
— 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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A gyerekek sűrűn látogatták, s ő egészen jól érezte magát a belgyógyásza-
ton. Délutánonként, — ha az orvosok is elmentek, s csak az ügyeletesek tűntek
föl néha sietve a folyosókon — jó kis beszélgetésekbe bonyolódott. — Többet
megtudtam a világról a kórházban — mondta egyszer a lányának, — mintha
egy évig jártam volna keresztül-kasul az országot. Annyi a baj, a szomorúság,
a betegség, hogy az ember azon csodálkozik, mennyit bír, bírunk.

Hanem a kórház után a korán sötétedő téli estéken már mindene viszke-
tett otthon. Hallgatott naphosszat rádiót, este szemragadásig nézte a tévét,
mindhiába. Olykor észrevette, beszél magában.

Húsvétkor váratlan vendég, a Pesten élő húga csöngetett rá, a családjával.
— Csak jöttünk, s megyünk — mondták, amikor szabadkozott, hogy hideg a
tűzhely, üres az asztal. Egyébként is ki várná el egy özvegyembertől, hogy son-
kával, kaláccsal fogadja a váratlan vendéget? És hát ugye, úgyis a gyerekek
asztalánál eszik esztendős ünnepeken.

Nyelt egyet, s nem mondta ki, ez, ez ami egyre kevésbé tetszik neki. Látja,
nem zavarja őket, egyenesen jó szívvel vannak hozzá, figyelmesek, kedvesek,
úgy veszik, hogy nőtt a család, de mégis. Nem olyan öreg ő még, olyan tehetet-
len, hogy az unokái előtt merjék tányérjába a levest, s ő döntse el, a kacsából
combot, vagy mellett szeretne inkább. Igen, Erzsivel másképp volt. Erzsi kicsit
kardos menyecske módján bánt vele. Takarékosabb is volt mint a lánya, sem-
mitlenül kerültek össze, fogához kellett vernie a garast. Ezt különben a hét-
köznapokon is gyakran idézte, mert valahogy mindig többet költött, kenyértől
vajig mindenből többet vett, mint elfogyott. Mert a hétköznapokon önellátó
volt. Különösebben nem érdekelte a konyha sosem, de már megtanult levest
főzni, rántottat, húst sütni, s egyszer rákívánkozván, még töltött káposztát is
főzött magának. Hanem, amikor húsvét után, ahogy nyílt az idő, a húga —
örvendezett, hogy végre nyugdíjas, otthon lehet — meghívta két hétre, gyorsan
pakolt, s míg a gyerekei le nem beszélhették, már utazott is.

Üj világba csöppent. Húgának sok régi munkatársa, barátnője volt, akik
sűrűn csengettek. A házban is akadt, a régi magaslépcsős belvárosi házban nem
egy elvált, özvegyasszony, aki vele is szívesen elbeszélgetett. A húga vitte min-
denfelé. Voltak a két hét alatt színházban, nem is egyszer moziban, aztán meg-
mutatta neki a megszépült Váci utcát, ahol annyi a külföldi, mint a furcsán
öltözött csinos pesti nő.

Azért jó volt, szép volt, de örömmel ért haza. A lánya már várta, nagyon,
hisz a kert újból nyílt, s dolgos kezére is szükség volt. Csinálgatta, s mire az
első epret szemezgették már szólt is: szombatonként, vasárnap nem jön a hobbi-
ra, pihen, olvasni akar. Elhitték, s ezt önmaga előtt pironkodva vette tudomá-
sul. Nem mondhatta ugyanis, hogy a húga házszomszédja, a harmadikról az a
kedves, fiatalos elvált asszony megírta: szívesen szétnézne a kisvárosban, hívja
meg egy hét végi, kétnapos vendégségbe.

Persze, hogy meghívta, s fütyörészve egy álló hétig takarított. Addig nem
volt rá gond, magának, minek. Még tavalyi pókháló is szürkéllett az ablak-
közökben. Amikor péntek este megroggyanó lábakkal felkapaszkodott a létrán,
s pepecselve becsíptette a kimosott függönyt is, azért elfáradt.
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A vendég kedves volt, szolid, s szemmel láthatóan tetszett neki, hogy két
szoba van. Ügy vetettek ágyat is, s nem néztek este, villanyoltáskor egymás
szemébe. Hogy aztán a reggel mégis egy paplan alatt köszönt rájuk — az az ő
doíguk volt, s szemmel láthatóan igen kellemetes.

A vendég otthonosan megterített reggelihez, s olyan jóétvággyal ettek,
mintha huszonévesek lennének. És akkor — két lágy tojás és három szelet
parizer közben — ő megmondta őszintén, nagyon unja az egyedüllétet, a ma-
gányt, s már régóta gondolkozik, hogyan is lehetne változtatni a sorsán. A ven-
dég nem szólt, de pár perc múlva megkérdezte, mire éhezne, mit főzzön neki
ebédre.

— Ilyenkor, amikor már fejesedik a saláta, a az ember eltelt egész télen a
hússal, a krumplival, a káposztával, hústalan vasárnap lenne jó — álmodozott
hangosan. Tojásos galuska, salátával. Szegény Erzsim (mire kimondta, szívta
voina vissza, de már hiába) olyan szép apró galuskákat szaggatott, hogy akár
meztelenül is ehette az ember. De jó sok tojást ráütve, kis cukros-ecetes salátá-
val fenséges az!

A vendégnek egy arcizma se rándult, hogy az elhunytat említette. Megkér-
te, menjen a csarnokba, hozzon salátát és friss tojást, addig ő kivasal pár nad-
rágot, mert mintha látta volna, — hogy is kellene körülményeskedés nélkül
elmondani, nem gondolkozott sokat rajta —, hogy az bizony nem árt.

Régen ment ilyen jókedvvel a piacra. Hanem, amint tele kosarát a kony-
haasztalra tette, arcán megfagyott a mosoly. A kedves kis asszony csípőrevágott
kézzel, villámló szemekkel nézett rá:

— Micsoda háztartás az olyan, ahol nincs egy vasalódeszka? Pedig itt nincs,
mindent tűvétettem érte. Hát lehet így élni? Találtam kimosott ingeket, gon-
doltam, öröm lesz, ha azok is a helyükre kerülnek. És nincs vasalódeszka.

Tényleg. Egyszer, régen a lánya is mondta az anyjának, azóta szeret vasal-
ni, mióta a saját háztartásában vasalódeszkán dolgozhat. Más az, szebb a ruha,
kényelmesebb a munka. Miért nem vesz?

Nyelt egyet, s megmondta, már hétfőn megveszi. Kis tüskék mardosták
aztán, hogy leült újságot olvasni. Még a sportoldalhoz se ért, amikor a vendég,
feltűrt ujjú blúzban, méregtől villámokat lövelve újra rárontott.

— Nincs vasalódeszka, jó, kivasaljuk a szobaasztalon, ha a konyhai kicsi.
De egy átkozott nokedliszaggató sincs? Mi ez, ókor?

A kis ördög akkor bújt belé először. Kellett ez neked, mondogatta sűrűn,
sokszor. Nem, ezt a vendég nem vehette észre. Jó, ha már úgyis megy vasaló-
deszkáért, vesz egy nokedliszaggatót is. Szerette volna mondani, hogy Erzsi,
szegény csak úgy, deszkáról egy jó kis tonka fokú késsel csinálta mindig. Dehát
nem, nem lehet.

Felsóhajtott, amikor a vendége vasárnap este vonatra ült. Majd ír, majd
jön, mondogatta, s lelkére kötötte: el ne felejtse a vasalódeszkát, a nokedli-
szaggatót.
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Ott egye meg a fene, hétfőn, ahogy a nagyáruház kinyitott, már meg is
vette. Hazafelé nem győzött magyarázkodni. Öreg, nyugdíjas cimborák szóltak
rá: nősülsz, mi, gyűjtőd a kelengyét, csak nem lovagoltad meg a vasalódeszkát?
Ráadásul, ahogy a ház elé ért, a veje állt meg mellette a kocsival.

— Tudod, — mondta neki óvatosan — nem tudok jól vasalni, aztán mondta
valaki, ezzel könnyebb lenne. A veje a lakásba kísérte, s kicsomagoltatta vele
a fényes nokedliszaggatót is.

— Ügy vágyók egy kis tojásos galuskára — hazudott ártatlan szemekkel a
világba. — Dehát férfi létemre sose csináltam még. Mondták ezt, ezt is, ezzel
lehet.

A veje hamiskásan mosolygott, ahogy elbúcsúzott, kuncogott is. Már mon-
dani akarta, nehogy valami rosszra gondoljon, aztán lenyelte, mint a vendég
sértéseit. Nem szólt ő semmit, gondoljon, amit akar. Száz szerencse, hogy nem
nézett be a hűtőszekrénybe, mert bizony ő odamentette a tegnapról megmaradt,
a pesti asszony kezét dicsérő galuskahalmot. Eszik ő abból még este is.

Este, ahogy végzett a galuskával, s ráitta a saláta cukros-ecetes levét, csön-
gettek.

A lánya, a kisunokája, a veje állt az ajtóban. Nagy szatyorral jöttek, s a
konyhaasztalra pakoltak ki. Hatalmas jénai tálban tojásos galuska remegett,
gőzölgött előtte. A hűtőtáskából befőttesüvegben salátát tettek melléje. És már
szaladtak is, jó étvágyat kívántak a vacsorához.

Ült a konyhaasztalnál, szemben a 'tömérdek galuskával. Hiába volt épp
olyan, mint valaha, szegény Erzsi idejében — egy pillanatig se volt kedve meg-
kóstolni. Gondolkozott, s aztán a fejéhez kapott:

— Jóságos ég, jobb lesz összegyűrni a nadrágokat, kosárba gyömöszölni az
ingeket. Amilyen jó gyerekek, ezek holnap hazajönnek vasalni is!

SÓSKŰTI JÚLIA

Az első este
„mint bálnák a tengerben..."

Mindkettőnek vállig érő haja volt. Kiléptek az utcára fegyverüket a föld felé
tartották. Pár lépés után megcsókolták egymást, majd letérdeltek, s így térden-
állva csúsztak egymás mellett előre, elszántan, kegyetlenül, mint a halál, hiszen
e pillanatban ök ketten maguk voltak a halál. A rendőrök lőttek, de a lövések
nem voltak egészen pontosak. Még maradt annyi idejük, hogy pisztolyaikat
egymás testének fordítsák. A lány lőtt előbb, majd mégegyszer, immár saját
magára. Két rángó test a szerelemben, a halál ölelésében... A terrorista lány
utolsó vonaglásait közeliben hozta az operatőr. Ügyes munka volt. Ennyi történt.
Csak ennyi. Százmillió ember szeme láttára.
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