
PARADICSOM TOM írta: Raymond Gid

Mindenki Tom volt a családban ~ nagyapától unokáig. Ez a szokás
még a "bátya kunyhójából" eredt, abból a kunyhóból, amiről oly sok sző

esett valaha. Tom tehát Tom lett, merthogy a bátya is Tom volt. És Tom
élte világát. Valami külön világ volt ez, amolyan békés, jó, sötétség, nem
volt benne semmi sajátosan mennyei íz, jól ismerte ezt minden alacso
nyabbrendű lény. Hiszen csodaszépen mesélt Mr. Prendit, a lelkész a földi
paradicsomról, együtt barangoltak ott vele vasárnaponként s azon az
úton érkeztek oda, amin egykor Boldizsár apó járt teve meg elefánt
háton, követve a vezérlő csillagot. (Szent bizonyossággal kellett ennek a
csillagnak tudnia az utat, hogy visszatalálhasson helyére az égen.)

Paradicsom Tom. Igy nevezték társai a dokkban, azok, akik avval
kérkedtek. hogy szabadgondolkodók.

Tom ugyanis dokkmunkás - mármint akkor, amikor nem Mr. Pren
dit igéit hallgatja - valódi New-York-i ,.docker". Majdnem elegáns,
kesztyűt is hord, nyilván azért, hogy a munka be ne piszkitsa szép, fe
hér kezét.

Jó évre rossz esztendő, amit ismét egy jobb követett s az élet min
den különösebb zökkenő nélkül folyt tovább. A jó Isten és a dokk, a
dokk meg a jó Isten között.

S olykor egy pohárka whisky is akadt. (Miért is ne? Talán mert a
doktor eltiltotta?) No meg a folyton füstölgő szivar. (A doktor egyéb
ként a szivart se szereti. De a doktorok semmit se szeretnek ami jó, tudja
ezt mindenki. Legkevésbé az egészséget, kiváltképp akkor sem, ha túl
általánossá válik.)

Jól kell gazdálkodni a holnappal: minek küldte közénk a jó Isten
egyetlen fiát, hogy megváltsa bűneinket, ha egyszer büntetlenül élünk?

Tom tehát ivott, füstölt s esküdözött olykor - ám sose feleslegesen
- és apróbb bűnöket követett el.

Mint mások.
Nem történt vele semmi említésre méltó.

Azon a reggelen Tom felébredt. Mivel már pirkadt. Szép idő volt,
szokatlanul szép.

Valóban pazar csupán azért ébredni, mert pirkad, mert csodaszép a
hajnal s mert a madarak dalolnak (mármint a szomszéd kanárija, mely
most úgy trillázik a csendben, mintha itt dalolna a szobában.)

Csodás volt az ébredés, kivált azért, mivel ébren volt. Tom ugyanis
virrasztott, meglehetősen émelygett a gyomra. Elég gyakran megeset t ez.
A szíve táján is nyomást érzett, mindig ott, ahol a doktor mutatta. 0, ez
a doktor!

S mindazonáltal - míntegy ostobasága bizonyítékaként - minden
olyan csodálatosnak tűnt. A reggel, a szoba, s körülötte minden, minden.
Tom formában volt. Nagyon jó formában. Az utóbbi időben nem is igen
kímélte magát.

Még alig hajnalodott, a szoba sarkában a pirkadatnak még csak ró
zsaszín visszfénye csillant. Kissé music-hall hangulatú volt. (Rózsaszín ref
lektorok tánca Molly-Babyn: rumba és szerelem.) A szoba akár a szín
pad. A tapéta virágai szinte illatoznak.
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Tom elsőrangú formában volt.

,,0 Molly-Baby mine Molly-Baby my divine" . " Molly-Babym, is-
teni Molly-Babym ... fütyörészte boldogan.

Maga volt a megtestesült optimizmus.

Tiszta az ég, a dokkok is ébredeznek odalent.

Ezen a hajnaion a szomszédot sem csengette fel telefonja négy órakor
(nem, nem, kisasszony, ez nem taxiállomás!) és Tomot se riasztották fel
Brutus kopogó lépései - háromkor, mikor hazaérkezett a night-clubíból,
ahol dogozott - (azt mondta, ott dolgozik), Mr. Prendit viszont azt szokfa,
mondani burkoltan: Brutus egy strici! S ez igen nagy baj ... Sosem sza
bad megszólnunk felebarátunkat, ám Brutus foglalkozása semmiképpen,
sem tetszhet a jó Istennek. A dokkmunkás verítékével keresi kenyerét,
mint mindenki, ahogy rendeltetett. Mindnyájunk keserves sorsa ez Adám
óta. akibe bizonyára fehérek vére szorult, hogy képes volt akkora osto
baságra. Ostoba volt és nem volt semmi érzéke a felelősség iránt.

Persze, régi história ez. Olyan régi, hogy ha alkalmas időben le nem
írták volna - Isten dicsőségére - ma már semmit sem tudnánk ró1a.

Szép időnk lesz, ragyogó szép. Kit érdekel hát a felső lakó meg az
eredeti bűn! Az ablak keretében kék az ég, ömlik a fény. S Tom vidám
füttyel jó reggelt kíván neki. Ajkát O-vá kerekíti az ősi panaszdal s a
jazz koktélja. (Az életöröm s a bánat emléke úszik vissza az "Old Man
River" s a "Molly my divine" dallamán a Mississippitől a dzsungel egy
távoli pontjára.)

Veszett vidáman.

Mivel már nincs a Mississippi partján: a Hudson szabad folyó, nem
ismer rabszolgákat. Törvény szerint.

Manapság vígan lehet fütyölni az Old Man Rivert a Hudson-parton.

És Tom fütyöl: szép az élet.

Tom fütyölve veti le pizsarnáját, Fütyöl, míg a mosdóvízben pan
csol, fütyöl borotválkozás meg fésülködés közben. Pillanatnyi szünet: fog
mosás közben ugyanis lehetetlen fütyölni. A fogkefe mögül habfehéren
villognak fogai a születő nap mindinkább kibomló fényében. És Tom
fútyölve húzza fel ingét, nadrágját, cipőjét. Már dalol is. A dallal szinte
a szobába lép az öröm. Atforrósítja, kigyújtja a Molly-Mississippi-Spirt
tuale. S a tapéta a falon felölti az öröm rózsaszínjét.

Csodaszép ez a reggel s Tom pazar formában van. Még az enyhe,
ele makacs derékfájás se jelentkezik, a reuma biztos előjele - majd rá
érünk arra még! Az ébredés ráadása. a szokásos főfájás is elmacad s
vele a szívről árulkodó, éles nyilallás a ballábban szintúgy. (Már vagy
huszadszor mondta: ki kell tágittatrii ezt a cipőt a suszterrel!)

Tom csupa ujjongás. Dalol s vele az egész szoba, Minden csupa dal
lam. Szimfónia. Még át sem kopognak a szomszédok - hol vannak a
szomszédok? - sem a cipőjükkel. sem a seprőnyéllel. ahogy szokták.

Tom boldog, hogy meggyőződhetett önnön boldogságáról.
Fellelte benne a csendet, a tökéletes nyugalmat.
S, íme, itt már a lépcső, mely le, a reggelizőasztalhoz vezet. Lenn a

derék Mrs. Matthews - az unalmas, fecsegő, rendetlen és mégis oly de-
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rék Mrs, Matthews - már feltalálta a jó, meleg, erősítő kávét, megkente
a vajaskenyeret. Már érezni is a párolgó kávé illatát.

Tom lemegy a lépcsőn. Könnyűnek, pille-könnyűnek érzi magát fl a
csend meg a növekvő nappal kíséri. A lépcső meg se nyikordul cipője

alatt, lépéseit a megszokott, vékony árnyék felszívja a félhomályba. Kel
lemes érzés a magabiztos járás, ám vajon Tom nem hibázta el estében?

Ma.
A kis ablakban az ég. Kék.
íme, az asztal.
Nagyon szép ma reggel. (Idebenn is!) S már ketten ülnek az asztalnál.
Ketten? Tom nem hívott vendéget. Senkit sem vár. Kivált nem ilyen

korán.
Ketten ülnek ott két csésze kávé előtt s kávéjuk párolog. (Tom ká

véja is ott van mellettük, várják.)
Egyiknek rövid, szőke szakálla van s úgy harminc év körülinek lát-

szik. A másiknak hófehér szakálla szétterül az asztal lapján.
Tom csodálkozva nézi őket, hiszen nem hívott vendéget.
Senkit sem hívott. Különösen ilyen korai időpontra nem.
Későbbre sem.
De.
A kettő ráemeli tekintetét, kedvesen, szeretettel a párolgó kávécsé

sze s a megkent kenyér fölül.
Szép az idő odakint, szép míndenütt s ragyog a nap. Rásüt Tomra,

szinte innen belülről is.
A aggastyán? Tom ismeri. De nem tudja megnevezni arcát.
Szinte otthonosan érzi magát. Otthonosan ül mellette a szőkesza-

kállú fiatalember is.
Tom néhányízben már találkozott velük.
Azok ketten ráemelik tekintetüket.
Apa és Fiú.
- ülj .le, Tom, elhül a reggelid ...
Tom felismerte látogatóit.
A fiatalabbnak meghitt fény ragyog a homlokán.
Gyönyörű reggel.
Tom végre felfogta, hogy meghalt. Meghalt, előző éjszaka.
S mivel mindent egybevéve Tom deréknak találtatott, leültették oda

fent, ehhez a reggelihez (oly egyszeru ez), az Atya jobbjára.
Fent volt, magára ölthette a választottak alakját fl tegezhétte az an

gyalokat.

Bittei Lajos fordítása .
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