
TIZ ELŐTT ÖT PERCCEL l r t a Gerlei József

- O,dehogy ! Mit gondol! - mondta a presszós nő.
A kis presszó közepén állt - sivár barna falak ketrecében pár aBZ

tal és szék, a sarokban egy poros vaskályha -, rakni kezdte a székeket,
felfordítva az asztalokra.

Akihez beszélt, ötven körüli férfi volt, nem éppen magas, s a húsos
arcú emberek szokásához híven két oldalt erősen őszült. Félkönyékkel a
pultra támaszkodott (nem volt előtte semmi), ezüst állát a nő felé for
dította, s vékony szivarja mögül nézte.

- Maga is egyedül van, én is - mondta gyakorlottan; hajlítha
tatlannak látszott: a nők szeretík azt, akiről azt hiszik, a végzetük.

A presszós nő alacsony volt és formás, akár egy kiscsontú madár 
egy hipnotizált madár, s ahogy a férfi szemének súlya alatt a székek 'és
asztalok közt kóválygott. úgy tetszett, nem sok ideje van hátra.

- Bejön ide, és mindjárt azt hiszi - hadarta, de hangjában nem
volt méltatlankodás.

A férfi, mint egy hal, fennakadt a "mindjárt"-on.
- Nem először látom magát - mondta bizalmasan.
A nő eltűnt a deszkafal mögött. Kisvártatva kinézett, egyenesen a

férfi szemébe:
- Még nem láttam itt sOM.
- Két hete - állt másik lábára a férfi.
A nő a deszkafal mögül:
~ Istenem, két hét! - A vödörben .a víz zubogása. -,- Akkor

maga nem erre lakik.
- Itt lakom a szomszéd utcában, egyedül. Jőjjön fel, hem bánja

meg!
A csobogás fölött:
- Mit nem bánok meg?
Tudja maga magyori jól -- rnondta tompán a férfi, s hangjába egy

kis művihart gyömöszölt.
A csobogás megszűnt, a nő megjelent a vödörrel.
Festetlen fekete haját egyszerűen viselte, szinte kislányosan.
- Mit tudok?
A nő egyszerre nevetni kezdett; arra gondolt, hogy mindegyik ugyan

azt mondia. Letette a vödröt, kiegyenesedett, és levegőt vett; most már
játszott; öröme telt abban, hogy úgy tegyen, mintha időt szeretne nyerni.
Pedig elhatározta már, hogy nem; már akkor eldöntötte, mikor a férfi
belépett, félórával ezelőtt.

- Maga is egyedül van - kezdte újra a férfi; ment egyenesen a
csapáson, ahol a vadat szagoltá.

A presszós nő ismét a deszkafal mögé ment:
-Honnan tudja? ,
A férfi türelmetlen mozdulatot tett.

, - Szóval, zárás után.
- Zárás után - ismételte láthatatlanul a nő, de a szó végét le

begni hagyta.
Mikor kijött,.j(ezében a felmosó fával és a ruhával, a férfi új vonást

.látott arcán, IS az az érzése támadt, hogy nehezebb dolga lesz, mirit gon
dolta.
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- Maga három naponkint borotválkozik?
A férfi két újjal megreszelte ezüst állát, IS azt rnondta:
- Elvált, ne is tagadja!
A presszós nő nem emlékezett rá, mikor árulta el magát.
- Együtt Lakom valakivel - mondta.
A hallgatás azt jelentette, hogy a férfi mégsem tudott mindent,
- Maga oly,an... - köszorülte torkát a férfi - gazdátlannak

látszik.
Ö, a ravasz ráka! - háborodott fel magában .a presszós nő; érezte,

hogy halántéka elvőrösödik.

- Maga kimondja, amit akar - mondta gúnnyal, megdöbbenésére
azonhan elismerően hangzott; nevetni próbált, de ezzel is elkésett.

- Nézze, én nem szeretem a <sok dumát - fordult meg a férfi ten
gelye körül, hogya nő rnozdulatait követni tudja.

.Ekkor lépett be a harmadik.
A presszós nő felnézett, szólní akart, hogy nincs már kiszolgálás,

aztán megállt kezében a felmosó ruha; várt, maga sem tudta, mire, vé
gül mégis a fára tette a ruhát, a vödörbe mártotta, s faltól-falig ment vele.

Az idegen egy ideig az ajtóhan téblábolt, aztán meggondolta magát,
és a pulthoz lépett. Az ezüstállú rá Gem hederített; megforgatta szájá
ban :a füstöt, kifúj ta, vastag száját nyelvével kitolta, s a nő mozdulatain
ábrándozott.

Végül megszólalt:
- Az utolsó vendég.
Most az idegen következett volna, de hallgatott,
A másik ekkor rátette ezüst állát.az idegen arcára:
- Esik odakinn, szaki ? o

Kinn egyáltalán nem esett. Fülledt nyári este volt, tágrenyllt, lüktető

csillagokkal. A kis mel1ékutcát sötétben hagyta .a lámpák fénye. Két
szabó, egy tr.afik és egy dadogó cipész halott ablakai között csak a presz
szó üvege világított.

Míből gondolja? - szélalt meg váratlanul az idegen.
- Mert el van ázva.
Az idegen komoly maradt, szinte ünnepélyes. Szorosan egymásra

préselte két szájaszélét, a felső rágyüremlett az alsóra, mégis ellenállha
tatlanul ártadt belőle az ital bűze. Ingadozó vonásai hol előre, hol hátra
lökték körülötte az időt. Homlokát erőlködve felhúzta, akár egy csecsemő,

s azt rnondta:
-'- Kérek ... egy dupp-lát! - S mivel kételkedett, hogy megértet-

ték, más sorrendben megismételte: - Egy dupp-lát kérek ...
Látja, hogy a hölgy most nem ér rá !
Látom.
Mossa a követ - magyarázta a másik, akár egy üzletvezető.

Mossa - ismételte az idegen, s most már ketten nézték a nőt, és
ihiallgattak.

Különben is, nem hiszem, hogy ma itt kávét iszik.
- De én hiszem - tette rá öklét a másik a pultra.
- Hallottak ilyet! - dőlt ela borjú az ezüstállúban. - Beállít

tíz előtt egy perccel, és neki áll följebb!
-:-, Öt - mondta vaktában az idegen.
Igaza volt; feje fölött a falon a nagymutató most mászott a tizen

egyesre:
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- Mi az, hogy öt! - heveskedett a szivaros, mert már nem hagy-
hatta abba. '

- Nem tud ötig számolni ?
- Hallj,a, izé, maga ... - Az ezüstállú elsápadt, 'szivarja hamúja a

kőre hullott.
Az idegen feje kávé nélkül is kitísztult:
- Segítek: egy, kettő ... három ...
A presszós nő otthagyta vödrét, s mielőtt a szivaros karja mozdult

volna, rátette pirosra festett körmeit.
- Ne kötekedjenek ! - mondta, s ez olyan volt, mint egy ajándék.

A pult mögé került, s kitartón csak az ezüstállút nézte:
- Szerencséje, hogy még nem engedtem le a gőzt.

- Szerencsém - beszélt magában az idegen; piszkos ujjaival do-
bolni kezdett a pulton.

- Ideges a pók - kaccantott a másik a nő felé.
A nő nem viszonozta; arca keményebb lett a kőnél, szeme hideg,

mint két eldobott gyűrű.

Az idegen megkapta .a dupláját, s hangosan kavarni koz dte.
Ott a cukor - szólt rá a másik. - Három forint.
Hagyja! - mondta a presszós nő, s gyorsan órájára nézett.
Viheti a három forintját ! - közvetítette az ezüstállú.

Az idegen nem sietett; egész súlyával a púltra nehezedett, s .a nőre

nézett.
Gyilkos vagyok ----:- mondta.

Az asszonyra mintha vesszővel suhintottak volna; de lesütött szem
mel állta.

- Mí a kő! .- tolta közelebb könyökét a jszivaros, - És mivel,
ha szabad kérdeznem ?

Az idegen ezétnyitotta két tenyerét, s ujjait szótlanul rnozgatta.
Nő volt, persze - nyugtázta a másik.
Karcsú és fekete ... Szép, mint .az éjszaka ...
De hűtlen lett ...
Szent volt - tiltakozott az idegen, s hévvel megismételte: 

Szent ...
- La-La-la - rnondta az ezüstállú, szemét a mennyezetre jártatva;

rnost látszott, hogy szeme fehérje is fakó ezüst. - Es mikor üli le? Ha
kijózanodik, és rájön, hogy mese az egész? ..

- Nem mese - mondta torkából a másik. - Két éve ...
- Eszerint most szabadult.
A presszós nő egyikükre sem nézett, szeme összefont meztelen kar

Jan járt ide és oda, mintha nagyon untatná az egész. Aztán órájára né..
zett, s hidegen megszólalt:

- Tíz.
Az idegen homlokán sivár kis vízmosások tűntek elő, nedves szeme

lecsúszott a sziklafehér arcról, s úgy látszott, végleg megértett valamit.
- Hallja, záróra! - harsogta az ezüstál1ú. - Taps, függöny, meg

amit akar. De most már menjen! Vége akiskomédiának !
Úgy állt a pult előtt, akár egy kikiáltó. Szeméből hideg, ezüst fény

lövelt a másik felé, amitől az idegen képén bárgyú sértettség jelent meg,
de nem szólt ez már senkinek. ügyetlenül szippantott, felhúzta vál1át,de
a levegő benne mar:adt; aztán dűnnyőgött valamit, s távozott.
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A pl'€lSSZÓ6 nő szeme hirtelen rávillant, mintha hátbaszúrta volna
az idegent, olyan erővel, hogy utána ő maga is elgyöngült tőle.

- Nos? - mondta most már dicsőült képpel az ezüstállú: szemét
összecsípte a szlvarfüstben, lábát szétvetette, s megállt a helyiség köze
pén: egyedül maradt a szorítóban.

"Gyilkos vagyok ..." A presszés nő gyorsan kiöblítette a poharat, s
leszedte a pultot; a gőzt már előbb Ieengedte, "Szép, mint az éjszaka ..."
Aztán nyekk! - a verkli elnémult, belérekedt a szó. A nyekk 1J.gy hang
zott, mint a "s:;;ent" - aztán a verkli kívül volt az ajtón ...

- Nem figyel? ----: hallotta a "maga-is-egyedül-van-én-is" hangját,
egy kissé távolról, mintha a szoba megnyúlt volna.

"Nem mese ..." Nem, egyáltalán nem lehet azt mondaní, hogy mese.
"Két éve ..." Pontosan két év, két hónap és ... Mondja meg a napot is ?
De nem igaz, nem kettő ...

- Nahát, maga aztán... - hallotta ismét közelről a "jőjjön fel
nem-bánja-meg" szavait; most a helyiség szűk lett, akár egy folyosó, le
vegő nélkül.

"Tíz ..." Ezt ő mondta. Órát akart mond.ani, de az idő egyszeriben
kitágult, s évek lettek. belőle. Mikor kimondta, már tudta, hogy az ide
gen arcán megjelent a szavak tiszta jelentése: tíz év, az a tíz esztendő ...

- Megvárhatom ? Jőjjön már! - Ez megint a "g,azdátlannak-lát-
szík", '

... Igen, az a tíz év, ámít hideg tűvel karcoltak belé: várakozás és tü
relem, felzavart álom és ütlegek, könyörgés és felriadt gyermeki sírás ...
aztán pénz, nők és követelés, várokozás és könyörgés, előlről, szép sor
jában, körbe-körbe, akár egy lemezen. A lemez végén pedig a refrén:
"Gyilkos vagyok ..." és "Szép vagy, mint az ..." Ah, ugyan! ...

- Maga sosem akar zárni ?
- Várjon egy kicsit!
Az ezü<stál1 felragyogott, boldogan kifújta a levegőt - na, végre!
A presszós nő egy ideig a lejárt lemez némaságát hallgatta, az üres

magányt, mely két éve és két hónapja sustorog körülötte; aztán jutott
osak eszébe, -mit mondott. Nem ennek a halszeműnek mondta - csak
tudná, kinek! Annak, aki sosem fog ide belépni, mert nem akarja. S ha
egyszer belépne is, barnán vagy feketén, fiús mosolly.al vagy szernüve
gesen, nem hinne neki. Aki megégette magát, fél minden tűztől .. , Újra
kezdeni valakivel ? - elfáradt; már csak élni akar, vagy azt sem ... El
röppent kezéből a boldogság madara - egy férfi ütötte ki; nem lehet
többé visszahúzni ...

Egy hang, akár csomó a hurkori :
- Nem bánja meg,
És egy elfordított tekintet, melyet bosszúera Eirelel az ajtó csöröm

pőlése,

Ekkor lépett be a negyedik.
Barnahajú kisfiú volt, lüktető torokkal: megtorpant az ajtóban, s

azt kiáltotta:
- Anyu, anyu, láttam apát ! Szembe jött velem, itt az uteában !
Szeme anyjáról a férfina ugrált, próbálta kitalálni, miért hallgatnak.

Aztán kifárasztotta a közöny, a felnőttek áthatolhatatlan világa; szótla
nul a kőre rakta a székeket. leült az egyikre, térde közé szeritotta ke
zét, a falat bámulta, az órát, majd oa kályhát - figyelmeis kis arcán nem
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volt sem duzzogás, sem bánat. Önvédelem volt ez, vagy a felnőttek be
-csapása? Hogyan védje meg a nagyokkal szemben ,egy kisfiú azt, ami
nek a nevét sem tudja? ... Asítaní kezdett, kezét kikapta térde közül, 18 .
szájához tette, szeme elkőnnyesedett, aztán kítisztult - láthatóan unat
kozott.

A férfi hallgatott; nem vette le szemét a gyerekről.

- Hány éves - kérdezte végül rekedten.
- Kilenc - mondta gyorsan a presszós nő. - Amint látja, nem

vagyok egyedül ... nem vagyok ...
Elfulladt; süvöltő szél járta át, irdatlan pusztaságban, kezében egy

gyerek hideg kezével. Légszomja együtt nőtt minden emberi szomjúsággal.
A férfi összeszedte minden erejét, s az utolsó kérdésre készült.
- És az a - kezdte csikorogva -'-, szóval, az aki itt volt, az az

elázott alak ? .
..:- Ő volt a férjem.
Az ezüstállú maga dé bámult, vastag száját ismét kitolta, s bóloga

tott, mint a tapasztalattól érett kalász.
A gyerek megmozdult, széke reccsent, fejét is feléjük fordította i

mondani akart valamit, de várt, míg az idegen nem távozik.
A férfi a kihült hamuba nyomta szivarját - többször is, mintha az

nem tudná, hogy odavaló; érezte, hogy egy peroce1 tovább játszott az
idejénél.

- Jó éjt - mondta, s a hamuról utoljára a gyerekre nézett.
Elfordított tekintete olyan halott ezüst volt, amilyet a presszós nő

csak a kivetett halak hasán látott.
- Jó éjt! - szólt utána.
A húsos váll kifordult az ajtón, mint gyümölcsből a féreg.

-
JULES GILLE VERSEI

Jules Gille 190B-ban született egy 25.000 lakosú belga kisvárosban,
Marcinelles-ben, Hainot tartományban, nem messze attól a Charleroí-tól,
mely irodalmi hírnevét egyszerre köszönheti Verlaine-nek is, Rimbaud
nak is. Harmincöt esztendőn át volt görög-latin tanár; közben írt regé
nyeket, elbeszéléseket, színdarabokat, s mintegy negyven kötettel a háta
mögött, hatvan esztendős korában lépett föl költőként, egyszerre há
rom kötettel is. 1961-ben (Egyszerűség, Almáskosár, Avartűz). Ezeket kö
vette 1962-ben.a Rozskenyér című gyűjtemény, 1963-ban pedig a Dies
irae, s egy válogatás, Willy Bal élőszavával, Préjercnces címmel, amit
legjobban talán így lehet visszeadni: legkedvesebb verseim.

A Rozskenyér egyik versében a "szavairól" beszél: azokról, melyek
benne élnek és "szót kérnek". Egyszerű szavak ezek, mondja, ugyan
azok, melyeket a maga egyszerű munkái közt apja is használt: régi sza
vak, falusiak, földszagúak-és parasztiak, tele a rég! falusi élet ízeivel és
emlékeivel; napfényes, hársillatú, nyári szavak, 'mezők illatával, majorság
hangjaival tele; ezekkel énekli "a világ idícsőségét". Az egyszerű falusi
tájét: nem a vadon természetét. hanem az emberlakta, emberjárta. ember
művelte és emberi hagyományokat őrző vidékét. Talán a latin klasszíku
.sokkal való több mint három évtizedes foglalkozásnak is része van ben-
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