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Encounter with the Enemy.

Kései találkozás az
ellenséggel
Sash tábornok száznégy éves volt. Unokájával, Sally Poker Sash-el
lakott, aki hatvankettedik évében járt, és minden áldott este térden
állva imádkozott azért, hogy nagyapja életben maradjon a főiskolai

diplomaosztó ünnepélyig. A tábornok fütyült Sally Poker diploma
osztójára, de abban egy percig sem kételkedett, hogy meg fogja
érni. Annyira hozzászokott már az élethez, hogy más lehetőség föl
sem merült benne. A diplomaosztó ünnepélynél persze kelleme
sebb időtöltést is el tudott volna képzelni magának, azzal együtt,
hogy állítólag egyenruhástul ki akarják ültetni a színpadra. Sally
Poker azt mondta neki, hogy taláros diákok és tanárok fognak föl
vonulni, ám vele egyikük sem vetekszik, ha felölti az egyenruháját.
Ezzel a tábornok magától is tökéletesen tisztában volt. Ami viszont
az átkozott fölvonulást illeti, tőle akár a pokolba is menetelhetnek
és vissza, őt az sem hozza lázba. Az olyan karneválokat szerette,
ahol Miss Amerikák, Miss Floridák, és különféle reklámhölgyek to
longtak a guruló emelvényeken. Semmilyen más ünnepélynek nem
látta értelmét, a tanítók fölvonulását pedig legalább olyan halálos
nak tartotta, mint a Styx folyó vizét. Ennek ellenére hajlandó volt
egyenruhában kiülni a színpadra azért, hogy lássák.

Sally Poker egyáltalán nem volt meggyőződve arról, hogy a tá
bornok megéri a diplomaosztó ünnepélyt. Bár az utóbbi öt évben
nem észlelt szemmel látható változást az öregemberen, Sally Po
kerben élt az előérzet, hogy számításait ismét keresztülhúzzák.
Húsz éve minden áldott nyáron tanfolyamokra járt, mert annak
idején, amikor tanítani kezdett, nem adtak diplomát. Akkortájt,
mondogatta, minden rendben működött, tizenhat éves kora óta
ellenben semmi sem, és neki az utóbbi húsz nyáron, pihenés he
lyett, fognia kellett a bőröndjét. s a rekkenő hőségben a tanárkép
ző főiskolára zarándokolni. Ősszel mindig pontosan úgy kezdett
el tanítani, ahogy nyáron megtanulta, hogy nem szabad, ám ezzel
a csekélyke bosszúval nem tudta kiköszörülni az igazságérzetén
esett csorbát. A tábornok jelenlétéhez azért ragaszkodott a diplo
maosztó ünnepélyen, mert meg akarta mutatni általa, hogy tulaj
donképpen mit is képvisel, azaz hogy "mennyivel jobb házból
származik, mint a többiek". A többiek alatt nem meghatározott
személyeket értett, hanem azokat a fölkapaszkodott senkiházia
kat, akik a feje tetejére állították a világot, és fölborították a tisz
tességes élet alapjait.
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Sally Poker látta magát, ahogyaugusztusban föllép az emel
vényre, mögötte a színpadon ott ül a tábornok a tolószékben, ő

pedig magasra fölszegett fejjel áll, mintha csak azt mondaná:
"Lássátok! Lássátok! Ez itt az én vérem, ti senkiháziak! Dicső, de
rék öregember, a régi hagyományok képviselője! A méltóságé! A
becsületé! A bátorságél Lássátok!" Egyik éjszaka SaIly Poker ál
mában sikoltozta, hogy "Lássátok! Lássátok!" Amikor megfordult,
azt látta, hogy az öregember ott üldögél mellette a tolószékben,
arcán rettenetes kifejezés, és tábornoki kalapját kivéve nincsen raj
ta ruha. Sally Poker szeméből kiröppent az álom, s aznap éjjel
már vissza sem tért.

A tábornok csak azért adta be a derekát a diplomaosztót illető

en, mert Sally Poker megígérte neki, hogy helyet biztosít számára
a színpadon. Bármilyen színpadra szívesen kiült. Továbbra is igen
jóképű férfinak tartotta magát. Amikor még föl tudott állni, úgy
festett, akár egy százhatvanöt centiméter magas, viadalra tenyész
tett, peckes kakas. 65z haja hátul a vállát verdeste. Nem volt haj
landó műfogsort viselni, mert véleménye szerint így sokkal mar
kánsabbnak tűnt az arcéle. Amint felöltötte teljes tábornoki dísz
egyenruháját, jól tudta, nincs párja a világon.

Ez az egyenruha nem ugyanaz volt, mint amelyet a polgárhá
borúban viselt. Akkoriban ugyanis még nem volt tábornok. Talán
gyalogos lehetett, de nem emlékezett rá pontosan. Tulajdonkép
pen az egész háborúra nem emlékezett. Mint ahogy érzéketlenül
csüngő lábfejére sem a kékesszürke gyapjúsálba bugyolálva, ame
lyet Sally Poker horgolt kislány korában. Nem emlékezett a spa
nyol-amerikai háborúra sem, ahol elveszítette egy fiát, sőt, a fiára
sem. A történelemnek nem látta semmi értelmét, mert nem gon
dolta, hogy valaha még szembe találja magát vele. Fölfogása sze
rint a történelem a fölvonulásokkal kapcsolatos, az élet pedig a
karneválokkal, és ő bizony a karneválokat szerette. Az emberek
unos-untalan faggatták, hogy emlékszik-e erre vagy arra 
hiábavaló kérdések éjsötét masírozása! A múltból csupán egyetlen
eseménynek tulajdonított jelentőséget, s erről szívesen is beszélt:
amikor tizenkét évvel ezelőtt megkapta a tábornoki egyenruhát.
és szerepelt a filmbemutatón.

- Szerepeltem azon az atlantai filmbemutatón - büszkélke
dett látogatóinak él verandán üldögélve. - Micsoda gyönyörű já
nyok vettek körül! Az egészbe semmi, de semmi vidékies nem
vót, kérem szépen. Országos esemény vót, oszt meghívtak rá. Föl
a színpadra! Persze nem engedtek be akármilyen jöttmenteket.
Mindenki tíz dollár belépőt kellett fizessen, meg szmokingot kel
lett viseljen. Én ebbe az egyenruhába vótam. Micsoda gyönyörű

jánytól kaptam akkor délután a szállodai szobába!
- Nem szobában, hanem lakosztályban, papa. Én is ott vol

tam - szólt közbe ilyenkor Sally Poker, és a látogatókra kacsin-
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tott. - Nem maradtál magadra semmiféle fiatal hölggyel, semmi
féle szállodai szobában.

- De tudtam vóna, hogy mit kell tegyek! - rikkantotta az
agg tábornok szúrós tekintettel, mire a látogatók visítva fölnevet
tek - Hollywoodból gyütt a jány, Kaliforniából - folytatta az
öregember. - Viszont hiába vót hollywoodi, mégse szerepelt fil
mekbe. Annyi ottan a gyönyörű jány, hogy aszongyák fölös
legesek, oszt csak arra használják őket, hogy díjakat adjanak át,
meg fényképezkedjenek. Engemet is lefényképeztek ám a jánnyal.
Álljon meg a menet, hisz nem is csak vele! Ketten vótak! Mindkét
oldalamon egy-egy jány, én középen. oszt átkarolom a derekukat,
ami oly vékony, mint a nádszál!

Sally Poker itt ismét közbevágott.
- Papa, az egyenruhát Mr. Govisky adta át neked, akitől azt

az elragadó mellcsokrot kaptam! Bárcsak önök is láthatták volna!
Kardvirág-szirmokat festettek arany színűre, és úgy rakták össze,
hogy rózsának lássék. Elragadó volt! Sajnálom, hogy nem láthat
ták, mert. ..

- Akkora vót, mint a feje - biccentett a tábornok Sally Poker
felé. - Én mondom maguknak. Kérem szépen, ideadják nekem
eztet az egyenruhát meg a kardot, oszt aszongyák: "No, tábornok
úr, nehogy itten hadat üzenjen nekünk! Nem kívánunk egyebet,
mint hogy amikor bemutatják, masírozzon szépen föl a színpad
ra, s válaszoljon néhány kérdésre. Mit gondol, menni fog?" Men
ni hát, mondom én. Hallgassanak ide, mondom, én mán akkor
tudtam, mitől döglik a légy, amikor maguk még a világon se vó
tak! No, erre hahotáztak.

- Ö volt az est fénypontja - bólogatott Sally Poker, aki sze
mély szerint nem szívesen emlékezett vissza a filmbemutatóra a
cipőjével kapcsolatos kellemetlenség miatt. Erre az alkalomra vá
sárolt magának egy hosszú, fekete estélyi ruhát hamis gyémánt
csattai, és hozzá ezüst színű báli cipőt, mivel neki kellett fölkísér
ni a tábornokot a színpadra, nehogy elessék. A szervezők min
denről gondoskodtak. Nyolc óra előtt tíz perccel igazi limuzin jött
értük, hogy elvigye őket a színházba. Kiszámított pontossággal
értek a bejárat elé a filmcsillagok, az író, a rendező, a kormányzó,
a polgármester, és néhány kevésbé jelentős közéleti személyiség
után. A forgalma t rendőrök irányították, s az illetékteleneket kor
donnal tartották távol. Mindenki csak bámulta, ahogy ők ketten
kiszálltak a limuzinból a rivaldafényben! Miután végigsétáltak az
arany-piros előcsarnokon, egy szövetségi sapkás, rövid szoknyás
jegyszedőnő a számukra fönntartott helyre kísérte őket. A közön
ség már bent ült. Az Államszövetségi Harcosok Leányai tapsolni
kezdtek az egyenruhás tábornok láttán, s a taps szétterjedt az
egész nézőtéren. Még néhány ismert személyiség érkezett, majd
becsukták az ajtókat, s a lámpákat leoltották.
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Szőke, hullámos hajú fiatalember lépett a színpadra a filmgyár
tás képviseletében, és sorra bemutatta a vendégeket. Mindenki,
akit szólított, fölment a színpadra, és kifejezte örömét, amiért je
len lehet e nagyszerű eseményen. A tábornokot és unokáját tizen
hatodiknak mutatták be. Az öregembert Tennessee Flintrock Sash
szövetségi tábornokként köszöntötték, holott Sally Poker világo
san megmondta Mr. Goviskynek, hogy George Poker Sash a neve,
és őrnagy volt csupán. Sally Poker fölsegítette a tábornokot a
székről, ám közben annyira kalimpált a szíve, hogy attól félt, vé
gül még ő nem lesz képes fölállni!

Az öregember hófehér fejét magasra fölszegve, szívére helye
zett kalappal vonult el a széksorok előtt. A zenekar halkan játsza
ni kezdte a szövetségi indulót. Az Államszövetségi Harcosok
Leányai egy emberként fölálltak, s csak akkor ültek vissza, ami
kor a tábornok föllépett a színpadra. Sally Poker hátulról, a kö
nyökénél fogva támogatta őt. Ahogy a tábornok a színpad köze
pére ért, a zenekar teljes hangerővel zendített rá a szövetségi in
dulóra, mire az öregember valódi színpadi érzékkel vigyázz
állásba vágta magát, remegő kézzel szalutált, és mindaddig így
maradt, amíg el nem halt az utolsó kürtszó is. A háttérben két
szövetségi sapkás, rövid szoknyás jegyszedőnő keresztbe fektetve
tartotta az Államszövetség és az Egyesült Államok zászlóját.

A tábornok a rivaldafény kellős közepén feszített. Sally Poker
ből csupán egy különös félhold-karéj látszott: a mellcsokor, a ha
mis gyémánt csat, valamint egy fehér kesztyűt és zsebkendőt szo
rongató kéz. Ekkor a szőke, hullámos hajú fiatalember hirtelen
beállt melléjük a rivaldafénybe, és eldarálta, hogy mennyire bol
dog, amiért ma este olyasvalakit köszönthet e nagyszerű esemé
nyen, aki a vérét hullatta a csaták során, azon csaták során, ame
lyeket a tisztelt közönség hamarosan merész megjelenítésben lát
hat viszont a vetítővásznon.

- Mondja csak, tábornok úr, hány éves? - kérdezte azután a
fiatalember.

- Killlencvenkettőőő! - sipította a tábornok.
A fiatalember erre olyan arcot vágott, mint aki most hallotta a

legcsodálatosabb dolgot az est folyamán.
- Hölgyeim és uraim, a létező legnagyobb tapsot a tábornok

nak! - rikkantotta.
Azonnal kitört a taps, a fiatalember pedig hüvelykujjával intett

Sally Pokernek, hogy most már visszakísérheti az öregembert a
helyére, mert jön a következő vendég. A tábornok azonban még
nem végzett. Sziklaszilárdan állt a rivaldafény kellős közepén,
előreszegett nyakkal, kissé tátott szájjal, és szürke szemével telhe
tetlenül itta a csillogást s az éljenzés t. Könyökével durván eltaszí
totta unokáját.

- Tudják-e, mitől maradtam ilyen fiatal? - rikácsolta. - At
tól, hogy megcsókolok minden csinos jányt!
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A tábornok bejelentését önkéntelen tapsvihar fogadta. Ebben a
szent pillanatban történt, hogy Sally Poker lenézett a lábára, és
észrevette, hogy a készülődés lázában elfelejtett cipőt váltani!
Cserkészlányok által viselt, barna, fűzős félcipő orra kandikált ki
az estélyi ruha szegélye alól. Sally Poker nagyot rántott a tábor
nokon, és szinte lerohant vele a színpadról. Az öregember dúlt
fúlt, amiért nem nyílt lehetősége elmondani, mennyire örül, hogy
jelen lehet ezen az eseményen. Teli torokból hajtogatta, amíg
vissza nem ért a helyére, hogy:

- Nagyon örülök, amiér itt lehetek ezen a bemutatón, ahol
ennyi a gyönyörű jány!

A túloidaion azonban már másik híresség tartott a színpad
felé, és így senki sem figyelt a kiabálóra. Az öregember azután át
bóbiskolta a filmet, s álmában néha-néha fölhorkantott.

Azóta meglehetősen eseménytelenül alakult az élete. A lába el
sorvadt, a térde berozsdásodott, a veséje akkor működött, ha ked
ve tartotta - csak a szíve kalapált konokul. Múlt és jövő egyet
jelentett a tábornok számára: az egyikre nem emlékezett, a másik
ról megfeledkezett, a halálról pedig annyi fogalma volt, akár a
macskának. Évente egyszer, a háborús hősök emléknapján föl
nyalábolták őt, és odakölcsönözték a Városi Múzeumnak, ahol
délután egy órától négyig beültették egy régi fényképekkel.
egyenruhákkal, tűzérségi kellékekkel, és egyéb történelmi erek
lyékkel teli terembe. Minden kiállított tárgyat gondosan üveg mö
gött tartottak, hogy a gyerekek ne fogdoshassák őket. Az öregem
ber a filmbemutatón kapott tábornoki egyenruháját viselte, s rez
zenéstelen, komor ábrázattal ült a terem egyik, kötéllel elkerített
kis szegletében. Szürke, ködös szeme olykor meg-megmozdult,
ám ezen kívül semmi sem árulta el, hogy él. Amikor azonban
egyszer egy vakmerő kisfiú hozzáért a kardjához, a tábornok kar
ja tüstént előrelendült, és félresöpörte az avatatlan kezet. Ta
vasszal azután, amikor a nagyközönség előtt kitárták a régi kúri
ák kapuit, rendszerint meghívták őt, hogy egyenruhástul üljön ki
valamely feltűnő helyre, és tegye hangulatosabbá a képet. Néha
csak morgott a látogatókra, máskor viszont áradozott nekik a
filmbemutatóról és a gyönyörű lányokról.

Sally Poker azt gondolta, maga sem élné túl, ha a tábornok el
hunyna a diplomaosztó ünnepély előtt. Már a tavaszi félév elején,
amikor még azt sem tudta, hogy egyáltalán sikerül-e levizsgáznia,
beharangozta a dékánnak, hogy nagyapja, a száznégy éves és tö
kéletesen tiszta tudatú Tennessee Flintrock Sash szövetségi tábor
nok, jelen lesz a diplomaosztáskor. Mindig szívesen látták a neves
vendégeket. A színpadra ültették, s illendően bemutatták őket.

Sally Poker megszervezte, hogy unokaöccse, a cserkész John
Wesley Poker Sash eljöjjön, és tolja a tábornok kocsiját. Elképzelte,
milyen megható látvány lesz az öregember a vitézi szürke, a fiú
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pedig az üde khakiszínű öltözetben: a múlt és a jövő, amint dip
lomája átvételekor ott állnak mögötte a színpadon!

Minden majdnem pontosan úgy történt, ahogy Sally Poker el
tervezte. Mialatt nyáron a továbbképzésre járt, a tábornok roko
noknál lakott, akik azután a cserkész John Wesleyvel együtt el
hozták az öregembert a diplomaosztó ünnepélyre. Egy újságíró
látogatta meg őket a szállodában, és lefényképezte a tábornokot
egyik oldalán Sally Pokerrel, a másikon John Wesleyvel. Az öreg
ember erre vajmi keveset adott, hiszen fényképezték már gyönyö
rű lányok társaságában is. Azt tökéletesen elfelejtette, hogy ezút
tal milyen alkalomra hivatalos, de arra emlékezett, hogy egyenru
hában kell megjelennie, karddal az oldalán.

Az ünnepély reggelén Sally Poker kénytelen volt beállni a me
netbe a végzős tanítóképző főiskolások közé, így nem tudott sze
mélyesen törődni azzal, hogya tábornok fölkerüljön a színpadra.
John Wesley, a kövér, szőke, tízéves fiú egy végrehajtó arckifejezé
sével biztosította őt arról, hogy mindenre lesz gondja. Sally Poker
talárban érkezett a szállodába, s beöltöztette az öregembert az
egyenruhába. A tábornok olyan törékeny volt, akár egy kiszáradt
pók.

- Hát nem vagy izgatott, papa? - kérdezte Sally Poker. - Én
halálosan!

- Fektesd az ölembe a kardot, a ménkűbe is! Úgy, hogy csil
logjon - utasította őt az öregember.

Sally Poker szót fogadott, majd hátralépett, hogy megszemlélje
a látványt.

- Remekül festesz! - állapította meg.
- A mén-kű csap-jon be-lé - dörmögte az öregember kono-

kul, mintha szívdobogásának ütemére beszélne. - A mén-kű

csap-jon az e-gész át-ko-zott nun-den-ség-be!
- Jól van, no - csitította őt Sally Poker, és vidáman távozott,

hogy csatlakozzon a menethez.
A végzősök a természettudományi kar épülete mögött sorakoz

tak. Már éppen indultak, amikor Sally Poker a helyére ért. Előző

éjjel alig aludt, ráadásul akkor is a diplomaosztóról álmodott,
közben azt motyorászta, hogy "Látják ezt a férfiút? Látják?", míg
nem fölriadt, és hátrafordulva a tábornokra pislogott. A fekete
gyapjútalárba öltözött hallgatóknak három épülettömbnyit kellett
gyalogolniuk a tűző napon. Sally Poker egykedvűen baktatva ar
ra gondolt, hogy ha valaki igazán emlékezetes eseményként
óhajtja elkönyvelni a mai ünnepélyt, akkor várja csak ki, amíg az
az üde kis cserkészfiú végiggurítja a színpadon a tolókocsis, idős

tábornokot a vitézi szürke egyenruhában, csillogó karddal az ol
dalán. Sally Poker úgy képzelte, hogy John Wesley ekkorra előké

szíti az öregembert a színpad mögött.
A fekete menet végigkígyózott a két épülettömb körül, és már

a nagy előadóterem felé vezető úton haladt. A vendégek a gye-
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pen álldogálva fürkész ték, hol vonul a végzősük. A férfiak hátra
tolták kalapjukat és a homlokukat törölgették. a nők meg-meglib
bentették vállukon a hátukhoz tapadó ruhát. A hallgatók úgy mu
tattak súlyos talárjukban. mint akikből most izzasztják ki a tudat
lanság utolsó gyöngyszemeit. A nap szikrázott az autók lökhárító
ján, vakítóan verődött vissza az épületek oszlopairól, s az egyik
csillogó pontról a másikra vonzotta a tekintetet. Sally Poker sze
me a nagy előadóterem tövében fölállított behemót Coca Colás
italautomata piros ragyogására meredt. Azután észrevette mellette
a mogorva ábrázatú tábornokot is, amint a tűző napsütésben, fe
detlen fővel, félreállított tolókocsijában ücsörög, miközben John
Wesley lógó inggel, csípőjét és arcát a piros géphez tapasztva
Coca Colát iszogat. Sally Poker ebben a szempillantásban kiron
tott a sorból, odaszaladt hozzájuk, kikapta az üveget John Wesley
kezéből, megrázta a fiút, betűrte az ingét, és az öregember fejébe
nyomta akalapot.

- Azonnal vidd be! - parancsolta John Wesleynek, s merev
ujjal mutatott az épület oldalbejárata felé.

A tábornok úgy érezte, mintha kis lyuk támadt volna a feje
búbján, s egyre szélesebbre nyílna. A fiú sietősen végigtolta őt az
úton, föl a rámpán, be az épületbe, átzötyögtette a színpadi bejá
rón, s beállította oda, ahova mutatták. Az öregember az előtte

hullámzó fejekre meredt és a szempárokra, amelyek az egyik arc
ról a másikra reppentek. Fekete taláros alakok léptek oda hozzá,
fölemelték a kezét, s megrázták. Jobbról is, balról is hömpölygött
a fekete áradat, majd a méltóságteljes zene ütemére tengerré duz
zadt a tábornok színe előtt. Az öregember úgy érezte, hogy a ze
ne a kis lyukon keresztül áramlik a fejébe, és egy pillanatig arra
gondolt, hátha még a fölvonulók is megpróbálnak beférkőzni rajta.

Nem tudta, miféle fölvonulással áll szemben, bár kétségtelenül
volt benne valami ismerős. Ismerősnek kell lennie, ha egyszer elé
be jön. Csakhogy az ő tetszését semmiféle fekete menet nem
nyerte meg. Ha bármilyen fölvonulás elébe kíván jönni, gondolta
ingerülten, akkor legyenek benne gyönyörű jányokkal megrakott
guruló emelvények, mint a filmbemutatón. Ez a fölvonulás itt
biztosan már megint a történelemmel kapcsolatos. Semmi értel
mét nem látta. Ami régen történt, az nem izgatja a mai embert,
márpedig ő ma él.

Miután az egész menet beáramlott a fekete tengerbe, előállt

egy hollószínű alak, s a történelemről kezdett szónokolni, A tá
bornok hiába határozta el, hogy nem figyel oda, a szavak mégis
beszivárogtak a fejébe a kis lyukon át. Hallotta, hogy a nevét em
lítik. Azután vadul előrelökték a tolószékét. és a cserkészfiú mé
lyen meghajolt. Öt szólítják, erre a dagadt kölyök hajol meg! Az
öregember kiáltani akart, hogy te átkozott, takarodj az utamból.
föl tudok én állni! -, ám visszarántották, még mielőtt fölkelhetett
és meghajolhatott volna. Úgy hitte, hogy a lárma neki szól. Ha
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csak eddig tartott a szereplése, ő bizony egy perccel sem hallgatja
őket tovább! Bezzeg ha nem lenne ott az a fránya lyuk a feje búb
ján, egy árva szó sem érne el hozzá! Jó lett volna az ujjával bedu
gaszolni, csakhogy a nyílás nagyobbnak bizonyult a kelleténél, és
talán még mélyült is.

Közben az első hollószínű talár helyét egy másik foglalta el, s
az szónokolt. A tábornok ismét hallotta a nevét, de nem róla be
széltek, hanem még mindig a történelemről.

- Ha elfeledjük a múltunkat - zengte a szónok -, akkor jö
vőnk sem lesz, és nem is érdemeljük meg, hogy legyen!

A tábornokhoz foszlányokban jutottak el a szavak. Már elfeled
te a történelmet, és nem állt szándékában újra föleleveníteni azt.
Elfelejtette a felesége s a gyermekei nevét, sőt azt is, hogy volt
felesége és gyermeke. Elfelejtette a helyek nevét, magukat a he
lyeket, s azt is, hogy miről nevezetesek.

Meglehetősen bosszantotta őt a nyílás a feje búbján. Nem szá
mított rá, hogy éppen ezen az eseményen lyuk keletkezik a fején.
A vontatott, fekete zene okozta, amely most hiába halkult el oda
kint, a lyuk mélyén tovább szólt, Már a gondolataiban kavargott,
és agyának sötét zugait nyitogatta, hogy beengedje a szavakat. Az
öregember hallotta a Chickamauga, Shiloh, Johnston és Lee neve
ket, s tudta, hogy belélegzi azokat, holott az égvilágon semmit
sem jelentenek a számára. Azon tűnődött, vajon Chickamaugánál
vagy Leenél volt-e tábornok. Azután megpróbálta elképzelni ma
gát egy guruló emelvényen, lóháton, körülötte gyönyörű lányok,
miközben ünnepélyesen keresztülvontatják őket Atlanta belváro
sán. Ehelyett azonban izegni-mozogni kezdtek fejében a régi sza
vak, mintha csak ki akarnának szakadni onnan és önálló életre
kelni.

A szónok sorra végzett az egyik háborúval, a másikkal, és már
rátért a következőte. Minden szava homályosan ismerős és idege
sítő volt, akár maga a fekete menet, A tábornok fejében hosszú uj
jával matatott a zene, meg-megpiszkálta a helyeket, ahol a szavak
tanyáztak, s némi fényt engedett be rájuk, hogy élhessenek. A
szavak tódulni kezdtek az öregember felé, aki fölkiáltott, hogy "A
ménkűbe, nem hagyom magamat!", s megpróbált hátrálni előlük.

Azután érzékelte, hogy ahollószínű taláros alak leül, lárma tá
mad, az előtte elterülő fekete tenger morajlani kezd, majd mind
két oldalról megindul irányába a vontatott, fekete zene ütemére.
Ekkor kifakadt, hogy "Elég! A ménkűbe! Egyszerre csak egy dol
got tudok csinálni!" Képtelen volt a támadás ellen védekezni és
közben a fölvonulás t is figyelni, pedig a szavak most már vágtáz
tak felé. Az volt az érzése, hogy hátrafelé szalad, míg a szavak
puskagolyóként körbelövöldözik. s egyre közelebb és közelebb ta
lálnak. Megfordult, és futni kezdett, ahogya lába bírta, ám egy
szer csak azt vette észre, hogy egyenesen az ellenség karjába ro
han. Szabályos sortűzbe került. Szájából záporoztak a szitkok. EI-
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árasztotta őt a zene, s váratlanul föltárult előtte a múlt, miközben
úgy érezte, szitává lövik a testét, és ezer ponton égeti a fájdalom.
Elesett, s minden egyes találatnál káromkodott. Látta felesége kes
keny arcát, amint kerek, aranykeretes szemüvege mögül bíráló te
kintettel figyeli őt, és látta egyik kancsali, kopasz fiát. Hirtelen
aggódó anyja futott elébe, azután helyek - Chickamauga, Shiloh,
Marthasville - egész sora rohanta meg, mintha most már a múlt
volna az egyetlen jövő, s neki ezt el kellene szenvednie. Azután
észrevette, hogy az éjsötét menet csaknem a nyakán van. Fölis
merte, hiszen minden áldott nap a sarkában járt! Kétségbeesett
erőfeszítést tett, hogy rájöjjön, mi következhet a múlt után, s ad
dig szorította a kardot, amíg annak éle csontot ért.

A végzősök hosszú sorban vonultak keresztül a színpadon,
hogy átvegyék az oklevelet, és kezet fogjanak az elnökkel. Mikőz
ben az utolsók között álló Sally Poker végighaladt a színpadon,
oldalpillantást vetett a tábornokra, s látta, hogy az mereven, el
szántan, tágra nyílt szemmel ül. Sally Poker ismét előrenézett, fe
jét szemmel láthatóan magasabbra emelte, s kézhez vette a diplo
máját. Máris túl volt mindenen, s a nagy előadóterembőlújra kint
találta magát a napsütésben. Megkereste a rokonait, akikkel az
után egy árnyékos padon helyet foglalva várták, hogy John
Wesley kitolja az öregembert. Az agyafúrt cserkész azonban ad
digra kizötyögtette őt a hátsó kapun, végigszáguldott vele a
macskaköves úton, és most ott várakozott a tetemmel együtt a
Coca Colás italautomata előtt kacskaringózó sorban.

Varga Nóra fordítása
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