
HÁROM CSÓKA

1rta Fekete Ls t v áu

A fészek nem volf jó helyen, ezt a vak is látta. Egyáltalán
mért kellett a fÓsz.elk, amikor a csóka odúhan lakik, ami biaton
ság'osabb 1 Ennek - mint 'annyi sok bajnak - kizárólag a szere
lern volt az oka, s az, asszonyi önfejűség. Hiszen volt ott odú
elég, de az. egyik kicsi volt, a másik nagy, a javá,t már elfoglal
ták és csókáné különféle jelekkel, sőt dallam0'80, de' erélyes rikkan
tásokkal tudtára adta férjének, hogy ha már nem lehet kőodu,

amelyben ő szűletett érs nevelkedett, akkor legyen fészek, ami nya
ralónak számft,

Csókáné városi illetőségű volt. E.gy magas kőfal odvában szü
letett, ami felett egy papféle ember kereszteti tartott a magasba,
előtte nagy folyó szaladt végtelenűl, s alattuk sárga villamosok
hordták az embereket, nem tudni miért," és nem tudni, hova. CSó
káné úgy gnndolkodobt, ha már vidéki p,arti,t csinált, hát legyen
fészek, azaz nvaraló.

- J ó, jó - borzolta fel toHárt buksi fedén a fiatal férj - hát
legyen Iészek, ámbár ez a fészek a véreséké volt tavaly s ha visz-
szajőnnek. abból verekedés lesz, .

- J ó is lesz, legalább mozogaz elgy kicsit. Kezdjűnk hozzá.
Nem lehet szerelemből mególn.i - azzal rárepült az elha,gyott fé
szekre ,s egy-két korhadt ágacskát Ierugott a fészek pereméről.

- Szóp magasra rakjuk - fészkelődött csókáné, a férj pedig
el repült anyagért és mire kibomlott a tavasz, a fészek puha böl
csőjében toll, Iószőr, és f'űpáenán né,gy szeplős tojás hallgutózoet,

Ekkor még jó helyen volt a Iószek. Fölédel ernvőt tartott a
szomszéd hársfa,alatta vastag ág é:Saj földön járatlan, nádas ho
zót. Nyugodt hely volt ez nagyon, a folyó kőnyökében, susogó
uvárf'acrdőben, ahol varjak, esókák, vércsék laktak al-, fő- és társ
hérlf~tb(m.Az erdő büszkesége Bgy óriási nyárfa volt még- tavaly,
de a nyár' derekán az öreog nyárfát féloldali guta érlel s az idén
már csak fele zöldélt ki.

- Kár -- rnondták la vM'jwk- határozofitan kár. Még élhe
teit volna; a százaz ágak idecsalnak majd pihenőre mindenféle
csavargót.

Es a va.rjaknak igazuk volt, minf mindig, mert időjóslással
is Iog'Ialkoztak. A fészekkolónia összes lakói már tojáson ültek,
komoly hallgatásba merülve, amikor nagy árnyék úszott el az
erdő felett s a vén nyár száraz ágára suhogva szállIt le egy réti
sas. Még a tücsökök is elhallgattak, amint a félelmes vendég
összecsukta óriás szárnyát. De azután nem történt semmi, mort
a vén sas csak pihent, mozdulatlanul és nem törődött környezeté
vel. Szeme rebbenés nélkül nézett a nap lángoló tánvérjába, de
mintha még azon is túllátott volna. Talán az időt nézte, de est
ki tudná megmondani. Talán látta iH fészikelmt és arra gondolt,
ami volt 1 Ezt se lehelt tudni. Az bizonyos, hogy párjavesstett ma
dár volt, aki nem keresett új párt magának, ámbár nem volt ez
írott törvény, de a legtöbb sas belül viselte és betartotta,

ült a nagy madár és a környéik lassan megszokta, Délután
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szokott meg'iönni pontosan és néha halat vacsorázott. Ilyenkor
sziirke varfak szemtelenkednek körülötte, meg egy szarka. amíg
meg nem uníaa zenebonát s oda nem d:obtal nekik a halat.

- Nem szeretem, hogy itt van - pislogott esókáné férjére 
szólhatnál neki.

A kis csóka szaporán pislogott,ami sok mindent jelentheteM,
talán azt is, hogy nem vagyok bolond ... , de inkább hallgatoet,
mert a~asszonr lázasan kotlott s ilyenkor el kell nézni a lehetet
len kívánságomat

És alig mult pár nap, csókáné már visszakívánta a sast, de
az öreg fát is, amely egy éjszakán feljajdult és hörögve, törve,
zúzva végigvágódott a kis erdőn, leseperve egy csomó fészket és
leberotválva az útbaeső ágakat.

,A regge! szornorúan világos volt. A csókafészek felett nem
volt már védő ernyő ésa járatlan bozótban most ernberek jöt
tek, mentek, ijesztően hangosan és mindennél félelmetesebben. Pe
dig éppen most lett volna szűkség árnvékra és csendre, mert a
fiak kikeltek, a nap szúrt, mint 'a tüzes nyíl és csókáné eg-ész
nap la fészek fe,le'tt tartotta seétbontott szárnyait, hogy fiai el ne
pusztuljanak. A férj pedig bujkálva hozta az élelmet, nehogy meg
lássák, hova viszi, mert alulról la fészket még mindiz nem lehe
tett látni, Dea sok otthontalan madár obt kerengett HZ erdő fe
lett, eiránkosva és jajgatva, ámbár az, emberek ezt nem értették
meg.

- Mennví e,z a sok ronda madár - mondta az egyik, pedig
fent a gyászoló varjak és vércsék egy szóval se mondták, hogy:

- Mennyi ez a sok ronda ember.
- Aszongyák a fiatalok húsa jó levesbe - szólt egy másik

- de ez ra fa már nem sokat ér - és ráütott a fára, mínt a kupec
a tehén farára. - Báérünk a télen is elhordani. Addig ütJat' vá
gunk ide, aatán szánon egy-kettő hazarántjuk.

- Az utat meg a gyerekek is kibaltázeák, igaz-e ~

A kis erdőben várakozó csend maradt utánuk. Lent a bozót
ban hangyák és dögbogarak temettek, éjjel pedig besur-rant egy
róka ós összeszedte a halottakat és sebesülteket.

A rókának is fiai-voltll!k és 'a hangyák re.gg'el már csak tört
tojáshéjakról vakargatták a rászáradt maradékot, de nem szól
tak semmit, mert ez, nem szokásuk.

Ekkor már a csókafiak felszárudtak, néha pislog'tak, több
nyire aludtak ~ hja élelem érkezett, kitátották szájukat. Egyelőre

csak voltak és igvokeztek csókának lenni. Ha a nap erősen tű
zött, valamelyik szülő árnyékot tartott felettük, tátott szájjall li
hegve oa bódult forróságban és ha esettnz eső, a napernyőből eser
nyő lett, melvet pattogva vert a zápor s a fiak felfr-issülve alud
tak alatta.

Hát növekedtek Ls szépen, ami nem lett volna haj, de megjött
fl. hangjuk is. Ha valamelyik szülő megérkezett, egyszerre sóvár
gott miud a négy, hangosan és Idétlenűle

- Nekem! Nekeeem ...
Arról persze szó sem volt, hogy igazságtalanság történt Tol

na, hiszen sorjában kaptak, de a sivalkodás végül is odacsalt egy
embert, aki ugyan kicsi volt, - olyan süldőember-féleés Korpás
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.Iancsi névre hallgutobt, - de ahhoz elég nagy, hogy meglegven
a baj. .

Jancsi k ileste a fészket, fel is ment a ledőlt nyárfa ferde de
rekán s miután átnézett a csókafészekbe megpiszkálta. orrát, mint
minddg, ha komoly elhretározások e,lŐiiJt volt.

. -. Két hét mulva kd lehet őket szedni - gondolta és míg
óvatosan csúszott vissza a földre, már kitűzte a napot is, amelyi
ken a kis csókákat megszerzi. .Addig összeüt valami kalickáf és
a piacon eladja őket. E.z már biztos pénz,

A esókák Jancsi szándékáról nem tudtak semmit, mert mínek
szomorkodtak volna előre. A három fiú kihült helye úgy is ott
maradt a fészekben, míg a negyedik csak ült a két ÖTe,g közö'tt,
most már csendesen, meet a hiány névtelenül is fájd,almas voIt.

•Tancsi hajnalban jött és csak azért nem tudta elvinni mind a
négyet, mertameJyik legtávolabb vobt, kicsúszotta kezéből és a
kis csóka idegenkedve az érintéstől, kiimbolygott az áig végére.

- E,gyen me,ga fene - ncsarkodott utána Jancsi és még a
földön is hosszan gondolkodott a negyedik megkerítésén. VégiH
is kosárba téve a megszeppent hármat, köpött egyet megvetése
jeIéül és hazaballagott a kosárral, melyben ijedten tántorogtak a
kis csókák.

Az anya ezután visszaterelte megmaradt fiát a fészekbe és
jajgatva kereste a többit a fán, a földön, mindenütt, És kereste
az apa is, hangos szóval és ujra és ujra vdsszaröpülve a fészekre.
megnézveaz egye,t,ami nem volt négy, bár nem tudta, hogya
négyböl, ha. hármat elvesznek - fájdalom - csak egy marad.

Jancsi pedig vidáman vitte a kosarat '8 amikor a három rab
si r-ánkozni kezdett, hogy ők éhesek, a fiú lei n tette, őket.

- Ne nvavalvog.iatok, otthon .szedret kaptok, meg mindent,
Olyan dolgotok Iesz, mint egy hajóskapbtánvnak. - Ebből lát
"zik, hogy ,TaneRli a hajóskapitányokat általában megelégedett
egyéneknek tartotta.

A kis csókúk a kallekában már jobhan érezték magukat, pláne
amikor .Tancsi - 1;Jei1ar,tv a szavát -- megetette őket,

És másnap, amikor a hetivásár zsibongása hontalanná tette
egyidőre a p.iaci verebeket. 11 gYI,rek szépen odaállt JI, baromfi
árúsok végére, a kis csókálc pedig ősszebújva pislogtak a jövő

menő liihakra, mert egyehe,t nem láttak.
- Mit árulsz .Tancsi 7 - kérdezte egy gyomorbajos-forma em

ber.
- Csókákat, - mosolygott sz,cróllyen .Ianesi, majdnem aláza

tosan, mintha valami kezvszert re.itesretett volna a kaliokában.
Szép csókák, már majdnom beszélnek,

Az ember, aki mosrá.ll t egy ~)lmmHltra, erre elindult.
- Beszélnek nekem otthon eleget, süsd meg a csókáidat.
- A szél hordja 1'1 a ha ind - suttogta el Jancsi az ősi át·

kot, változatlanul tovább mosolvosrva, mintaborry az egy üzlet
emberhez illik. ám ez a mosolv a következő pillanatban kegyes.
majdnem bűnbánó ámvalruttal bővült.

- Dicsértessék a .Iézus Ki-isztus - aztán biztonság okáért
hozzáteMe: - kezit csókolorn. .

A kicsi, öreg pap megállt, mintha égi szózatot hallott volna.
Reggeli misérőJ ment hazafelé, derűs enrelkedettségben, ruintha
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sem pi ac, sem robogó koc-sik nem i" lennének il vi lúgo.n. VizeH S'l."
me megállt J,anl'sin és tekintett' felébredt.

- Mit árulsz, J ariesdkám ~

- Csókákat, ,tisz,telendö úr, múr majdnem beszólnek
- Ne mondd! Mit beszélnek ?
- Amire megtanítják őket,

- Ne mondd, aztán hogy adod?
- Ingyen - és Jancsi kivette az t'g'yik kis csókát - majd-

nem ingyen - tartotta a pap elé n buksi mndnrat - tisztelendő
úrnak tíz fOl'int.

A kis öreg pap zavartan köhéeselt és lIlcg-k[l,Jwszkor1ott zöldre
foszlott oingulusában.

- Ne mondd ... , dehát éppen most nincsen nálam oO'

- Nem haj az" majd elmegyek órte. Vígváz ez még a házra
is, olyat is hallottam, hogy ugatott, mint a Inltya.,.

- Nahát, de nem csíp 1 - kérdezte az öreg pap magáhos ölel
. ve a kis esókát,

- Mini a bárány, aztán tetszik tudni, papi házhoz ilyen ma
dár illik, nem ám sárgarigó, Vlalgy valami csiricsáré stiglic,., ez
nem karat.tyoil e,gész nap, csak ha szólnak hozzá.

A kis csóka lapulf és szive ijedten verte a pap fehér tenye
rét. - Ne féilj no, nel félj madárka - ballagott az öreg pap 
majd csak megleszünk mi barátságban.

Erre a kis, madár elhelyezkedett és lehunvta a szernét,
A piac pedig zsibongott tovább, sőt a kocsma felől bizonyos

dallamok 115 érkeztek a gyanútlan libák és gyanús túrók fölé.
- Rizike bácsi bevette a fél deeit - gondolta Jancsi és ko

moly lett, kihúzta magát katonásan, mert az ör{'lg csizmadia ti.
esizmákon kívül katonaemlékei között élt.

- Szerbusz Jancsi, hát te mif csinálsz, itt?
Jancsi ősszevágta a hokájált. és kezeit feszesen a nadrágszárra

szor'ította,
- Ambrus bácsi jelentem, csókákat árulok. Már majdnem be

szélnek.
- A fenét - kerekedett el Rizike véreres- szeme - csuda ez,

hallod-e.
- Olyan is van, ho,gy kiszól a műhelvből, hogy: tessék besétál

ni". CSlak jó kell velük bánni. Ambrus búcsinál nwg tudom, mi
Iyen helye lenne", -- morrdta .1 nnesi és má.r ki is húzta a kö
vetkező madarat.

- Aztán jó légy, -- intette még a kis csúkút és elhelyezte
Rizike csirizszagú nagy kezében.

- Ambrus bácsinak' tizenöt forint.
Rizike végeredményben csak Ott,}101l ocsúdott fel. hogy csóku

tulajdonos lett, Letette a 'kis esókát az asztalr-a, leült teknős susz
ierszékére és úgy néeett a madárra. mintha azt kérdezte volna:

- Hát HZ meg hogy került ide?,.,

Ezután .Iancei üzletmenetében - <vhogy mondani szokás 
bizonvos pangás állott be, de ez a pangás érinJtettellJ piac egész
balszárnyát. Az ok Borzas bácsi rettentő konok seamara volt,
ámbár a konokságot szamár-i állapotban csökönvösséznek nevesik.
Eza Lajos nevezetű ~zamúr pedig' duplán volt csökönyös, azaz.
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ha megállt, nem akart elindulni, és' ha elindult, nem akart meg
állni. Borzas, bácsi belépett egy kisgyomorerösítőre',a sarki kocs
mába, kinthagyván Laiost az, égő napon s a legyek martaléká
nak. Lajos tűrt is egy, darabig, de azután elhatározta, hogy ár
nyékba vonul. Megcélzott teházegv llIa,gy fát la piac tulsó oldalán
és nem nézve sem jobbra, sem balra. ,az. irányt meg is tartotta.
amíg csak a fa alá nem ért. Ezeuközben "érintette" a piac bal
szárnyát, miközben útját - néhány feldőlt tedesköcsög; almásko
sáron kívül a felháborodotIt kofák erőteljes ,tájszólásai HsértéJk.

.Iancsit a szamár ténykedése gyönyörűségge,l töltötte el és
nem is vette észre, hogy ,elgy ddős hölgy ujját dugdossá he a ka
Iiokába, miközben napeenyőjét hóna alá szorította, nrinf a cigány
a hegedűt.

- Holló, ugye holló, fiacskám ~

- Az. Már majdnem beszél. A többit eladtam. ig,az.run olcsón
keltek el, Kisasszonynak biztos van k'aJlickája, del ha nines, ezt
odaadom ráadásnak. Van neki füle: is, oo., - és Jancsi az, utoisb
csókát kalickástól a megszeppent ö,re,gIány kezébe, nyomta.

- Tetszik tudni - Jancsi suttogóra fogta hangját - tavalv
is eladtam ilyen madarakat, persze szelídek lettek, nappal a ked
ben bogarász,1ak, aztán as egyik csak berepül ám elgy csoda gyű
rűvel. Házlat vettek rajta, del erről ne, tessék beszélní .. ,

- Dehogy!
- .oo ez meg esale húsz forint.
- Kalickám van.
- Akkor tizenöt. A kalickáf megtes,sék visszaküldeni.
- A kis csóka ogyedül lapult la sarokban, amíg a vénkisasz-

szony sdetve végígment az, árnyékos olidiaion és benyitott egy dü
ledező, őreg' házba.

- Mama. mamáeska, találd ki, nrit hoztam! ~ ...
És később ülnek hárman a, konyhában, A két öreg nő nézi a

kis csókát, a kis csóka nézi ,az egész, furcsa világot. Különösen
a rézüst tetszik neki.

- És 'az:t mondja a fiú, kérlek. azt mondja a fdú, hogy 'a kert
ben kapirgált a holló és este, csak berepül egy csodálatos gyürű
vel. Képzeld: házat vettek raj.ta ...

Csőkáék mp:g napokig keresték tllZ eltünt három fiókát s a
maradék egyet majdnem .a,gyon etették. S a kis erdö lassan meg
nyugodott, mert ssárnvrakaptak már mind a kicsinyek S' a gye
rekek, akik utat vágtak az örelg fához, hiába kutattak fé.szeik után,'
aD;)élyből ki lehetett volna szedni a madarakat. JancSIi ugyan fel
fedezett egy vércsefészket, amíben még voltak apróságok, azonban
a fészek veszedelmes helyen volt s a szülők vijjog-va csapkodbak
a fiú fejéhe,z, úgyhogy Jancsi stirgűsen iparkodott lefelé a sz.ellős
magasságból. Közben nadrágja elszakadt s ráadásul lent az erdős
várta.

- Méft vagy te itt fiam. bozótot irtani. vagy madarássni I
- J ancsi vállat vont.

- Mindenki úgy fog madarat, lahogy tud.
- .Piacra hordja őket - mondta e,gy kislány.

Akkor fiam,eredj a piacra, mert Ht dolgozni kell.
Jancsi elvörösödött és mivel zsebében ott volt mé~ a csókák
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ára, hónaalá csapta a kisbaltát és otahogvta az erdősi szó nélkül.
Parancsolgasson, akinek akar.

Fűtvürészve ment hazafelé, közben azonban meglátngatta az
öreg esizmadiát,akinek orrán pápaszem volt és éppen oktaHa a
kis. csókát, laki a szék Imrfáján ült, jól1akva és megbarátkozva a
helyzettel,

- Mondd, hogy őrmester... őr-mes-terr !
A kis csóka ásított.
- Ne ásí'ts, az apád irgalmát.
Jancsi csendesen megálltaz .ajtóban, jelezve, hogy nem akarja

zavarni a tanítást.
- Talán arra kellene megtanítani, hngy "káplár", az rövidebb

- tanácsolta.
" - Nem - rázta fejét a csizmadia - őrmester voltam. Huszár
őrmester.

- Az igaz - mondta Jancsi, aki tudta, hogy Ambrus csak
káplár volt és az is csak trén, aki szekéren' ül és nem lovon.
- Az igaz, - bólintott komolyan - majd megtanulja. Ez ne
tanulná meg ~ Ez volt a három közott a legokosabb.

Ezekután Jancsi elköszönt, mert arra gondolt jövet, hogy a
csizmadiát talán reggelizés közben találja és Jancsri szerette a
szalonnát. de a tejet nem szerette.

Am az öreg pap teje,t reggelize,tt, miközben a kűs csóka. az
Ölében űbt és szundíkált,

- J ó, hogy jössz, Jancsikám. Na. ülj Ic. Nem iszol egy kis
tejet t .

, - Szalonnát szoktam - mondja Jancsi kimérten.
- Péntek van kisfiam, péntek. Hanem látod, hogy megbará.t

kostunk ~

- Ez volta legokosabb a három kőzül, Azért adtam a tisz
telendő úrnak ...

- Jó gyelrek vagy, Jancsikám. Tudod, először arra akarom
meg-tanítani, hogy: ámen. Egy ilyen kis okbalan madárkától az
elég. Ugye, imádkozol té is minden nap, Jancsikám 1

- Persze - mondta Jancsi kissé kényelmetlenül - persz,e 
és arra gondolt, hogy hátha az öreg kisasszonyéknál szalonnát
reggeliznek ...

- M,ama! Marnácska - kiáltott a vénlány - ez az a kedves
fiúcska, akitől Oszkárt vettük. Tudod-e, hogy megbarátkozott Pa
gáttal 1 Együtt alusznak ...

- Mi 1 - nézett Jancsi barnbán.
- Na. gyere csak !

, Jancf>i elhatározta, hogy hallg-atni fog, amíg- ki nem derül,
ki a fene az a Pagát, meg az Oszkár.

- IIát odnnézz ! !
- Csoda - ámult Jancsi - csoda e,z kszitcsókolom - és ,Tan-

esi letette a székre a baltát, mert a sarokhan ott feküdt egy sárga
vizsl,u s a kutyún ott trónolt a kis csóka,

- Mond már valamit 1
---- Még' nem, de... . .
---- Nem kell soká várni - Ieg yirrtett .Tancsi- ez volt a leg-

okosabb '" de én mcgyek, kezüket csókolom, mert otthonfeledtet-
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tem a kenyeret me,g a szalonnát.: Te<t.súk tudni. az erdőre megyek
fát vágni. .

- Péntek van. kisfiam - mondta az őreg' néni - hát, te nem
tartod ·a böjtöt 1 .

- Dehonnem! Csak tetszik tudni, mikor nehéz munkába me
gvek, anyám nem engedi.

- Elvirácska, csomagol] a fiúnak. Nehéz testi munkába megy,
neki szabad.

A kis csóka észrevett egy bolhát Pagát szőre alatt, hát ügye
sen káfogta, mire a kutyaelnyujtózkodO'tt, Jancsi pedig elhatá
rozta, hogy a esókák nevelését irányítani fogja. Nem lehet az
ilyesmit tudni. hátha tényleg beszélnek.

S amint vénült. la. nyár, úgy okosod'tak a kis csókák. Jancsi
megjelent hetenként egyszer-kétszer a tanítványok házánál a pén
teki napot okolsan mellőzve, ám akármilyen hideg, üz,Ieti8zív do
bogott ifjú kebelében, torkán akadt a szalonna. amikor - egye
dül volta konyhában éppen - egy idegen hang megseólalt ·a sa
fokban:

- Pagát! Pagát l - mire a vizsla kopogtatni kezde,tt suta
farkával a szőnyegen, mintha azt mondta volna:

- Jelen!
Ezután már csak legyintett, amikor a csizmadia esókája kdssé

selypítve ugyan, de elég érthetően kimondta:
- Örr-mesz-terr.
- A kiejtése még: nem jó. A papé már a Miatv ánkot mondja.
Hát ez nem volt igaz, de Ambrus szeme, már az őrmestertől

is könnybe lábadt. Akár csak az öreg papé, aki elmondatta Jan
csival az Úrangyalát és utána egy kis fejtörés titán a kis csóka
azt mondta, énekelve. ahogy hallotta:

- Amen.
Igy jött el az ősz, amikor a szabad csókák már csapatokban

kóborolnak és hangos kiáltásokkal hivják gyülekezőre a szétszó
:ródott rokonságot, ám az. is lehet, hogy csak az őszi mezőket üd
vözlik. hol megérett már a kukorica, édességtől pattan meg a sző
lő, s a hulló dió úgy gurul a száraz, leveleken, mintha elgér szalad-
na egér-lakodalomba. .

A három kis csóka felernelte ta fejét s a távoli .hangok meg
mozdítottak valamit a szivükben. valamit a buksi fe.jükhen és va
lamit a szárnyukban, Az ablakra néztek és vártak.

És megazökott a három kis csóka. Hiába sírt az öreg kisasz
szonyka, mosolygott bánatOSIana papocska és ivott háromszor
feledést Ambrus mester - mondván, hogy le kellett volna a szár
nyukat vágni. meg'szöktek a kis csókák és felkerengtek a csapat
hoz. Alattuk füstölögtek a kémények, de előttük kitárult a mesz
szeség. a folyók ónszínű pántl.ikája, az erdők százszínű ragyogás,a
s a vetések hívogató zöldje.

Szállt a csapat a ragyogó, kék magasságban és szállt a há
rom, kis csóka is. szivűkben a szárnyak végtelenségének bódulutá
val. S amikor acsapatvezérek leszállást r ikkantottak, leszálltak
ők is, komolvan. okosan. mintha sohse lettek volna kalfokában.
Am a szó nem fért meg bennük, mert -a boldogságot meg kellett
-mondani valakinek.
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- P'agát! - kiáltott a kisasszony csókája s a csapat meg-
dermedt. /

-. Örr-mes-terr l recsegett a csizmadia csókája, aki szintén
büszke volt tudományára, ám a csapat körül állta őket figyelve
és fenye,getően. A három kis csóka egyedül maradt a kör köze
pén és élvezték:a kőzbámulatot, mire az öreg! pap csókája kissé
énekelve azt mondta:

- Ááá-men ... l
- Kivelük! Pusstuljanak l - sivalkodtak a esapatvezérek -

pusztítsátok el őket !
S a kis csókák véres fejjel menekülfek fel a magasságba, ahol

már nem üldözte őket senki. És szálltak, szálltak napeatig, amíg
csak ködbe, füstbe sűlyedve fel nem zsongott hozzájuk ,a város. A
nagy folyó partján sárgavillamosok csikorog-tak, nyüzsgött az
ember 'sa hidak lenge íve szel íden összekötötte a partokat. A
hegyoldalban pedig egy taláros ember állt. Kezét kinyujtotta,
mintha őket várta volna s a kis csókák leke,reillgteika vállára. És
a szemükben gyűlölet volt.

- Majdnem megöbtek bennünket.
Az ember nem válaszolt, csak sokkal később, amíkor már ki

halt la part 8 la hegy szürke szikláit a mult csendje simogatta.
- Engem meg is öltek, mégsem haragszom rájuk. Nem is

haragudtam, Azér-t v:agyok itt ...
A kis csókák szivébe ekkor puha békesség szállott. A nagy

folyó az ég és föld csillagai,t rdngatta az időtlenség ágyában s a
víz tükrében, a mélységben s a magasságban, kereszttel a kezében
ott állt az Ember, vállán az alvó három kis csókával.
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