
ISZAAK BÁBEL:

A becsület mezején
Az itt közölt elbeszélések — a háborúról szóló karcolataim kezdete. Tartalmu-
kat francia katonák és tisztek, a harcok résztvevőinek könyveiből kölcsönöztem.
Néhány részletben megváltoztattam a fabulát és a kifejtés formáját, másokban
igyekeztem hű maradni az eredeti művekhez.

A becsület mezején
A német ütegek nehézágyúkkal lőtték a falvakat. A parasztok Párizs felé me-
nekültek. Magukkal hurcolták a rokkantakat, a nyomorékokat, a szülő nőket,
a birkákat, a kutyákat és a háztartási motyójukat. A kékségtől és hőségtől ra-
gyogó égbolt lassacskán vörösödött, dagadt és füsttel telt meg.

Az N. helységnél fekvő frontszakaszon a 37. lövészezred foglalt védőállást.
A veszteségek hatalmasak voltak. Az ezred ellentámadáshoz készülődött. Ratin
százados bejárta a lövészárkokat. A nap delelő pontján állott. A szomszédos
frontszakaszról jelentették: a 4. században minden tiszt elesett. A 4. század foly-
tatja az ellenállást.

A lövészárkoktól 300 méterre Ratin meglátott egy emberalakot. Ez a Bidou
nevű katona, a bolond Bidou volt. összegörnyedve ült egy nedves gödör alján.
Egy lövedék valamikor itt robbant fel. A katona azzal foglalatoskodott, amivel
hitvány öregemberek vigasztalódnak falun, meg romlott suhancok — a nyilvá-
nos illemhelyeken. Nem részletezzük.

— Gombolkozz be, Bidou — szólt undorral a százados. — Mit keresel itt?
— Én... én ezt képtelen vagyok megmondani Önnek... Félek, százados

úr! . . .
— Te disznó, itt találtál magadnak feleséget! Azt merted a képembe vágni,

hogy te gyáva vagy, Bidou. Bajtársaidat éppen akkor hagytad el, amikor az
ezred rohamra indult. Ben, mon cochon.

— Esküszöm önnek, százados úr! . . . Én mindent megpróbáltam... Bidou,
mondtam magamnak, légy észnél... Lehajtottam egy üveg tiszta szeszt is a bá-
torság végett. Je peux pas, capitane. .. .Félek, százados úr! . . .

A gyenge elméjű katona ráhajtotta a térdére, majd mindkét kezével át-
ölelte fejét és sírva fakadt. Aztán felpillantott a századosra, s apró malacszeme
vágásában félénk és törékeny remény tükröződött. Ratin lobbanékony volt.
Két fivérét vesztette el a háborúban, a nyakán egy seb még nem. forrt be. Gya-
lázkodó szitokszavak zúdultak a katonára, száraz jégesőként ömlöttek rá azok
az undorító, dühöngő és értelmetlen szavak, amelyeket hallva dörömböl a vér
az ember halántékában, s amelyek után az egyik ember megöli a másikat.

Válasz helyett Bidou csak csöndesen ingatta kerek, borzas, rőtszínű hajjal
borított fejét, a falu bolondja makacs fejét. Nem létezett olyan erő, amely fel-
állíthatta volna. Ekkor a százados odament a gödörhöz, s annak peremére állva
alig hallhatóan sziszegte:

— Vagy felkelsz, Bidou, vagy levizellek tetőtől talpig.



Meg is tette, amint mondta. Ratin századosnak rossz viccei voltak. A bűzös
sugár erővel fröccsent a katona arcába. Bidou nem volt épelméjű, csak egy falu-
bolondja volt, de ezt a sérelmet már nem tudta elviselni. Melléből kiszakadt egy
elnyújtott, már-már nem is emberi kiáltás, s ez a panaszos, magányos és elhaló
üvöltés elszállt a háború által felszántott mezők fölött; a katona összerándult,
kezét törni kezdte, majd futni kezdett a mezőn a német lövészárkok felé. Egy
ellenséges golyó átütötte a mellét. Ratin két revolverlövéssel megadta a kegye-
lemlövést. A katona még csak meg sem rándult, ott maradt a két ellenséges
vonal között.

így halt meg Selestine Bidou, egy 21 éves Orie-ban született normandiai
paraszt, Franciaország vérrel bíborvörösre festett harcmezején.

Amit itt elmondtam — igaz történet. Erről is szól Gaston Vidal százados
Figures et anecdotes de la grand Guerre című könyve, ö ennek az esetnek
szemtanúja volt. Ez a Vidal százados is védelmezte Franciaországot.

A katonaszökevény
Gemier százados nagyszerű ember, s ráadásul filozófus volt. A harcmezőn nem
ismert ingadozást, de a magánéletében meg tudott bocsátani kisebb sérelmeket.
Az pedig nem kevés az ember számára, hogy megbocsátja a kisebb sérelmeket.
Franciaországot szívét felfaló gyengédséggel szerette, ezért gyűlölete a barbá-
rok iránt, akik megszentségtelenítették hazája ősi földjét, olthatatlan, könyör-
telen és hosszantartó volt, mint az élet.

Mit mondjak még Gemier-ről? Szerette feleségét, jó hazafinak nevelte gyer-
mekeit, francia, patrióta, könyvbúvár, párizsi és a szép dolgok kedvelője volt.

Egyik alkalommal, egy rózsaszín, ragyogó reggel Gemier századosnak jelen-
tették, hogy a francia és az ellenséges vonalak között feltartóztattak egy fegy-
vertelen katonát. A dezertálás szándéka nyilvánvaló, a bűncselekmény kétségte-
len volt, így a katonát őrizet alatt hozták vissza.

— Te vagy az, Bogié?
— Igen, én, százados úr. — válaszolta tisztelegve a katona.
— Kihasználtad a hajnali sötétséget, hogy friss levegőt szívj?
Hallgatás.
— C'est bien. Hagyjanak magunkra bennünket.
Az őrkíséret eltávozott. Gemier kulcsra zárta az ajtót. A katona 20 éves

volt.
— Tudod mi vár rád? — Voyons, várom a magyarázatod.
Bogié semmit sem titkolt. Elmondta, hogy elfáradt a háborútól.
— Nagyon elfáradtam a háborútól, százados úr! A lövedékek robbanása

nem hagy aludni már hatodik éjszaka...
Undorodik a háborútól. Nem azért ment el, hogy a hazáját elárulja, hanem

azért, hogy megadja magát.
És egyáltalán, váratlanul nagyon ékesszavú lett ez a kis Bogié. Elmondta,

hogy még csupán 20 éves, mon Dieu c'est naturel, hogy húszévesen még lehet
hibát elkövetni. Van édesanyja, menyasszonya, des bons amis. Előtte az egész
élet, ez előtt a húszéves Bogié előtt, és ő jóváteszi vétkét Franciaország előtt.



— Százados úr mit mond majd édesanyám, ha megtudja, hogy engem úgy
lőttek agyon, mint egy utolsó gonosztevőt.

A katona térdre hullott.
— Nem lágyítod meg a szívem, Bogié! — válaszolta a százados, öt hozzád

hasonló katona, és a század fegyelme meg van mérgezve. C'est la defaite Cela
jamais. Meghalsz, Bogié, de én megmentelek téged az utolsó pillanatban. Az
elöljáróságon senki nem szerez tudomást a szégyenedről. Édesanyáddal azt fog-
ják közölni, hogy a becsület mezején estél el. Menjünk.

A katona ment a parancsnoka után. Mikor elérték az erdőt, a százados meg-
állt, kihúzta tokjából a revolverét és odanyújtotta Bogie-nak.

— Ez a módja annak, hogy elkerüld a bíróságot! Lődd főbe magad, Bogié,
öt perc múlva visszajövök, addig be kell fejeződnie mindennek.

Gemier eltávozott. Egyetlen hang sem törte meg az erdő csöndjét. A tiszt
visszatért. Bogié összegörnyedve várta.

— Én képtelen vagyok, százados úr! — suttogta a katona. Nincs elég erőm
ahhoz, hogy...

És elkezdődött a már ismerős vesződés — az anya, a menyasszony, a bará-
tok, s hogy előtte az élet.. .

— Adok neked újabb öt percet, Bogié. Ne kényszeríts arra, hogy tétlen
mászkálással töltsem a drága időt.

Mikor a százados visszatért, a katona szipogva feküdt a földön. A revolver
markolatán levő ujjai gyengén remegtek.

Ekkor Gemier talpraállította a katonát, s a szemébe nézve, csendes és meg-
hitt hangon így szólt:

— Bogié, barátom, lehet, hogy nem tudod, hogyan kell ezt csinálni?
Sietség nélkül kiszedte a revolvert a fiú izzadt ujjai közül, három lépésre

eltávolodott tőle és átlőtte a koponyáját.
* * *

Ezt a történetet Gaston Vidal könyvében olvastam. És valóban, a katonát
Bogie-nak hívták. Azt, hogy helyesen adtam-e a Gemier nevet a századosnak,
nem tudom. Vidal elbeszélését egy bizonyos Fierman Gemier-nek ajánlotta mély
tiszteletének jeléül. Úgy vélem, az ajánlás elégséges ok. Hát persze, hogy Gemi-
er-nek hívták a századost. S ráadásul Vidal tanúsítja, hogy a százados valóban
hazafi, katona, jó apa és olyan ember volt, aki meg tudott bocsátani kisebb
vétségeket. Az pedig nem kevés az ember számára, hogy megbocsátja a kisebb
vétségeket.

Marescot papa családja
Egy, az ellenségtől visszafoglalt faluban mentünk át védelembe. Ezi a kis picar-
diai falu gyönyörű és szerény. Századunknak a temető jutott. Körülöttünk
törött feszületek, sírkődarabok és ismeretlen halottgyalázók által kifordított
kriptafedelek. Oszlásnak indult holttestek hullanak ki a lövedékektől széttört
koporsókból. A helyzet Michelangelo ecsetjére való.

A katonának nincs ideje a misztikára. A koponyák mezeje lövészárokká
változott. Ezért háború a háború. Mi még élünk. Ha meg az a sorsunk, hogy
növeljük ebben a hűvös zugban a lakók számát, hát rendben, de előbb megta-
nítjuk táncolni ezeket a rothadó öregurakat géppuskáink zenéjére.



Egy lövedék felnyitotta az egyik sírbolt fedőlapját. Ez minden kétséget
kizáróan csak azért történt, hogy nekem óvóhelyet kínáljon fel. Berendezkedtem
ebben a lyukban que voulez vous, on loge ou on peut. És egyszer csak mi tör-
ténik: tavaszi verőfényes reggel van. Fekszem a halottakon, nézem a zsíros
füvet és Hamletről elmélkedem. Jó filozófus volt ez a szegény királyfi. A kopo-
nyák emberi hangon válaszoltak neki. Mostanság kapóra jönne ez a tudomány
a francia hadsereg hadnagyának.

A káplár kiabálva hív.
— Hadnagy úr, valami civil akarja látni önt.
Mi az ördögöt keres egy civil ebben a pokolban?
Az alak előlép. Viseltes, kifakult pasas. Vasárnapi kétsoros hosszú kabátot

öltött magára. A hosszú kabát sárral van összefröcskölve. Félénk vállai mögött
lötyög egy félig tele zsák. Benne valószínűleg fagyott krumpli van, mert min-
den alkalommal, mikor a férfi megmozdul, valami zörög a zsákban.

— Eh bien, mit akar?
— Az én nevem, tudja, kérem, monsieur Marescot — suttogja a civil, és

meghajol. — Azért jöttem, hogy...
— Tovább!?
— El szeretném temetni madame Marescot-t és az egész családomat, had-

nagy úr! . . .
— Hogy mondta?
— A nevem, kérem szépen, Marescot papa. — Az öreg megemeli kalapját

ősz homloka fölött. — Lehet, hogy hallotta, hadnagy úr, hogy...
Marescot papa? Hallottam ezeket a szavakat. Természetesen hallottam. Az

egész történet a következő. Három napja, rögtön azután, hogy a mieink elfog-
lalták a falut, a lakosságot felszólítottuk az evakuálásra. Egyesek elmentek,
mások maradtak, az ittmaradtak beköltöztek a házak pincéibe. A bombázás le-
győzte a bátorságot, a kő védelme bizonytalanná vált. Már halálos áldozatok
is lettek. Egy egész család fulladt meg a pince romjai alatt. És ez volt a Ma-
rescot család. A nevük megmaradt emlékezetemben, mint igazi francia családi
név. Négyen voltak — apa, anya és két lányuk. Csak azl apa menekült meg.

— Ö, szegény barátom, hát ön az a Marescot? Mindez borzasztóan szomorú.
Minek kellett maguknak az a szerencsétlen pince, mondja, miért?

Szavamba vágott a káplár.
— Azt hiszem, kezdik, hadnagy úr. . .
Már várható volt. A németek észrevették a mozgást a löveszárkunkban.

Egy robbanás a jobb szárnyon, majd még egy ettől balra. Megragadtam Ma-
rescot papát a grabancánál fogva és lerántottam. Legényeim fejüket nyakuk
közé húzva ültek a fedezékekben, még az orrát sem merte kidugni senki.

A vasárnapi hosszú kabát sápadozott és ötölt-hatolt. Tőlünk nem messze
nyávogni kezdett egy 12 centiméteres kiscica.

— Mondja papa, amit akar, élénkebben. Mint látja, itt csipkedik az embert.
— Mon lieutenant, én mindent elmondtam önnek, szeretném eltemetni a

családomat.
— Kitűnő, megparancsolom, hogy hozzák ide a holttesteket.
— A holttestek nálam vannak.
— Hogyhogy?
Rámutatott a zsákra. Mint kiderült ebben voltak a Marescot papa családjá-

nak szegényes maradványai.
Összerándultam a borzalomtól.
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— Jól van öreg, megparancsolom, hogy temessék el őket.
Ügy nézett rám, mint az olyan emberre szoktak, aki valamilyen kapitális

ostobaságot ejtett ki a száján.
— Mikor elcsendesedik ez az átkozott zaj, — kezdtem újra — ásunk nekik

egy pompás sírt. Minden rendben lesz, pere Marescot, legyen nyugodt...
— De, de hát nekünk családi sírboltunk van...
— Kitűnő, mutassa meg.
— De hát, kérem...
— Mi ez a de hát, kérem?
— De hát hadnagy úr, egész idő alatt abban ülünk.

Kvéker
Az Ür megparancsolta — ne ölj. Ezért történt. Az, hogy Stone, a kvéker a gép-
kocsizó osztaghoz iratkozott fel. Segített hazájának, de közben nem kellett el-
követnie az emberölés szörnyű bűnét. Neveltetése és gazdagsága lehetővé tette
volna, hogy magasabb beosztásba kerüljön, de lelkiismerete rabja lévén, alázat-
tal fogadta el a nem látványos munkát és azon emberek társaságát, akik neki
durvának tűntek.

Mi volt Stone? Egy kopasz homlok egy pózna végén. Az Ür csak azért adott
testet neki, hogy a gondolatokat a földi világ esendő szenvedései fölé emelje.
Stone minden mozdulata nem más volt, mint az eszme diadala az anyag fölött.
Gépkocsija kormányánál — bármilyen ijesztőek voltak is a körülmények —,
olyan merev mozdulatlansággal ült, mint prédikátor a szószéken. Senki sem
látta, hogy Stone nevetett volna.

Egyik reggel, mikor szolgálati pihenője volt, az a gondolata támadt, hogy
kimegy sétálni azzal a céllal, hogy meghajolj ék teremtményeiben a Teremtő
előtt. Hóna alatt hatalmas Bibliájával, Stone hosszú lábain átszelte a tavasszal
újra született erdei tisztást. A derült ég látványa, a verebek csiripelése a fűben
— mindez örömmel töltötte el.

Stone leült, kinyitotta Bibliáját, de ebben a pillanatban meglátott a fasor
kanyarulatában egy soványságtól csont-bőr, gazdátlanul kószáló lovat. A köte-
lesség hangja azonnal teljes erővel szólalt meg a kvékerben, otthon ugyanis
Stone tagja volt az állatvédő egyesületnek. Óvatosan odament az állathoz, meg-
simogatta a ló puha száját és teljesen elfeledkezve a sétáról, az istálló felé in-
dult. Útközben — kapcsos Bibliáját el nem eresztve — megitatta a lovat a
kútnál.

Egy Becker nevű legény volt a lovászfiú. E fiatalember erkölcsei régóta
okot szolgáltattak Stone jogos felháborodására: Becker minden pihenőhelyen
vigasztalhatatlan menyasszonyok sorát hagyta maga után.

— Feljelenthetném magát az őrnagynál — mondta neki a kvéker — de
remélem, hogy ezúttal az én szavam is elég lesz. Ez a szegény, beteg ló, amit
behoztam és aminek gondját fogja viselni, jobb sorsra érdemes, mint maga.

Majd elment kimért, ünnepélyes léptekkel, nem figyelvén arra a hahotára,
amely a háta mögött hangzott fel. A fiú négyszögletű, előreugró álla meggyőző
erővel árulta el a legyőzhetetlen makacsságot.

Eltelt néhány nap. A ló egész idő alatt felügyelet nélkül kószált. Ezúttal
Stone kemény hangon mondta Beckernek:



— Maga pokolfajzat — körülbelül így kezdődött ez a beszéd, — lehet, hogy
a Mindenható megengedte magának, hogy kárhozatra vigye saját lelkét, de
bűneinek súlyával ne terhelje ezt az ártatlan lovat. Nézzen rá, maga csibész.
A ló itt a legteljesebb nyugtalanság állapotában mászkál. Meggyőződésem, hogy
durván bánik vele, amint ez egy bűnözőtől el is várható. Még egyszer elismét-
lem magának, bűn gyermeke, rohanjon a pusztulásba azzal a sietséggel, amivel
akar, de gondoskodjék erről a lóról, mert különben velem gyűlik meg a baja.

Ettől a naptól kezdve Stone az isteni gondviselés által azon különleges fel-
adattal felruházott embernek kezdte tartani magát, akinek egyetlen dolga az,
hogy a szerencsétlen négylábúról gondoskodjék. Az emberek bűneik miatt ke-
véssé látszottak méltónak megbecsülésre, az állatok iránt viszont leírhatatlan szá-
nalmat érzett. Fárasztó kötelmei nem akadályozták abban, hogy szilárdan meg-
tartsa Istennek tett ígéretét. Éjszakánként a kvéker többször is kikászálódott a
kocsijából — összegömbölyödve az ülésen aludt — csak azért, hogy meggyőződ-
jék: a ló tisztes távolságra van-e Becker szögekkel kivert csizmájától. Jó idő-
ben maga is felült kedvence hátára és a gebe, fontoskodóan ugrálva, könnyű
ügetésben vitte gondviselője hosszú, sovány testét a zöldellő mezőkön keresztül.
Stone színtelen, sárga arcával és összeszorított, halvány ajkaival a búsképű
lovag halhatatlan és mulatságos alakját juttatta az ember eszébe, amint éppen
rázkódva ül Rosinantén a virágágyások és a megművelt parcellák közepén.

Stone buzgalma meghozta gyümölcseit. A lovászinas szüntelenül figyelés
alatt érezte magát, így mindenféleképpen azon mesterkedett, nehogy elkapják
a tetthelyen. De ha egyedül maradt a lóval, rázúdította alantas lelkének min-
den dühét. Megmagyarázhatatlan félelmet érezve a hallgatag kvéker iránt,
gyűlölte Stone-t ezért a félelemért, és megvetette önmagát. így nem volt más
módja arra, hogy önmaga előtt magasabbra emelkedhessen, mint hogy gyö-
törte azt a lovat, amelyet Stone vett gondjaiba. Ilyen az ember megvetésre mél-
tó büszkesége. Bezárkózva a lóval az istállóban, a lovászinas megtüzesített tűvel
szurkálta az állat lelógó, szőrös ajkait, verte a hátát drótból font ostorral és sót
szórt a szemébe. S mikor a megkínzott, maró porral megvakított és végre békén
hagyott állat részegként dülöngélve, félénken odabotorkált a jászolhoz, a fiú úgy
élvezte a bosszút, hogy a hasára feküdt és teli torokból röhögött.

A fronton változott a helyzet. A hadosztályt, amelynek kötelékébe Stone
tartozott, átdobták egy veszélyesebb frontszakaszra. Vallásos hite nem engedte
meg, hogy embert öljön, de azt igen, hogy őt megöljék. A németek támadtak
az lsére vonalán. Stone a sebesülteket szállította. Körülötte nagy sietséggel
haltak meg a különböző nemzetiségű emberek. Fényesen tisztára mosakodott,
duzzadt arcú öreg tábornokok álltak a dombokon és szemlélték a terepet tábori
látcsöveikkel. Szünet nélkül dörögtek az ágyúk. A föld bűzt lehelt ki, a nap
a szétdobált holttestek között turkált.

Stone el is feledkezett a lováról. De egy hét múlva lelkiismerete elkezdte
furdaló munkáját. Időt szakítva, a kvéker visszatért a régi helyére. A lovat egy
lyukas deszkákból összeácsolt, sötét fészerben találta. A szegény pára a gyen-
geségtől alig állt a lábán, szemét zavaros hártya borította. A ló hű barátja lát-
tán halkan felnyerített, majd kezére hajtotta lecsukló fejét.

— Én semmiről sem tehetek — mondta szemtelenül a lovászfiú Stone-nak,
— mert nem kapunk zabot.

— Jól van — válaszolta Stone, — majd én szerzek.
Felnézett az égre, amelynek egy darabja látszott a mennyezet nyílásán

keresztül, majd elment.
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Találkoztam vele néhány óra múlva és megkérdeztem, veszélyes-e az út?
Most sokkal összeszedettebb volt, mint máskor. Az utóbbi véres napok súlyosan
megviselték, olyan volt, mintha maga is gyászolna.

— Viszonylag könnyű volt kijönni, — mondta tompán — de az út végén
kellemetlen dolgok is történhetnek. És váratlanul hozzátette:

— Én takarmánybeszerzés végett jöttem. Zabra lenne szükségem.
Másnap reggel a keresésére küldött katonák halva találtak rá kocsija volán-

ja mögött. Egy golyó a koponyáját ütötte át. Az autó az árokban maradt.
így halt meg Stone, a kvéker, a lovak iránti szeretete miatt.

Doudou
Én akkor az N-i katonai kórházban szanitéc voltam. Egyszer egy reggel Sz.
tábornok, aki a kórház gondnoka volt, magával hozott egy fiatal lányt és be-
ajánlotta ápolónőnek. Természetesen felvették.

Az új nővért la petit Doudou*-nak hívták, a tábornok kitartottja volt és
esténként egy zenés kávéházban táncolt.

A lánynak hajlékony, süppedően harmonikus járása, gyönyörű, bár egy
picit szögletes táncosnő-lépései voltak. Hogy láthassam őt, később magam is el-
mentem a kávéházba. Csodálatosan táncolta a tangó acrobatique**-ot, azt mon-
danám, titokzatos, gyengéd szenvedélyességgel és szűziesen.

A kórházban a lány áhítattal nézett fel minden katonára és cselédként
ápolta őket. Egyik alkalommal, amikor a főorvos — átmenve a kórtermen —
meglátta, amint Doudou térden állva azzal kínlódott, hogy begombolja egy
ragyásarcú, apatikus muzsik, Diba hosszú alsónadrágjának gombjait, így szólt:

— Diba testvér, elszégyellhetnéd magad. Férfira bíztad volna a dolgot.
Doudou ekkor felemelte gyengéd, csendes arcát és halkan így szólt:
— Oh, mon docteur***, ön azt hiszi, hogy nem láttam még férfiakat hosszú

alsónadrágban?
Emlékszem, húsvét harmadnapján behoztak hozzánk egy lezuhant francia

pilótát, m-r Drouot-t. Mindkét lába összeroncsolódott. A férfi breton, erős, feke-
te hajú és hallgatag volt. Markáns arca egy picit kékbe játszó. Olyan furcsa
volt látni hatalmas törzsét, finomvonalú, meredek nyakát és magatehetetlenül
moccanatlan lábait.

A franciát egy külön szobácskában helyezték el. Doudou órák hosszat üldö-
gélt nála. Csendesen és szívélyesen beszélgettek. Drouot mesélt neki a repülés-
ről, s arról, hogy magányos, senkije nincs itt és minden olyan szomorú. Bele-
szeretett a lányba (ezt a vak is láthatta), de úgy nézett rá, ahogyan kell. gyen-
géden, szenvedélyesen és elmerengve. Doudou pedig kezét kebléhez szorítva,
csendes lelkendezéssel mondta a folyosón Kirgyecova nővérnek:

— II m'aime, ma soeur, il m'aime.****
Szombatra virradó éjszaka a lány ügyeletes volt és Drouotnál üldögélt. Én

a szomszéd szobában voltam és láttam őket. Mikor Doudou belépett, a férfi így
szólt:

• Kicsike Doudou
•* Akrobatikus tangó
••• Ö, doktor úr
•*•• Szeret engem nővér, szeret.
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— Doudou, ma bien aimée*****, — majd fejét a lány keblére hajtotta és
lassan csókolni kezdte sötétkék selyemblúzát. Doudou mozdulatlanul állt, ujjai
remegtek és idegesen rángatták a blúz gombjait.

— Mit akar tőlem? — kérdezte1 Doudou.
A férfi válaszolt valamit.
Doudou tűnődve, figyelmesen újból végigmérte tekintetével a pilótát és las-

san szétnyitotta gallérja csipkéjét. Előtűnt puha, fehér melle, Drouot felsóhaj-
tott, megremegett, majd a mellére borult. Doudou-nak a fájdalomtól lecsukó-
dott a szeme. Mégis észrevette hogy így rossz a férfinak és kigombolta a mell-
tartóját is. Drouot magához húzta a nővért, de hirtelen mozdulatot tett és kín-
jában felnyögött.

— Fáj? — kérdezte Doudou — többet nem szabad, önnek tilos. ..
— Doudou — válaszolta a pilóta — meghalok, ha elmegy.
Elléptem az ablaktól. Mégis láttam Doudou szánalmas és sápadt arcát, lát-

tam, mennyire kétségbeesetten vigyázott arra, hogy ne okozzon fájdalmat a fér-
finak, hallottam a szenvedély és a fájdalom nyöszörgését.

A történteknek persze híre ment. Doudou-t elbocsátották, egyszerűbben
szólva — kirúgták. Az utolsó pillanatban a lány ott állt az előcsarnokban és
búcsúzott tőlem. Szeméből nehéz és csillogó könnycseppek buggyantak elő, de
mosolygott, hogy ne keserítsen el.

— Isten önnel, — mondta Doudou, és világos kesztyűbe bújtatott vékony
kezecskéjét nyújtotta, — adieu mon ami.****** — Majd elhallgatott egy pilla-
natra és egyenesen a szemembe nézve hozzátette: — II gélé, il meurt, il est seul,
ü me prie, dirai-je nOn?*******

Ekkor átbicegett az előcsarnok mélyén Diba, a legpiszkosabb öreg muzsik.
— Esküszöm önnek — szólalt meg e pillanatban Doudou csendes és el-

csukló hangon —, esküszöm önnek, ha Diba megkért volna rá, neki ugyanúgy
megteszem.

(Fordította: Végvári Sándor)

Tojásos galuska fejes salátával
Az első magányos év úgy elszaladt, hogy alig emlékezett rá, milyen is volt,
amikor Erzsi halála után egyedül maradt. Igaz, valami részük a gyerekeknek
is lehetett benne, mert akkoriban hetente többször jöttek, hét végeken őt hív-
ták, s alighogy kitavaszodott még munkára is fogták. Mehetett a veje kedve
szerint veteményezni, gyomlálni a hobbijukra, aztán szüretkor a lánya keze
alá moshatta, magozhatta a gyümölcsöt. Ősszel betegeskedett egy kicsit, s egy-
ből ráállt, amikor az orvos kórházi kivizsgálást ajánlott. Valahogy unta a gon-
doskodást saját magáról. Hadd szolgálják ki, tegyék elébe a készet, s tán az
se árt, ha hatvankétévesen alaposan megnézik, hogy is szolgál az egészsége.

••••• Doudou szerelmem.
••*•*• Isten önnel barátom.
*««*••* Rázza a hideg, haldoklik, teljesen egyedül van és kéri, hogy tegyem meg, hát mond-

hatom, hogy nem?
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