
CHARLES PÉGUY

JEANNE D'ARC SZERETETÉNEK
MISZTERIUMA

{Részlet)

Charles Péguy, a nagyhatású francia katolikus költő, esszé- és drámaíró, a modern
Trsnci« irodalom egyik úttörője, 1873-ban született Orléans-ban. Özvegy édesanyja
szék- meg kosárfonó volt, nehéz körülmények közt nevelte fiát. Péguy ösztöndíjjal
jutott be az École Normsle Supérieure-re. A Dreyiuss-űgy idején a szocielist« ifjú
ság egyik vezére volt. 19()()..ban lapot indított, amelynek számait mindig más-más
szerző írta, köztük pl. Romain Rolland. 1908-ban megtért a római katolikus anya
szentegyházba. A Jeanne d'Arc szeretetének misztériuma 191O-ben jelent meg. A
költő 1914. szeptember 5-én halt hősi. halált a Párizstól harminc kilométerre levő

Marne melletti csatában. .
A misztériumdrámakitűnő alkalom Péguynek. hogy ifjan szerzett élettspeszte

latát és bölcseletét kifejtse. Jeanne életútját példázatul használva int, nem mindig
elég a hagyományos életértékeket védenünk, s nerrz lehet sorscsapásokba, szenve
dés be, háborúba belenyugodnunk. Jeanne d'Arc-ot a körülötte élők, Heuviette,
Gervsise nővér arra tanítanák, elég egyűttéreznűnk, segítenünk egymáson, akkor is
üdvözülünk, ha ennél többet nem tehetünk. Jeanne minden emberi szenvedés okát
akarja megsziintetni. Ezért lázad. Nem jámbor lesz, amint társnője jósolja, hanem
szent.

Iesnnette (abbahagyja a fonás t): Akkor hát,Gervaise nővér, kiket kell meg-
menteni? Hogyan kell menteni? -,

Gerveiset Hogyan beszélsz, gyermekem, hogyan beszélsz. Mindnyájan Jézust
követjük, gyermekem, az ő nyomdokaiban járunk, az ő tanítvány-nyája vagyunk.
El kell fogadnunk a tanítását. A nyáj vagyunk, amely pásztorát követi. Nem fut-
koshatunk ide-oda, nem szabad őt megelőznünk. .

Mi az ő tanítvány-nyája vagyunk. Mi vagyunk a nyáj. A pásztor mögött kell ha
ladnunk. Nem futkoslÍatunk előtte. Mint a kergebirkák. Nem bukdácsolhatunk.
Nem gáncsolhatjuk el.

Útjában.
Jeannette: Gervaise nővér, azt kérdezem magától: kiket kell hát megmente-

nünk? Hogyan kell menteni? ,
Gerveisei Jézust követve; Jézust hallgatva. (Csend.) A megváltás mestere még

csak meg sem próbálta megmenteni az elkárhozottakat azután, mert tudta, hogy
az örök pokol olyan hely, ahol nincs több remény.

Tudta, hogy ezek menthetetlen lelkek, menthetetleneknek nyilváníttattak.
(Csend.) A megváltás mestere nem vetett és nem akarta, hogy vessenek, mert ne
ki hatalmában állt a kenyér niegszaporítása; nem kell vetni, mert meg tudja még
ő szaporítani a kenyeret.

A megváltás mestere nem akarta, hogy Péter kihúzza kardját a felfegyverzett
katonák ellen; nem kell háborúskodni,

Et ecce unus. És íme egy azok közül, akik Jézussal valának, kezét kinyújtván,
kivoná az ő szablyáját . . .

Ieennette: Tehát kardjuk volt.
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Gervaise: Tehát kardjuk volt. Kivoná az ő szablyáját és amikor a Főpapnak szot
gájához vágott volna, elvágá az egyik fülét.

Akkor monde annak Jézus: Tedd el a te szablyádat helyére: mert valakik fegy
vert fognak, fegyverrel kell veszniök.

Avagy gondolád-é, hogy én nem kérhetném az én Atyámat, hogy most ide énmel
lém adna többeket tizenkét sereg angyaloknál?

De mi módon telnének bé az Irások, hogy így kell lenni?
Az órában monda Jézus a seregnek: Mintegy latorra, úgy jöttetek fegyverekkel

és fustélyokkal, hogy megfognátok engemet, jóllehet minden napon tinálatok ül
tem, tanítván a templomban, és nem fogtatok meg engemet.

Mindez pedig lett, hogy bételnének a Prófétáknak írásaik.
Jeannette: Akkor mind az ő tanítványai elhagyván őtet, elfutának.
Gervaise: Gyermekem, gyermekem, hogyan beszélsz, nem úgy beszélsz, aho-

gyan egy kislány beszélni szokott.
Jeannette: Azt hiszem ... azt hiszem ...
Gerveisei Leányom, gyermekem, mit mersz a szádra venni?
Jeannette: Azt hiszem, hogy ha én ott lettem volna, nem hagytam volna el.
Gerveiset Leányom, gyermekem, őrizkedjünk a gőg bűnétől. Mi is olyanok va-

gyunk, mint a többiek. Mi is olyan keresztények vagyunk, mint a többi keresz
tény. Mi is olyanok lettünk volna, mint ők. Köztük lettünk volna. Azt tettük vol
na, amit ők. Kellett, hogy az Irás szavai beteljesedjenek. Mindenki elhagyta.
Egyetlenegy sem maradt mellette. Mi is elhagytuk volna.

Ha velük lettünk volna, ha köztük lettünk volna, ha közülük valók lettünk vol
na, együtt velük, ha ők lettünk volna, azt tettük volna, amit ők. Hogyan akarod,
miért akarod, hogy ne ugyanazt tettük volna, mint ük?

Mi sem vagyunk jobbak, mint a többiek.
Jeannette: Ezek nem franciák voltak. Ezek nem voltak francia lovagok.
Gervaise: Leányom, gyermekem, hogyan beszélsz. Nem úgy beszélsz, mint

más, nem úgy beszélsz, mint a többi.
Jeannette: A franciák sohasem hagyták volna el.
Gervaise: Leányom, gyermekem, hogyan beszélsz. Nem beszélsz jó keresztény

hez illően, nem úgy beszélsz, mint egy rendes keresztény.
Jeannette: A francia lovagok, a francia parasztok, az idevalósi emberek soha

sem hagyták volna el.
A francia föld népe. A lotharingiai föld népe.
Gervaise: Leányom, gyermekem, ne gondolkozzunk gőgös módon, őrizkedjünk

a gőg bűnétől. Azok az emberek, akikről oly könnyelműen beszélsz, az első ke-O
resztények voltak.

Jeannette: Boldogok voltak.
Gervaise: Ők voltak az első keresztények. Nem volt könnyű első keresztények

nek lenni.
Jeannette: Boldogok voltak.
Gerveisei Nem volt könnyű. Az egész föld, a föld teljesen be volt mocskolva

pogánysággal. Az egész föld hamis isteneknek szolgált. Ok voltak a keresztény
ség első keresztényei. Nekik kellett megmosdatni a földet, az egész földet, mint
egr., maszatos gyereket.

Ok voltak a kereszténység első keresztényei. Jézus után a kereszténység al-
kotói. o

lesnnette: Boldogok voltak. Soha a mi franciáink nem hagyták volna el így, so
ha a mi franciáink nem hagyták volna el.
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A lotharingiai föld népe, a francia föld népe.
Gerveise: Leányom, gyermekem, hogyan beszélsz. Nem úgy beszélsz, ahogyan

kellene. Ok voltak a kereszténység első szentjei; ők voltak a kereszténység első

keresztényei; ők voltak első keresztényei a kereszténységnek; ők voltak az első

szentek, az alapítók (Jeannette mozdulatára) Krisztus után, (nekibátorodva)
Jézussal együtt az egész kereszténység alapítói, a szerzők, a társszerzók, a ke
reszténység alkotói, a kereszténység alapítói, az alapítók, a szerzők, a felavatók,
akik kítalálták az egész kereszténységet Isten után, Istennel, ha Istennek úgy tet
szik, az egész kereszténység megalkotói.

Ieennette: Soha az .idevalósi emberek nem hagyták volna el.
Gerveiset Kellett, hogy az Irás szavai beteljesedjenek. Ne beszéljünk könnyel

múen, gyermekem, leányom, ne beszélj könnyelműen ezekről a régi szentekról,
az első szentekről. Ok voltak az első védőszentek, első védőszentjeink. Ok vol
tak a többiek tanítói, és szálláscsinálói mindazoknak, akik utánuk következtek.
Nekünk hálátlanoknak. Ők voltak, akik a szállást előkészítették.A mulandó földi
szállást. A mulandó örök szállást, a mulandó földön múlhatatlan örök szállást, •
ők készítették elő a lakást, a beszállásolást, ők készítettek lakást a többiek szá
mára. Mindenki számára. És ennek következtében számunkra is. Számunkra,
akik a többiek között vagyunk. Számunkra, hálátlanok számára. Ezeknek nevük
volt. Ők voltak az első tanítványok, ők voltak a tizenkét apostol. A régi szentek,
az örök szentek, a legelső régi szentek, az örökké régi szentek. Ezeknek olyan
nevük volt, ami számít, gyermekem. Nem olyan nevük volt.jamit tegnapelőtt ta
láltak ki. A tizenharmadik és a tizennegyedik században. Ok kezdtek mindent.
Jézus után, Jézussal. Ezek az örökkön régi szentek. Olyan nevük volt, ami örök
kön visszhangzik. Olyan nevük volt, olyan neveket alapítottak, amiket a keresz
tények ezrei, százezrei és száz milliói viselnek azóta, attól kezdve, hogy védő

szentjük legyen; a keresztények ezrei és ezrei és százezrei között maguk a szen
tek is ezeket a neveket viselték, ők is, hogy védőszentjük legyen, és az ő nyomuk
ban ők is védőszentek lettek, soron követve ők is védőszentek, újra megszentel
ve ezeket a neveket, és újabb dicsőséggel gazdagították a régi dicsfényen túl,
mint egy hosszú folyamat, mint egy szellemi egység, mint egy örök család, egy
mulandó örök család, mint egy mulandó örök család a legfőbb családfő mögött, a
családfő, az avató, az első védőszent mögött, akik ~gy megkettőzték, meghárom
,szörozták, megnégyszerezték, megötszörözték, meghatszorozták, megtízszerez
ték, megszázszorozták a védőszentséget. J;:rről van szó, gyermekem. Ilyen neve
ket viseltek ők. Igy kell ezt értékelni. Ok voltak a védőszentek védőszentjei,

azoké, akik aztán lettek védészentek. Ők voltaka legelső szentek.
Ezek nem olyan nevek, amiket tegnap vagy tegnapelőtt találtak ki.
Jeannette: Boldogok voltak. "
Gerveise: Ok emelték tisztességre a világ első neveit. Ok emelték tisztességre,

ők adták, ők terjesztették, ők találták ki a kereszténység első neveit. Gyerme
kem, gyermekem, ők találták ki magát a kereszténységet. Most, hogy már meg
van, most már nem nehéz, most már könnyű róluk könnyelműenbeszélni, ami
kor már mjndenkorra, amikor már örökre, amikor már visszavonhatatlanul meg
alkották. Ok alkották meg számunkra. Amikor mi keresztények vagyunk, gyer
mekem, az már megvan. De amikor ők megalkották, akkor még nem volt meg. Ők
tisztították meg a világot, gyermekem, ők tisztították meg az egész világot, ők

tisztították meg a földet.
A föld arculatát.
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Ők emelték tisztességre a világ első neveit. Ők emelték tisztességre magát a
kereszténységet.

Ieennette: Boldogok voltak.
Gervaise: Ők voltak a nagy nevek viselői. Ezek nagy nevek voltak, gyermekem,

ezek a nevek, amikről te olyan könnyelműen beszélsz, ezek szent nevek. ük vol
tak az első keresztények. Ők voltak az első szentek. Az ő nevük első volt a nevek
között. Az első keresztény nevek. Jézus után, Jézussal ők képzelték el, ők emel
ték tisztességre, ők találták ki, ők tartották fenn, ők vezették be, ők vitték elére,
ők dobták be a köztudatba a keresztény nevek viselését. ük voltak a kezdet. ük
kezdtek el kereszténynek lenni. ük kezdtek el szentnek lenni. ük voltak az ava
tók, a szent avatók, a keresztény avatók, mindenek avatói.

Mi többiek, mi a folytatók vagyunk, mi megyünk utánuk.
Ez nem ugyanaz.
Mi azok vagyunk, akik utánuk megyünk.
Keresztények és utódok.
Gyermekek és utódok.
Gyermekeik lélekben és utódaik lélekben.
Szellemi gyermekeik és szellemi utódaik.
leannette: Boldogok voltak. ,
Gervaise: Ahol semmi sem volt, ők alkottak mindent. Es ahol minden van, mi

ott alig csinálunk valamit. Olyan nevük volt, amelyeket mindmáig úgy vettek fel,
amelyek örökké úgy vétetnek fel, mint egy takaró, mint egy védőtakaró; olyan
nevek, amelyeket szívesen és előszeretettel vettek fel és vesznek fel örökké a
szentek, az ő utódaik. .

És ahol minden van, mi elveszítjük azt, ami van.
leannette: Boldogok voltak. "
Gervaise: Kissé olyanok voltak hát, mint Jézus. ük voltak a szentek szentjei, a

többi szent szentjei, az utánuk következő szentek szentjei, azoké, akik hosszú
sorban utánuk következtek. ük voltak a védőszentek védőszentjei, a többi védő

szent védőszentjei, az utánuk következő védészentek védőszentjei, azoké, akik
hosszú sorban utánuk következtek. Ami Jézus volt mindenki számára, az egész
kereszténység számára, az ő számukra és minden többi szent számára, a keresz
ténység minden többi szentje számára, az egész keresztény egyház, az egész ke
resztény világ számára, mindazok számára, akik a keresztény közösséghez tar
toznak, utána ők lettek azzá a védőszentség megalapítása által, megbízatás által,
szerepkiosztás által, szerepmegosztás által, átadás által, Jézus igazi követése ál
tal, ők is azzá lettek saját családjuk, saját ivadékaik; saját szellemi ivadékaik
számára a kereszténység nagy családjában, a nagy közös családban, a hitbéli kö
zösség nagy családjában. Egyfajta örök megosztás történt már jó előre az ő meg
dicsőülésük számára. És minden egyesnek saját családjában, a szellemi család
ban, minden családban nagy szentek voltak.

A szentség megosztása, visszahatása, a védőszentség újabb kiosztása, újabb
áradása által.

leannette: Boldogok voltak.
Gervaise: Ezek voltak Jakab és János Zebedeus fiai. Ezek a nevek, amelyekről

oly könnyelműen beszélsz, gyermekem, ezek között volt két testvér, Simon, ki
mondatik Péternek és András annak attyafia, kik a hálót akkor vetik vala a tenger
be (mert halászok valának).

Es monda nékik: Kövessetek engemet, én azt mivelem; hogy embereket halásszatok.
Azok pedig azonnal elhagyván a hálókat, követék Jézust.
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És onnat előbb menvén, láta más két atyafiakat, Jakabot, a Zebédeus fiját és
Jánost annak atyafiát, a hajóban az ő attyokkal, Zebédeussal, kik az ő hálóikat kö-
tözgetik vala: és hívá őket. .

Amazok pedig azonnal elhagyván hajójokat és attyokat, követék Jézust.
Jeannette: Boldogok voltak.
Gervaise: Ok avatták fel Isten városát, Isten országát ezen a földön. Jöjjön el a

Te országod. Isten országa a földre. A szentek számára, akik az ő utódaik voltak.
A keresztények számára, minden keresztény számára, akik az ő utódaik. A mi
számunkra. A bér, ,amelyért oly keményen megdolgozott. A bűnösök lelke, me
lyeket megváltott. Ugy hívták őket, avagy nem volt-e közöttük egy, akit Zakariás
nak neveztek; így hívták őket az első Simon, ki mondatik Péternek, Simon vagyis
Péter és András annak attyafia;

Jakab, Zebédeus fija és János annak attyafia; Filep és Bertalan; Tamás és ama
Máté, ki publikánus vala; többféle mesterség volt közöttük képviselve; Jakab,
Alfeusnak fija és Thaddéus;

Kanaánbeli Simon . . .
Jeannette: És Júdás Iskariotes, aki őt elárulá.
Gerveiset Szerencsétlen, szerencsétlen gyermek. Ám az egyik közülük nevét

magától Jézustól kapta, Jézustól saját magától.
Jeannette: Es éppen az, aki megtagadta. Az idevalósi nép sohasem tagadta vol

nameg.
Gerveise: Szerencsétlen, szerencsétlen gyermek, micsoda gondolat motoszkál

fejedben. Et ne' nos induens in tentationem. Őrizkedjünk, gyermekem, őrizked
jünk a gőg bűnétől, őrizkedjünk a gőg kísértésétől. Az a nevét magától Jézus
Krisztustól kapta. Szép keresztelő volt az, gyermekem. Jézus Krisztus volt a ke
resztapja és a keresztanyja. Ez az ember, akiről te oly könnyelműen beszélsz, ez
a keresztény, ez a szent, primus, az első a többiek között, nem csak azt kapta,
amit mi mindannyian kaptunk: a vízkeresztséget. Nem csak azt kapta, amit mi
nem kapunk: a vérkeresztséget. Ráadásul II).~g névkeresztséget is kapott. Jézus
volt az, aki nevet adott neki. Milyen nevet. Orökkévaló nevét az egyház örökké
valóságában. Nevét, új nevét, igazi nevét, egyetlen nevét magától Jézustól kapta.

Az első egyházfő. Az első római.
A kulcsok őrzője.

Róma első püspöke.
Kitalált nevét; új nevét; alkotott nevét.
És monda nékik: Ti pedig kinek mondotok hinni engem?
Felelvén pedig Simon Péter, monda: Te vagy ama Krisztus, az élő Istennek fija.
Akkor felelvén Jézus, monda neki: Boldog vagy Simon, Jónának fija, mert a test

és a vér ezeket nem jelentette néked, hanem az én mennyei Atyám.
De én is mondom néked: Te Péter vagy és ezen a kősziklán építem fel az én

Anyaszentegyházamat; és a pokol kapui nem vehetnek azon diadalmat.
És néked adom a mennyek országának kulcsait.
Ieennette: Három ízben. Ugyanez. Ugyanez három ízben megtagadta.
Gervaise: (Mintegy szent haragra gerjedve.) Péter megtagadta. Péter megtagad

ta. Nem tudtok mást mondani, csak azt, hogy Péter megtagadta. (Dadogva, csak
nem elfúlva a haragban.) Ezt emlegetik, ezt a megtagadást, azért hogy eltakar
ják, hogyelrejtsék, hogy kifogást találjanak arra, hogy magunk is megtagadjuk.
Hogy elfelejtessék, hogyelfelejtsük mi magunk, hogyelfelejtessük magunkkal
azt, amikor mi magunk tagadtuk m~g. Hogy másról beszéljünk. Hogyeltereljük a
szót. Péter háromszor megtagadta. Es aztán. Mi megtagadtuk százszor és ezerszer
a bűneinkkel, a bűnben való eltévelyedéseinkkel, a bűnnel való megtagadással.
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Tu es Petrus, egyedül ő kapta így nevét, közvetlenül magától Istentől, magától
Jézustól.

A szent tisztogatók, a világ nagy szent megtisztítói.
Ieennette: Soha az idevalósi emberek, soha az idevalósi szentek, még a mi or

szágunk egyszerű keresztényei sem hagyták volna el soha. Soha a francia lova
gok; soha a francia parasztok; soha a francia eklézsiák egyszerű hívői. Soha a ke
resztény hadjáratok keresztesei nem hagyták volna el. Ezek nem tagadták volna
meg soha. Inkább hagyták volna, hogy levágják a fejüket.

Ezek a Iotharingiai népek, ezek a francia népek.
GervaÍse: Az Irás szavainak be kellett teljesedniök. ,
Jeannette: Hagyták volna másokra, hogy beteljesítsék az Irás szavait. Soha a

francia király nem hagyta volna el. Soha Nagy Károly, soha Róland, soha az ide
valósi emberek nem hagyták volna, hogy ez megtörténjék. Soha a városi munká
sok, soha a falusi munkások nem hagyták volna, hogy ez megtörténjék. A kovács
fogta volna kalapácsát. Az asszonyok, a gyönge asszonyok, a tallózók sarlót ra
gadtak volna. Soha Nagy Károly és Róland, soha a keresztesek, vitéz Bouilloni
Gottfríd, soha Szent Lajos és még Joinville sem hagyta volna el. Soha a mi fran
ciáink nem tagadták volna meg. Szent Lajos, Franciaország királya, a franciák
Szent Lajosa. Soha Szent Dénes és Szent Márton, Szent Genovéva és Szent
Aignan, soha Szent Farkas, soha Szent Ouen nem hagyták volna el. A mi szentje
ink nem tagadták volna meg soha. Ezek olyan szentek voltak, akik nem féltek.

Gerveisei Gyermekem, gyermekem, hogyan beszélsz. Te a második sorban álló
szentekre támaszkodsz az első sorban álló szentekkel szemben; te a második sor
ban álló szenteket dicséred az elsők rovására; te a második sorban álló szentek
re hivatkozol az első sorban álló szentekkel szemben. Ez nagy tiszteletlenség,
gyermekem. Széthúzást viszel az Anyaszentegyházba; vitát viszel a szentek
egyességébe. Széthúzást, vitát az egyességbe.

Te a második sorban álló keresztényeket idézed az első sorban álló kereszté
nyekkel szemben, a második sorban álló szenteket az első sorban állókkal szem
ben.

Minden ház elvész, amelyben széthúzás támad.
Iesnnette: Azt mondom, amit hiszek. Ismerem az idevalósi emberek fajtáját.
Gervaíse: Te széthúzást viszel az Anyaszentegyházba, amelyet a Mi Urunk egy-

nek alkotott, egynek akart, és amelyet örökkön egyként tart fenn. Te széthúzást
viszel, te vitát viszel az egységbe.

Ieennette: Azt mondom, hogy milyenek vagyunk mi, és milyenek voltak a mi
szentjeink. Nem ijedtek meg az ütésektől.

Gerveisei Csak egy szentség van. Ezek ugyanazok a szentek. Csak egy szentség
van, az, amely Jézustól jön.

Mely magának Jézusnak a szentsége.
Örökké áradón.
Jeannette: Szent Genovéva, Szent Aígnan, Szent Farkas nem félt a pogányok

seregei elé menni. Nem féltek a pogányok seregétől. Es Szent Márton katona
volt. És nem néhány római katonáról ~s néhány római hóhérról volt szó, Már
nem néhány római katonáról volt szó. Es az ő kis szakaszukról. az ő nyomorúsá
gos kis szakaszukról. Amelyet meg kellett volna futamítani. Már nem néhány
zsoldosról volt szó többé. Egy század harmadáról vagy negyedéről. Ok bátor szív
vel szembeszálltak óriási seregekkel, a pogányok végtelen seregeivel. Ezek nem
ijedtek meg a saját árnyékuktól. Nem reszkettek minden ízükben. Nem tagadták
meg. Nem hagyták el. Es Szent Bernát, aki a második keresztes hadjáratot pré
dikálta. Ez is második sorban álló szent volt. Ezek Jézus testét a végtelen sere-
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gek elé vitték. És Szent Genovéva, aki gyenge nő volt, egy párizsi kislány. És
óriásí seregekrőlvolt szó, a pogányok seregéről, tele vérrel és gyilkos indulattal.
Es ott nem egy kard volt, ott nem egy kard volt többé, nem egy kard, mint ami
kor a papi fejedelmek katona szelgájának kardjáról volt szó, Mint amikor Mal
chus kardjáról vagy botjáról volt szó. Egyetlen kardról, egy bakter-kardról. Egy
mezőőr-kardról. Itt ezer és ezer és százezer kard volt. Amelyeket forgattak. Es
amelyeket még forgatnak. Sokat. Sokáig. .

Amelyekkel bánni tudnak.
Amelyeket használnak.
Mégis szembeszálltak velük.
Magukba rejtve Isten dicsőségétvitték.
Ezek aztán pásztorok voltak. Ezek többet tettek nyájukért,mint amazok a nagy

PásZtorért, a főpásztorért. Ezek többet tettek Isten népéért, mint amazok magá-
ért Istenért. l

Gerveisei Minden szent, bárhova is ment, Isten dicsőségéthirdette.
Jeannette: Ezek a barbárokkal szálltak szembe, a barbárok seregeivel, óriási

hadseregekkel, pogány seregekkel. Ezek százszorta barbárabbak voltak, száz
szorta rosszabbak, végtelenül barbárabbak, végtelenül rosszabbak még az ango-
loknál is. Es a burgundíaknál-is, .

Mégis. szembeszálltak velük. Magukba rejtve Isten dicsőségét és Jézus testét
vitték. Es a barbárok homloka meghajolt előttük. Győztesek .a legyőzetésben,
győztek, diadalmaskodtak agyőzteseken.

Szélpál Arpád fordítása

KÖNTÖS-SZABÓ ZOLTÁN

PIROS HAJÓK, ÉGÖ VITORLÁK

ez. Dávid, immár harminckilenc esztendeje, felriad éjnek évadján: csurom nyi
rok egész teste, erős viszketegség kínozza, akárha bolhák csípnék, méghozzá ku
tyabolhák. Régente megvárta, míg elpárált a verejtéke, megszűnt teste viszketeg
sége, aztán visszaaludott csituló szívveréssel. Mióta egyedül él, nem tud, nem is,
akar visszaaludni. Kikászálódik ágyából, étvágytalan fal valamit, csakis azért,
hogy ne éhgyomorra szívja el az első cigarettáját. Leül a konyhaasztalhoz, lejegy
zi az álmából hozott mondatot: "Gyapjat növeszt a teknősbéka, kígyóvá vedlik a
bárány."

- Máma például ezt a mondatot hoztam magammal meglehetősen zűrzavaros

álmomból. Gyorsan lejegyeztem, a dátumot csak öste tűntetem fel, ki tudja, ad-
.dig még eszembe jut valami, amit érdemesnek találok feljegyezni. Itt van például
a tegnapi termés: "Elmondhatom tiszta lelkiösmerettel, hogy becsületes szegény
emberként marad vissza emlékezetem, és senki sem vádolhat elfogultsággal,
ha Emlékirataimban olyan eseményekre is sort kerítek, amelyekben nem csak a
gyermekkor csacsogó bugyutaságai vagy a természet öröktől való szépségei fog-
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