Pomzeli János. Szobafestő volt. Stadlauban ismerkedtünk meg. A kijavított
munkát ő festette utánunk.
Kuksolunk. Nehéz a helyzet. Repülők keresik a németek állásait. Ott van
előttünk. Apró bombáikkal vágják úgy a kis tanyát, egyszerre a trágyadomb
is lángra lobban. Éjjel a rajvonal hajóra pakol. A fogolyságot is uszályokra
zavarják. Húzzák őket fölfelé. Lesünk. Belelátunk az állásukba. Katonák, sisakosak. A gazda betonbunkerben ül egész nap. Mi egy üres trágyalétárolóban.
Február második felében járunk. Egy napig üresek az utak. A frontok erősítik
magukat. Nagyon csöndben vannak. Csak a repülők járnak. A hajótlan Dunát
is megbombázzák, hogy szinte kicsap a medréből. Tanyánktól nem sajnálják a
tüzet. Az istállónk szétrepül. A lónak csak a patkója marad. A kocsi kereke
fönt dekkol egy letarolt fa hegyében.
Sánta tyúk járkál. Belakatolt ketrecajtaját kinyitotta a bomba. Megy kárálva, látom, tojni akar. Nem leli helyét. Napok óta nem eszünk. Lesem a
tyúkot. Ha megtojna, négyünkre jutna egy tojás. Mondom neki: pipipi. Nem
érti. Németül nem tudom hívni.
Ankner ájultan alszik a trágyalétárolóban, Pomzeli is. Mikor zuhog ránk
az áldás, kicsit fölemelik fejüket, aztán alszanak kimerülten.
Mondom Huszárnak, hívja ő a tyúkot. De ő se tud némettyúkul. Ha elkaphatnám, elvenném tőle a tojást. Jó meleg tojást.
Lessük ezt a kotlójelöltet, kukucskálunk a cementkávából kifelé, egyszer
csak odaköszön két szovjet katona. Dobosgitárt most láttunk először.
— Germán szoldát jeszt?
— Dehogyis! — ugrik fel a szóra Pomzeli. — Magyarok vagyunk!
— Igyi-tye damoj! — intett egyikük a gitárral.
Már mentek is tovább.
Aztán gondoltuk, tán valami pusziféle elillene itten. Kimászunk a trágyából, hahózunk nekik, de hát azok nem érnek rá velünk puszilódni. Haladnak,
kifelé karéjoznak, a Duna-partnak. Századok, ezredek tömegeinek.
Mehetünk hazafelé. Szála ellen megyünk a forgalomnak. Nagyon nehéz.
Az utakon velünk szemben ömlik a katonaság. Most már repülnünk kellene.
Most már nagyon sürgős. Gyalogolunk.
Április huszonötödikén értem haza. Sütött a nap. Bimbóztak a meggyfák.
(Vége)
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