
F A N U $ N E A G U 

Bráila város jósága 

Januárban Ed megkérdezte Ramintkit: 
— És miért kellett neked feltétlenül októberben menni Bráilába, éppen amikor azok 

ketten a tavaknál voltak?! Azt képzeled, jogod volt hozzá, csak amiért te voltál az 
első, aki megcsókolta a nőt. 

— Ed, te nincs honnan tudjad, ősszel Bráila szomorú, lebeg a haja, de nehogy 
valami nagy és mélységes szomorúságra gondolj, szeptemberben s főként októberben 
Bráila olyan szomorú, mint Cechina nővérem, aki kétségbeesetten szerelmes, vagy 
mint egy ország, amelyik elhullatta az almáit, miközben egy másik országból jött 
hazafelé, ahova csupán azért ment, hogy az ottani lányokkal együtt énekelje: 

Leszáll az éj Cerapinra. 
A tengerbe döf ezer tőr ... 

Én meg, aki nevem szerint úgy tartozom a románsághoz, mint valami hóverte 
lengyel, bár az enyéim Brassó falai alól származtak, ősszel muszáj hogy elhordjam 
az irhámat Bráilába. A hajdaniak, ha vitézek akartak lenni, pestises meg leprás 
betegekkel cseréltek ruhát. 

— Én láttam Bécsben a pestiseseknek emelt szobrot. 
— Vajmi kevéssé érdekel, mit láttál te Bécsben! Ősszel nekem a bráilai vagá-

nyokkal kell elkeverednem, nekem is kénes gyufát kell tűznöm a kalapom szalagjá-
hoz, akárcsak nekik — aki nem volt kalóz, nincs honnan tudja, hogy ez mit jelent! 
—, s fel kell másznom Sebastian atyával a Könnyek templomának horganyzott tete-
jére. Megcsókoljuk a villámhárító keresztjét, lefényképezkedünk négy páva között, 
aztán leszánkázunk egy boros kádba, s csak azért jövünk ki belőle, hogy belemen-
jünk a Dunába, hadd mosson a hullám, amelyik minden vasárnap hajnalban fakad a 
fekete-erdői hegyekből. Akinek a teste elkapja ezt a hullámot, képes lesz meghallani 
a dalt, mely száz évben egyszer, azon az éjszakán, amikor a sőregtokok királynője 
szirénné változik, megtölti a folyó vizeit. Ügy hiszik, ebben a dologban az Úristen is 
részt vesz, azért is építették a Könnyek templomát a Duna ajakához, hogy legyen az 
Istennek hol várnia. Sebastian atya azt mondja, olyankor, mikor húsz vagy harminc 
ember alázatosan imádkozik segítségért, az Úristen az oltár ablakán át három arany-
halat dob a Dunába. Ezek megvilágítják a legmélyebb és leggazdagabb öblöket, oda-
veted a hálót, s beletörik a kezed, amíg kihúzod, olyan súlyos. Biztos tény, hogy a 
halak között is rengeteg a szélhámos. 

— Viszont Asta Dragomirescuval nem a Könnyek templománál találkoztál. 
— Evőé! — üvöltötte Ramintki. 
— Még egyszer! 
— Rühös egy rendőr vagy, Ed. 
— Tudtad, hogy Bráilában van. Sőt, azt is tudtad, hol vár j rá. 
— Idehallgass, hé, nekem Bráilában nem muszáj egy nyakamba akasztott gólyá-

val mászkálnom, hogy a népség minden pillanatban tudja, hol vagyok. Azért mentem 
Bráilába, hogy függöny mögül meglessek egy bált, amilyent te soha nem láttál és 
nem is fogsz. A Calvin fivérek hívtak: gyere, Dik kölykei nagyra nőttek, törik a 
barackmagot. A Calvin fivérekkel egy egész nyáron át szoptuk ugyanazt a kancát. 
Nem ízlett a kancatej, bosszúból csináltuk, mert a kanca a rendőrségé volt. A nők-

Részlet a szerző FrumosH nebuni at marilor orase című regényéből. 
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höz is ők vittek először. Egy nyomorúságos, és persze titkos házba. Fix tar i fa : 
huszonöt lej. Azt kérdezték, amikor kijöttem: 

— Te, annak a kezére adtak, amelyiknek az egyik keze fából van? 
— Igen. 
Előkapták a késüket s berontottak a házba, visszakérni tíz lejt, „mert ha nem 

szorítják az embert mind a két karjukkal, mire fel vár ják el az egész összeget?" 
A Calvin fivéreknek — Ionnak, Gheorghenak és Alexandrunak — szőke és sűrű 
üstöke van, mintha minden reggelire árvalányhaj-lepényt ennének, s szeretik cujká-
val mosni a szemüket, nehogy rozsdát fogjon az arcuk, hosszú, flamingóbélbe vont 
szipkából cigarettáznak, s mikor nem ülnek börtönben, a kísértetházban alusznak, 
amit az egész város elkerül. A mi házunknak közös fala volt az övékével. Cechina 
adta el. A szeretője aztán rátette a mancsát a pénzre, s elvesztette kártyán valami 
vándorcigányokkal. Elmegyek Bráilába, belépek a kísértetes házba, de abba, ami a 
mi házunk volt, nem tehetem be a lábam — a mi házunk régóta az utakat rója 
kóberes szekerek képében, talán azokon az utakon bolyong, melyeket odalentről r a j -
zolnak az összes őseim, akik a világ pusztaságaiból jöttek s folyamatos szerencsét-
lenségekben a föld kemencéjébe vettettek. Néha hallom éjszakánként, ahogy táncol 
a házunk cigánycsizmában a tábortüzek körül. Minden úton ott járkál és táncol, 
örökké éhesen, tolvajul és megfélemlítve, koldulva vagy kést r á n t v a . . . Cechina oda-
adta volna a Calvin fivéreknek, de máról holnapra kellett neki a pénz, azok meg 
börtönben voltak. A Calvinok soha nem ülnek börtönben három-négy hónapnál 
tovább, mert a legveszélyesebb munkára iratkoznak fel: bemennek a mocsarakba s 
zsákkal mérgeskígyókat fognak a laboratóriumok számára. Amikor kijönnek, felül-
nek három kocsiba, s első útjuk a „Halpofa" kocsmába vezet, ahol a Pátatu fivérek 
isznak; lecövekelnek a küszöbön és beüvöltik: 

— Hé, ti három görbe lábú, mars kifelé, eleget büdösítettétek a lokált. 
A Pátatuk meg felállnak, meghintik őket borral, s ököllel verik a hátukat: 
— Hé, az anyjuk fényes csillagát, ha nem lennének ügyészek meg törvényszékek 

ezen a világon, senkinek sem érné meg, hogy kiköltözzék a temetőbe! 
A „Halpofában" csak egy-egy pohárral isznak, s a legidősebb testvér, aki még a 

patkányoktól melegített málétól bűzlik, felmászik az asztalra, a pultra vagy a székre, 
s felolvas egy nyilatkozatszerű végrendeletet: „Alulírott, ha elpusztulnék a most kö-
vetkező ivászatban, a világra csak nyilallásokat meg sóhajokat hagyok, a jegyzőségre 
pedig 10 (azaz tíz) lejt, amin 2 (azaz kettő) kg marhatüdőt vásároljanak, s a gyász-
kocsim tengelyére kössék, mely oda visz, ahol az Angyal abban különbözik, hogy az 
árnyékának is árnyéka vagyon. Mert legyen világos: a koporsóm után egy lélek em-
bert nem akarok, és jegyzőt sem, csak kutyákat, amelyek megugassanak." Az a döb-
benetes mondat az Angyallal, melyik abban különbözik... a Talmudból való, szeg-
gel írta fel a börtön falára egy csempészésért berámolt zsidó. 

— A börtöntöltelékek mintha még a futballistáknál is álmodozóbbak lennének. 
— Fordítva. Még ütődöttebbek, még törvénytelenebbek. Te — mondta Ramintki 

— úgy beszélsz a börtöntöltelékekről, hogy még csak hozzájuk sem szagoltál. 
— Tévedsz — mondta Ed. — Az apám ruháján szagoltam meg a börtönöket. 

Némely dolgot jobban ismerek, mint te. Én a bukaresti sírásók focicsapatában kezd-
tem, s fel sem bírod érni ésszel, mi történt, ha az ellenfél gólt rúgott nekünk. A mi 
mintegy kétszáz szurkolónk halotti kaláccsal bombázta az ellenfél drukkereit, s húsz 
siratóasszony üvöltött, jajongott, verte öklével a mellét s tépte a haját, olyan meg-
győződéssel, hogy azoknak ott velünk szemben ellágyult az ina a szánalomtól vagy a 
félelemtől, s a végén ripityára vertük őket. Valószínűleg a stadionok fölött lebegő 
Isten öregebb, mint az a Könnyek templomában, s könnyebben elérzékenyül. 

— Igen, az én bráilai Istenem mindig fiatal, s ha ő is úgy akarná, egy szekér elé 
fognám vele magamat, hogy végighordozzuk a világ útjain azokat, akiknek sétálni 
van kedve. Nem számít, hogy elég sok hülye sózna rám a korbácsával. Az örökké 
fiatal Isten egész este olajjal kenegetné a sebeimet. Vagy nyállal. Mert az ő nyálának 
szentebbnek kell lenni az olajnál. Sebastian atya nem akarja elismerni, de az én 
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hitem szerint a Könnyek templomabeli Isten egyidős Alexandruval, a legkisebb 
Calvin fivérrel. Alexandru nem szereti a „Halpofában", átköltözteti a murit a kísér-
tetes ház udvarára. Mert nem szép inni, csak arccal a Dunának. Ha ősz van, fonott 
hajú sudár lányokat hoz, s odarakja őket táncolni a vályúba, taposni a piros szőlőt. 
Télen a legénycimboráival együtt deltái özvegyekkel megrakott szánokon átmennek 
a Dunán, s a ház küszöbére ürítik a kosarakat. Fejszével beverni egy boroshordót, s 
az asszonyok sikongjanak! S nyújtsák a kezüket! Édes bor és keserű kenyér! Érde-
mes élni! 

— Felraktál a lóra! — mondta Ed. 
— Ez a te véleményed, Ed, de, fiú, a te véleményed már rég nem érdekel. 
— A Radu Závoianué sem! 
— Ed — mondta Ramint ki —, ha a két kajla füled képes fenntartani azt a 

szarbödönt, ami vagy, egy nap fél füledtől fogva emellek fel a derekamig, s behúzok 
kettőt a mocskos állkapcádba, hogy tudd, milyen rongy alakot tűrtem meg magam 
mellett. Te, Ed, egy bolond tanmesére ihletsz. Egyik nap a jászol lefeküdt egy kancá-
val. A parasztnak, mikor látta, hogy a jászol egyre hasasodik, fogalma sem volt, mi 
történt az istállóajtóval, amíg aztán a kanca egy szamárbogáncs-sörényű széna-
szamarat nem ellett. 

— Miben áll Bráila városának jósága? Mert minden városban van valami jó, s 
főként, mely napokra terjed ki Bráila város jósága? Joga van Radu Závoianunak 
ott lenni, amikor jó a város? 

— Joga van, de nincsen teteje. Bráila ősszel jó város, amikor nem annyira a hal, 
mint inkább a szőlő s a vörös áfonya hódítja el. A szőlő! Miután egész nyáron át 
dinnyében mosta a fogát meg a bokáját, jön Bráila, s a legszegényebb helyeket el-
borítja szőlőhegyekkel. Egyesek azt beszélik, hogy a főfő tér közepén, egy ősszel, 
két farkast láttak szőlőt enni. A pofájukon folyt le a gyerekvérnél édesebb lé. 
Bráila minden csontját vörösre festi a szőlő és az áfonya, s olyankor az élet és a 
bánat, mely talán lepleként létezik, azért létezik, hogy ne lehessen soha elfelejteni. 
Bráila a román fáraók múmiája. Egy király fekszik minden liliom alatt. Örökösök 
nélkül. Én, októberben mindenekelőtt Dik miatt mentem Bráilába. Ez egy kutya. 
Fekete, ügyes, bozontos farkú, okos, s meleg, mint fecskék szárnya tövében a levegő 
— olyan kutya, amilyent szeretném, hogy meglovagoljon az első gyermekem, akinek 
feltétlenül lánynak kell lennie, s aki lerántja a kéziratpapírokat az asztalomról, s 
egy császár lányát rajzolja rájuk, fátyollal, virágokkal a hajában és koronácskával 
a fején. Dik utódait mentem látni. Mert egy tavasszal, azaz a tavasz első éjszakáján 
— a Calvin fiúk öt napja jöttek ki a börtönből s táviratoztak, hogy találkozzunk —, 
a telihold alatt, mikor az égi tolvajok földről lopott ökröket sütnek a holdparázson, 
s nincs mód, hogy rávágjon az ember a bárddal a kiéhezett kezükre, sőt, inkább egy 
fiatal fehérnépet is küldene nekik, olyant, aki kétezer ördögöt rág el a szája sarká-
ban, nyers, sós szagban mosta a kezét, s bűzlik a szabadságtól és a megvetéstől az 
egész emberiség iránt, vagyis a hold alatt, mely beletúr minden fennköltbe, egy 
ismeretlen nyár élvezeteinek illatába s az aljasság málészagába, a perverz bogarakba 
a mirigyeinkben, akkor segítettem fel Diket egy vörös szuka hátára, talán az anyjára, 
vagy egy kutyára, mely az anyjának adta ki magát, pedig csak egy elbódult szerető 
volt. Ott, a Duna partján, melyen csillogott a halpikkely, amit a napraforgómag 
héjával együtt köptek ki a lipovánok, voltak más kutyák is, kiéhezve, hogy elplán-
tálják éhüket, harmatukat, a menny egy szegletét s a pokolbéli vadállatot a szuka 
lelkében, de a Calvin fiúk, akik mindenki másnál jobban tudták, mit jelent a ma-
gány, a hatalommal szembeni védtelenség vadsága, a lábukat s nyakukat szorítva 
elvitték s a Könnyek templomának falához szorították őket, én meg felraktam Diket 
a szuka hátára. Akkor én voltam Bráila város jósága, s magamat fizetem meg, ha 
tudom, s nem pénzzel, hanem egy feltámadásnapi éjszakával, amit egyedül nekem 
celebrálnak egy hajón, vagy egy, a Dunát rekesztő hajóhídon, s az if jú Isten, akinek 
nincsen hibája, leszámítva, hogy nem fogja be magát velem egy szekérbe, kerekeket 
szerelt volna a Könnyek templomára, s azt mondta volna nekem: „Ramintki, kezdesz 
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ló lenni, és nyeríts, s igazat szólok neked, miszerint a bögölyök, melyek a szügyödön 
megtöltik a sebeket gennyel, holnap a csomorikának nevezett virágról isszák a 
vizet." Kacskaringósan vezetgetlek, mert októberben azért mentem Bráilába, hogy 
lássam Dik — s egyképpen saját ötletem — utódait, amint barackmagot törnek a 
fogukkal. Októberben a Pátatuk kijöttek a börtönből. Rajtuk volt a sor, hogy be-
menjenek, aztán kijöjjenek. 

— De tudtad — mondta Ed —, hogy Asta Dragomirescu a tavaknál van Radu 
Závoianuval. 

— Orrlikon csókoltam Dik kölykeit, aztán nekiálltunk dámát játszani. Elnyúlva 
egy pokrócon, az udvar közepén. A Pátatuk nyertek, s Alexandru, a legkisebb Cal-
vin, azt kérdezte tőlem, nem ismerek-e valahol egy pirított kenyérből gyúrt játékost, 
hogy szétmorzsolná a két zápfoga között. S gyalázta Muremicát, a legkutyább bráilai 
zsugást, aki a kelleténél egy gondolattal kevesebből, valamint egy viszonzatlan hit-
ből áll, s aki akkor tölti be a sorsát, amikor egy közvécé főnökévé válik. Ion, a 
legnagyobb Calvin, a balszerencséjét átkozta, s teljes erejéből vágta a kockákat a 
doboz oldalának, amíg egyszer csak a kockák félreperdültek, s csak egyet találtunk 
meg közülük. Négykézláb gyúródott az egész társaság, de mintha a föld nyelte volna 
el. A hold, ez a szájkosaras kutya, megvilágította a helyet, a szél rókaszaggal mér-
gezte az orrcimpánkat, mi meg térden állva vájkáltunk, böfögtünk, s egyszer csak 
Ion azt kiáltotta: 

— Hallgassatok, hülyék, nem halljátok? 
— Mit? 
— A kakasokat, barmok! 
S tényleg, kukorékoltak a kakasok, száz vagy ezer hang, mintha a Duna kaka-

sokká változott volna, s Bráila város éjszakába dobta volna őket, hogy megtöltse 
apró, zengő templomokkal. Minden jó volt, és édes, de a nagyobbik Calvin felrez-
zentett: 

— Na, okosok, nyitva felejtettem a tyúkketrec ajtaját , az a kocka meg átszökött 
a küszöbön, s lenyelték a kakasok. 

Négy zsírbélésű kakas volt és hét tyúk. 
— Mennyi a tét a táblák alatt? 
— Két és fél ezer. 
— Megéri! 
Azzal előhúzta az ezüstnyelű szicíliai bicskáját, elvágta a kakasok torkát, az 

udvarra dobta a testüket, s mert mi nyomban kitéptük a zúzájukat, de nem talál-
tunk bennük gabonánál egyebet, Ion a tyúkokba is belemártotta a bicskáját. De a 
kocka sehol. 

— Megosztjuk a pénzt — mondták a Pátatuk. 
— Azt nem — felelte Ion —, de Raminjki bemegy a házba, közben mi fe l rakjuk 

a bábukat, vagyis újrakezdjük a játékot, Raminjki kijön, megáll a küszöbön, s onnan 
diktálja a lépéseket: öt és egy, vagy négy és kettő, vagy hat és hat, s láttok ti aztán 
őrültséget meg rosszmájat, mert én megjártam már ilyesmivel. Tisztességes dolog, 
mert Raminjki nem tudja, ki lép előbb, ezt eldöntjük mi, amíg oda v a n . . . 

A Pátatuk nyertek, s következő éjszakán a szárnyasokat megették, az újesztendő 
tiszteletére. 

— Az eszed kereke — mondta Ed. — Volt még idő szilveszterig. 
— Ne siesd el — vigyorgott sárgán Raminf;ki. — Ott azt az újévet ünnepelték, 

melyen nem vett részt a nyolc lány, aki a Pátatukkal együtt jött ki a börtönből. 
Karácsonytól ültek, bezárva, októberig, s azon az októberi éjszakán bort locsoltak az 
eltelt idő rongyaira. A Calvinok átadták nekik a kísértetes házat, a kockanyelés gya-
núja miatt lemészárolt halom szárnyast, a lányok szereztek egy fenyőfát és feldíszí-
tették, s estefelé, amikor eleredt az eső, a fenyő köré gyűltek hosszú, vékony, habos 
ruhában, egy meg nem élt tél hercegnőiként, s a hótól most meg nem vakított abla-
kok elé a tavi naptól kivirágzott őszirózsákat ültettek, az asztalra kis őszi viola-
csokrot tettek: a csengőhangban jajongó lelkek jeleit. Egyetlen férfi sem kísérte 
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őket, még a Pátatu vagy Calvin fivérek közül sem; egyedül voltak az év első éjsza-
káján, s most is egyedül akartak lenni. Az egyik szomszédos szobából néztük őket, 
egy függöny mögé bújva, s Sebastian atya, aki a keresztnek és a világi barátságnak 
egyként áldozott, azt mondta Asta Dragomirescunak: 

— Ha nem tudnám, honnan jönnek, és miért vannak kopaszra nyírva, az Üristen 
jegyeseinek nevezném őket. 

Nincs szomorúbb, Ed, nincs lehangolóbb, mint egy csapat ágyúgolyó-kopaszra 
nyírt fejű asszony. Nézi őket az ember, s mintha gáz és vadállatnyelvek szaga 
érződne a levegőben. Néztem őket, s ha a Calvin fivérek egyike lettem volna, be-
megyek a tavak közé, fogok száz kígyót, kosarat fonok belőlük, megtömöm tíz kiló 
nadállyal, s Muremicá háza küszöbére állítom a kosarat, hogy örökre elfogja a 
hányinger, már ha egy Muremicá-féle alak más érzésnek is át tudja adni magát a 
gyűlöleten kívül. Borzalmas lehét, ha egy tyúkszarraktárat hurcol magában az 
ember . . . 

— Az asszonyok — mondta Asta Dragomirescu —, a férfiaktól eltérően, a hajukkal 
is bűnhődnek. 

— Igen, a csodálatos hajukkal — hagyta helyben Ed. — S a legnagyobb vétek. 
Én, ha lenyírt asszonyt látok, jön, hogy eltörjek egy puskát a térdemen, s golyókat 
igyam. Asta Dragomirescu mellett álltál, s vonítottak a véredben a farkasok? 

— Ed, benned sok az alpári sötétség. Néha kedvellek, s úgy hiszem és érzem, 
hogy szeretnéd kinyújtani a kezed, hogy megtapogasd vagy megsimogasd a lelkemet. 
A lelkemet, amelyiknek olyan illata van, mint a keserűmandulának egy régmúlt 
firenzei éjszakában. Asta egyedül jött, úgy, ahogy a karácsonyeste jön. 

— Nocsak, nocsak — mormogta Ed. 
— Igen, akár a karácsonyeste, amikor minden darabka bőr, amit az emberről 

lenyúztak, a gyerek Jézus mosolyától megszentelt lóherefűvé változik. Bráila város 
jósága az, hogy mindent mosolyogva fogad, mint a mérgek bíbornoka. Amikor a 
megáradt Duna jön, s rajta szakadt házak és hidak, letépett szigetek, a folyó soha 
nem felejt el egy más templomokról letépett kántori széket vagy haranglábat partra 
vetni a Könnyek temploma mellett. Sebastian atya kihúzza a csáklyával, s a maga 
istenházához toldja őket. Egyszer egy kórusban négy elszunnyadt anyókát talált, 
akik meg sem érezték, hogy elsodorta őket a nagyvíz. 

. — S az a szem nem látta bál? — kérdezte Ed. — Azzal a nyolc kopasz lánnyal, 
illetve tucat szajhával? 

— Nem, ők felette álltak annak, amik voltak. Teljességgel kívül a kapualjakon, 
melyekben esténként sündörögnek. S a legidősebb köztük, aki huszonnyolc-huszon-
kilenc éves lehetett s lila ruhát viselt, japán operettből való bimbókkal vagy eső-
cseppekkel, melyek nem az égből, hanem egy ázott szilváskert lelkéből hullnak, s 
aki ott aludt egy éjszaka, aztán folytatta útját, s aki két valószerűtlenül mély, de 
merev szemmel világította meg a levegőt, amiket nem is világítani nyomtak a hom-
loka alá, de hogy tönkretegye velük az embert, ez, miután énekeltek a fenyő körül 
s háromszor megkerülték, s eltörtek egy-egy főtt libatojást, azt mondta: 

— Most úgy illene, hogy valaki hozzon egy bárányt vagy nyulat. 
S kétrét görbedve, borzalmas sikolyt hallatott, tagadva az eltékozolt időt, s az 

akaratot, mellyel lenni vágyott valakivé, de nem lett; az emberi faj t jelentette fel 
az örökkévalóságnál. 

— Se neked, sem senkinek nem volt békéje, akkor meg miért ennyi alázat? 
— Hogy az ördögbe, orroltak meg a többiek, megszabadultunk, megszabadultunk 

onnan. Mire ő, egészen elcsigázva, azzal a szemével, mely a történelem folyamán 
felakasztott összes asszonyok szemére emlékeztetett: 

— A húgom hozzáment ahhoz a sráchoz, akiért bezártak. Meg akarok mosakodni, 
lányok. Megmosdom, aztán mulatunk. 

Letört egy fenyőágat. A többiek nézték. Az egyik ablakhoz ment, és — cing, cing, 
cing! — addig ütögette az ágacskával, amíg betörött. Kitépte az üvegdarabokat a 
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keretből, talpa alatt apróra súrolta-morzsolta, aztán a tenyerébe vette a szilánkokat, 
közéjük temette az arcát és erősen dörzsölte. 

— Űris ten! . . . Ramintki! — borzongott Asta, de Alexandra, a legfiatalabb Cal-
vin, visszafogta, amikor a kilincs után nyúlt, s egy zsákocskában búzát nyomott a 
kezébe: 

— Ha tenni akarsz értük valamit, vesd be őket búzaszemekkel. 
Aztán mindannyian odamentünk a lányokhoz, Dik is a kölykeivel, a Pátatu 

fivérek feltettek egy gramofonlemezt a Cigánybánattal, azt a dalt, amelyikben a 
cigány elfut onnan, ahol szerelmes volt, fu t egy másik lányt szeretni, s maga mögött 
hagyja, amit többé nem lel meg soha, és v i d á m . . . az először megízlelt árulás gőg-
jével . . . rendkívüli kell hogy legyen, hogy egy asztalnál ül az ember a halállal, s 
elküldi szivarért! S Ion Calvin azt mondta Sultanának: 

— A Muremicá ügyész húsvéti kalácskeltető teknőjében gőzölögjön a belem, ha 
nem vágok öt szelepet a stricid hasába. 

— És így tovább — mondta Ed —, a zöld fűig, a zöld fűig, melyen megreg-
geliznek. 

— Sokkal tovább, Ed — szólt vissza Ramintki. — Egész addig, amíg a zöld fű 
azzá a szénává válik, melyen egy három világháborúban megsebesült katona kutyája 
alszik, összegömbölyödve. Ed, ha egy lovat akarsz megölni, ugyancsak lócsonttal vágd 
fejbe. Mert a legjobb fasírt az, amelyik a ló szívéből készül. 

— S nyolc kopasztott szajha eszi — mondta Ed. Majd még hozzátette: — Nyolc 
szajha, akit búzával vet be egy tisztességes asszony. 

— Ott kellett volna lenned — mondta Ramintki —, azon az estén, mely egy f á j -
dalomtól bealkonyodó fejhez hasonlított. A bűn és a magány váll váll mellett. Egy 
kétségbeesett állapot, a rabszolgaságba-bukás állapota. Papom, mondtam Sebastian 
atyának, fogj egy katedrálist, s csapd halántékon azokat a libatojásokat egyszer, két-
szer, lássuk, ahogy kibújik belőlük egy-egy villanypóznán álló gólyafészek. 

Aztán ráüvöltöttem Astára: 
— Mi a francnak állsz ott, a kivégzettek szekerére akaszkodva?! Hordd el ma-

gad a férjedhez, azokhoz a rohadt tavakhoz! 
Elment, büszkén, csupa némaságból építve, hagyta, hogy legsötétebb diadalom 

sóját nyalogassam. Maradnia kellett volna, vagy kiáltania, hogy visszatér, s felboly-
gatja lelkemben a szemetet. Nem lesz ennek jó vége, meglásd, mert ő eljön, kiissza 
a szemeimet, és elmegy és én megéneklem: „Térj vissza, induljunk együtt az éjszaka 
felé, mikor Jeruzsálemben hull a hó." Jól értelted, Ed, csak Asta Dragomirescu tudja 
egy nedves ronggyal letörülni az éjszakát, mely kiárad az ablakon, ahonnan az 
éjszaka űrébe nézek, s nem tudom ünneppel megtölteni. 

CSÍKI LÁSZLÓ fordítása 
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