
Álmodni szilveszterkor?
Krúdy Gyulával tör

tént meg egy szilvesz
teri élszakán. Obudán. 
<4 babonás ember le
telepedett mellé fe s 
kezdte neki magya
rázni a szilveszteri 
babonákat. Krúdy dió
pálinkát ivott s valami 
mély, barna, »a dió- 
pálinkánál barnább* 
férfihallgatásba merült. 
A babonás ember lel
kesen magyarázta az 
írónak:

—  Tudod, Gyulám, 
ezek egymás nyomá
ban járnak még a 
babonában Is: a szil
veszter és újév nap
ja. Főleg a szerelme
sek napja a szilvesz
ter.

Krúdy megadónn 
hallgatott. A malac- 
farkán, négylevelü ló
herén, ólomöntésen 
már túljutott a ma
gyarázat. Most elért a 
kakasig.

—  Tudnod kelt azl 
is, hogy a kakas sem

rossz —  magyarázta 
réoülten a babonás 
bácsi.

—  Enni?
—  Eh —  legyintett 

a babonás — , a ka
kas csak arra való. 
hogy újév hajnalán, 
azaz szilveszterkor 
meglesse az ember, 
hogy mikor kukoré
kol ja el az elsőt. Meg 
kell figyelni, merre 
néz ilyenkor a kakas, 
mert afelől várhatja a 
fprji a mátkáját. A z
tán, Gyulám, aki szil
veszterkor éjjélkor 
megfordítja a párfiá
ját a feje alatt, meg
látja a jövendőbelijét 
álmában.

—  És ha malacvisi- 
fást hall közben álmá
ban, akkor a csónak- 
utcai h'-ntesmesler lá
nyát fogja feleségül 
elvenni? —  kérdezte 
Krúdy.

A babonás ember 
észre sem vette a 
szelíd ugratást,

most már *gyre nö
vekvő hévvel magya
rázta a szilveszteri 
álmok jelentőségét.

Krúdy elővett egy 
összegyűrt papirost és 
jegyzeteket készített. 
Lehet, hogy Szinbádot 
akarta átmodlatni 
szilveszterkor. Bizo
nyára valami szép ál
mot szánt neki. Aztán 
hirtelen a babonás 
ember vállára csapott:

—  Hogy mondtad, 
mikor kell álmodni? 
Szilveszterkor? Iti va
lami nem stimmelt. . .  
Szóval az ember éj
félkor megfordítja a 
párnáját? —  Krúdy
megrázta a fejét. —  
Dekát hogyan lehet 
szilveszterkor álmod
ni. szilveszterkor min
denki ébren van?/

A babonás embernek 
tátva maradt a szája. 
Ez az érv elintézte...
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