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— Szép vagy! — mondták a barátaim. — Megszőkültél. 
Csillog a szemed. Páris? Valld be : inkább szerelem ! Mesélj valamit, 
— fogadást ajánlok, hogy édes kis kalandjaid voltak Párisban. 

— Kalandjaim? — tünődtem egy futó pillanatig. — Ó, 
hogyne — folytattam aztán, s elmondtam azt a kedves esetet, amikor 
a Boulevard de 1'Opera autórengetegében fuldokoltam és a gavallér-
rendőr karonfogva úsztatott ki a járdára. Érdekes, mennyi ilyen furcsa 
kis epizód jutott eszembe ! Talán a kalap suttogta. Mégis csak vol-
tak derűs villanásai is a robotos heteknek. És milyen szépen ki-
hímeztem, kicifráztam ezeket a semmiségeket. Milyen meghatón 
adtam elő a nyolcéves Hugó, a házmesterem liftes-gyerekének törté-
netét, akivel barátságot kötöttem, s aki elutazásom előtt verssel 
lepett meg. 

Aztán bevallok neked még néhány turpisságot. Ismered Mimit? 
Szeret hencegni a ruháival. — Agnes? — kérdezte a kalapomra 
mutatva. Bólintottam, mintha igaz volna. Neki csak nem vallom be 
okkázió-vételeimet. De neki úgy meséltem a nyolcéves gavallér tör-
ténetét is, hogy azt hihette, huszonnyolcéves fiatal gyáros a rajon-
góm. Nem is ismerek magamra . .. Hidd el, a kalap ! . . . Megfertőzött 
a kalap. 

Ilyen kis apróságaim voltak, mindenkinek jutott friss csemege, 
Elzinek, Sárinak . . . Később előhozakodhattam komoly szerelmeim-
mel is : Ingres-el, Manet-val, Leonardo-val. 

És nem tudom, nem volt-e párisibb ez a színjátszó-emlék, szebb 
és könnyebb, mint a verejtékes két hét. 

Azután lassanként lekopott a távoli város a háromszögletű bolond 
kis kalapról. Tavaszra széltében viselték Pesten is. A minap elaján-
dékoztam. Sajnáltam? Nem ! A Saint Chapelle emléke most megint 
oly eleven bennem, mintha ma láttam volna. 

De az első heteken a kalap mentett át. 

HAZAFELÉ. 
Te is meghalnál? — Jaj, mért is szeretlek, 
hogy hazafelé így sirassalak, 
könnytelenül, s könyörtelen jeleknek 
keressem értelmét az ég alatt, 
hol érthetetlen bolygók ténferegnek. 

Mert vége lesz e kurta jelenésnek. 
Szép testedet, mely mégis földi test 
s dús lelkedet, mely árva földi lélek, 
túléli a legkisebb égi-test 
s tovább kereng örök boltján az égnek. 

Jékely Zoltán. 


