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Nem tudom, észrcvctték-c 
már: az utóbbi hetekben új
fajta gyűjtő-szenvedély ütötte 
fel a fejét szép fővárosunk
ban. Aki csak valamit is ad 
tősgyökeres pesti-mivoltára, 
darabokat gyűjt a Nemzeti 
Színházból.

Olyan is, aki azelőtt a 
Nemzeti egyik darabjára se 
figyelt oda, most lázasan sza
ladgál, hogy legalább egy 
darabhoz hozzájusson. No 
nem valamelyik már leját
szott Shakcspearc-drámához, 
netán egy görög klasszikus
hoz. Nem. ö k  az épület va
lamelyik darabjára pályáz
nak, lehet az akár egy er
kély, akár egy kariatid, leg
rosszabb esetben megelégsze
nek a párkány egy kiugrójá
val vagy az esőcsatorna pár 
centijével. Egy barátom dia
dalmas trófeaként büszkélke
dik Major Tamás öltözői 
székének bal hátsó lábával, s 
a szomszédban albérl ősködő 
fiatal házaspár abban re
ménykedik, hogy némi után
járással sikerül megszerez
niük egy második emeleti 
páholyt, s akkor azonnal be
költöznek. Van, aki vitrinje 
legfeltűnőbb helyén Kállay 
Ferenc utolsó masztixos-üve-

gét őrzi, más számára már 
csak a honfibú maradt: le
bontják a Nemzeti Színház 
épületét, oda az igazság, oda 
a magyarság!

Persze, ereklyét szerezni a 
már csaknem szétszedett épü
letből nem könnyű: a lakos
ság a színészeket környékezi 
meg, színészek a robbantást 
végző katonaságot, azok az 
utcai járókelőket, és így to
vább : körbe-körbe.

Szégyellem bevallani: jó
magam végképp lemaradtam 
a versenyfutásban, még egy 
elárvult púderpuffnim sincs 
a Nemzeti Színházból (leg
feljebb egy levelem, amely
ben még a régi cím alól uta
sítják vissza legújabb dara
bomat!).

De azért kifogtam honfi
társaimon. Sikerült szerez
nem egy darabot a Nemzeti
vel szemben levő Éjjel-Nap
pal Közért élclmiszcrpultja 
műmárványából. Észrevét
lenül. suttyomban törtem le 
a sarkát, egy óvatlan és 
zsúfolt pillanatban.

Ma még ugyan jóformán 
semmi érteke sem lesz.

No de majd nyárra, ami
kor harmadszor bontják 1c 
i berendezést!

Rácz György

arátom, aki kitűnően 
beszél angolul, nemrégen 
megismerkedett egy szép, 
vidám és független nővel, 
akit az isten is arra terem
tett, hogy bearanyozza ba
rátom magányos életét. A 
megismerkedésük, ha nem 
is a leghibátlanabb szokás
jog szerint történt, mégsem 
lehet elítélendő: egy zenés 
étteremben kezdődött a
beszélgetés közöttük, mi
után asztalszomszédságban 
ültek egymással, s a leány 
egy angol nyelvleckével bí
belődött, m elyet a bará
tom később kikérdezett tő
le, és szívesen gyakorolta 
vele a helyes kiejtést, egé
szen a záróráig.

Jutka — néhány nap
múlva én is megismertem  
őt — tiszteletre méltóan 
céltudatos, egyenes és nyílt 
lelkű nő volt, olyan, aki az 
életét a maga határozott 
elképzelései szerint élte és 
irányította. A z a jó barát
ságon túlmenő kapcsolat, 
ami barátom és Jutka kö
zött kialakult, a kölcsönös 
rokonszenv m ellett a
leánynak azzal a határo
zott elképzelésével is páro
sult, hogy az angol nyel
vet, melyet nemrégen kez
dett tanulni, m ost a bará
tom segítségével imponá
lóan gyors tem póban fogja 
majd elsajátítani.

Kétségtelen tapintatlan
ságot követek el a továb
biakban. de nem  tudom 
megállni, hogy le ne ír
jam, hogyan megy végbe 
— barátom elbeszélése 
alapján — egy bizalmas

találkozás közte és Jutka 
között.

A  leány belép hozzá, 
csupa kedvesség és ragyo
gás. Elhelyezkedik a fotel
ban, formás lábait maga 
alá húzza, s igy szól:

— My father is sitting 
on a chair. A tyám  a szé
ken ül. Is your grand
m other loo sitting on a 
chair? Az ön nagyanyja is 
a széken ül?

Barátom kitölti a fekete

Barátom  apró puszik kö
zött azt dorombolja a kis 
fülecskéjébe:

— Nem , édesem, m ó ku 
som, a kerti székben a f iv é 
rem szokott aludni. A tyá m  
ebéd u tán elszív egy pipát.

J u tk a  a száját nyú jtja , és 
a csók után barátom ha
ját borzolva így szól:

— Én délután aludni 
szoktam . Te délután a lud
ni szoktál, ő délután a lud
ni szokott. Mi délután  
aludni szoktunk . . .  m i az, 
hogy cipő?

— Shoe — mondja a ba
rátom.

— Lehúzni?
— Take off — m ondja  a 

barátom.
— I take off m y  shoe.

kávét, Jutka m ellé ül a fo
tel karfájára és azt feleli:

— No, darling, my 
grandmother is standing in 
fron t of the w indow . Nem, 
drágám, az én nagyanyám  
áll az ablak előtt.

Gyengéden átöleli a le
ány vállát, mellé csúszik a 
fotelba. Jutka hozzábújik 
és azt kérdi:

— Szokott az ön  atyja 
délután aludni a kerti szék
ben?

Jól mondtam? — kérd i el
fú lva  a leány.

— V ery good.
— Te lehúzod a cipőmet, 

ő lehúzza a c ip ő m e t. . .  
suttog lehunyt szem m el 
Jutka.

— Szeretlek! — m ondja  
forrón a barátom.

— Édes vagy.. .  — m ond
ja Ju tka . — Most ragozzad 
nekem , hogy szeretlek.

Somogyi Pál


