
Anil'oine de 8aint-Exupél'Y

KÉT KIS NOVELLA
A MOSOLY

A.Z igazi csodák mily kevés zajt ütnek! A lényeges dolcox
JlLiben egyszerűek! Életem ama piflanatáról szinte nincs is mit
mondanom, álomban kell ujra élnem, hogy halljam a barátom
,;za",út.

_\ háború előtt volt, a Saone partján, Tournus közelében.•\
vendéglő faerkélye kihajolt a folyó fölébe. Puhafa asztalra kii
Jlyököltünk, melybe a vendégek bevésték nevüket. Két Pernod-t
rondeltünk. Az orvos ugyan megtiltotta neked az alkoholt. dl'
nagy alkalmakkor kissé csalni szoktál. Már ,pedig ez az volt. Hog,',
Illi okozta jókedvünket, az épp oly kitapinthatatlan volt, mint 11

napfény minösége. Tehát az ünnepi Pernod mellett döntöttél. f~";

lllinthogy pár lépésre tőlünk két hajőslegény éppen rakodott eg~

hajóbói, meghívtuk őket is. Az erkélyről intettünk nekik. És őJ:

jiittRk. .Iöttek, minden ceremónia nélkül. .BJgész természetesnek
,al:\ltuk, hogv társakat is hivjunk. talán mert valami láthatat
lan ünnep volt a ssivünkben. Ol~, világ-os volt, hogy elfogadjá«
111€shh·iISIHJkut. EI is jöttek és koccintottunk.

A nap olyan jól sütött. Langyos mézében fürödtek a nyárfák
;. Hd~.u parton és uz egesz SilíSág It látóhatúr széléig', l·jg'yre vid6
:!lubk.ll, lettünk, magunk sc tudtuk, nilért. Ol:ran megnyugtat'!
rr~és volt, hogy a nap süt, a folyó folyik, az ételünk étel, a hajo
~!lk feleltek a hívásra, a. pincérlánv boldog nyájassággal 8:1101

5;;!l~ iii. m iut aki háziasszouv eg~' örök lakomán. Tökéletes bé
j.;",Ot' II vo; tunk, távol minden feli'ordulástól, egy végleges CiTüi

,:'i,cj,', ii!éll, Valamiképpen tökélete" állapot volt ez és minthog,
'"i:I<;' II L\'ÚU:;úgllllk tdj,'siiIt., nem volt mit mondanunk egymá..'l
1ml" C'gy é ,'f'zt il k, t.iszták vagyunk. bölcsek, ősxinték, lIlegerti)}: ,
Nem tud luk vo lua megmondani, milyen igazság nyilalkozott meg
,,,jaül,l,, dl' il biztonsűg érzést' uralkodott rajtunk, Valami büs:;:

:,1' hiztm).ság-érzet.
;.".. világegyetem rajtunk keresztül mutatta ki jóindulatát.. "'

,;úrii8ödő ősködők, a szilárduló bolvaók, az első véglények, az élei
""ppa:Jt m űva él véglénytől az emberig, minden szerencsésen ÖfW
...zejátl'zott. ho!u' rajtunk keresztül eljusson az öröm ihren millő

s"g'éig. Valljuk be, nem is olyan rossz eredmén}'!
:RY élveztük hát II néma egyetértést és a sainte vallási SWl"

'i! !'b,~okat. A piucér-papnő ;iövés-menésétől elzingatva koccint
~:!Ullnk a két hajóslegénnvel, mint egyazon szekta hívei, bál'
.::.tg-Ullk He tudtuk, rní lyen szektáé. Az egyik hajós hollandus TOlt.
i; Ulásik uémet. A nácik elől menekült, mert üldözték, mint I!lili

dA.l:onlll1nnilStút HIg';" katolikuat, (Már nern emlékszem, milye'"



eim.két ragasztottak rá.) De e percben a hajós már nem Tolt
címke, merf most a tartalom számított, az emberi anyag. Egy
:-;zerfien a barátunk volt. És mint barátok, egyetértettünk. 'j't'
egyetértettél. Én egyetér-tettem. A hajósok és It pincérlárrv eg'ye!
értettek. Hogy az egyetértés mire vonutkozottt A Pernodra'f Az
élet értelmérej A napsütésrej Azt igazan nem tudtuk volna meg
mondani. De ez az egyetértés olyan tökéletes volt, olyan mélyen
"~'yökeredzett, olyan kézzelfogható, bár szavakkal meg nem fogal
mazható lényegre vonatkozott, hogy képesek lettiink volna fi ven
déglŐt erőddé alakítani, kiállni egy ostromot és meghalni n go
lyószórők tövében, csakhogy megmentsük ezt a lényeget.

Hogy miféle lényegetj .. Éppen ez az, amit nem tudok ssu
vakkal kifejezni. Csak II vi"bzfényét ejtenéni foglyul, m: igazl;ú"
kisiklanék a szavak kőzőtt. Azt hiszem, homályos lennék, ha azt
mondanám, szívesen harcoltunk volna, hogy memnentsük a hajós
legények mosolyát, a te mosolyodat, az én mosolyomat, a ki
szolgálólány mosolyát; hogy megmentsük a uapsűtésnek ezt a
csodáját, amely évmilliók óta fáradozi k, hogy eljusson ehhes II

mosolyhoz, a mcsolynak ehhez a minőségéhez,

A lényeg többnyire súlytalan. A lényeg itt látszólag e.b <1

mosoly volt. Mert sokszor a mosolya Ieuyeg, A moso llyal liwtl: I

lehet A mosollyal kárpótolni lehet. A rnosollvul élelet lehet M.J!;.
f;,. "an mosolv, melyért JjJ('glw l ai. ('1111)('1',

A KIS HERCEG UTAZASA

Egy szép napon a kis hereeg elhatározta, hogy útrukeí, Ei
hagyta hát a csillagot, amelyen élt, s egy másik l'sillagon ki,
tÖtt. ki., Ezen élt a Hiú Ember.

- O, .. Ó, .. lám csak, bámulom érkezik - kiáltotta már mebl.
szirűl, mikor a kis herceget meglátta, Mort II Hiú EJ71ber azt
hitte, mindenki, aki hozzá közel ít, bámulóju.

- Jó napot - köszönt a kis herceg..- MiIY(~ll mókás kalapo I
yi8ell'l~

- :Azért. ilyen, iuert gya!;wJl meg kel l emelnern. Soknn ünn«
pelnek, ti ext m'indig kalaplengetéssei kőszönöm meg. Csak 11Z

a baj, hogy tulságosan ritkák erre a járókelők.

. -- Valóba1l1 - kérdezte a kis 1;ere-e "., hogy Jlioml,j"ll va4ami:.
MerG, nem sokat értett az egészből.

- 'I'apsolj! -- unszolta it Hiú Ember,
A kis herceg udvariasságból összeütötte a tenveret. A Hi,'1

Bmber ezerény ábrázattal megemelte a ka lapjá t.
Lám, ez egészen mulatságos, gondolta a kis herr-eg " m\·~(

néhányszor összeütötte a tényerét. A Hiú Ember inindea altrt
lommal mosolvogva megemelte a kalapját.

Ot pere. mulva a kis herceg ráunt Ut; egyhang-ú .iút:lkr~,



-- ),jit kellene t{'IlI!~~IlI. hogy !L'pstll'k II l'ejedrő\ az il rUI"·-:1.

lwlap?
Kérdés« válasz n{:I/":iU ururad], A Hi(; I'~i;jhnl' Iül« "sak HZ ," -

lSlllnrő szavakat hallotta meg.
NagYO}l csodálsz engem, Ug'Yf; kérdezte.
Mit jel(~í1t az, hogy vsodálui l Nem {'l'U'lIl.
Azt jelenti. hog'y engem tn rtnsz [;O!ygólllOIl a leg·szd,;'.

lt'K,iohbrm ölWziitt. leggazdagabb ús logokosabb embernek.
-- Hogyan f Hisz egymagad élsz az egész esi llagon !
--- Mindegy. Szerezz örömet nekem és csodál] .
..- Nem bánom - vonta meg a vállát a kis herceg ha eZb·j

iil'ömet szerzek neked. csodállak. De miért tartod ezt olyan fOIl

tmmak'
És tovább állt. mert nagyon únta már II Hiú I'Jmbe rt,
Mialatt folytatta útját. azon g'oJldol]w;r,oli, milven kiiliiliii,,;c·k

I,.; 11 lIHg-y ernherok.
•

A leg;kii·t.elehbi csillagoll II Részeges lakott.
Nála rövid ideig tartózkodott. és uUIlJ'u IWg'YOII .. lSí'.UlIIllf"

dntt.
Mit cHinúlsz'! :.cúrdezle, m iko r 11}(·;~·J;"l.H 11 Hl"":'kgl':,t l!J'c:.,~

.~{'reg üres üveg kőzött ülve.
[SZOIll váluszoltn m: komo ruu.

-- l;~s mjf~l"t iszol'l
.- Hogy felejtsek.
'0- Mit akarsz olfelejtenit érdekWdöt1 j';,sí\\éttel a ki", Ill'i'(ji':'; ..
-.- El nkarorn felejteni. hogy szézvelnem l<dl IlHJ,g'UIIl. --;~-

lIH'rtc he a r{észe~es és leha.itotta ti fe,íM.
- Dohút m i szégyelnivalód vaní

Az. hog-y iszom! -- }<~!'l il Részeges kumo r hallg-ab.'!ha 11"'

l'iiH.
A kis herceg' ijedten távozott. Mialntt foí;vtatta I'; lY/L 11\>:'"''

g'olldolkozott. mih' különösok is a nagy ernberek.

..
A k övetkezö csillag az üzletember lakóhelye voll. Mllllkú J ,:,

Jlwriilten észre scm vette il kis herceg {·r·kezését.
Kl, illedelmesen köszöntötte.
- .JÓ napot kívánok. Kialudt a cigurett ád.

-- Három meg- kettő. az öt. Ot meg hét, az ti'l.enlwl,;ű. Tiz.l'~··'

kettií és hét. az tizenkilenc. Tizenkilenc meg három, az huszonkettő.

Hnszonkettő meg hat, az huszonnyolc. Nincs időm arra, hogy
meggyujtsam a cígarettámat, ha kialudt. Huszonnyolc meg iit.
harminohárom.i. Vagyis összesen ötssázegymi'llié hatazáshuszou
kM.ezerszázh arrninc.

-- Ötszázegymillió miesodat
-- Mi az' Még mindig itt vagy' Otszúzegymillió ... Nem tlt-



dom, miesoda, hirtelen nem jut az eszembe. Annyi a dolgom:
Komoly ember vagyok, nem érek rá gyerekeskedésekre. Ot meg
kettő az hét...

- De ötl:lzúzegymillió ruicscda i ismételte konokul a kis
lll' l'úeg'. Mert. mindeu kérdésére választ akart kapni.

Ali! Üzletember bosszúsan felpillantott.
- Negyvenöt esztendeje élek ezen a bolygóu, s ez ~datt sniud

,;:-SLP háromszor zavar tak meg. Az első eset huszonkét évvel ez
eiiiU történt. Egy cserebogár volt. hitel! tudja, hogy került ide.
S./,örnyű lármát csapott, több hibát is ejtettem miatta számadá
t:,mnhan. Másodszor .- tizenegy évvel ezelőtt ~- reuma gyötört.
:.i('rt keveset mozgok és berozsdásodnak az ízületeim. De hiába,
I:;1)(~ időm. Komoly ember vagyok, nem órek rá ... S ma hur
m"tiszor zavarnak. Ötszázegyrnilhó ...

. - De micsoda ~

Az Üzletember megadással Iordu ít cl ki!' herceghez.
_. liJj de kívánesi vagy ... Ötszázegyruil lió olyan kicsi izé, ami

l;.et a.j/, égen látni.
- Legyek'!

Ugyan. Kis fénylő izék,
Méhek'!
Ne kérdezz ostobaságokut, Apró arunx uricsodák. lá.ttukra

Ll ~t.ú"!eu emberek álrnodozni kezdenek. 1~1I aZOJJ han komoly eJIlOOl'
\·agyok. nem szoktaui álmodozni. Én számolok.

O, bizonyosan a csillagokra gondol~z.

Igen. 'I'eruiészetesen a esillagokra,
Ug-yan mihez kezdesz ötszázegvruill i» esillaggall
Uogy mit kezdek velük'?
Igen.

-~- Semmit. Birtokolom őket.

A te birtokodban vannak 1
Igen.
És mit használ az neked, hog'.'" eun y; csillagod vaut
Gazdag vagyok!

.És mit használ neked a g azdagságod :
Még több csillagot vehetek. Feltéve, ha akad eladé.

Nl'. ez olyanformán okoskodik min t II Hószeges, gourlolt.. uru
.:,,<1 ha.n ll- kis hereeg. De azért tovább kérdezősködött.

. ~ Hogyan veheted birtokodba a csiflagokaí.t
".. Nagyon eg·yszerüen. Kijelentem, hog~' az enyémek. -- Tálu

St.otta mogorván.
- Lehetetlen. A caillagokat seuk i Heli! mondhutja a UHl~a

l il ; a;ídonának.
De én mondoin. Nekem jutott eszemhe legelőször.

- Ez elégl
- - Természeteseu. Ha oh-an gYl~lUántra bukkansz, arnels HeU-

kié. már-is It tiéd. Ha van egy új ötleted. é8 ssabadatmastetcd,



máris a tiéd. Nos, miután még senki nem gondolt rá, enifQá
tommá tettem a csillagokat.

- Értem. És mit szándékozol tenni velük l
- Kezelern öket. Számolom, összeadom és lekönyvelem. Nem

könnyű munka, mondhatom, De én komoly ember vagyok.
A kis herceg elégedetlenül ráncoita a homlokát.
- Nézd csak, - mondta, - Ha van egy selyemkendőru, azt

a nyakamba köthetem és viselhetem, Ha virágaim vannak, 1JZ8

kithatok belőlük s magammal 'vihetem, Te egyiket sem tehet.'d
a csillagokkal. Hát akkor!

- Igaz. De bankba helyezhetem őket.

- Hát az meg mi!
- Csillagaim végösszegét egy kis pupirtupra Írom, ezt ll. pa-

pirlapot pedig biztos helyre zárják.
- Ennyi az egész'
- Ennyi.
- Elég rnulatságos, -- elmélkedett a kis herceg'. --:Ylajdnem

költői. Mégsem lehet egészen komolyan venni.
Hiába, a kis herceg ezekről a dolgokról másképpen vélelw

dett, mint a nagy emberek.
- Látod. - mondta - nekem van egy virágom, mindennan

megöntözöm. Van három tűzhánvóm, mindennap lesöprőm őket,

még a. kialudt vulkánt is leporolom. Végtére is soha nem tud
hatja az ember... Az én virágomnak és az én vulkánjaimnak jó,
hogy az enyémek. Te azonban semmi hasznosat sem teszel osil
lagaidnak ...

.A:f. Üzletember szőlásra nyitotta a száját, de megdöbbenésé
ben semilyen válasz sem jutott eszébe. Ujra becsukta hát a szá
ját. A kis herceg pedig eltünt.

A nagy emberek valóban különösek, gondolta, inialatt a kij
vetke3Ő csillag felé utazott.

.AKI SIMEONKÉNT clbocstitotáer« vágyik, az jöjjön a. tem
plomba, jöjjön Jeruzsálembe, várja az Úrnak F'ölkenfiét. tJegyt'
kezébe Istennek Igéjét, ölelje át cselekedeteivel, minte!JY hiténel:
karjaival. Akkor majd úgy fog elbocsátatni, hogy nem lát halált,
mert immár láthatta az Életet. Lám, az Úr emberré seűletéu'.
folytán milyen bőségesen árad mindenkire a kemJelern: a jöven
dölt ooománytól csak a hitetlenek esnek el, nem pedi!! az igazak
Ime, Simeon is jövendöl: megjövendöli, haflY az Úr Jésue Kriss
tus sokaknak romlására, másoknak föltámadására jött, hogy meo"
itéiie, mit érdemelnek az i.qazak, mit II t/azok, és hogy tetteink
minemíisége szerint, igaz és igazságos Biroként, vagu biintetéat
szabjon ki ránk, vagy pedig [utalmazzon, tSet, Ambrus: Le. Com
JNeRt. Il. 2.)


