
A fiú hosszan, szomjasan szívta a cigarettát. Majdnem szoszerint ugyanazt
mondta, mint Dóra:

- Nézze... Nem tudom, hogy ebben a hegedűversenvben mi a "velencei"?
Egyetlen szóval válaszolt: - Vivaldi!
Miklós arcán megjelent a Véji Apolló ragadozó fölénye:
- Ez rossz. Vivaldi! Még akkor is, ha csak stílus utánzat.
Éva mégcsak nem is bosszankodott, de azért fanyar volt.

Az ember - mondta csendesen - az ilyen munka rnellctt, amikor az áthe
gedült óráktól fájó izmokkal. meg a kusza hangjegyvázlataitól égő szemmel esik
ágyba, lassan megtanulja az alázatot. Vivaldi... nos... még stilusutánzatnak is
igen nagy lenne... Dehát ő itt inkább csak jelkép, vagy mondjuk utalás.

A fiú védekezett:
- Nem akartam bántani. A véleményemet kérdezte, hát megmondtam. Egyéb-

ként pedig szeretném én is egy-két dolgomat megmutatni.
Ez meghökkentő volt. Szinte mulatott rajta.
- A szerzeményeit?
- Csak apróságok! De ha nem akarja ...
Éva megenyhült.

Én sem akartam bántani. Csak eddig még nem mondta.
- Egyebek közt ezt sem akartam mondani!
- Nem megállapodtunk, hogy erről nem beszélünk? Különbe.i is. most már

ioazán 'álmos vagyok ...

Vörös Mara villámgyorsan számolt neki. A Fehér Pavát a vendégek ujabb
hulláma öntötte el. Nagy nehezen jutottak ki közülök. Künn álltak az esti for
galmú utcán. Éva még didergett is, annyira meleg volt benn. A fiú nem hordott
kalapot, a hajára azonnal dér ült. Meg is mondta neki azonnal, jókedvűen. 
Közbotrány. húsz fok mínusz, hajadonfőtt! Holnap kalapban .jön !

- És ha nincs?
- Okvetlenül vesz magának egyet. A hideg árt a hajhagymáknak. Szé-

dültek, úgy nevettek a hajhagyrnákon ; talán a friss levegő tette - Szó sincs róla.
nem kísér el hazáig. Egész közel van... Itt is van az autóbuszem ...

Vidáman nyomakodott előre a zsúfolt kocsiban, mert a harmadik megállonál
már le kellett szállnia. Elmentek a fodrászat és kozmetika előtt: holnap el kell
jönnie Icához rendbehozatni a haját és talán a kozmetikusnővel is megnézett ma
gát. Fáradt volt, alig állt a lábán, de hetek óta nem volt ilyen jókedvű, s ez pil
lanatnyilag úgy hatott, mint valami orvosság. Az ajtónál megállt és majdnem
hangosan felnevetett. Ugyanaz az autóbusz volt újra, a zúzmarába rajzolt rózsá
val. "Csa·Csi" - mondta a hegedűhang mélven a szívében. Mintha ő maga lett
volna a hegedű, amin végighúzott egy óriási vonó és végigborzongatta minden
atomját. Mi az? Már bezárták a kaput? És bosszankodva, kékre fagyottan csen
getett.

(Potuuu.iuk.)

ITE .MISSA EST

Csúcsíves keskenység alatt'
inkább lennék templom sötétje
l~agy csordogáló gyertyaláng
L'agy későn jőtfne,k a mise vége,
az elbocsátó pár ige,
im elmehetsz, benned a béke,
m.int kigyófejes gyűrűben

násznak és gyásznak keveréke.

Károlyi Amll
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