
nekem Ő főz ma is - valami hamis elképzelés folytán, valóban fáj neki. Mos
na és vasalna is rám, és orvoshoz menne, ha erre szükségem van. Valaha
kastélyban l1akott, ma egy heverője VIéUl,megszokott széke, néhány ruhada
rabja és a vágya, hogy segftren, mirnél többet dolgozzon, és az ábrándja,
hogy minden újabb napom szebb és jobb legyen. Mondtam már többször
neki, hogy ez lehetetlen, ez aoszurd valami: ezt megérti és mégsem tud be
letörődni. O az örők anya, aki a lehetetlent is lehetőnek tartja.

Az író kegyetlen, és 'a fiú, én, az anyám gyermeke előrelátó: Ű nagyon
öreg, én visaont több súlyos betegséggel birkózom, ezért egyszer megkérdez
tem tőle, mit csinálna, ha meghalnék:

. "Behunynám a szememet és én is meghalnék." Milyen megdöbbentően

egyszeru és szelid vallomás. Semmi sincs ebben az öngyilkosok zavart és dúlt
szilajságálból. Ez a mondat azt jelenti, hogy az életének nélkülem nem lenne
értelme, és a szegény, fárradrt, igen öreg szervezet, amit mindennap munkába
fog, fe1adná a hiábavaló harcot a további életért.

Ugyanakkor megvan a maga nagyon határozott, belső élete, amin senki
és semmi sem tud V'áJItoztatni. Ehhez képest az acél semmi. A járása már
ingatag, de láthatatlan szíklékat cipel. A szeretete pedig dísztelen. Nemrégi
ben külföldön jártam, de ott rO&SZU1 éreztem magamat, ezért hamarabb
érkeztem haza, an~ül, hogy értesítettem volna. Mikor a .szebába léptem
és megMtott, felá1lJt, egy szót sem sz61t, de kilencvenkilenc éves karjai acél
kapocsként szorítottak magához. .

Egyszer erról beszéltünk, hogy milyen féikevesztettek az emberek ma
napság, milyen tébolyodott a világ. F.s azt mondtam: azért, mert az embe
rek nem egyszerűek. Ű azt mondta: nem tiszta szívüek.

!ts nek[ volt és van igaza.
a az én szeretett és életet adó édesanyám. EiYetlen és pótolhatatlan.

A ZSOKÉ
lrta CARSON McCULLERS

Az ebédlő ajtajáJban megjelent a zsoké, majd belépett, nekivetette a há
tát a falnak és mozdulatlanul állt, mint a cövek. Sokan voltak a helyiség
ben, mert jhárom napja tartott már a versenyszezon. és zsúfolásig telt a
város összes seáílodája. ŰSZtirózsák huldatták szirmaikat az asztalok fehér vá
szonabroszára, a szomseédos bárból meghstt, italos hangok duruzsolása hal
látszott. A zsoké a falnak támaszkodva várakozott, és beesett, gyászos. pillan
tású szemével alaposan körülnézett a helyiségben. Végigjárta1Jta tekintetét az
ebédlön, s Vlégiilegy asztalon állapodott meg a szeme, a vele szernkőzti sa
rokban. Három férfli ült az asztal körül. A zsoké főlszegte állát, a fejét 011
dalra hajtotta. Törpe teste megfeszült, keze megmerevedett, ujjai szűrke

karmokként begörbültek. Az ebédlő falánaik támaszkodva nézelődött és vá-
rakozott. .

Ezen az estén jól szabott, zöld kínaiselyem öltöny volt rajta, alig nagyobb
méretű, mint egy gyereké. Inge sárgán villogott, nyakkendőjén pasztell szinű

csíkok, Kalapot nem viselt, haját bevízezve a homlokába fésülte. Arca nyú
zott, kortalan, és szürke volt. A haléntékán sötét lyukak mélyedtek, ajka
torz mosolyba merevedett. Hirtelen ráeszmélt, hogy a sarki asztalnál észre
vette az egy~k férfi. De a zsoké nem biccentett oda, hanem még magasabbra
szegte az állát és megfeszített kezének hüvelY1kujját a kabátzsebébe akasz
totta



A sarki asztalnál ülő három fedi közül az egyik tréner, a másik bukméker
volt, a harmadik meg egy gazdag ember. A tréner, akit Sylvesternek hívtak,
nagy darab, vörös orrú, világOSIkélk szemű, lomhatestű fiokó voh. A bukmé
kert Simmensnak hívták. A gazdag ember egy Seltzer nevü lónak volt a
tulajdonosa, ezt a lovat Iovagolta délután a zsoké. A három férfi szódás viszkit
ivott. A fehér köpenyes pincér épp az imént szolgálta föl nekik a vacsora
fő fogásait.

Sylvester vette észre először a zsokét, Gyorsan elkapta la tekántetét. Le
tette a víszkispoharát és idegesen megvakarta orrhegyét a hüvelykujjával.

- Bitsy Barlow az - mondta, - Ott áll az ajtónál és figyel bennünket.
- Aha, a zsoké - mondta a gazdag ember. A fallal szemben ült, ezért

félig megfordult, hogy hátratekintsen. - Hívd ide.
- Isten mentsl - fe1elte Sylvester.
- Bolond az - mondta Símmons, a bukméker tompa és élettelen han-

gon. Aroa a született szerencsejátékcsé: egysz.erre tükrözött félelmet és kap
zsiságot.

- Hát én azért nem nevezném bolondnak - mondta Sylvester. - Elég
régóta ismerem. Kurtya ibaja sem volt, míg az a dolog nem ltörtént hat hó
nappal ezelőtt. De ha íIDr fo!lytatja, nemigen éri meg a !következő évet.
Nem ám.

- Az a Míamiban történt dolog az oka mindenneik - mondta Simmens.
- Mi történt ott? - kérdezte a gazdag ember,
Sylvester az asztal fölött átpíllantott a zsokéra és vörös, húsos nyelvével

megnedvesítette a szája szélét. _
- Egy baleset. Egy srác megsérült a versenypéíyán. Eltörte a 1áJbát meg

a csípőjét. O volt Bitsy legjobb barátja. Egy ir srác. Egyébként nem lovagolt
rosszul.

- Kár érte - mondta ag~dag ember.
- Bizony kár. Nagyon jó barátok voltak, sülve-főve együtt lehetett

látni őket - mondta Sylvester. - A srác majd míndíg fönn volt Bitsy ho
telszobájában, Együtt káetyázgaetak, !leginkább römiztek, vagy csak feküdtek
a padlón és közösen olvasták az újságok sportrovatár,

- Van ez így néha - mondta a gazdag ember.
Simmons nekilátott a bifsZJtclmek. VHlájM ibelesroTta a hÚS/ba és a késé

vel fölszeletelte. - Bolond az -'" mondta újra. - Végigfut a háltamon a
hideg, ha meglátom.

Az ebédlő minden asztala foglalt volt. Középütt nagy társaság ült a ban
kettasztalnál. Valamilyen módoribekerült a helyiségbe néhány zöldfehér lepke
a kinti éjsz:akából, és a tísztafényű gyertyalángok körül repdesett. I Két flanell
nadrágos, blézeres lány sétált át az ebédlőn .egymásba karolva, és beléptek a
bárba, A főutcáról behallatszott az ünnepi hisztéria zsivaja.

- Úgy mondják, augusztusban Saratóga a világ leggazdagabb városa,
ha az egy főre jutó bevételeket nézzük - mondta Sylvester és a gazdag em
ber felé fordult. - Neked mri a véleményed?

- Nem is tudom - mondta a gazdag ember. - Lehet, hogy így van.
Símmons óvatosan megtörölte zsíros szájlát a mutatóujja hegyével. 

Hát Hollywood, mega Wall Street ... ?
- Figyeljetek csak! - mondta Sylvester, - Úgy látszik, mégis idejön.
A zsoké el1épett a faltól és közeledett a sarokban levő asztalnoe. Peeke

sen járt, mínden lépésnél félkÖiI'lben előrelendítette a lábát, és a sarkát ke
ményen belevágta a padlót borító vörös bársonyszőnyegbe. Félúton, a ban
kettasztalnál véletlenül meglökte egy fehér szaténruhás. kövér hölgy könyö
két. Erre hátralépett és modoros udvariassággal meghajolt, közben lehunyta
a szemét. Amikor odaért a sa~ba,az asztal sarkához húzott egy FZéket és
anélkül, hogy üdvözlésképpen biccentett volna, letelepedett Sylvester és a
gazdag ember közé. Még merev arckifejezésén sem váil;tozrtatotrt.
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Vacsoráztál már? - kérdezte tőle Sylvester.
- Lenet.. hogy akadnak, aküc igy mondanák - felelte a zsoké magas,

metsző,hangon.
Sylvester óvatosan letette a késet meg a villáját a tányérja szélére. A

gazdag erncer fölemelkedett ulteböl, oldalt lordult a széken és keresztberakta a
terden a lábát. Lovagicnadrág volt rajta, sáros csizma és elnyutt, barna zakó.
A mai napot arra szanta, hogy Ioversenyzókkel töítí az idej et, noha őt ma
gát soha nem Latták meg lovon. Símmons roiytatta a vacsorazast.

- l!;gy korty szóda volt a vaesorad? - kérdezte Sylvester. - Vagy
valami erréle?

A zsoké nem felelt. Arany cigarettatárcát húzott elő a zsebéből és föl
kattíntotta a fedelét. Néhány cigaretta meg egy aprócska arany zsebkés volt
benne. A zsebkéssel szokta xettooe vágni a cigarettát, Amikor rágyujtott, f61
tartotta a kezet egy arra haladó pincernek.

- Legyen szaves egy víszkít,
- Ide figyelj, fiú - mondta Sylvester,
- Ne fiuzz engem.
- Viselkedj értelm-esen. Tudod, hogy nem hülyéskedhetsz,
A zsoké gúnyosan elhúzta a szája szélét. Tekintetével végigpásztázta az

ételtől roskado asztalt, de azon nyomban föl is kapta a fejét. A gazdag em
ber előtt tejszinnel és petrezselyemmártással leöntott sült hal volt. Sylvester
kaszinótojást rendelt, hozza spárgát, frissen sült kukoricalepényt és fekete
olajoogyot, Az asztal. sarkán; a zsoké elott egy tál sült krumpli gőzölgött. A
ZSOKé többé nem nézett az ételre, hanem egy csokor levendulaszmű rózsan
tartotta a szemét,

- Aligha emlékeztek egy McGuire nevű személyre - mondta a zsoké.
- Ide figyelj - mondta Sylvester,
A pincér kihozta a viszkit. A zsoké ide-oda forgatta ft poharat kicsi,

inas, kérges kezében. A csuklóját díszítő aranylánc megcsörrent az IlliZtal
szélén. Egyre csak forgatta a poharat a tenyerében, aztán hirtelen egy haj
tásra kiitta az italt. Határozottan Iétette a poharat.

- Nincs nektek olyan mernóriátok - rnondta a zsoké.
- Dehogy nincs, bitsy - mondta Sylvester, - Mi van veled? Talán

hallottál valamit a fiúról?
- Kaptam egy Ievelet - felelte a zsoké. - Azt a bizonyos személyt, aki

ről szó van, ma engedték ki a kórházból. Egyik lába két hüvelykkel rövi
debb, mint a másik. Ennyi az egész.

Sylvester csettintett a nyelvével és megrázta a fejét.
- Meg tudlak érteni, Bitsy.
- Ne mondd! - mondta a zsoké és a tányérokra nézett. Tekintete a

sült haltól a kukoricalepény felé vándorolt, majd megállapodott a sültkrump
lis tányéron. Az egyik rózsaszál hirtelen szétnyílt, A zsoké fölvett az asztal
ról egy szirmot, 'mutató- és hüvelykujja közott összemorzsolta és bekapta.

- Van ez így néha - mondta a gazdag ember.
A tréner meg a bukméker végzett az evéssel, de azért még maradt, étel

a tányérokon. A gazdag ember beledugta zsíros ujjait a vizespoharába és a
zsebkendőjébe törölte őket.

.,- Jól van - mondta a zsoké. - Ne rendeljek nektek valamit? Nem
vagytok éhesek? Nos, uraim? Még egy adag bifszteket ... ?

- Ugyan már, Bitsy - mondta Sylvester, - Viselkedj értelmesen.
Miért nem mész föl a szobádba?

- Csakugyan, miért nem megyek föl? - kérdezte a zsoké. Hangja hisz
.téríkqsan éles csengésűvé vált. - Miért is nem megyek föl abba az átkozott
szobába, hogy föl-alá [árkáljak és leveleket írjak és lefeküdjeik, ahogy ren
des embernek illik? Míére is nem ... - Hátralökte a székét és fölkelt. -
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Ugyan, marhaság - mondta aztán. - Marhaság az egész. Inni akarok
valamit,

- Csak annyit mondok, hogy a vesztedbe rohansz - mondta Sylvester.
- Tudod, hogy megárt neked az ital. Nagyon jól tudod. .

A zsoké keresztüíhaladt az ebédlőn es bement a báeba. Rendelt egy
Manhattan-koktelt ; Syívester látta, hogy szorosan összezárt sarokkal álldo
gál, olyan feszes testtartasban, mint egy ólomkatona. Kisujját eltartotta a
kokteíospohártol és apró kortyokban szopogatta az italt.

- isolond ez - mondta Símmons. - Mondom, hogy bolond.
Sylvester a gazdag ember felé fordult.
- Ha báránysürtereszik, egy óra mulva látni lehet a húst a gyomrában.

Nem birja kiizzadní magából az ételt. Már ötvenegy és fél kiló. Másfél kilót
hizott azota, hogy eljőttunk Miamíból,

- Zsokénak nem szabad innia - mondta a gazdag ember.
- Az étel se ízlik már neki úgy, mint régebben. Es nem is tudja kííz-

zadni magából. Ha báránysültet eszik, látni lehet,. hogy megáll a gyomrában
és nem megy lejjebb.

A zsoke megitta a koktélját. Aztán hüvelykujjával szétnyorpta a pohár
alján levő cseresznyét és éltoltá magától a poharat. Baloldalán állt a két
blézeres lány, egymás felé fordulva. A bár másik végében két nepper arról
vitatkozott, hogy melyík a világ legmagasabb hegye. Mindenki társaságban
volt; senki se volt egyedül ezen az éjszakán. A zsoké vadonatúj ötvendollá
ros bankóval fizetett és számolatianul zsebrevágta a visszajáró pénzt.

Visszament az ebédlőbe ahhoz az asztalhoz, ahol a három férfi ült, de ő

állva maradt.
- Nincs nektek olyan memóríátok. - Olyan alacsony volt, hogy az

asztal széle majdnem a hasát érte, és amikor inas kezével megmarkolta az
asztal sarkát, le se kelletrt hajolnia. - De hogy is volna, hiszen ti csak a za-
bálással törödtök. Mert ti csak... .

- Na de Bitsyl - könyörgött Sylvester, - Ertelmesebben js viselked-
h~nclJ :

- Ertelmesebben, értelmesebbenl - A zsoké szürke arcamegremegett,
aztán' torz vigyor jelent meg rajta. Megrázta az asztalt, hogy a tányérok cső

römpölní kezdtek, egy pillanatig úgy látszott, hogy föl is borítja. De hirtelen
megállt. Belenyúlt a hozzá legközelebb levő tányérba és kivett belőle egy
marék sültkrumplít, Bekapta, alaposan megrágta. felső ajka előrecsücsörö-.

dött, aztán megfordult és a szőnyegre köpte a péppé rágott falatot.
- Nemtelen fráterek - mondta vékony, rekedt hangon. Úgy forgatta

szájában a szavakat, mintha finom pecsenyét enne. - Nemtelen fráterek
- mondta mégegyszer, majd sarkonfordult és peckes léptekkel kisétált az
ebédlőből.

Sylvester megvonta lomha, széles vállát. A gazdag ember fölitatta az
asztalra loccsant néhány csepp vizet, és a három férfi szótlanul ült, míg oda
nem ment a pincér, hogy Ieszedje az asztalt.

Fordította Molnár nuao«

Tisztítsd meg, Uram, könyörgöm, szioemet, hO(Jy a ?Jigasztalás lelke kellemes
latoisra találjon benne és kegyelmi ajándékaival kidíszítse ezt a lakást.

Szalézí Szent Ferenc


