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Az öreg pincér maximálisát 
adott, fatányérosat, fényeset, 
fejenként egy egészet, tetején 
bevagdalt szalonnából sült karéjjal, 
amelytől mindig felfordult a gyomrom 
(gépsonka volt a maximum, amit 
még elviseltem), Ázsia, tűnődtem, 
nem kellett volna mégse idejönni, 
de Pityu erőltette, hátraült 
a kocsiban, kényelmesen pöfékelt 
és disznó dalokat és undorító 
cigánygyalázó dalokat tudott.
Piszkáltam a szalonnát. Hirtelen 
nekem csapódott hátulról a függöny, 
az összes függöny egyszerre belendült 
a terembe: a földig kinyitott 
ablaksoron belökődött a szél, 
a rozsdabarna rojtok átsöpörtek 
a húsokon, a garnirungokon, 
tejszínhabosan csapdostak, keményen.
A szalonnám érintetlen maradt. 
Emelvényen terítettek nekünk, 
a semmibe tudott az öreg pincér 
asztalt varázsolni, a zenekar 
és a konyha közé, máig se értem,
Pityut szerette: mikor leszerelt, 
a vékony aranyláncot akkor adta 
neki, a sötétben is láttam fényleni 
a visszapillantó tükörben, amikor 
az ingét végig kigombolta. Fülledt 
volt már idefelé is, semmi szél, 
a vaksötétben rengeteg rovar 
kenődött föl az ablakra, keményen.
Én marha, bekapcsoltam szárazon 
az ablaktörlőt, elakadt. Se ki, 
se be. Az öreg pincér odaült, 
hadd ismerkedjünk meg, hiszen barátok 
vagyunk, vagy nem igaz? A felírónő 
ült velem szemben, kék dobozba csukva, 
a pincérek egy meghajlásszerű 
kis mozdulattal elhúzták előtte
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az ételeket, kifelé szaladva, 
s ő bólintott. Mindig csak annyira 
döntötték meg, hogy le ne essen, 
figyeltem őket. Éjfél volt, Pityu 
pezsgőt ivott az öreggel. Nem ittam, 
ők nem unszoltak, legföljebb nevettek: 
Rendőr?... apám, mesélhetnék neked. 
De nem meséltek, odaült a bőgős, 
hogy elfogyjon a pezsgő, kis cigány, 
aranyfogakkal, szomorú kezekkel. 
Most már villámlott, ó szegény anyám, 
ha tudnád, hol az autód, bőrüléses, 
valódi bőrüléses új Peugeot, 
és zuhogott, na legalább lemossa 
a rovarokat. Fölálltam, kimentem.
Az ablaktörlő most se működött.

Andrej Zorin

BARKOV ÉS A BARKOV-KÖLTÉSZET
Pór Judit fordítása

Kevés írónak jutott osztályrészéül, hogy 
fogalommá váljék a neve. Az egész nagy 
orosz irodalomban csak néhány írónak si
került nevével gyarapítania anyanyelve 
szókincsét. Az örökké csúfondáros törté
nelem e kevesek közé vonta Iván Barko- 
vot, időrend és betűrend szerint egyaránt 
a második helyre, Avvakum után.

Az is hozzájárul a helyzet komikumá
hoz, hogy Barkovról mindenki hallott, de 
senki se olvasta, sőt, sok magabiztos ítél
kező kétségtelenül nem Barkov tollából 
származó művekre alapozza véleményét. 
Mihail Romm, a rendező elmondja em
lékirataiban, hogyan járatta a bolondját 
Eisenstein a harmincas évek derekán 
Sumjackijjal, a moziminiszterrel: közölte, 
hogy szeretné filmre vinni „a kevéssé is

mert orosz klasszikus”, Barkov LUKÁ-ját. 
Luka vezetéknevét gondosan elhallgatta.

Egy Csulaki nevű író nemrégiben 
fennköltcímű (LE A KÉPMUTATÁSSAL) cik
kében azt írta: „Régtől fogva él egy nagysze
rűirodalom, amely nemcsak használja, hanem 
kedveli is a trágár szavakat. Itt van mindjárt 
Iván Barkov, híres LUKA MUGYISCSEV-éw/ 
[...] Cenzúra már nincs Oroszországban, Bar- 
kovot mégse adták ki. Ki kell adni. Mint a 
Nyikolaj Nyikolajevics című mai név
telen remekművet is, amelyet mellesleg 
Aleskovszkijnák tulajdonítanak." Persze a 
Luka éppannyira Barkov műve, ameny- 
nyire névtelen remekmű a híres elbeszé
lés, amelyet Aleskovszkij sohase tagadott 
meg. Ahogyan minden művelt olvasó 
előtt nyilvánvaló volt, de Taranovszkij be


