
P A U L E T T E M E S É T JAVÍT . 

VAN egy helyes kis keresztlányom, Paulette. Nyolcesztendős, 
nagyon okos gyermek. Legutóbb születésnapjára Perrault 
Meséinek díszkötéses példányát adtam neki ajándékul. 

Néhány nap mulva megkérdeztem tőle : 
— Nos, elolvastad a könyvet? 
— El, keresztapa. 
— Jól mulattál rajta? Tetszett? 
— Persze ! — felelte kissé félrehúzva száját. — De van benne sok 

javítani való. 
— Hogy érted ezt, kis lányom? 
— Hát úgy, hogy vannak benne szép mesék, amik jól végződ-

nek . . . 
— Vagyis? 
— Vagyis a bűnösök elveszik büntetésüket, a jók pedig meg-

kapják jutalmukat. Például Csipkerózsika, Hamupipőke, Bojtossip-
kás . . . ezek jól végződnek. De a t ö b b i . . . 

— No, csak mondd tovább . . . 
— Hát nézd, keresztapa, jónak tartod te a Piroska végét? Ott 

van egy kis lány, megeszi a farkas. Miért? Mert a kis lány kedves volt 
hozzá és mert azzal szórakozott, hogy mogyorót szedett. Meg ott van 
a nagyanyó, azt is fölfalja a farkas. Pedig mi rosszat tett nagyanyó? 
Semmit. Aztán ott van az óriás felesége a Hüvelykmatyiban. Milyen jó 
asszony ez az óriásné ! Mikor meglátja Hüvelykmatyit és testvéreit, 
elkezd sírni és azt mondja nekik : «Jajjaj, szegény gyermekek, mi szél 
hozott titeket erre?» És odaviszi őket a tűz mellé, hogy melegedjenek, 
és mikor megjön az ura, eldugja őket az ágy alá. Ráveszi az óriást, hogy 
csak holnap falja fel őket s addig ellátja őket ennivalóval. És micsoda 
jutalmat nyer jószívéért? Másnap reggel ott találja hét leányát meg-
ölve. Hát igazság ez? Tudom jól, hogy a kis óriás lányok nem voltak 
szépek és bizony elég rosszaknak igérkeztek. De az anyjuk mégis csak 
szerette őket, hiszen anyjuk volt ! 

Paulette olyan hévvel és kifejezően mondta ez utóbbi szavakat, 
akárcsak egy színésznő. 

— Ez az egész, Paulette? 
— Ó nem ! — kiáltott, megrázva aranyfürtös fejecskéjét. — Nem 

is érnék a végére, ha mind el akarnám mondani. 
— Mondd csak. Ráérünk. 
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— Hát jó — szólt pillanatnyi gondolkozás után. — Szóval, amint 
mondtam, vannak olyanok, akik büntetést kapnak, pedig nem tettek 
semmi rosszat; de vannak olyanok is, akik büntetést kapnak, nem 
igazságtalanul ugyan, de sokkal nagyobbat, mint amilyent érdemeltek. 

— Hát bizony ilyen az élet, kis lányom, — motyogtam. 
— Mit beszélsz? 
— Semmit. Csak folytasd. 
— Például, mit csinált a Kékszakáll felesége? Kíváncsi és enge-

detlen volt. De hiszen joga volt hozzá, hogy mindenhová elmenjen és 
mindent megnézzen, hiszen ő volt a ház úrnője. De nem volt-e elég 
büntetés számára az a borzalom, amely elfogta az alsó teremben s ami-
kor látta, hogy a kis kulcs csupa vér és a vér nem megy le róla? . . . 

— Nem, úgy látszik, nem volt elég — folytatta Paulette gúnyo-
san.— Még az is kellett, hogy férje egyik kezére csavarja felesége haját, 
másik kezében felemelje szablyáját, hogy levágja fejét. Szerencsére ép 
akkor ért oda két bátyja. De mennyit szenvedhetett az a szegény asz-
szony ! És miért? Egy csöpp kis engedetlenségért. . . 

— No, de annak csak örülsz, kis lányom, hogy milyen sikert arat 
Carabas márki és az ő hűséges Csizmás Kandúrja? 

— Ó, arról is lehetne beszélni! A gyermekeknek szigorúan tiltják 
a hazugságot és meg is verik őket, ha hazudnak ; a te híres Csizmás 
Kandúrod pedig folyton-folyvást hazudik, reggeltől estig ! És nem kap 
ki. Meg aztán miért falja fel az óriást, aki őt nyájasan befogadja kasté-
lyába? Az óriás buta, hogy hiúságból egérré változik, de ez még nem ok 
arra, hogy felfalják. Aztán az a hülye Carabas márki, aki olyan gazdag 
lesz anélkül, hogy a kisujját is megmozdítaná — hát igazságos dolgok 
ezek? . . . Látod, keresztapa, hát 'iszen ezek szépek, szépek a te Perrault-
meséid, de bizony a gyermekekbe hamis eszméket oltanak . . . 

* * * 

Néhány napra ez eszmecsere után, épen karácsony ünnepén, 
Paulette összehívta kis pajtásait: Zette-t, Toche-t, Dine-t, Pote-ot, 
Niquette-t és Jojót és «történeteket mesélt» nekik, ami egyik legkedve-
sebb szórakozása volt. 

Hat pár csillogó szem szegeződött Paulettere és hat rózsás szá-
jacska kerekre nyitva itta mohón szavait. 

Paulette beszélt: 
— Akkor megszületett a kis Jézuska egy istállóban, az ökör és 

a csacsi között. Mária és József ott voltak mellette és a pásztorok meg 
a királyok eljöttek őt imádni. 

Ugyanabban az órában Piroska, aki már elfelejtette, hogy egy-
szer találkozott a farkassal, azzal mulatott, hogy mogyorót szedett és 
lepkék után futkosott és szép virágokból csokrot kö tö t t . . . 

— Virág . . . karácsonykor? — vetette közbe Zette. 
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Paulette megvetően mellőzte az ellenvetést és folytatta : 
— Piroska nem vette észre, hogy leszállt az éjtszaka. Az erdő 

fekete lett. Nehéznek érezte karján kosárkáját, melyben lepény és vaj 
volt. Eltévesztette az utat s elkezdett sírni. Egyszerre csak igen mesz-
szire világosságot pillantott meg. Ment, mendegélt arrafelé és egyszer 
csak ott találta magát az istálló előtt, ahol a Jézuska feküdt a jászolban. 
Bement. 

Először nagyon meglepődött, de amikor a kis Jézuska ránevetett, 
Piroska megpuszilta őt és odaadta lepényét, kis bögre vaját és csokrát 
a szent Szűzanyának. A Szűzanya megköszönte és azt mondta neki: 

— Jól tetted, hogy idejöttél, kis lánykám, mert különben felfalt 
volna a farkas. De a farkas még a nagymamádat sem falhatta fel, mert 
egy ember meglátta a farkast abban a pillanatban, mikor be akart 
menni nagymamádhoz és kövekkel agyonverte. 

Akkor Szűz Mária megparancsolta az egyik pásztornak, hogy vigye 
vissza a kislányt szüleihez, akik bizonyosan már halálra rémültek. És 
az egyik napkeleti bölcsnek annyira megtetszett a kis Piroska, hogy 
örökbe akarta fogadni. 

— Kérdezd meg előbb kedves szüleimet — mondotta Piroska. 
És a napkeleti bölcs elment Piroska szüleihez és örökbe fogadta 

Piroskát és elvitte országába őt is, papáját is, mamáját is és a nagyma-
máját is. És még most is élnek, ha meg nem haltak. 

— Vége? — kérdezte aggódva Niquette. 
— Nem — folytatta Paulette. — Amikor Piroska kiment az istálló-

ból, nagysírva jött az óriás felesége. És elmondta nagy búját-baját az 
Szűzanyának, hogy hét leányát megölve találta. A Szűzanya súgva 
beszélt valamit a kis Jézuskának, aztán így szólt: 

— Menj csak haza, szegény asszony, ott találod mind a hét leá-
nyodat az ágyukban elevenen ; szebbek lesznek, mint azelőtt, és nem 
lesz többé hosszú foguk és kampós orruk, hanem szép apró foguk és 
pisze orrocskájuk. De kösd lelkére férjednek, hogy többé ne merje meg-
ölni a kis gyermekeket. 

— Lelkére kötöm, asszonyom, lelkére kötöm ! — felelte az óriásné. 
Különben is férjem nagyon röstelli és búsul rajta, hogy tévedésből saját 
leányait ölte meg és azt hiszem, nagy bánata máris megjavította őt. 

Az óriásné nagy hálálkodva és igen megelégedetten távozott. 
Akkor meg Kékszakállné lépett az istállóba szétzilált hajjal, kis 

kulccsal kezében. Elmondta kalandját a Szűzanyának és hogy mennyire 
fél, mi lesz, ha férje majd visszatér. Mária fogta a kulcsot, Jézuska ke-
zecskéjéhez érintette és a vér abban a pillanatban eltűnt a kulcsról. 

És a Szűzanya visszaadta a kulcsot Kékszakállnénak s ő nagyon 
megköszönte. Kékszakállné akkor hazament és férje sohasem tudta 
meg, hogy felesége engedetlen volt. Hát nagyon nyájas volt hozzá, 
de mivel nagyon gonosz ember volt, hiszen megölte előbbi feleségeit, 
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azért néhány nap múlva valami vadászaton szerencsétlenség érte és 
meghalt. 

És Fanchon, a gőgös leány, aki arra volt ítélve, hogy kígyó és béka 
ugorjék ki a szájából minden szava után, szintén eljött Betlehembe. 
A kis Jézus elé járult, letérdelt előtte és már előre reszketve a bekövet-
kezendőktől, így szólt: 

— Kis Jézuska, könyörülj rajtam ! 
És lám, most kígyó és béka helyett karácsonyi rózsák hulltak 

szájából. 
Alig tette ki lábát sírva-hálálkodva Fanchon az istállóból, jött egy 

úr drága ruhába öltözve, nagy tollas kalpaggal fején. Rárivallt a pász-
torokra : 

— Félre, paraszt ! Helyet Carabas márkinak ! 
És a jászol elé billegve, végre levette tollas kalpagját és így szólt 

a gyermekhez : 
— Öcsikém, bemutatom neked hódolatomat! 
A szent Szűz pedig így felelt: 
— Márki úr, menjen csak szépen haza. Először is maga nem márki, 

hanem egy molnárnak a fia. Maga nem barátja fiamnak, mert maga 
nem alázatos szívű és nagy vagyonát nem tisztességes úton szerezte, 
hanem kandúrjának ravasz fortélyai és hazugságai által. Nem szégyenli, 
hogy egy macskának köszöni mindenét? Menjen csak szépen haza, fiam. 
Míg maga itt jár, addig a maga szép kastélya köddé foszlott, már csak 
hült helyét találja. De ha becsületesen munkához lát és jóakarata van, 
megigérem magának fiam nevében, hogy jó sorba fog jutni és nem 
lesz boldogtalan. 

És a márki a pásztorok és a bölcsek nevetésétől kísérve, elsom-
polygott. 

Ez a vége. 
. . . Zette, Toche, Dine, Pote, Niquette és Jojó úgy látszik, el van-

nak ragadtatva a gyönyörű «történetek»-től, mert még percek mulva is 
tátva a szájacskájuk . . . 

Ujságolvasást tettetve a sarokból hallgattam Paulette-et. Mikor 
bevégezte, így szóltam hozzá : 

— Igen jól beszéltél, kis lányom. De tudod-e, hogy megfeledkeztél 
a tündérekről, akik szintén benn vannak Perrault meséiben. Azok is 
eljöttek ám az istállóba, imádni a kis Jézust! És mivelhogy igen szépek 
voltak és gyönyörűen voltak öltözve, az egyik aranyruhába, a másik 
ezüstbe, a harmadik karmazsinselyembe, a negyedik kék bársonyba és 
így tovább és mivelhogy ezernyi-ezer drágakő csillogott rajtuk, hát ez 
gyönyörű látvány volt, amit te könnyebben el tudsz képzelni, mint én 
leírni. A kis Jézus fogadta hódolatukat, aztán átváltoztatta a tündére-
ket szentekké és elosztotta őket szerte a mezőkön és az erdőkben. Ők 
aztán ottan gondoskodtak a növényekről és virágokról, amikkel gyógyí-
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tani lehet, és a forrásokról, melyeknek szintén gyógyerejük van ; oltal-
mazzák az utasokat, elfojtják a mérges növényeket, tanítják énekelni 
a madarakat. 

— Ezek közül való volt az is, aki először szólott a te nagy barát-
nődhöz, Janne d'Arc-hoz a tündérek fája alatt. . . 

Franciából: Kertész Kálmán. 

SZELÍD SÓHAJ. 

Az ajtónál megállott és derékon 
kimondhatatlan lágyan hajlott hátra 
és kedves kis füléhez vonta vékony 
csuklócskáját, hol zizzenő, parányka 
csattok kis órát fogtak csöpp fogakkal 
és hallgatózott: jár-e még a kedves, 
finom kis mű és kék zománcán nyargal, 
futkároz-e az óratű szerelmes 
vágyakkal? zárt lapon, kicsiny köröcske 
rideg középpontjában ottrekedvén, 
reménytelen köríven mindörökre 
a változatlan éjt s napot ketyegvén ... — 
így állott búsan hallgatózva ottan, 
finom kis ujjacskái megremegtek, 
legkisebb ujját ajkaimhoz vontam, 
s így szóltam: hallgass, hallgass engemet meg, 
tiéd vagyok, vonj ujjaidra, apró 
kis ékszer, érted, érted futkosó vágy 
vagyok, kis óratűcske, kék csavargó, 
mely csuklócskád körül ketyegne, órád 
vagyok, zenélő szerkezet, hát hallgass, 
bezárt körön körötted hogy' kerengek, 
s fogaskerékként zúgó és rugalmas 
szívemmel érted, érted mint esengek! 

Horváth Béla. 

Napkelet 57 


