnék fölmenni
a várnak szerfölött meredek lépcsőin. De mert tudom. milyen jó
szívvel volt irántam Monseigneur, s mint kedveli a szép tudomá
nyokat, ime leírom, mint énekeltem ama Seherezáde nevű pogány
királynő előtt, kinek különös történetét manapság Monseigneur
meghallgatni szíves volt.

Addig várjuk a karácsonyt, míz eljő. A hitetlenek országában
volt fogságom idején gyakran gondoltam rá, hogy míg Ciprus szlge
tén teleltünk a derék lovagokkal meg a bátor gróf urakkal, meny
nyit emlegettem én is, - fiatal legényke - hadd látnék már
hitetleneket, hadd forgatnám már a kardot szent hitünk ellenségei
ellen. Nos, a csata elkövetkezett s Mansurah alatt úgy tetszett Is
tennek, hogy számtalan bűneinkért, a pogányoknak engedte a
gyözelmet. Ekkor estem fogságba magam is.

Nem lenne illő, hogy szenvedéseimmel és kínlahnmal untas
sam Monseigneurt, ki mindig olyan kegyes volt hozzám. és fti-fil
jóakarómnak mutatkozott, nem lenne illő különösen, míkor a kí
nok már elröppentek. mint ősszel a madarak, legföljebb károgá
suk hallom még messziről néha, mint most e köszvényben. Am
meg kellett volna említenem rabságomat, mert annak hányattata
sai közt hallottam először Seherezáde szultánáról, s mert annak
vége felé éppen az ő rabja lettem.

A hitetlenek Kairó nevű városa mellett egy üres palota kertjé
ben dolgoztam. három éve egy Omár nevű tudatlan, kancsal ker
tész szelgájaként. Meglehetösen ismertem már az ottani virágok
kal való bánás médját s azon kívül, hogy gondolataim szüntelen
nagy szomorúsággal jártak szülőföldem olajfákkal borított vidé
kén, meglehetősen jó dolgom volt, a palota zárt ajtóival, homokkal
befútt lépcsőivel közömbösen nézett le ránk. Egy napon azonban
egy vén, kövér, ráncosképűeunuch érkezett, nyomában szelganépség
és fekete rableányok, tisztogatni meg rendezkedni kezdtek a palo
tában. A kertész megijedt, s amily alázatosan hallgatta a vén
eunuch parancsait, oly durván sürgetett, hajszolt aztán engem.
Három napon át ástunk, ültettünk, de a parancsolt munka felével
sem voltunk készen, mikor egy este kürt szólalt meg a kapuk előtt

s tizenkét lovas vágtatott be az udvarra, lengö fehér köpenyegben,
prüszkölő fehér paripákon.
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A vad, de különösképp hallgatag lovasok nyomában egy fe
hér teve lépkedett be az udvarra, arany veretek a szijazatán, fejét
féloldalra tartva különös méltósággal nézett a lebegő csillagokra.
a nyergében ülő alak selymes, meleg hangján valamit mondott
neki s a nagy állat térdreereszkedett. A kékbe öltözött alak le
csúszott hátáról az elébe terített szőnyegre. Többet aztán nem is
láttam, mert a kertész meglepetésében és úrnője megérkezte fö
lött érzett hódolatában megragadta a karom, lehúzott a földre s
maga is a homokba temette arcát. S aztán csak akkor engedett el,
míkor az utolsó málhás teve is elért a kerti úton által a palota elé,
mikor már eltűnt az úrnő, a lovasok, csak a szedelőzködő cseléd
ség sürgött-forgott a szélesre tárt, veretes kapu nyílásán kiözönlő

sárgás fényben.
- Allah törje el a lovuk lábát a kutyáknak, - szitkozódott

mellettem a kertész a tamariszkbokor mögött. - Kitapósták a
legszebb rózsatöveket! Még most újra kell ültetnünk, még most
éjjel, hiszen ezek Selierezáde szultána legkedvesebb virágai.

Monseigneur elképzelheti meglepetésemet. Bármerre vetett
rossz sorsom a hitetlenek földjén, mindenütt volt alkalmam hal
lani az Ezeregyéjszaka történeteit. A városokban vak énekesek
kántálták az utcán, a sivatagban a karavánok, ha éjszaka meg
pihentek, ezt mesélgették, ha egy kereskedő dícsérni akarta por
tékáját, azt mondta, Szindbáb hajójáról való. Én, megvallom, nem
szerettem túlságosan ezeket a történeteket, mert bizony hitetlen
és tudatlan meséknek ítéltem őket, nem kezdődnek a nép szájáról
vett vagy a szentírásból merített mondással, nem tudják meg
magyarázni a helyneveket oly igen bölcs és hasznos módon, mint
a mi történetíróink, nincs meg bennük a szerkesztésnek egyetlen
szabálya sem, melyet a költés mestersége megkövetel, véres és go
nosz dolgok történnek bennük, a dzsirinek nevezett gonosz szelle
mek mindig beleártják magukat az emberek életébe, máskor meg
éppen oly dolgokról szól a mese, aminőt igazi lovag hölgye jelen
létében nem vehet ajakára. Ezek a mesék tetszést és tapsot kelt
hetnek a hitetlenek műveletlen körében, de nem állnak meg a mi
pallérozott ízlésünk előtt. Monseigneurnek is csak azért meséltem
el, illő formára alakítva belőlük néhányat, hogy a hitetlenek külö
nös és nevetséges gondolkozását megismerje. Ha megnevettethet
tem velük szépséges hercegasszonyunkat, az legyen igazi jutal
mam. De akkor, amint elgondoltam, hogy ez a különös hercegnő,

aki a többi; netán közrendű leányért kockára tette életét si aki
ezeregy éjszakán át mesélt a vérengző Sahriár királynak, most itt
él e palotában, nem mcssze tőlem, erős kíváncsiságot éreztem:
mint él, mi lett Sahriár királlyal, honnan volt bátorsága Sehere
záde szultánának annyi öníeláldozásra, honnan vett annyi merész
séget? Am azt is eszembe vettem, hogy én a keresztény rabszolga,
aligha kerülhetek közelébe a büszke és gőgös pogány királyasz
szonynak, mégcsak arcát sem fogom láthatni, mert a hitetlenek
asszonyai - amint Monseigneur szépséges feleségének már me
séltem volt - bolondul elfedik arcukat, ha férfiakkal találkoznak.
Elvetettem hát hiábavaló gondolataimat s végeztem dolgomat to
vább, inkább az elmúlt időkön ábrándeztarn és tünődtem, viszont
látom-e még a Durance partjait.

Igy történt, hogy néhány nap mulva, egy estefelé a rózsákat
öntözgetve, bánatos szivvel dalolgattam, ama balladát mégpedig,
melyet szegény jó Jehan barátom szerzett, a hazájától, hölgyétól
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elszakadt szerelmes balladáját. Akkor halk hang szólal meg hátam
mögött:

- Mit énekelsz te és miféle nyelven?
Egy nő állt mögöttem, égszínkék köpeny a vállán, kék selyem

papucs a lábán, ezüstcsatok a köpenyen, ezüst szalag fekete
haján. Arca fedetlen, szép, szabályos, tán nem oly szép, mint
Monseigneur hítveséé, de azért a téres Aquitánia grófi udvaraiban
sem látni hozzá hasonlót. A szeme, nagy barna szeme olyan mély
és érzelemteljes, mint Ysabeau grófnőé, csak valami különös vad
ság van benne. Ha nem az a kék köpeny lett volna vállán, melyet
megérkezésekor hordott, méltóságos nyugalmáról tán akkor is
fölismertem volna benne Seherezáde szultánát.

Mélyet hajoltam előtte, inkább a mi, mint a hitetlenek szo
kása szerint, megmondtam, frank vagyok, az aixi herceg truba
durja,s egy frank balladát énekeltem, melyben egy szerelmcs
lovag siratja, hogy messzíre szakadt hölgyétól.

Hosszan, érdeklődve nézett.
- Az én meséimben is szerepelnek néha frankok, - mondta

csöndesen, olyan halkan, mintha nem is nekem mondaná. Aztán
únszolni kezdett, beszéljek róla, hol születtem, milyenek ott a
várak és városok, milyenek a szokások. Először alig tudtam elkez
deni. De aztán egyre gyorsabban jöttek a szavak, oly kellemetes
érzée volt visszaemlékezni ifjúságom szép idejére, oly jó érzés
volt, hogy beszélhettem valakinek mindarról, ami szüntelenül a
fejemben járt s buzgalmarn és [óérzésem csak akkor hagyott
alább, mikor arcába tekintve úgy láttam, nem figyel rám: félig le
búnyt pillái közt valahova máshova néz és máshova gondol.
Mégis, mikor - kedvetlenebbül, - azt mondtam el, mínt féltem
egykor, míkor eltévedtem Vaucluse erdejében, halványan el
mosolyodott.

Este volt, a rózsák átható illata körülvett bennünket. Egy pil-
lanatra elfelejtettem helyzetemet.

- És te Úrnőm, nem féltél, amikor ...
- Kérdezz csak, trubadur, - mondta bátoritóan.
- Nem féltél, úrnőm, mikor elhatároztad. hogy Sahriár ki-

rály hitvese leszel?
- Nem, - mondta gyorsan, tisztán s megint elmosolyodott,

álmodozó, titokzatos mosollyal s elindult visszafelé, kék köpenye
belerejtette az éjjelbe, ruhája ezüstdíszei úgy derengtek, mint a
világos égen a csillagok.

Másnap este, mikor már leszállt a nap, vizet húztam az ala
csony kútból, Omár ilyenkor szerette öntözni a virágokat. Ahogy
fölegyenesedem, látom, Seherezáde ott áll mellettünk. A kertész
földig hajolt éppen, úgy kérdezte, Úrnőnk meg akarja-e szenilélni
a virágokat.

-:- Nem - intett Seherezáde, - a frank énekessel akarok
beszélni.

Mig Omár elkotródott, Seherezáde a kőfalnak dölt, szemét be
húnyta, látszottak hajában az ősz fürtök, mégis különösen fiatal
nak tetszett, szája egyenesen a fiatal fiúk szájára emlékeztetett.

- Beszélj nekem a frankok világáról, - mondta véWe.
Beszéltem hát s bizony belemelegedtem, hogy megismertes

Bem vele a mi keresztény életünk szépségeít, beszéltem a csodála-
tos templomokról, az orgona, meg a hegedűk varázslatos szaváról,
dicsértem a lovagi viadalokat. a hercegi udvarok fényét, a kegyes
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hűbérurakat, a vadászatot. a szerelmi udvart s közben fékeznem
kellett nyelvem, hogy el ne ragadjon vágyódó emlékezetem s úgy
beszélhessek, hogy ez a hitetlen hercegnő is megérthesse. Ám
megint azt kellett látnom, lasankint elfordul húnyt szemű tekin
tete rólam, már alig figyel rám s ahogy erre hangom elbátortala
nodik, egyszerre, anélkül, hogy voltaképpen abbahagytam volna,
elkezdette:

- öt eunuch vigyázott rám apám házában s anyámon kívül
apámnak öt felesége. Rab voltam aranyos falak között, ha félre
húztam a súlyos kínai selyemfüggönyöket, rácsokat találtam mö
göttük. A kert kicsi volt, csöndes, Iülledt tavában megposhadt a
lótusz, füvén lusta rabnők hevertek. Lassankint felnőttem, tudnom
kellett: ílyen lesz az életem. Valaki feleségül vesz, másik bör
tönbe kerülök, más eunuchok és féltékenyen őrködő rabtársak kö
zé. Ha legalább fiú lehettem volna l Éjszakánkint, mert akkor ke
vésbbé vigyáztak rám, felszöktem néha a házunk tetejére, s a
hold ömlő fényében elnéztem Bagdad ezernyi házát. A dsulhedse
hónap langyos éjszakáiri kertünkből az aloé tömött illata szállt,
elkeveredett a tömérdek virágzó akácéval. Sötéten, tunyán csillo
gott medrében a Tigris, hajók árnya húzott át néha rajta, feltar
tózhatatlan biztonsággal tartottak a messzeségbe. Amecsetek
kupolái, mint csillogó óriás narancshéjak szintén úszni látszottak
a házak tengere fölött. Néztem a lándzsaként meredő minaréteket,
mintha kimért léptekkel menetelnének, komor őrjárat, a tenger
felé, néztem a Dzsamah-el-Merdzsamiah mecsetet, míg belevakult
a szemem ezüstösen fénylő cirádáiba, míg úgy éreztem, űszom

velük együtt én is, úszom, megszabadulok, eljutok távoli. világok
ba, olyan messze, hova nem jutott el Szindbáb, sőt lbn Batuta
sem. Elmenni, megszabadulni, ezt akartam. A vágy csipkés fűrésze

őrölte a lelkem s nem csitult fájdalmam. Valaki sikoltott as
éjszakában, rémülten, döbbenetesen, mintha devet láttott volna,
elcsuklóan, mintha egyszerre szállna ki belőle az élet, s én
hogy cseréltem volna a gyilkosával. hogy cseréltem volna
magával az áldozattal, csak ebből a rabságból meg
szabaduljak! Aztán lassan megértettem. mint menekülhet leg
alább a lelkem. Gyermekkoromban dajkám a Kalila va dimna
mcséivel altatott, volt egy egyiptomi rabnőnk, sokat mesélt
Ahmed el Danafról. .. Egy nap elábrándoztam magamban: mit
tettem volna, ha én vagyok a kalifa? mit feleltem volna a szegény
olajárus helyében? És mi lenne, ha teljesülne a derék fegyver
kovács kívánsága? - hiszen, amint Zulejka mesélte, mindig meg
sajnáltam és sohasem tudtam megbékülni sorsávaL Lelkem zavart
lett és testem tűzben égett. Hiszen minden mesében az történhet,
amit én akarok. És minden mese történhetne velem is. Amit
akarok, amire vágyom, mind megtörténhet a mesében, Mint a
szegényeket és szenvedőket az igaz muzulmán hitű dzsinnek, úgy
elégítettem meg magam a mesékkeL Az lett a mese nekem, ami a
hold az éjszakának. Szórakozott lettem, ha valaki szölt hozzám,
nem feleltem. tán nem is hallottam a valóban kimondott szavakat,
mert a bensőmben, a' mesékbenhangzókra figyeltem, mintha
apám palotájában csak árnyképem élne már. Anyám azt hitte:
a búskomorság dzsinnjei szálltak meg: ültem a szökőkút mellett
vagy házunk tetején, arcom néha tüzelt, máskor sápadt volt, néha
úgy elfogott az izgalom, a boldogság, hogy szaladgálni és kacagni
kezdtem. Ha anyám, aki különben nem sokat törődött velem, néha
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megkérdezte, mi bajom, belepirultam, dadogtam, szégyeltem volna
rnegvallani, hogy magamnak mesélek. Esténkint, míg vizipipát
szivogatva várta apám hazajöttét s az öreg Sejlával meséltetett
magának, mereven ültem mellette, kezemmel térdemet szorongat
tam és marcangoltam, vártam és remegtem tőle, hogy egyszer azt
mondja: "Most te mesélj, Seherezáde!" Minden este fájt, hogy
nem gondol rá, eszébe sem jut s ha apánk megjött, mégis ujjongva
ugrottam föl, mintha sikerült volna elkerülnöm, hogy fölfedezzék
boldogító titkomat. Mert boldog voltam, azt hittem, a mese min
den, csak sokára vettem észre, hogy néha belől fáj valami, hogy
néha szerétnék igazában hajóra szállni, igazán dolgozni, aggódni
és szeretni... Ilyenkor úgy vágytam, úgy akartam, hogy történjék
velem valami, akármi ...

Szeme égett, perzselt, majdnem megijedtem tőle. Higgye el
Monseigneur, csak néztem, mint a kuka erre a furcsa beszédre.
Mert nem azt mondta-e a szultána, hogy szerette volna, ha meg
ölik, nem azt mondta-e, hogy szerette volna, ha mesélnie kell,
meg hogy fél is ettől? Különös beszéd volt biz, magam is azt hin
ném, nem jól emlékszem rá, ha Monseígneur is nem tanúskod
hatna mellettem, mily tudója voltam mindig mesterségernnek :
nincs olyan ballada vagy aube, mit első hallásra meg ne jegyez
nék, szöról-szóra el ne mondanék, a sirventeokat, bármily hosz
szúak legyenek, elég ha kétszer hallom... Monseigneur elhiheti
hát nekem, hogy Seherezáde szultána szavait tőlem telhetden hí
ven és változtatás nélkül írtam ide, így tettem, noha nem is értet
tem volt egészen. Ezt be kell vallanom, mert maga a szultána
figyelmeztetett rá.

Míg ugyanis meglepetesemben önkénytelenűl hátrább húzód
tam, Seherezáde nagyott sóhajtott s aztán azt kérdezé tőlem:

Érted~e már?
- Mit kellene értenem, úrnőm? - dadogtam.
- Tegnap azt kérdezted tőlem, féltem-e, mikor Sahriár király

felesége lettem. Nos, tán jobb is, ha nem érted... - mondta,
halkan kacagni kezdett, kezét homlokához. érintette - így szoktak
köszönni a hitetlenek - s eltűnt.

A következő napokon a kancsal Omár minduntalan ott leb
zselt a sarkamban, tán azt várta, hogy a szultána, ha megint lejön
a kertbe, vele is szóba elegyedik. Ottléte miatt-e, vagy más okból
egy egesz holdváltozás alatt nem láttam úrnőnket. Végre egy es
tén, rníkor már legkevesbbé sem gondoltam volna, s inikor már
Omár sem várta, mert egyedül hagyott, Seherezáde egyszerre me
gint csak ott termett a hátam mögött.

- Milyen meleg volt ma! - mondta. - A te hazádban is
ilyen melegek a nappalok?

De nem is várta a válaszomat. Panaszkodott a fülledt, tikkadt
időre. Régen vágyott már erre a tájra, de most úgy tetszik, nem
bírja elviselni száraz levegőjét. Igazában amúgyis csak éjjel érzi
jól magát, a csöndben, a hűvösebb légben, a mécsek fényében.
Még Bagdadban szerette meg az éjszakákat. A legszebb meséit,
melyeket legjobban szeret, mind éjjel találta ki.

- Az ezeregy éjszakán - mondtam rábólintva, mert megint
olyan vigyázöan és kérdően nézett rám s tudtára akartam adni,
hogy értem ...

- Ezeregyéjszakán ? - Rekedten, ingerülten nevetett.
Nem is volt ezeregyéjszaka, tudd meg! Azt hiszed, ezeregy éj kel-

50



lett volna Sahriárnak, hogy megértse, ki vagyok? Azt hiszed,
olyan buta volt, vagy olyan kegyetlen? Azt hiszed, meg akart
öletni a századik vagy a kétszázadik éjszaka után is? Azt hiszed,
mesélnem kellett volna a tizedik után, ha nem én akarom?
Hiszen csak elindítani kellett, csak ez kellett: Sahriár megértse a
cselt, Azt hiszed, nem ment bele szívesen? Azt hiszed, nem örült,
hogy kijátszoltam egy őrült pillanata fogadását? Nem örült, hogy
megszabaditottam a kegyetlenség terhétől? Azt hiszed, féltem tőle

egy percig is, hogy megölet? Én csak egytől rettegtem igazán,
csak egytől, hogy egyszer elakad a mesém, hogy egyszer, egy nap
nem jut semmi az eszembe! Hogy amilyen csodálatosan elindult
bennem a titkos forrás: hogy meséket látok és a képeket szavakra
fordítom, éppolyan csodálatosan kiapad egy nap! És nem azért
féltem ettől, mintha akkor Sahriár megöletett volna! Hova lett
akkorra a bosszúálló Sahriár! Kezes lett és gyengéd, mindent
megadott volna, amit kérek, de semmi nagyobbat nem adhatott
volna annál, hogy mesélni tudok. S ha ezt elvesztem, ő sem ad
hatta volna vissza. Ezért féltem hát, ezért, mert a mese már job
ban hiányzott volna, mint bármi ajándék, mint a szerelem vagy a
szeretet, mint maga az élet. Érted-e már?

És megrázta fejét, hogy sötét fürt jei szelíden röpködtek; meg
felelt helyettem:

- Nem érted. Te tán nem is szeréztél verseket, csak másokét
énekled ? Nem érezted a boldogító izgalmat, míg magadnak is ért
hetetlenül szétbomlik előtted a mesék tarka szőnyege, nem érez
led a szív szorongását, azt a különös vakságot, hogy nem látsz
tovább, csak amit épp kimond a szád s valamiképp egészben és
titkosan mégis benned van a mese, mélyebben, hogy teljesen ki
mondhasd. S ha befejezted, mégis úgy érzed, üres lettél. Míköz
ben beszélsz, nem tudod, lesz-e vége, magad is félsz elébetekinteni
a jövődnek, nem akarsz rá gondolni s mégis remegsz érte, hogy
ez egyszer mégis befejezhessed? És bár félsz tőle, bár inkább he
vernél, sétálnál, dolgoznál inkább, bár néha hosszú, üres és feles
leges beszélgetésekbe kezdesz, csak hogy elodázd, közben is érzed
az izgalmat, a kínt, hogy el kell mondanod, nem menekülhetsz
előle. És ha nekiindultál, előre érzed az örömet is, hogy kész le
szel vele, Ietudtad, túlélted. letetted a gondját; de ha valóban be
fejezted, mily hamar felváltja ezt az örömet az aggódás, nem, a
tudás, annak. biztos tudata, hogy nem voltál képes hűen, igazán
mondani el, úgy amint benned élt ... Igen, elindultam, hogy meg
mentsem leánytársaimat, mert történnie kellett egyszer valaminek
velem is, mert életemben csak ez a kockázat, Allah akaratának ez
a kihívása lehetett méltó a mesék szépségéhez s amesélés veszé
lyéhez. De elkezd néha a mesterember is valamit s miközben fog
lalatoskodik vele, elváltozik keze alatt. Azt hiszed, az első hónap
végén azért meséltem még, hogy megmentsem az életemet? Azt
hiszed, a második hönap végén azért meséltem, mert szerettem
Sahriár királyt? Nem, trubadur, én akkor már régen magamnak
meséltem, egyedül magamnak, mint ahogy magának énekel a fü
lemile. Kerestem a szabadulást. Én voltam Tavaddud, a rabszolga
nil, én voltam Badr herceg, én voltam Édes Kispajtás. én voltam
maga a nagy kalifa, Harun al Rasid éSI én voltam hitvese, Zobeide,
akinek sírját annyit néztem a házunk tetejéről a balzsamfa szagá
val. terhes éjszakákon. Míg meséimben a párbeszédek úgy vívtak,
mint éles damaszkuszi pengék, hányszor szerettem volna elhányni
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a koldusok rongyos, a királyok ékes álruháját, hányszor éreztem,
hogy én magam elsikkadok a meséimben! Hogy amit érzék, nem
is lehet történetekben elmondani, hogy ha Tavadduddá leszek,
vagy Badr herceggé, valamit az ő lényükből, az ő sorsukból is ma
gammal kell hordanom, nem lehetek egyedül magam... Hogy az
érzések nem férnek bele a szavakba, kevés rájuk az emberi
nyelv. " Dehát miféle gyöngeség ez, kérdezhetnéd. míndig ma
gamat kergetni, csak arról vallani szüntelen, ami bennem van,
képzelt, bizonytalan érzésekkel bíbelődni? Hát azt hiszed, van
menekülés rajtunk kívül? Azt hiszed, nem próbáltam? Amit látok,
egyetlen virág, egyetlen felhő, te, frank énekes, aki itt állsz
előttem, nem vagy-e kimeríthetetlenebb és gazdagabb, hogysem
száz, ezer mesével elmondhatnálak ? És mindenkiben, akiről me
séltem, nem maradtam-e benne, titokzatosan, de magam számára
mindig érezhetően, legyőzhetetlenül és kiirthatatlanul én magam,
az ifjú hercegekben éppúgy, mint a gaz orvgyilkosokban ? Nincs
hát szabadulás, frank énekes, csak az örökké kínzó vágy, a készü
lődés izgalma és a rövid, boldog mámor, míg a mese tart ... Meg
érik-e ezek a boldogságok azt a nyugtalanságot, azt a kint, belsőm

nek azt a feszültségét, a holdkóros órákat, s azokat a napokat, mi
kor bolondabb vagyok, mint azok, akiket hetvenhét dev szállott
meg? Nem tudom ...

A csöndben csak az éj halk, duruzsoló neszezese hallatszott.
- Ezért hagytad abba, úrnőm? - kérdeztem végre.
Madár vijjogott a levegőben, fenn, magasan fölöttünk, a csönd

megnövelte hangját. Sehezeráde csak sokára válaszolt:
- Ezért nem hagytam abba... -- mondta s két kezét hom

lokára szorította, - Nem tudom abbahagyni. Elhagytam Sahriár
királyt, egyedül akartam maradni, magammal, meg a világgal. Azt
hittem, azok lesznek az igazi mesék, miket csak magamnak mon
dok, mint régen, magamnak, szavak [árma nélkül, amiket csak
elgondolok, nem törődve vele, mese-e még, nem törődve vele,
mennyi marad a hercegekben és a tolvajokban belőlem. De ...

És most hirtelen elfordult, mintha nem merne szemembe
nézni:

- ... de nem tudok mesélni anélkül, hogy el ne mondjam
valakinek!

Olyan kétségbeesetten mondta, olyan sírós hangon, hogy ön
kénytelenül kinyujtottam felé a kezem. Nem is tudom, mit .akar
tam, csak éreztem, valami bántja, tán illő tisztelettel csak a kezét
akartam bátorítólag megszorítaní, Ám kisíklott kezem közül, el
futott az úton s ahogy utána néztem, úgy tetszett, sokáig hallom
még megkönnyebbült sírását.

Három nap mulva, reggel arra ébredek, hogy a főeunuch hajol
vackom fölé s rázza vállamat.

- Ébredj, te hítetlen kutya, - vicsorogta rám,. - Sherezáde
szultána ma éjjel útra kelt Bagdad felé. Ezt a zacskó pénzt hagyja
neked, meg ezt a fermánt, hogy szabad vagy ...

Bizony azt hittem, álmodom. De, ha nem is értettem, miért
eresztett szabadon a szultána, hálás vagyok kegyéért. Az igazi jó
tétemények e világon, úgy tetszik nekem, mindíg érdemtelenül
érnek bennünket. Ily érdemtelenül köszönöm én is Monseigneur
nek irántam való sok jóságát s ily érdemtelenül remélem, hogy az
én Uram megadja nékem majdan az örök boldogságot, úgy legyen.

Lovass Gyula.
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