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Előszó helyettEgyes kritikusok, kevesen, az igaz, egyes külföldi kiadók, akik megszokták a jó vaskos, kiadós könyveket, szememre vetették, hogy csupa rövid regényt írok.Ez itt különösen rövid. Hosszú lére ereszthettem volna. De ha ezt tettem volna, úgy erezném, hogy bűnös vagyok, mert becsaptam az olvasóimat és önmagamat.•f-   i-        im-i •' •    -»-r                             Georges SimenonEpahnges, 1967. június 27. lE/ már a második éjszaka volt. Ébren maradt, amíg csak bírt, sokáig tartotta nyitva a szemét. A fémredőnyök átengedtek léceik közt egy keveset a két villanylámpa nyers fényéből, amely megvilágította az utcát a pázsiton túl.Blanche aludt. Képes volt azonnal elaludni, mihelyt ágyba bújt. Szinte vackot csinált magának, mint az állatok. Pár pillanatig mocorgott, belesüppedt a matracba, fejét a párnába temette.- Jó éjszakát, Emilé.. .A férfi föléje hajolt, arcon csókolta, ajka néha a hajfürtjére tévedt.- Jó éjszakát, Blanche. ..Néha megesett, hogy öt vagy tíz perc múlva meghatározhatatlan gyöngédség fogta el, mint valami lelkifurdalás, és leheletszerűén odasúgta:- Szép álmokat...Az asszony csak ritkán felelt, s Emilé hamarosan meghallotta sajátos lélegzését. Házasságuk elején tréfálkozott is miatta:- Tudod, hogy horkolsz?Blanche olyan nyugtalan és zavart arcot vágott, hogy a férfi sietve hozzáfűzte:-  Nem is igazi horkolás... Enyhe zümmögés, mint méh röpte a napfényben...-  Nem zavar?-  Ugyan már... Éppen ellenkezőleg...És nem hazudott. Ez a ritmikus zümmögés többnyire lassan álomba ringatta, s azon kapta rajta magát, hogy ő is abban az ütemben lélegzik.Ezen az éjszakán nem akart elaludni. Várt, feje a fal közelében.Tizenegy óra tájban hallotta, hogy a túloldalon az asszony; lefekszik. A két lakást elválasztó fal nyilván vékony volt, vagy ezen a ponton valami hiba volt a kőművesmunkában, egy törött tégla tán?Az az asszony bizonyára elalszik, mint tegnap is. Feltéve, hogy nem várakozik, akárcsak Emilé.Hébe-hóba zajt észlelt, ahogy egy autó megállt valamelyik épület előtt. Hangok szűrődtek be hozzá. Majdnem mindig párok érkeztek. A motor leállt. Emilé kitalálta, hogy a kulcsot keresik, a nő a táskájában vagy a férfi a zsebében. Hamarosan fénynek kell feltűnnie az egyik ablakban.Emilé elégedetlen volt magával. Szégyenkezett. Néha behunyta a szemét, azzal a szándékkal, hogy átadja magát az álomnak, de szinte azonnal ellenállhatatlan vágy fogta el újra, hogy hallga-tózzon, mint előző este.Hány óra volt a múlt éjjel, amikor az a férfi hazajött ? Még csak nem is tudja. Utána nem mert villanyt gyújtani, hogy megnézze az ébresztőórán, hány óra van. A lárma, a hangok, a nevetések meg a többi felriasztották álmából. Még nem szokta meg az életet a házban, ahol első ízben aludtak, és minden végzetszerűen különbözött a Francs-Bourgeois utcától.Mindenesetre több mint egy óra hosszat tapasztotta fülét a falhoz, hogy jobban halljon, s amikor minden elnémult, már nem volt teljesen ugyanaz az ember.Ezt bizonyítja az is, hogy bár aludni vágyik, mégis erővel tartja vissza magát, hogy ébren maradjon, és újra hallgatózhasson. Ez így játszódik le minden éjjel? A szomszédok férj és feleség? Vagy csak néha-néha ismétlődő látogatásról van szó?Nem látta sem az egyiket, sem a másikat. Gyakorlatilag semmit se tudott az épület lakóiról, azt se, hogy hányan vannak. A nyolc emelet mindegyikén legalább két lakás van. Sőt több, mert a hirdetőtábla öt-, négy-, háromszobás lakásokat jelzett, nem beszélve a garzonokról.Nemcsak egy épület van, de legalább húsz, mind egyforma, s az egész egy mértani ábrát alkot, mindegyik előtt ugyanannyi10négyzetméter pázsit és ugyanolyan fák, amelyeket éppen hogy átültettek.Emilé nem bánta meg elhatározását. Egyébként együtt döntöttek így, Blanche meg ő. Körülbelül két éve, hogy egy reklámot olvasott az újságban a modern városokról, amelyek egyre nagyobb számban sorakoznak Párizs körül.- Nem gondolod, hogy egy kicsit elveszettnek éreznénk magunkat?Blanche sohase nyilvánított határozott véleményt. Legfeljebb, ha kérdés formájában tett egy-egy ellenvetést. Emilé volt a férfi, a férj, a családfő.Alain viszont majdnem fellázadt.- Mit kezdjek én egy lakótelepen? Arról nem is beszélve, hogy gimnáziumot kell változtatnom.- Apád dolga a döntés, Alain...- Apám már elmúlt tizenhárom éves. Sohase megy el este hazulról, legfeljebb hébe-hóba veled, moziba. Még barátai sincsenek. Nekem viszont vannak barátaim!- Ott majd új barátokat szerzel magadnak...- Te talán tudod, hogy miféle embereket találunk Fénylakon?. .. Különben is ez nem helységnév, egy város vagy falu neve, csak egy szó, amit a reklámügynökök találtak ki...Alain morgott, mint minden évben, amikor a vakációról határoztak.- Már megint Dieppe, ahol minden másodnap esik, és többnyire túl hideg van a fürdéshez... Mért nem megyünk Spanyolországba, mint minden barátom?- Mert apádnak nyáron nincs szabadsága, és csak hétvégeken jöhet le hozzánk...- Mi ketten viszont elmehetnénk Spanyolországba, nem?- És hagyjuk otthon őt egyedül minden vasárnap?Még csak júniusban jártak. Még semmit se döntöttek el. Éppen elég dolguk volt a költözködéssel.Emilé nem akart elaludni. Szükségét érezte, hogy megint hall-gatózzon, de gondolatai homályosabbá váltak. Hirtelen megha-11ragudott a feleségére a horkolásért, ami lassan már lélegzetét is megszabta. El fog aludni, és nem biztos benne, hogy felriad-e álmából, mint az elmúlt éjjel.Blanche nem szokott éjjel felébredni. Ébresztőórára se volt szüksége. Hat órakor - két-három perc eltéréssel - kinyitotta a szemét, nesztelenül kibújt az ágyból, és pongyolával, papuccsal a kezében a konyha felé indult.Még a Francs-Bourgeois utcában is sikerült zajtalanul becsuknia az ajtót, pedig az ferdén volt beakasztva.Nevetséges így várni valamire, ami talán be se következik. Emilé szégyellte magát. Mivel mentegetőzne, ha rajtakapnák, hogy a válaszfalhoz szorítja a fülét?Blanche-tól nem félt. Blanche a felesége. Tizenöt évi házasságuk alatt soha egyetlen szemrehányást nem tett még a férjének. Soha nem is gúnyolódott vele, még a legszelídebben se, mint a legtöbb nő.Mégis tartott ítéletétől, a szemében felvillanó bizonytalan fénytől, egy kissé jelentősebb, kérdő tekintettől.A múlt éjjel aludt, tehát nem hallotta a kocsit, mielőtt felébredt volna a hangokra. Valószínű, hogy a férfi autón jött. Reggel a járda mellett meglátott egy leereszhető tetejű, cseresznyepiros sportkocsit, amelynek színe erősen eltért a legtöbb autó szürkéjétől.Az autójuk...Minden elmosódott, és amikor kinyitotta a szemét, a redőnyön át nem az utcai lámpák fénye szűrődött be, hanem a reggeli nap. Megtapogatta a mellette levő ágyat. Blanche már felkelt, s a férfi úgy vélte, már érzi is a kávé illatát.Rosszkedvű volt, elégedetlen önmagával. Azért is elégedetlen volt, hogy elaludt, és azért is, hogy megpróbált ébren maradni.Örülnie kellett volna. A falak fehérek voltak, tompított fehérek, inkább elefántcsontszínűek, sehol egy folt rajtuk, sehol egy repedés. Ez már nem a Francs-Bourgeois utca sivár, virágdíszes tapétája, amely helyenként elvált a faltól, és nem is az apjáé a Kremlin-Bicétre-i kis házban.12Éveken át, illetve egész életében gyűlölte a virágdíszes Japétát, amely bizonyos felfogást és lelkiállapotot testesített meg a szemében.Emlékezett egy nyárra, hét-nyolc éves korából. Abban az időben a kisemberek még nem özönlöttek a tengerparti fürdőhelyekre, sem a határon túlra.Egyesek egyáltalán nem mentek szabadságra. Mások elutaztak valami faluba, ahol rokonaik éltek, és a fő szórakozás a békahalászat volt holmi libaúsztatóban. Mindennek trágyaszaga volt. A szobáknak is. A tehénbőgés már kora reggel felébresztette az embert.Hetenként egyszer még eljár Kremlin-Bicétre-be, meglátogatja özvegy édesapját, aki negyven évig volt tanító, s most nyugdíjban van. Három mészkőből épült családi ház áll még a bérpaloták közt, s mihelyt az ember benyit az ajtón, felhangzik az ebédlő rézórájának ketyegése.Most tiszták voltak a falak Emilé körül, nem viselték magukon az előző lakók életének nyomát!Ők az elsők. Kelet felé az egyik épület még nem készült el, és egy óriási daru emelte égnek ferde karját.A komódon, az éjjeliszekrényen és egy ovális asztalkán kívül nem volt más bútor a szobában, csak egy ágy, hiszen itt már nem volt szükség az óriási diófa ruhásszekrényre, amely a Francs-Bourgeois utcában minden helyet elfoglalt.Egy szót se szólt, amikor két napja a fal mellett, hosszában elhelyezték az ágyat. Megnézte a komódot, Blanche nagynénjének nászajándékát, az éjjeliszekrényt és a fakó kárpitozású alacsony fotelt.A költözködéskor sajnálkozva váltak meg bizonyos bútoroktól, amelyek feleslegesek lettek, vagy túl sok helyet foglaltak volna el.Most viszont kelletlenül nézte azokat, amelyeket magukkal hoztak. Blanche-nak még nem szólt róla. Majd később, pár hét múlva. Az asszony konzervatívabb, szentimentálisabb - Emilé13számított rá. hogy csak nehezen és némi szomorúsággal lesz hajlandó megválni például az ágyuktól.Blanche szemében ez az ágy jelképe közös életüknek, egyesülésüknek, szerelmüknek, Alain születésének, tizenöt év örömeinek és kisebb betegségeinek.A férfi benyitott a fürdőszoba ajtaján. Alain meztelenül állt a fürdőkád fölé emelkedő zuhany alait.-  Hány óra van ? - kérdezte a srác.-  Fél hét.-  A reggeli kész ?-  Még nem voltam a konyhában.-  Mamát nem láttad?-  Még nem.- Tudod, jobban szeretném, ha tíz perccel korábban indulnánk. Tegnap éppen akkor érkeztem, amikor már be kellett menni az osztályba, és alig volt annyi időm. hogy a sor végére álljak.-  Egy kamion tartóztatott fel minket.-  Kamionnal naponta találkozik az ember.Ugyan mért írnak a terveken fürdőhelyiséget fürdőszoba helyett? Pedig ez itt igazi fürdőszoba, sötétkék kőpadlóval és világosabb kék csempés falakkal, és nem kell megvárni, amíg egy ócska autogejzír begyullad, és megtölti a fürdőkádat.A Francs-Bourgeois utcában sokat szenvedett a fürdőszoba miatt, amely tulajdonképpen nem is volt fürdőszoba, hanem csak úgy eszkábálták össze, s amelynek tejüveg ablakán át nem is lehetett látni a kandallónál alig nagyobb udvart.Mindez a múlté, s vele együtt a múlté az utcának már kora reggel felhangzó plebejus lármája is.Új életet kezdünk! - kiáltotta Emilé, amikor az új lakás papírjainak aláírása után hazatértek.Üj életet! Vajon lehet-e valaha is új életet kezdeni?Pedig a férfi nem csalódott. Semmi oka nem volt a panaszra, nem volt oka arra gondolni, hogy rosszul választott.-  Ha este. reggel legalább negyedórával tovább láthatnánk a napot! - siránkozott közel tizenöt éven át.14Most láthatta. A hálószobát, mihelyt felhúzta a redőnyt, napfény öntötte el. Ablakot nyitott, és odaát, legalább harminc méterre, meglátott egy fehér épületet, amely ugyanolyan volt, mint az övék. Odaát is minden lakáshoz cementerkély tartozott, s némelyik erkélyen fehérnemű száradt.A Francs-Bourgeois utca alig öt méter széles volt azon a helyen, ahol még három napja is laktak, s ha egy járókelő szembejött, le kellett lépni a járdáról.Két repülőgép zúgott az égen, néha eltakarta őket a reggeli ködpára. Csak nyolc kilométerre voltak Orlytól.-  Maguk nem esnek a kifutópályák irányába - nyugtatta meg a gondnok. - Csak enyhe zajt fognak hallani, és gyorsan hozzászoknak. Minden lakó kifogásolta, de később már senki se panaszkodott rá.Emilé felvette kék köntösét, és keresztülment azon a helyiségen, amelyet a tervrajzokon lakószobának neveztek. Ezt a szót se szerette. Fürdőhelyiség, lakószoba. Ez utóbbi ebédlő és szalon volt egyszerre, mert egy méter magas falacska két részre osztotta.Jobb híján egyelőre egy pozsgás növényt tettek rá egy réz virágtartóban, amely ősidők óta ott volt a Francs-Bourgeois utca ebédlőjében.Az asszony, kezében serpenyővel, odanyújtotta a homlokát.- Jó reggelt, Emilé... Jól aludtál?... Éppen fel akartalak ébreszteni, amikor meghallottam, hogy Alainnal beszélgetsz... Jön már reggelizni ?Alain két tükörtojást evett, az apja ellenben megelégedett egy feketekávéval, néha egy kiflivel. Blanche már felkereste a péket, megállapodott vele, úgyhogy fél hétkor friss kenyeret és kiflit tettek le az ajtajuk elé.- Szép nap ígérkezik. . .-  Meleg lesz... - vetette ellen Emilé. Majd hozzátette, bár maga se hitt benne:- Délutánra biztosan kitör a vihar. . .Ez valószínűleg nem volt igaz, és haragudott is magára, amiért15így - szinte rosszindulatúan - elhomályosítja ezt a ragyogóan induló délelőttöt.Fénylak! Ostoba név. amelyen érződött a mesterkéltség, a reklám, a palifogás. Emilé elképzelte, hogyan is törte a fejét a pasas, akit megbíztak az új lakótelep elnevezésével.Nyilván megmondták neki:-  Legyen derűs, napfényes. . . Feltétlenül sugározzon életörömet . . .Tisztaforrás már van valahol, és különben is itt nincsen forrás. Sőt egy Csupanap telep is létezik valamerre. Emilé nem bírta elképzelni, amint éppen közli valakivel, hogy Csupanapon lakik.És Fénylak?A konyha nem volt nagy. de tökéletesen berendezték, mint a kiállításokon.-  Megtaláltad a mészárost ?-  Minden reggel átjön Rungis-ből. Elég. ha telefonon leadjuk a rendelést. Pár hónapon belül húsosztály és halosztály is nyílik az önkiszolgálóban. . .Alain bukkant fel: felöltözve, nedves hajjal.-  Kész van?- Csak a tojásokat kell megsütni.A fiú leült a politúrozott asztal mellé, s maga elé tett egy angol tankönyvet. Emilé, a lakószobán átvágva, magával vitte a csésze kávét, amelyet a felesége közben kitöltött neki. és a fürdőszoba felé tartva néha megállt, hogy igyon egy kortyot.Ugyan felkelt-e már az a férfi és nő a fal túlsó oldalán? Valószínűleg nem. Tegnapelőtt éjjel három óra volt. mire elaludtak. vagy még annál is több.Furcsán elmosolyodott. Önmagát gúnyolta. Ha azok hajnalban fekszenek le és késő délelőtt kelnek, nem valószínű-e, hogy sohase találkozik velük?így aztán egyikükről sem fogja megtudni, hogy milyen. Bizalmas ügyeikről sokkal több értesülést szerez, mint amennyit legjobb barátairól, családjáról, sőt feleségéről szokott tudni az ember, de találkozhat velük az utcán, anélkül, hogy felismerné őket.16A fürdőkád nedves volt; egy frottírtörülköző a kőpadlón hevert. Elátkozta a fiát, és örömmel gondolt rá, hogy az ősszel már a villejuifi gimnáziumba fog járni. Nem kell többé nyolc órára bevinnie Párizsba. Alain autóbuszon fog járni. Apja pedig nem lesz kénytelen agyonütni egy órát irodanyitás előtt.A vizsgák időszakában nem lehet más gimnáziumba vinni a srácot. Jó csomó ilyen probléma adódik. Egy részükre számítottak is. Jelentéktelennek, könnyen megoldhatónak látszottak. Mért kezd Emilé egyszerre nyugtalankodni?Tulajdonképpen nem is nyugtalankodott. Még csak csalódást sem érzett. Olyan volt ez, mint gyermekkora egyes vasárnapjai. Szülei terveket kovácsoltak. Például a Szajna partján fognak ebédelni, és takarékosságból persze magukkal vitték az ennivalót. Autójuk nem volt. Gyalog mentek. Homokbányákon vágtak át.-  Vigyázz a vizesgödrökre, Emilé. . .Szeretett volna - mint olyan sokan - hirtelensültet enni egy zöldvendéglőben. A fű, amelyre letelepedtek, poros volt, és kétes szagot árasztott.Végül is mért vesztek majdnem mindig össze, néha már indulás előtt, néha csak késő délután? Az anyja ideges volt. Mint Blanche, látszólag ő is félt a férjétől, holott a valóságban a férfi alkalmazkodott hozzá.Amikor autójukon megérkeztek - mögöttük a költözködést lebonyolító kis teherautó -, csupa lelkesedés volt.- Most kezdődik csak az élet, majd meglátod!-  Eddig nem voltál boldog ?- De igen... Csakhogy...Végül is, akárhogy vesszük, új helyre, tiszta lakásba kerülnek, olyan díszletek közé, amelyeket még nem fakítottak ki más, kisszerű életek, nem itatták át a falakat és a padló'l csalódásaikkal, gondjaikkal, nyomorúságukkal és betegségeikkel.- Nézd, milyen derűs!És felpillantva meglátott egy ablakban, a lakásuk alatt, egy kopasz fejű öregembert, kivörösödött szemmel, szinte élettelenül, kurta pipával a szájában.17Leggyorsabban úgy érhettek ki az autósztrádára, ha megindultak a még befejezetlen úton, amely a vasút alatt vezetett. Keresztülmentek egy épülő lakótelepen, ahol az utcák még csak sejlettek, és jobb kéz felől meglátták az orlyi légikikötőt.Alain, aki apja mellett ült a 404-es Peugeot első ülésén, különösebb lelkesedés nélkül nézegette a tájat.-  Mire gondolsz?-  Hogy új barátokat kell szereznem. De annak alapján, amit eddig láthattam, nem lesz könnyű.-  Nem örülsz, hogy otthagytad a Francs-Bourgeois utcát?-  Mért kellene örülnöm neki?-  Most nagy szobád van. Minden reggel megfürödhetsz vagy lezuhanyozhatsz, és nem kell megvárnod, amíg a vízmelegítő elhatározza, hogy működni fog. Jövőre az úszómedence is elkészül.- Tekintetbe véve a lakók számát, fel kell majd iratkozni, ha fejest akar ugrani az ember.-  Legközelebbi születésnapodra veszek neked egy mopedet. Nem kell autóbuszra szállnod, hogy elmenj a gimnáziumba.-  igazán kíváncsi vagyok, milyen gimnázium lehet Villejuifben ?Jovis némi bűntudatot érzett. A feleségénél se tapasztalt lelkesedést. De meggyőzte magát, hogy költözködésük mindnyájuk közös javát szolgálja, és boldoggá teszi őket.Talán Blanche is. fia is úgy van ezzel, mint jómaga? Ő semmit sem sajnál. Ez még korai volna. Az új benyomások alig negyvennyolc órásak.Hiányzott még a kapcsolatok felvétele, legalábbis Jovis esetében. Úgy képzelte, hogy zökkenő nélkül fog belépni új életükbe, hogy minden azonnal megszerveződik körülöttük, és együtt örülnek majd, amikor megszabadulnak a poros múlttól.-  Mit csinál majd a mama egész nap?Emilé rásandított a fiára, mert meglepte a kérdés. Mit akarsz mondani ezzel? Azt csinálja majd, amit eddig.-  Azt hiszed ?Váratlanul már ő se hitte. De azért így válaszolt:18Mit csinált Párizsban? Takarított, bevásárolt, kiment a piacra, főzött...-  Nem mész majd haza ebédelni, és én se, ha Villejuifbe járok gimnáziumba. Fénylakon csak egy üzlet van. Körös-körül minden olyan, mint egy üres telek. Az ember nem sétál egy üres telken.Az apa mindig szerette Alain helyeslését hallani, és bántotta, hogy ezúttal hiába várja.- Nem szereted az új lakást ?- Semmi kifogásom a ház ellen.- Ha majd berendezzük a szobádat...- Olyan kevés időt töltök a szobámban!-  Ma este Beszerelik a televíziót.- Tudom.- Hátakkor?- Akkor sincs semmi.Máris elmarasztalta új életüket, pedig még ki se próbálta. De ha Emilé tévedett, régen rossz. Visszakozni már késő, hiszen a lakást megvették tizenöt évi törlesztésre.Az Italie kapunál letértek az autósztrádáról, és a Szajna felé tartottak, majd az Austerlitz-hídon átkeltek rajta. Valamivel ar-rább, Alain a Saint-Paul metróállomás közelében a Nagy Károly gimnáziummal szemben kiszállt a kocsiból. Öt perc hiányzott a nyolcból.-  Van pénz nálad ?A srác ellenőrizte, hogy ott van-e a zsebében. Ebédre kapta, így születtek a problémák, mint ez is, amelyet előző este kellett megoldaniuk.Emilé nem ebédelhet Alainnal, mert nem tudhatja előre, hogy hány órakor távozik az irodájából. Mind a ketten külön oldják meg a dolgot.Amikor még a Francs-Bourgeois utcában laktak, minden köny-nyű volt, mert csak pár száz métert kellett megtenniük, és terített asztal várta őket.Blanche azzal töltötte az előző napot, hogy elrakta a fehérneműt19és a ruhákat a beépített szekrényekbe. A fürdőszoba és Alain szobája közt volt egy öltöző, amelyet három oldalról beépített szekrények vettek körül.-  Mit szólsz hozzá, milyen praktikus lesz? - kiáltott fel Emilé, amikor - három hónapja - látogatást tettek az épp hogy felépült lakásban.A vízvezetékszerelők és a festők még dolgoztak. Nehezen lehetett felbecsülni az üres szobák nagyságát, ahol minden szó különös visszhangot keltett.-  Mit szólsz hozzá?- Nagyon jó - mondta Blanche szófogadóan.És körülnézett, mintha megpróbálná elhelyezni magát ebben az új világmindenségben.-  Feleannyit kell csak takarítanod, mert itt mindent könnyű karbantartani. Azonkívül mindenfelé beépített szekrények vannak.- Előbb ki kell ismernem magam.Előző este, amikor felhozták a bútort, az egyik beépített szekrény ajtaját összetévesztette a lakószobáéval. Ez csak szokás kérdése.A Francs-Bourgeois utcában a lakás úgy simult a testükre, mint egy régi ruha a felhalmozódott szagokkal és a mindent beborító patinával, amely nem tőlük eredt, hanem ismeretlen emberek több nemzedékétől.Semmi se működött rendesen, sem az ablakok, amelyeken befújt a szél, sem a spaletták, amelyekről hiányoztak a kampós-rudak, sem a bejárati ajtó retesze, amelyet csak akkor lehetett félrehúzni, ha az ember kissé felemelte az ajtót.Malard-ék, akik fölöttük laktak, minden este fél tizenkettőig nézték a televíziót, ők meg olyan erősen hallották a zajt, mintha az ő lakásukban lett volna.A környék boltjaiban Blanche-nak sorba kellett állnia, és végig kellett hallgatnia a vénasszonyok fecsegését, akik minden reggel új titkokat meséltek egymásnak.Jovisnak egy egész órát kell agyoncsapnia. Az irodája csak ki-20lene órakor nyit. A Vosges tér felé tartott, s a Turenne utca sarka közelében leállította a kocsiját.Előző nap is idejött, hogy megigyon egy kávét a sarkon, egy kávéház teraszán. Csak négy-öt kerek márványasztal és néhány szék állt a járdán. A ponyvát leengedték, mert már meleg volt, és a nap egyenesen a homlokzatra tűzött.Elég ideje volt, hogy elejétől végéig elolvassa az újságot. Ma reggel is el fogja olvasni, és a következő reggeleken is, amíg csak véget nem ér az iskolaév, s neki nem kell többé elvinnie a fiát a Nagy Károly gimnáziumba.A pincér ott állt előtte. Hozzon nekem. . .Tétovázott, de meglátta az üvegtáblán a zsírkrétával írt szavakat: „pouillyi bor érkezett". .-  Egy pohár Pouillyt. . .Keveset ivott, csak akkor engedett meg magának egy-egy aperitifet, ha történetesen barátaival volt együtt, vagy néha, vasárnap este, amikor Blanche-sal és Alainnal kimaradt. Étkezéskor megelégedett egy-két pohár vörös borral.Keresett egy újságot valamelyik asztalon a belső helyiségben. Abból az időből ismerte ezt a bisztrót, amikör még homályos volt, az ócska pultot bádog borította, a padlót fűrészpor, és egy félkarú auvergne-i volt a tulajdonos.Az auvergne-i meghalt. Az új tulajdonos mindent átalakíttatott, rézpultot állíttatott be, hozzá világos fajú polcokat, új asztalokat, új székeket. Most már étvágygerjesztő hentesáruk közt igazi hideg ebédet ehetett az ember.-  Igaz, hogy elköltözött a negyedből ?Két napja. Orlytól körülbelül tíz kilométerre telepedtünk le. De munkahelyet nem változtatott? Még mindig a Bastille téren dolgozik?-  Ott hát.-  Egy olyan lakótelepen lakik, amilyet többet is látni a déli autósztrádáról ?-  Nem éppen lakótelep. . .21Fénylak nem volt igazi lakótelep. A házak nem alacsony bérű lakóépületek voltak, hanem gondos konstrukciók, és a betontömbök közé zöld térségeket telepítettek.A vállalkozó nyilván habozott, hogy használja-e a rezidencia szót. amellyel a luxusépítkezéseket szokták jelölni. Ezzel könnyen elijeszthette volna a középosztálybeli vevőközönséget. Megelégedett tehát vele. hogy Fénylaknak nevezze el a környéket, és más megjelölést ne használjon.-  A feleségének tetszik ?-  Azt hiszem.Majd hozzászokik. A nők lassabban alkalmazkodnak, mint rni. Amikor letelepedtünk ezen a környéken, hat hónapig azt hittem, hogy a feleségem idegbajt kap. A Clignancourt utcában az egész városnegyedet ismerte.A Pouilly friss és száraz volt. Emilé jóformán egy hajtásra meg-itta. és pár perc múlva kedve támadt egy másikra, úgyhogy intett a pincérnek.Nem volt komoly oka rá, hogy gondterhelt, nyugtalan legyen. Voltaképpen csak egy dolog izgatta: az, ami az első éjjel a válaszfal mögött történt, vagy inkább az á körülmény, hogy végighallgatta, s amit hallott, annyira megzavarta, hogy a következő éjjel megpróbált ébren maradni.Szegyeiké magát. I így viselkedett, mint azok a fickók, akik meglesik a párokat. Mindez ellentétben állt a jellemével, a meggyőződéséve! és azzal az életmóddal, amelyhez mindig lelkiismeretesen ragaszkodott.Ez ideig békéber élt önmagával, tudta, hogy tőle telhetőleg igyekszik boldoggá tenni az övéit, és teljesíteni kötelességeit a családja és a munkaadói iránt.Hát nem nevetséges, hogy haragszik magára, amiért meglepetésszerűen rázúdultak különböző zajok, hangok és szavak, amelyek egy addig nem is sejtett világot fedtek fel?Eszébe jutott egy pajtása a Kremlin-Bicétre-i iskolából, ahol az egyik osztályban az apja tanított. A pajtása volt az egyetlen \örös hajú fiú az osztályban, és azt állították róla, hogy büdös,mert az apja utcaseprő. Ez a fiú magasabb és szélesebb vállú volt a többinél, az arcát szeplő pettyezte.-  Láttad már, hogyan mászik az apád az anyádra ?Emilé elpirult. Nyolc-kilenc éves lehetett, és még élt az anyja. Azt tudta persze, hogy a gyerekeket nem a gólya hozza, de ismeretei nagyon hézagosak voltak, és nem is kívánkozott többet megtudni.Feszélyezte, hogy az anyjára gondolva-elképzeljen bizonyos mozdulatokat, amelyekről tanulótársai halkan beszélgettek.- Ők nem csinálnak ilyet - válaszolta. - Különben testvéreim is volnának.A másik fiút Ferdinand-nak hívták.-  Azt hiszed? Nahát, te még naiv vagy, öregem! Én bizony láttam, hogyan csinálják az öregeim. A kulcslyukon át néztem. A szülők is olyan emberek, mint mindenki más. Először is nem az apám kezdte, hanem az anyám.Emilé szégyellte meghallgatni, de azért égett a vágytól, hogy kérdéseket tegyen fel. Végül is így dadogott, s közben gyűlölte magát:-  Ruhátlan volt ?-  Meghiszem, hogy ruhátlan! Na, figyelj csak ide. ..A legrosszabb emlékei közé tartozott, és évekig tartott, amíg - ha elfelejteni nem is tudta - legalább hosszabb időszakra kiűzte emlékezetéből.Amikor az esküvőjük estéjén kettesben maradt Blanche-sal egy dieppe-i hotelszobában, hirtelen eszébe jutottak Ferdinánd szülei, és ez kis híján tönkretette a nászéjszakájukat.Bizonyos estéken lefekvés előtt még most is egy ruhadarabot vagy törülközőt akasztott az ajtójuk kilincsére, hogy eltakarja a zárat, mert önkéntelenül a fiára gondolt.Vajon Blanche észrevette-e ? És amolyan jelféle lett-e számára?Emilé becsületes volt, természettői fogva szemérmes, és ugyancsak természettől fogva igyekezett nyájas lenni mindenkihez.És talán nem sikerült ? Megért persze nehéz időket, különösen amikor munkába állt - aüghogy elvégezte a gimnáziumot23Depoux úrnál, a bicétre-i közjegyzőnél, akinek faragott kövekből épült háza két utcányira volt az otthonuktól.Minthogy sikeresen letette az érettségi vizsgát, azt képzelte, hogy érdekes feladatokat fognak rábízni, csakhogy úgy bántak vele, mint egy közönséges írnokkal, sőt irodaszolgával.Ő ment el, hogy kiürítse a postafiókjukat, ő bélyegezte fel a leveleket, ő tette vissza az irattartókat a polcokra. Depoux úr szívbeteg volt, s attól való féltében, hogy rohamot idéz elő, nesztelenül járt, mintha meg se mozdítaná a levegőt, és halkan beszélt.- Jovis úr, már megint elfelejtette kiüríteni a papírkosaramat. Ami meg a pohár vizet illeti, már nem is számítok rá, hogy pontosan tíz órára behozza. Tíz óra két perc van.A pohár víz segítségével nyelte le egyik piruláját a sok közül, amelyeket naphosszat szedegetett...-  Mire gondol, Jovis úr?- Nem is tudom, uram.- Én azért fizetem magát, hogy a munkájára gondoljon, nem azért, hogy álmodozzon.Egy különösen sötét sarokban ült az amúgy is rosszul világított irodában, ahol két írnok ügyködött, s ezek az írnokok se voltak kíméletesebbek hozzá, mint a közjegyző.-Szaladj, vegyél nekem egy sonkás szendvicset, Félhold...Szerencsére ez volt életének egyetlen korszaka, amikor gúnynevet ragasztottak rá. Az arca széles volt, ez igaz; a bőre sápadt és fakó; az orra túl kicsi, és puhának látszott.- Olyan vagy, mint a holdtányér - mondták kétszer-háromszor a gimnáziumban.Depoux úrnál Félhold lett belőle; isten tudja, talán ezért vett feleségül egy majdnem csúnya nőt.Mert Blanche köznapi arcú volt, fölöttébb bájtalan, jelentéktelen, az a fajta lány, akivel gyakran találkozni a külvárosi utcákon, és akit gyakran látni az üzemek kijáratánál.A lány árva volt, egy nagynénje nevelte fel Kremlin-Bicétre-ben, és sohasem panaszkodott a sorsára. A nagynéni, egy varrónő, parányi lakásban lakott egy hentesüzlet fölött.24Tizenöt éves korában Blanche-t alkalmazták a Peloux-féle fűszerüzletben mint elárusítót, vagy inkább mint mindeneslányt.Jo vis gyakran járt oda bevásárolni. Kellemes benyomást tett rá a lány nyugalma, a belőle áradó derű. Mihelyt megszólították, elmosolyodott, s ez a félénk mosoly elég volt hozzá, hogy kis híján megszépítse.Emilé később Gagnaire és Charat-nál dolgozott, a Caire utcai exportvállalatnál, esténként pedig könyvelői tanfolyamra járt.Nem maradt ki a házasságuk után sem, amikor a Francs-Bourgeois utcában telepedtek le, s ugyanakkor angol és spanyol leckéket is vett.Semmit se köszönhetett a szerencsének. Sokat dolgozott. Blanche is, úgyszólván gyerekkora óta.A harmadik pohár fehér bort már megtagadta magától, bár kedve lett volna rá, de ez elvei ellen volt. Már azért is haragudott magára, hogy két pohárral megivott, ahelyett, hogy megelégedett volna egy csésze kávéval.- Pincér, mivel tartozom?A kocsit ott hagyhatta, ahol éppen állt. Nehéz lett volna a Bastille térhez közelebb helyet találni.A tér rácsai mellett indult el, aztán keresztülment a Pas-de-la-Mule utcán, jobb kézről befordult a Beaumarchais körútra, és pár pillanatig pipákat nézegetett egy kirakatban. Egy ideje arra gondolt, hogy a cigarettáról áttér a pipára, de félt, hogy nevetségessé válik.Az utazási iroda egy vendéglő és egy bank közt volt. Pár év óta itt is minden megváltozott. Armand úrnak, Louis Barillon fiának, modernebb elképzelései voltak, mint az apjának, így hát átalakították a portált és a helyiségeket, amelyek világosakká és csillogóakká váltak.Jovis feladata volt, hogy kulcscsomójának egyik kulcsával felengedje a vasredőnyt, és kinyissa a vastag üveglapú főbejáratot, amely magától kitárult, mihelyt egy ügyfél közeledett hozzá.Hamarosan megérkezett a három tisztviselő, majd Germaine25kisasszony, a gépírónő, aki minden reggel változatlanul azzal kezdte, hogy bezárkózott a toalettre.- Jó reggelt, Jovis úr.- Jó reggelt, Remacle.- Jó reggelt, Jovis úr.- Jó reggelt, fiacskám.Mert az utóbbi, akit Dutoit-nak hívtak, csak tizenhét éves volt, és alig egy méter hatvan.- Jó reggelt, Jovis úr.- Jó reggelt, Clinche úr...Ezt az egyet urazta, mert Clinche már elmúlt ötvenéves. A munkában eltöltött éveinek száma szerint tulajdonképpen Clinche-nek kellett volna átvennie a Bastille téri iroda vezetését.Armand úr kegyetlen volt régi alkalmazottjához.-  Sajnálom, Clinche, de lehetetlen, hogy magára bízzuk a fontos ügyfelek fogadását. Mit vásárolnak nálunk az ügyfelek? Mit árusítunk nekik? Vakációt! Más szóval: örömet. Nos, én nem akarom megbántani magát, de a maga arca inkább gyászos.Ez igaz volt. A szegény Clinche-nek nemcsak gyomorsüllyedése volt, hanem fekélye is, és akárcsak a bicétre-i közjegyző, ő is naphosszat pirulákat vagy porokat nyeldesett.- A hátsó szobát fogja elfoglalni, maga biztosítja az összeköttetést a központi irodával.A Barillon Utazási Iroda nyolcvanéves volt, még Armand úr nagyapja alapította a Poissonniére körúton, a székház most is ott volt.Alikoriban még nem beszéltek tengeri körutazásokról, se repülőgépekről, és a Barillon Utazási Iroda főleg azzal foglalkozott, hogy a poggyászt elhozta az ügyfelei lakásáról, és elszállította úticéljukig.Ma viszont, Armand úr szavaival, hat párizsi iroda árusított vakációt - köztük az egyik a Champs-Élysées-n -, és bár ezt senki se gondolta volna, nem a Bastille térinek volt a legkisebb forgalma.Két hét Görögországban... Tengeri utazás a Közel-Keletre,26kiszállás Nápolyban, Athénban, Isztambulban, Tel-Avivban, Bejrútban. . . Spanyolország, a Baleárok vagy - Juxushajón - a norvég fjordok, az Északi-fok és a Spitzbergák.A telefon szakadatlanul csengett. Több készülék volt az üvegpulton, alatta pedig élénk színű térképeket lehetett látni.-  Autóbusszal?.. . Igen, lehetséges, de Rómában át kell szállni. .. Dutoit.. . adja ide a Róma-Brindisi autóbuszjáratok menetrendjét . .. Egy pillanat. . . Naponta két járat is van, az egyik kora reggel indulges. ..Zsonglőrködtek az idegen nevekkel, az órákkal, a számokkal, a frankokkal, lírákkal, pezetákkal, dinárokkal...-  Yes, sir. . .   We have your reservation. . .  If you don't mind coming this afternoon. . . *Balra és jobbra Remacle és Dutoit nyomtatványokat töltött ki, és ugyancsak telefonhívásokra válaszolt.-  Mi van, fiacskám?-  Egy hölgy afelől érdeklődik, hogy a Baleárok olcsóbb-e Szardíniánál...-  Attól függ... Majd én beszélek vele... Kérd meg, hogy várjon egy pillanatig. ..Jovis elemében volt. Kívülről tudta valamennyi repülőgép menetrendjét, valamennyi tengeri körutazás indulási idejét. Május volt a legforgalmasabb hónap, de azért maradt még elég késedel-meskedő, aki nem döntötte el, hogy hová akar menni.-  Foglaljon helyet, uram. Egy perc, és rendelkezésére állok... A pult túlsó oldalán igazi bőrfotelek voltak, és két kerek asztal, üveglapjukat prospektusok borították.Jovisnak külön irodája volt, ott fogadta a fontos ügyfeleket.- Clinche, legyen szíves, telefonáljon a Poissonniére körútra, és tudja meg, hogy van-e még két fedélzeti kabinjuk a Santa Cla-rán. . .Ritkán akadt üres perc. Látni lehetett, hogy a kirakat előtt hogyan haboznak az emberek, halk hangon tanácskoznak a pá-*  Igen. uram. . . Elintéztük a (szoba) foglalást. . . Volna olyan kedves és befáradna ma délután. ..27rok. Általában a nő indult meg elsőnek az ajtó felé. amelyi kinyílt előtte, ő meg jelt adott a férjének, hogy beszéljen.-  Szeretném tudni, hogy Jugoszláviában tiszták-e a szállodák, ás megértik-e az embert, ha franciául beszél.Sűrűn követték egymást az autók. Aztán kigyulladt a vörös fény, az úttest hirtelen kiürült, s a gyalogosok futva nekilódultak.-  Igen, uram... A fiókigazgató van a telefonnál.. .Még csak harmincöt éves, és már igazgató. Persze nem a Barillon Utazási Irodáé, csak a Bastille téri fióké. Bizony azért hosszú utat tett meg, amióta belépett Depoux mesterhez, aki végül is nyolcvanéves korában halt meg.-  Három tíz évnél fiatalabb gyerek?. . .   A  magam részéről én  nem tanácsolnék   holmi   luxusszállót, inkább egy  családi hotelt, ahol szívesen látják a fiatalokat. . . Ami a tengermelléket illeti, jobb elkerülni a sziklás partokat.. .Elemében volt, igazán valakinek érezte magát, pártfogó gyöngédséggel gondolt Blanche-ra, aki új lakásukban maradt, és Alain-ra, aki utolsó heteit tölti a Nagy Károly gimnáziumban.Mért törődjön azzal, hogy mit művelnek a szomszédai ?-  Igen, én vagyok, az igazgató. . . Parancsoljon. . . Nem ismertem meg a hangját, Chamloup úr...   Minden rendben van, igen.. .  Sikerült valamennyiüket ugyanabban a fülkében elhelyezni, és szállodai szobáik is egymás mellett vannak. . . Amikor tetszik. . . Részemről a szerencse.282Alain valamivel fél hat előtt lépett be az üvegajtón, és anélkül, hogy üdvözölte volna az apját, lehuppant azígyik szabad fotelba. Az írásbelit nyilván már elvégezte, és a leckéjét is megtanulta a gimnáziumban, mert táskáját, amelyet szétnyűtt a rengeteg könyv, füzet, ledobta maga mellé a padlókárpitra.         ,A telefonhoz láncolt Emilé Jovis megfigyelte a fiát, és mint annyiszor, most is belesajdult a szíve. Alain igazán majdnem szépnek volt mondható. Bár széles arca a Jovisokat idézte, nem örökölte a nevetséges kis orrot, sem a kidülledő szemeket. Barna szeme az anyjáé volt, aranyszemcsék csillogtak benne, szelíd tekintete békésnek látszott.De volt a srácnak egy rejtélyes tulajdonsága is. Mindent megfigyelt maga körül, beleértve az apját is, anélkül, hogy ki lehetett volna találni, mi ejti ámulatba, mi érdekli különösen.Emilé gyakran elgondolkozott, vajon milyennek látja őt a fia. Milyen véleménnyel van róla? Örült, hogy éppen ezekben a pillanatokban látja: elfoglaltnak, hozzáértőnek, gyorsnak, fesztelennek, akinek kisujjában van a mestersége, aki egyik nyelvből a másikba csap át, szeretetre méltó az ügyfelekkel, de sohase alázatos.Hosszú utat tett meg azóta, hogy belépett Depoux közjegyző irodájába. Éveken át majdnem minden estéjét és éjszakáinak egy részét is a tanulásnak áldozta. Az eredmény: három éve kocsijuk van, két napja új és kényelmes lakásban laknak.Alain nem adózhatna neki időnként némi csodálattal? Talán nem csodálattal, hanem... hogy is mondjuk?... elismeréssel.Egyszerűen ő is tudomásul vehetné, hogy milyen pozíciót tölt29be jelenleg az apja, úgy, ahogy például a kis Dutoit, aki mindig csodálattal figyeli.- Szeretném tudni, hogyan csinálja, Jovis úr. Látszólag sohase kényszeríti őket semmire. Mégis képes volna világ körüli útra indítani nyugdíjasokat, akik olcsó kis szállodát kérnek öntől a La Manche.-csatorna partján...Két ügyfél közt elment a fia mellett.- Már nem tart sokáig.- Bőven van időm.Álamnak már a Francs-Bourgeois utcában is kevés barátja volt. Néha látták, amint az utcákon járkál valamelyik pajtásával. Nem sokat beszéltek, és nem néztek a lányok után.- Ki az új barátod?- Nem barátom. Csak egy cimbora, Julién.- Milyen Julién ?- Masereaú.- A negyedben lakik?- A Turenne utcában.- Jártál már nála ?- Nem jártam.- Tudod, mivel foglalkozik az apja?- Nem tudom.Ez nem érdekelte a fiút. De a kérdés mindig meglepte, mintha az apák nem számítanának, mintha tevékenységüknek semmi köze se volna gyerekeik életéhez.A kocsiban, valamivel később, miután bezárta az iroda vasredőnyét, Jovis megpróbált beszélni a fiával.-Jól tanultál ma?- Nem tudom.- Nem volt túl meleg az osztályban ?- Az ablakok nyitva maradtak. Az utcai lárma miatt alig lehetett hallani a tanárt.A tanárokról majdnem semmit se mesélt. Csak annyit lehetett tudni, hogy a latintanár elég idős, és zajosan fújja az orrát.- Kifütyülitek?30- Ha unatkozunk, egyenként kifújjuk az orrunkat, aztán mindnyájan egyszerre.- Hogyan fogadja?- Sehogy. Ő is kifújja az orrát. Aztán így szól: „Uraim, ha befejezték, folytatom előadásomat."- Nem gondolod, hogy szerencsétlenné teszitek?- Hozzá van szokva.- És a többi tanár?- Nem rossz.Vajon Jovis is „nem rossz" volt a fia szemében? Nem panaszkodhatott Alainra. Bár nem tanult sokat, jó jegyei voltak, az osztály legjobb tanulói közé tartozott. Otthon nyugodtan, talán túl nyugodtan viselkedett, többnyire olvasott, miközben a nappaliban a földön feküdt, vagy az ágyán hasalt.- Mért nem mész levegőre?- Nincs rá kedvem.Vajon bizalmasabb-e az anyjával, amikor ő nincs jelen? Jovis nem merte megkérdezni a feleségétől. Legfeljebb álnok kis kérdéseket tett fel.- Beszél veled a pajtásairól?- Ritkán.- Nem tartod egy kicsit zárkózottnak?- Gondolom, hogy bizonyos korban minden gyerek olyan, mint ő.Vajon Blanche jellemét örökölte-e ? Vajon megtudta-e valaha is Emilé, hogy mit gondol magában a felesége ? Semmiről se panaszkodott, még akkor se, amikor elég szegények voltak. Abban az időben, Alain születése előtt, varrogatott a szomszédoknak, este dolgozott, míg Emilé könyvelést és nyelveket tanult.Sohase mondta, hogy fáradt. Sohase volt más véleménye, mint a férjének.Lehet-e mindebből arra következtetni, hogy mindig egyetértett vele, vagy csak beletörődött a helyzetbe ?Ők ketten igazán szeretik egymást. Ha Emilé a feleségére gon-31dől, mindig gyöngédség fogja el, s ebbe a gyöngédségbe némi szánalom is vegyül.Blanche nem ismerte se apját, se anyját, akik ,,egy vasúti balesetnél vesztették életüket", amikoi ő még nagyon fiatal volt. Ez volt a hivatalos változat, ezt mesélte el az asszony, amikor kérdezgették.Az igazság más volt, bár abban is szerepelt vonat. Apja, egy mezőgazdasági munkás, sokat ivott, és durván bánt a feleségével. Egy szomorú északi faluban laktak. Sainte-Marie-le-Clocher-ban. amelyet Raoul Chadieu rettegésben tartott, mert szombatonként jobban berúgott a csapszékben, mint más napokon, és ilyenkor mindenkibe belekötött.Egy nap Lille-be ment vonaton a feleségével, Blanche-t pedig, aki alig kétéves volt, egy szomszédasszonyra bízták.Hazafelé jövet Chadieu. akiben dolgozott az ital. haragra lobbant, s valahol a répaföldek közt kilökte párját az ajtón.Az asszony nyomban meghalt.-  Ő maga ugrott ki. . . Nem is tudom, hogy jutott  ilyesmi az eszébe. .. Mindig bolondos volt. . .A tanúvallomások ellenben megállapították, hogy Chadieu dobta le a pályatestre. De a csendőrségről sikerült megszöknie. Embervadászatot szerveztek, s az üldözött három napig kitartott az erdőben. Végül is azért adta meg magát, mert ki volt éhezve.Három évvel később Öngyilkos lett a börtönben.Blanche nagynénje, Josephine Bouillet varrónő fülledt lakásában nevelkedett - talán ez az asszony is bolondos volt egy kicsit.-  Anyád biztosan örül, hogy kényelmesen elrendezheti holmijainkat az új lakásban.-  Kétségtelenül.Alain nem volt nagyon biztos benne. Alapjában véve nem érdekelte a kérdés. Reggel még fehérneműkupacok és különböző tárgyak voltak a szobákban.Ki kell várni, hogy minden dolog elfoglalja a maga helyét, hogy32új kézmozdulatokat találjanak, hogy hozzászokjanak az új fényhez, az új zajokhoz, a másféle díszlétekhez.- A pajtásaid beszélnek veled arról, hogy később mit fognak csinálni ?-  Egyik-másik. Nem sokan.-  Nem tudják?- Vannak, akik tudják. Akik átveszik az apjuk üzletét.- És a többiek?- Ismerek egyet, aki vegyész akar lenni.- Hát te?- Én majd meglátom, ha itt lesz az ideje.Alain szórakozottan nézegette az autósztráda forgalmát, amely már ismerős volt, mert vasárnaponként elmentek néha a Fontai-nebleau-i erdőbe.Vajon az életkora váltotta-e ki belőle ezt a nemtörődömséget, vagy a jelleméből fakadt, a környezete iránti alapvető közönyösségből ?Amikor elérték Fénylakot, néhány gyerek játszadozott az új utcákon, ahol egész fiatal fák hajladoztak a könnyű szélben. Repülőgépek húztak el, szinte nyílként szálltak fel a felhőtlen égbe.A kivörösödött szemű, pipás vénember a helyén volt - ablaka keretében, mint egy élettelen tárgy, amely a díszlethez tartozik. Mintha semmit se látna. Vak volna? Talán azért ültetik erre a helyre naponta többször is, hogy levegőzzön ?Majdnem minden ablak nyitva volt, zene hallatszott, meg híreket morzsolgató hangok a rádióban, és egy haragos anyának, aki a szó szoros értelmében ugatott, kibomlott haja is felmerült egy pillanatra. Beszéde végére egy pofonnal tett pontot, s hangja mintha megenyhült volna, amikor lezárta az ügyet:- Ezt megérdemelted!Emilé a fiára nézett. Alain, aki még életében nem kapott pofont, meg se rezzent, nem méltatlankodott, semmi szánalmat se tanúsított a gyerek iránt.- Szeretem ezt a bejáratot - mondta Jovis, miközben belépett a33kétszárnyú üvegkapun -, olyan, mint a Bastille téren, csak az a különbség, hogy itt az ajtó nem nyílik automatikusan.A márványpadlós előcsarnokban voltak. Házmester nincs. Az egyik falon három sor levélszekrény húzódik végig a lakók nevével és a lakások számával. Minden szekrényke fölött csengőgomb van, mellette három-négy centiméteres lyuk, amelyet nik-kelezett rács takar.- Csöngetünk?Ez Émile-t szói akoztatta csak, Alaint nem. Megnyomta a gombot. Kicsivel később zümmögést hallottak, majd egy hangot, Blanche-ét.-  Láttam a kocsit - mondla. - Tudom, hogy ti vagytok.-  Megismered a hangom?-  Hát persze.-  Mi van vacsorára?-  Fésűkagyló.-  Felmegyünk.A lift sima és gyors, nem remeg, mint a legtöbb párizsi házban. A Francs-Bourgeois utcában, ahol a harmadik emeleten laktak, nem volt lift, csak egy mindig piszkos, sötét lépcsőház, ahol minden emeleten más szag terjengett.Emilé homlokon csókolta a feleségét, letette a zakóját, és asztalhoz ült, míg Alain a szoba túlsó végébe hajította a táskáját. A sarkokban már nem voltak kupacok. A bútorok egy kicsit helyet változtattak, és a litográfiák a falakon lógtak.-  Jó így? Nem. tudtam, hová tegyem az Austerlitzi caatá-í. Végül azt gondoltam, hogy örülnél, ha a hálószobánkban volna.Jovis inkább nem mondta meg, hogy mindezt ki kell majd cserélni, kezdve a bútorokon, amelyeket darabonként vásároltak, többnyire ócskásoknál vagy árveréseken. Nem illettek össze, túlságosan nehézkesek, túlságosan sötétek voltak egy modern lakáshoz, a litográfiákat pedig sárga vagy barna pettyek tarkították.A férfi tudta, hogy mit szeretne vásárolni: világos fajú, egyszerű vonalú skandináv bútort. Erről majd később beszélnek, amikor Blanche és Alain megszokta már Fénylakot.34- Voltak itt felszerelni a televíziót?-  Igen. Működik is, csak akkor remeg a kép, ha egy repülőgép túl alacsonyan száll.- A Francs-Bourgeois utcában mindig minden összekavaro-dott, mihelyt az utcán beindítottak egy motort vagy egy mopedet.Emilé nem engedte, hogy megsértsék a lakását, igyekezett mindenáron megőrizni lelkesedését, bár ez most már nevetséges volt.-  Most jut eszembe, hogy találkoztam a gondnok feleségével, Lemarque-néval.-  Meglátogatott?A gondnok a szemközti házban, a Gliciniában lakott, mert szám helyett minden tömbnek virágneve volt. Jovisék a Kankalin-ban laktak.-  És milyen ?- Jóravaló nő, aki tudja, hogy mit akar. Éppen az önkiszolgálóban voltam, amikor bemutatkozott. „Ugye, maga Jovisné asszony?" - Blanche igennel válaszolt, de zavarba jött, mert félénk volt, és könnyen elpirult. - „A férjem beszélt magáról és Jovis úrról. Úgy tudom, hogy van egy nagyfiuk, aki gimnáziumba jár. Nekünk fiunk is van, lányunk is, mind a kettő házas, úgy, hogy én bizony már nagymama vagyok."Alain olyan arccal evett, mint aki nem hallgat oda.- Vehetek még egy fésűkagylót ?-  Hát ha az apád...-  Nem, köszönöm. Nekem elég.-  Megkérdezte tőlem, hogy dolgozom-e. Azt feleltem, hogy nem. Azt ií. tudni akarta, hogy ti hazajöttök-e ebédelni, aztán felkiáltott: „Ó, maga szegény! Mit fog csinálni egész nap? Amikor itt vannak a porszívók, a mosógépek, a mindenféle modern készülékek, egy nő hamar elvégzi a háztartási munkát..."-  Mit javasolt?- A Búzavirágban, a körönd közelében, bölcsődét és napkö/h létesítettek. Hathónapostól öt-hat éves korig veszik fel a gyerekeket, akiknek a mamájuk Párizsban vagy máshol dolgozik. Pillanatnyilag mintegy harminc gyerekük van. Télre többre számí-35tanak, mert addigra minden lakást eladnak. . . Csak egy személy foglalkozik velük. Chartrainné, egy borügynök felesége - a férfi mindig úton van, gyerekük nincs. . .- Feltételezem, hogy Lemarque-né felajánlotta.. .- Azt kérdezte, hajlandó volnék-e körülbelül napi hat órát dolgozni, három órát délelőtt, három órát délután. Nem sokat fizetnek érte, hatszáz frankot havonta.-  Mit feleltél?-  Hogy beszélek veled róla.-  És mit szeretnél?- Tudod, hogy imádok gyerekekkel foglalkozni, főleg kisbabákkal.Egy pillanatra ASainra nézeti, aki meg se moccant, de elég morcosnak látszott. Ötéves kora óta panaszolta, hogy nincsen testvére.-  Minden pajtásomnak van. Mért éppen csak nekem nincs?Blanche és Emilé erre semmit se válaszolhatott. Nem ők tehettek róla, hogy egyetlen gyerek maradt. A szülés után Blanche gyermekágyi lázban betegedett meg, s olyan rosszra fordult az állapota, hogy meg kellett operálni.Körülbelül tízéves koráig a fiú gyakran visszatért erre a kérdésre, de azóta nem hozta többé szóba. Azt gondolhatta az ember, hogy mindennel tisztában van.- Az igaz, hogy itt nem sok munkám lesz. És havi hatszáz frankkal több...-  Majd még beszélünk róla.Nyolc órakor a nap még látszott nyugaton, szép vörös volt.-  Sétálunk egyet? -javasolta Emilé.-  így, ahogy vagyok?- Persze. Csak éppen lógunk egy kicsit az utcán. Velünk jössz, Alain?- Nem. Folytatásos film van a második csatornán.Az új terminológiához is hozzá kellett szokni. Itt nem utcát mondtak, hanem utat, bár még sem utcák, sem utak nem alakul-36tak ki. Nem volt ez se falu, se város,-mégse beszélhettek lakótelepről, ha nem akarták lefokozni magukat.A levegő enyhe volt, s Blanche belekarolt a férjébe. Aztán félénken visszahúzta a kezét.-  Mért engedsz el ?-  Nem tudom. Néznek minket.Csakugyan nézték őket. És ez különös érzés volt. Egyedül ők kóboroltak lassú léptekkel az új épületek sorai közt.Majdnem minden erkélyen férfiakat és nőket lehetett látni, akik többnyire semmit se csináltak.Itt erkélyről se beszéltek. A tervrajzokon a terasz szó szerepelt. Némelyiket már virágok övezték, főleg muskátlik tégla alakú ce-mentvályúkban.Néhány férfi olvasott. Egy virágos ruhát viselő, kövér asszony bonbont evett. A zacskót letette maga mellé a korlátra.A kivörösödött szemű vénember nem volt a helyén. Biztosan bevitték, ahogy a napon száradó fehérneműt is beviszik.Jovisék nem sokat beszéltek, akaratuk ellenére is a hely hatása alá kerültek, így értek el a telep határáig. Itt megszűntek az épületek. Az út már nem volt betonozva. Nagy gödör jelezte a jövendőbeli uszoda helyét, körülötte egy talajgyalu és néhány kotrógép: lesben álló, óriási rovarokra emlékeztettek.A földút egy üres telken vezetett át, s körülbelül száz méterre búza hullámzott a lenyugvó nap fényében.Vajon szomorúak voltak-e mind a ketten?-  Hazamegyünk?    kérdezte az asszony.Émile-nek az volt a benyomása, hogy Blanche megborzong. Ő sem érezte magát kellemesen. Egy kicsit mintha elveszett voíha, körülötte semmi kézzelfogható, mint amikor gyerekkorában elküldték vásárolni este, és elhagyott utcákon szaladt végig. Mit szólsz az ajánlathoz?A férfi először nem értette.-  Aha! A bölcsődében ajánlott munkához!A bölcsődében és a napköziben. Nemcsak kisbabák vannak ott.37Szívesen elvállalnád?-  Azt hiszem, igen.Erőfeszítésébe került, hogy ezt válaszolja.-  A hatszáz frank miatt ?-  Amiatt is. Minden miatt. Arra gondolok, hogy Lemarque-nénak talán igaza van. . .Émile-nek összeszorult a szíve. Árulásról persze nem lehetett beszélni. Ez a szó túl durva lett volna. Mégis, nem olyan volt-e ez, mintha Blanche máris elhagyta volna új lakásukat, holott jóformán még be se költöztek ?Amikor megvásárolta, elsősorban a feleségére gondolt, akiről feltételezte, hogy itt fogja tölteni a napjait. Fényes és derűs keretbe akarta helyezni, maximális kényelmet akart biztosítani neki.Az igazat megvallva, főleg azóta, hogy modernizálták a Bastille téri irodát, rossz szemmel nézett a Francs-Bourgeois utcára, a sötét folyosóra, az erős szagot árasztó boltokra, a lépcsőre, ahonnan bármikor legurulhatott az ember, a kétes tapétára. . .Blanche futva rápillantott.-  Kellemetlen neked?-  Nem. Mért lenne kellemetlen? Ahogy mondod, Lemarque-nénak biztosan igaza van. Mint a gondnok felesége, nyilván az elsők közt költözött ide, Fénylakra.-  Ő volt a legelső, beszélt is róla nekem. Télen történt. A hó miatt félbe kellett hagyni a munkát, és a csövek befagytak...A két nő tehát elég soká csevegett. Vajon mi mindenről beszélgettek még? Lassan-lassan, pár napon belül az is kiderül.Emilé a skandináv bútorára gondolt. Vajon van-e értelme? S ha annyira ragaszkodik hozzá, ha olyan sürgősen szeretne szabadulni az ócskaságaitól, vajon nem a saját kedvéért teszi-e?Álltó hlyükben megfordultak, s a férfi elnézte a magas épületek közt nyíló rést, az apró fák világos zöldjét és a homlokzatokat, amelyeket alul világosszürkével vont be a homály, míg a felső emeleteket rózsaszínre festette a lenyugvó nap.-  Nézd meg holnap, hogy milyennek ígérkezik az a hely.-  Nem olyan sürgős. Még sok a rendeznivalóm.38Blanche meggondolta magát, talán mert nem volt biztos magában, talán mert a férje kedvében akart járni.-  Mi értelme várni? - dörmögte a férfi cigarettára gyújtva.Amikor háromnegyed kilenckor hazaértek, Alain nem volt a nappaliban, ahol a televíziót már eloltották, és nem volt a konyhában sem, hogy majszoljon valamit a hűtőszekrény előtt.A szobájában, ahol az ágyban feküdt, félhomály uralkodott, elszórtan könyvek és füzetek hevertek az asztalán.Rendesen kilenckor szokott lefeküdni, de megesett, hogy hirtelen fáradtság tört rá, és a nap bármely órájában ledőlt. Ez afféle tiltakozás, duzzogás is volt néha.-  Minden rendben, fiú?A gyerek csak egy bólintással felelt.- Jó éjszakát, Alain.- Jó éjszakát.Sohase lehetett tudni. Emilé annyira szerette volna, hogy mind a ketten boldogok legyenek! Kötelezettséget vállalt értük. Átvette őket. Blanche és Alain tőle függött. Rosszkedvük kritika volt, amely ellene irányult s ha úgy adódik, hogy egy napon valóban boldogtalanok lesznek, akkor ő vallott kudarcot.Nem tudta, mit csináljon tíz óráig. Az újságot már reggel elolvasta. Blanche-nak bezzeg mindig volt rakosgatnivalója, foltozni való zoknija, felvarrni való gombja.Kiment a teraszra, és elnézte a leszálló estet, a szemközti lakásokban kigyúló lámpákat. Néhány lakó nem eresztette le a redőnyt, és nyitva hagyta az ablakot. Alakokat látott jönni-menni a csillárok alatt, akiket nem ismert, a bútorok közt, amelyek neki idegenek voltak, de azoknak meghittek.Egyes pillanatokban három lakást is áttekintett egyszerre a különböző emeleteken. Alig egy méterrel a harmadik emelet meny-nyezete fölött a negyedik emeleti lakók lábai mozogtak. Olyan volt ez, mint valamilyen néma balett. Játszani lehetett volna: kitalálni a szavakat, amelyek a mozgó ajkakon képződnek.39Egy sárga pongyolát viselő nő kiment a lakószobából, s hamarosan zokogó kisbabával a karján jött vissza.Járkálva ringatta, míg férje tovább olvasott egy képes hetilapot. Az asszony mondott neki valamit, mire a férj sietve felállt, átvette a karjáról a gyereket, s most már ő rótta nagy léptekkel a szobát egy dalt énekelve, amelyet nem lehetett hallani.Ez a házaspár fiatal és ügyetlen volt. A konyhában felgyulladt a lámpa, s az asszony vizet forralt, hogy fertőtlenítsen egy cuclit.Ők is eljátszották Blanche-sal - és Alainnal a baba szerepében •-ugyanezt a némajátékot Francs-Bourgeois utcai lakásukban, s Jovis most azon tűnődött, hogy a szemközti házból vajon őket is megfigyelték-e az emberek.A földszinten egy halüzlet volt. Szemben velük, jól emlékezett rá, egy rendőr lakott, aki komoly képpel szokta bekapcsolni a derékszíját, mielőtt elment hazulról, és este, civilben, piros papucsot hordott.A harmadikon egy idős nő éjfélig és gyakran még tovább várta a lányát - egyedül ült egy plüssel letakart kerek asztal előtt.El-elbóbiskolt, s már előre látható volt az a perc, amikor elszunnyadva oldalt csuklik a feje.Vajon szabadulni próbált ezektől is, amikor Fénylakra jött lakni? Gyors egymásutánban elszívott két cigarettát. Pedig keveset dohányzóit. A munkahelyén tilos volt, kivéve a saját irodahelyiségét, ahová néha visszavonult pár percre. A kis Dutoit a mosdóba járt dohányozni.-  Még mindig nem tudod, hogy lesz-e egy hét szabadságod augusztusban ?- Attól függ, milyen lesz az idő. Ha elromlik. . .De még akkor is! Jó időben, rossz időben az emberek tízmilliószámra jönnek-mennek egész nyáron, s alighogy kifújja magát, máris a síelők vakációival kell foglalkoznia.Ő maga, akárcsak a kollégái, részletekben vette ki a szabadságát a többé-kevésbé lanyha időszakokban, s ez majdnem mindig megakadályozta, hogy a feleségével és a fiával töltse.- Alain el van szontyolodva, hogy megint Dieppe-be megyünk.40Tudom. Spanyolországba, Görögországba, Jugoszláviába szeretne menni. De ott, sajnos, nem tudnék lemenni hozzátok a hétvégeken.A nászútjuk miatt maradtak hűségesek Dieppe-hez, ahová jóformán minden évben ellátogattak - mindig ugyanabban a hotelban szálltak meg a szirtfal fölött.-  Két-három év múlva egyedül fog utazni. Blanche elrémült.- Tizenöt éves korában! Hiszen csak most töltötte be a tizenharmadik évét. ..-  Ha tudnád, hány utazást szervezek ilyen korú fiúknak és lányoknak. ..Alain jóformán még meg se melegedett a gimnáziumban, amikor ők már az érettségire gondoltak, aztán isten tudja, mire, arra, hogy szárnyra kel, de milyen élet felé?- Egy kicsit fáradt vagyok. Ha lefeküdnénk?- Mindjárt jövök.Emilé levetkőzött, fogat mosott, aztán kikapcsolta a tranzisztoros rádiót, amelyet a fürdőszobában tartott, hogy meghallgassa a legfrissebb híreket. Az ajtó nyitva maradt a hálószoba és az öltözőfülke közt. Blanche is levetkőzött, minden álszemérem és kacérkodás nélkül, egy kicsit úgy, mintha a húga volna.Alighogy bebújik a takaró alá, máris elalszik, ő viszont, ezt előre tudja, megint megpróbálja elűzni az álmot, hogy meghallgassa a szomszédból jövő zajokat.- Jó éjszakát, Emilé.- Jó éjszakát, Blanche.Maga se tudta pontosan, hogy miért, de magához szorította egy pillanatra az asszonyt. Úgy érezte, hogy adósa. Blanche derekasan viselkedett. Nem mutatta, hogy zavarba ejti, egy kicsit megijeszti az új környezet, ahová a férfi átültette a családot.-  Minden elrendeződik, majd meglátod!-  Hát persze! Már el is rendeződött. És Blanche még hozzátette:- Köszönöm, Emilé.41Mit köszön ? Olyan ez az asszony, mint egy kutya: az egyszerű simogatást is megköszöni, és ő azon töpreng, vajon elég alkalmat nyújt-e feleségének a hálára.Tegnapelőtt éjjel alig egy óra hosszat tartott a jelenet a szomszéd lakásban. Emilé semmit se látott. Nem ismerte a szereplőket: ők csak hangok voltak a számára.Mégis az egész mély hatással volt rá. Ugyanolyan fontosnak érezte, rmnt azt az elbeszélést, amelyet az elemi iskola udvarán hallott egy reggel a pajtásától. Ferdinand-tól. aki a kulcslyukon át nézte, hogyan szeretkeznek a szülei.- Mondom, hogy nem! Az anyám kezdte - tiltakozott Ferdinánd, amikor Jovis ösztönösen az áldozat szerepében vagy legalábbis passzív szerepben akarta látru az asszonyt. - Anyaszült meztelen volt.Blanche dörömbölni kezdett, békésen, szabályosan. A hátán fekve aludt, az ajka félig nyitva.Odaát is az asszony kezdte, de semmi se úgy történt, ahogy valaha is el bírta volna képzelni.Néha, nagyon ritkán, főleg nyáron, amikor Blanche Dieppe-ben volt, és ő csak hétvégeken ment utána, vele is megesett, hogy este, az ágyában fekve, szabadjára engedte a fantáziáját. Nem szándékosan csinálta. Nem is nagyon élvezte, inkább megpróbálta elűzni az eszébe ötlő erotikus képeket.Ez az erotika egyébként majdnem szűzies volt. Házassága előtt csak kevés tapasztalatra tett szert, s az is mind csalódást okozott.Alapjában véve nem bírta elképzelni a testi szerelmet gyöngédség, sőt némi megbecsülés nélkül, s ezért nem gyújtották lángra a hivatásos nők, akikkel olykor elment.Nem annyira a vágy vonzotta hozzájuk, mint inkább a zavaros légkör, amely körülvette őket. Például a Sébastopol körút közelében, a Vásárcsarnok körül húzódó szűk utcácskákban is megfordult. Többnyire gyönge fényt árasztó, sárgás lámpabura volt a szálloda bejárata fölött, és egy-két nő, aki piros vagy zöld. de mindenképpen rikító színű blúzban szólította le a járókelőket.Ő folytatta az útját, de azért jól tudta, milyen a szűk bejárati42folyosó, a nyikorgó lépcső, a szoba a vasággyal, a mosdóval vagy a lavórral.Megesett, hogy egy óra hosszat keringett szégyenkezve, mielőtt berohant valamelyik folyosóba, kis híján elsodorva a küszöbön álló lányt.- Sietsz?Amióta megnősült, vagyis tizenöt éve, ez csak egyszer történt meg vele.És az is csak egyszer történt meg - megint csak augusztusban -, amikor Germaine kisasszony közvetlenül őutána érkezett meg az irodába, hogy kezét a gépírónő csípőjére csúsztatta. A kisasszony negyvenéves lehetett, és egyedül élt az anyjával. Joseph Remacle, aki elég közönséges volt, nemegyszer tréfálkozott megdönthetetlen szüzességén, s mulatott, látva a lány villámló tekintetét.Jovis mozdulata bizonyára meglepte a kisasszonyt, mert már évek óta együtt dolgoztak. Mégis éppen csak megremegett, és olyan tekintetet vetett a férfira, amely nem fejezett ki szemrehányást - sőt ellenkezőleg, mondta volna Remacle!Emilé megijedt, hogy Germaine kisasszony komolyan veszi, a karjába omlik, s ezentúl nemcsak kollegiális érzésekkel viseltetik iránta.- Bocsánatot kérek.Szerencsére éppen ekkor lépett be a kis Dutoit fütyörészve, kalap nélkül és mint rendesen, borzasán.Ma este nem fog elaludni, ezt érezte. Szüksége volt rá, hogy újra hallja őket. Többet akart megtudni róluk. Azon töprengett, hogy minden éjjel ugyanez történik-e. Egy óra leforgása alatt egy új világot fedezett fel, amely sokkal zavarosabb, sokkal drámaibb volt, mint a Vásárcsarnok körüli utcácskák.Olvasott regényeket, amelyekben közönséges szavakkal beszélnek a szerelemről, és sikamlós helyzeteket írnak le.A valóság annyira más volt!Először is mivel foglalkoznak ezek az emberek, a férfi és a nő? Az utóbbi már régóta ágyban volt, amikor a párja belépett, mert43Emilé nem hallotta, hogy lefeküdt volna. A férfinak saját kulcsa volt. Vagy a férje a nőnek, vagy állandó partnere.Hajnali kettő és három közt járhatott, amennyire Jovis meg tudta ítélni. A férfi elég lármásán lökte be az ajtót.- Te vagy az ?-  Ugyan ki más lehetne? - vágott vissza a férfi jókedvű gúnynyal.-  Walter is felkelhetett.-  Walter alszik.- Jártál a szobájában? Kicsoda Walter? Férj? Fiú?- Az egész időt a Carillonban töltötted?A férfi jött-ment a szobában, s egy cipő koppanása a padlón azt jelezte, hogy vetkőzik.-  Mondhatni.-  Máshol nem jártál ?Émile-nek az volt a benyomása, hogy nem így beszél egy féltékeny nő, aki a maga kis kikérdezését folytatja. Itt valami más is van, amit nem tudott meghatározni. Igaz, hogy a hangok csak a válaszfalon át szűrődtek hozzá.-  Mondhatni. . . - ismételte meg a férfi, aki láthatóan ízesnek találta ezt a kifejezést.-  Sokan voltak?-  Elegen. De egyetlen palimadár sem.A palimadár szó meglepte. Jól ismerte argó-értelmét, de ebben a beszélgetésben újabb rejtélyt jelentett.- Alexa is ott volt?-  Életnagyságban.- Berúgott?-  Nem volt holtrészeg.- Begerjedt?- Mint rendesen.-  Elmentél vele ?- Onnan jövök.- Tőle?44JBelőle.-  Ó, te dög!- Te kérdezted.-  Sokáig tartott ?-  Szerencsére valamivel kevesebb ideig, mint tegnap.-  Mit művelt veled?Minden válasz új rejtélyt jelentett, mert Jovis még mindig nem bírta elhinni, hogy szokásos értelmükben kell felfognia ezeket a szavakat. Elvégre ez lehetetlen. Az emberek nem beszélnek így, főleg egy házaspár nem, még hálószobában sem.-  Hadd lám, maradt-e nyoma? Megharapott?-  Anélkül nem megy az nála.Nem úgy mondta, hogy „az". Egy konkrétabb szót használt, amelyet Emilé még sohase ejtett ki, amelyet gondolatban is alig mert felidézni.-  Hát te?-  Itt volt a pasas.-  Hánykor?-  Háromkor, mint rendesen.-  Bégetett?-  Az ő korában a változás mindig hanyatlás. Egy örökkévalóságig maradt. Attól féltem, hogy még itt lesz, amikor Walter megjön.-  Azt hiszed, hogy sejt valamit?,   - Nála ezt nem lehet tudni! Nem.nagyon sietsz.-  Adj egy kis időt, hogy feltöltsem az akkumulátoraimat. Majdnem minden szó sértette Jovist, a nevelését, az elveit.Eleinte azt kívánta, bárcsak ne hallaná. Attól is félt, hogy a felesége felébred és meghallja.-  Gyere ide, majd én...Ez lehetetlenség! Jovis nem akarta elhinni. Ezek az emberek a legnyejsebb, a legfélreérthetetlenebb szavakat használták, és kaján kéjjel kommentálták minden mozdulatukat, különösen a nő;-  Csinálta ezt veled ?45Igen. És ezt'.' Ezt is.- Csirkefogó! Majd én megmutatom neked. . . Megpróbálta elképzelni a jelenetet, a személyeket. Hancúro-zásukból ítélve, elég fiatalok lehettek, de nem voltak se új házasok, se friss sütetű szeretök.Már rég összeszoktak, ez érződött a válaszaikon, amelyek úgy tolultak az ajkukra, mint megannyi betanult szöveg.Egy szöveg, amely ugyanolyan trágár, mint némely felirat, amelyet pirulva olvas az ember bizonyos vizeldékben. Várj... Ne mozogj már. . . Majd én...-  Ez fáj - tiltakozott a férfi.-  És az nem fájt, amit az a ringyó csinált veled? Még ha megelégednél Iréne-nel, aki derék lány. . . Emlékszel arra az éjszakára, amikor hármasban voltunk, és én. . .Jovis megpróbálta kitörölni emlékezetéből a hallott szavakat. és a képeket is. amelyeket felidéztek, és amelyek újra meg újra megjelentek előtte.-  Ne. . . Még ne. . .Voltak más mondatok is, anatómiai metszetek precizitásával felérő mondatok. A nő a szó szoros értelmében őrjöngeni kezdett. Mar nem hasonlított azokhoz a nőkhöz, akiket ismert, sem azokhoz, akikkel az utcán találkozik az ember. Állat volt, aki elszabadult, a beszéd képességével felruházott állat, aki rettentő szavakat kiabált.A férfit Jeannak hívták. Jovis több izben is hallotta ezt a nevet. Mesélj. . . mesélj. . . Mondj el mindent. . . amit te műveltél vele... És amit ő veled. . .Akkor aztán a férfi is beszélni kezdett. A nő egyre újabb részleteket követelt. Hozzá is tett néhányat.-  Hát ezt?-  Igen...-  Meg ezt ?...-  Ne olyan erősen...46- Törékeny lettél ?A hang erősebb lett, a szavakat kísérő zajok pedig konkrétabbak. Jovis szinte lihegve várta a megkönnyebbülést, amit a vége fog szerezni neki.-  Hallod-e?... Tedd a. . .Voltak pillanatok, mint ez is, amikor Jovisnak kedve lett volna nagy ütéseket mérni a válaszfalra. Egész teste remegett a türelmetlenségtől, az idegességtől és a méltatlankodástól is. No meg a félelemtől. Ezt Blanche semmiképpen se hallhatja meg.. .A nő kiabált a fájdalomtól és az élvezettől, hosszas huhogás-szerű hangot hallatott, amelytől nyilván megfeszült a torka, és Jovis váratlanul egy pofon tompa csattanását vélte felismerni.-  Igen... Igen... Üss még.. .Ez lehetetlenség! Ennek véget kell vetni. Jovis már semmit sem értett.A kiáltozás egyre élesebb lett, s hirtelen zokogásfélébe fulladt. Az ember megesküdött volna, hogy valaki sír, hogy egy kislány sír, akinek bánata van. Emilé majdnem megsajnálta.A férfi bizonyára cigarettára gyújtott.-  Megkaptad, amit akartál, igen ? - gúnyolódott a nővel nem minden gyöngédség nélkül.-  Inkább háromszor, mint egyszer. Azt hittem, hogy sohase lesz vége.-  Egy whiskyt?- Szóda nélkül.Palack koccanása egy pohár peremén, utána csobogás.-  Egészségedre, Jean.- A tiédre, nősténykém.Abban a pillanatban, amikor kiejtették, ez a szó zavarta meg a legjobban Émile-t. Ő maga soha nem sűrített még ennyi cinkosságot a hangjába, amikor Blanche-sal beszélt.-  Nősténykém...Igaz, hogy soha nem is nevezte így, soha nem merné megtenni. Egyébként Blanche nem is értené meg. Azok az imént még együtt süllyedtek valami szakadékba. Épp47hogy csak felbukkantak belőle. Megnyugtató cigarettával a szájában, a férfi italt töltött.- Egészségedre, Jean.A nő alázatos és fáradt volt. A férfi meg egyszerűen így felelt:- A tiédre, nősténykém.Ma este, a harmadik fénylaki estén,   Jovis  szégyenkezve,   feszült figyelemmel várakozott.483Többször elszunnyadt, anélkül, hogy igazán elaludt volna, és mjndig összerezzent, ha egy kocsi végigment vagy megállt az úton.Ilyenkor visszanyerte öntudatát, fölmerültek előtte a tegnapelőtti éjszaka, az első fénylaki éjszaka emlékei, s ezek az emlékek, nyilvánvalóan a fáradtság miatt, annyira eltorzultak, hogy már fantasztikussá váltak.Új zajokat is felfedezett a házban, távoli, tompa zajokat, amelyeket még nem azonosított, amelyek majd csak ezután illeszkednek bele világába, ugyanúgy, mint a Francs-Bourgeois utca ismerős lármája.Egy autó közeledett, egy sportkocsi, legalábbis erre lehetett következtetni zúgásából és abból, ahogy a kanyart vette, ahogy egy szempillantás alatt megállt az épület előtt. Az autó ajtaja becsapódott. Valamivel később kinyílt egy ajtó, valószínűleg a szomszéd lakásé, aztán némi csend, utána egy másik ajtó, majd még egy, ez már a hálószobáé, ahonnan Jovis most lépteket hallott.Egy férfihang - ugyanaz, mint az első éjjel - megkérdezte:- Mit olvasol ?-  Krimit.A szobában tehát világosság volt, legalább egy éjjeliszekrény lámpájának világa. Emilé elképzelte a fekvő asszonyt, amint két-három párnának támasztja a hátát.-  Korán megjöttél.Mit nevez ez a nő koránnak ? Fénylakon nincs templom, nincs harangtorony, nincs harangszó. Jovisnak az volt a benyomása, hogy már jóval túl vannak az éjszaka közepén.A férfi cigarettára gyújtott, és feltehetőleg levette a zakóját, kioldozta a nyakkendőjét.49- Alexa gyors munkát végzett. Igaz, hogy könnyű buli volt. A pasas valószínűleg polgármester a falujában, mindenesetre me-rr    /»    •no íej.- Azonnal ráharapott ?- Csak két üveg pezsgő kellett hozzá. Én a bárpult egyik oldalán voltam, Leon a másikon.- Mennyi ?- Tizenötezer.- Egy Mercedes?- Vadonatúj, csudaszép. Kis Louis csórta el tíz órakor a Saint-Michel körúton. Csak el kellett vinni a garázsba egy kis toalettre...- A pasas hazament?- Jól beszíva és boldogan, mint egy király. Adsz egy kis helyet? Csend. A férfi lefeküdt. A nő kérdezgette:- Na és te semmit se csináltál ma este?- Egy kicsit mismásoltam Iréne-nel.- Még mindig a mennyezetet nézi ?- Nem tehette. A telefonfülkében álltunk.- Van kedved rám?- Még nem tudom.Jovis türelmetlenkedett. Már túl sokáig tartott. Nem értette, hogy miért nem úgy zajlik le az ügy, mint az első éjjel, majdnem csalódást érzett. Percekig csend volt. Valami leesett a földre, talán a könyv, amelyet a nő az előbb olvasott.- Fáradt vagy? - kérdezte a férfi.- Nem. Ma éjjel gyöngédségre vágyom.- Na, ne mondd!- Bánj velem úgy, mintha első alkalommal történne.- Létezett csakugyan első alkalom? Szavamra, már el is felejtettem.Jovis jóformán már semmit se hallott. Mégis olyan benyomása volt, hogy amazok egymás fülébe sugdosnak, s közben mintha két test lassú, ritmikus mozgását észlelte volna.-így is jó.50- Ügy érzed ?- Sohase találkoztam még hozzád fogható férfival.- Én se olyan nővel, aki minden nőt pótol.- Szerencse, hogy ez nem igaz, és továbbra is együtt vagy más nőkkel.- A többi nő csak munka.Aztán újra sugdolóztak, az eleinte nagyon halk mormolás egyre erősödött, hogy végül már olyan legyen, mint egy gyerek panasza.Jovis elégedetlen volt. Haragudott magára, hogy ilyen sokáig várt, hogy fölöslegesen harcolt az álmossággal. Már nem sajnálta annyira, hogy a múlt éjjel elaludt. Ki tudja, történt-e valami? Lehet, hogy ez a pár is olyan nyugodtan elaludt, mint Blanche meg ő az esetek túlnyomó részében.Megpróbált értelmet keresni a kihallgatott mondatfoszlányokban. Szó esett egy Mercedesről, tizenötezer frankról, egy vidéki polgárról, aki fontos embernek látszott, aki polgármester volt a falujában. Egy bár, ahol a férfi szemtől szemben könyökölt egy bizonyos Léonnal...Blanche felsóhajtott, és egy mozdulattal a jobb oldalára fordult, anélkül, hogy álma vesztett volna mélységéből.Emilé elaludt: a felesége fél hétkor a vállára tette a kezét, és suttogva mondta:- Itt az ideje, Emilé.A férfi mogorván nézte az asszonyt a kék gyapot háziruhában, amelyet pongyolának használt, aztán a napsugarakat nézte, amelyek egyre szaporábban hatoltak be az ablakon, ahogy Blanche a redőnyt magasabbra húzta.Emilé egy kortyot sem ivott az este, mégis másnaposnak érezte magát.- Rosszul aludtál ?Az asszony mindent észrevett, figyelemmel kísérte arcának legkisebb rezzenéseit is.Tényleg rosszul aludt, de már nem emlékezett rá, hogy mit álmodott. Egy hosszú és fényes kocsiról volt szó, amilyenekben a televízióban látja az ember az államfőket, ahogy állva, a tömeget51üdvözölve elvonulnak. Emilé benne volt az autóban, és nem volt benne. Mindez túl zavaros, semhogy rendet tudjon teremteni a képek közt.Szomjas volt, kiment a fürdőszobába, hogy töltsön magának egy pohár vizet. Alain krimit olvasott a fürdőkádban, és neki erről eszébe jutott az éjszaka egyik epizódja.Mióta olvasod ezeket az ostoba könyveket?-  Mindenki olvassa őket. Még a politikusok is. Tegnap megint írtak róluk az újságban. ..Nyilván Alain is észrevette, hogy az apja zsémbes kedvében van, mert ez ritkán történt meg vele. Reggelinél jóformán egy szót se szólt.Szóval azt gondolod, hogy elfogadhatom. Mit fogadhatsz el? Az állást a bölcsőde-napköziben.Ez túl gyors volt. Blanche még csak az este beszélt róla. a férfi nem képzelte, hogy máris határoznia kell.-  Ahogy akarod.-  Bánt téged ? Nem.-  De elégedetlen vagy vele?Alain úgy figyelte az apját, mintha erezné, hogy valami rendellenes van a viselkedésében.-  Dehogy.Még megmondhatom neki.. .-  Kinek?-  Lemarque-nénak. Találhatok valami kifogást, elhalasztható m.Jovis nem felelt. Fájt a feje, a nyelve lepedékes volt, és nern találta jónak a kávét. Cigarettára gyújtott, de az sem ízlett.-  Mire gondolsz ? -Én?Képtelen helyzet. Emilé soha életében nem volt részeg. Sohasem tapasztalta a másnaposság kellemetlenségét, s lám, most rosszul érzi magát, nehezen forog az agya, és alig tud válaszolni.52Este majd újra szólok...Szemrehányóan nézett a feleségére, amiért így hangsúlyozza hogy véleménye szerint a férfi nincs jó hangulatban.Jobban tennéd, ha igent mondanál.Alainnal ment le a lépcsőn, s megállt az út szélén sorakozó kocsik előtt. A nagy, föld alatti garázs, amelyet Fénylak lakóinak építenek, csak a tél elejére készül el.Fogadok, hogy kétszáznál is többet tud. Jovis összerezzent. A fiával együtt ott állt egy leereszthető tetejű sportkocsi előtt, amelynek szép piros karosszériája és fekete bőrülése volt.-  Mit gondolsz, kié?A srác hátrahajtotta a fejét, hogy megnézze az épület ablakait. Emilé tudta a választ. Biztosan ez az a kocsi, amelyet a múlt éjjel megállni hallott, a szomszédja kocsija, akinek csak a hangját, a szókincsét ismerte, de erre jobb nem is gondolni most, amikor a fiával van a reggeli tiszta napsütésben.Becsukta a 404-es ajtaját, elindította a kocsit, és átszelte az üres telket, ahol a talajgyalu dolgozott, lármájával elnyomva a repülőgépek zaját a kék égen látható volt a gépek fehér csíkja.-  Meleg lesz.Ezúttal Alain nem válaszolt, mert belemerült az algebrakönyvébe.Bocsánat - dörmögte az apa, aki nem vette észre.Milyen mesterséget folytathat a szomszédja, feltéve, hogy egyáltalán van mestersége? Késő éjjel jár haza, s ezt szemlátomást nem élvezetből teszi. Nem volt bárpincér, hiszen említést tett egy bizonyos Léonról, aki a bárpult túlsó oldalán volt, mialatt Alexa...De nemcsak Alexa létezett; volt egy Iréné is, akivel a telefonfülkében szeretkezett.Autókat árusított? Vagy vásárolt? Zsebre vágta a tizenötezer frankot, vagy lefizette ?Ami viszont Kis Louis-t illeti, aki „elcsórta" az autót...-  Vigyázz! Bal oldalon hajtasz.Elpirult, hogy a fia rajtakapta.  Félóra múlva a Vosges téri53kávéház teraszán kis híján újra elpirult, amikor egy pohár Pouillyt rendelt. Kezdett hozzászokni. Mindig szigorú volt magához, és enyhe megvetéssel nézte azokat a férfiakat, akiket már jókor reggel ott lát az ember a söntésnél. amint bort vagy pálinkát isznak.Jovis ezen a napon nem azért ivott, hogy igyék. inkább azért, hogy újra felidézze az előző nap hangulatát, .kedélyállapotát és az izgalmat, amelyet majdnem egész nap érzett.A bor friss volt. a pohár párás, a pincér közönyös. Kinyitotta a/, újságot.Szó volt a Carillonról is. amely egy kávéház, vendéglő vagy mulató neve lehet. Inkább mulatóé, hiszen a férfi éjnek évadján jött haza onnan.Jovis felállt, odament a telefonfülkéhez, s közben persze arra a bizonyos Iréne-re gondolt, aki nem látszott bonyolult teremtésnek. A telefonkönyvben talált egy Carillont a Saint-Martin körúton, de az órásbolt volt. Akadt egy Carillon úr, Henri, aki a könyvszakértői mestersegeiuzte.es a Caulaincourtutcában lakott. Egy Carillon kisasszony. Hortense. akinek nem volt mestersége.És végül a Carillon Dóré. mulató. Ponthieu utca. Még csak nyolc óra húsz. Még volna ideje odamenni, és egy pillantást vetni rá. de nagyon nevetségesnek erezné magát.De min töri a fejét? Semmi köze a szomszédaihoz. Még csak fel sem ismerné őket az utcán.És lám. beleavatkozik a magánéletükbe! Pincér! Még egyet. . .Hol keresztbe tette a lábát, hol szétvetette, felkapta az újságot a mellette levő székről, aztán visszarakta a helyére. Mivel tartozom?Nem volt kedve olvasni. Már rég nem járt a Champs-Élysées környékén. Kerülőt tett a bal parton, végiggurult a rakpartokon, keresztülment a Concorde-hídon. Ebben az órában minden autó Párizs felé özönlött, s nyájjá tömörült, amelyet a rendőrök fehér botjai és a piros lámpák szabdaltak szét.Míg felfelé tartott a Champs-Élysées-n, észrevette a Bariilon Utazási Irodát üvegből készült portáljával. Láthatóvá vált egy54jókora helyiség fehér márványból, több idegenforgalmi plakát, fénylő íróasztalok, az alkamazottakat váró székek és a zöld fotelek az ügyfeleknek. Hátul a nagyobb íróasztal a három-négy telefonnal Armand úré volt. a Barillon fiúé.Az öreg Barillon a maga nyolcvankét évével a központban, a Poissonniére körúton tartott fenn magának egy irodát; itt semmi se változott hatvan éve, vagy még hosszabb ideje.Emilé még nevetségesebbnek találta szomszédai iránti kíváncsiságát. A Bariilonok - utazási irodáik, Louis úr. Armand úr és ősük, Francois úr, akinek csak pofaszakállas, szalonkabátos fényképét ismerték - a kötelességet, a lélek és a szellem békéjét jelentették, sőt Jovis sikerét is, hiszen rengeteg munkával elérte, hogy a vállalat egyik fontos fogaskereke legyen.Kis híján teljes kört írt le a Diadalív körül, hogy a Bastille felé induljon, de mégis befordult a Ponthieu utcába, ahol a pincérek a kávéházakat és a bárokat takarították.Az üzletek nagy része még zárva volt. Egy világoskék portál fölött, amely tejcsarnokra emlékeztette az embert, ezeket a szavakat olvasta: Carillon Dóré - színesre festett faharang lógott a kirakat előtt.Sűrű, redős függöny akadályozta a belátást. A bejárattól jobbra, egy falra erősített keretben többé-kevésbé meztelen nők fényképei látszottak.Strip-tease.Ötven ugyanilyen lokál található a városrészben, és Jovis még soha nem nyitott be egyikbe se. Csalódottnak érezte magát. Az volt a benyomása, hogy a rejtély elpárolog, a történet prózaivá, közönségessé válik.Alexa, akinek szerelmi mozdulatait a szomszéd részletesen leírta, minden este tucatszor is levetkőzik a vendégek előtt. Ugyanezt teszi Iréné is, a szelíd és passzív leány. És nyilván a többiek is.Ami viszont a férfit illeti...Vajon tulajdonosa-e az intézménynek? A nő pedig hajdani vetkőzőtáncosnő ?Jovis mérgesen beletaposott a gázpedálba, mert egy mögötte55jövő kocsi könnyed tülköléssel figyelmeztette, hogy akadályozza a forgalmat.Fél tízkor megbeszélése van egy ügyvéddel, aki afrikai vadász-körutat akar szervezni tucatnyi barátjának. Komoly üzlet.A végén talált egy helyet, ahová leállíthatta az autóját, és pár perc múlva elvégezte a szertartásos, majdnem szent mozdulatot: felhúzta a vasredőnyt.Germaine kisasszony már mögötte várakozott narancsszínű ruhájában, izzadságfolttal a karja alatt. Izzadság gyöngyözött a felső ajkán is, s Jovis első ízben fedezett fel rajta néhány pihét.- Meleg lesz.- Igen.- Ugye, maga a jövő héten veszi ki a szabadságát?- Hétfőn.- És hová megy?- A hegyek közé, Savoie-ba. Anyám gyűlöli a tengerpartot.- Hát maga?- Anyám idős asszony. Tekintetbe kell venni az ízlését.A kisasszony negyvenéves. Az anyjával szemben szófogadó kislány maradt. Akárcsak Jovis az apjával...Vasárnap, három nap múlva, meglátogatja Kremlin-Bicétre-ben. Alain, szokása szerint, rosszkedvű lesz. Pedig csak minden második vasárnap mennek ki, s akkor is délután, mert az apja egyedül él, és nem akar főzni a családnak.Amikor erre gondolt, Emilé úgy érezte, hogy visszatér a való életbe. Az első ügyfelet várva, a pult mellett állva előkészítette az afrikai vadászkörút dossziéját, s gépiesen üdvözölte a három alkalmazottat, akik majdnem egyszerre érkeztek.- Clinche úr, legyen szíves, jöjjön ide egy pillanatra. Ügy tudom, hogy nemrég kaptunk egy levelet Bili Hawtorntól. kenyai megbízottunktól.- Már le van rakva. Mindjárt hozom.Mindent egybevetve a nap nem is ígérkezett túl rossznak. Az ügyvéd csak tíz órakor érkezett meg. Kövér, pufók arcú, rózsás bőrű emberke volt, akit nehezen lehetett elképzelni, amint sza-56vannai viseletben oroszlánra vagy leopárdra les. Mégis már a harmadik afrikai vadaszatjánál tartott, és számos barátját is rábeszélte.Leültek a karosszékekbe, és oda-odanyújtották egymásnak a repülőmenetrendet, a hoteldíjszabásokat, a kenyai, szudáni és kongói tájképeket.Délben Jovis egyedül ült asztalhoz a hosszú, keskeny kis vendéglőben, amelyet kétlépésnyire, a Jacques-Coeur utcában fedezett fel; itt a menüt palatáblára írták krétával, s a mindig nyitott ajtón keresztül látni lehetett a gazdasszonyt a tűzhely mellett.- A borjúfej, sajnqs, nehéz nekem.- Készíthetünk önnek borjúszeletet is.A falon rekeszekben tartották a törzsvendégek szalvétáit, s hamarosan neki is meglesz a magáé. Alain a gimnáziumban ebédel. Joseph Remade, aki a Voltaire körúton lakik, hazajár, míg a kis Dutoit - akárcsak Germaine kisasszony - egy büfében eszik.Egyedül Clinche úr marad az irodában, csupa zárt ajtó mögött. Takarékosságból vagy megszokásból magával hozza az ebédjét fekete viaszosvászonban, s ha történetesen cseng a telefon, nem veszi fel, mert nincs szolgálatban.Vajon autótolvajbandáról van szó? Jovis önkéntelenül erre gondolt. Mint mindenki, ő is olvasott újságot, és tudta, hogy naponta tucatszám lopjak el az autókat, s csak a felét vagy kétharmadát találják meg újra.A többi, miután átfestik, átkel valamelyik határon, hogy külföldön újra eladják.Jovisnak még sohase volt alkalma.közekői látni egy tolvajt. Viszont három éve rájött, hogy az egyik alkalmazott, akit persze nyomban kitettek, de Armand úr döntése értelmében nem jelentettek fel, nem írt fel bizonyos pénzbevételeket, s ily módon havonta pár száz frankot szerzett magának.Javakorabeli férfi volt, körülbelül ötvenéves, ugyanolyan szürke, mint Clinche úr, nős, két gyermek apja, akik közül az egyik az orvosi karra járt.Sírva fakadt. Kínos helyzet volt.57-  Mennyi ideje űzi ezt a szélhámosságot?Alig hat hónapja. Arra számítottam, hogy visszafizetem. Biztos voltam benne. Nem lehet, hogy a szerencse mindig ellenem forduljon.-  Mit csinált a pénzzel?Nem futott nők után. nem verte magát hóbortos kiadásokba. Amit keresett, elment a fiai tanulmányainak fedezésére, s ő rendszeresen szendvicset ebédelt a Saint-Antoine negyed egyik sörözőjében.Helyre fogadtam. . .Jovis megdöbbenten nézett rá. Meglett ember létére ilyen naiv. és még csodálkozik rajta, hogy valakit magával ragad a játékszenvedély, és belenyúl a kasszába?Nemcsak kínos volt a helyzet, hanem kiábrándító is.-  Könyörgök önnek. Jovis úr, adjon még egy lehetőséget. Esküszöm, hogy nem fordul elő többé. Minden hónapban megtarthatja a fizetésem egy részét. Ha a fiaim. . .Furcsa volt. Jovis inkább hajthatatlannak mutatkozott volna, mert becsületbeli dolgokban szigorú elveket vallott.Armand úr. aki másnap külön ezért eljött a fiókirodába, magas és erős férfi volt, gondosan öltözködött, arca frissen borotvált, és enyhe aperitif- vagy konyakillatot árasztott.Állva maradt, míg a vétkes beszélt.-  Mi a véleménye. Jovis?- Önnek kell döntenie. Armand úr. Bevallotta, hogy meghamisította a könyveket, és több mint hat hónapon át becsapott minket.-  Ugye tizenöt éve van a cégnél?- Tizenhat.- Tehát előbb lépett be, mint maga?-  Engem hárorn évvel később vettek fel, és eleinte a Poisson-niére körúton dolgoztam.- Tudom. Rendben van, adja ki a fizetését, és állítson ki egy bizonyítványt, amelyben minden megjegyzés nélkül csak annyi legyen, hogy ettől eddig dolgozott nálunk.58A tolvaj újra sírva fakadt, ezúttal örömében, és ha nem akadályozták volna meg, megcsókolja Armand úr kezét.Furcsa volt. És a döntés igazságtalan. Jovis, aki annyit dolgozott, aki egyetlen centime-mai se rövidített meg soha senkit, öt évig várt, mielőtt félénken béremelést kért.A szomszédja is tolvaj ?Szerencsés tolvaj, akinek nincs lelkifurdalása, aki mohón élvezi az életet, és csak a szeretkezéssel törődik.Hármasban vacsoráztak a tágra nyitott ablakú lakószobában, miközben a televízió híreket mondott be. Csak Alain hallgatta félfüllel. Emilé szemben ülő feleségét nézte, mintha valami újat, valami mást keresne az arcán, vagy mintha azon törné a fejét, mért éppen őt és nem valaki mást választott élettársául.Olyan fiatal volt, amikor Blanche-sal találkozott! Még nem töltötte be a huszadik évét. Meghatotta alázatossága, türelme, az a tulajdonsága, hogy nem neheztelt a sorsra, sem az emberekre. Emilé nem is tudta, amikor egy vasárnap délutánra találkát beszélt meg vele, hogy már estére elhatározza magát. A lány se sejtette. A férfi csak három héttel később hozta szóba.- Elmentél a bölcsődébe?- A bölcsőde-napközibe. Lemarque-né nagyon ragaszkodik ehhez a kettős névhez.- Ő is veled volt ?- Értem jött. Ennek a nőnek nem lehet ellenállni. Nemcsak hogy elmentem, hanem ott is maradtam.- Mit akarsz ezzel mondani ?- Öt óráig végeztem azt a munkát, amely holnap reggeltől az enyém lesz.- Szórakoztat ?- Ez nem jó szó rá. Szeretem a gyerekeket. Körülbelül harmincan vannak egy világos helyiségben, a Búzavirág földszintjén. Van egy másik helyiség is a kisbabáknak, egy konyha, mosdók. Kétszárnyú ajtó nyílik a pázsitra, ezt fehér kerítés veszi körül, a59gyerekek napernyők alatt játszanak.  Egy műanyagból készült kis úszómedencét is fel lehet fújni és megtölteni vízzel.-  Milyen lesz a munkaidőd ?-  Reggel kilenctől délután háromig. A gyerekekkel fogok ebédelni, nem kell egy személyre főzőcskéznem.Blanche-nál sohase lehetett tudni, hogy tényleg elégedett-e vagy sem, mert óvakodott célzást tenni kellemetlenségeire és nehézségeire.- Chartrainné, a másik óvónő, aki körülbelül három hónapja van ott, nagyon szelíd, nagyon kedves, a gyerekek imádják. Mindent megtesz, amit akarnak. Legutóbb ledöntötték a fűbe, és hárman-négyen ugráltak rajta.Emilé elmosolyodott arra a gondolatra, hogy Blanche is ilyen helyzetbe kerülhet. Vajon nem viselkedne-e félszegül, keresetten?-  Már a híradót se lehet hallgatni - tiltakozott Alain.A szülők elhallgattak. Most már csak a bemondó hangja visszhangzóit a szobában, s ugyanaz a hang kísérte egy másik lakásban, amelynek szintén nyitva voltak az ablakai. Van valami dolgod, Alain?-  Nincs. Miért?- Sétálhatnánk egyet.-  Kocsival?-  Gyalog.A fiú elfintorodott, mert nem szeretett gyalogolni, pedig annyit beszélt a sportról, és ismerte minden bajnok nevét.-  Hát te. Blanche ?-  Ki kell javítanom és vasalnom Alain nadrágját.Jovisnak kedve támadt járni egyet, akárcsak előző nap, a lenyugvó nap fényénél, és már-már beletörődött, hogy egyedül megy el hazulról, amikor a fián erőt vett a lelkifurdalás.- Jól van! Várj meg. Mindjárt jövök. . .Gyalog mentek le a negyedik emeletről, mintha hozzá akarnának szokni a ház szagaihoz. A Francs-Bourgeois utcában minden emeleten, majdnem minden lépcsőfokon más szag ütötte meg az ember orrát. Itt még .a friss kőműves- és festőmunkának volt csak60szaga. Lépteik visszhangoztak az előpsarnok kőlapjain, és Jovis-nak nem jutott eszébe, hogy megnézze a névjegyeket a levélszekrényeken, és így fedezze fel a szomszédja nevét.-  A piros tragacs még nem jött meg -jegyezte meg Alain a kocsisort nézegetve. - Nem lep meg.-  Mért nem?- Akinek ilyen kocsija van, nem jár korán haza.Az apa meglepetten nézett rá, meghökkentette ez a következtetés. Ugyanabban a pillanatban Alain felkapta a fejét, és szemügyre vett egy pontot a térben. Emilé követte példáját, és megértette, hogy mi érdekli a fiát.Az emeletükön, az övéktől számított második ablakban egy tizennégy-tizenöt éves fiú könyökölt, lefelé bámulva. Azt lehetett volna mondani, hogy a két srác egymást vizsgálgatja.Az ablakban könyöklő fiú meglehetősen kövérnek látszott, a válla kerek volt, a nyaka széles. Meglepően higgadt benyomást keltett, mint egy kis férfi.Jovisnak feltűnt arca nyugalma, barna szeme mélysége, bőre fehérsége, hosszú, kissé göndör haja feketesége.Az egész pár másodpercig tartott. Alain nem mutatott meglepetést, ő indult el elsőnek. Ismered?-  Hallottam.-  Hogyhogy?Ez a szomszédék fia. A szobája az enyém mellett van. Olyan csodálatos zenegépe van, amely belekerülhet legalább kétezer frankba.Akin csak egy közönséges lemezjátszót mondhatott a magáénak és legfeljebb húsz lemezt, amelyet a zsebpénzén vásárolt.Megvannak neki a legjobb angol és amerikai dzsesszfelvételek.-  Beszéltél vele?-  Most látom először.Vajon mért érdekelte minden az apát, ami a szomszédait illeti? Ebben a korban sok gyerek kövérkés, sok gyerek olyan, mint61egy kis férfi. Szép számmal található olyan is, akinek fekete a haja, sötét a szeme, fehér és fénytelen a bőre.De Jovis akarata ellenére úgyszólván a rejtély dicsfényével övezte ezt a gyereket.- Hová megyünk?- Sehová. Sétálunk.Tulajdonképpen jól tudta, hová akar eljutni: az út vége, a majdani úszómedence és a hozzá tartozó talajgyalu felé vezette a fiát, aztán végigment vele a földúton.Ott, ahol újrakezdődött a kátrányút, bal kézről búzaföldek húzódtak, jobb kézről egy facsoport terült el - erre jövet már kétszer is kis híján kiszállt az autóból.Alain közönyösen nézegette ezt a díszletet, s beérte avval, hogy letört egy ágat, és a levegőt csapkodta vele. Emilé viszont búzavirágot és pipacsot keresett a szemével a búzaszárak közt. Leszakított egy kalászt, végigtapogatta a nap melegétől még langyos szemeket, meghámozta a foga hegyével és megette őket.- Te szereted ezt ?- A gyerekkoromra emlékeztet. -És jó?Alain nem értette. Jovis emlékezetében újraéledtek a vasárnapi séták a Szajna partján, szalmakalapot viselő apja és anyja, akinek alakját csak nehezen tudta felidézni, de akit hite szerint mindig kék ruhában látott.Elkerülhetetlenül elérkezett az a pillanat, amikor leültek a fűbe, néha egy kékkel és pirossal pettyezett búzamező szélén.- Ha pihennénk egy pillanatig?- Igazán kedved van rá ?Emilé nem merte erőltetni. Az ő apja a piknik után teljes hosz-szában végignyúlt a füvön, s egy arcára borított újság alatt szu-nyókált, míg körülötte legyek zümmögtek.A folyó vizének különleges szaga volt, ázott föld- vagy iszapszaga, aztán némi rothadó halszaga is, mert a partján néhány kicsi halat lehetett találni, amelyet a horgászok hagytak ott- Muris dolog látni, hogy a vidék ilyen hirtelen kezdődik - je-62gyezte meg Alain, a magas, fehér épületek felé fordulva, amelyek alig négyszáz méternyire emelkedtek a'magasba.Kár, hogy nem hajlandó leülni. Az igazat megvallva, Jovis szándékosan jött ide, hogy úgyszólván megfürödjön az emlékekben, az ártatlanságban. Mély lélegzetet vett. megpróbálta újra megtalálni a hajdani szagokat.-  Mondd, hazamegyünk ?-  Ha akarod.. .A levegőben mélabú honolt, bár az ég nagyon tiszta volt; egy kis akvarell-rózsaszínt festettek rá, mint előző este is, és hosszú, fehér csíkok sávozták, amelyek csak jóval a repülőgépek távozása után oszlottak szét.-  Meg akarsz barátkozni vele?-  Kivel?-  A fiúval, akit az ablakban láttál.-  Nincs kedvem hozzá, hogy belém csimpaszkodjon. A lemezeit persze szívesen meghallgatnám.- A szobádból is hallod őket.-  Az nem ugyanaz.-  Láttad már az anyját és az apját ?-  Nem én.Alain ránézeti, meglepték ezek a mindennapos, de váratlan kérdések.- Tegnap még panaszkodtál, hogy új pajtásokat kell szerezned.-  Ez nem ok rá, hogy bárkit elfogadjak.Ha leültek volna a fűbe. Emilé talán elnyúlt volna, ha csak egy pillanatra is.Vajon beszélgetett-e hosszasabban az apjával ? Nem emlékezett rá. Még most is, amikor minden második héten meglátogatta, a szaggatott párbeszédet szünetek szakították meg.Pedig a díszlet otthonos volt. Semmi se változott a házban, még az anya vasalója sem, amely még mindig ugyanabban a faliszekrényben volt található.Az öreg tanító maga készítette el a kosztját, előbb azonban betért egy aperitifre a sarki kávéházba, ahol három-négy korabeli63férfival találkozott. A teraszról láthatta a gyerekeket a távolban, amim ficánkolva jönnek ki az iskolából, ahol annyi éven át tanítón,Alain nem szerette a régi kis családi házat Kremlin-Bicétre-ben. A nagyr.pjánál tett látogatásokat kellemetlen kötelességnek tekintette, amelynek csak kelletlenül engedett.Nem bírta megérteni, hogy mért kell az embernek egy parányi szobában vagy egy falakkal körülvett kertben üldögélni, semmit se csinálni, maga elé meredni, és hagyni, hadd múljon az idő, közben pedig olykor-olykor megfogalmazni egy mondatot, amely isten tudja, hol fogant.Emilé gyerekkorában nem járt a nagyapjához és a nagyanyjához, akik Közép-Franciaországban laktak, s mind a ketten meghaltak, mire a fiú elég idős lett az utazáshoz.Mégis megfoghatatlanul kínos érzés vett erőt rajta a felnagyított fényképek előtt, amelyek díszhelyen lógtak a családiház ebédlőjében.- Mire gondolsz, Alain?- Semmire. Nem tudom.-  Most is bánt még, hogy elköltöztünk?- Attól függ. -Mitől?- Sok mindentől.- Amikor megjössz a vakációból, veszek neked egy mopedet.- Nem kell várnom karácsonyig ?- Nem.Emilé elégedetlen volt önmagával. Úgy érezte, hogy megvásárolja a fia cinkosságát. De mire való ez a cinkosság ?Egy kicsit mintha új, titkos kapcsolatot sejtett volna meg kettőjük közt. A dolgok természeténél fogva és fia viszolygása ellenére. Alain végül is találkozni fog a fiúval, akit az ablakban láttak.Jovis viszont egy napon meg fogja látni a nőt és a férfit, akiknek csak a hangját ismeri - bár ezek a hangok gazdáik legmeghit-tcbb életét tártak fel előtte.64Ettől megijedt egy kicsit. Egy másik világot fedezett fel, ismeretlen, veszélyes világot. Jó családapához illően így kellene szólnia a fiához:-  Vigyázz, Alain! Ez nem neked való barát.De mért nem ? A szavak, a csuklások, a hörgések, a trágársá-gok miatt, amelyeket meghallott, amelyekre a fal túlsó oldalán figyelt, a mozdulatok, a képek miatt, amelyeket igyekezett felidézni ?Minden békés volt körülöttük. Itt nem akadtak - mint a Francs-Bourgeois utcában - járókelők a járdán, küszöbön ülő öregek, meg nyitott boltok. Egyetlen mozi se volt a környéken.Mindenki az otthonában tartózkodott egy gramofonlemezzel, amely forgott, a rádióval, a televízióval, vagy egy gyerekkel, aki sikongott, míg ágyba nem dugták.Néha működni kezdett egy motor, és egy kocsi elindult az autósztráda felé. Míg elmentek az épületek előtt, hangokat hallottak és elszigetelt mondatfoszlányokat, amelyeknek nem volt értelmük.Beszálltak a liftbe, hogy felmenjenek a lakásukba. Blanche vasalással foglalatoskodott a félhomályban.Jovisnak eszébe jutott egy festmény, amelyet valamikor látott; egy világoskék kötényt viselő nő, aki kontyba csavart hajjal vasal a félhomályban. Pointillista technikával festették, a tiszta színű, parányi foltocskák fényes párával vették körül gyöngéden a központi alakot.Nem emlékezett a festő nevére. Nem is fontos'.- Jó éjszakát, mama.                    /- Már lefekszel ?- Azt hiszem, hogy inkább zenét fog hallgatni.Alain sötét tekintetet vetett az apjára, mintha a szemére vetné, hogy visszaél bizalmas közlésével.Emilé helytelenül járt el. Nem fontolta meg. Túl sokat gondolt azokra az emberekre, akik egy egyszerű válaszfal mögött élnek, és akiknek semmi közük a családja létezéséhez vagy őhozzá.65És éppen azért rángatta bele Alaint, majdnem álnokul, mert haragudott magára,- Jó éjszakát, fiú. Csak tréfáltam. Arra a mindenféle muzsikára gondoltam, ami ebben a házban hallható.A felesége figyelő szemmel nézte. Aki hármasban él, apró semmiségekre, egy hangsúlyra, egy szokatlan szóra, egy kézmozdulatra, egy pillantásra is érzékeny.Amikor Alain bement a szobájába. Blanche megkérdezte:- Messzire elmentetek ?- A búzaföldig.Még csak három napja laktak a házban, és Blanche-nak még nem volt alkalma bemenni Párizsba, elhagyni Fénylakot.-  Miféle búzaföldig?- A lakótelep kijáratánál van. Lakótelepet mondott, jobb kifejezés híján.- Valamivel távolabb, mint a leendő úszómedence. Vasárnap megmutatom neked a környéket.- Ez a vasárnap az apádé.- Majd telefonálok neki, hogy még nem készültünk el a ren-dezkedéssel. És kárpótlásul jövő vasárnap elmegyek érte, nálunk fog ebédelni. Azt akarom, hogy megismerje az új lakásunkat.- Nadrágot kell vennem Alainnak. Nem tudom, hogyan csinálja, hogy ilyen gyorsan elszaggatja.Mért érezte szükségét ÉmUe, hogy bemenjen a fiához? A gyerek lefeküdt, a villanyt is eloltotta.- Te vagy az, papa?- Az előbb nem csókoltalak meg.A szomszéd szobában zene hallatszott, olyan zene, amelyet nem ismert, tompa és zaklató, néha egy-egy szívettépő kiáltással, és Jovisnak eszébe jutott a dühöngő nő, akit az éjszaka kellős közepén ordítani hallott.-  Ez micsoda?- Egy új San Franciscó-i felvétel. Az egyik fiú beszélt róla az iskolában. Neki is megvan ez a lemez. De 33-as fordulatszámú, és huszonnyolc frankba kerül.66- Szeretnéd megvenni ?-  Miből?- Ha megajándékoználak vele?-  Miért?Az ő családjukban nem voltak szokásban az olyan ajándékok, amelyeket nem indokol pontos alkalom.-  Mondjuk, hogy megünnepeljük a beköltözésünket.-  Ha akarod. - Kisvártatva még hozzátette: - Köszönöm. Mielőbb egyedül akart maradni, hogy hallgathassa a zenét. Emilé aznap kis híján szeretkezett.  Kedve támadt rá, mígBlanche szokott szemérmességével levetkőzött. De habozott. Tudta, hogy nem a feleségét kívánja, hanem a nőt, mindegy, melyik nőt, csak a feleségét nem, azt a nőt, aki...Haragudott magára, amiért Blanche-t akár csak egy percre is belevonta zavaros gondolataiba. Az asszony mellette feküdt, meleg volt a teste, és amikor Emilé megcsókolta, egy kis nedvességet érzett az ajka körül.- Szándékosan hagytad nyitva az ablakot ? - kérdezte Blanche. A férfi gondolkodás nélkül válaszolta:-  Nehézra levegő..Ha kitör a vihar, bezárom. Mert a feleségét még egy vihar sem ébresztené fel.- Jó éjszakát, Emilé.- Jó éjszakát, Blanche.Vajon az a másik nő az ágyában van-e már a válaszfal túlsó oldalán? Vajon azzal tölti-e az időt, hogy krimit olvas az éjjeliszekrény-lámpa fényénél, amelyet Jo vis minden ok nélkül rózsaszínűnek képzelt ?A szobát is egészen másnak képzelte, mint amilyen az övék, egy alacsony, nagyon széles ágyat látott, amelyet szaténnal húztak be, aztán egy párnás karosszéket, törékeny bútorokat; a fájukon selymes fények tükröződnek. Lefogadta volna, hogy a telefon fehér és a padlót világos bolyhosszőnyeg borítja.Ezúttal nem próbált hadakozni az álomrral. Akarata ellenére dolgozott az agya.67Vajon a nő barna-e, mint a fiú, akit egy pillanatig az ablakban látott, vagy a férfi-e a keleti típus ?Az asszony is kövér ?Ezek a képek nem feleltek meg a hangoknak. A férfi hangjában, amely mindig gúnyos volt egy kicsit, nem érződött egy csepp bársonyosság s€m, nyilvánvalóan inkább a parancsoláshoz, mint az álmodozáshoz volt szokva.-Walter!Ez az asszony hangja volt, közvetlenül a fal mellett, tehát az ágyában. Kétszer-háromszor kiáltott, egyre erősebb hangon, de a srác a zenétől nem hallotta meg a szobájában.Emilé „megérezte", hogy a nő a papucsát keresi meztelen lábujjaival, elmegy, beszél a fiával - mert csakis a fia lehet az -, és a zene hirtelen elhallgatott.A nő sokáig távol maradt, s a végén az ajtó csattanása, majd a sodrony nyikorgása jelezte, hogy visszafeküdt.Az egyik oldalon Emilé Jovis már alvó feleségével, akinek combja egészen hozzásimul; van fia, felesége, otthona, egy szerény emberi közösséghez tartozik, amelyet nagy fáradsággal hozott létre.A másik oldalon, a válaszfal mögött, egy asszony, akit sohase látott, egy asszony, akihez eljön egy férfi az éjszaka kellős közepén, s akinek talán újra meghallja szívettépő hangját.Emilé tele volt lelkifurdalással, és máris bűnösnek érezte magát, holott semmit se csinált.Bár apja istentagadó volt, Émile-t megkeresztelték, s járt is hittanórákra. Azóta se tette be a lábát a templomba - kivéve az esküvőjét és a temetéseket.De azért a vallási szövegek töredékeit megőrizte az emlékezete, és olyannak látta magát, mint egy keresztényt, aki éppen elveszti a hitét.Alvásra van szüksége.684Ezen a vasárnap reggelen nem voltak harangok, se feketébe öltözött vénasszonyok, akik már hat órakor misére mennek, se vasárnapi ruhát viselő családok, a járdán sétálva.Viszont nagy volt a motorzaj, több a felcsattanó hang. Az emberek autókba zsúfolódtak. Egyik-másik emeleti ablakból anyák kiáltottak le, hogy megkérdezzék, nem feledkeztek-e meg a fürdőruhákról vagy a termoszról. A gyerekek az ajtó melletti helyért veszekedtek, és máris pofonok lógtak a levegőben.A többség a tenger felé tartott, némelyek az erdők felé, mások pedig nyilvánvalóan mindegy, hogy merre, csak mentek az orruk után.Emilé Jovis későn aludt el, és tudatában volt a tömbbeli mozgolódásnak; Blanche-t porszívóval a kezében találta meg a lakószobában, ahol tárva-nyitva állt a terasz ajtaja.Megcsókolta a felesége arcát. Csak ritkán csókolták meg egymás száját. Számukra ez előjáték volt a szeretkezéshez, és nem találták volna ildomosnak, ha például Alain jelenlétében így csó-kolóznak.- Jól aludtál? - kérdezte az asszony.Emilé igennel felelt, ami nem volt igaz. Megpróbálta. De ott voltak a hangok, a mocskos szavak serege, a trágár mondatok.Ezúttal megpróbálta nem meghallani őket. Sikerült is újra elaludnia, amíg egy nyögés vagy egy kiáltás fel nem riasztotta álmából. Úgy érezte, hogy ez a jelenet sohase fejeződik be. A végén lidércnyomás lett belőle. Vajon odaát sohase fáradnak bele ebbe a komédiába? Mert számára elképzelhetetlen volt, hogy két normális testalkatú ember...Odáig eljutott, hogy azon töprengett, nincsenek-e tisztában a69fal túloldalán az ő jelenlétével, s nem szórakoznak-e az ő elbolon-dításával, miközben olykor összekacsintanak.Megesküdött volna rá, hogy amikor utoljára nyitotta ki a szemét, egy kis napfény szűrődött már be a redőnyök közt, s majdnem közvetlenül ezután mozgásba lendültek az autók az úton és a szomszédos utcákban.Emilé állva itta meg a kávéját a konyhában. Kifli nem volt. A pék vasárnap nem jött. Különben sem evett kiflit minden reggel. A hangulatától függött.Már elmúlt nyolc óra, s ő a Vosges tér napfényes teraszára gondolt, egy hűvös és párás pohárra, a Pouilly derűs színére.-  Alain még alszik?-  A fürdőszobában nincs.így ő volt az első, aki használta a kádat, s hosszabb ideig álmodozott benne, mint máskor. Aztán megborotválkozott, s közben meghallgatta a rádió híreit. Az autósztrádán már történt néhány baleset, ez csak természetes. Statisztikák. Óránként ennyi meg ennyi autó halad nyugati irányban, és ennyi meg ennyi dél felé. Szép idő Deauville-ban és közlekedési dugó Auxerre-ban.Alapjában véve szerette ellógni az időt vasárnap reggelenként, még ha fáradt vagy mogorva arcot vágott is hozzá. Nadrágot húzott, nyitott nyakú inget, és kiment a teraszra, ahonnan figyelemmel kísérte a városrész jövés-menését.Az autóknak több mint a fele elindult már, nagy űrt hagyva maguk után az ottmaradtak közt. A piros sportkocsi éppen alatta volt. Átnézett Farranékhoz. Mert most már tudta a szomszédai nevét. Jean Farran. A lakásuknak megfelelő levélszekrényen a névjegy nem jelzett foglalkozást.Mi mindenki volt található a házban: járadékosok és fiatal párok, nagy létszámú családok és egy hajadon, Marcouli kisasszony. Francia nevek és idegen nevek. Egy Zigli, egy Diacre család, aztán Descubes-ék, Delaóék, Pipoiret-ék és Lukasekék.A megnevezett foglalkozások közt egy becsüs, egy mérnök, egy manikűrösnő és egy pénzügyminisztériumi irodafőnök.Természetesen túl korán volt még hozzá, hogy Farran megje-70lenjen a teraszon. Nyilván alszik, s Jovis elképzelte mindkettőjüket, a férfit és a nőt, takaró nélkül, mert olyan meleg van.- Csinálsz nekem tojást, mama ?A pizsamás Alainnak még kába volt a szeme az alvástól. Nem mondta, hogy jó reggelt, hanem odanyújtotta a homlokát, előbb az anyjának, aztán az apjának, majd leült a konyhaasztalhoz.-  Hogyan akarod?-  Lágyan. Nem, süss tükörtojást. Ne felejtsd el megfordítani. -Jói aludtál fiú?Egy morgás. Lassan melegedett csak fel, megpróbálta meginni túi forró kávéját.-  Ma mit csinálunk? És máris ellenségesen:-  KremJinbe megyünk ?-  Nem. Telefonáltam az apámnak, hogy kihagyunk egy látogatást.- Elmegyünk valahová ebédelni ?- Azt hiszem, itthon maradunk. Ez az első fénylaki vasárnapunk. Anyád még nem is sétált a környéken.- Mikor veszed meg nekem a mopedet?- Holnap, ha akarod.- Találunk hatkor nyitott üzletet ?- A Grandé-Armée sugárúton mindig akad.- Szabad lesz bemennem rajta Párizsba ?- Eleinte nem. Meg kell szoknod.- Nem nehezebb egy kerékpárnál, s már nyolcéves koromban is volt kerékpárom.Emilé segített a feleségének máshová tenni a tálalót a lakószoba ebédlőrészében. Bútoraik ahhoz a fajtához tartoztak, amelyet vaskos, népies stílbútornak neveznek.-  Másikat veszünk. Láttam svéd bútort, világos fából készült, nem tudom, milyenből, nyilván kőrisből.- Azt gondolod, megengedhetjük magunknak ezt a kiadást? Csakugyan a kiadásra gondol ? Amikor férje a fénylaki lakás71megvásárlásáról beszélt, nem tiltakozott, és szófogadóan tűrte, hogy áttelepítsék ide Párizsból.Nemcsak Alain vesztette el a barátait, ő is elvesztette a megszokott üzleteket, minden apró szokását, az asszonyokat, akikkel összetalálkozott és el-elbeszélgetett.És most még a bútorokat is kicserélik!-  Ne felejtsd el, hogy ezentúl te is kenyérkereső leszel.-  Feltéve, hogy meg lesznek elégedve velem.-  Hogy ment tegnap?-  Elég jól. Különös érzés, hogy egyszerre ennyi gyerek veszi körül az embert. Először pánik fogott el. Lemarque-né időnként odajött hozzám, hogy meggyőződjön róla, minden rendben van-e. Ami Chartrainnét illeti, ő sohasem idegeskedik. Az ember lefogadná, hogy tudomást se vesz a felelősségéről. Szomorú asszony. Azon töprengek, csakugyan a foglalkozása mjatt van-e majdnem mindig távol a férje. Lemarque-né arra célzott, hogy van valakije. „Próbálja felvidítani egy kicsit"-mondta nekem. Mert Lemarque-né mindennel törődik, minden lakásról tudja, hogy mi történik benne.Alain egy ócska, vörösessárga vászonnadrágot és pólóinget vett fel. Meztelen lábára szandált húzott, így szokta jelezni, hogy vasárnap van.-  Elmész hazulról?- Nem tudom.Belevetette magát egy fotelbe, és átfutott egy képeslapot, miközben az apja, aki ugyanolyan tanácstalan volt ezen az első vasárnapon ebben az ismeretlen világban, újra a teraszon találta magát.De nyomban visszahőkölt. A jobb oldali teraszon már állt valaki, egy magas, szőke férfi, aki mindössze egy világos sortot viselt.Meztelen, széles és izmos mellkasát barnára sütötte a nap.Cigarettára gyújtott egy öngyújtóval, amely a távolból aranynak látszott, s ahogy újra felemelte a fejét, Jovis még egy kicsit hátrált, mintha attól félne, hogy a szomszédja észreveszi.72A férfi valószínűleg Jean Ferran.volt. Körülbelül egykorúak lehettek Émile-lel, de a másik erőteljesebb és karcsúbb volt, s viselkedése olyan önbizalmat árult el, amit Jovis sohasem ismert -legfeljebb ha menetrendekkel és útitervekkel zsonglőrködött a Bastille téren.Befelé fordulva beszélt, és ugyanazt kérdezte, amit Emilé az imént Alaintól:- Elmész hazulról?Vajon a fiúnak szólt-e, vagy az asszonynak? A választ nem lehetett hallani, és Farran lepöccintette a cigarettahamut a korlát fölött, amelyre aztán mindjárt rá is könyökölt. A háta izmos volt, mint egy tornatanáré, az arcéle pedig olyan, mint egy férfié, aki biztos önmagában.Anélkül, hogy bevallotta volna, Emilé irigykedett rá. Ez nem méltányos. Nem próbálta pontosabban meghatározni, hogy mi nem méltányos, de a viharos éjszakák után nem ilyen képet alkotott magának a szomszédjáról.- Nincs szükséged rám, Emilé? Megfürödhetek?Blanche még tizenöt évi házasság után is kulcsra zárta a fürdőszoba ajtaját.A férfi elszívta a cigarettáját, egy fricskával elröpítette az űrbe, egy pillanatig szemmel kísérte, majd visszament a lakásba.Pár pillanat múlva Jovis észrevette a fekete hajú, sötét szemű fiút a járdán. Ő is sortot viselt, de rövid ujjú, sárga inggel. Határozatlanul álldogált, körülnézett, mintha valami ötletet keresne, majd lassan elindult bal felé.Emilé megérezte, hogy áll mellette valaki. A fia volt, aki ugyancsak a fiatal szomszédot nézte, amint az út sivatagában távolodik. Eltelt pár másodperc.- Sétálok egyet.S Alain már távozott is, becsapva maga után, ahogy szokta, a lakás ajtaját. Emilé ilyenkor mindig összerezzent. Nem bírta megérteni ezt a durvaságot, amelyet bizonyos értelemben agressziónak tartott. De nem mert szólni, mert eszébe jutott az apja, aki fiatal korában megjelent a küszöbön, és visszahívta.73-  Mi van?-  Semmi. Gyere vissza egy pillanatra. Jól van! Most menj ki újra, és csukd be az ajtót, ahogy kultúremberhez illik.Emilé összeszorított fogakkal engedelmeskedett, de éveken át haragudott az apjára.- S/okd meg, hogy úgy viselkedj másokkal szemben, ahogy te is elvárod tőlük.Az asztalnál is. Semmi se kerülte el tanítószemét.- A könyököd!-  Bocsánat.Vagy a térítőn rajzolgatott a villája hegyével. Vagy nagyon ráhajolt a tányérjára.Vajon szereti-e az apját? Tiszteli, az biztos. Bizonyos értelemben csodálja is, különösen amióta neki magának is van fia. De sohasem érezte, hogy igazi kapcsolat van köztük. Pedig éveken át magukban éltek a kertes házban, ahol naponta két órát töltött egy takarítónő, ám szombaton reggeltől estig ott volt, hogy elvégezze a nagytakarítást.Az apja ítélkezett, és nem tűrte, hogy őt is megítéljék. Nyugodt, tiszta, elnézést nem ismerő tekintetétől, amely megpihent rajta, Émile-en pánik vett erőt, s képes lett volna bármilyen lázadásra.Mégsem lázadt fel. Megtanulta, hogy nesztelenül csukja be az ajtót, és illendően viselkedjen az asztalnál. Azt is megtanulta, hogy tőle telhetőleg mindent a legjobban csináljon, még a legkevésbé fontos dolgokat is, és így lett azzá, amivé lett.Pár nappal ezelőtt még büszke volt rá. Tekintetbe véve, hogy honnan indult, a lehető legmagasabbra hágott a társadalmi ranglétrán.Az öreg Louis úr végül is meg fog halni. Majdnem biztos, hogy a fia, Armand úr, sietve modernizálni fogja a központi irodahelyiségeket a Poissonniére körúton, és ott rendezkedik be.Vajon nem Emilé lesz-e az, aki a Bastille téren elért sikerei után át fogja venni a Champs-Élysées úti fiók vezetését ?Ez a plafon. Ennél magasabbra már lehetetlen feljutni, hiszen74van egy fiatal Barillon is, aki jogi tanulmányai elvégzése óta a szakmában dolgozik, és kellő időben apja helyére fog állni. Sőt ketten is vannak, két fivér, de Jacques úr, akit szenvedélyesen érdekelnek az autók és vonzanak a nők, több aggodalomra, mint reményre ad okot.Alain e pillanatban egyedül ment a járdán, abba az irányba, mint a fiatal szomszéd. Alain magasabb volt. És nem volt kövér. Ha többet sportolna...Jovis halk hangokat hallott oldalról. Nem a falon szűrődtek át, mint az: éjjel, hanem a vasárnap nyugodt és meleg levegőjére tárt ablakon át.A szavakat nem lehetett megkülönböztetni. A hangsúly békés, szabadon csapongó társalgásra utalt, s egy váratlan pillanatban Jovis kénytelen volt újra hátrahúzódni, mert az erkélyen megjelent a nő.Sokszínű apró virágokkal díszített selyempongyolát és szép, aranyozott papucsot viselt. Háttal volt Émile-nek, aki nem látta az arcát, de sötét haja a vállára hullt.- Azt hittem, hogy Waltert látom...A nő cigarettázott. A körmei hosszúak és vörösek voltak. De már ment is vissza, s közben beszélt. Más férfiak, más nők is ekképp jöttek-mentek a szemközti házakban, egyesek zeíiei aláfestéssel, mások magányosan, különös csendben.Vajon az ablakban van-e a kivörösödött szemű öreg ? Kivel él ? Valaki biztosan gondját viseli, hiszen nyomorék benyomását kehi, akit mindig ugyanabban az órában kiültetnek megszokott helyére, majd visszavisznek, hogy megetessék, mint egy gyereket.Egy nap így járhat az apja is. Egyelőre fürge, el tudja látni magát. De tíz év múlva, húsz év múlva?-  Unatkozol?Ez Blanche hangja volt a lakószobából. Kék háziruháját viselte, amelyet csak akkor vett le, ha elment hazulról.- Az embereket figyelem.-  Nagyon különböznek a Francs-Bourgeois utca lakóitól, nem gondolod ?75- Átlagosan fiatalabbak.Émile-nek eszébe jutottak a járókelők a Marais szűk utcáiban, és hirtelen rájött, hogy ott többnyire idős személyeket, főleg öregasszonyokat lehet látni.- Alain megmondta neked, hogy hová megy?-  Sétálni egyet.- Egy kicsit elveszettnek látszik. Szeretném tudni, hogy akkli-matizálódik-e?- Hamarosan talál majd pajtásokat.Csend következett. Blanche elrendezett egy vázában néhány virágot - abból a csokorból maradtak, amelyet a férje ajándékozott neki a lakásba való belépésük alkalmából.- Talán tévedek - jegyezte meg szokásos hangján, amely sohase vált se szenvedélyessé, se drámaivá -, de nekem az a benyomásom, hogy az emberek itt nehezebben barátkoznak. Mindenki éli a maga életét.Talán mert hite szerint már az első nap ezt érezte ő is, úgy vélte, hogy köteles tiltakozni.-  Ne felejtsd el, hogy még ah'g rendezkedtünk be, sokan még látásból sem ismernek.- Nincs egyetlen bolt se, kivéve az önkiszolgálót, ahol senki se gondol rá, hogy megszólítsa a másikat.-  Lemarque-né mégis megszólított.- Mert szüksége volt rám.-  Elbátortalanodtál ?- Nem.Most Blanche is felbukkant az erkélyen.- Nézd csak! Alain hazafelé tart. És nincs egyedül. Az asszony mosolygott, tartózkodó mosolyával.- Igazad volt. Elég hamar talált valakit, akivel elbeszélgethet. Együtt jöttek hazafelé, Walter és Alain, s közben pár mondatotváltottak egymással, olykor egy-egy kézmozdulatot tettek, amit nem lehetett messziről megérteni.Alain volt a magasabb. Többnyire ő szólalt meg elsőnek, mégpedig elég élénken.76A másik nyugodtan, már-már higgadtan hallgatta, bólogatott, néha elmorzsolt néhány szót. Fehér arcbőrétől élénken elütő ajka nagyon pirosnak látszott, és női ajakhoz hasonlított.Emilé sietve visszahúzódott a lakószobába, mert a szomszédasszony visszatért az erkélyre. Ugyan mért érezte szükségét, hogy elbújjon előlük? Azt lehetett volna hinni, hogy fél a felismeréstől, mintha megláthatták volna az éjjel, amikor a falon át kihallgatta őket.Képes lenne elpirulni a tekintetüktől, különösen az asszonyétól, akiről azt hitte, hogy a legbizalmasabb titkait is ismeri. Ha bemutatnák őket egymásnak, bizonyára meg se bírna szólalni, és erőt venne rajta a menekülés vágya.-  Mind a ketten bejönnek a házba.Jovis ezt előre tudta, de nem mondta meg Blanche-nak, hogy tudja. Nem volt kedve beszélgetni vele a szomszédokról, és megijesztette a gondolat, hogy a fia úgyis megteszi.-  Mit eszünk?-  Báránybordát zöldbabbal.- És krumplipürével, lefogadom.Alain nem sokra becsülte a vasárnapi krumplipürét.- Nem, sült krumplival. Erről jut eszembe, hogy itt az ideje feltenni a zöldséget.Alain nem tett célzást új ismerősére.- A házban lakik? - kérdezte tőle az anyja.-  Kicsoda? Walter?- Walter a neve? Milyen Walter?- Azt nem kérdeztem meg tőle.- Francia?- Nyilván. Mindenesetre ugyanolyan jól beszél franciául, mint én. Mért kérdezed?- Csak a magasból láttam, de idegen típusnak néztem.- Vannak a gimnáziumban is, akiknek olyan fekete hajuk van, mint neki.-  Barátságos?77-  Minden lemezt megvesz, amit akar. Meghívott, hogy menjek el meghallgatni őket, amikor kedvem lesz rá.-  És te elmész ?-  Mért ne mennék ?-  Nem mondta, hogy mivel foglalkozik az apja?- Az engem nem érdekel.Ez olyan kérdés volt, amelyet Emilé is gyakran feltett neki. Alain időnként együtt ment el valahová a pajtásaival, meglátogatta őket, néha velük is evett, s az apja szerette volna tudni, hogy milyen környezetben élnek.-  Mi a foglalkozása az apjának ?A fia ilyenkor megmerevedett, mert igazi jellegétől eltérőleg ítélte meg a kérdést. Bizonyára feltételezte apjáról, hogy egy kicsit sznob, vagy arra vágyik, hogy Alain csak „előkelő" emberekkel tartson kapcsolatot.Vajon a szomszéd lakásban nem éppen most kérdezgetik Waltert?-  Mikorra hívtad meg?- Amikorra kedve lesz rá. Ugyanazt a fajta zenét szereti, mint én, de jóformán egyáltalán nincsenek lemezei.-  Megmondta, hogy mivel foglalkozik az apja?Alain a szobájába ment, Blanche a konyhába, Emilé pedig be-leroskadt egy karosszékbe, és magához húzott egy képeslapot.Igazán boldog. . . Az apja is boldog... A felesége is boldog.. . Hát Alain?... Ennek így kell lenni. Ennek így kellene lenni...-  Mihelyt az embernek rendben van a lelkiismerete... És még:- Amikor az ember tőle telhetőleg a legjobban végzi a munkáját. ..Ő úgy végzi. Mindvégig. A legkisebb részletekben is. E pillanatban ráadásul ugyanolyan léptekkel jár, mint valamikor az apja, vasárnap délutáni járással, és a szentség mögött halabó hi-78vők meggyőződéses vagy ihletett arckifejezésével, míg Blanche a jobbján, fia a balján és egy kicsit hátrább lépked.Harmincöt éves korára Blanche már nem kívánatos, ha ugyan valaha is az volt. Vajon van-e még benne nemiség? Ötvenéves korára vénasszony lesz, hatvanra megvastagodik a dereka, kövér lába formátlan lesz, mint nagyobbrészt azoké az asszonyoké, akiket papucsban látni - mert cipőt már nem bírnak húzni -, amint bevásárolnak a Francs-Bourgeois utcában.Ő igazán boldog... Mindnyájan boldogok... Boldogoknak kell lenniük, vagy nincs többé igazság...Végigmentek a lakótelepen, a betonkockák mellett, amelyekből pillantások hulltak rájuk, s követték őket, mint egy rovart, amely a fűben surran.Levegőznek. Megvizsgálják életük új kereteit. Vajon tényleg kínos vagy elbátortalanító ?Mit csináltak más vasárnapokon? Minden második héten lementek Kremlinbe, és uzsonnára gyümölcslepényt vittek magukkal, mert apja szereti a lepényt, különösen az áfonyásat.Nem sokat beszéltek, és a mondatok nem mindig illettek egymáshoz. Az apja nagyothalló lett. Majdnem kiabálni kellett. Az ember nem mert ránézni a rézingájú faliórára. Ami a kertet illeti, az idővel összezsugorodott, és por lepte be a leveleket.Mindnyájan boldogok.Más vasárnapokon az autó elvitte őket ötven vagy száz kilométerre Párizstól, beállt velük egy kocsisorba, ahol a gyerekek rosszkedvűek vagy türelmetlenek.- Mikor érkezünk meg ?- Lehet majd halászni?Alain már túl volt az ilyen kérdések korszakán, s megelégedett azzal, hogy morcos arccal behúzódott egy sarokba. Találtak maguknak egy darabka füves térséget, ahol elfogyasztották a holott elemózsiát, vagy betértek egy kisvendéglőbe valamelyik másodosztályú út mentén.- Mit gondolsz, hány lakosa van már?79A férfi összerezzent, és elismételte magában a kérdést, amit Blanche tett fel neki.- Nem tudom. Ezerötszáz? Kétezer?-  Folytatják az építkezést?- Tíz új épületről beszélnek. Nézd csak! Itt lesz az úszómedence.Blanche nem tudott úszni. Ő maga is rosszul úszott. Az ő idejében egy jó diák nem sok időt szentelhetett a sportnak. Neki pedig jó diáknak kellett lennie.Aztán jó alkalmazottnak, jó férjnek, jó családapának, jó gépkocsivezetőnek. Soha nem követett el szabálysértést! Mindezt semmiért csinálja az ember?-  Mihelyt az embernek rendben van a lelkiismerete. .. Vajon a szomszédjának rendben van-e a lelkiismerete, vagycsak fütyül rá? Talán egyáltalán nincs is lelkiismerete?Blanche álméLkodott. mert az emberről feltételezik, hogy ilyenkor álmélkodik. Meg azért is álmélkodott, hogy örömet szerezzen a férjének, aki bizonyos értelemben felelős kivonulásukért.-  Nem is gondoltam, hogy ilyen közel van az igazi vidék. Elérték a búzaföldet.-  Láttad a pipacsokat és a búzavirágokat? Semmit se juttat az eszedbe ?Dehogynem! Első vasárnapi sétájukat. Szedett néhány búzavirágot neki. és ő ingbiúza gomblyukába tűzte. Még tizenöt év múlva is hálás volt érte. s ezt egy hosszú, elérzékenyült pillantással tudatta a férjével,-  Messzire megyünk még ? - türelmetlenkedett Alain. Ebben a korban Emilé se szerette a vasárnapi sétákat, de nemmerte kimutatni. Most, hogy felidézte őket, különös módon mégis sóvárogva gondolt rájuk, akár az elveszett paradicsomra.Ezért kényszeríti sétálni a fiát ? Vagy csak a családi hagyományt követi?- Elmehetnénk moziba.-  Ilyen szép időben ?Ki kell használni a szép időt, be kell szívni a jó levegőt.Bal kéz felől felfedeztek egy utat, amelyet nem ismertek. Két-80oldalt megművelt földek voltak, egy dombon pedig igazi tanyát láttak, szénakazallal és körös-körül tehenekkel. Blanche lelkesedett:- Ez már igazi vidék!Folytatták útjukat, s hamarosan felfedeztek egy karcsú toronytetőt, amely mintha a föld alól bújt volna ki, majd magát a négyszögletes tornyot és egy apró templom szürke palával borított tetejét.Egykettőre alacsony házak rajzolódtak ki a tájban, a legtöbb fehérre volt festve, csak egy piros akadt - utcákba voltaképpen nem is rendeződtek, találomra helyezkedtek el. Mindegyiknek megvolt a maga kertecskéje, benne némi virág, póréhagyma, borsó, karóra futtatott zöldbab.Egy ingujjas öregember abbahagyta az ásást, a homlokát karjával megtörülve nézte, hogyan mennek el mellette.- Te ismered ezt a falut ?- Ez inkább csak afféle település. Meg kell keresnem a térképen. Nem szóltak róla.- Nézd csak!Egy igazi falusi fűszerüzlet, egy sötét, szűk, mély bolt, ahol mindent árusítanak, keményítőt és cukorkát, petróleumot és konzervet, gyapjúfonalat és munkakötényt.-  Ha nem találom meg Fénylakon, amit keresek, tudom, hogy hová jöjjek.Valamicskével a templomon túl a „Kávéház" szó állt félmagasságban egy házon, amely nem sokban különbözött a többitől.- Nem vagytok szomjasak?Jovis izgalomba jött. Véletlenül felfedezték sétájuk célját: egy festői pontot.- Én szomjas vagyok - felelte Alain.Az ajtó nyitva volt, és egy rőtszőrű kutya jó darabig habozott, mielőtt feltápászkodott a küszöbről, hogy átengedje őket. A félhomályban négy férfi kártyázott. Összesen három asztal volt csak, egy fura, túlságosan rövid' ivópult óriási dísznövénnyel, amelyet rózsaszín fajansz díszcserépbe ültettek.81Az egyik játékos majdnem olyan nehezen állt fel, mint a vörös kutya.- Mit akartok inni ?- Egy limonádét - felelte Alain. -Hát te, Blanche?- Ahogy gondolod. Tudod, hogy én...Blanche sohase volt szomjas. Sohase volt éhes. Mindig túl sokat adtak neki, és ő elkerülhetetlenül megköszönte.. .- Jó a fehér boruk ?-  Mi itt ezt isszuk.Egy palack is volt a játékosok asztalán, ahol a partnerek kártyával a kezükben várakoztak, mint egy festményen, közvetlenül a közcsendháborításról szóló törvény alatt.- Egy fél literrel ?-  Igen, annyi elég lesz kettőnknek.Az ember azt hihette, hogy több száz kilométert tett meg Párizstól elfelé és vagy ötven évet visszafelé.Leültek az egyik asztalhoz, és a férfiak tovább játszottak egy kártyajátékot, amelyet Emilé nem ismert. Egy asszony kinyitotta a konyha üvegajtaját, hogy megnézze őket, igazi parasztasszony volt ő is, akárcsak a képeken, melle roppant hasán pihent, fekete ruhát viselt, amelyet egészen apró fehér minták díszítettek. Még egy bibircsók is volt az arcán, amelyből több szőrszál nőtt ki.-  Boldog vagyok... Boldog.. .Emilé gúnyolódott önmagán, haragudott magára lelkiállapota miatt. Harmincöt év alatt oly kevéssé érett meg, hogy lelki egyensúlya nem bírja elviselni ezt a kis áttelepülést ?Hiszen, végül is, nem a Kongóba vagy Kínába utaztak. Csak apró ugrást tettek a Francs-Bourgeois utcából az új házakig, amelyek Párizs kapujánál állnak.Először féltette egy kicsit Blanche-t, ez'rendben van. Akkor még azt hitte, hogy Blanche-t, aki egyedül van otthon, unalom fenyegeti ebben a környezetben, amely nem olyan élénk és nem olyan barátságos, mint a Marais negyed.Mégis ő talált elsőnek megoldást. Alighogy megérkezett, máris82elfoglaltságot szerzett magának, s az előbb is büszkén mutatta meg nekik kívülről, egy kicsit úgy, mintha ő csinálta volna, a vasárnap zárva tartott bölcsőde-napközit, főleg pedig a fehér kerítéssel körülvett pázsitot, amelyen gyerekjátékokat lehetett látni.És Alain nem szerzett-e magának barátot ma reggel ?- Boldog vagyok, hogy az a...Nem! Nem fog káromkodni, még gondolatban sem. Ez erősebb nála. Hála annak a nevelésnek, amelyet most a fiának igyekszik átadni.Mert nála olyan nagyon jól bevált ?Elég volt néhány mocskos mondat, bizonyos zajok, nyögések, megelevenítő kiáltások egy fal mögött, s ő annyira megzavarodott, mintha rémületes felfedezést tett volna.S valóban tett is. Tudta, hogy léteznek ezek a szavak, hiszen hallotta őket, amikor az iskolatársai használták, és olvasta is őket a vizeldékben. A szeretkezés változataival is tisztában volt elméletileg a lopva olvasott könyvek, az újságcikkek révén. Ez az őrjöngés, ez a tébolyultság, ez az állatiasság... Erről még a bibb'ában is szó esik!...De tudni azt, hogy a házukban, ahol csak egy egyszerű fal választja el őket tőle, a feleségétől, a fiától, az életüktől, a hiedelmeiktől, a tilalmaiktól, egyesek nem átallnak efféle...Honnan támadt ez a hirtelen igénye, hogy többet tudjon meg, hogy hallgatózzon, hogy közelebb jusson ezekhez az emberekhez?Hiszen három egymást követő éjszakán át leste őket, és igyekezett nem elaludni, holott rendesen annyira szeret aludni, és csalódottságot érzett, amikor semmi se történt, vagy amikor elég mindennapi dolgok történtek.Látta a férfit, aki nagyobb nála, erősebb nála, szebb nála. Nem látszott szerencsétlennek, akit gyötör bűnös szenvedélye és a lelkifurdalás. Majd kicsattant az egészségtől, a könnyű és szabad élettől.Az asszony, akinek csak a hátát és a haját látta, bizonyára ugyancsak szép.83Ha máshol találkozott volna velük, semmit meg nem sejt róluk. Pultja mögött lelkesen fogadta volna őket, hogy a lehető legdrágább vakációt adja el nekik.A fiuk, ez a kövérkés gyerek, úgy viselkedik, mint egy kis férfi, és Alain, aki olyan nehezen barátkozik, máris befogadta.Akkor hát kinek van igaza?Az a férfi nem szokott fél hétkor kelni, hogy bemenjen az irodájába. Mindennap sokáig lustálkodik egy kívánatos testű nő mellett az ágyban, amelyről azt képzeli, hogy cifra díszeivel vetekszik egy kurtizán fekhelyével.A fiuk iskolába, gimnáziumba jár ? Valószínűleg igen. Nyilván régóta van már mopedje is. Őt nem várakoztatták éveken át, és nem csupán a költségek miatt, hanem mert féltek a balesettől.Minden lemezt megkap, amit csak akar. Pár nap múlva afféle hős lesz Alain szemében, ideál, akihez igyekszik majd hasonlítani.Vajon neki eszébe jutna-e, hogy egy vasárnap reggel sortban, meztelen felsőtesttel járkáljon, és így mutatkozzon a teraszon ?Ez semmi, rendben van, csak egy jelentéktelen részlet, de tisztában van az ilyen részletek fontosságával.Önmagával is tisztában van. Hogy ennyire megzavarta ez a dolog, hogy ennyire haragszik magára, annak az az oka, hogy nem először került ilyen válságba, s hogy minden alkalommal keserűség és szégyen lett a vége.Igazán boldog...Vajon boldog volt-e például tizennyolc éves korában, az úgynevezett „boldog ifjúkorban", amikor Depoux mesternél dolgozott, aki inasként bánt vele, bár ragyogóan leérettségizett?Hitt a jövőjében, az azonnal kitáruló jövőjében, amellyel érettségi bizonyítványa kecsegtette, s napjait egy irodában töltötte, amely büdös udvarra nyílt.Innen elmeneküli. Mint ahogy a Caire utcai importcégtől is el kellett menekülnie később - mert ez bizony minden alkalommal menekülés volt.A Bariilon Utazási Irodánál is kedvét vesztette eleinte a Pois-84sonniére körúton, s esténként álláshirdetéseket olvasgatott az ságokban.Megtanult angolul, németül, spanyolul. Megtanult könyvelni. Szeretett volna mindent tudni, hogy gyorsabban haladhasson felfelé...Hogy messzebbre, hogy magasabbra meneküljön?A végén elismerték az érdemeit. Armand úr áthelyezte a Bastille téri fiókba, ahol két év múlva elfoglalta az elhunyt igazgató helyét, akit az íróasztala mellett ütött meg a guta.Az irodahelyiségeket átépítették. Úrnak érezte magát. Elköltözködött, világos lakást választott, ahol nincs virágos tapéta a falon, nincsenek poros zugok, nem érezni a lakók több nemzedékének verítékét.A bor túl édes volt, de Blanche élvezettel kortyolgatta.-  Neked nem ízlik?-  De igen.Egy kalitkában kanári ugrándozott.- Gazda! Mennyivel tartozom?Zavarták a kárlyázókat, akik nyilván azt képzelték, hogy csak kíváncsiságból tértek be.Armand úr például.. . Fontos ember... Nős, két fiú apja... Van egy villája a saint-germaini erdőben, pár kilométerre Ver-sailles-tól, ahová minden este hazamegy... Sokat utazik, hogy kapcsolatokat létesítsen.. .De az utazásaira magával viszi a titkárnőjét/aki nincs még huszonöt éves. Jovis majdnem, biztos benne, hogy Armand úr lakást is vett neki a XVI. kerületben, bár van egy másik, régi viszonya is.Az alkalmazottak is tudják ezt. Nyilván a barátai is. A Champs-Élysées-i fiókban, ahol nagyszámú a személyzet, a tisztviselőnők többsége lefeküdt már vele. Nem haragudtak'1 érte. Ellenkezőleg, ők maguk provokálták ki.Senki se bírálta. Tiszteletre méltó és jómódú ember maradt. Vajon ő is úgy viselkedik a hálószobában, az ágyban, mint a piros autós szomszéd?85-  Hazamegyünk?-  Ha akarod.-  Mintha vihar készülődne.Nyugaton és délen ugyanis felhősebbnek látszott az ég.- Ha megkérdeznénk a falu nevét ?A kertjében ásogató öregembernél érdeklődött, aki megemelte a szalmakalapját.-  Hogy mi a neve? Te jóisten, itt van és nem tudja? Rancourt a neve, a nemjóját. De nem igazi falu. Nincs benne községháza, sem iskola. A község odább van, a Boisrond-ék tanyáján túl.- Szándékosan jártok mind a ketten ilyen lassan, papa? Nem. Ez a vasárnapi tempó. Sétálnak. Semmi se sürgeti őket. -Sietsz?- A séta így f áraszt.- Gyorsabban megyünk majd. Nem vagy fáradt, Blanche ?- Dehogy...Csak egy házaspárral találkoztak. Az asszony mély gyerekkocsit tolt. Egymásra néztek, és haboztak, hogy köszönjenek-e. Vidéken az emberek köszönnek egymásnak. De egy lakótelepen?Állandóan beleütközött ebbe a szóba, másikat keresett, de nem talált. Mégis kellemetlen, ha az ember nem bírja meghatározni a helyet, ahol él.-Hol lakik?- Fénylakon.- Az hol van ? Az mi ?- Az egy...Tényleg micsoda? Házak. Betontömbök hálószobákkal, lakószobákkal, fürdőszobákkal és konyhákkal.Nem vallotta be magának, hogy mi az, amit keres, amióta elindultak erre a sétára, igyekezett becsapni, megtéveszteni saját magát.Tulajdonképpen arra lett volna kedve, hogy megnézze a Carillon Dórét, hogy a saját szemével győződjön meg róla, hogy tartalmat adjon azoknak a neveknek, amelyeket hallott: Alexa, Iréné, Yolande.. .86Mert volt egy Yolande is, akiről a harmadik éjjel beszélt a szomszédja, és akivel ugyanúgy bánt, mint a többiekkel. Yolande volt a legfiatalabb, és ügyetlennek bizonyult. Iréné jó lány, állva is hajlandó a telefonfülkében. Alexa viszont elég bonyolult ahhoz, hogy Farran felesége beszámolót kérjen a tetteiről és a mozdulatairól, és utánozza őket.Émile-nek teljes képre van szüksége. A szavak, amelyeket hallott, olyan képzeteket keltettek, amelyeknek nincs közük a mindennapok életéhez. Ha meglátja, ha megtudja, bizonyára így szól:- Ez volt az egész ?Nem javasolhatta Blanche-nak, hogy elviszi egy éjjeli mulatóba.- El tudsz képzelni engem, Emilé, egy olyan helyen ? Az én alakommal, az én esetlen ruháimmal?Azt viszont nem értené meg, ha Emilé egyedül menne oda. Kifogást kell találni. Régen, amikor esti tanfolyamokra járt, könnyű lett volna, de ő nem használta ki, csak egyetlenegyszer, és akkor se vitte dűlőre a dolgot.Megtörtént, hogy főszezonban nyolc óráig, néha kilencig bent marad az irodában, s lezárt redőnyök mögött intézi el az ügyeket, de még sohase ment haza fél tíz után.-  Mért nem mentünk el a nagypapához ?- Mert meg akartam mutatni a környéket anyádnak, mondtam már.- Nincs sok látnivaló, nem gondolod ?Ő is ilyen volt ebben a korban? Ezt a kérdést őszintén feltette magának. A végén bevallotta, hogy alapjában véve nagyjából ő is így gondolkozott, de nem merte megmondani. Nemcsak a nevelése miatt, nemcsak a tisztelettudás miatt, amelyet akkoriban beléjük oltottak. Félt tőle, hogy fájdalmat okoz. Még most is. Nemegyszer rajtakapta magát, hogy lesi a feleségét, a fiát.Vajon boldog-e Alain... Boldog-e Blanche?...Ha a homlokukon megjelent a legkisebb felhő, ő már nyugtalankodott. Ha nem boldogok, csak ő lehet az oka, hiszen felelős értük.Hát ő? Az ő boldogsága? Azért ki felelős? Azzal ki törődik?87Alain nem, az biztos. Még túl fiatal, és csak saját magára gondol.Blanche igen. Mindent megtesz, ami tőle telik. Olyan erőfeszítést fejt ki közben, hogy az egész sivárrá, csüggesztővé válik.Blanche nemcsak a felesége. Sőt azt lehetne mondani, hogy csak ráadásul a felesége. Az anyja, a nővére, a szolgálója egyszerre. Reggeltől estig talpon van, hogy végül is az egyik pillanatról a másikra, nyitott szájjal elnyomja az álom, mint valakit, aki teljesítette a kötelességét, és már nem képes többre.Mindez nem személy szerint neki szólt. Kétségkívül ugyanígy járt volna el egy más férfival is, mert a vérében van, szüksége van rá, hogy híven szolgáljon, hogy feláldozza magát.Most híven fog szolgálni olyan gyerekeket, akiket nem is ismer, mert két férfiának, Émile-nek és Alainnak, nincs már eléggé szüksége rá. Ha egy beteg, egy ápolni való nyomorék adódna, azt is ugyanilyen buzgalommal vállalná.Emilé Blanche-t választotta. Vajon a körülmények teljes ismeretében választott volna-e egy olyan nőt, mint aki a szomszéd lakásban él ? Vajon tudott volna-e alkalmazkodni hozzá, és képes lett volna-e döntő jelentőségűnek tulajdonítani szexuális életét ?Farran megtette, és jobb formában van nála!Egy turistagép alig kétszáz méterrel a fejük fölött szállt el, s a pilóta lenézett rájuk, amint az út világos szalagján lépkedtek.Egy repülőgép... Egy ügyfél, aki... Egy fontos ügyfél...Nekilátott kitalálni a történetet. Egy fontos ügyfél repülőjegyet vásárolt az Egyesült Államokba vagy Japánba, inkább Japánba, tanulmányozni kell majd a menetrendet.Ottfelejtette az útlevelét. .. Nem, nem az útlevelét... Az aktatáskáját . . . Ottfelejtette az aktatáskáját az irodában, és ők nem tudják, hogy melyik hotelban szállt meg... Egy amerikai ügyfél... Jovis kénytelen találkozni vele a repülőtéren, hogy átadja az aktatáskáját, amelyben fontos dokumentumok vannak, talán utazási csekkek...Egy cseppet elmosolyodott elégedettségében. Mindent egybevetve, nem is olyan nehéz. Megoldotta a problémát.Letört egy búzakalászt.- Szereted? - kérdezte Blanche-tól, feléje nyújtva. - Te is rágtad a szemeket kiskorodban ? Még egész melegek a naptól. Olyan ízük van, mint a kelő tésztának...Alain, aki egy szót se szólt, és menet közben a földet nézte, bizonyára nevetségesnek találja őket.895Lz volt életének egyik leghosszabb és ugyanakkor egyik legrö-\idebb napja. Miután előző délután elhatározta magát, sietett döntéséi megvalósítani, s ahogy múlt az idő. szédületféle vett erőt rajta.S/erette volna, ha máris megtörténne, s ugyanakkor félt is. Már reggel, miután Alaint elvitte a Nagy Károly gimnáziumba, a Vosges téri kávéház teraszán hirtelen aggodalom tört rá. homlokát kiverte a verejték, keze reszketett egy kicsit.Mi szüksége van rá, hogy elmenjen a Carillon Dóréba, hogy úgyszólván betörjön egy ismeretlen világba, ahol nincs semmi ke-resn halója?Rájött ugyanis, hogy van valami agresszív, alattomos a Ponthieu utcai mulatóba tervezett látogatásában. Nem közönséges vendégként, megy oda. Az a célja, hogy kémkedjen.Mi után? A lányok után. akiknek csak a keresztnevét ismeri, és szomszédja szavaiból a szeretkezésük technikáját?Farran után, aki egy bárszéken ül egy bizonyos Léonnal szemben ?Volt egy autóügy is. valószínűleg lopott autók, a Kis Louis által „elcsórt" autók ügye.Mint mindenki, ő is olvasott csavargókról, utcalányokról, kábítószerekről, átfestett autókról, mindenféle üzérkedésekről szóló történeteket, amelyeknek nyilván egész éjjel nyitva tartó bárok voltak a színhelyei.Időnként az ember értesült róla, hogy leszámolásra került sor, hogy valakit megöltek, amikor belépett egy ilyen helyre, vagy éppen kilépett onnan.90Jovis becsületes ember volt. Sohase lépte át a jó és a rossz közötti határt.Nem stimmel. Nem a Carillonba tervezett látogatása nem stimmel, hanem a kifogás, amelyet előző este kieszelt, hogy ne kelljen hazamennie.Autón alig tíz perc az út a lakása és az orlyi repülőtér közt. Ha egy aktatáskát kell átadnia egy amerikainak, semmi akadálya, hogy megvacsorázzon a feleségével é/s a fiával, a televízió előtt töltse az estét, aztán elugorjon Orlyba, ahol egy órára sincs szüksége, hogy megtalálja az ügyfelét.- Pincér, még egyet!Ebből már szokás lett, majdnem bűnös szenvedély, s ezen a reggelen egy harmadik pohár Pouillyt is rendelt az utolsó percben, amitől némi jó érzése támadt, de nyugtalansága is fokozódott.Mialatt felhúzta az utazási iroda vasredőnyét, bűnösnek érezte magát. Még semmit se csinált. Nyilvánvalóan semmi rosszat se fog tenni. Nincs is szándékában. Mégis ez lesz az első eset, amikor hazudik Blanche-nak.A hétfő délelőtt mindig nagyon forgalmas szokott lenni, mert a kereskedők többsége ilyenkor zárva tart, és felhasználja az alkalmat, hogy eljöjjön megbeszélni útiterveit vagy küszöbönálló szabadságát.Joseph Remacle megkérdezte:-  Én megyek ki Orlyba, Jovis úr?Emilé megfeledkezett a különgépről. Társaságok, sportklubok néha egész repülőgépet bérelnek egy útra. Ez volt a helyzet ezen a reggelen is. Egyébként az ügy elég különös, mert a Beaumarchais körút egykori kereskedőinek baráti társaságáról van szó.Mintegy negyvenen lehettek, csupa öregember és öregasszony, akik egész életüket egymás szomszédságában töltötték, s miután elértek egy bizonyos kort, és eladták az üzletüket, elhatározták, hogy tovább is tartják a kapcsolatot egymással. Egyesek még mindig a városnegyedben laktak. Mások szétszóródtak Párizsban, a főváros környékén vagy éppen vidéken.91Elvben havonta egyszer baráti vacsorára jöttek össze egy Ré-publique téri sörözőben, évenként egyszer pedig közös utazásra indultak.Ezúttal repülőgépet béreltek, amellyel körülrepülik a Földközitengert, s az indulást tizenegy órára tűzték ki. Az utazási iroda ilyen esetekben felelősnek tartotta magát, és egyik alkalmazottja kiment Orlyba meggyőződni róla, hogy minden rendben van.- Igen, Remacle. Legyen egy jó órával indulás előtt Orlyban. Biztosan van köztük olyan is, aki még sohasem ült repülőgépen.Rájött a megoldásra. Egy chartered, ahogy a csoportok által bérelt gépeket a szakmában nevezik.Kitalál egy bérelt gépet, amely állítólag éjfél körül vagy hajnali egy órakor indul. Elég. ha késő délután telefonál a feleségének. Nem! Megfeledkezett a szegény Alainról, akit vissza kell vinni Fény lakra.Majd meglátja. Két ügyfél közt mindig lesz elég ideje gondolkozni rajta, kidolgozni a történet részleteit. A legjobban Alain zavarta. Nem volt kedve hazamenni Fénylakra a Ponthieu utcai látogatás előtt, mert attól félt, hogy ha egyszer otthon van, el-gyávul.Pedig ez a látogatás elkerülhetetlen. Nem tudta, hogy mért elkerülhetetlen, de úgy érezte.Mint ahogy a látás, az érintés is szükséglete az embernek.Nem szerette a nagy szavakat, de azt el kell ismernie, hogy létezik jó és rossz. Az első fénylaki éjszakáig nem valami vonzó, majdnemhogy ocsmány képet alkotott magának a rosszról, ez a kép egy kicsit hasonlított a poklot ábrázoló festményekhez.De az ördög, akivel találkozott, nem ilyen arcot viselt. A viharos éjszakák, az illetlen szavak, a szerelmi hancúrozások után, amelyeket a legapróbb részletekig is ismert, bár nem akart emlékezni rájuk, meglátta Farrant az erkélyen szőkén, mosolyogva, sortban, amint éppen cigarettára gyújt egy öngyújtóval, amely valószínűleg aranyból készült.Vajon ilyen képet alkot magának egy elkárhozottról valaki, akit Kremlin-Bicétre egyik kertes családi házában nevelt fel ta-92nító apja, aki Blanche-t vette feleségül, mindig mintaszerű alkalmazott volt, és esti tanfolyamokra járt?Az apróvirágos selyempongyolát viselő nő, akinek barna, puha haja hullámosán omlott a vállára, ugyancsak nem látszott elkár-hozottnak.Nem hallotta, hogy mit beszéltek vasárnap reggel, de a hangjuk békés és boldog volt, és sétálni is egy békés Walter ment le.Feltétlenül meg kell.. .A legjobb volna, ha most mindjárt elintézhetné. Attól tartott, hogy a nap múltával a bátorsága is elmúlik. Lehet, hogy nemsokára nevetségesnek fogja találni a tervét, és lemond róla?-  Halló!. . . Nagyon jól hallom önt. . . Nem. . . Nincs közvetlen vonal. .. Rómában kiszáll, de csak egy órát kell várnia... Nagyon szívesen!. .. További részletekkel is szolgálok majd, amikor bejön a jegyéért. . . Igen, kész van. . . Első osztály...Egyedül ebédelt a Jacques-Coeur utcai bisztróban. Fogalma se volt róla, hogy mit eszik. Szerencsére három óra tájban Armand úr benézett a fiókba, hogy tájékoztassa bizonyos tervekről, ami majdnem két óra hosszat elfoglalta.Annyi baj legyen! Alaint kénytelen hazaszállítani, mert nem olyan cinikus, hogy autóbuszra ültesse.A fiú eljött az irodába, mint más napokon, várakozás közben a plakátokat nézegette, aztán kettesben elmentek megkeresni a kocsit, amely a tér túlsó oldalán parkolt.-  Már csak egy hét. . .Már csak egy hét volt hátra a nyári vakációig. Akkor majd elviszi Blanche-t és a fiát Dieppe-be, s velük tölti a hétvégeket. Általában nem érezte magát kellemetlenül, ha egyedül maradt. Agglegényhez vagy özvegyemberhez illő életmódot szervezett magának, aminek megvolt a maga vonzereje.Ezúttal bizonytalannak érezte magát. A Francs-Bourgeois utcában könnyű dolga volt. De hogyan alakul majd helyzete az új lakásban, ahol még nem vert gyökeret? A lakószoba három különböző sarkában is megpróbálta elhelyezni a karosszékét, s a bútorok legutóbbi elrendezése se voh még végleges.-  Jól tanultál0-  Már jóformán semmit se csinálunk.-  Mit mesélt tegnap az új barátod?-  Nem barátom.-  Nem rokonszenves ?-  Még nem tudom.-  A villejuifi gimnáziumba jár?-  Nem kérdeztem meg tőle. Már tegnap megmondtam neked: főleg a dzsesszről beszélgettünk.Apja kitartó érdeklődése idegesítette a srácot, aki nem szerette, ha olyasmiről kérdezgetik, amit a maga dolgának tartott. Vajon ő faggatja-e az apját irodai életéről vagy anyját a bölcsőde-napközi kisbabáiról?A piros autó nem állt ott a ház előtt. Waltert nem látták az ablakban.A vacsora kész volt, s Emilé nem merte megtagadni, hogy a feleségével és a fiával egyen. Pedig sajnálta. Remélte, hogy a városban ehet. egyedül egy vendéglő sarkában, hogy fokozatosan felvillanyozódjon.Gyermekeim, kénytelen vagyok elmenni hazulról.Ezt olyan váratlanul mondta, hogy mind a ketten ránéztek, s villájuk megakadt a levegőben.-  Fontos emberek, pénzügyi szakértők egy csoportja kénytelen sürgősen Japánba utazni. Nem vagyok részese az istenek titkának, de az a gyanúm, hogy számítani kell egy nagy japán bank bukására, és francia érdekek is kockán forognak.Ez túl szépre sikerült. Többet mondott a kelleténél.-  Képtelen voltam elhelyezni őket a menetrend szerinti járatokon. Külön utazást szerveztem nekik, ami nem volt könnyű ilyen rövid határidőre, főleg a szabadságolások idején.- Orlyba mész ? Elkísérhetnélek ? Alain máris izgatott volt.-  Nem. nem megyek azonnal Orlyba. Előbb be kell néznem az irodába, ahol megvárok bizonyos adatokat, utána pedig az igaz-94gatóságra. Azonkívül értesítenem kell valamennyi érdekeltet, és egy órával az indulás előtt kint kell lennem a repülőtéren.-  Mit gondolsz, mikor jössz haza?-  Hajnali kettő előtt aligha.Nem pirult el. Meglepte, hogy ennyire fesztelennek érzi magát, miközben így hazudik a feleségének és a fiának.-  Ez nagy üzlet az utazási irodának. Megtörölte a száját, felállt.- Aludjatok jól, gyermekeim. Megpróbálom majd, hogy ne csapjak zajt, amikor hazajövök.Abban a pillanatban, amikor elhelyezkedett a kocsiban, és míg Blanche az erkélyen könyökölt, meglátta a leereszthető tetejű piros autót, amint épp megérkezett, s ez bosszantotta. A férfi kiszállt, elindult az épület bejárata felé, s szemlátomást nem vette észre Jovist.Mért ne vacsorázhatna Farran otthon, mielőtt elmegy a mulatóba? Feltéve, hogy az nem tart zárva egyszer egy héten, mint annyi más vendéglő, és ráadásul éppen hétfőn!Az autósztrádán gyorsabban gurult, mint rendesen, mintha hatalmában állt volna, hogy gyorsítsa az idő múlását. Sietett tájékozódni.Tájékozódni - miről ?Ennek már nem volt jelentősége. Nem tett fel magának kérdéseket. Csak az a fontos, hogy elérje a Carillon Dórét, belépjen és lásson.Sokáig körözött a Champs-Élysées környékén, üres helyet keresve, míg eszébe jutott, hogy a George-V sugárút alatt van egy parkoló.Sétálgatott, az óráját nézegette. Még esti kilenc se volt, a mulató biztosan nem nyitja ki kapuit tizenegy óra vagy éjfél előtt.A Washington utca sarkán egy lány kérdő pillantást vetett rá, mintha jeladást várna tőle. Olyan férfinak látszik, aki ilyenféle nőkhöz fordul? Amikor továbbment, a lány vállat vont, és újra elfoglalta a posztját.Húsz percig járkált találomra, a végén bement egy moziba. Úgy95látta, hogy a jegyszedőnő is alaposan megnézi, mintha arra várna, hogy a férfi kérjen tőle valamit. Talán hogy ültesse egy csinos lány mellé'?Háborús filmet játszottak; egyes jelenetek fülsiketítőek voltak az ágyúk, repülőgépek, géppuskák zajától, amelyek egy pillanatra se hallgattak el. Csupa sár férfiak követték egymást libasorban, előreszegzett fegyverrel a mocsárban.Hiba \ür> bejelentem, hogy benéz az utazási irodába. Tegyük fel, hogy a felesége beszélni akar vele. telefonál, és senki se jelentkezik.Nevetséges. Blanche-nak még sohase volt sürgős közölnivalója. Nincs oka feltételezni, hogy Alain megsebesül, vagy Blanche rosszul lesz.Szülésének kellemetlen következményeitől eltekintve, az asz-szony még soha nem volt beteg, és Emilé nem emlékezett rá. hogy valaha is ágyban töltött volna egy napot. Még ha elkapta is az influenza, nem volt hajlandó megmérni a lázát, és ellátta a háztartást. .Egy boldog asszony, ez az! Mindnyájan boldogok!Vajon mit változtat rajta, hogy ő enged apró kíváncsiságának, és benyit egy éjjeli mulató ajtaján?Abban a pillanatban került ki megint a szabadba, amikor a mozik csak úgy ontják a járdára a nézők tömegét, s pár másodpercig tájékozódott. Most már három nő tartózkodott a Washington utca sarkán, és szemlátomást nagyon jól megértették egymást.Szóval nem zavarta őket, hogy egymás jelenlétében űzik mesterségüket. Egyikük fiatal, még üde volt. Rámosolygott Jovisra, ő pedig, udvariasságból, kis híján visszamosolygott rá, nehogy elszomorítsa,A Ponthieu utca élénkebb volt, mint napközben. A piros, kék. sárga vagy zöld neon cégtáblák mulatókat, bárokat, vendéglőket jeleztek.Míg a Carillon Dóré felé közeledett. Jovis lélegzete majdnem96elakadt, s kénytelen volt erőt venni magán, hogy az ajtó gombja felé nyújtsa a kezét és benyisson.- A kalapját, uram...Egy korláttól védett sarokban nagyon rövid szoknyát viselő teremtés vezette a ruhatárat. Bal kézről Jovis mahagóni bárt látott magas székekkel, amelyek majdnem mind el voltak foglalva.A hangulatvilágítást, ahogy egy időben nevezték, annyira megszűrték, hogy hozzá kellett szokni a fény és árnyék játékához.- Egy jó asztalt, uram?A főpincér megpróbálta a helyiség közepe felé terelni, ahol parányi táncparkettot vettek körül az asztalok - mindegyiken pezs-gősvödör és nagy, aranyozott dugójú palack.Jovis kis híján beleegyezett, de a bár felé fordulva megpillantott egy szabad széket - a mellette levőt egy sárga ruhás nő foglalta el.- Inkább itt maradok.- Ahogy parancsolja.„Ezt elszalasztottam" - mintha ezt mondta volna magában a főpincér, mint az imént az a lány is a Washington utca sarkán.Jovis felhúzódzkodott a magas székre. A bárpincér szalvétát tett eléje a pultra, és kérdő pillantást vetett rá.- Kaphatok egy korsó sört ?- Sörünk, sajnos, nincs. Csak pezsgőnk, whiskynk, ginünk és vodkánk.Nyilván máris észrevette mindenki, hog> első ízben tette be a lábát egy ilyen helyre, s a szomszédnője elfordította a fejét, hogy elrejtsen egy mosolyt, talán hogy rákacsintson Léonra.León elég kicsi volt, pufók és rózsás, az a fajta, akivel bárhol találkozhat az ember. Jovis fodrásznak nézte volna.- Whiskyt kérek - dörmögte.Mindössze kétszer-háromszor ivott eddig, többek közt Re-macle születésnapján, aki whiskyt fizetett a fiókiroda valamennyi alkalmazottjának a Bastille tér egyik kocsmájában. Nem volt jó íze, de nem volt nagyon erős.Emilé megnézte a sárgás foJvaHélrot, amelyet a poharába töltöttek.97-  Szódavizet?-  Kérek.-  Nekem is egyet. León.A szomszédnője Jovis felé fordult, és kíváncsi pillantást vetett rá.Ő viszont Farrant kereste a tekintetével, és meglepődött, hogy nem látja. A bárpultnál főleg férfiak ültek, nem számítva a szomszédnőjét és egy aranyruhát viselő barna lányt, aki a pult túlsó végén könyökölt. Mért határozta el Jovis, hogy az Alexa?Ruhája szinte a bőréhez tapadt, s lehetetlenség volt, hogy bármit is hordjon alatta. Emilé azon tűnődött, hogy ugyan miképpen veszi fel és teszi le.Teste hajlékony, kígyózó volt, érintésre nyilván sima és kemény. Tekintetük találkozott. A lány nem mosolygott rá, de Emilé kíváncsiságot olvasott ki a szeméből.Hát sohase láttak még hozzá hasonló embert a Carillonban? A bár három vendége fiatalabb volt nála. és valami moziügyet vitatott meg. Jovis nem hallott mindent, csak annyit értett, hogy költségelőirányzatról, a terjesztés biztosítékairól és német koprodukcióról van szó.Amikor Jovis elővett egy cigarettát a zsebéből, León egy gyufa lángját nyújtotta felé, szomszédnője pedig öngyújtót kattintott fel.Emilé habozott a két láng közt. s minthogy a bárpincért tartotta fontosabb embernek, a gyufát választotta.A nő nevetett.-  Ez nem hízelgő rám nézve.-  Bocsánatot kérek. Nem jöttem rá mindjárt, hogy. . .-  Nem számít. Gyakran jár ide?A nő tudta, hogy nem. hiszen nem ismerték egymást, s ő nyilvánvalóan a cégnél van már egy ideié.- Először vagyok itt.Csalni nem szabad. Azt rögtön észrevennék, és nem bíznának benne. Nem volt nyugodt a lelkiismerete, kissé úgy látta magát, mint valami kémet.-  Maga párizsi?98- Igen. Majdnem. Pár napja a varason kívül lakom.- Szerencséje van!A nő nem viselkedett kihívóan. Kedvesen beszélt a férfihoz, nem játszotta meg magát. Arcán nem volt semmi különös. Se szép, se csúnya: friss és szelíd, bonyodalmak nélkül.De mért nézte Jovis a válla fölött a másikat, akiről feltételezte, hogy Alexa ?- Csin-csin!A férfi megismételte, de közben szégyeüte, hogy ilyen nevetséges szót használ:- Csin-csin!Ha az apja... Ha a felesége.. .A nő e'gy hajtásra kiürítette a poharát.- Szereti a skót whiskyt?- Nem nagyon. Inkább a sört.-  Én is.  Ér különben elzászi vagyok.  Strasbourgi.    Ismeri Strasbourgot ?-  Kétszer jártam ott.- Étkezett a Faköpenyegben ?Jovis éppen nemmel akart felelni, amikor a palackok sora mögött, a tükörben felismerte fénylaki szomszédja arcát és erős vállát. Farran mozdulatlanul állt, halkan beszélt a főpincérhez, közben tekintetével körüljárta a termet és a bárt, s a tulajdonos szemével figyelt meg minden vendéget.Ahogy odább mozdult, hogy csatlakozzon az aranyruhás nőhöz, odavetette:-  Szervusz. Iréné.- Szervusz, Jean.Menet közben közönyös tekintetet vetett Jovisra, s a következő pillanatban egy kis csókot lehelt annak a nyakába, aki csakis Alexa lehetett.99Néhány pár még táncolt a parketton, amikor a muzsikusok hirtelen elhallgattak. Ezt dobpergés követte, a lámpák kialudtak. s a kékes fényszórók kiemeltek a semmiből egy 1900-as kosztümöt viselő vörös nőt.A zenekar most már a „Gyere, csibikém" kezdetű dalt játszotta, s a nő apró tánclépésekkel járta körül a parkettot, legyezője hegyével útközben meglegyintve egy kopasz urat, aki elérhető távolságban ült.Az asztaloknál tartózkodó vendégek ki meresztett szemmel nézték; azok a fásult férfiak és nők, akik a bárpultnál voltak, csak tétova figyelmet szenteltek a számnak, és halkan folytatták beszélgetésüket.-  Ez Mabel - súgta oda Iréné. - Francia kánkánt táncolt a Tabarinban, amíg le nem bontották, hogy garázst építsenek helyette.Mabel hóbortos virágdíszes kalapot viselt, fényes selyemből, korhű ruhát, turnűrös vagy abroncsos szoknyával, s a nyaka körül tollboát. Valahányszor felhúzta a szoknyáját, hogy bokázzon a levegőben, láthatóvá vált fekete bőrből készült, magas szárú cipője.- Ő itt az egyetlen igazi táncosnő, de már nem elég szép a melle, ezért szerepel elsőnek.Iréné egyenletes hangon beszélt, szenvedélytelenül, irigység nélkül.-  Megyek felkészülni, utána én jövök. A viszontlátásra.A nő ily módon bizonyos értelemben találkát adott neki, s ez zavarta Émile-t, mert semmit se tett érte. Megelégedett vele, hogy felelt a kérdéseire. Szavaik nagyon egyszerűek voltak, minden kétértelműség hiányzott belőlük.-  Mulass jól, szivi.Jovis szemével megkereste Farrant, s találkozott rászegezett tekintetével. Ez talán csak véletlen volt. Jovis elfordította a fejét, s valamivel később úgy látta, hogy most meg Alexa figyelt.A parketton Mabel a közönség közé dobta tollboáját, s kigombolta ruháját, amely pár pillanat múlva a lábához hullt. A régi100divatnak megfelelően, terjedelmes és-bőkezűen szabott alsóneműt viselt, egymás után sor került az alsószoknyákra, a fűzővédőre.Mindezt zenére. Kis forgások tánclépésben, szótlan tréfák az első sorban ülő nézőkkel.Jovis a telefonfülkét kereste a szemével, mert az Iréné és Far-ran közt lejátszódott jelenetre gondolt. Nyilvános helyeken a fülkéknek rendesen üvegajtajuk van, s így bárki, aki arra jár...Ez meglepte, mert nem gondolta volna arról a lányról, aki egy pár másodperce még mellette ült. Igazán egyszerű volt, úgy beszélt hozzá, mint a pajtásához. Igaz viszont, hogy az ittenieK nyilván köznapi ügynek tartják a szeretkezést.A négy zenész csíkos mellényt viselt. A fényszóróktól alig lehetett kivenni az arcokat. A táncosnő odalépett a kopasz vendéghez, akinek meglegyintette a fejét a legyezőjével, és felszólította, hogy kapcsolja ki a fűzőjét.A férfi ostoba mosollyal állt fel. A táncosnő hozzádörgölődzött. Hatvanéves, ápolt, keresetten öltözött férfi volt, aki nyilvánvalóan fontos személyiség a mindennapi életben, igazgató vagy aligazgató. Holnap össze fog szidni egy későn jövő alkalmazottat, egy fáradt gépírónőt.Miközben lehúzta slingelt nadrágját, a nő a riadt szemérem arcjátékával kísérte mozdulatait, de még ekkor is maradt rajta egy átlátszó batiszting.Még egy fordulat. Szembefordult a közönséggel, megállt, hátat fordított. Az ing abban a pillanatban röpült át a feje fölött, amikor a zene elhallgatott.Jovisnak összeszorult a torka a meztelen test, a hát, az ülep láttán. Azon tűnődött, megfordul-e a nő. Biztosan nem! A fényszórók kialudtak, a lámpák felgyúltak. A nő közben eltűnt.Émile-t mindez nem izgatta fel szexuálisan. Nehezen tudta volna megmondani, hogy mi játszódott le benne. Először is feszé-. lyezte, hogy ő is itt van, mint a kopasz koponyájú férfi, mint többiek, akik követték a főpincért az első sorba.- Ugyanazt?101Megfordult. A bárpincér pohara fölött tartotta a palackot, s ő nem mert tiltakozni.- Töltsék Iréné kisasszonynak is?Ez a kérdés megbotránkoztatta. Minden meg van szervezve. Néhányan összefognak, hogy a lehető legtöbb pénzt szedjék ki a vendégekből, és ő, Jovis, egyike ezeknek a vendégeknek.Ez nem akadályozta meg, hogy bizonyos fajta erős izgalom ne legyen- úrrá rajta, amit a zene és a fény okozott, meg annak a lánynak az iménti közelsége, akit előző nap még nem is ismert -ehhez persze hozzájárult még a meztelen nő is. aki a fényszórók tüzében valahogy jelképpé vált.Eszébe jutottak a nyögések, a nő szavai a válaszfal mögött, rekedt hangja, az olykori hörgés.Azt mondhatta volna az ember, hogy annak a nőnek a szerelem drámai, szívettépő próbatétel, vallás, amelynek szertartásait mindvégig be kell tartani.Csak Farran őrizte meg nyugalmát, gúnyos arckifejezését. Most meg hová megy ? Elsuhant Jovis mellett, néhány halk lépést tett, elért egy ajtócskát a ruhatár mellett. A következő pillanatban új dobpergés jelentett be egy számot, s a hagyományos sötétség pár másodperce után Iréné vált láthatóvá.Jó kislánynak volt öltözve, ami még jobban zavarta Jovist. A fia helyett neki is lehetne lánya. Amilyennek most látta - bizonyos távolságból és ebben a megvilágításban -, alig látszott többnek tizennégy évesnél, amennyi Alain.Kedve lett volna elmenni. Eleget látott. Mi szüksége van rá, hogy többet is megtudjon? A bár felé fordult, s találkozott León tekintetével, amely mintha maradást parancsolt volna.Ez nevetséges! A kövérkés emberke egy szót se szólt hozzá, s kék szemében semmilyen különös kifejezés nem ;elent meg. Jovis mégse merte volna megkérdezni tőle:-  Mennyivel tartozom?Azonkívül azt hitte, hogy köteles megnézni Iréne-t, aki kedvesen beszélt vele. Most már meztelen volt a melle, kislányos, ap-102ró, kerek keble. Jovisnak az a benyomá.sa támadt, hogy a lány őt keresi a tekintetével, hogy jelt ad neki.Iréné nem fordított hátat, mint az első táncosnő. Amikor le-hullajtotta utolsó ruhadarabját, bátran szembenézett a közönséggel, de ágyékát, amely szőke lehetett, mint a haja, fekete selyemháromszög fedte.A bárpincér tapsolt. Emilé azt gondolta, hogy ő is köteles tapsolni, míg Iréné egy hátsó ajtó felé oson. Alexa már nem volt a helyén, a bárpult végében. Jovist meglepte, hogy pár másodperc múlva testhez simuló, fekete ruhában pillantja meg a parkett közepén, ahol tapsok köszöntötték.Egy hang a fülébe súgta:- Ő a sztár.Iréné visszajött, s poharát megfogva, halkan így szólt:-  Kedves magától, hogy nekem is töltetett.-  Pszt!Alexát, aki egy Récamier-stííű heverőn feküdt, szemlátomást lenyűgözte egy álom. Egy nem létező tükör előtt csodálta alakját, szép idomaira hívta fel a figyelmet, és miközben mellét, hasát, combját simogatta, úgy tett, mintha mámoros önkívületben vo-naglana.- Óriási, nem gondolja?-  Nem értek hozzá.Csak szemlélő maradt, de nem vett részt a játékban. Minden rajta kívül zajlott le, s ő valójában nem is érezte, hogy bárban van egy idegen nővel, aki régi barátjaként bánik vele.Alexa leejtette a cipőjét, habozott felvenni, majd mégis érte nyúlt, felhúzta a lábára, mialatt gyöngéden megsimogatta a bokáját.Nem érzett szexuális izgalmat, talán azért, mert éppen ezt akarták előidézni nála és mindenkinél, aki vendégként volt jelen.Az ő izgalma máshonnan eredt. Megfigyelte a bárpincért, amint Farrant nézi, aki újra megjelent, és háttal állt az ajtónak. A ruhatároslány meg se moccant a posztján, akárcsak a főpincér és a pincérek.103Emilé úgy érezte, hogy egy olyan szervezet középpontjában van amely megigézte és egy kicsit megfélemlítette. Minden úgy folyl le, mint egy jól beszabályozott gépezetben. Az embereknek alig volt szükségük rá, hogy egy-egy szót súgjanak egymás fülébe. Észrevehetetlen jelek is megfeleltek. Mindenki automatikusan játszotta szerepét a maga helyén.Ő csak betolakodó. . . Még vendég se. . . Mert nem igazi vendég, s ez nyilván meglátszik a magatartásán, a viselkedésén. . .-  Mindjárt meglátja, amikor élvezni fog. . . Összerezzent, és gyorsan ránézett Iréne-re, aki a világ legtermészetesebb hangján beszélt.-  Nem állítom, hogy tényleg élvez. . . Végtére is ez a száma... így is volt. A légkör súlyosabbá vált, a csend mélyebbé, aggodalmasabbá, ezt éreztették a nagybőgő ritka akkordjai is.Ez is a szertartáshoz tartozott. Alexa verteién arca hátrahanyatlott, piros ajka vicsorogva félig kinyílt, teste vonaglott a fájdalmas kéj karmaiban.Meg akart szólalni. Társnője intett, hogy hallgasson. Még a bár bennfentesei is félbeszakították halk társalgásukat. Mindenki szorongva nézett, a feloldódást várva.Mindez szemfényvesztés, cirkusz volt, őt e percben mégis mérföldek választották el becsületes és bátor kis életétől. Ha hirtelen maga előtt látja Blanche-t vagy akár a fiát. Alaint, valószínűleg egyetlen pillantást se veszteget rájuk.Iréné keze görcsösen a vállába kapaszkodott, s ő nem találta zavarónak ezt a mozdulatot. Vajon izgalmában mélyesztette-e körmeit a bőrébe? Alig érezte.Egy utolsó görcsös rángás, és Alexa leugrott a parkettra. Aztán, miközben megkönnyebbült bravók köszöntötték, üdvözlet helyett lehúzta testhez simuló, fekete ruháját, és zászlóként lobogtatta a feje fölött.A fény ezúttal aranyszínű volt, mint a bőre.- Szép, nem gondolod ?Iréné tegezte. Lecsúszott magas székéről, és odasúgta:- Gyere.. .104Nem volt ideje habozni, fontolgatni. Pedig tisztán látott mindent. Úgy játszottak vele, mint egy bábbal. Minden hamis volt.Nem. Nem minden egészen hamis, hiszen hazaérve, Farran és a felesége...„Mit csinált veled?"Követte Iréne-t a ruhatár felé, anélkül, hogy pontosan tudta volna, hová viszi. Nem ahhoz az ajtóhoz vezette, amelynek még mindig nekidőlt Farran, hanem a kijárathoz.- Mindjárt visszajövünk - mondta a lánynak, aki Jovis kalapját kereste, vagy úgy tett, mintha keresné.Már a járdán lépkedtek. Különös volt járókelőket, kirakatokat, egy utcát, házakat látni, de Iréné máris belépett a szomszéd kapun, amely fölött ez a szó állt: „Családi panzió."- Ez nagyon jó hely, majd meglátod.Felmentek a Hften, átvágtak egy folyosón, és a fiatal nő odaszólt egy láthatatlan személynek:- A négyesbe megyek.Nem számított rá, hogy egy jó ízléssel berendezett, modern szalonban találja majd magát, ahol egy üveg pezsgő várja őket hűtővedrében.-  Húzd ki, légy szíves, a dugót. Meghalok a szomjúságtól! Tulajdonképpen nem szeretem a whiskyt, rossz szájízem marad utána.A nő megnézte magát egy tükörben, és egy kis kéket tett a szemhéjára.- Még sohase jártál itt? Várj. Segítek. A végén ő húzta ki a dugót a palackból.-  Ugye, nős vagy ? Biztosan tudom, hogy a feleséged csinos. Talán csinosabb nálam. Valid be, hogy inkább Alexával jöttél volna el!Megpróbált tiltakozni.- Pszt! Láttam, hogyan.nézted. így van ez minden férfival. Én csak előétel vagyok. Legközelebb megkapod Alexát. Igyekszem majd, hogy ne csalódj bennem túlságosan. Te nem iszol?- De igen.105Már késő volt hozzá, hogy sértés nélkül visszavonuljon, s talán még egy összetűzést se kerülhetne el a bútorozott szobák bérlőjével vagy Farrannal, akiről feltételezte, hogy tulajdonosa a Ca-rillonnak.- Nem tetszem neked ?- De igen.- A számom még nem tökéletes. Még dolgoznom kell rajta, de kötelesek vagyunk időről időre újat nyújtani. Vannak törzsvendégek, egyesek hetenként kétszer-háromszor is eljönnek, főleg Alexa kedvéért.- Ki az a magas szőke, aki az imént együtt volt vele a bárpultnál?- Nem tudom. Feltehetőleg valamelyik barátja.- Ő is gyakran eljön?- Időnként.Iréné hazudott. Ez bosszantotta. A nő teletöltötte a poharakat, és újra felszólította Émile-t, hogy koccintsanak.- Nem gondolod, hogy meleg van? Megengeded?Iréné lehúzta a ruháját, alatta csak bugyit és melltartót viselt.- Te nem vetkőzöl le ?A férfinak hátat fordítva egy heverő fölé hajolt, amelyet pár kimért mozdulattal ággyá alakított át.- Várjál, hadd segítsek.Kibontotta a nyakkendőjét, kigombolta az ingét.-  Mit is mondtál, hol lakói ?- Párizs környékén.- Valamelyik külvárosban ?- Nem egészen. Egy kicsit messzebb.A nő a körme hegyével arabeszkeket rajzolt Jovis meztelen bőrére, s a férfi megborzongott.- Nincs kedved rám? Félszegen válaszolta:- Nem tudom.Haragudott magára ezért a mondatért, a passzivitásáért.- Alapjában véve megdöbben'tő fickó vagy.106-  Miért?-  Mert mindent le lehet olvasni az arcodról, amit gondolsz.- És mit gondolok?- Félsz tőlem. Gyere! Igyál még egy pohárral.Nem ellenkezett, lemondott a hiábavalónak látszó ellenállásról. Mind a ketten meztelenek voltak, s ezt majdnem természetesnek találta.-  Feküdj ide... Nem... Közelebb... Ne mozogj...A férfi a telefonfülkére gondolt és a szomszéd szoba hangjaira, azokra a szavakra, amelyeket az az asszony kiáltozott őrjöngésé-ben, s kétségkívül ez mentette meg.Semmit se látott, semmire se nézett.-  Most gyere.. . Pszt.. .Gondolkozni sem akart. Kívül állt a valóságon és az időn. Nem is ő, Emilé Jovis volt az, akin váratlanul valamiféle düh vett erőt...-  Mit csinálsz?Ha Iréné nem is félt igazán, mindenesetre meglepődött. Amikor végre a nő vállára hajtotta a fejét, az suttogva így szólt:-  Nahát, te aztán!. . .Emilé nem állt fel mindjárt, mert kedve lett volna sírni meg-alázottságában. Egy bizonyos pillanatban ő is megismételte, majdnem kiabálta a válaszfal mögül hallott szavakat, s azt lehetett volna hinni, hogy meg akarja semmisíteni a karjaiba zárt, hófehér nőt.Iréné lopva figyelte, s italt töltött magának. Talán tényleg megijedt?-  Mit vezetsz ?A férfi nem értette meg azonnal.- Gondolod, hogy vezetek valamit?-  Biztosan nem vagy egyszerű alkalmazott.Jovis látta a fürdőszobában a nőt, aki nyitva hagyta az ajtót.- Nem jössz?Próbatétel volt Iréné előtt mosakodni.107-  Biztosan fontos beosztásod van, hacsak nem vagy a magad gazdája.- Nem vagyok a magam gazdája.- Vedd tudomásul, hogy nem vagyok kíváncsi.- Egy utazási irodát igazgatok.És hozzátette, Armand úr szavával:- Vagyis vakációkat árusítok.Gyorsan öltözködött, s közben azon töprengett, mennyit adjon a nőnek. Fogalma se volt róla. A találkozóhely fényűző berendezése mély hatást tett rá.- Kinek kell fizetnem a pezsgőért ?- Leteszel az asztalra, amennyit akarsz.-  Hát te ?- Én bele vagyok kalkulálva.Jovis megpróbált számvetést készítem, s hátat fordítva kutatott a pénztárcájában. Először két százfrankos bankjegyet vett ki, aztán hozzátett még egyet, majd még egyet.Mialatt Iréné a tükör előtt állt, letette a pénzt az asztalra.-  Rendelsz nekem még egy palackkal a Carillonban?Jovis nem mert nemet mondani. Órája egy óra tízet mutatott. Tulajdonképpen, mivel Blanche-nak úgy mondta, két óra tájban kellene hazaérnie, de Blanche messze volt, egy másik világban, és ugyanolyan valószínűtlen, mint a lakásuk.A lány kétszer-háromszor keresztülment a szobán, mintha meg akarna győződni róla, hogy semmit se felejtett el, s mire Emilé újra a kerek asztalkára nézett, a bankjegyek már eltűntek.- Gyere. Körülbelül húsz perc múlva újra be kell mutatnom a számomat. Némely este ötször is sor kerül az emberre. Vannak napok, amikor tele vagyunk, és elküldik a későn jövőket. A hétfő lanyha nap.Jovis követte a nőt a folyosóra, a liftbe, egy pillanatra újra az utcán találta magát, s csak akkor kezdett félni, amikor elmerült a Carillon Dóré sűrű és vibráló légkörében.Ügy vélte, hogy a ruhatároskisasszony más szemmel nézi, mint amikor először érkezett. Leon, a fejek fölött, mintha nyakon108csípte és magához húzta volna, s miután nem volt üres bárszék, áthelyezett két vendéget.Ez meglepte. Farrant kereste, nem találta meg azonnal, s csak kicsit később vette észre, amint éppen bejött valahonnan, kintről.Ő is a szomszédos panzióban járt? Elvitte magával valamelyik lányt, például Alexát? Nem! Alexa a bárpult túlsó végénél van, és egy vendéggel beszélget.-  Egy üveg Mummot, León!Mintha számítottak volna rá. A vödör és az üveg azon nyomban megjelent a pulton.Jovisnak nem volt kedve többet inni. Nem részeg, még ha hajlamos is mindenfélét gondolni magában. Honnan van például, hogy nem érzi magát biztonságban ?Vajon Iréné nem adott-e jelt Léonnak? Az pedig a maga részéről nem jelzett-e valamit a közeledő Farrannak ?Ez utóbbi elment Jovis, majd Iréné háta mögött, akinek megcsípte a tarkóját, s közben így szólt:- Jól vagy, szépségem?Nem állt meg, újra elfoglalta eredeti helyét Alexa túloldalán. Szemlátomást ismerte a lány társát, s hármasban halkan csevegni kezdtek. A zene, a többiek beszélgetése és a táncosok lépéseinek zaja miatt lehetetlen volt meghallani, hogy mit mondanak.Vajon Alexa mért néz rá úgy, mintha valami meglepő volna az öltözékében, a magatartásában vagy egyszerűen a jelenlétében ?Időnként a lány elfordította a fejét, hogy jobban halljon, de a szemét nem vette le Jovisról, s az meg mert volna esküdni rá, hogy róla van szó- Csin-csin!Iréné odakoccintotta a poharát a férfiéhoz, s mint a szobában, egyszerre felhajtotta a pezsgőt.-  Megyek felkészülni.S magára hagyta a bárpultnál, ahol Emilé nem tudta, hogyan viselkedjen.1096Hirtelen elhatározta, hogy elmegy. Az volt az érzése, hogy megfullad, hogy szédület tör rá. Nyilván túl sokat ivott, különösen hogy nem szokta meg az ivást. Ettől többé-kevésbé észlelhető fáziseltolódás támadt az agya és a valóság közt.Ha ment, biztosra vehette, hogy nem tántorog; itt még nem tartott. Beszélni is dadogás nélkül tudott. Tisztában volt vele. hogy hol van, mit csinál, nem felejtette el az este legcsekélyebb részleteit sem.Éppen ellenkezőleg, tisztánlátása megkettőződött. A körülötte levő arcokat figyelve, képesnek érezte magát rá, hogy leszálljon az emberi lelkek mélyére, és később felismerje minden vendég arcvonásait, kézmozdulatait, lelkiállapotát.Már így is túl sokáig maradt, s megengedte a különös lokál légkörének, hogy hatalmába kerítse, és megfossza védelmi eszközeitől.Követte Iréne-t, s még csak nem is tiltakozott. Odafent a szobában mindent megtett, amit elvártak tőle. Sőt többet is, mert egy bizonyos pillanatban a lány megijedt.Többes szám harmadik személyt mondott. Vagyis nem mondott, mert senkivel se beszélt, hanem gondolt. A körülötte levő emberek két kategóriába tartoztak. Az asztalok körül azok ültek, akik mindent megtettek, amit „amazok" határozata szerint meg kellett tenniük, s most papircsákókat viseltek, egyesek nádsípot fújtak, mások szerpentinnel vagy színes pamutlabdákkal dobálóztak.„Amazok" a többiek voltak, a ruhatároskisasszonytól a bárpincérig, s közéjük tartoztak a főpincér, a lányok és a pincérek, s talán110azok közül is néhányan, akik a bárpultra könyökölve a statiszté-riát alkották.Nem ők csalták be a Carillon Dóréba. Egyikük se számított rá, hogy ezen a hétfői napon meglátja őt, amint belép a mulató ajtaján.Közönséges vendégnek kellett volna lennie számukra, jelentéktelen emberkének, akiből megpróbálnak kiszedni annyi pénzt, amennyit csak lehet.De nem! Nem így történt. Belépett, letette a kalapját, s ahelyett, hogy a főpincért követte volna, a bárpult felé indult.A bárpultnál ott volt Farran, aki egy pillantást, egyetlenegyet vetett rá. Egy szempillantást, de az elég volt.És ha fénylaki szomszédja is észrevette a teraszon, amikor megpróbált félrehúzódni ? Amikor délután elment sétálni a feleségével és a fiával, vajon Walter nem szólt-e a szüleinek:-  Nézzétek csak! Az ott az új barátom, Alain, az apjával és az anyjával.Amikor Farran meglátta a Ponthieu utcában, vajon nem értette-e meg, hogy mindent tud?Egyébként mért látogatna el egy éjjeli mulatóba egy olyan ember, aki szemlátomást nincs szokva az ilyen helyekhez?Jovis félni kezdett. Nem akarta megvárni, amíg Iréné belefog a számába.-  Mennyivel tartozom, pincér?- Csak nem akar ^aár elmenni ?Jovis meg mert volna esküdni rá, hogy León Farrant keresi a tekintetével, mert jelt akar adni neki. Annyi baj legyen, ha az ital eltorzítja a valóságot. Jovis el akart menni. Vissza akart térni a feleségéhez, aki félig nyitott szájjal, könnyedén és megnyugtatóan dorombolva alszik, és a fiához, aki lepedő és takaró nélkül, összekuporodva fekszik.Ez az ő világa. Ő teremtette meg. Ő a felelős érte. Nekik kettőjüknek ugyanannyira szükségük van rá, mint őneki rájuk.Már elő is vette a pénztárcáját a zsebéből.- A tulajdonosnő egy üveg pezsgőt küld önnek - jelentette ki111a bárpincér, aki már nem volt az előbbi gömbölyű emberke, hanem nyugtalanító magatartást tanúsított.Nyilvánvalóan neki is része van az összeesküvésben. Megkapta és követi az utasításokat.-  Ki a tulajdonosnő? Hol van?-  Fent a lakásán. Nálunk hagyomány egy üveg pezsgőt küldeni a rokonszenves új vendégeknek. Különben Iréné kisasszony is rossz néven venné, ha nem várná meg, amíg visszajön. Pár pillanat múlva rajta a sor. . .Erősködnie kellett volna, elszöknie? Nem merte, a tárcát visz-szatette a zsebébe.Úgy látta, hogy León és Farran sokatmondó pillantást vált egymással. A muzsikusok dobpergéssel jelentették be a számot, s a fény újra változott.Jovis úgy tett. mintha Iréne-t nézné, aki vetkőzés közben jöttment a parketton, de szeme előtt másik kép lebegett, egy kép, amelyről azt hitte, hogy már elfelejtette.Még a Francs-Bourgeois utcában laktak. Nyár volt, mint most, mert az ablak tárva-nyitva állt. Mind a hárman az asztalnál ültek, a nap éppen lemenőben voll, s a levegő kékessé vált, de még nem kellett feltétlenül lámpát gyújtani.Mért emlékszik jobban életének erre a percére, mint bármely másikra? Ezt a percet mit sem sejtve élte át, nem ébredt tudatára, hogy regisztrálja.Alain még jóval fiatalabb lehetett, körülbelül nyolcéves. Akkoriban pufók volt, és panaszkodott, hogy nagy a feneke, s a pajtásai mulatnak rajta. A kerek asztal körül vacsoráztak, amelyet takarékosságból nem abrosszal takartak le. hanem piros kockás viaszosvászonnal.Az utca túloldalán másik ablak volt nyitva, nem egészen nyolc méter távolságra, s két személy vacsorázott az ugyancsak kerek asztalnál, amelynek közepére egy levesestálat és egy karéj kenyeret tettek. Bernard-ék voltak. Csak látásból ismerték őket. Gyerekük nem volt.112A férfi rendőr volt, s hol civilben, hol egyenruhában látták, ami nagy hatással volt Alainra. Különösen öt-hat éves korában.- Igazi pisztolya van abban a tokban? --Igen.- Joga van rálőni az emberekre?- Csak a gonosztevőkre.- Akik ölnek vagy lopnak ?-- Elvben a tolvajokra nem lőnek.-  Mért nem ?A két szobában, amelyet még hat méter sem választott el, az emberek ugyanolyan mozdulatokkal ették a levest és törölték a szájukat. Bernard-né idő előtt megöregedett. Amióta a házmes-ternő megbetegedett, a nap nagyobbik felében helyettesítette a kapusfülkében.Mind a ketten beszéltek, de nem lehetett hallani, hogy mit mondanak. Ám érezhető volt, hogy békések, fesztelnek, megszabadultak már a napi gondoktól.Aznap este, abban a percben Jovis arra gondolt, hogy egyedül Párizsban több száze/er házaspár van, amely így eszi a levest az alkonyat kékes légkörében.-  Mire gondolsz? - kérdezte tőle Blanche. A férfi eltűnődött, sokáig egy szót se szólt.- A szemközti családra gondolok.-  Bernard-ékra ?-  Nem hiszem, hogy az asszony hosszú életű lesz.Pedig még mindig él. A rendőr volt az, aki pár hónappal később meghalt, mert beleavatkozott egy verekedésbe.Mért idézi fel Bernard-ékat itt, ebben az annyira különböző környezetben? Gondolatai tekervényes utat tettek meg: először Fénylakra látogattak el abban a percben, amikor a felesége és ő kocsin a ház elé érkeztek, megelőzve a költözködést lebonyolító kis teherautót. Az első arc, amelyet megláttak, a kivörösödött szemű, sima koponyájú nyomorék arca volt, aki a harmadik emelet egyik ablakában könyökölt.Emlékezett akkori érzésére. Nem éppen csalódás volt, de hara-113gudott magára, hogy nem érez több lelkesedést, s a nap hátralevő részét egy kicsit mintha homályban töltötte volna.Nehezen tudta meggyőzni magát, hogy mindez valóság, hogy ez a lakás az övé, pontosabban az övé lesz, mihelyt kifizeti a részleteket.Hány évig fognak élni benne ? Hat év múlva, nyolc év múlva, tíz év múlva Alain elhagyja őket, hogy megnősüljön, vagy másho álljon munkába. Kettesben maradnak, mint Bernard-ék a Francs-Bourgeois utcában.Vajon helyesen járt-e el, amikor. ..Nem volt biztos benne az első fénylaki napon, de a másodikon sem. És vajon annyira biztos volt-e benne tegnap, amikor családostul a poros úton sétált, s felfedeztek egy harangtornyot, egy települést, igazi parasztokat, akik a vidéki kocsma hűvösségében kártyáztak?Blanche-ot leste, hogy sajnálkozást olvasson le az arcáról.A Francs-Bourgeois utcában kis keresetű népek vették körül őket, derék emberek, akik szürke, de bonyodalmak nélküli életet éltek. Beletörődtek középszerűségükbe, anélkül, hogy fellázadtak volna, mint ahogy beletörődtek a sorscsapásokba, a betegségekbe, az öregkor tehetetlenségébe is.Blanche egy szót se szólt, amikor felfedezte, hogy nincs templom, Pedig megszokta, hogy vasárnap misére jár. Ha úgy határoztak, hogy kora reggel elmennek kirándulni, az asszony elszaladt reggel a hatórai misére a Szent Pál-templomba, s mire a két férfi felkelt, már kész is volt a reggeli.Hivő létére vajon haragudott-e a férjére, amiért ő nem hitt? űrről sohase beszélt, egyetlen célzást se tett Istenre vagy a vallásra.Emilé meg volt győződve róla, hogy a felesége imádkozik érte, úgy várja a napot, amikor ő is jó útra tér.Bár bűnöshöz ment feleségül, annyit legalább elért, hogy templomban esküdtek.- Éneikül a nagynéném nem járulna hozzá, pedig ő a gyámom.Blanche akkor még csak tizenkilenc éves volt. Nagynénje az első reggeli misére járt, és mindennap áldozott. Azok közé a kevesek114közé tartozott Kremlin-Bicétre-ben, akik még vecsernyére is elmentek.-  Feltéve, hogy kora reggel lesz, és senkit meg nem hívtok a templomba - dörmögte Emilé apja, aki elszánt ateista volt.Blanche tanúja a nagynéni egyik barátnője volt, ő pedig egyik kollégáját kérte meg, hogy a tanúja legyen - miután megbizonyosodott róla, hogy meg van keresztelve.Alaint is megkeresztelték.- És szabadíts meg a gonosztól...Mért támadnak fel egyszerre ezek az emlékek egy olyan környezetben, amely oly kevéssé kedvez efféle gondolatoknak ?A rossz. A jó. Blanche számára ez világos. Biztos magában, s nyilván ennek köszönheti lelke derűjét.Blanche nem hirdette meggyőződését. Ha volt is egy bronz feszület a házban, nem a falon, hanem egy fiókban tartotta, szalagok, cérnagombolyagok és szövetmaradékok közt, amelyek még jól jöhetnek egy szép napon.Blanche ajka éppen csak megrebbent, mielőtt szájához emelte az első falatot, mert magában elmondta az asztali áldást.A szeme előtt Iréné most a nézőkkel szembefordulva lehúzta a bugyiját, s egy félórája Emilé a húsába hatolt.Gyűlölködve... Mint Farran... Nem szándékosan tette... Most azon tűnődött, honnan támadt benne a hirtelen vágy, hogy elpusztítsa a nőt... Utánzásból ?... A fal túlsó feléről érkező hangok ébresztettek fel benne olyan ösztönöket, amelyeket nem is sejtett, vagy már elnyomott a hosszú együttélés Blanche-sal.- Egészségére!... Ürítse ki a poharát, amíg még friss a pezsgő... S miközben a lámpák újra kigyúrtak, a bárpincér még hozzátette:-  Mindjárt jön ő is. . .Ez a történet, hogy a tulajdonosnő pezsgőt küld az új vendégeknek, egyszerűen mese. Egy kicsit olyan, mintha a Bariilon Utazási Iroda nizzai látogatást fizetne mindenkinek, aki első ízben jelentkezik.115Úgy bánnak vele, mint egy naiv lélekkel, s alig vesznek maguknak annyi fáradságot, hogy leplezzék játékukat.Mit akarnak tőle ?Csin-csin!Egy hajtásra kiürítette a poharat. Vizelési ingert érzett. Vajon megengedik-e, hogy eltávozzon a bárpulttól? Lecsúszott magas székéről, egy pillanatra megszédült, és elindult a kis ajtó felé, amelyhez nemrég még Farran támaszkodott. Ez a szó állt rajta: „Mosdó". Nyilván szemmel tartják, meggyőződnek róla, hogy nem megy máshová.Útközben belebotlott egy székbe, amelyen egy barna nő ült.- Bocsánatot kérek.Bocsánatot, miért? Miért kérhet itt bocsánatot az ember? Mindent szabad, még pőrére vetkőzni is!Emilé vigyorgott. Ezek azt hiszik, hogy már a kezükbe kaparintották, de ő is van olyan ravasz, mint ők. Farrant az a sok minden idegesíti, amit az elmúlt éjszakákon elmesélt a feleségének.Hogyan fedezte fel, hogy Emilé meghallotta?Egyszerűen, na persze! Ha a fal olyan vékony, hogy átengedi a hangokat az egyik irányban, akkor szükségszerűen átengedi a másik irányban is.így aztán Farran vagy a felesége, vagy mind a ketten meghallották, amikor Blanche meg ő a hálószobájukban beszélgettek.Szavaik bizonyára naivnak, nevetségesnek hatottak.- Tisztában vagy a helyzettel, Jean ?Mert Farrannak Jean a keresztneve, erre jól emlékezett, mindenre emlékszik, rendkívüli memóriája van, még Armand úr is többször gratulált hozzá.- Igen... - vetette oda bizonyára a gondterhelt Farran.- Ha ezek meghallották, amit én szeretkezés közben mesélek... A nőt ez mulattatta. Valószínűleg akkor is ugyanígy viselkedneés kiáltozna, ha egyáltalán nem volna válaszfal. Ki tudja? Ez talán csak még jobban felizgatná.A mosdó tükrében vizsgálgatta magát, és azt tapasztalta, hogy116az arca megváltozott, a tekintetét nem ismeri fel, kifejezése gi> nyoros.Gondosan megmosta a kezét, mintha ennek a ténynek roppant jelentősége volna, és megtörölte egy végtelen törülközőben, amelyen végre talált egy majdnem száraz helyet.Még mindig a tükör előtt, cigarettára gyújtott.Nem igaz, hogy fél. Képes dacolni velük. Akármi volt is Irénénél, ő becsületes ember, rendben van a lelkiismerete. Nem mondatnak vele semmit, amit nem akar mondani, akár ivott pezsgőt, akár nem.Nem költ-e el annyit ezen az egyetlen éjjelen, amiből megvehetne Alainnak a mopedjét, sőt akár kettőt is?Joga van rá. nem igaz? Nincs-e mindenkinek joga rá, hogy egyszer életében valami rendkívülit kövessen el, valami olyat csináljon, ami kizökkenti a mindennapok kerékvágásából?Mindig szenvedélyesen dolgozott. Ezt senki se tagadhatja. És ha elérte, amit elért, akkor ezt tetterejének, esti tanfolyamainak, áldozatkészségének köszönheti.Ügy bizony, áldozatkészségének! Hiszen nem szent. Mint mindenkinek, neki is volt része kísértésben, és amikor elvette Blanche-ot, nagyon jól tudta, hogy nem szép nő.Azt is előre látta, hogy Blanche hamar elhasználódik, s nem részesíti bizonyos gyönyörökben, amelyeket inkább nem részletezett, de amelyekről alkalomadtán mindenki álmodozik.Valaki belépett, mialatt Emilé mintha önmagával vitatkozott volna a tükör előtt, mire ő kiment a mosdóból, s ismét körülvette a hőség, a muzsika és a köd, amelvből rózsaszín fejek és női ruhák színes foltjai merültek fel.Hol van Farran? Nyugtalankodott-e hosszú távolléte miatt?Erre a gondolatra elmosolyodott. Ő az, Jovis, aki sakkban tartja a másikat. Csak meg kell kérdeznie tőle például:- Tulajdonképpen hol van Kis Louis ?Mert nemcsak a hisztériás rohamokat hallották meg a válaszfal túlsó oldalán. Az autókat se szabad elfelejteni.Vajon Farran gondolt-e rá? Az autókra, amelyeket Kis Louis117„elcsórt"! Vajon ez a szó nem fejezi-e ki nagyon érthetően, amit mondani akar?Akkor pedig rrüt számít nekik egy üveg pezsgővel több vagy kevesebb? Le kell venniük a lábáról, maguk mellé kell állítaniuk? Rosszul tette, hogy annyi pénzt adott Iréne-nek. A dolgok azért mentek ilyen könnyen, mert a lány utasítást kapott.Ingyen is lefeküdt volna vele.Iréné ott volt a bárpultnál, s ezúttal Alexa foglalta el a mellette levő széket.-  Nem kell bemutatnom neked. Láttad táncolni. Ő a mi nagy sztárunk.- Ne túlozz! - vágta rá a másik ugyanolyan rekedt hangon, mint Farran felesége. - Ide hallgasson, Iréné azt mondja, hogy maga óriási.-  Miben?-  Hallod. Iréné? Még csak észre se veszi.Emilé megértette, s magatartása öntudatossá vált.- Csin-csin!Még soha nem hallotta ilyen gyakran ezt a két szót, amely már nem is zavarta közönségességével. így válaszolt:- Csin-csin!Mind a két nő ivott, és Alexa rátette meleg kezét a férfi térdére.-  Remélem, hogy máskor is eljön. Járt már Tahitiban?-  Nem.-  Én jártam ott tavaly egy klubbal. A távozás pillanatában koszorút akasztanak az ember nyakába egy ottani virágból, amelyet tiarénak neveznek. Amikor a hajó távolodni kezd, a virágokat bedobják a vízbe, s ha nem süllyednek el, az állítólag azt jelenti, hogy az ember még visszatér. . . Amikor itt León felajánlja valakinek a tulajdonosnő pezsgőjét, az is ugyanazt jelenti. Csin-csin! A tulajdonosnő egészségére!. . .Emilé sehol se látta Farraní. Nem tudta, hány óra van, mennyi az idő, nem merte megnézni a karóráját.- Sokat utazik ? - kérdezte Alexa lankadatlan érdeklődéssel. Mire Iréné közbeszólt:118-  Utazásokat árusít. Hogyan is -mondtad az imént ? Ó, igen, így mulatságosabb. Vakációkkal kereskedik.-  Egy utazási irodában dolgozom.-  Mint igazgató - egészítette ki Iréné.- És nem támad kedve rá, hogy maga is vakációzni menjen?-  Nem akkor, amikor a, többiek. Számunkra most van a főszezon.- Számunkra is.Emilé meglátta magát a palackok mögötti tükörben: arca egyre ferdébben áll, a szeme fénylik, az arcbőre élénkpiros. Mit csinál itt, mit parádézik a két nő előtt, mit pöffeszkedik, mint egy páva? Hát nem tudja, hogy mindez meg van csinálva, hogy az egészet előre kiszámították?Az volna a legmulatságosabb, ha felajánlanák, hogy vásároljon alkalmilag egy autót, egy olyan autót, amelyet Kis Louis „csórt el".. . . és szabadíts meg a gonosztól, ámen. . .A szavak úgy bukkantak fel benne, mint hittanórán.. . . ki vagy a mennyekben. . . ne vígy minket a kísértésbe. ..Vajon őt kísértésbe vitték-e ? Jól védekezett-e a gonosz ellen ? Vigyorgott, s már nem tudta, hogy átkozódik-e, vagy igazán hisz a jóban és a rosszban.A rossz, a gonosz nem más, mint Farran, a jóvágású, meztelen mellű, lapos hasú, szőke ördög, aki sortban áll a teraszon, s arany öngyújtóval cigarettára gyújt...Jovis fölébe kerekedett!... Rátalált... Máris szeretkezett az egyik lánnyal, azzal, akiről a szomszédja könnyedén közölte, hogy a telefonfülkében kapta le a lábáról.- Tényleg, van itt telefonfülke ?- Telefonálni akarsz a feleségednek ?   .-  Először is, nem mondtam, hogy bárkinek is telefonálni akarok ... Másodszor, én csak azt kérdeztem, hogy van-e fülke... Harmadszor egy telefonfülke másra is használható, nemcsak telefonálásra. ..119Puff neki! Irene szemébe nézett, miközben ezt mondta, minthogy azonban a lány meg se rebbent, hozzátette:-  Mint ahogy egy ágy sem csak alvásra használható. .. Újra puff, vagy nem? Ezúttal megértette?Most már felszabadult. Ez az, amit egyik sem ért meg a két lány közül. Ezek azt hiszik, hogy ő azért beszél így, mert ivott pár pohár pezsgőt, s nem jönnek rá, hogy ez az este miért életbevágó a számára. Életbevágó: Bizonyos szavakat csup? nagy betűvel képzelt el.Elvágott egy kikötőkötelet. Megszabadult a. . . Nem könnyű megmagyarázni, de szabadnak érezte magát. Szabadnak és erősnek.Le van szarva, ez a helyes kifejezés. A jó, a rossz le van szarva, értitek ?De ezt nem mondta meg nekik. Látta a bárpincér pofáját, aki le nem vette róla a szemét, és felhasználta a pillanatot, amikor ő elfordította a fejét, hogy megtöltse a poharát. Már egy harmadik palack is ott állt a bárpulton. Hát aztán?Jogosult-e Blanche, hogy szemrehányást tegyen neki? Hát nem voli--e ő mindig mintaférj, és nem kell-e a feleségének hálát adnia, amiéri ezrek, tízezrek, százezrek közül őt választotta?Vajon Blanche megtehetné-e, hogy levetkőzzön egy mulató kellős közepén, és mutogassa a mellét, a hasát, a farát?De nem ám! Nahát!Emilé viszont lefeküdt Iréne-nel, aki ismeri a dörgést, és bevallotta a barátnőjének, Alexának, hogy ő egy rendkívüli férfi.Alain se tehet neki szemrehányást. Alain nem is létezne, ha ő nem akarta volna.És szabadíts meg. . .-  Hol van? - kérdezte Emué Körülnézve, mintha egy sürgős találka jutott volna az eszébe.-  Kicsoda?-  A magas szőke, aki az imént a bár túlsó végében állt.- Valószínűleg elment.-  Egyiketek sem ismeri ?120Csak Alexa válaszolt.- Úgy ismerem csak, mint a többi vendéget, se jobban, se rosz-szabbul. Annyian járnak ide...- Gyakran eljön?A nő hazudott, s mulatságos volt hazugságra kényszeríteni.- Időnként...Elvette kezét Emilé combjáról, s némi bizalmatlansággal nézett a férfira.-  Nem minden este ?- Furcsa ötleteid vannak, nyuszikám. Mért gondolod, hogy minden este eljön?- Nem tudom. Azt hittem.-  Mit hittél ?-  Hogy olyan tulajféle.- A tulaj a tulajdonosnő, Porchet-né a neve. A félemeleten lakik, és nem jön le többé, amióta egy autóbalesetben elvesztette a fél lábát.- Öregasszony ?- Tíz éve még ő volt a legjobb vetkőzőtáncosnő Párizsban.-  Hogyan lett belőle tulajdonosnő?-  Feleségül ment az akkori tulajhoz, Fernand Porchet-hoz.-  Hát Fernand Porchet-ból mi lett ?- Meghalt...-  Miben?Érrűle-t szórakoztatta, hogy erősen szorongatja Alexát. Tudott egyet-mást, és a nő nem tudta, hogy ő tudja.- Baleset érte.- Autó ?- Nem. Lőfegyver.- Öngyilkos lett ?- Nem maga követte el.Ez meghökkentette Émile-t, és kiürítette a pezsgőspoharát.- És a többiek?Egyikük sem fogta fel a kérdés értelmét ?- Milyen többiek? Miről beszélsz?121Jovis meggondolatlan kezdett lenni, de legyőzhetetlennek érezte magát. Semmit se tehetnek ellene. Felszabadult, képes szembeszállni velük.- A többiek mind! A banda!Léonra mutatott, aztán a főpincérre. a pincérekre, még a ruha-tároskisasszonyra is.León meg se rebbent, de nyomatékosan ránézett a két nőre. mintha utasításokat adna nekik. Biztosan nem ő a főnök. Nincs hozzá való feje, Farrannak bezzeg megvan a feje hozzá. De nyilván León is fontos személyiség, megbízható ember, afféle hadsegéd.-  Mulatságos vagy!-  Mért ne lennék mulatságos? Hát nem mondtam, hogy vakációkat árusítok? A vakáció vidám dolog. Éppen vakációzom, és vidám vagyok. . .Most rajta volt a sor, hogy Alexa combjára tegye a kezét, és meggyőződéses hangon így szóljon:-  Holnap visszajövök, és téged keféllek meg.Uff! Életében először ejtette ki ezt a szót, és csak némi nehézség árán boldogult vele.-  Már most tudom, hogy mit fogsz velem csinálni, és mit fogsz kívánni tőlem. Azt is tudom, hogyan fogsz kiabálni.Alexa már nem mosolygott olyan természetesen, s a férfinak az volt a benyomása, hogy egy kicsit megijesztette.Ekkor elhatározta, hogy még messzebb megy, sokkal messzebb. Elege van a becsületes emberek félénkségéből. Ennek vége. Vé-ge.-  Megmondom neked, hogy mit fogsz kérni tőlem. Tartsd ide a füled. . .És egész halkan megismételte a szomszédja szájából hallott szavakat.-  Ez, ugye. meglep ?A nő ránézett a bárpincérre, mire az elhúzódott, mintha más vendégeket akarna kiszolgálni. De igazából kiment a bárból, és a mosdó melletti kis ajtó felé igyekezett.-  Fogadok, hogy Farranhoz megy.122Mit mondasz?-  Azt mondtam: Farran.-  Ki az? Egy ismerősöd?J ovi s rájuk nézett, s egyszerre volt gúnyos, vidám, ijedt. Nem akart ilyen messzire elmenni. Elfelejtette, hogy ő ezt nem tudhatja.-  Hát ti?-  Itt nem szokás megkérdezni a vendégek nevét. Csak a keresztnevüket. Neked mi a keresztneved?-  Emilé.Iréné a háttérbe vonult, Alexára hagyva a hadműveletek irányítását. S az majdnem egész komolyan így szólt:-  Lefogadhattam volna.-  Miért?-  Mert illik hozzád.Jovis nagyjából kitalálta, hogy a lány gúnyolódik vele, és megharagudott.-  Elfelejted, hogy én többet tudok rólad, mint te rólam. Lehet, hogy engem Émile-nek hívnak, de én nem...Hirtelen elhallgatott. Csak most vette észre a bárpincér távollétét. Pontosabban most látta meg, hogy feltűnik a kis ajtó tájékán, holott ő azt hitte, hogy még mindig a háta mögött van.-  Hát ez honnan jön?-  Kiről beszélsz?-  Léonról.-  Biztosan a mosdóból.-  Nem. A másik ajtón ment ki. Hová vezet az a kijárat?-  A kulisszák közé. Szükségünk van egy helyiségre, ahol átöltözhetünk, ahová elrakhatjuk a kellékeket, és egy másikra, ahol a tartalék palackokat őrizzük.Emilé tekintetével végigpásztázta a termet, és nyugtalansága fokozódott. Megállapította, hogy a vendégek többsége elment, mindössze három pár maradt az asztaloknál, a zenészek pedig a hangszereiket rakosgatták.Ez nem józanította ki egészen, de már nem érezte annyira ele-123mében magát. Hirtelen úgy érezte, hogy jó volna gyorsan kikerülni innen, kiszökni a csapdából.Mert ez itt csapda, s ő kapálózni kezdett benne.- Pincér, mivel tartozom?- Csak nem megy el így, amikor a hölgyek még nem itták ki a poharukat ?Jovis előbb Alexára, aztán Iréne-re nézett, s másnak látta őket, mint eddig. Nem éppen képmutatónak, de mosolyuk görcsös volt, és vonásaik merevek, szinte fenyegetőek.De talán csak képzelte.- Akkor igyák ki.Iréné, úgy látszik, megértette a bárpincér isten tudja, miféle jeladását.-  Mondok valami jót, szivi. Az előbb arról beszéltél, hogy holnap visszajössz Alexa kedvéért. De holnap neki szabadnapja van. Az előbb bevallotta nekem, hogy kedve volna rá. Érted? Kérünk szépen még egy üveg pezsgőt, aztán hármasban átmegyünk a szomszédba. . .Emilé belekapaszkodott a rúdba, nehogy táncoltatni kezdje maga alatt a széket. Összeráncolt szemöldökkel próbálta megérteni a helyzetet. Mért akarják magukkal cipelni a szomszéd ház egyik szobájába ?-  Ez kelepce ? - kérdezte nehezen forgó nyelvvel.Leon, a válaszát meg se várva, kinyitott egy palackot, és telitöl-tötte a poharakat.-  Miféle kelepce ? Mért csalnánk téged kelepcébe ? Mind a kettőnknek kedvünk van szórakozni veled...És szabadíts meg. . .Nem! Elege van ebből az állandó refrénből.- Maga mért ment a kulisszák mögé? - kérdezte hirtelen a bárpincér felé fordulva.- Szólni akartam a tulajdonosnőnek, hogy minden rendben van.- A tulajdonosnő fent tartózkodik?- Van házi telefonunk.124-  Ki vetett véget a zenének ?-  Senki. A muzsikusok tudják, mikor kell játszaniuk és mikor nem. Senki se hallgatta őket, és már nem volt több táncos.A három pár közül az egyik a kijárat felé indult. Még két pár és egy magányos alak a bárpultnál, egy angol, aki whiskys pohara mellett szunyókálva időnként odaszólt Léonnak, hogy töltsön neki.- Csin-csin.Nem! Csin-csin se kell több! Se csin-csin, se szabadíts meg a gonosztól.így is elég nehéz kiismernie magát. Már nem is tudta, hogyan kezdődött az egész. Nyilvánvalóan ő volt a hibás. Mindig ő a hibás. Blanche soha semmiben nem döntött. Azt csinálta, amit a férje akart. Szófogadó feleség. Szófogadó!Vajon nem volt-e Iréné is szófogadó az imént, odaát ? Semmi se könnyebb ennél. Alain is szófogadó. Ha engedetlenkedett, titokban tette, így az apja nem is tudta, hogy engedetlenkedett-e vagy sem. Biztosan engedetlenkedett. Talán éppen ma közölte bizalmasan a pajtásaival:- Tegnap séta közben olyan képet vágtam, mint aki unatkozik, mint akit feláldoztak a költözködés oltárán. Sikerült. Megkapom a mopedemet.Mindnyájan csalnak. Csal az egész világ. Ő maga is azzal van elfoglalva, hogy nyélbe üsse élete legnagyobb csalását.Kiissza a palackot a két lánnyal, ha egyszer muszáj. Ha nem tenné, képesek lennének ki sem engedni a lokáljukból. Isten tudja, ki van a rejtélyes kis ajtó mögött.Nicsak, megint elmegy egy pár. Most már csak egy maradt, csókolózó szerelmesek. A férfi cinikusan markolássza társnője mellét, mintha magukban lennének.Szóval, ha az üveget kiisszák...Ó, igen. .. Már emlékszik... Szófogadóan kimegy Alexával és Iréne-nel...Talán nem volna kellemetlen hármasban együtt lenni odaát. Hármasban meztelenül! Mi ?125De nem szabad. Az egy másik kelepce. Az utcán nagyot szippant a jó levegőből, és elpályázik.Vannak a közelben más lokálok, még ilyenkor is nyitott vendéglők. Ha kell, futni fog. és senki se mer üldözésére eredni. Ha pedig kiér a Champs-Élysees-re, nincs más tennivalója, elmegy a kocsijáért. . .Lám. bizonyítéka van rá. hogy nem olyan részeg, hiszen nagyon jól emlékszik a helyre, ahol az autót hagyta. A George-V sugárút föld alatti parkolójában. Lassan kell majd hajtania, el kell kerülnie, hogy szabálysértést kövessen el, mert ha egy posz-toló rendőr vagy egy motoros fejvadász ráfütyül, talán megvizsgálják az aLkolo. . . alkoholométerrel. Egy ilyen szó! Nehéz szó, különösen ma éjjel!Egy váratlan gondolat újra lehűtötte.És ha Farran tényleg ott van a kulisszák közt, ahogy már jó ideje gondolja? Ha Farran utánaered a piros sportkocsiján?Az autósztrádán Jovis semmit se kockáztat a sok fény és a forgalom miatt. De amikor jobbra fordul, amikor rátér a fénylaki néptelen útra. és átmegy a vasúti felüljárón?Olvas az ember ilyen históriákat az újságokban. Meg lát a televízióban.Félnek tőle. ez biztos. Hányan vesznek részt ebben a buliban ? Ott van a Kis Louis, aki „elcsórja" a kocsikat. Utána ki kell cserélni a számtáblákat, a forgalmi engedélyt. Vagy egy hatósági személy üzérkedik a forgalmi engedélyekkel, vagy egy specialista gyártja a hamisakat.Valahol van egy garázs is.-  Mi bajod?-  Semmi. Meleg van.-  Igyál. A pezsgő felfrissít.Jovis fájó gúnnyal nézett a nőre. A sors tréfája. Ha történik vele valami ma éjjel, ahogy Blanche szokta mondani, az utolsó pillanatig sajnálni fogja, hogy Iréne-be botlott bele. Mert végül is véletlenül történt.Megeshetett volna, hogy amikor belép, Alexa mellett van egy126szabad szék. És ő odaül. Az a nő is úgy viselkedett volna, mint a barátnője, meri ezek mindnyájan így szoktak viselkedni. Tehát Alexával ment volna át a szomszéd stúdióba.És Alexa pontosan az a fajta nő volt, akiről egész életében azt remélte, hogy legalább egyszer az övé lesz.Látszólag még megtörténhet. Azt javasolták neki, hogy men-jenek'át hármasban a találkahelyre.De ez nem igaz. Kár ábrándozni. Minden megváltozott körülötte. Az utolsó pár is elment. Csak az ő kalapja maradt meg, ott lóg a ruhatárban, de a kisasszony eltűnt. Az angol is.Már nem volt hangulatvilágítás, hanem rideg fehér fény, és két öregasszony kezdte söprögetni a szerpentint és a tarka labdákat.León sem volt többé joviális bárpincér, gömbölyű ember, aki jóindulatúan mosolyog. Hideg tekintettel töltött a poharakba, mintha azt parancsolná Jovisnak, hogy igyon.De végül is mi kényszeríti rá?-  Nem!Megdöbbent, amikor meghallotta csendben visszhangzó hangját, mert azt hitte, hogy mindezt a lelke mélyén gondolja.-  Kinek mondtad, hogy nem?Ránézett az egyre formátlanabb, egyre ridegebb nőkre, akik közelről szorongatták, mintha a szökését akarnák megakadályozni.-  Nem tudom. Arra gondoltam. . .-  Mire gondoltál?-  A... a feleségemre. .Ezt csak kitalálta, időt igyekezett nyerni. Főleg elesni nem szabad. Ha a székről leszállva elesik, kiszolgáltatja magát nekik.Most már tudta, hogy mikor kezdődött. A költözködéskor! Mert az nem egyszerű költözködés volt. Árulás volt. Mindnyájukat elárulta, amikor megszökött.Nemcsak a tapéta bosszantotta, hanem a derék emberek is a Francs-Bourgeois utcában.Ki mondta:-  A gőg veszejt el!127Mindegy. Elárulta őket, az apját, a szemközt lakó rendőrt, a házmesternőt helyettesítő feleséget - egyébként a házmesternő meghalt -. és a szegény Blanche-ot is, akit átültetett, mint egy közönséges muskátlit.Fura volt úgy gondolni Blanche-ra. mintegy muskátlira. A muskátli is békés, alázatos, megnyugtató, és nem különbözik a többi muskátlitól. Több százezer van belőlük, mint ahogy Blanche is több százezer van, akik közt nem lehet különbséget tenni, amikor a falak mellett baktatva bevásárolni mennek, vagy az első misére igyekeznek.Elárulta Alaint is, akinek nem lesz több barátja, csak Walter, és akinek el kell hagynia a Nagy Károly gimnáziumot, hogy minden reggel Villejuifbe menjen.Gyorsan gondolkodott. Ez nem akadályozta meg benne, hogy hallgassa a két nőt. Iréné a ruháról beszélt, amelyet a legközelebbi számához fog viselni, és hogy '^ssaboan fog levetkőzni.- Tudom, hogy rosszul teszem. Túlságosan sietek. Nem bírok ellenállni.Jovis már ott tartott, hogy elalszik, mint az angol. Hirtelen felriadt.-  Fizetek! - kiáltotta túl hangosan, mintha szavát még mindig elnyomná a zenekar lármája.-  Majd holnap fizet, vagy egy más napon.-  Hát ez meg mit jelentsen?Bosszús volt, és keményen nézett Léonra.-  Nincs jogom fizetni? És mért nincs, ha szabad kérdenem? Az én pénzem nem ér annyit, mint akárki másé?Alexa karon fogta, lesegítette a mt»eas székről.-  Gyere, szivi.A férfi kiszabadította magát.-  Egy pillanat. Addig nem, amíg. . .Kivette a pénztárcáját a zsebéből, és kihúzott néhány százfrankos bankjegyet, hármat-négyet, talán ötöt is. Gondja volt rá, hogy mielőtt elindul, olyan összeget vegyen magához, amekkorát nem szokott zsebben hordani.128- Itt van! És ha nem elég, mondja meg!- Köszönöm, uram. Elszédült. Nem szabad s/édülnie.- Mit válaszolt?- Köszönöm, uram.- Mért nem akarta, hogy fizessek?- Baráti udvariasságból.- Udvariasságból?-  Mert jó vagy nála, na! Ne törődj vele. Menjünk. Jó muri lesz. ..A két nő a két karjánál fogva tartotta, és ő megismételte:- Jó muri lesz. . .1297Nem csodálkozott. Mindenre el volt készülve. Rendkívül tisztánlátónak hitte magát, és úgy érezte, hogy felfedezte az emberek és a világmindenség titkát.Ettől keserűen gunyoros lett, s ez ugyanúgy szólt önmagának, mint a többieknek.- Itt van. Vigyázz a lépcsőre.A nők támogatták. Az előző pillanatban még mind a ketten mellette voltak. Aztán, a következő másodpercben, átmenet nélkül, egyedül állt a járda közepén.Nyilvánvalóan tréfa volt. Sohase hitte, hogy elviszik a találkahelyre és hármasban levetkőznek.Becsapták. Kezdettől fogva. Ő nem hagyta magát. Nem egészen ötven méterre egy másik mulató volt, a neve ibolyaszínben vált ki a sötétségből. Megpróbálta elolvasni. A betűk összekeveredtek. Vagy Tigris volt, vagy Bugris.Szürke szalonkabátot viselő portás csevegett a küszöbön egy rendőrrel. Rajtuk kívül üres volt az utca.A rendőr miatt ejtette őt a két nő. Megfordult, hogy megnézze, mi lett velük. De már ott se voltak. Talán visszatértek a Carillon-ba? Vagy továbbmentek az utca felső vége felé, és már messze járnak?Mit törődik ő ezzel? Alea iacta esi.* Aminek be kell következnie, az bekövetkezik, ő nem fél. Mindig vállalta a felelősséget, ahogy férfihoz illik. Senki sem állíthatja, hogy ő nem férfi.Nehéz viszont, hogy megtartsa egyensúlyát, mert amióta a lányok nincsenek itt, akik támogatták, a válla időnként nekiütközik a falnak. * A kocka el van vetve.130A rendőr mjatt egyenesen kell járnia. A rendőr a nőket megijesztette, de őt nem ijeszti meg. Nincs miért szemrehányást tennie magának. Talán elkárhozik, ha létezik Blanche pokla, de nincs miért pironkodnia.Egy férfinak joga van rá, hogy életében egyszer egy másik nővel szeretkezzen, ne a feleségével. Ő még csak nem is kezdeményezte. Mindent Iréné szervezett meg.Vajon mondja-e, miközben elmegy mellette: „Jó estét, biztos úr"?Nem. Ez provokációnak hatna.És ha azt mondaná:- Egy Farran nevű alak van a Carillonban a bandájával. Egy bizonyos Kis Louis kocsikat csór el, és aztán, ha egy vendég le-részegszik, Alexa... Hallgasson ide... Talán én is részeg vagyok, de én tudom, hogy mit beszélek... Alexa az a barna nő, akinek a teste...Milyen is a teste? Cseppfolyós! Ez az! Egy testet nehéz leírni, de ő megtalálta rá a szót: cseppfolyós! A szája pedig... A szájára nem találta meg a szót, de azért akárki meg fogja érteni.Szóval alkalma van rá, hogy mindnyájukat bemártsa. Letartóztatnák őket. Börtönbe vetnék.Mégis úgy ment el a két ember közt, hogy egy szót se szólt, azok meg nem méltatták figyelemre.Nem lenne köteles a rendőr kikérdezni őt ? Nem jött rá, amikor meglátta, hogy rendellenesség történt? Jovis még soha életében nem volt részeg. Nem, biztos úr, még azon a napon se, amikor a Bastille téren az előléptetésemet ünnepelték.Pezsgővel kínálták. A kollégái. Nem igazi pezsgővel. Habzóborral. Armand úr azonban vett magának annyi fáradságot, hogy elmondjon egy beszédet, és megemlítse a nagy családot, amelyhez valamennyien tartoznak, és amely soha meg nem torpan, hogy egyre jobb. . .Ostobaság! A posztoló rendőröknek nincs szimatjuk. Csak arra jók, hogy a közlekedést irányítsák. Az igazi munkát mások vég-131zik, azok, akik úgy vannak öltözve, mint bárki más, és akiket nem lehet felismerni az életben.Ha most egy ilyen állna előtte.. .Hol is van? A Ponthieu utcában, igen. . . Ki kell jutnia ebből az utcából, amely nem vezet az autójához... Az most a George-V sugárút föld alatti garázsában parkol. . .Hogy odajusson, ki kell kerülnie ebből a lefelé vezető árokból, ahol már senkit se lát, egyetlen fényt se az utcai lámpákon kívül.Találnia kell egy kijáratot, amely jobbra vezet, a. Champs-Élysées felé, ahol Armand úr a csupa üveg fiókirodát igazgatja. Kár, hogy éjjel nem tart nyitva. Odamenne és megmondaná Armand úrnak...Megállt, mert szédülni kezdett, s bele kellett kapaszkodnia egy kapuba. Valami kellemetlenség történt a mellkasában. Nem volt kedve hányni. Nem a gyomra volt. Talán a szíve, amely összeszorul és kitágul, s közben nagyon fáj...Csak nem mérgezték meg? Sikerült elővennie a zsebéből a zsebkendőjét, hogy megtörölje patakzó homlokát.Azok mindenesetre védekezni fognak. Túl sokat tud róluk. Megmondta Alexának és Iréne-nek.Furcsa dolog. Nem bírja meggyőzni magát, hogy lefeküdt Iréne-nel. Nem kellett voina annak nyomot hagynia? A nő ugyanolyan volt utána is. mint előtte, mintha semmi se történt volna köztük.Túl sokat tud. Elintézheti, hogy valamennyiüket letartóztassák. De nem áll szándékában. Ő nem. . . hogy is mondják?. . . nem spicli. . .Hagyják őt békében, s akkor ő se foglalkozik az üzelmeikkel. Eggyel több vagy kevesebb lopott autó. . .Csakhogy azok ezt nem tudják. Leon, a bárpincér, úgy meredt rá, mint egy kígyó. Aztán kiment a kulisszák közé. ahol Farran rejtőzködött.Farran a főnök. Látszik rajta, hogy főnök.Mit fognak csinálni ? Hagyták, hogy kijöjjön a Carillon Dóréból. Talán mert odabent nem tudtak volna mit kezdeni a hullájával.132Egy hullával sok baj van. Majdnem mindig a hulla miatt fogják el a bűnösöket. . .Továbbment. Lebegett. Megtörtént, hogy lelépett a járdáról, és csoda folytán újra fellépett.Mindenre emlékezett. Persze nem abban a sorrendben, ahogy történt. A jó meg a rossz például. . . Le van szarva!Mi történik, ha ma éjjel, ahelyett, hogy hazamenne Fénylakra, meghal? Fénylak! Ez a név olyan, mint egy álnév. Egy falut, egy községet, egy kisvárost nem hívnak így. Már erről a névről is megállapítható, hogy csalás az egész.Ő lépre ment, de nem hosszú időre. Már az első nap, amikor valamivel előbb érkeztek meg, mint a bútorok. ..Vajon a felesége és a fia meg fogják-e tudni, hogyan töltötte utolsó estéjét ?Ki mondaná meg nekik ? León aztán nem, ő nem dicsekedne el vele, hogy ivásra kényszerítette. A lányok sem, akik bűntársak. A ruhatároskisasszony? Ő rendesebbnek látszott a többinél, s messziről, közönyösen nézte, hogy mi történik.Akár így, akár úgy, Blanche meg fogja tudni. Jovisnak semmi oka rá, hogy a Champs-Élysées negyedben tétesse el magát láb alól, amikor Orlyban kellene lennie. Sőt már rég haza kellett volna mennie - és hirtelen kellemetlen veríték lepte el a homlokát.Erre nem gondolt. Bejelentette, hogy legkésőbb hajnali kettőre hazaér. Minthogy tizenöt évi házassága alatt ez az első eset, hogy az éjszaka egy részét házon kívül tölti, Blanche talán le se feküdt. Képes várni rá.És amikor látja, hogy telnek az órák. . .Hány óra lehet?-  Hány óra van ? - kiáltotta bele az éjszaka ürességébe, elfelejtve, hogy van egy óra a csuklóján.Vajon a nap nem fog felkelni ? Blanche kitelefonál a repülőtérre. Megkérdezi:-  Rég elment már a különgép?Most tehát már tudja, hogy nem volt különgép. A férje hazu-133dott. Ki fogja bebizonyítani neki, hogy először történt meg tizenöt év alatt?Nincs joguk ennyi gonddal teletömni egyetlenegy ember fejét. Egy utca szeli át a Ponthieu utcát, neki jobbra kell fordulnia. Ha kiér a Champs-Élysées-re, biztonságban van. Ez itt a La-Boétie utca. Egy autó megállt, elég messze, a Saint-Phiü'ppe-du-Roule oldalán, de nem a leereszthető tetejű piros kocsi.Nicsak! A mulatóból kijövet nem látta Farran piros autóját. Lehet, hogy végül is elment, miután utasítást adott. Egy főnök nem foglalkozik a részletekkel, nem vesz részt a kivégzésben.Ki tudja, hátha a lakásán van, s kiabálásra kényszeríti a feleségét, akit már senki se hall a fal túlsó oldalán?Tulajdonképpen ott kezdődött. . .De mire jó ez?. . . Megy. . . Mennie kell. . . Még vagy negyven méter, és ott van a Champs-Élysées széles járdáján. . .Mögötte elindult az autó. Erős motorja van, ugyanolyan zajt csap, mint a piros kocsi.Majdnem hátrafordult, mialatt a kocsi nagyon gyorsan közeledett, de úgy érezte, hogy ezt nem szabad megtennie. A legjobb volna futni. Talán idejében kiérne a sarokra. . .A járdán egyedül most biztosan olyan, mint egy bábfigura, és. . .Sorozattűz zaját hallotta, mint a moziban és a televízióban. Lökést érzett. Megtorpant, ingadozva, s olyan érzése támadt, mintha kettévágták volna.Nem halt meg. Nem fájt semmije. Állva maradt.Nem. Nem maradt állva. A feje keményen nekiütődött a járda kövének, és a fejében fájdalmat érzett.A két kezét mégis a hasára szorította.Vajon a rendőr a Ponthieu utcában. . . Blanche azt fogja hinni, hogy a pokolba jutott. . . De ő mindent előre látott. . . Világosan gondolkozott. . . Most is világosan gondolkozik.. . A felesége azt fogja hinni, hogy a pokolba jutott. . . És ha igaza lesz?... Ha csakugyan van pokol?Ő egész életében. . .134Ez fárasztó. Mért hagyják magára? Folyik, nagyon meleg. De nem a fejéből. És most már mintha tőrdöféseket erezne a hasában.- Bocsánatot kérek...A fölébe hajló férfi - óriási fej, aránytalan orr, mint a lidérces álmokban - többször megkérdezte:- Hol sebesült meg ?- Micsoda?- Nem akartam...Nicsak! Itt a rendőr is, és egy kicsit távolabb, női lábak.- Nem akartam zavarni magukat...Szeretett volna rájuk mosolyogni. Vajon sikerült-e? Vajon...Már túl késő. Már semmit se lát. Már nincs a többiekkel. Füttyszót hall, motorzajt, hangokat, de ehhez neki már semmi köze.Csak nem kiabált? Nem illendő éjnek idején kiabálni az utcán.- Ezek az emberek miért...Beszélnek. Megszúrják a karján. Vagy talán a combján, már nem is tudja.Blanche gyászt fog viselni. Nem kell új ruhát vásárolnia, mert van már egy fekete ruhája, amelyet akkor vesz fel, ha misére megy.Kis öregasszony lesz belőle. Jovis mindig gondolta, hogy a felesége arra született, hogy kis öregasszony legyen belőle. Özvegyasszony, amilyen annyi van a Francs-Bourgeois negyedben.Talán az lesz a vége, hogy elmegy bejárónőnek ?A biztosítást megkapja.Már nem kiabált, már nem fájt neki. Kezdett elaludni. Megrázták. Csodálkozott rajta, hogy mén rázzák, ahelyett, hogy békében hagynák.Mit mondanak majd Alainnak? Elfelejtette megvenni neki a mopedet, a fia ezt soha meg nem bocsátja. Most már késő. Nem élhetnek tovább Fény... Fényizén... Az a nevetséges név, amely mindent elrontott...- Meghalt, doktor úr?135Furcsa, hogy ezt a kérdést nagyon tisztán hallja.-  Még nem.Akkor mért akadályozzák a lélegzésben? Valamit az orrára szorítottak és erősen nyomnak.Kénytelenek lesznek elmenni a tárgyalásra, a felesége feketében, Alain a barna öltönyében, az a legjobb ruhája, de fekete szalagot varrnak majd az ujjara.-  Az özvegy és a fia. ..A rendőrség lassan végzi a dolgát, de mindig célt ér. Egymás mellett ülnek a vádlottak padján, középen Farran és León, a bárpincér, Alexa. . .Ezt a szagot nem szereti. Nagyon, de nagyon nem szereti, amit most csinálnak vele, kihasználva, hogy. . .Egy pompás ötlet. . . Biztos benne, hogy pompás ötlete támadt. . . Csak adjanak pár másodpercet, hagyják beszélni, ahelyett, hogy befognák a száját valamivel, aminek olyan rossz szaga van. . .A Francs-Bourgeois utca. . . Ismételjék el ezeket a szavakat a felesége előtt. . .Blanche azonnal meg fogja érteni. . . Talán még nem adták ki a lakásukat. . .Mint azelőtt. . .Szeretett volna sírrű. . .Mint azelőtt, de nélküle. . .A lakbér nem sok. . . Armand úr talán tesz valamit értük. . . Ne felejtsék el a biztosítást, mindig nagyon pontosan fizette...Ne higgyék el mindazt, amit. . .-  Bő... bő...Egy hatalmas lámpa van a szeme előtt, egy olyan hatalmas lámpa, mint a pokol.-  Bocsánat. . .136A macska lElengedte az újságot, amely előbb s/étterült a térdén, aztán lassan továbbcsúszoít, míg végül földet ért a fényes parketton. Azt hihette volna az ember, hogy alszik, ha időnként meg nem jelenik egy keskeny rés a szempillái közt.Vajon a felesége bedőlt-e neki ? A kandalló másik oldalán kö-tögetett alacsony karosszékében. Látszólag sohase tartotta szemmel, de ő régóta tudja, hogy az asszony figyelmét semmi se kerüli el, még egy izom alig érzékelhető rezdülése sem.Szemközt velük, az utcán, az acélpofájú markolókanál lezúdult a daru hegyiből, és a betonkeverő gép mellett nagy robajjal s teljes súlyával beleütközött a földbe. Az ütés minden alkalommal megremegtette a házat, s az asszony minden alkalommal összerezzent, kezét a mellére szorította, mintha ez a zaj, bár már megszokottá vált, lénye legmélyét érte volna.Figyelték egymást. Nem is kellett egymásra nézniük. Évek óta figyelték egymást így, alattomban, s állandóan új ravaszságokkal bővítették játékukat.A férfi mosolygott. A bronzdíszítésű, fekete márvány falióra öt perc híján öt órát mutatott, s azt hihette volna az ember, hogy a férfi a perceket, a másodperceket számlálja. És valóban gépiesen számlálta őket, míg arra várt, hogy a nagymutató elérje a függőleges állást. Akkor a betonkeverő és a daru zaja hirtelen véget ér. A vízhatlan köpenyt viselő férfiak, akiknek arcáról és kezéről csöpög az eső, egy pillanatra megtorpannak, majd elindulnak a telek egyik sarkába épített deszkabódé felé.November volt. Már délután négy óra óta fényszórók világánál dolgoztak, de ez hamarosan kialszik, s minden átmenet nélkül139sötétség és csönd borul a zsákutcára, amelyet csak egyetlen gázégő lángja világít meg.Emilé Bouin lába elzsibbadt a melegtől. Ha résnyire kinyitotta a szemét, lángokat látott: egyesek sárgán, mások kékes szegéllyel szökkentek elő a kandalló fahasábjaiból. A kandalló fekete márványból készült, akárcsak a falióra meg a négykarú gyertyatartók, amelyek közrefogták.Marguerite mozgó kezén és kötőtűinek gyönge koccanásain kívül minden csöndes és mozdulatlan volt a házban, mint egy fényképen vagy festményen.Három perc múlva öt. Két perc múlva öt. A munkások lassan, nehézkesen megindultak a bódé felé, hogy átöltözzenek, de a daru még működött, s az utolsó kanál betonterhével felemelkedett a magasba, az épülő ház első emeletét jelző zsaluzat felé.Egy perc múlva öt. Öt óra. A mutató habozva megremegett a fakó óralapon, s öt óraütés hallatszott jókora időközökben, mintha ebben a házban mindennek lassan kellene végbemennie.Marguerite felsóhajtott, feszülten figyelt a hirtelen támadt kinti csöndre, amely másnap reggelig fog tartani.Emilé Bouin gondolkozott. Tétova mosollyal nézte a lángokat szempillái résén át.Az egyik fahasáb, a legfelső, már csak megfeketedett váz volt, amelyből füstszálak szálltak fel. A másik kettő még vöröslőit, de ropogásuk elárulta, hogy hamarosan összeomlanak.Marguerite azon tűnődött, hogy álljon-e fel, vegyen-e ki a kosárból új fahasábokat és tegyen-e a tűzre. Mind a ketten megszokták a tűzhely melegét, amelyet addig élveztek, amíg perzselni nem kezdte az arcbőrüket, úgyhogy kénytelenek voltak hátrább tolni a karosszéküket.A férfi már határozottabban mosolygott. Nem az asszonyra. Nem a tűzre. Hanem arra a gondolatra, ami eszébe ötlött.Semmi sem sürgette, hogy tettre váltsa. Volt idejük, egyiküknek is, másikuknak is, bőven volt idejük addig a pillanatig, amíg valamelyikük meg nem hal. Hogy is tudhatnák, melyikük megy140el elsőnek ? Bizonyára Marguerite is gondol rá. Évek óta erre gondolnak, naponta többször is. Lényegbevágó problémájuk lett.A férfi végül felsóhajtotr, jobb keze elhagyta a bőrfotel karfáját, s tapogatózva megkereste házikabátja zsebét. Egy kis noteszt húzott elő onnan, amely fontos s/erepet játszott a ház életében. Az apró lapokon perforált vonalak voltak, hogy szépen le lehessen tépni a három centiméteres papírcsíkokat.A notesz kötése piros volt. Egy bőrfülecskébe vékony ceruza simult.Marguerite megremegett? Azon gondolkozik, milyen lesz ezúttal az üzenet ?Természetesen megszokta már, de sohasem tudhatta, milyen szavakat ír fel a férje, ő pedig szántszándékkal sokáig várt mozdulatlanul, ceruzával a kezében, mintha gondolkoznék.Nem volt semmi különös közölnivalója. Csak meg akarta zavarni az asszonyt, bizonytalanságban akarta tartani éppen abban a pillanatban, amikor megkönnyebbül, hogy végre elhallgatott az építkezés zaja.A férfinak több ötlete támadt, de sorra elvetette őket. A kötőtűk ritmusa már nem volt teljesen egyenletes. Sikerült nyugtalanságot okoznia az asszonynak, vagy legalábbis felébresztenie a kíváncsiságát.A férfi még öt percig várt, hogy tovább tartson az élvezete, s közben hallották, amint az egyik munkás léptei a zsákutca vége felé tartanak.Végül is leírta szálkás betűkkel:A   MACSKAMajd egy ideig mozdulatlan maradt, s csak aztán tette vissza a zsebébe a noteszt, miután kitépett belőle egy papírcsíkot.Végül picire összehajtogatta a csíkot, mint a gyerekek a papír-galacsint, amelyet gumival kilőnek. Neki nem volt szüksége gumira. Meglepő, szinte ördöngös ügyességre tett szert ebben a játékban.141A papír a hüvelykujja és a középsőujja közé került. A hüvelykujj hátrahúzódott, mint vadászpuskán a kakas, s hirtelen kipattanva Marguerite ölébe pöckölte az üzenetet.Jóformán sohasem hibázta el, és minden alkalommal ugyanúgy élvezte belső ujjongását.Tudta, hogy Marguerite meg se fog moccanni, úgy tesz, mintha semmit se látna, folytatja a kötögetést, az ajka pedig mozog, mintha imádkozna, miközben némán számolja a szemeket.Néha megvárja, amíg a férfi elhagyja a szobát, vagy hátat fordít, hogy néhány hasáb fát tegyen a kandallóba.Más alkalmakkor látszólag közömbös marad, majd néhány perc múltán jobb kezét végigcsúsztatja kötényén, és megragadja a levélkét.Bár cselekedeteik nagyjából mindig egyformák voltak, előfordultak bizonyos változatok. Ma például az asszony megvárta, amíg az építkezésen minden nesz elhal, és csönd borul a zsákutcára, amelynek mélyén laktak.Mintha befejezete volna munkáját, letette a kötést egy zsámolyra, s szemét félig lehunyva, látszólag már-már ő is elszuny-nyadt a fahasábok melegében.Jóval később pedig úgy tett, mintha csak most venné észre az összehajtogatott papirost a kötényén, s finom, ráncos ujjai közé fogta.Azt hihette az ember, hogy mindjárt a tüzbe dobja, hogy tétovázik, de a férfi tudta, hogy ez is hozzátartozik a mindennapi komédiához. Nem hagyta becsapni magát.A gyerekek, ki hosszabb, ki rövidebb időn át, mindennap újrakezdik ugyanabban az órában ugyanazt a játékot, s szemmel láthatóan nem vesztik el meggyőződésüket. Úgy tesznek, „mintha".A különbség csak annyi, hogy Emilé Bouin hetvenhárom éves, Marguerite hetvenegy. A másik különbség, hogy játékuk már négy éve tart, és szemlátomást nem unták még meg.A szalon nyirkos csöndjében az asszony végül is kibontotta a papirost, és anélkül, hogy feltette volna a pápaszemét, elolvasta a férje által írt két szót:142A MACSKAMeg se moccant, még a szemöldöke se rebbent. Voltak ennél hosszabb, váratlanabb, drámaibb levélkék, egyik-másik igazi talánynak bizonyult.Ez a levélke a legelkoptatottabb volt, ez tért vissza a leggyakrabban, amikor Emilé Bouinnak nem jutott eszébe más kajánság.A papirost bedobta a kandallóba, ahol vékony lángocska csapott fel és hunyt ki nyomban. Két kezét a hasán pihentetve, mozdulatlanul várakozott, úgyhogy a szalonban nem volt már más élet, csak a tűz.A falióra megremegett, és egyet ütött. Mintha jel lett volna, a kicsi és törékeny Marguerite felállt.Gyapjúruhája halvány rózsaszín volt, akár az arca, kockás köténye pasztellkék. Fehér hajában még meg lehetett különböztetni néhány fénylő, szőke hajszálat.Arcvonásai az évek múltával élesebbé váltak. A többiek számára, akik nem ismerték, szelídséget, mélabút, belenyugvást fejeztek ki.- Olyan derék asszony!...Emilé Bouin nem vigyorgott. Mind a ketten túl voltak már lelkiállapotuk ilyen látványos megnyilvánulásain. Elég volt nekik egy rezdülés, a száj sarkának megrándulása, futó fény a pupillán.Az asszony körülnézett, mintha habozna, hogy most mit tegyen, A férfi azonban kitalálta, mint ahogy a dámajátékban is előre tudja az ember, hogy ellenfele melyik paraszttal lép előre.Nem tévedett. Az asszony a kalitka felé indult, egy aranydrótos, kék-fehér, állványos, nagy kalitka felé.Egy tarka tollazatú, merev tekintetű papagáj állt benne mozdulatlan, és kellett egy kis idő, míg az ember felfedezte, hogy a szeme üvegből van, és kitömött papagáj várakozik az ülőfán.Az asszony mégis olyan gyöngéden nézett rá, mintha élne, és kezét kinyújtva, egyik ujját becsúsztatta a rács közé!Az ajka ugyanúgy mozgott, mint az előbb, amikor a kötésen143számolta a szemeket. Beszélt a madárhoz. Az ember azt hihette volna, hogy enni is ad neki. A férfi ezt írta fel:A   MACSKAAz asszony némajátékkal így válaszolt:A PAPAGÁJA klasszikus válasz. A férfi azzal vádolta a feleségét, hogy meg-mérgezte a macskáját, a férfi macskáját, amelyet szeretett, még mielőtt az asszony megismerte volna.Valahányszor a tűz előtt ült és elzsibbadt a fahasábokból felszálló meleg léghullámoktól, kísértést érzett, hogy kinyújtsa kicsit a kezét és megsimogassa a puha szőrű, fekete csíkos állatot, amely hajdanában rögtön a térdére kuporodott, mihelyt leült.- Közönséges kóbor macska - hangoztatta Marguerite.Abban az időben még beszéltek egymással, s majdnem mindig azért, hogy vitába keveredjenek.Ha a macska nem is volt fajtiszta, kóbor macska se volt. Hosz-szabb, hajlékonyabb teste úgy kígyózott a falak és bútorok mellett, mint egy tigrisé.A feje kisebb, háromszögletűbb volt, mint a házimacskáké, a tekintete pedig merev, rejtélyes.Emilé Bouin azt állította, hogy tulajdonképpen vadmacska, amely bemerészkedett Párizsba. Még a párizsi Útügyi Hivatalnak dolgozott, amikor egy műhely mélyén megtalálta a nagyon fiatal állatot. Az özvegy férfi egyedül élt. A macska társa lett. Akkor még álltak a házak a zsákutca túlsó oldalán, ahol most egy roppant bérpalotát építenek.Amikor átkelt az utcán, hogy feleségül vegye Marguerite-et, a macska követte.A MACSKA144A macska, amelyet egy reggel a pince legsötétebb sarkában fedezett fel.A macska, amellyel méreg végzett, amikor megette a Marguerite által készített pástétomot.Az állat sohase szokta meg Marguerite-et. Négy éven át, míg a szemközti házban élt, csakis Bouin kezéből fogadott el táplálékot.A jeladásul szolgáló, egyszerű nyelvcsettintésre napjában kétszer-háromszor úgy követte gazdáját a zsákutca járdáján, mint egy idomított kutya.Ezt a macskát csak Emilé Bouin simogatta addig a napig, amelyen mindketten beléptek egy új házba, ahol ismeretlen szagok uralkodtak.- Egy kicsit vad, de meg fog szokni téged...Nem szokta meg. Bizalmatlan volt, sohasem közeledett Mar-guerite-hez, sem a kalitkához, a ragyogó színű, nagy arapapagájhoz, amely nem beszélt, de ha dühbe gurult, rettenetesen rikácsolt.A macskád...A papagájod...Marguerite szelíd, majdnem kedves volt. El lehetett képzelni, amint fiatalon és karcsún, s már akkor is pasztellszínű ruhában, nagy szalmakalappal a fején, napernyővel a kezében, poétikusan sétálgat egy folyóparton.Az ebédlőben egyébként volt is egy fénykép, amely így ábrázolta.Ugyanilyen vékony maradt. Csak a lába dagadt meg egy kicsit. Az élettel szemben is megőrizte azt a nagyon édes mosolyt, amely-lyel annak idején szembenézett a fényképésszel.A macska és a papagáj egyformán bizalmatlan volt, s megelégedtek azzal, hogy távolról és nem minden tisztelet nélkül figyeljék egymást. Amikor a macska dörömbölni kezdett a gazdája térdén, a papagáj mozdulatlanná dermedt, hogy nagy, kerek szemével figyelje, mintha ez a szabályos és egyhangú zaj zavarba ejtené.145Vajon felfedezte-e a macska, hogy hatalma van az arapapagáj fölött? Félig lehunyt szeme nem kémlelte-e enyhe elégedettséggel?Őt nem zárták kalitkába. Megosztotta a jó meleget a gazdájával, s az megvédte.Aztán elérkezett az a pillanat, amikor a papagáj beleunt a megoldhatatlan probléma tanulmányozásába, és idegességében dühbe gurult. Tollai remegtek, nyaka megnyúlt, mintha nem lett volna rács körülötte, mintha mindjárt nekirontana ellenségének, s a ház visszhangzóit éles rikácsolásától.Marguerite ilyenkor a következő kinyilatkoztatást tette:- Jobb lenne, ha magunkra hagynál egy kicsit.A többes szám őt és a papagáját jelentette. A macska is remegett már, mert tudta, hogy mindjárt felemelik és kiviszik a hideg ebédlőbe, ahol Bouin egy másik karosszékbe fog leülni.Marguerite pedig kinyitotta a kalitkát, és közben olyan gyöngéd hangon beszélt, mintha a szeretőjéhez vagy a fiához szólna. Nem kellett kinyújtania a kezét. Visszaült a helyére. Az arapapagáj megnézte a szalon bezárt ajtaját és hallgatózott, így bizonyosodva meg róla, hogy nem fenyegeti veszély, hogy a két idegen, a férfi és a macskája, nincs többé jelen, nem veszélyezteti és nem gúnyolja.Akkor aztán egy nagy ugrással ott termett az egyik szék támláján, ugyanis sohase röpült. Két-három ugrással elérte gazd-asszonyát, és elhelyezkedett a vállán.Az asszony folytatta a kötést. A papagájt elbűvölte a ragyogó kötőtűk játéka. Amikor elege lett belőle, hatalmas csőrét odadör-gölte az asszony orcájához, utána pedig a füle mögötti, gyöngé-debb bőrhöz.A TE MACSKÁDA TE PAPAGÁJOD146Múltak a percek, Emilé az ebédlőben volt, Marguerite a szalonban, míg csak a márványóra jelt nem adott rá, hogy itt a vacsora elkészítésének ideje.Akkor még az asszony főzött mindkettőjüknek.Emilé kezdettől fogva fenntartotta magának a jogot, hogy elkészítse a macskája táplálékát. De az egyik héten, amikor influenzás volt és három napig ágyban maradt, Marguerite megragadta az alkalmat, hogy pejslit vásároljon a mészárosnál, felaprítsa, megfőzze, összekeverje rizzsel és zöldséggel.- Megette?Az asszony habozott.-  Nem mindjárt...- Végül megette ?- Igen...Emilé majdnem biztos volt benne, hogy hazudik. Másnap harminckilenc fok volt a láza, és az asszony ugyanazt mondta. A rákövetkező napon, mialatt Marguerite a bevásárlási végezte a Saint-Jacques utcában, háziköntösben lement a földszintre, és a lefolyó alatt érintetlenül megtalálta az előző napi pástétomot.A macska, amely követte, szemrehányó tekintetet vetett rá. Emilé megkeverte az ételt, és odanyújtotta a tányért az állatnak, amely nem szánta rá magát mindjárt az evésre.Amikor Marguerite hazaért, a tányért üresen találta. A macska nem volt a földszinten, hanem az első emeleti hálószobában a gazdája lábánál feküdt.Minden éjjel ott aludt.-  Ez nem egészséges - tiltakozott az asszony az első pár este.- Évek óta velem alszik, és nem betegedtem meg tőle.- Nem tudok aludni a horkolásától.- Nem horkol. Dóromból. Meg lehet szokni. Én megszoktam. Marguerite-nek részben igaza volt. Az a macska nem egészenúgy dorombolt, mint a többi; inkább horkolt, mégpedig olyan hangosan, mint egy ember, aki túl sokat ivott.Most a kalitka mellett állva, az asszony a kitömött papagájra147meredt, és úgy mozgott az ajka, mintha gyöngéd szavakat mondana neki.Emilé-nek, aki félig háttal volt feléje, látnia se kellett.Ismerte ezt a komédiát, mint ahogy ismerte Marguerite többi komédiáját is. Tétován mosolygott, s tekintetét még most se vette le a feketedő fahasábokról. Végül felállt, hogy megfogjon két másik hasábot és a tűzre tegye, majd a tűzkaparó segítségével biztosítsa egyensúlyukat.Kintről nem hallatszott be más zaj, csak az eső suhogása és a díszkút keskeny vízsugarának csörgedezése a márványmedencében. A zsákutca hét egymás mellett sorakozó házból állt, amelyek teljesen egyformák voltak; középen a kapu, két ablak balról, a szalon ablakai, jobbról az ebédlő egyetlen ablaka, amely mögött a konyha található. A hálószobák az emeleten voltak.Két évvel ezelőtt ugyanilyen házak emelkedtek az úttest túlsó oldalán is, s a páros számokat viselték. A házbontók hatalmas vasgolyója kártyavárként verte szét őket, s most egy darukkal, betongerendákkal, törőgépekkel, deszkákkal és talicskákkal telezsúfolt munkahely töltötte be az egész tájat.Három lakónak volt autója az utcában. Még leeresztett redőnyök mellett is hallható volt, ha este valaki elment hazulról. Kintről pedig látható volt, hogy melyik szobában tartózkodnak.Kevés lakó húzta össze a függönyét; látni leheteti az asztalnál ülő párokat, családokat, egy kopasz ferfit. aki olvasott a karosszékében, egy megfakult, aranykeretes festmény alatt, egy gyereket, aki ceruzáját rágva füzete fölé hajolt, egy asszonyt, aki zöldséget pucolt másnc.pra.Minden puha, édeskés, tompított volt. Az igazat megvallva a kutat valójában nem is lehetett hallani, csak amikor ágyba bújtak és eloltották a villanyt.Bouinék háza, amelyet még mindig a Doise-háznak neveztek, az utolsó volt a sorban, a magas fal mellett, amely a zsákutcát lezárta. Ennek a falnak a tövében egy szobor emelkedett, egy148halat tartó Ámor bronzból. A vékony vízsugár, amely a hal szájából fakadt, márványkagylóba hullt.Marguerite újra elfoglalta helyét a tűz előtt. Már nem kötöge-tett. Az orrán ezüsíkeretes pápaszemmel átfutotta az újságot, amelyet a földről, a férje karosszéke mellől vett fel.Az ingaóra fekete mutatói lassan haladtak, minden órában és minden félórában habozva megremegtek.Emilé nem olvasott, nem nézelődött, behunyt szemmel talán gondolkozóit, talán szunyókált,/s olykor változtatott a melegtől zsibbadó lábai helyzetén.Amikor a falióra hetet ütött, lassan felállt, s anélkül, hogy ránézett volna a feleségére vagy a kitömött papagáj kalitkájára, a/, ajtó felé indult.A folyosó nem volt megvilágítva. A bejárati ajtó, köiepén egy üres levélszekrénnyel, balra esett, az emeletre vezető lépcső pedig jobbra. A férfi fölkattintotta a kapcsolót, becsukta maga mögött az ajtót, és kinyitotta a másikat, az ebédlőét, ahol megrekedt a hideg levegő.A házba bevezették a központi fűtést, de csak nagyon hideg napokon gyújtották be. Az ebédlőt különben se használta már senki. A házaspár a konyhában evett, ahol a gáztűzhely eléggé felmelegítette a levegőt.A gondos és módszeres Bouin eloltotta a villanyt a folyosón, becsukta maga mögött az ajtót, megindult a konyha felé, s mihelyt ott világot gyújtott, eloltotta a lámpát az ebédlőben is.Átvette felesége takarékos szokásait, s ezenkívül más oka is volt, hogy így viselkedjen.Tudta, hogy abban a pillanatban, amikor feláll, Marguerite izegni-mozogni kezd a karosszékében. Nem akarja nyomban követni a férjét. Vár egy kicsit. Amikor aztán ő is feláll, és felsóhajt, mint a nap minden szakaszában, kénytelen eloltani a lámpát a szalonban, meggyújtani a folyosón, azt is eloltani, és minden ajtót becsukni maga mögött.Ezek a mozdulatok mindkettőjüknél szertaríásossá váltak, és többé-kevésbé rejtélyes értelmet nyertek.149Emilé Bouin a konyhában kivett egy kulcsot a zsebéből, hogy kinyissa a jobb oldali konyhaszekrényt, mert két konyhaszekrényük volt: A bal oldali, a régibb, amely ausztrál fenyőből készült, már Marguerite apjának idejében is itt állt.A fehérre mázolt jobb oldalit, Bouin tulajdonát, a Barbés körúton vásárolták.A férfi kivett belőle egy szelet karajt, egy hagymát, három főtt endíviát, amely délről maradt, és egy gömbölyű tálban volt. Fogott egy félig teli üveg vörös bort is, öntött magának egy pohárral, és csak aztán kezdett foglalkozni a vajával, olajával és ecetjével.Miután meggyújtotta a gázt, diónyi vajat tett fel olvadni, felszeletelte a hagymát, és amikor pirulni kezdett, a hússzeletet is betette a serpenyőbe.Marguerite jelent meg az ajtó keretében, úgy téve, mintha nem látná a férjét, mintha észre se venné, hogy ott van, s még a zavaró hagymaszagot se venné észre.Ő is kinyitotta az övén lógó kulccsal a maga konyhaszekrényét.A helyiség nem volt nagy. Jó részét elfoglalta az asztal. Óvatosan kellett mozogniuk, ha nem akartak összeütközni. De ezt már annyira megszokták, hogy jóformán sohase súrolták egymást.Már nem használták a hajdani abroszokat, megelégedtek a konyhaasztalt bor-ító kockás viaszosvászonnal.Marguerite-nek is megvolt a maga üvege. Ebben nem bort tartott, hanem szíverősítőt, amely a század elején volt divatban, s amelyet az apja itatott vele délben és este vérszegény fiatal lány korában.A nehezen felismerhető levelekkel ékes, régies stílű címkén cikornyás betűkkel ez volt olvasható: Alpesi szíverősítő.Teletöltött egy egészen kis likőröspoharat, s ínyenc módra megmártotta benne az ajkát.Miután a karaj megsült, és az endívia felmelegedett. Emilé Bouin az egészet tányérra tette, és elhelyezkedett az asztal egyik végénél, az üvege, a kenyere, a salátája, a sajtja és a vaja előtt.Marguerite, aki látszólag egyáltalán nem törődött vele, hogy a férje mit eszik, az asztal másik végére tálalta ki a maga vacsorá-150ját: egy szelet sonkát, két hideg krumplit, amelyet sztaniolba burkolt, mielőtt a hűtőszekrénybe tette, és két vékony szelet kenyeret.Késésben volt a férjével szemben. Megesett, hogy valamelyikük csak akkor ült asztalhoz, amikor a másik már végzett. Ennek nem volt jelentősége, hiszen tudomást se vettek egymásról.Csöndben ettek, mint ahogy mindent csöndben csináltak.Bouin biztosra vette, hogy a felesége ezt gondolja:- Már megint naponta kétszer eszik hűst! És előre megfontolt szándékkal hagymát pirít.. .Részben igaza is volt. A férfi szerette a hagymát, de nem vágyott rá feltétlenül mindennap.Hogy felbosszantsa a feleségét, néha bonyolult ételeket készített magának, amelyeket egy vagy két óra hosszat kellett főzni. Elképzelése szerint ennek megvolt a maga értelme. Azt bizonyította, hogy továbbra is jó az étvágya, hogy még mindig ínyenc, hogy szívesen foglalkozik saját maga a kosztjával.Más délelőttökön pacalt hozott, aminek már a látása is hányingert keltett az asszonyban.Marguerite - mintha hangsúlyozni akarná mértékletességét -megelégedett estére egy szelet sonkával vagy hideg borjúsülttel, egy darabka sajttal, néha egy-két szem délről maradt krumplival.Ennek is megvolt az értelme. Sőt többféle értelme volt. Először is megállapítást nyert, hogy a férfi többet költ kosztra, mint ő. Aztán hogy nem hajlandó a férje után használni a serpenyőt. Ha elkerülhetetlen volt, megvárta, amíg Emilé elmosta, s inkább jóval később evett.Lassan rágtak, az asszony állkapcsának mozgása, akár egy egéré, alig volt érzékelhető, a férfi, éppen ellenkezőleg, lármásán adta tanújelét étvágyának és élvezetének:- Na látod! A jelenléted egyáltalán nem zavar... Azt hitted, hogy megbüntethetsz, hogy elbánhatsz velem... De én nagyon boldog vagyok, és nem vesztem el az étvágyamat...Párbeszédeik persze hangtalanul folytak, de elég jól ismerték egymást ahhoz, hogy minden szót, minden szándékot kitaláljanak.151-  Közönséges ember vagy. . . Csúnyán eszel, és hagymával tömöd magad, mint egy paraszt.. . Nekem mindig madárétvágyam volt. . . Az apám is így nevezett. . . A kismadarának. . . Az első férjem pedig, aki nemcsak muzsikus volt, hanem költő is, gyönge kis galambjának hívott. . .Marguerite nevetett. Nem kifelé. Befelé. A férje ennek ellenére tudta, hogy nevet.-  Mégis ő halt meg, a szegény. .. Ő volt a gyönge. ..Az asszony tekintete egy pillanatra átsuhant második férjén és megkeményedett.- Te is előbb fogsz elmenni nálam, hiába érzed magad olyan erősnek...-  Már régóta elmentem volna, ha nem vigyázok. .. Emlékszel az üvegre a pincében ?.. .Most a férfi nevetett befelé. Hiába voltak egyedül a csöndes házban, hiába ítélték némaságra önmagukat, mégis csattanós válaszokat vágtak egymás fejéhez.-  Várj csak. .. Majd én elveszem az étvágyadat a mai vacsorától...Előszedte a noteszt a zsebéből, felírt három szót, letépte a papírcsíkot, és ügyesen a felesége tányérjába fricskázta. Marguerite csodálkozás nélkül bontotta ki a levélkét.VIGYÁZZ   A   VAJRA !Nem tehetett róla: megdermedt. Sohasem bírt egészen hozzászokni ehhez a tréfához. Tudta, hogy a vaj nincs megmérgezve, hiszen zár alatt tartotta a konyhaszekrényében, s inkább vállalta, hogy megpuhul, néha meg elolvad.Mégis habozott, mielőtt újra evett belőle, és csak némi erőfeszítés árán volt képes rá.Majd később bosszút áll érte. Még nem tudta, hogyan. Van ideje gondolkozni rajta. Egyikükre se vár semmiféle tennivaló.- Elfelejted, hogy nő vagyok, és az utolsó szó mindig a nőé, ugyanúgy, ahogy a nőnek három-öt évvel hosszabb az élete, mint152a férfinak... Elég megszámolni az özvegyasszonyokat... Menynyivel vannak többen az özvegyembereknél?...Valamikor Bouin is özvegy volt, de egy balesetből kifolyólag, ami nem számít. A feleségét elgázolta egy autóbusz a Saint-Michel körúton. Nem mindjárt halt meg. Két évig kínlódott ma-gatehetetlenül. A férfi akkor még dolgozott. Nem volt nyugdíjban. Amikor este hazatért, ellátta az asszonyt, és elvégezte a házi munkát!- Megbosszulta magát, nem ? Űr. Csend. Eső az udvaron.-  Néha arra gondolok, hogy nem te untad-e meg a végén, és nem te szabadultál-e meg tőle... Amennyi orvosságot szedett, nem volt nehéz... Nem lehetett olyan bizalmatlan, sem olyan ravasz, mint én... Jelentéktelen teremtés volt, nagy vörös kezével teheneket fejt fiatal korában...Marguerite nem ismerte. A házaspár Charentonban élt. Emilé beszélt neki a vörös kézről - egyébként gyöngéden - abban az időben, amikor még szóba álltak egymással:- Olyan furcsa, ha látom, milyen fehér a kezed, milyen finom a csuklód, majdnem áttetsző a bőröd... Az első feleségem falusi lány volt, erőteljes, a keze jó nagy és vörös...Előhúzott a zsebéből egy csomag idomtalan, nagyon fekete, nagyon erős olasz szivart, amelyet koporsószegnek neveznek.Egyet meggyújtott, keserű füstöt fújt a levegőbe, s a gyufát fogvájónak használta.-  Úgy kell neked, öreglány... Majd leszoksz a kényeskedés-ről...-  Várj csak... Nem maradok adósod...A férfi kiürítette borospoharát, végzett a palackkal, majd rövid mozdulatlanság után nehézkesen felállt, odament a mosogatóhoz, és megeresztette a meleg vizet.Mialatt az asszony aprókat harapva befejezte az étkezést, ő elmosta az edényt, előbb papírral, aztán mosogatóronggyal tisztogatta a serpenyőt, végül pedig gondosan becsomagolta egy régi újságba a csontot és a karaj kövérjét, amit a lépcső alatt álló sze-153méttartályba fog dobni. Természetesen nem mulasztotta el kulcsra zárni a konyhaszekrényét.Ily módon elrágcsált egy szeletet a napból, s a szalonba visszatérve az utolsó szeletnek is nekilátott: babrálni kezdett a televízió gombjával. Az első csatornán ilyenkor a híreket sugározták. Megfordította a karosszékét. A kandallóban a fahasábok már majdnem elégtek, de a tüzet nem kell- tt tovább éleszteni, mert kellemes meleg uralkodott a szobában.Közben az asszony elmosta a maga edényét. Bouin hallotta, hogyan jár-kel. Aztán a férje után jött, de karosszékét nem fordította azonnal a televízió felé. Őt nem érdekelték a hírek.- Piszkos politika az egész, no meg balesetek és durvaságok... - mondogatta valaha.Újra nekilátott örökös kötögetésének. Aztán, amikor bejelentették a sanzonfesztivált, ő is megmozdította a karosszékét, először csak egy cseppet, aztán még egy kicsit, még és még. Nem akart olyan látszatot kelteni, hogy rajong ezekért az ostobaságokért. De azért megesett, hogy egy érzelgős, szomorú románc közben kifújta az orrát.Bouin felállt, hogy kivigye a szeméttartályt a lépcső alól a járda szélére. Az eső jeges volt, a zsákutca pedig elhagyatott, sorban álló hét házával, néhány kivilágított ablakával, a holnap reggelt váró három kocsijával és a rémes építkezéssel, a puszta falakkal a tátongó gödrök mellett.A kút hala még most is vízsugarat köpött a kagyló alakú kis medencébe, és a bronz Ámor csöpögött az esőtől.Kulcsra zárta maga mögött a kaput, rátolta a reteszt. Aztán, mint minden este, leeresztette a redőnyt az ebédlőben, majd a szalonban is, ahol még nyitva volt a televízió.Csak ennek ezüstfénye derengett a szobában, de ennél a fénynél is felfedezte egy szempillantás alatt, hogy felesége hőmérőt tart a szájában.Marguerite megtalálta a megoldást! Ez volt az ő kis bosszúja, a válasz a vajügyben. Azt képzelte, hogy a férfi nyugtalankodni fog, ha elhiteti vele, hogy megbetegedett.154Valaha mindig a mellkasáról és a hörghurutjáról beszélt, s a legcsekélyebb lehűlésre sálakba burkolózott.- Tőlem megdögölhetsz, öreglány...Ezt Emilé nemcsak gondolta. Fel is írta egy papírdarabra, amely akkor kötött ki Marguerite ölében, amikor nem. is várta. Elolvasta, kihúzta a hőmérőt a szájából, szánakozva végigmérte a férjét, aztán kivett egy darab papírt a zsebéből, és most ő írta fel:MÁR  ZÖLDÜLSZ!Nem fricskázta oda, hanem letétié az asztalra. Hadd fáradjon vele a másik! Ő ugyan nem szereli fel magát notesszal, amelyben kitéphető csíkok vannak. Neki akármilyen papírdarab megfelel -még ha újságról tépte is le.Emilé nem mer majd mindjárt felkelni. Akármilyen kíváncsi, olyan sokáig vár, ameddig csak lehet.De az asszony módot talál, hogy rábírja az elhatározásra. Ehhez elég felkelnie és a második csatornára állítania be a televíziót. A férfi nem tűri, hogy más műsort kényszerítsenek rá, mint amit maga választott.Mihelyt tehát Marguerite visszaült a karosszékébe, a férje is felállt, csatornát váltott, s útközben, mintegy véletlenül, megkaparintotta a levélkét.Már zöldülsz! Felkacagott. Szándékosan kacagott. A kacagás rosszul sikerült, nem volt egészen őszinte, mert csakugyan nincs jó színben. Borotválkozás közben minden reggel megállapítja.Először a mattcsempés fürdőszoba világítását vádolta. Máshol is megnézte magát. Lefogyott, de ez természetes. Ha az ember öregszik, jobb fogyni, mint hízni. Azt olvasta az újságban, hogy a biztosítótársaságok nagyobb díjat fizettetnek a kövérekkel, mint a soványakkal.Mégis nehezen szokott hozzá ahhoz az emberhez, aki lett. Magas volt. Azelőtt tagbaszakadt, vastag és testes is.Az építkezéseken óriási csizmát viselt, hozzá télen-nyáron fekete bőrzubbonyt. Evett-ivott, ahogy jött, nem törődött a gyom-155rával. Több mint ötven évig eszébe se jutott, hogy megmérje magát.Most egész soványnak tudta magát bő ruháiban, és időnként fájdalmat érzett, olykor a lábában vagy a térdében, olykor meg a mellkasában vagy a tarkójában.Hetvenhárom éves volt, de a fogyástól eltekintve nem akarta vénembernek tartani magát.Vajon Marguerite vénasszonynak tartja-e magát? Amikor a férfi vetkőzött, a nő úgy tett, mintha fittyet hányna rá, észre se véve, hogy sokkal elnyűttebb a férfinál.Ez is a játékaik közé tartozott! Ezt később játszották, tíz óra tájban, amikor felmentek lefeküdni. Három hálószoba volt az első emeleten. A házasságuk első éjszakáján magától értetődően abban a szobában aludtak, amely a szülőké volt; az első férjével is ezt foglalta el Marguerite.Megőrizte szülei régi diófa ágyát, a tollas derékaljat és az óriási dunyhát. Bouin megpróbált alkalmazkodni hozzá. De pár nap múlva feladta a harcot, különösen miután a felesége nem volt hajlandó nyitva hagyni az ablakot.Odáig nem ment el, hogy hálószobát cseréljen, behozatta a saját ágyát, és elhelyezte a feleségéé mellett.A falat apró virágos tapéta borította. Eleinte csak két felnagyított fénykép volt rajta ováüs keretben, Marguerite apja, Sé-bastien Doise, és anyja, aki tüdőbajban halt meg, amikor a lánya még egész kicsi volt.Később, amikor már nem álltak szóba egymással. Marguerite felakasztotta az apja mellé első férje, Frederic Charmois arcképét is. A fénykép egy sovány, választékos külsejű, költői megjelenésű férfit ábrázolt, aki vékony bajszot és hegyes szakállkát viselt. Elsőhegedűs volt az Operában, napközben pedig zeneórákat adott néhány növendékének.Egy hét se telt belé, és Bouin azzal válaszolt erre a provokációra, hogy az ágya fejéhez tette első felesége arcképét.így dacoltak egymással, mint ahogy vetkőzéskor is szemláto-156mást dacoltak. Visszavonulhattak volna más szobákba, de semmit sem akartak változtatni az első évek szokásain.Bouin majdnem mindig elsőnek vetkőzött, és olyan szemérmesen, ahogy csak lehetett. Mégis adódott egy-két pillanat, kmikor kilátszottak egyre jobban kirajzolódó bordái, meztelen mellkasa, szőrös combja és lábszára, ahol eltűntek az izmok.Tudta, hogy az asszony leselkedik, és el van ragadtatva, hogy láthatja fokozatos romlását, de valamivel kéáőbb már ő került sorra, ő sandított titokban felesége sovány és lapos mellére, lógó ülepére, dagadt bokájára.- Szép vagy, lányom!...- És te ? Te szépnek tartod magad ?...Ekkor se beszéltek. Csendben méregették egymást. Sorban kivonultak fogat mosni, mert a fürdőszoba volt az egyetlen helyiség a házban, ahol sohase tartózkodtak egyidőben. Valahányszor egyikük bezárkózott ide, felhangzott a megszokott zaj: a retesz kattanása.Bouin nehézkesen lefeküdt, és eloltotta az ágya fejénél álló kislámpát. Felesége könnyedén bebújt a takaró alá, s a férfi tudta róla, hogy sokáig várja nyitott szemmel az álmot.Ő majdnem mindjárt elaludt. Újabb szeletet elfogyasztottak a napból, s ez volt az utolsó. Holnap más nap következik, de nagyjából az is ilyen lesz.Aludni jó. Különösen jó olyan álmokat álmodni, amelyekben az ember kortalan, amelyekben az ember nem öreg. Bouinnal nemegyszer megesett, hogy olyan tájakat látott, mint valamikor, eleven tájakat, amelyeknek vibráltak a színeik, amelyeknek jó szaguk volt. Néha kifulladásig szaladt, hogy megkeressen egy forrást, amelynek hallotta a mormolását.Sohasem álmodott Marguerite-ről, az első feleségéről is csak ritkán, s ha mégis, mindig csak a házasságukat közvetlenül megelőző időszakról.Vajon Marguerite is álmodik? Az első férjéről? Az apjáról?157Arról az időről, amikor széles karimájú szalmakalapot viselt és napernyővel óvta magát a Marne partján sétálgatva?De mi köze ehhez neki? Álmodjon csak az első férjéről, a muzsikusról, és a gyerekkoráról, ha kedve van rá!Fütyül rá, nem igaz?1582Bouin hat órakor ébredt, mint más napokon, mint világéletében mindig, anélkül, hogy valaha is ébresztőórát használt volna. Az apja is korán kelt. Kőműves volt egy olyan -korban, amikor még nem használtak darut a házépítéshez, s ahogy nőtt az állványzat, úgy rakták a falat, téglát téglára téve.Charentonban laktak egy kis házban, egy pavilonban, ahogy akkoriban mondták, közvetlenül a zsilip mögött, amely a Marne-csatornát a Szajnával kötötte össze. A városnegyed lakói azt hitték, hogy az apjának szürke a haja, mert mindig belepte a gipszpor vagy a habarcs.A pavilonban nem volt fürdőszoba. Télen-nyáron meztelen felsőtesttel mosakodtak az udvaron, a szivattyús kútnál, s egyszer egy héten, szombaton, elmentek a nyilvános fürdőbe.Bouin is kőműves volt. Eleinte, tizennégy éves korától fogva, inas, s kezdetben főleg abból állt a munkája, hogy literszám hordta a vörös bort az egész társaságnak.Esti iskolába járt. Keveset aludt. Már nős volt, amikor letette a pallérvizsgát és sokkal később az útügyi szolgálat ellenőrének vizsgáját.Első feleségét Angéle-nek hívták, Angéle Deb'ge-nek. Egy Le Havre környéki faluból származott, s tizenhat éves korában a szülei elküldték Párizsba, mint ahogy már előbb odaküldtek a négy nővérét. Gyereklány lett, aztán elárusítónő egy hentesüzletben.Csakugyan fejt teheneket, és csakugyan nagy, vörös keze volt.A zsiliptől nem messze, a Charenton rakparton béreltek lakást, s abban az időben Bouin minden reggel benézett az apjához és az anyjához, hogy megcsókolja őket, mielőtt munkába indul.159A Charenton rakparton se volt fürdőszobájuk. A férfi továbbra is eljárt a nyilvános fürdőbe, amelynek folyosói emberszagú gőzbe burkolóztak.-  Mért nem használod a. fürdőkádat?Nehezen szokták meg, hogy tegeződjenek, Marguerite meg 5 Emilé hatvanöt éves volt. amikor újra megházasodott, az asszony hatvanhárom. Félszegül viselkedtek egymás jelenlétében, félénkebbek voltak az egész fiatal szerelmeseknél is.Csakugyan szerelmések lettek volna?- Jobban szeretem a zuhanyt. . .Szorongott, valahányszor elnyúlt a meleg vízben. Olyan er_ nyedtség vett erőt rajta, amit nem érzett természetesnek. Inkább beszappanozta magát a zuhany alatt, s aztán hosszan csorgatta a hideg vizet meztelen testére.-  Most is olyan korán kelsz, holott egész nap semmi dolgod? Az ágy is olyan volt egy kicsit a számára, mint a fürdőkád.Este jól érezte magát benne, és gyorsan álomba merült. De hat órakor, nyáron gyakran még korábban, szükségét érezte, hogy visszatérjen az életbe. Az asszony kedvéért megpróbált a takaró alatt maradni, de ettől feszítő érzés támadt a mellében.Nesztelenül felkelt, kiosont a fürdőszobába, becsukta az ajtót, és nem felejtette el rátolni a reteszt. Miután lezuhanyozott és rneg-borotválkozott, felvett egy ócska, bő bársonynadrágot és egy fla. nellinget, aztán papucsban - hogy zajt ne üssön - lement a földszintre.Bizonyosra vette, hogy az asszony ébren van, csak színlelj az alvást, leskelődik utána, és minden zajra fülel.Odalent készített magának egy nagy ibrik kávét. Miután eUen. őrizte, hogy a kulcs ott van-e a zsebében, odament a kijárathoz. és nekivágott a zsákutcának.Ebben az évszakban még sötét volt ilyenkor, s csak a gá^égő vetett sárgás fényt a házakra és az építkezésre.Éveken át mindig vele ment a macskája, s szinte ünnepélyesléptekkel követte, m intha fontos eseménynek taitptta volna ezt a•saÜkK.'160sétát az elhagyott utcákon, afféle misének, amelyet szótlanul celebrálnak kettesben.A Charenton rakparton Bouinnak nem volt macskája. Felesége életének utolsó két évében, amikor az asszony megrokkant az autóbuszbalesettől, sétálni se volt ideje. Ellátta a háztartást, rendet rakott, mosogatott, felkefélte a padlót, elkészítette Angéle reggelijét.A baleset előtt naponta legalább félórát sétált a rakpartokon, figyelte a kikötött uszályokat, a nagy borkereskedő címére érkező hordókat és a vontatókat, amelyek négy-öt bárkát húzlak maguk után, a Corbeil fölött kitermelt homokkal megrakva.Most mindig ugyanazt az utat járta. A zsákutca a Santé utcába torkollott, félúton a börtön és a Cochin kórház közt. Valamivel lejjebb volt az elmeklinika, amely mellett elhaladt, mielőtt nekivágott a Faubourg-Saint-Jacques utcának.A Tombe-Issoire utca és a Saint-Jacques tér sarkán szemébe ötlött a Szent Domokos-templom, ahol Marguerite vasárnaponként misét szokott hallgatni. Nyáron előfordult, hogy hétköznap is felkereste.Volt idő, amikor minden reggel áldozott. Akkoriban nagyon jóba volt a plébánossal, akinek segített az oltárok feldíszítésében és a Szent Szűz oltára előtt a virágok elrendezésében.Mi történt köztük? Mi volt az oka összeveszésüknek? Marguerite mindenesetre nem járt már hozzá, nem foglalkozott többé az egyházközség ügyeivel, s ahelyett, hogy saját imazsámolyt foglalt volna, megelégedett egy szalmafonatos székkel a templom homályában.Bouin csak egyszer lépett be ide, akkor is kíváncsiságból - ha nem számítjuk azt a napot, amikor megnősült. Annak idején megkeresztelték. Részt vett az első áldozáson is. De a családjából senki se járt misére, ami persze nem volt akadálya annak, hogy az apját és az anyját egyházi temetésben részesítsék.Csak egy húga volt, s először az is rossz útra tért. Éveken át hírét se hallották. Nem tudták, él-e, hal-e. De egy nap Emilé levelet kapott, amely különféle címeken kereste, és különféle postások161feljegyzéseitől tarkállott. A húga közölte vele, hogy feleségül ment egy Tours környéki molnárhoz, két gyereke van, nagy háza a Loire partján és amerikai autója.Emilé nem találkozott vele. Csak megírta neki, hogy özvegy, és hamarosan eléri a nyugdíj határt.Jobbra befordult a Port-Royal körútra, aztán megint jobbra a Santé utcába, amely most is ugyanolyan üres volt, mint amikor elhagyta.Negyedórás sétája során elment egy kórház, egy börtön, egy menhely, egy ápolónőképző, egy templom és egy tűzoltólaktanya előtt. Hát nem olyan ez, mint az élet rövid összefoglalása? Csak a temető hiányzik, de az sincs messze.Amikor hazaért, az egyik szomszéd, Victor Macri, aki mindig olyan ünnepélyesen jár, éppen kilépett a hármas számból, és begyújtotta az autóját. Üdvözölték egymást. Az autó egy kis gőzt fejlesztett, mielőtt a motor fokozatosan elérte a megfelelő ritmust, és Macri elindult a jobb parti nagy palota felé, ahol házmester volt.Marguerite és Emilé a zsákutca minden lakóját ismerte. Marguerite volt a tulajdonosa a megmaradt házsornak - apja pár évvel a halála előtt eladta a szemközti sort, ahol most egy nagy bérházat építenek.Emilé Bouin kivette a kulcsot a zsebéből. Három év múltán is hiányzott még a macskája, és majdnem minden reggel megtorpant, mintha régi szokása szerint maga elé akarná engedni az állatot.Lépéseket hallott az emeletről és a fürdőkádba ömlő víz csobogását. Felhúzhatja a redőnyöket. A kinti sötétség hamarosan már nem lesz olyan sűrű, a gázlámpa fénye elhalványul, és a kapuk csapódását követően felhangzarak a Santé utca felé tartó lépések.Nem nyomasztotta sem a pillanat magánya, sem a körülötte levő űr. Szokása volt egész életében, hogy azonos időszakokban azonos mozdulatokat végezzen.Egyes mozdulatok, egyes időpontok megváltoztak. Különböző korszakai voltak, de mindegyiket bizonyos meghatározott ritmus jellemezte, amelyet óvakodott megtörni.162Ez volt most az ideje, ugyanúgy, mint amikor még az építkezésekre indult, a vörös bornak, a házikenyérnek és a kolbásznak.Az apja nagy tányér levest, bifszteket vagy vagdalt húst evett, mielőtt munkába indult, ami nem akadályozta meg benne, hogy a tarisznyájában egy kis harapnivalót vigyen magával.Az anyja kicsi volt és elég kövér. Emilé emlékezetében főleg úgy maradt meg, hogy ruhát mos, és aztán kiteregeti az udvarban. Akkor még nem volt mosógép. És ha lett volna, akkor is túl drága lett volna. És az anyja egész biztosan gyanakodva nézett volna rá, mint ahogy gyanakodva nézett minden elektromos készülékre.A ruhaneműt egy óriási mosófazékban főzte ki, s jó korán nekifogott, mert a férje vágy a fia segítségére volt szüksége, hogy le tudja venni a tűzhelyről, mielőtt munkába mennek.Voltak vasalónapok, zoknistoppolásnak szentelt esték, rézedény-délutánok, úgyhogy a hét különböző képek és szagok egymásutánjából állt.Ahogy öregedett, Bouin furcsa módon majdnem teljesen érzéketlenné vált a szagok iránt. Az utcákat se nézte már ugyanazzal a szemmel, mint valaha, amikor soha meg nem unta örökké változó látványukat.Akkoriban az volt az érzése, míg belevetette magát a tömegbe, hogy egy nagy egésznek a része, hogy valamiféle szimfóniába tartozik, amelynek minden taktusa, minden színfoltja, minden meleg vagy hideg lehelete elbűvöli.Nem tudta volna megmondani, hogy mikor történt a változás. Valószínűleg fokozatosan, ahogy öregedett, anélkül, hogy észrevette volna. Azt ugyanis sohase vette észre, hogy öregszik. Nem érezte magát öregnek. Egészen meglepődött, amikor a korára gondolt.Nem lett se bölcsebb, se közönyösebb. Még mindig voltak gyerekes dolgai, az egykori kamaszhoz illő gondolatai, mozdulatai, rögeszméi.A Saint-Jacques téren megvette a reggeli újságot, amelyet evés közben átfutott. Marguerite odafent sok időt eltöltött a toalett-jévtl. Amikor, négy éve, még beszéltek egymással, Emilé megje-163gyezte, hogy veszélyes dolog reteszre zárt helyiségben fürödni, mert rosszullét vehet erőt rajta, és senki se veszi észre.Szokásává vált, s a kettejük közti hadüzenet óta is ragaszkodott hozzá., hogy hallgatózik, mialatt az asszony a vízben van. Ez már csak azért is könnyen ment, mert a fürdőszoba a konyha fölött volt. Itt vezetett le a kifolyócső - az egyik konyhaszekrénytől jobbra -, és mindig zaj támadt, valahányszor a fürdőkád kiürült.Bouin két pohár bort ivott vastag, talpatlan, falusi poharából. Később, a délelőtt közepe táján, a bevásárlásból hazatérve iszik majd egy harmadikkal is.Az ébresztőóra negyed nyolcat jelzett. Az volt az érzése, hogy reggel erősebben ketyeg, mint a nap hátralevő részében. Azt is megfigyelte, hogy sietősebben tiktakol, mint a szalon faliórája, s eltűnődött az okán, hiszen mind a kettő ugyanazt az időt mutatta.Rágyújtott első olasz szivarjára, és lement a pincébe, amelyet a plafonra erősített, nagyon gyönge villanykörte világított meg. Körülbelül negyedóra hosszat fát vágott, mert kevesebbe került nagy rönkfákat vásárolni, mint a kandallóra méretezett aprított fát.Megtöltötte a kosarat, felvitte a szalonba, s most egy másik aprólékos feladat következett, a begyújtás, amellyel egyidőben meghallgatta a híreket egy táskarádión.Az igazat megvallva, ezek a hírek nem érdekelték. Olyan szokás volt ez, mint amikor kaviccsal jelzik egy-egy nap elmúlását. Hallotta, hogy Marguerite bemegy az ebédlőbe, majd a konyhába. Kint fehéres ködben esett az eső.Nem kellett ellenőriznie az asszonyt, hiszen a saját ennivalója kulcsra volt zárva a szekrényében. Most Marguerite készítette el a kávéját, koffeimnentes kávéból, mert meg volt győződve róla, hogy beteg a szíve.Vagy ez csak alibi volt, ok a panaszkodásra vagy a szenvelgő arckifejezésre ?Az asszony megitta a tejeskávéját, és három-négy vajjal megkent kétszersültet evett hozzá, így nem kellett mosogatnia.164A szalonban a tűz kezdett erőre kapni. Bár a nappali fény még bizonytalan és fakó volt, Bouin eloltotta a lámpákat, és felment az emeletre, hogy bevesse az ágyát. Gondos munkát végzett, nehogy a lepedők, a takarók vagy a paplan összegyűrődjenek.Közben Marguerite is feljött az emeletre. Nem köszöntek egymásnak, még csak a tekintetük se találkozott. Mindegyik végezte a maga dolgát, s csak akkor nézett lopva a másikra, amikor úgy vélte, hogy nem figyelnek rá.Az asszony öregedett. Akkor se volt fiatal persze, amikor Emilé megismerte, idős nő volt, egy kissé törékeny, ami talán még fokozta is finom megjelenését.Selymes, fehér haja alatt üde, rózsás volt a bőre, arcán szelíd, jóindulatú kifejezés.A Saint-Jacques utcai kereskedők imádták és tisztelték. Nem az ő világukhoz tartozott, hanem egy különleges világhoz. Ebben a városnegyedben, ahol az apja építette egykor a nevét viselő zsákutca házait, afféle arisztokratának számított.Több mint harminc éven át élt egy férfival, aki ugyanolyan finom modorú volt, mint ő, egy muzsikussal, művészemberrel, az Opera elsőhegedűsével, akit esténként frakkban és fekete köpenyben láttak távozni, és aki sokáig megőrizte a cilinderviselés szokását.Őt is ez a szelíd, tétova mosoly jellemezte, ez a félénk és egy cseppet leereszkedő udvariasság.- Olyan jó tanár... Egyik növendéke idén is első díjat nyert a konzervatóriumban.A zsákutcában akkortájt órákon át lehetett hallani ugyanazokat a zenei frázisokat hegedűn, amelyeket a tanár zongorán kísért.A zongora még mindig ott állt a szalon egyik sarkában, fényképekkel és törékeny csecsebecsékkel zsúfoltan. Marguerite játszott rajta első férje haláláig, de a temetésről visszajövet elhatározta, hogy soha többé nem muzsikál.Bouin eleinte biztatta. De ő szelíd makacssággal felelte:- Nem, Emilé... Ez a zongora az övé volt. Még most is egy darab az életéből...165A férfi egy ízben felemelte a fedelét, és egyik ujját végighúzta az elefántcsont billentyűkön; az asszony sietve, méltatlankodva jött le az emeletről, és képtelen volt megértem, hogyan követhetett el ekkora vakmerőséget.Az ő szemében a zongora a férjéhez tartozott. Szent ereklye volt, akárcsak a faliszekrénybe zárt hegedű. Igaz persze, hogy most egy másik férfi osztozott vele a hálószobán, amelyet több mint harminc éven át Frederic Charmois foglalt el vele. Ugyanabban a fürdőszobában mosakodott. Eleinte azt is megpróbálták, hogy ugyanolyan bensőséges kapcsolatot tartsanak fenn.De nem ment. Mind a ketten bátortalanok voltak, úgy érezték, hogy ügyetlen mozdulataik már nevetségesek az ő korukban, s mintha paródia kerekedne ki belőlük.Ki tudja? Marguerite szemében talán szentségtörés volt. Emilé maga előtt látta a lehunyt szemű, a szorosra zárt ajkú arcot. Marguerite rászánta magát. Minthogy megházasodtak, új férjének jogában állt rendelkezni a testével.De ez a test merev maradt, védekezett.- Mért nem folytatod, ha kedved van rá?-  Hát neked?- Nem tudom.Talán azelőtt neki is volt rá kedve. Talán este, miután elaludt, néha még álmodott is a hajdan megismert gyönyörökről. De abban a pillanatban, amikor részesülhetett volna bennük, egész ié-nye fellázadt.- Össze fogunk szokni... Többször is megpróbálták.- Azt hittem, hogy szeretsz...- Tényleg szeretlek... Bocsáss meg...- Mi gátol?Marguerite egyre hajtogatta:- Bocsáss meg... Nem tehetek róla...És könnycseppek remegtek a szempillái szélén.Ahelyett, hogy rendeződött volna, a helyzet egyre romlott.166Ahogy a diófa ágyhoz közeledett, Emilé jól látta, hogy Marguerite teste összehúzódik, szeme keményebb, majdnem gyűlölködő lesz.Bouin volt a hím, a vadállat, aki csak a saját kielégülésére gondol. Az asszony már attól is szenvedett, hogy olyan esetlenül járkál, mozog abban a házban, ahol azelőtt a tapintat és a finomság uralkodott. Nehezen szokott hozzá férje szivarjaihoz, amelyeket a férfi eleinte a kapu előtt szívott el.Ami a macskát illeti, az már-már babonás rettegést váltott ki belőle.Az állat már az első nap mereven ránézett, mintha azt próbálná megérteni, hogy mit keres a gazdája és az ő életében.Megtörtént, hogy nyomon követte az asszonyt a házban és a lépcsőn, mintha meg akarna győződni róla, hogy nem veszélyes, s rejtélyes, arányló szeme mintha mindig kérdezett volna valamit.Bouin ágyán aludt, a férfi lába mellett, s megvárta, mielőtt átengedte magát az álomnak, hogy az idegen élőlény, aki a szomszéd ágyban alszik, egészen mozdulatlan legyen.Ebben az időben Marguerite egyedül vállalta a háztartás gondjait.- Nincs kedved sétálni menni?Nem szerette, hogy Emilé a házban lézeng takarítás közben. A férfi fogta a sapkáját, és róni kezdte az utcákat; néha nagyon messzire elment, például a rakpartokon át, amelyeken egyenletes léptekkel haladt végig, a régi városnegyedig is eljutott.Nem volt se boldog, se boldogtalan. Betért egy kocsmába, hogy megigyon egy pohár vörös bort, mint annak idején, amikor még építkezéseket ellenőrzött, s éppen ebédszünetet tartottak.A különbség csak annyi, hogy annak idején magafajta poros vagy sáros emberek vették körül. Harsány hangon beszéltek, nevetgéltek, összekoccintották poharaikat.- Egy rundot, Alice...Sokáig dolgozott a város belterületén, amikor az Haussmann bulvár és a Nagykörút keresztezését építették. Részt vett a külső körutak átalakításában és a régi várfalak lebontásában is.Mindenhol találtak egy-egy rokonszenves kis csapszéket, ahol167naponta többször is összejöttek az emberek. Gyakran ott ették meg a tarisznyából előszedett kosztot. Első felesége, Angéle, természetesnek találta ezt az életet. Gyerekük nem volt, de nem igyekeztek megtudni, hogy az asszony hibájából-e vagy a férfiéból.Angéle nem volt finom modorú. Vidám volt, lármásán vidám. Imádta a mozit. Délutánonként egyedül járt moziba, s este gyakran megkérte a férjét, hogy kísérje el egy másik filmet megnézni. Szombat este táncolni mentek.Nyári vasárnapokon vonatra szálltak és kiutaztak a közeli környékre, a szabadban ebédeltek, rokonszenves párokkal találkoztak, akikkel elkvaterkáztak.Melegük volt. Izzadtak. Fürödtek a folyóban. Angéle, mivel nem tudott úszni, a part közelében pancsolt.Amikor hazatértek, különös ízt éreztek a szájukban, a nemrég evett sültnek, az összegyűrt faleveleknek és a folyó iszapjának ízét. Egy kicsit forgott a fejük, mert elég jól benyakaltak. Emilé érezte, hogy a karjába kapaszkodó asszony keze annál nehezebb lesz, minél közelebb érnek otthonukhoz.-  Végem van. ..Angéle-t mulattatta, hogy részegnek érzi magát.-  Neked nem gyöngült el a lábad, mondd ?-  Nekem nem.. .-  Fogadok, hogy szeretkezni lesz kedved. . .-  Mért ne?. . .-  Nekem is kedvem van rá, de nem tudom, hogy bírom-e majd szusszal. . . Úgy kell neked, ha elalszom. . .Semmi se számított. Semmi se volt súlyos, még kevésbé tragikus. Előfordult, hogy az étel nem volt kész, az ágynemű nem volt elrakva.-  Képzeld el, majdnem egész nap aludtait?. . .  De te is hibás vagy benne. . . Ha nem buzgólkodsz hajnali kettőig. . .Marguerite közönségesnek találta volna. Az is volt, egészséges és jóízű közönségessége hasonlított a férfiéhoz.-  Mondd, megcsaltál már?-  Előfordult. . .168- Még mindig előfordul?- Olykor, ha alkalom kínálkozik... Mindig akadnak fiatal lányok, akik az építkezések körül őgyelegnek...- Nem szégyelled kihasználni az alkalmat?- Nem.- Ugyanúgy hat rád, mint velem?- Nem egészen.- Mért nem?- Mert téged szeretlek... A többiekkel csak olyan, mint amikor az ember felhajt egy fél lityit...- Ha tudnák, hogy mit gondolsz róluk...- Nem törődnek vele... Megesik, hogy kézről kézre adjuk őket...Ki tudja? Talán Angéle is megcsalta? Nem. szívesen gondolt rá, de nem vetette el egészen ezt a lehetőséget. Angéle délutánjai szabadok voltak. Bejárt a belvárosba, végigfutott az üzleteken, nem azért, hogy vásároljon, mert erre nem volt pénze, hanem csak gyönyörűségből. Nem kellett más, csak egy moziplakát kísértése, máris beült a homályba.Egyetlen férfi se próbált szerencsét ilyenkor? Nemcsak öregek, akiknél ez már betegségféle, hanem szünnapos fiatalok is.- És te sohasem csaltál meg engem ?- Ezt mért kérdezed?- Mert te is ugyanezt a kérdést tetted fel nekem.- Csak nem képzeled, hogy ugyanazt a választ kapod tőlem? Csak nem vagy féltékeny ?- Talán igen... Talán nem...-  Mi értelme volna? Nekem te is elég vagy, nem?Ez nem volt válasz. Émile-lel megesett, hogy a szemöldökét összehúzva elgondolkozott rajta, de azt nem lehetett mondani, hogy nyugtalankodott.Talán igen, talán nem. Angéle mindenképp derék asszonyka volt, aki mindent elkövetett, hogy boldoggá tegye.Az is volt. Nem lett volna kedve változtatni a helyzetén. Életmódját megfelelőnek találta. Később talán vásárol egy autót,169hogy abban furikázzanak Angéle-lel vasárnap, ahelyett, hogy vonatra vagy buszra ülnének.Nem látta előre, hogy egy őszi nap késő délutánján a Saint-Michel körúton elgázolják a feleségét, és még kevésbé, hogy miután nyugdíjba megy, hatvanöt éves korában újra megnősül, és egy vele majdnem egyidős nőt vesz feleségül.Tíz órára elkészült a házi munka ráeső részével. Nem Marguerite kérte rá. Egy nappal azután, hogy utoljára szóltak egymáshoz, maga Bouin határozta el, hogy semmivel se lesz többé adósa a feleségének. Haragjuk akkor még tüzes volt. Mindegyikkel megesett, hogy halkan beszélt magában. Mindegyik áldozatnak érezte magát, és szörnyetegnek tartotta a másikat.Emilé szinte dühöngve látott neki, hogy alaposan kitakarítsa a szalont, az ebédlőt, sőt a konyhát is, ahol szappanos vízzel, térden állva mosta fel a követ, ahogy egykor az anyjától látta.Minthogy porszívó csak egy volt, meg kellett várnia, amíg nem hallja többé a zajt a hálószobában, Marguerite felségterületén, csak aztán ment fel érte. Igazság szerint az asszonynak kellett volna lehoznia a lépcső közepéig.Egyszer egy héten felvikszolta a szalon parkettáját, nem is azért, hogy örömet szerezzen az öregasszonynak, hanem mert szerette a paszta szagát.Aztán megkezdődött a kis játék. Bouin kezdte meg. A játék szót nem szerette. Nyilvánvalóan Marguerite sem. De akkor hogyan nevezi magában a játszmát, amely minden reggel lejátszódott?A játék szó értelméhez hozzátartozik bizonyos fokú vidámság is, de ezt egyik is, másik is csak külön-külön, időnként érezte, és gondosan titkolta.Más szemszögből nézve cselekedeteik és gesztusaik inkább tragikusak vagy groteszkek voltak, semmint komikusak.Ezen a reggelen Marguerite nem felejtette el az előző este kezdett komédiát a hőmérővel. Üjra a szájában tartotta, amikor a férje feljött a porszívóért. A haját, mint minden reggel, halvány-170kék kendő fedte. Csakugyan rossz színben van? Az esős, ködös nap világossága okozta? Odakint enyhén sárgás volt a levegő.És ha Marguerite komolyan megbetegszik? Ez még sohase fordult elő, bármennyit panaszkodott is. Emilé se volt még igazán beteg, láthatólag mind a kettőjüknek nagyon hosszú életet szánt a sors.Marguerite az első emeleten, Emilé a földszinten várta most, hogy megtudja, melyikük megy el elsőnek hazulról. A férfi már felvette sárszínű esőköpenyét, és felhúzta cipőjére a kalucsnit. A sapkája a keze ügyében volt.Valószínűleg az asszony is elkészült közben. Tegnap Bouin elveszítette a türelmét, és vállát vonva távozott.Ma viszont tíz perc várakozás után, amelyet nyilvánvalóan indulásra készen, ernyővel a kezében a hálószobában állva töltött, az asszony végül is rászánta magát, hogy lejön, és kihozza a konyhából a bevásárlószatyrot.A férfinak is volt egy szatyra, majdnem ugyanolyan. Amikor a kapu bezárult a felesége mögött, ő is elindult az utca felé.Látta a járdán az alacsony, vékony asszonyt, amint dagadt lábával ügyetlenül igyekszik kikerülni a tócsákat, mályvaszín esernyője a feje fölött imbolyog.Marguerite tudta, hogy a férje követi. Más napokon ő maradt hátra, de sohase maradt le nagyon, mert Emilé ügyelt rá, hogy ne járjon túl gyorsan.Az asszony jobbra fordult, a Port-Royal körút felé, majd a Cochin kórházzal szemközt átkelt az úttesten; a kórház udvarán mentőkocsikat lehetett látni, és fehér köpenyes medikusok jöttek-mentek nagy léptekkel.Valamivel később, egymástól harminc méterre, befordultak a Saint-Jacques utcába, ahol megteltek az üzletek háziasszonyokkal.Emilé feltette magának a kérdést:- Vajon bemegy-e a fűszereshez?A Rossi-féle fűszerüzlet olasz cég volt, sötét és mély és dugig teli élelmiszerrel; különösen sok kész előételt lehetett itt kapni,171olajban áztatott kis articsókát, sült halat pikáns mártásban és marinírozott polipot, alig ujjnyi nagyot, Emilé kedvenc falatját.Cukorra és kávéra volt szüksége. Amikor belépett, Marguerite a polcokon levő árut nézegette, és spagettit kért, aztán három doboz olajos szardíniát.Ügy tett, mintha nem tudná, hogy a férje is ott van. A nyilvánosság előtt éppoly kevéssé vettek tudomást egymásról, mint odahaza, a negyed kereskedői pedig már megszokták a látványt, ahogy egymás nyomában belépnek az üzletükbe, és egy szót se szólnak, egy tekintetet se vetnek egymásra.Ki-ki magának. De azért lesték egymást, s ha valamelyikük: drága vagy különleges árut vásárolt, a másik nem mulasztotta el, hogy rá ne licitáljon.- Van cannellonéja ?- Ma reggel készült.- Adjon négyet.A cannellonék jó hosszúak voltak, s nem sajnálták belőlük a tölteléket. Marguerite nyilván összerezzent.- Adjon három szelet pármai sonkát - mondta most ő. - Ne legyen nagyon zsíros. Alig van étvágyam!A kabátja alatt sált viselt, mint aki nem érzi jól magát, és attól fél, hogy megfázik, így öregebbnek, törődöttebbnek látszott.- Nincs jól, Bouinné asszony?Az emberek mindig haboztak, mielőtt így szólították. A régiek először Doise kisasszonyként ismerték meg. Ez a név nagy tekintélynek örvendett körükben, hiszen ők is árusították a Doise-féle piskótát, a Doise-féle kekszet és az ugyancsak Doise márkájú Francia Finomságot.Marguerite nagyapja alapította a kekszgyárat, amelynek magas kéménye - egy fehér D betűvel a közepén - még most is az ég felé tör a Glaciére utcában.Az üvegtetejű fémdobozok közül, amelyek nyalánkságokat tartalmaztak, itt is több dobozon olvasható volt a Doise szó, ezt azonban a következő kiegészítés követte: „utóda V. Sallenave".172Több mint harminc éven át Charmois-nénak nevezték, és nehezen szoktak hozzá jelenlegi nevéhez, a Bouinhoz. Rossiné szolgálta ki.- És még, kis nagysád?- Várjon, hadd nézzem meg a jegyzékemet... Van még abból a múltkori csokoládéból ?- A mogyorós töltött csokoládéból?-  Igen. . . Adjon belőle tizenöt dekát... Csak olykor-olykor eszem belőle. .. így aztán sokáig eltart...Ami Bouint illette, nem felejtette el a cukrot, a kávét. Kért hozzá huszonöt deka szalámit és huszonöt deka mortadellát. A feleségével ellentétben, ő nem érezte szükségét a magyarázkodásnak.Marguerite pénzdarabokat szedett elő a tárcájából.- Mennyivel tartozom ?A férfi elidőzött a polcok előtt, hogy csak akkor érjen a kasszához, amikor a felesége elmegy.Valamivel távolabb a mészárszék következett. Itt sorba álltak. Raoul Prou a vevőkkel tréfálkozva darabolta a hűst.Emilé megvárta, amíg két háziasszony áll be Marguerite mögé, s csak akkor ment be ő is.Mit mondanak róluk, miután távoznak? Elképzelhetetlen volt, hogy legalább Prou ne tegyen egy-két megjegyzést.-  Látták ezt a két ütődöttet?... Férj és feleség, de minden reggel úgy jön egyik a másik után, mintha nem ismernék egymást, és mindegyikük külön vásárol... Szeretném tudni, hogy mit csinálnak egész nap odahaza... Pedig az asszony nem akárki... Az első férje hegedűs volt az Operában, és órákat adott...- Ön következik, Bouinné asszony... Megfázott ?- Azt hiszem, hörghurutom lesz...-  Ne tréfáljon!... A maga korában nem csinál ilyesmit az ember... Mit adhatok önnek ma?- Vágna nekem egy nagyon vékony borjúszeletet ?... Hiszen tudja...A mészáros tudta. Marguerite mindenkinek elmondta már, hogy annyit eszik csak, mint egy madár, nehogy fukarsággal vádolják.173-  Levenné a zsírt ?- Akkor nem sok marad.. .-  Nekem így is bőven elég lesz. . .Nyilván sajnálják, a férfit tartják hibásnak. Amikor feleségül vette Marguerite-et, afféle drabális, durva fickónak látszott, mert csak nemrég kezdett ös-szemenni. Nagyon erős, formátlan kis szi-varokat szívott. Előfordult, hogy sárgás nyálat köpött a földre, és nemegyszer látták iszogatni a kocsmákban. Bezzeg Marguerite első férje nem tett volna ilyet!Talán olyanok is akadtak, akik szerint behálózta a nőt, és csak a pénzéért vette el.Ez nem volt igaz. Emilé körülbelül ugyanolyan gazdag volt. mint az asszony. Biztosan persze nem lehetett tudni, mert Marguerite diszkrét volt ezekben a kérdésekben. Amikor összeházasodtak, azt a megoldást választották, hogy mindegyikük külön kezeli a maga vagyonát, de az asszonynak szemlátomást nem voltak sem egyenes, sem oldalági örökösei.Émile-nek a megtakarított pénzén kívül nyugdíja is volt, s ha előbb hal meg. a felesége az élete végéig számíthat a felére.Vajon melyikük volt a számító?Mind a kettő? Egyik sem?-  Van szép borjúveséje?\z asszony távozóit, a mészárszék küszöbén kinyitotta mályvaszín ernyőjét, és elindult a tejcsarnok felé.Emilé akkor ért oda. amikor Marguerite már a kasszánál fizetett. Nem látta, hogy mit vett. Csak azt tudta, hogy két frank negyvenötért vásárolt.-  Kérek húsz deka rnünszterit. . .Ezt a jó büdös sajtot utálta az asszony.-  És egy tucat tojást. . .Vásárol még huszonöt deka csiperkét, s estére, a sajt előtt, készít magának egy jókora adag omlettet, gyengén megsütve, ahogy szereti. Marguerite undorodó arcot fog vágni. Talán még az asztalt is otthagyja, ami időnként megesik, különösen ha meglátja, hogy rnünszterit csomagol ki.174Marguerite a zöldséges utcára kirakptt árui előtt állt, és krumplit vásárolt. Rajongott a krumpliért, melegen és hidegen egyaránt, majdnem minden étkezéshez krumplit evett.- Adjon gombát... huszonöt dekát...De nem tette hozzá az asszony szokása szerint:- Omlettba kell...- És ezenkívül, Bouin úr?Neki is szüksége volt krumplira, a szatyor aljába öntette, hogy ne nyomja össze a többi élelmiszert.-  Kérek pár darab hagymát... Lehetőleg jó vöröset..-.- Adhatok negyed kilót? Jól eláll...- Tudom... Kérek petrezselymet...  Egy kiló almát...  Ne abból... Jobban szeretem azt a másikat, amelyik egy kicsit összezsugorodott már...Biztosan azt mondják róla, hogy továbbra is éli világát és jókat lakmározik, míg szegény felesége egészen tönkremegy, hiszen alig eszik, morzsákkal táplálkozik.Másra nem volt szüksége. A feleségét nézte, amint belép a patikus zöldre festett üzlethelyiségébe, és látta, hogy a gyógyszerész többféle dobozt és fiolát mutat, telve labdacsokkal, nyilvánvalóan megfázás elleni orvosságokkal. Az asszony kérdéseket tett fel, habozott, végül is pasztillákat választott. De ez nem volt elég. Még egy csomagot is vásárolt, amelyet a férfi messziről felismert a külsejéről. Mustármaglisztes borogatások voltak benne.Este, lefekvés előtt, benedvesíti őket, egyet elhelyez a mellén, aztán kitekeri magát, hogy a hátára is rakhasson egyet. Nehéz feladat. Bouin minden alkalommal megsajnálja, úgy kell visszatartania magát, hogy ki ne nyújtsa a kezét, hogy ne segítsen, de tudja, hogy az asszony sértésnek tekintené ezt a gesztust.Aztán, mikor a két borogatás hatni kezd, idegesen jön-megy a háló- és a fürdőszoba közt, míg csak elviselhetetlenné nem válik a fájdalom.Sokáig el bírta viselni a borogatásokat. Azt hihette volna az ember, hogy büntetést szabott ki magára, s amikor végre leszedte a mustárral bekent papírt, olyan vörös volt a bőre, mint az eleven seb.175Ezúttal ez volt minden ? Nem, még könyvet is cserélt az antikváriumban, ahol ötven centimé-ért cseréltek egy kötetet. Változatlanul század eleji regényeket választott, szomorú történeteket, amelyek fokozták mélabúját.Bouin csak pár bekezdést futott át, míg az asszony kiment a szalonból. Mindig szerepelt bennük egy büszke és bátor áldozat, aki emelt fővel tűrte a rázúduló sorscsapásokat.- Szegény asszony. . .Ezt gyakran gondolta. Vele is előfordult, hogy durva fráternak tartotta magát, aztán elrágódott az utolsó három esztendő emlékein, és végül ezt írta egy levélkében:A MACSKAKétség nem férhet hozzá, hogy az asszony tett patkánymérget az állat pástétomába. Megragadta az alkalmat, hogy Émile-t ágyba kényszerítette az influenza.Este meglepetten vette tudomásul, hogy a macska nem ugrik fel az ágyára.-  Nem láttad ?- Csak délután.-  Kiengedted?- Öt óra körül, amikor kérte, kinyitottam neki a kaput.-  Nem maradtál vele odakint?A tél derekán jártak. Hóréteg fedte a zsákutca kövezetét. Szemben még nem kezdődött meg a bontás, s a két sor ház úgy nézett farkasszemet egymással, mint abban az időben, amikor Sébastien Doise építette őket.-  Nem kapart azóta a kapun?-  Semmit se hallottam.A férfi már ki is dugta az egyik lábát az ágyból.-  Nem akarod, hogy megnézzem ?-  Magam megyek.-  Ki akarsz menni, amikor lázas vagy?Émile-nek az volt az érzése, hogy valamiképpen hamisan cseng176a felesége hangja. Eddig csak bonyolultnak tartotta az asszonyt, aki gyakran esik áldozatul bizonyos kissé ostoba rögeszméknek, de még egyszer se támadt olyan gondolata, hogy talán gonosz is. A macskával, csakis a macskával zsémbeskedett. Valahányszor csak súrolta az állat, felkiáltott és félreugrott. Túlzásba vitte a dolgot. A férfi meg volt győződve róla, hogy komédiázik. A házasságuk első hetétől kezdve célzásokat tett rá, hogyan szabadulhatna meg az állattól, például odaajándékozhatná egyik barátjának.- Világéletemben féltem a macskáktól... Egy kutyához talán hozzá tudnék szokni... Apám idejében volt egy kutyánk, az mindig utánam jött, amikor még kicsi voltam, mintha meg akarna védeni... A macskák alattomosak... Sohase lehet tudni, hogy mit forgatnak a fejükben...- A Joseph nem az a fajta...Ugyanis Josephnek nevezte el az állatot, amelyet hazatérőben talált egy este.Ez sértette Marguerite-et.- Nem tartom ildomosnak, hogy egy szent nevét adjuk egy állatnak.- Most már késő volna átkeresztelni...Hogyan használhatod ezt a szót?... Mintha szokás volna állatokat megkeresztelni!- Mért ne?Ez volt az első összekoccanásuk. Több is következett, és mindig Joseph miatt, az meg úgy hallgatta őket, mintha tudná, hogy róla folyik a szó.- Még csak nem is fajtiszta...-  Én se vagyok az...Ezt bosszantásul mondta. Az ilyesmi hozzátartozott a jelleméhez, a szokásaihoz. Az építkezéseken is jól odamondogattak egymásnak, ami nem gátolta, hogy mihelyt megszólalt a sziréna, elmenjenek inni egyet.Angéle-lel is szókimondó volt, néha elég messze elment.- Gyere ide, te öszvér...177- Miért nevezel öszvérnek ?- Mert te is olyan vagy, mint minden nő. Ha elnézlek, hajlandó volnék megesküdni, hogy mindent megteszel a kedvemért, hogy rajtam kívül semmi se számít neked. A valóságban meg csak a magad feje után mégy, akár egy öszvér...- Nem igaz. Mindig engedelmeskedem neked...- Bizonyos értelemben igen. Amikor kedved van valamire, meggyőzöl róla, hogy én vágyom rá...   De igen, öregem... Ismerlek, na!... Ugyanolyan ringyó vagy, mint a többi...- Nem szégyelled magad ?- Nem én...A végén mind a ketten kacagásban törtek ki, s többnyire az ágyra hemperedtek.Marguerite-tel más volt a helyzet. Szó se lehetett róla, hogy az ágyon hemperegjenek, vagy hogy durva szavakat használjanak. Az utóbbiaktól összerezzent, s azonnal rosszalló némaságba burkolózott.Akkor még minden reggel eljárt áldozni, s az is megesett, hogy késő délután jó darabig ott térdepelt a templom homályában, egy gyóntatószék közelében.- Szóval imádkozni voltál ?- Érted imádkozom, Emilé.. .A férfi nem haragudott ezért. Saját magára haragudott, amiért feleségül vette, mert nem volt az az ember, aki boldoggá tehette volna.Hogyan támadhatott ez a gondolata ? Azóta is gyakran gondolkozott rajta. Ki tette meg az első lépést, ő vagy Marguerite ?Szemben lakott, azon a helyen, ahol most a daru áll. Egy szobát bérelt az első emeleten egy fiatal pártól, amely a házat túl nagynak, a lakbért túl magasnak találta.Amikor elhagyta a Charenton rakpartot, alighanem ő is ugyanilyen okból tette. Elveszettnek érezte magát a lakásban, amelyet azelőtt a feleségével osztott meg. Többnyire vendéglőben étkezett. Csak egy nagy szobára és fürdőszobára volt szüksége. Karosszé-178két az ablak mellé húzta, onnan hallgatta a szökőkút vizének csobogását. Este, ha nem ment el hazulról, a televíziót nézte.Barátokat szerzett a Denfert-Rochereau téri kávéházban, ahová eljárt kártyázni. Ami meg a nőket illette, Nelly mindig kéznél volt, bár némi kényelmetlenség árán. Emilé egyáltalán nem tulajdonított ennek jelentőséget. Nelly elég volt ahhoz, hogy megköny-nyebbüljön.Reggelente láthatta a szemközti kis hölgyet, amint elmegy hazulról, hogy bevásároljon, és választékosnak találta. Hasonlított a régi naptárakban látható nőkhöz, még szelíd és lemondó mosolyát is tőlük örökölte.Tudta, hogy a szemközti ház tulajdonosa, ennyi volt az egész. Bár ismerte a nevét, nem hozta kapcsolatba a Doise-féle keksszel, amelyet gyerekkorában evett.Hazaértek, az asszony az esernyőjével és a szatyrával, amely néha nekiütődött a járókelőknek, a férfi a kis szivarral a szájában és a szitáló esőtől nedves arccal.Megint együtt lesznek a négy fal között, mindegyikük a maga gondolataival, a maga csomagocskáival, így várják az ebédkészítés idejét.A Saint-Jacques téren Emilé megállt, s előre engedve a feleségét, betért egy csapszékbe, hogy megigyon egy pohár vörös bort.A pultnál a tulajdonosnő szolgált ki, ugyanolyan öreg volt, mint Marguerite, a feje búbján kemény kontyot viselt, nagy puha melle jókora hasára lógott.- Mintha havazni akarna - mondta a köd színét nézegetve.1793Lement a földszintre, gyapjú háziköntösben a pizsamája fölött és papuccsal a meztelen lábán. Mindenütt keresgélt, a szalonban, az ebédlőben, a konyhában, és a láztól megfájdult a feje, míg gör-nyedezve nézelődött a bútorok alatt.Olykor halkan füttyentett, amit a macska már megszokott, olykor meg szelíd hangon, amelyet aggodalom fűtött, hívta az állatot:- Joseph... Joseph. . .Aztán kalucsnit húzott, a háziköntös fölé felvette az első ruhadarabot, amelyet leszedett a fogasról, ócska fekete bőrzubbonyát. Nem törődött vele, hogy nevetséges lesz.- Emilé! - hívta a felesége a lépcső tetejéről. - Ne menj ki... Mégjobban megbetegszel. . .Mégis végigment a zsákutcán a sötétben, a ropogó havon, s két-három ízben kis híján elcsúszott és elnyúlt a járdán. Az egyik ház - a második - kivilágított ablakából egy gyerek követte nyomon a tekintetével, közben arcát az üveghez szorította, és orrát szinte szétnyomta rajta, majd hátrafordult, hogy odahívja az anyját, akit látni lehuett a nyitott konyhaajtóban.Öltözéke megijeszti a gyerekeket! Egészen a Santé utcáig elment. A macska, ha egyedül kiengedték a szükségét végezni, sohasem lépte át a láthatatlan vonalat, amely az utcát a zsákutcától elválasztotta.- Joseph!Kedve lett volna sírni. Nem hitte volna, hogy a macska eltűnése ennyire feldúlja, ennyire kiborítja.Két kutya élt az utcában: egy barna tacskó, gazdája egy magányos hölgy volt, és egy pomerániai spicc, ezt pedig egy tizenkét-tizenhárom éves kislány szokta pórázon vezetni.180Még egyszer se került sor összetűzésre köztük és a Joseph közt. Ha találkoztak, az utóbbi megvetően elnézett, s szükség esetén lelépett a járdáról, hogy helyet adjon nekik.A kapu nyitva maradt. Emilé lelökte, iecibálta a,bőrzubbonyt és a kalucsnit, felment a hálószobába. Abban a pillanatban, amikor kemény tekintettel, merev arcvonásokkal már vissza akart feküdni az ágyba, eszébe jutott a pince, és újra lement.Marguerite - szemlátomást idegesen - egészen a földszintig lekísérte.-  Voltál lent fáért ? - kérdezte tőle a férje.- Csak kellett fütenem valamivel...Bouin még nem vádolta, de már kezdte gyanúsítani. A pincében felgyújtotta a szánalmas mennyezeti égőt, és kutatni kezdett az ócska ládák, üvegek és rönkfák közt.- Joseph!...Egészen hátul, a nedves fal tövében, egy rőzserakás mögött talált rá. Az állat merev volt, nyitott szeme mozdulatlan, testét görcs húzta össze. Sokkal soványabbnak látszott, mint életében. Szájára ráfagyott a nyál, a döngölt földpadlón zöldes hányadék látszott.Emilé a kezébe fogta, megpróbálta lezárni a szemét, de hiába. A majdnem jeges test érintésétől különös érzés futott végig a hátgerincén.Nem volt indulatos természetű. Ritkán történt meg vele, hogy összeverekedjen valakivel, akkor is főleg kávéházakban, építkezésen csak egyszer, és minden alkalommal megőrizte a hidegvérét.Ezen a napon gonosz volt az arckifejezése. A kezében az állattal körülnézett, mintha keresne valamit. És meg is találta.A zsákutcában sok volt a patkány. Az emeleti ablakokból néha látni is lehetett őket, amint éjjel a szemetes tartályok körül futká-roztak, és Marguerite nagyon félt tőlük.- Azt hiszed, hogy a mi pincénkben is van belőlük?-  Meglehet.-  Ha biztos volnék benne, nem mernék többet lemenni... Emilé vásárolt egy arzéntartalmú készítményt, amely minden181illatszerboltban kapható. Este néha pogácsákat csinált belőle, és lerakta őket a pince egyik sarkába.Egyszer talált csak egy patkányhullát, bár az óriási volt, majdnem akkora, mint a Joseph. A többiek talán messzebbre mentek meghalni.A patkányölőt tartalmazó lemtok egy egyszerű polcon vök, amelyet telepakoltak mindenféle, máshol el nem helyezhető holmival.Egy pillanatra letette a macskát, gyufát gyújtott, és meglátta a régi karikát, amelyet a doboz rajzolt a poros fára. Még egy másik karika is volt mellette.Halott macskáját újra felszedve lassan felment, de olyan lassan, olyan nehézkesen, hogy a földszinten tartózkodó Marguerite-nek meg kellett éreznie a fenyegetést.Először az emeletre akart menekülni, de a férfi elállta az útját, úgyhogy berohant a szalonba. Ahogy megpróbálta kulcsra zárni az ajtót. Emilé odadugta a lábát, belökte az ajtószárnyat, ugyanolyan lassan az asszonyhoz ment, és bal kezével megragadta a haját.Ugyanabban a pillanatban jobb kezével a riadt archoz közelítette Joseph hulláját.-  Nézd meg, te dög!. .. Nézd meg jól!...Margueriie egész testében remegve, kidülledt szemmel, vékony hangon segítségért kiáltott. Nem bírt magával, olyan volt, mintha megbolondult volna-Emiléi. . Emilé!... Az istenért, térj magadhoz!. .. Félek tőled. . .De a férfi továbbra is felesége arcához dörzsölte a macska bundáját, míg az végül térdre roskadt a padlón, majd szinte aléltan, előrebukott.-  Nagyon jól tudom, hogy ez csak komédia... Akármit csinálsz, minden komédia, piszokság!... Nem tudom, mi tart visz-sza, hogy nem megyek el a méregért, és nem gyömöszölöm le erővel a torkodon.. .182Zihálva lélegzett. Forgott vele a világ. Nyilvánvalóan bíborvörös és ijesztő volt.Az asszony nem mozdult. Ő meg - hogy levezesse a feszültséget - egyetlen mozdulattal lesöpörte a zongorán sorakozó valamennyi csecsebecsét, valamennyi fényképet.Aztán, anélkül, hogy a feleségére nézett volna, felment a lépcsőn, s a macskát, amelyet még mindig a kezében tartott, gyöngéden letette a fiókos szekrényre.A láza biztosan felment. Érezte, hogy szédül. Visszafeküdt, eloltotta a villanyt, és nyitott szemmel, mozdulatlanul várakozott.Először semmi se mozdult a házban. Több mint negyedóra hosszat tartott a csend. Aztán meghatározhatatlan zajok, recsegések hallatszottak, óvatosan kinyitottak egy ajtót, majd egy másikat is.Marguerite keresztülment az ebédlőn, hogy kijusson a konyhába, bizonyára mert szükségét érezte, hogy jót húzzon híres szíverősítőjéből. Emilé később meg is találta a poharat a mosogató mellett.Majdnem egy óra telt el, mielőtt az asszony fel mert jönni, s fülét az ajtóra tapasztva, akkor is hallgatózott egy ideig. Végül bejött a hálószobába, tétovázott, és vetkőzés nélkül lefeküdt az ágyra.Alig aludt valamit, egyik is, másik is. Emilé nehezen lélegzett. Többször elszunnyadt, de mindig felébresztették lázálmai, amelyekre később hiába próbált visszaemlékezni.Hat órakor fájó fejjel végleg kinyitotta a szemét. Kis híján ágyban maradt. Sokat izzadt, csuromvíz volt a pizsamája, a párnája.A felesége aludt. Képtelen volt mindvégig résen lenni, és testtartása majdnem ugyanolyan elkínzott volt, mint a macskáé a pincében.Emilé üresnek érezte magát, nem bírt gondolkozni. Gépiesen felvette háziköntösét, felkapta a macskát a két lábánál fogva, mint egy nyulat, és a lépcső felé tartott.A Joseph nem volt többé a társa, az az élőlény, aki megosztotta183vele élete egy részét, akivel annyiszor összenéztek. Nem volt több, csak egy hulla, egy tehetetlen tárgy, amely bűzleni kezdett.Állva maradt a folyosón, végül is kinyitolta a kaput, és három lépést tett a szeméttartály felé. Még nem jártak erre a szemetesek. Felemelte a tetőt, és lerakta a hulladékra a testet, amely már elvesztette merevségéi.Aztán kezet mosott a konyhában, és kávét készített magának.Nem vonta kétségbe Marguerite bűnösségét. Talán nem bizonyította be ijedt viselkedése, amikor ő lement a pincébe?Csak pár kortyot ivott. A kávétól émelyegni kezdett. Felállt, kinyitotta a szekrényét, megragadta a már megkezdett üveg bort. Mint mindig, jófajta vörös bor volt. Az asztal viaszosvásznára könyökölve, gyors egymásutánban felhajtott két pohárral. Még messze volt a napkelte. Decemberben jártak, s előző este felhők borították az eget, amely megint hóval volt terhes.Először arra gondolt, hogy elmegy. De hova menjen? Vegyen ki egy bútorozott szobát valamelyik kis szállodában, amíg nem talál másik lakást? Ebben az esetben el kéne vinnie a bútorait, valahol el kellene raktároznia őket.Első házasságából megtartotta az ágyat, a fotelt, amelyikben a szalonban ül, a televíziót, valamint - odafent - egy redőnyös íróasztalt, amelyet Angéle-től kapott. Ez volt a karácsonyi ajándéka, alig egy évvel a balesete előtt. S most újra karácsony közeleg.Nem fogad el többé ajándékot Marguerite-től, aki papucsot, inget, zoknit szokott venni neki. És nem is ajándékoz neki semmit.Köztük mindennek vége. Az asszony megmutatkozott igazi mivoltában, olyannak mutatkozott, amilyennek édeskés modora ellenére többször is gondolta.Egy harmadik pohárral is töltött magának. Nem volt kedve találkozni odafent az asszonnyal. Aludjon csak! Izzadja ki gonoszságát. Szóba se áll vele többé.Mind a ketten öregek, még ha a mindennapi életben nem is184veszik tudomásul. Pár éven belül meghalnak. Vajon egy macska miatt, amelyet az utcán szedett fel egy este...Nem szabad elgyengülnie. Nemcsak a Josephról van itt szó. Az állat révén őt akarta megbántani az asszony.Mihelyt belépett ebbe a házba, pontosabban mihelyt összeházasodtak, Emilé megértette, hogy Marguerite elhatározása szerint itt semminek sem szabad megváltoznia.Valamikor egy Arthur keresztnevű Doise nagypapa, aki pofaszakállat, szalonkabátot és nagyon magas gallért viselt, éppen úgy, mint az album fényképein, megalapította a Doise-féle kekszgyárat a Glaciére utcában, és fokozatosan virágzó vállalattá fejlesztette.Csak egy fia volt, Sébastien, és egy lánya, Éléonore, akinek megsárgult képmása ugyancsak benne volt a kék bőrbe kötött, rézsarkú albumban, amelynek kötéstábláját rézszálból font, zo-máncos virág díszítette.Éléonore tizenhárom éves korában meghalt tüdőbajban, mint ahogy Marguerite anyja is abba halt bele később.Mire Sébastien megnősült, már majdnem negyvenéves, pocakos férfi volt, aki maga is szalonkabátot viselt kettős óralánccal és a rajta fityegő díszekkel.Lassan kialakult a Doise-féle szellem, a Doise-féle légkör, több olyan szertartás, amely jellemző volt a családra. A zsákutcát egy olyan korban építették, amikor az ingatlanok még a legbiztosabb beruházásnak számítottak, és mindenfelé egész utcák bújtak ki a földből Párizsban és a környékén.Sébastien később megrendelte a kutat, s a zsákutca szót megváltoztatták, ahogy ez olvasható is volt egy kék-fehér utcatáblán, a levélpapíron és a névjegyeken: Sébastien-Doise köz.Az öreg Arthur meghalt. Meghalt Sébastien felesége is. Csak egy lány maradt a házban, Marguerite, akit az apja hímzett és csipkés ruhákban sétáltatott a Champs-Élysées-n és a Boulogne-i ligetben.Volt egy fénykép, amely őket ábrázolta egy bérhintóban. Sébastien nem szentelte minden idejét a kekszgyárnak, mint az öreg185Arthur. Klubokba járt, s vállára akasztott távcsővel, szürke keménykalappal a fején szívesen töltötte lóversenyen a délutánt.Marguerite-nek nevelőnője volt, Piquet kisasszony. Szakácsnőjük volt, és takarítónőjük hetente többször is.A serdülő lánynak zongoraleckéket adott egy fiatalember, Frederic Charmois, akihez végül hozzá is ment.Mindez kerek egészet alkotott, s a ház szemlátomást végleg védve volt minden külső támadás ellen.De dolgozott a Glaciére utcában egy bizonyos Victor Sallenave, aki még az öreg Arthurnál kezdte könyvelőként. Az öreg halála után egyre fontosabb személy lett, s hamarosan fiát, Raoult is behozta a céghez.Mi is történt tulajdonképpen? Marguerite homályosan beszélt, és megelégedett az eseményekre tett célzásokkal. Émile-nek sok fáradságába került, mire a felesége bevallotta, hogy a családban két nő tüdővészben halt meg. Amikor megkérdezte, hogy az asz-szony apja nem volt-e kártyás, Marguerite ártatlan arccal válaszolta:- Miért lett volna kártyás ?A Doise-oknak még holtukban is szeplőtelennek kellett maradniuk. Minden családi történet pasztell- vagy akvarellszínű volt. Minden tiszta és gyöngéd volt, mint egy hegedűs költői arcéle.Sébastien Doise-nak mégis szembe kellett néznie egy napon a csőddel, s ez a szó még gyűlöletesebb volt, mint a tüdővész.A botrány, a letörölhetetlen folt elkerülése érdekében inkább átadta a helyét az idősebb és ifjabb Sallenave-nak, úgyhogy jelenleg Raoul Sallenave, akinek az apja meghalt, egyedül trónol a Glaciére utcában és az Ivry rakparton, ahol új épületeket emeltetett.De mit keres a házban egy charentoni kőműves fia, ez a durva fráter, ez az építésfelügyelő ?Vajon Marguerite nem éreztette-e vele gyakran a kettőjüket elválasztó szakadékot, amelyet semmi se hidalhat át ?Azért ment hozzá, mert félt, hogy egyedül marad, hogy szükség esetén nem lesz senkije, aki ápolná, mert kellett a férfi a ház-186ban, ha másért nem, hát hogy legyen valaki, aki felvágja és felhordja a fát, és kitegye a szeméttartályt.Lehet, hogy az öregedő özvegyasszonyt felizgatta a hím jelenléte, amikor majdnem mindennap átjött meginni vele egy csésze teát?De a házasság nem sikerült. Első testi kapcsolatuk percében az asszony megdermedt, és a két ágy jelképe lett elmulasztott egyesülésüknek.Mindent egybevetve, a férfi csak betolakodó volt már, s szíve mélyén Marguerite nyilván azzal is megvádolta, hogy fortélyosan hatolt be.Mintha nem ő hívta volna!Egy meleg augusztusi reggelen Emilé éppen az ablaknál állt. Angéle-lel olykor elmentek szabadságra, leutaztak a tengerpartra vagy falura. Amióta megözvegyült, ritkán hagyta el Párizst. Mihez kezdjen magányosan idegenben ?Odaát Marguerite egy drámai mozdulattal váratlanul kinyitotta a kapuját. Tíz óra volt. Az egész utcában takarókat, lepedőket, derékaljakat szellőztettek az ablakpárkányokon.Az asszony aggodalmasan körülnézett, keresett valakit, akit megszólíthatna, látszott rajta, hogy elvesztette a fejét.- Uram... - kiáltott a járdáról. Emilé felállt.- Volna szíves lejönni?... Gyorsan közbe kell lépni, mert az egész házat elönti a víz...A férfi, ahogy volt, zakó nélkül, lesietett és átment az úttesten. -Mi történt?- Csőrepedés van a fürdőszobában... Én nem értek hozzá...Ferment a lépcsőn az idegen házban, amely azonban hasonlított ahhoz, ahonnan kilépett. Egy cső kilyukadt a fürdőszobában, a forró víz pedig valóságos gejzírként tört fel.- Nincsen valamilyen szerszáma, mondjuk egy nagy francia-kulcsa ?- Nem hiszem... Nincs... Sohase foglalkoztam ilyesmivel...187Voltak szerszámok a pincében, de berozsdásodtak, én meg kidobtam őket...- Mindjárt visszajövök...Otthon összeszedte, amire szüksége volt.- Hol a mérőóra?- A lépcső alatt... Istenem!... Tönkremegy a mennyezet.. . Öt perc múlva a víz elállt.- Adjon egy vödröt, egy felmosórongyot...A fürdőszobában több centiméter magasan állt a meleg víz, s Emilé az asszony tiltakozása ellenére gondosan felszedte a padlóról.- Ne fáradjon, kérem. . .   Szégyellem, hogy szóltam magának. .. Hiszen nem is ismerem!- Most már ismer...- Hadd fejezzem be én... Ez nem férfimunka...- Hogy maga is csuromvíz legyen?Gyorsan, türelmesen dolgozott, mint az olyan ember, aki egész életében két kezével dolgozott.- Van egy tiszta törülközője?Mindent a helyére rakott, s mire befejezte, úgy látszott, mintha semmi se történt volna.- A cső régi, és rossz állapotban van. Nyilván abból az időből való, amikor a házat építették, és ez pedig nem tegnap volt...Megbántotta ezzel Marguerite-et ?-  Nem tudtam. Mi a teendő ? -Megforraszthatnám, de sokáig  tartana...   Jobb lenne afővezetékig egészen kicserélni...  Várjon csak...  Három méter... Három méter ötven..    Van vízvezetékszerelője?- Nem emlékszem, hogy szükségem lett volna rá, a férjem halála óta biztosan nem... Azelőtt meg nem én foglalkoztam az ilyesmivel...Olyan gyöngének, elveszettnek, magányosnak látszott ebben a házban, hogy Emilé felajánlotta:- Akarja, hogy magamra vállaljam ?- Maga vízvezetékszerelő ?188-  Nem éppen... De értek hozzá egy kicsit...-  Sokba fog kerülni ?-  Három méter ötven centi cső árába... Egymás mögött mentek le a lépcsőn.-  Mivel kínálhatom meg?...   Ugye megiszik egy pohárkával?...Ezen a napon ismerkedett meg a híres szíverősítővel.-  Nem ízlik?-  Nem rossz. .'.-  Fiatal lány koromban vérszegénység ellen kellett innom... Éppen csak egy pohárkával ebéd előtt... Sohase voltam nagyon erős...Émile-t ez mulattatta. Hazament átöltözni, aztán elsétált egy vaskereskedésbe, megvásárolta a csődarabot. Mire becsöngetett a kapun, addig az asszony felvett egy halvány rózsaszín ruhát, és megigazította a haját.-  Már vissza is ért!... Biztos benne, hogy nem élek vissza a helyzettel?... Nincs más kötelezettsége?-  Egész nap nincs mit tennem...- Csakugyan gyakran látom az ablakában ülni...  Maga is egyedül él ?- Amióta megözvegyültem...-  Nem dolgozik ?... Azelőtt korán eljárt hazulról, és csak este jött haza...- Hat hónapja nyugdíjban vagyok...Marguerite nem merte megkérdezni, hogy azelőtt mivel foglalkozott. A férfi hozott egy forrasztólámpát és egy szerszámládát, valamivel több mint egy órai munkája volt.- Olyan kedves magától!... Egy magányos asszony ügyetlennek érzi magát, és egészen tanácstalan, ha bármi történik...-  Ha megint csőrepedés lenne vagy akármi más, szóljon csak nyugodtan...-  Mennyivel tartozom ?Emilé előszedte a zsebéből a vaskereskedő számláját, amely tizenöt frank néhány centime-ot tett ki.189-  Hát a munkája?- Csak nem fogja megfizetni! Nagyon örülök, hogy megtehettem magának ezt a kis szívességet. . .-  Meginna még egy pohárkával?- Az igazat megvallva, csak bort iszom. . .-  Nekem meg nincs itthon borom!.. . Tudja, mit?... Jöjjön vissza ma délután, addigra szerzek egy üveg jó bort. . .- Jó lesz a közönséges vörös is... Nem vagyok szokva a palackozott borokhoz.. .A nap ragyogott. A küszöbön mind a ketten elmosolyodtak.Nem szeretett visszaemlékezni rá.Ott állt szerencsétlenül, háziköntösben, mezítlábra húzott papucsban. A konyha nem melegedett át. Folyt az orra, kénytelen volt állandóan kifújni.Átment a szalonba, hogy keressen magának egy olasz szivart, de a dohánynak rossz volt az íze. Három napja, amióta ágyban feküdt, nem dohányzóit. Kis híján nem is evett.Bögreszám itta a meleg, mézzel édesített limonádét, amit Marguerite hozott neki. Gyümölcstortát is készített az asszony. Elégedetlen volt, hogy Emilé visszautasította a mustárlisztes borogatást, amit jó forrón szeretett volna a mellére és a hátára tenni.És most? A férfi hallotta, hogy a feje fölött csorog a csap, s ebből arra következtetett, hogy Marguerite felkelt, és éppen fogmosással van elfoglalva. Bizonyára fél. Emilé azon tűnődött, hogy felöltözés után le mer-e majd jönni.Hány pohár bort ivott? A palack üres volt. Felállt, hogy másikat hozzon a konyhaszekrényből, mert akkor még csak egy konyhaszekrényük volt kettőjüknek.Rendszerint mérsékelten ivott, s meg tudta volna számolni az ujjain, hogy hányszor rúgott be.Ezen a reggelen fejébe szállt a vér, bizonyára karmazsinvörös az arca. Ügy érezte, hogy valami nagyon fontos dolog történt, aminek még nem mérhette fel minden következményét.Amióta Marguerite megmérgezte a macskáját, minden csalárd-190nak bizonyult, ahogy már régebben, is sejtette, de nem akarta hinni. Képek bukkantak fel előtte, mondatfoszlányokra, bizonyos tekintetekre emlékezett.Sohasem ejtették ki a szerelem szót. Nem illett a korukhoz. Vajon szerelem volt-e, amit első felesége, Angéle iránt érzett, s finnyáskodása ellenére Marguerite igazán szerette-e az első férjét ?Ma már nehéz volna megmondani, hogy kettőjük közül melyikük gondolt elsőnek a kezös életre.Csak az utca szélessége választotta el őket. Egyikük sem ismerte a nagyon hosszú magányosságot. Éppen ellenkezőleg, megszokták, hogy párjuk legyen.Emilé egyedül volt a szobájában a fiatal pár fölött, amelynek nemrég született kisbabája. Marguerite se volt kevésbé egyedül a házában, ahol egy kicsit elveszettnek, egy kicsit ijedtnek érezte magát.Amikor a férfi délutánonként meglátogatta, kedvesnek, köny-nyen kezelhetőnek mutatkozott. Talán egy kicsit túl sokat beszélt családja és arany gyerekkora ünnepnapjairól.De azért úgy látszott, hogy mosolygós jóindulattal néz az emberiségre, kivéve két személyt, az idősebb és az ifjabb Sallenave-ot, akik melodrámába illő árulók szerepét töltötték be gondolatvilágában.Abból a vagyonból gazdagodtak meg, amelyet neki kellett volna örökölnie. Raoul Sallenave tágas lakásban lakott a Raspail körúton, és luxusvillát építtetett magának a Szajna partján, a Fontainebleau-i erdő szélén.Doise-ék kekszgyára! Doise-ék pénze! Doise-ék becsületessége, amely arra kényszerítette őket, hogy eladják a nevüket viselő utcácska egyik házsorát!Már akkoriban szó volt róla, hogy mindent lebontanak és bérházakat építenek - ajánlatot is tettek Marguerite-nek.- Én persze visszautasítottam. Előbb mondanék le a betevő falatról...Émile-nek gyanakodnia kellett volna. De mosolyogva hallgat-191ta. Pedig az asszony keveset kérdezgette önmagáról, s ennek nyugtalanítania kellett volna őt.Mindent egybevetve, Marguerite-et csak egyetlen élőlény érdekelte: saját maga, az őt kísérő halottakkal, akik továbbra is mintegy védő fény udvarral vették körül.Ma Emilé mindezt megértette. Marguerite nem akart szolgálólányt, nem akart takarítónőt, mert senkit sem bírt volna elviselni a maga neméből a házában.Pedig szüksége volt segítségre. Szüksége lehet még rá. Elég egy betegség, egy törött láb. Még csak telefonon se hívhat segítséget, mert leszereltette.-  Senkinek sincs oka rá, hogy felhívjon. Minden alkalommal összerezzennék  ijedtemben,  valahányszor valaki téves  számot hívna...Emilé fukarsággal gyanúsította. Most már biztosra vette, hogy az asszony fukar, s ez szerepet játszott a házasságukban: hogy éjjel-nappal rendelkezésére álljon valaki, akit nem kell megfizetnie.Bouinnak nyugdíja volt. Egy napon mellékesen megjegyezte, hogy ha újra megházasodik, az özvegye megkapja a felét.Marguerite sohase beszélt arról, hogy mije van. A zsákutca egyik oldala még mindig az övé volt. Negyedévenként egyszer a lakók eljöttek hozzá lakbért fizetni. Egyenként léptek be a szalonba. Bouin nem tudta, hogy mennyit fizetnek, mint ahogy azt se tudta, hogy a felesége mit csinál a pénzzel.Bankban helyezi el ? Valaki befekteti helyette ? A felesége csak a kiadásokra tett célzásokat, a tőle megkövetelt javításokra, a tetőkre, melyek átengedik a vizet, a megjavítandó ajtókra és ablakokra.- Azt hinné az ember, hogy kaján gyönyörűséggel okozzák a lehető legtöbb kárt... A lakbér végső soron nem elég az ingatlanok fenntartásához...Marguerite egy cseppet se szerette őt; ezt bebizonyította, amikor merev és fagyos maradt a karjai közt. Amolyan szolga volt csak az asszony számára.192Hogy ez túlzás ? Talán. Igazán joga van túlozni azok után, amit ez a nő vele tett. Joga van az ivásra is. Éppen úgy, mint a sziva-rozásra.Mi történt, valahányszor vacsora után rágyújtott a szalonban a televízió előtt? Marguerite tüstént tágra nyitotta az ablakot, és beburkolózoti a legvastagabb sáljába, ami persze nem akadályozta meg a didergésben, így adva férje tudtára, hogy miatta kell kockáztatnia a tüdőgyulladást.Ez csak egy epizód volt. Száz ilyen akadt. Sőt ezer is. Például miután megesküdtek, Emilé javaslatot tett a háztartási költségek megosztására. Azt képzelte, ezt úgy fogják megoldani, hogy havonta átad a feleségének egy bizonyos összeget, amelyet együtt állapítanak meg.Mire Marguerite a bevásárlásról hazatérve magával hozta a kereskedők valamennyi blokkját, s a víz, a villany, a csatornahasználat és a szemétszállítás számláival együtt elrakta egy fiókba.Az első hónap végén Emilé meglepődött, amikor az asszony kijelentette:- Elkészítettem a számadásunkat...Pápaszemmel az orrán, azt követelte a férjétől, hogy nézze át vele a kereskedők, a mosoda számláit...- Ellenőrizd az összeadást.. . De igen, ragaszkodom hozzá... A végösszeget elosztotta kettővel.-  Ezt fogjuk csinálni minden hónapban... így elkerüljük a vitát...A férfi bement a pénzért a hálószobába. A komód egyik fiókjában tartotta. Kulcsa nem volt hozzá, de nem törődött vele.Talán szerelem volt, hogy így bánt vele? Vonzódás volt, bizalom volt?Ha történetesen moziba mentek, mindegyikük megfizette a jegyét.- így méltányosabb...Marguerite szemmel tartotta a férjét, míg az evett, s undorodó arcot vágott, mihelyt Emilé mondjuk egy gyufaszálat használt fogvájónak. Látszólagos köznapi szavakkal, jelentőségteljes pil-193lantásokkal hangsúlyozta a férfi rossz modorának minden megnyilvánulását.Minden megbotránkoztatta. Nemcsak a macska, amely éjjelente a férfi lába melleit aludt.- Az első férjem bőre olyan sima volt, mint egy nőé... - jegyezte meg egy napon, amikor Emilé meztelen felsőtesttel járkált a hálószobában.Ez végeredményben azt jelentette, hogy uíálkozik a férfit borító sűrű. fekete szőrtől.- Mindig megvetett. . .Mint ahogy Sallenave-ékat is megvetette. Talán mert szüksége volt rá. hogy valakit megvessen. Talán hogy benépesítse üres napjait.Emilé úgy érezte, hogy lopva mindig a nyomában van.-  Ejnye! Ma nemcsak bort ittál. . .És nem tévedett. A férfi összetalálkozott egy régi pajtásával, és megittak két-három aperitiféi.Marguerite mindent tudott. Mindent tudni akart. Nem sietett feltenni látszólag ártatlan kérdéseit. Igazából persze egyik se volt ártatlan. Egyikük-másikuk több hónapos eseményekhez kapcsolódott, egyetlen részletüket se felejtette el.A válaszokat összehasonlította a férfi más feleleteivel.- Ejnye! Egyszer azt mondtad.. .Emilé néha már azt hihette, hogy még az iskolában van, a tanítónő előtt, aki ádázul igyekszik rajtakapni valami hibán, s csak akkor elégedett, ha a férfi végül elpirul, mielőtt vallana.- Igaz, hogy az első feleséged nem volt féltékeny?- Igaz.. .- Akkor nem szeretett.. .- Azt hiszem, hogy igen. .. Jól megértettük egymást. . .- Boldog voltál vele?- Nem éreztem magam boldogtalannak.. .Angéle nem szokott kérdezősködni. Háztartásukban nem voltak szabályok. Nem volt szükségszerű, hogy meghatározott időben egyenek. Ha a vacsora nem készült el, vendéglőbe mentek.194Nem volt órabeosztás sem, s a ritka viták inkább holmi játék tartozékainak számítottak.- És te kihasználtad? -Mit?- Hogy nem volt féltékeny...- Előfordult...- És most ?...- Most még nem fordult elő...Emilé hazudott. Az asszony megérezte. Antennái voltak.- De reméled, hogy még bekövetkezik?- Semmit se remélek... Nem firtatom a jövőt...- Az első feleségedben nem sok büszkeség volt...- Miért?- Nem érted?- Nem...- Elnézni, hogy hazatér hozzá egy férfi, aki csak az imént mocskolta be magát egy másik nő ölében, egy olyan nő ölében, akit ab'g ismer, aki talán csúf betegséggel fertőzte meg... Egy szobában aludni vele, megosztani a fürdőszobáját...Emilé nem tudott mit válaszolni rá, és nyilvánvalóan bárgyú pillantást vetett rá.- Én bezzeg nem engedném meg... így szólnék hozzá: „Barátom, kívül tágasabb..."Mintha szolga volna.Vajon megtörtént-e, hogy délutánonként, amikor elment hazulról, Marguerite nyomon követte az utcán? Gyanakodott rá. Megesett, hogy hirtelen hátrafordult. Két ízben is észrevette az asszonyt, de igaz, hogy több hónap is eltelt közben; Marguerite az első alkalommal bement egy üzletbe, a második alkalommal váratlanul hátraarcot csinált. Amikor a férfi hazament, nem faggatta ki a feleségét.Inkább nem is gondolt ezekre a többé-kevésbé kellemetlen dolgokra, hogy maradjon egy kis öröme az életben.Csak az asszony jár rosszul, ha szép lassan megneheztel a férjére. Ügy intézte, hogy apró örömökkel telítse napjait, s mindig195ott volt hű társa, a Joseph. A Joseph, aki mintha olykor a szemére vetette volna, hogy házat cserélt, hogy egy idegen jelenlétét erőltette rá, szóval hogy elárulta.Lehet, hogy távollétében meg merte verni a macskát? Ebben kételkedett, ehhez túlságosan félt az állattól. De biztosan megkönnyebbült volna tőle.Jobbat talált ki. Megölte. És nemcsak a Josephen állt bosszút ily módon, hanem rajta, Émile-en is, akinek a jelenlétét és a szagát éppoly kevéssé szerette, mint azét az állatét.Éveken át leste az alkalmat. Nem volt türelme megvárni még azt az egy, talán két esztendőt, hogy a macska természetes halállal múljon ki.Bouin ivott, de úgy érezte, hogy tiszta a feje, meg volt győződve róla, hogy világosabban, tárgyilagosabban látja a dolgokat, mint valaha.Ez a nő ringyó. Elég megnézni a fényképeken első férjének, az Opera híres elsőhegedűsének nevetséges magatartását, s nyilvánvaló, bogy az az ember puhány volt, több mint harminc éven át tűrte, hogy rászedjék.Ami az apját illette, Sébastient, ezt a kövér agyalágyultat, aki csecsebecséket aggatott magára, neki éppen elég megbocsátani való bűne volt, hogy hazatérve mindent elnézzen a lányának.Már akkor ringyó volt, amikor kétlovas hintóban sétakocsi-zott a Boulogne-i erdőben. Ringyó volt azon a napon, amelyen házasságot kötött Frederic Charmois-val. Mert az esküvőről is volt fénykép, ez csak természetes. Fényképpel volt dugig egy album. A kekszgyár az utcáról. A kekszgyár udvara az egész Doise-féle személyzettel, amely felsorakozik Sébastien körül.Az öreg Doise, Arthur, a karosszékében. Ugyanő az irodájában. A húga, aki olyan frizurát visel, mint Eugénia császárnő. További Doise-ok, főleg öregek, néhány kisbaba medvebőrön, aztán Marguerite, akit a vízparton vett le a vőlegénye nagy kalapban és hegyes végű napernyővel.Az album mindig a zongorán trónolt, mint egy szentségtartó.Bouint ide nem engedték be. Az asszony sohase kért tőle arc-196képet. Az esküvőjak alkalmából sem javasolta, hogy térjenek be a fényképészhez.Egyetlen kutya van az egész gyűjteményben, egy ápolt szőrű fajkutya, ugyanolyan előkelő, mint az a cincogó férj.Több állat nincs. Nem jutott hely az állatoknak, kivéve a papagájt, amelyet Charmois halála után pár héttel vásárolt Marguerite, hogy helyettesítse a férjét.Egy papagáj, amely nem beszél. Nem jobb ez így? Vajon Charmois beszélt-e? Hegedűórákat adott. Este felöltötte a frakkját, a fehér nyakkendőjét, és a Denfert-Rochereau állomáson metróra szállt, hogy elmenjen az Operába, ahová büszkén lépett be a művészbejáraton át...- A fene egye meg!...Emilé dühöngött. Szerencsétlennek érezte magát. Ez a nő súlyosan megbántotta, és ő nem tudja, mivel vágjon vissza. Gyűlöli Marguerite-et. Megveti.- Szemét, az hát...Sajnálta Angéle-t, kedve lett volna megsiratrú Angéle-t, beszélni hozzá, vigasztalódni nála.Angéle nő volt, igazi nő, nőstény, aki nem állt elő émelyítő piskótákkal. Még a Doise-féle piskóta is rossz emlék, különösen az, amelyet Francia Finomságnak neveztek el. Csupa nagyzoló és édeskés szó, amely jól tolmácsolja a család gondolkodásmódját.Az igazat megvallva, a Glaciére utcában csakis olcsó vackokat gyártanak, olyan édességeket, amiket nem magának vesz az ember, hanem gyerekeknek viszi ajándékba, amikor látogatóba megy, és nem tudja, mi mást adjon nekik.A Francia Finomság közönséges tésztából készült. Az embernek az az érzése, hogy homokot eszüc. De különböző színű cukorréteg borítja, arra pedig, megint csak cukorral, virágokat vagy arabeszkeket rajzoltak.Egy öreg szomszédasszonynak az volt a rögeszméje, hogy az ablakán kihajolva mindig odahívta, amikor Emilé négy-öt éves volt és az utcán játszott.- Gyere ide, kisfiam... Van itt valami finom a számodra...197Megkereste a piskótásdobozát, a Doise-félét, kinyitotta, mint egy ékszeresládikát, és arra számítva, hogy a fiú elámul, így szólt hozzá:- Válassz egyet...Egyedül élt. A negyedben egy kicsit bolondnak tartották, és azt beszélték róla, hogy színésznő volt valaha. Az egyetlen volt az utcában, aki festette magát, és Emilé szinte félt szénnel kihúzott szemétől.- Ó, a mocsok...Emilé nem volt részeg. Az asszony nem mer lejönni. A férfi olykor könnyű lépteket hallott a feje fölött. Alattomos lépteket. Mindenben alattomos ez a nő.- Sétálni akarsz, Emilé?... Itt az ideje, hogy megtornáztassam egy kicsit Kokót...Mert a papagájt természetesen Kokónak hívták. Ostoba jószág, meg rosszindulatú is. Ő se bocsátotta meg Bouinnak, hogy megszállta a házat, s ráadásul egy különös állatot hozott magával.Rágódott a bosszúságain. A bor is segítette. Mint ahogy mindig újratöltenek egy kályhát, úgy talált ő is szakadatlanul újabb sérelmeket a régi sérelmek mellé, míg hirtelen felállt,* elszántan, hogy megmutatja az asszonynak, kicsoda ő.Vajon volt-e határozott célja, amikor tétova léptekkel bement a szalonba ?Azzal kezdte, hogy felhúzta a redőnyt, amelyhez még hozzá se nyúltak aznap reggel. A hó már olvadozott. Tócsák maradtak utána a járdán és az úttest két szélén. Egy srác csúszkálni próbált, s Bouin meglepetten fedezte fel, hogy odakint az élet ugyanúgy megy tovább, mint más napokon.Egy csatornatisztító, aki egy kerek lyuk mellett álldogált, karjaival csapkodta magát, hogy felmelegedjen. Észrevette Bouint a függöny mögött, és nyilván megirigyelte, mintha nem töltené be ő is egy napon a hatvanötödik évét, és nem vonulna nyugdíjba ő is. És akkor? Ugyan mi lesz belőle?Lejön-e végre Marguerite? A redőny zaját persze meghallotta.198Emilé elképzelte, hogyan tapasztja fülét a hálószoba ajtajához. Mindenkire gyanakodott, legfőképp a férjére.A papagáj éles kiáltást hallatott a kalitkájában, mire Bouin kemény, gonosz pillantással megfordult.Itt az ideje, hogy ő is gonosz legyen. Marguerite, aki folyton az igazságról beszél, bizonyára elvárja tőle.Mereven nézte az állatot, amely viszont őt nézte mereven, és két lépést tett a kalitka felé. Kinyitotta, óvatosan benyújtotta a karját. A szárnyak szétnyíltak. Sikerült elkapnia, miközben egy csípéstől vérezni kezdett az egyik ujja.A szűk nyíláson át lehetetlen erőszakkal kiszedni az állatot. Megfojthatná. Éppen a nyakát ragadta meg, de nem ez volt a szándéka. A másik kezét is bedugta a kalitkába, és kitépte az egyik ragyogóan vörös farktollat, a leghosszabbat. Erősen meg kellett rántania. Nem gondolta volna, hogy ezek a tollak ilyen mélyen gyökereznek a húsban. Kitépte a másodikat, a harmadikat, a negyediket.. .- Majd meglátod, öreglány...Az ötödiket...Ezek már a Doise-ék tollai voltak, amiket így tépdesetí.A hatodikat...A kisebb, könnyebb tollak marékszám szakadtak ki. Folyt a vér a kezéből és a madár farából.Végül kimerültén abbahagyta, hirtelen becsukta a kalitkát, lehajolt, és felvette a tollakat a padlóról.Csüggedt és fáradt volt. Már semmire se vágyott, csak visszamenni az ágyába és aludni.Kezében a tarka tollakkal, amelyek bokrétára emlékeztették, körülnézett. A zongorán örök idők óta egy váza állt egy csokor szaünavirággal.Kiszedte a virágokat, hogy a tollakat tegye a helyükbe, s nem bírt elnyomni egy csúfondáros mosolyt.Ahogy elment a kapu mellett, félig kinyitotta, és kidobta a szalmavirágot, amely szétszóródott a porlepte havon.A férj és a feleség a lépcsőn találkozott egymással. Marguerite199biztosan meglátta a kezéből csörgő vért, és gyorsabban igyekezett a szalon felé. Csak egyet kiáltott. Emilé éppen akkor ért a legfelső lépcsőfokra. Megfordult, s bár tompa zajt hallott, eszébe se jutott, hogy újra lemenjen.2004Nem tehetett róla, és ezt Marguerite is jól tudta, úgyhogy amikor Emilé ügyesen az ölébe fricskázott egy levélkét, hogy a macska halálára emlékeztesse, nem mert így válaszolni:A PAPAGÁJA férfi betegnek, lázasnak érezte magát. A csapás miatt, amit a felesége rámért, többet ivott, mint amennyi ésszerű lett volna, s az utolsó félórát lidércnyomásos ködben élte át.Pár pillanatig ingadozva állt a hálószoba nyitott ajtaja előtt. A felesége ágya be volt vetve. A szobát rendbe hozták, saját ágya friss lepedőkkel és tiszta párnahuzattal várta, hogy lefeküdjön.Nem ily módon akarta-e Marguerite újra megmutatni, hogy milyen tökéletes feleség, mennyire ismeri a kötelességeit, s míg férje minden szempontból hibás, ő csak; áldozat.A bizonyíték rá, hogy ápolja a férjét, pedig az kegyetlen, az este is felajánlotta a mustáros borogatás felrakását, nyugtalankodott a férfi egészsége miatt, és tiszta ágyneműt húzott, holott nem is ma lett volna a napja.Vajon még mindig a szalon padlóján fekszik-e ájultán vagy ájulást tettetve? Arra számít, hogy Emilé nyugtalankodni fog, visszamegy a földszintre, elveszti a fejét, bocsánatot kér, talán orvost hív?Habozott, de végül elszánt arccal odament az ágyához, bár az ajtót mindenesetre nyitva hagyta.De azért résen állt. A láz messzire visszavitte a múltba, amikor gyerekkorában torokgyulladása vagy csúnya náthája volt. Érzései, hol elmosódott, hol nagyon pontos gondolatai és képzetei,201amelyek álombéli képekhez hasonlítottak, némi gyerekességről tanúskodtak, s nem viselkedett-e odalent is dühöngő gyermek módjára ?Egy pillanatra megkönnyebbült tőle. De csakugyan megköny-nyebbült-e? Nem kényszerítetíe-e magát, hogy véghezvigye tettét, azt az ördögi gondolatot, amely hirtelen az eszébe ötlött ?Szégyenkezett. De nem vallotta be magának. Semmiképpen sem akarta bűnösnek érezni magát a feleségével szemben. Egy jóféle betegséget szeretett volna, mint gyerekkorában, egy igazi betegséget, amely veszélyeztetné az életét, és arra kényszerítené az orvost, hogy naponta kétszer-háromszor eljöjjön és fölébe hajoljon.Marguerite, akármi történt is, megijedne. Ellentmondó érzelmek közt hánykódna, a végén elismerné a hibáját, és szégyellne magát a férje helyett.De nem betegszik meg. Beéri egy kis másnapossággal. Köhög, orrot fúj, izzad az ágyban, és senki se szánja meg.Senkinek nincs joga azt állítani, hogy szánalmat igényel. Nem szereti, ha sajnálják. Férfiember, aki sohase szorul másra...így van ez százszázalékosan ?Hiszen csal, elűzi még formátlan gondolatait, amelyek tisztázódva esetleg kellemetlenné válhatnak. Még mindig figyel. Még mindig habozik, hogy felkeljen és lemenjen-e.- Kezdesz rájönni, öreglány, hogy ezúttal nem megy a dolog.Fura ügy. Időnként összekeveri Marguerite-et és az anyját.Az asszony megmozdult odalent. Emilé a legkisebb zajt, a legcsekélyebb ruhasuhogást is meghallotta. Marguerite nyilván lassan felállt, és közben ő is hegyezte a fülét. Aztán kiegyenesedett, s tekintete bizonyára rátapadt a kalitkára és a tollatlan farkú madárra, mert hallani lehetett a zokogását. Sírás közben pár szót motyogott, amit nem lehetett megértem, aztán megindult a folyosó felé.Jobb kézről egy bambuszfogas volt, amely nyilván még Sébas-tien Doise idejéből származott. A bőrzubbony lógott rajta, a túlsó oldalon pedig Marguerite egy ócska, zöld kabátja.202Bizonyára felvette, és kalucsrut húzott a cipőjére. A kapu kinyílt, majd bezárult, és kopogó lépések hallatszottak a járdán.Érni le odaszaladt az ablakhoz, s látta, hogy az asszony gyors léptekkel megy a Santé utca felé. A kezében nem volt semmi. Látszott rajta, hogy izgatott, s bár nem gesztikulált, alig mozgó szájjal bizonyára drámai monológját folytatta.Ugyan hová megy? Emilé egy pillanatra arra gondolt, hogy hátha a rendőrségre igyekszik panaszt tenni azért, amit csinált, de amikor visszabújt az ágyba, hamarosan elszundikált.Továbbra is tudatában volt a helyzetnek. Súlyos esemény történt. Talán élete egész hátralevő része megváltozik tőle. Hogy pontosan mi lesz, azt semmi módon nem lehetett előre látni.Annyi baj legyen! Annál jobb! Ennek egy napon be kellett következnie. Ki kellett robbannia. Elég sokáig tűrte az öregasszony alattomos támadásait.Mert bár magát nem érezte öregnek, az asszonyt annak látta. Öregebbnek az anyjánál, hiszen az ötvennyolc éves korában halt meg.Módot fog találni rá, hogy övé legyen az utolsó szó. Ki tudja, hátha Marguerite a fejébe vette, hogy elmegy egy ügyvédhez?Eltelt egy félóra, és Bouin mindig összerezzent, valahányszor zajt hallott az utcáról.Marguerite egész életében különféle sorscsapásokat jósolt magának, amelyektől előre szenvedett, még ha be se következtek soha. Fukarsága például a jövőtől való beteges félelméből, tönkrement apja emlékéből, az idegen kezekbe kerülő kekszgyárból táplálkozott.Bármikor megbetegedhet, váratlanul örökre mozgásképtelenné válhat. Ha eddig számított is rá, hogy a férje ápolni fogja, ma már nem számít rá. Ápolónőre lenne szüksége. Vajon képes lenne-e éveken át megfizetni ?Nem bírt szabadulni a kórház szótól. Pánik tört rá, ha arra gondolt, hogy mindenkinek kiszolgáltatva, egy ismeretlen ágyban fekszik, és nyolc-tíz beteg nézi kíváncsian.203Pénzre van szüksége már csak azért is, hogy megfizesse az ápolási díjat egy magánklinikán.Frederic Charmois idejében, sőt talán az apja életében is gondolt már rá.Mindentől félt, a mennydörgéstől és a széltől, főleg pedig a nyomortól, amellyel nagy fáradság árán már előre is dacolt.- Marguerite fog eltemetni...Ezt Emilé gyakran gondolta már. Meg is mondta a feleségének. Egy ízben az asszony suttogva ezt válaszolta rá:- Remélhetőleg...És aztán nyugodtan hozzátette:-  Egy nőnek nem olyan kínos egyedül maradnia, mint egy férfinak... A férfiak képtelenek gondozni magukat... Kényelmesebbek nálunk. ..A vége mindig az lett, hogy bármiről esett is szó, Marguerite-nek volt igaza. A bizonyíték, hogy míg az asszony bátran gyalogol a hidegben és a hóban - isten tudja, hová? -, Emilé nyögve és önmagától undorodva húzza meg magát az ágya mélyén.Lépések... Két személy lépései... Az egyik férfi... A kulcsot bedugták a zárba.. .- Lépjen be, doktor úr.. .Bouin nem értette, hogy a felesége mért hívott orvost, bár talán nem maga, hanem a férje miatt tette. És ha elmeorvosért ment, azzal a hátsó gondolattal, hogy zárt intézetbe viteti?Beléptek a szalonba, amelynek az ajtaja bezárult, s Bouin most már csak fojtott mormolást hallott. Sokáig tartott. Hiába próbálta megérteni. Bár a férfi, akit Marguerite doktor úrnak szólított, állatorvos is lehetett.Ez az. Állatorvost hívott a papagáj ápolására. Tévedés kizárva. Végül kinyílt a szalon ajtaja, azután a kapu is, s amikor Emilé odarohant az ablakhoz, hátulról megpillantott egy embert, aki magával vitte a kalitkát, amelyet befedtek az éjszaka használt flanelltakaróval.Emilé visszafeküdt, várt egy kicsit, s a végén elaludt.Később ismerős zajokat hallott nagyon messziről, egy másik204világból. Felismerte az öregasszony lépéseit a hálószoba padlóján, s egy tányér vagy csésze koccant az éjjeliszekrény márványához.Nem nyitotta ki a szemét. A léptek eltávolodtak. Marguerite lement a lépcsőn. A férfi még most se mozdult, és érezte, hogy lassacskán izzadságcseppek keletkeznek a homlokán. Ebből játék lett. Megpróbálta kitalálni, hogy hol keletkezik a legközelebbi csepp - olykor az egyik halántékán, olykora homloka közepén, nagy ritkán az orra tövében is.Szemhéját felemelve meglátta a csészét, amely még gőzölgött egy kicsit. Nem volt éhes. Nem volt hajlandó hozzányúlni az ennivalóhoz, amit kötelességből vagy szánalomból hozott az asz-szony.Ki tudja, hogy nem szándékozik-e ugyanúgy megszabadulni tőle is, mint a macskától?Ekkor támadt először ilyen gondolata, még tétován s anélkül, hogy igazán hitt volna benne. Hozzátartozott a lázhoz, és a bor hatásának is volt hozzá némi köze.- Olyan célszerű volna. .. Örökölné a nyugdíjamat, és nem kéne tovább eltűrnie a házban. . .Volt ebben valami ellentmondás, amit inkább nem akart tudomásul venni. Ha Marguerite azért jött hozzá, hogy ne legyen egyedül, és szükség esetére ingyen segítséget biztosítson magának, akkor nem állhat érdekében a férje eltűnése.De vajon meggondolja-e az a nő, hogy mit csinál? Nem tölti-e el egészen a gyűlölet ? A gyűlölet, amely nem ma reggel keletkezett, amelynek semmi köze a papagájhoz, amely nagyon régi időkre nyúlik vissza - hülyeség ugyan kijelenteni -, de talán még arra az időre, mielőtt őt ismerte volna.Emlékezett Marguerite hideg és kemény tekintetére, amikor hosszas habozás után ráborult, hogy a magáévá tegye. Abban a pillanatban, amikor, nem minden nehézség nélkül, ez meg is történt, az asszony hirtelen egész testében megdermedt, mintha ösztönösen eltaszítaná magától a hímet.Egy percig talán Emilé azt remélte, hogy a felesége odaadóbb205lesz, de nem ez történt, sőt ellenkezőleg, mire ő szégyenkezve, mentségeket makogva visszavonult.-  De miért? - kérdezte Marguerite tompa hangon.-  Mért mentegetőzöm ?-  Mért nem folytatod, mért nem szerzed meg magadnak az élvezetet? Feieségül mentem hozzád. Kötelességem ezt is elviselni.Ez az „is" nagyon sokszor az eszébe jutott. Tulajdonképpen mit jelentett? Mit visel el még keresztény alázatosságból? A szivarjait? A faragatlan modorát? Azt a tényt, hogy megosztják a hálószobát ?Két üres hálószoba volt az emeleten, az egyiket lomtárnak használták, a másikat, a hajdani lányszobát, érintetlenül megőrizték, úgyhogy az apró holmik is a helyükön maradtak: Marguerite nyilvánvalóan afféle szentélynek tekintette.Csak egyszer mutatta meg neki a küszöbről, anélkül, hogy a lábát betehette volna oda; az ajtót mindig kulcsra zárta, s csak akkor nyitotta ki. amikor elment hazulról, legalábbis ő azt hitte.Marguerite pillanatnyilag a konyhában van. Bánata ellenére eszik. Emilé megpróbált szabadulni bágyadtságától,s félkönyökre támaszkodva megfogta a csészét, amelyben közben kihűlt a zöldségleves.Bizalmatlanul megszagolta, belemártotta az ajkát, és úgy találta, hogy az ételnek szokatlan íze van.Talán ezúttal ő komédiázik? Ha az asszony meg akarná is mérgezni, nem tenné ilyen rövid idővel a macska halála és a papagájjal lezajlott incidens után.De azért felkelt, mezítláb odament a vécéhez, kiöntötte a csésze tartalmát, s beérte azzal, hogy elrágcsálta a tányérra tett kétszersültet.Nem volt éhes. Nem borotválkozott, nem zuhanyozott, piszkosnak érezte jm-gát.Kínos délután volt, olyanféle, amit az ember később kiűz az emlékezetéből. Elaludt, többször felébredt, az egyik alkalommal már leszállt az éjszaka, s meggyújtották a gázlámpát az utcán.Hegyezte a fülét, semmit se hallott. Több mint negyedóra hosz-206szat hallgató/ott, s ráébredt, hogy egyedül van. Megérezte, hogy Marguerite nincs a házban. Magára hagyták, s rajta erőt vett a nyugtalanság.Végül is úgy döntött, hogy lábujjhegyen lemegy. A szalonban nem volt világosság, a kandallóban nem volt tűz. Nagyon hideg volt. A hiányzó kalitka űrt hagyott maga után, a szoba nagyobbnak látszott, a zongora mértéktelenül nagynak.Nem volt világosság az ebédlőben és a konyhában sem, de mindent megpucoltak és a helyére raktak.Dacból megivott még egy pohár bort. Nem volt kedve rá. A bort fanyarnak találta. Utána nagyon gyorsan felment az emeletre, mert attól félt, hogy a felesége rajtakapja a földszinten.Még sohase törődött ennyit Marguerite cselekedeteivel és gesztusaival, amelyek egyszerre óriási jelentőségre tettek szert.Újra elszunnyadt, mégis meghallotta, amikor az asszony hazajött. Mind a ketten annyira ismerték a ház zajait, még a legkisebb légmozgást is!Marguerite nem gyújtott be a szalonban. Talán nem volt felhasogatott hasábfa a pincében, elvégre három nap alatt elfogyhatott a készlet.Az asszony a konyhában időzött. Később feljött, megállt a férje előtt, s szemügyre vette a lépcsőházi lámpa fényénél.Emilé úgy tett, mintha aludna. Marguerite elvitte a csészét és a tányért. A férfi később kénytelen volt kimenni a vécére, s hogy el ne árulja a jelenlétét, kis híján le se húzta a vízöblítőt.Aztán újra elaludt. Nyilván az asszony is lefeküdt,'mert amikor Emilé felébredt az éjszaka közepén, hallotta szabályos lélegzését.Ugyanígy telt el a következő nap is. Az asszony kétszer ment el hazulról, először hogy bevásároljon, másodszor valószínűleg hogy látogatást tegyen az állatorvosnál, mint ahogy egy beteget látogatnak a kórházban.Vajon a Kokó meghal-e? Emilé nem kívánta, bár félt attól, hogy a farkától megfosztott állat társaságában legyen együtt a feleségével a szalonban.207Felhasználta a felesége távollétét arra, hogy lemenjen és kenyeret egyen. Délután, mikor rosszabbul érezte magát, megjelent előtte az asszony, arca kifejezéstelen volt. és tekintete ugyanolyan hideg, mint amikor Emilé naivul magáévá tette.-  Akarod, hogy elhívjam az orvost? A férfi nemet intett.-  Nincs szükséged valamire?Ezúttal is nemet intett. Nem komédiázott. Nagyon messze volt a feleségétől, egy összefüggéstelen világban.Marguerite öt óra tájban újból elment, s ő megint lement, hogy egyen valamit. A lába erőtlen volt. A feje forgott. Úgy kapaszkodott a korlátba, mint egy nagybeteg, aki attól fél, hogy előrebukik.Talált egy szelet sonkát a hűtőszekrényben, s megette, anélkül, hogy tényérra tette volna, majd evett egy darab sajtot is. Ez Marguerite vacsorája volt. de az asszonynak módja van rá, hogy mást vásároljon magának.Másnap a csendből rájött, hogy vasárnap van. A világ mozdulatlan volt. csak távolból hangzott harangkongás.Marguerite misére ment. A férfi már nem érezte betegnek magát. Nagyon éhes volt. Főleg azt tartotta szükségesnek, hogy megszabaduljon az izzadságszagtól, és megborotválkozzon.Gyöngébb volt. mint gondolta, de azért lezuhanyozott. Reszketett a keze. mialatt a borotvával végigszáníott az arcán. Hirtelen kéc tojást nyersen felhörpintett. Hogy megfőzze, lábasra vagy fazékra lett volna szüksége, és félt. hogy utána nem lesz leLkiereje elmosogatni.Hogyan alakul a helyzet Marguerite és ő közte. most. hogy nincs többé oka ágyban maradni?Tiszta pizsamát és háziköníöst öltve, lement a pincébe, fát vágott, felvitte a szalonba, és begyújtott a kandallóba. Mintha be akarná jelenteni a feleségének, hogy felkelt, felhúzta a redőnyt. így az asszony tájékozódhat, mielőtt belép a házba, és ideje van eldönteni, hogyan viselkedjen.Neki kell döntenie, nem Émile-nek. A ház az övé. A bútorok208túlnyomó része az övé. Nem egy már akkor a mostani helyén állt, amikor megszületett. Frederic Charmois, bár több mint harminc évig éltek együtt, csak átutazott itt, és kevés nyomot hagyott, kivéve néhány fényképet és egy hegedűt valamelyik kulcsra zárt faliszekrényben.Bouin elrrehetne Marguerite távollétében, elvihetné a holmiját. Egy kézikocsi elég volna hozzá. Gondolt is rá. Majd újra gondolkozik rajta, ha kiegyensúlyozottabb lesz.Nyugtalan volt. A percek, a másodpercek lassan teltek. A kulcs tapogatózott, mielőtt beletalált a zárba, és a megszokott kattanást hallatta. Ha pár év alatt ennyire hozzászokott a ház zajaihoz, szagaihoz, légrezdüléseihez, akkor milyen hatást tehet a legcsekélyebb változás is Marguerite-re, aki itt élte le élete hetvenegy évét?Az asszony belépett az ebédlőbe, ahol ők sohasem étkeztek, de valamikor egy egész család gyűlt össze az ovális asztal körül, a petróleumcsillár alatt, amelyet egy idő után gázra, majd villanyra alakítottak át.Marguerite a konyhában volt. Nem maradt ott sokáig, de kinyitotta a hűtőszekrényt, tehát tudja, hogy a férje megevett két tojást.Felment a lépcsőn, belépett egykori lányszobájába. Emilé türelmetlenkedett, haragudott rá, hogy bizonytalanságban tartja. Szándékosan csinálja, hogy megbüntesse?Odafent a szobát virágos kreton díszítette. Az egyik sarokban gótíves kis íróasztal állt, ötvenöt éve Marguerite talán éppen itt bízta egy füzetre fiatal lányhoz illő gondolatait és érzelmeit.Ha akkoriban ismerhette volna.. . De ő akkor nyers modorú kőművestanonc volt, akire Marguerite egyetlen tekintetet se vesztegetett volna.Becsapódott egy kapu, a mérnöké, aki begyújtotta autója motorját, és visszament a házba, hogy szóljon a családjának. Ebben az évszakban bizonyára nem vidékre mennek. Nyilván valamelyikük szüleinél fogják tölteni a vasárnapot, esetleg egy fivérnél vagy nővérnél a környéken, vagy máshol.Mindenki egy többé-kevésbé szűk körben él. Az ő körüket,209Marguerite-ét meg az övét, ennek a háznak a falai határolják, amelyek közt csak kettesben vonszolják magukat.Angéle-lel sohase volt ilyen érzése, talán mert jóformán sohase maradtak otthon, legfeljebb étkezni, szeretkezni és aludni.Pedig kevés barátjuk volt. Elmentek hazulról, akárhová, elvegyültek a tömegben, ahol nem érezték magányosnak magukat.Vajon Bouin magányosnak érezte-e magát, amikor odaát lakott, és csak egy szobája meg fürdőszobája volt? Eszébe se jutott. Nem volt se szomorú, se mélabús, sohase támadt olyan aggasztó érzése, hogy légüres térben mozog.Itt néha azon tűnődött, hogy a tárgyak, a bútorok, a csecsebecsék valódiak-e. Minden a maga helyén volt, változhatatlanul, örökre.Amikor Marguerite televíziót nézett, néha megtörtént, hogy meglátta az arcélét, az asszony olyan merev volt, hogy Emilé csodálkozva hallgatta: bizony, lélegzik.Marguerite szándéka szerint történt így, mert félt ettől a mozdulatlanságtól, ettől a csendtől. Amikor leültek kettesben a konyhában, hogy megigyanak egy pohárkával émelyítő likőrjéből, az asszony hirtelen rájött, hogy valami megváltozott, az élet lehelete járta át a házat.Hogy a férfi maradhasson, hogy büntetlenül lehessenek kettesben, kénytelen volt hozzámenni, s egy reggel azon vették észre magukat, hogy házaspár lett belőlük.Kopott, öreg pár. Vajon az emberek, akik látták, a szomszédok, a szállítók, nem találták-e szánalmasnak vagy groteszknek ?Hát még akkor mit gondoltak volna, ha a házban figyelik meg kettőjüket!Egy ajtó becsukódott. Lépések. Egy másik ajtó. Emilé kivárta, amíg a nő lejön a lépcsőn. Elérte a folyosót, és habozott.Végül mereven és kifejezéstelen arccal belépett a szalonba. Szembefordult a férjével. Tekintetük keresztezte egymást, hiányzott belőle minden melegség, a kapcsolat lehetősége. Odanyújtott Émile-nek egy papírlapot, amelyet remegő, sovány ujjai közt tartott, szinte alig érintve.210A férfi nem olvasta el az írást azon nyomban, de végül is rápillantott, amikor a felesége elindult a karosszéke felé, s leülés előtt felvette a kötését a székből.ALAPOSAN MEGFONTOLTAM. MINT KATOLIKUSNAK, NEM SZABAD VÁLÁSRA GONDOLNOM. ISTEN ELŐTT FÉRJ ÉS FELESÉG VAGYUNK, EGY FEDÉL ALATT KELL ÉLNÜNK. ARRA AZONBAN SEMMI SEM KÖTELEZ, HOGY SZÓBA ÁLLJAK MAGÁVAL, ÉS MAGÁT IS NYOMATÉKOSAN KÉREM, HOGY TARTÓZKODJÉK A BESZÉDTŐL.Az apácáktól tanult nagy és szabályos betűivel alá is írta:MARGUERITE BOUINA játék megkezdődött.Másnap - első ízben, amióta a házban élt - megvetette az, ágyát, mégpedig abban a pillanatban, amikor az asszony a magáét.Nem azért tette, hogy bosszantsa Marguerite-et. Már meggyógyult. Elméje tiszta volt. Ha nem beszélnek egymással, ha nincs már köztük más kapcsolat, csak az aláírásuk a polgári anyakönyvben és a sekrestyében, természetes, hogy semmit se fogad el tőle.Talán gyerekség volt, de ragaszkodott hozzá, s amikor látta, hogy az asszony bevásárolni indul, ezt írta egy darab papírra:NEM   ESZEM   ITTHONCsak a szigorú becsületnek engedelmeskedett, amikor megakadályozta Marguerite-et, hogy kettőnek főzzön, miután elhatározta, hogy többé egy falatot sem eszik abból, amit az asszony készít.Egy közeli vendéglőben ebédelt, senkihez se szólt, és elkerülte a Denfert-Rochereau téri kávéházat, ahol ismerősökkel találkoz-'hatott volna.Anélkül, hogy bevallotta volna magának, sietett hazatérni, hogy megtudja, mit csinál az asszony. Amikor hazaérkezett a Sébastien-Doise közben levő házba, ott senkit se talált, és nem211tudta, hogy mihez fogjon. A helyzet zavarba ejtő volt. Más napokon sohase törte a fejét, hogy mivel foglalja el magát.Délután három volt. Kinyitotta a hűtőgépet, hogy megpróbálja kitalálni, mit evett az asszony, talált egy kis pástétommaradékot, két szem külön-küiön begöngyölt krumplit és egy tálkában zöldbabot.Az előző két napon Marguerite később ment el hazulról. Vajon ez azt jeienti-e, nogy ezúttal máshová ment ?Oktalanul gyötörte magát, felment az emeletre, kinyitotta a ruhaszekrenyt és megállapította, hogy Marguerite nem a gyapjú-kabátját vette fel, hanem az asztrakán bundáját, amelyet rendesen csak vasárnap hordott.Nem faggathatja ki; ha majd hazajön, kénytelen lesz megelégedni azzai, hogy megfigyeli, megpróbálja kitalálni.Vajon a papagáj megdöglött-e ?Haragudott magára, de elhatározta, hogy ezt sohase vallja be. Ugyan haragszik-e magára az asszony is, amiért megmérgezte a macskáját ?Felélesztette a tüzet a kandallóban, és éppen az újságját olvasta. amikor a felesége hazaért, felment az emeletre, majd lejött a konyhába. Csak egy pillanatra jelent rneg a szalonban, hogy elvigye a kötését.Az ebédlőben fog-e letelepedni vagy a konyhában, ahol nincs elég meieg ?Üres, színtelen órák, fény és árnyék nélkül, semmi sincs, csak gondolatok, amelyekre nem büszke az ember, felületes vagy éppen nevetséges kérdések.- Ki tudja, nogy nem próbál-e rnegmérgezni? És váratlanul ezt kérdezte magában:- Szomorú lennék-e, ha Marguerite meghalna ?Nem! Szomorú nem lenne. Boldogtalan sem lenne. Talán hiányozna az asszony. Nem szívesen látja meghalni az embereket. Nem azért, mert szereti őket, inkább azért, mert borzad a haláltól.Az ő korukban ugyan mennyi esélye van rá akár az egyiknek, akár a másiknak, hogy sokáig éljen?212Émile-lel megesett néha, amikor háton fekve aludt el, hogy ösz-szekulcsolta a kezét a hasán, de ha észrevette, mielőtt végleg elnyomta az álom, sietve helyet változtatott, hiszen így fektetik a halottakat, mielőtt olvasót csúsztatnának az ujjaik közé.Hol állítanák fel a ravatalt? A hálószobában? A szalonban? Részletesen elképzelte az egészet, beleértve a koporsó megérkezését, amely frissen fűrészelt fa illatát árasztja.Nem akart elsőnek meghalni. Azt sem akarta, hogy az asszony meghaljon. Másra kell gondolnia. Inkább elmegy, s a hideg és a szél ellenére jár egyet az utcákon. Mert a havat hideg északi szél követte, s nagyon gyorsan hajtotta a felhőket az égen.Nem mert bemenni a konyhába, amíg Marguerite ott tartózkodik, hogy megigya a pohár borát. Nelly borozója nincs messze. Elhatározta, hogy felkeresi, minden különösebb szándék nélkül. Ezúttal nem úgy van, mint máskor.Nellyt régóta ismerte, több mint líz, majdnem tizenöt éve. Amikor járni kezdett a Feuillantines utcai kis borozóba, még élt Nelly férje, akit mindenki csak Théónak nevezett. A keskeny és sötét portál fölött barna alapon sárgával ez volt kiírva: Sancerre-i bor-mérés.Egyetlen kék kő lépcsőfokon kellett lemenni. Földjét vörös kőlapok borították, ahova fűrészporí szórtak.A pult hátul volt, közel a konyha üvegajtajához, amelyet vékony függöny takart.Théo idejében főleg törzsvendégek jártak ide, a nap minden órájára jutott belőlük, kora reggel munkások, akik kávét vagy fehér bort ittak, mielőtt elindultak a műhelybe, aztán környékbeli kispolgárok, kereskedők, iparosok, akik értékelték a Loire menti borokat és Théo jókedvét.Arcszíne majdnem olyan élénk volt, mint a kockakövezet. Az volt a nagy esemény, amikor tíz óra tájban eltűnt a pult mögött a csapóajtón át, és lement a pincébe, hogy palackokba fejtse a bort.A felesége elfoglalta a helyét, és éppen a csapóajtóra állt rá.213- így biztos lehetsz benne, hogy nem szökik meg - tréfálkoztak vele.Nelly belevaló lány volt, húsz évvel fiatalabb Théónál. Már abban az időben se Bouin volt az egyetlen, aki hasznot húzott ér-zékiségéből.Mindig hajlandó volt szeretkezni, s olyan természetesen, mint ahogy a vendégei megittak egy pohárkával. Egy nap Emilé megkérdezte tőle, hogy hord-e egyáltalán bugyit, mire ő csúfondáro-san, de őszintén azt felelte:- Majd bolond leszek, hogy elpuskázzak egy lehetőséget?Igaz viszont, hogy Théo majdnem állandó jelenléte és az a körülmény, hogy a kávéház mindenki számára nyitva volt, továbbá a terepviszonyok megnehezítették és megkurtították a szerelem gyakorlását.Kora reggel, nyolc óra felé, még könnyen ment, mert Théo ilyenkor szokás szerint bevásárolt a környéken. Elég volt egy pillantás Nellyre, aki lustán a pultra támaszkodott, s az mindent megértett. Ő is egy pillantással felelt. Vagy igent, vagy nemet. Majdnem mindig igent.Kisvártatva bement a konyhába, s Bouin követte. Miután becsukták az ajtót, a tüüíüggönyön át jól láthatták, ha valaki belépett a kávéházba, ők maguk viszont láthatatlanok voltak.Állva kellett maradniuk és egy bizonyos meghatározott helyen. A nő annyira természetes mozdulattal húzta fel a szoknyáját, hogy nem is tűnt szemérmetlennek, mikor feltárta fehér, gömbölyű farát.Valóban élvezetet okozott neki is, vagy csak úgy csinált? Emilé feltette magának a kérdést, de nem tudott válaszolni rá. Lehetséges, hogy azért volt mindig hajlandó, mert sohasem elégült ki teljesen.Ha vendég érkezett, vagy akár maga Théo, a követendő eljárás egyszerű volt. Ki kellett lépni a másik ajtón, amely a kapualjba nyílt, s onnan továbbmenni az utcára.Nelly nyilván megöregedett azóta, hogy először próbált udva-214rolni neki, de minthogy Emilé is vele öregedett, nem vette észre a különbséget.- Egy pohár sancerre-it... -Két decit?Nelly kék papucsban bukkant elő a konyha mélyéből, ahol éppen egy fazekat tett fel a tűzre. Kezével hátrasimította a haját, amely mindegyre az arcába hullt.- Azt hittem, meghaltál...Ez a kijelentés nem a legmegfelelőbb pillanatban hangzott el, hiszen Emilé együtt élt a halál gondolatával, a Joseph halálának, talán a papagájénak, ki tudja, már a saját bármikor bekövetkezhető halálának a gondolatával is.- Igaz, hogy újra megnősültél ?Ajka dús, rózsaszín ívben nyílt szét, feltárva még mindig szép fogait, szeme nedves volt. A pultra támaszkodva, állat kezébe temetve, megmutatta Bouinnak a két fehér keble közti völgy bejáratát.Emilé mindig feketében látta, mintha annyi éven át folyton ugyanazt a ruhát viselte volna.-Igaz...- Azt mondják, hogy jó házasságot kötöttél, az asszony gazdag, saját utcája van...A férfi erről a témáról se szeretett beszélgetni, így hát kiürítette a poharát.- Tölts még eggyel... Te is iszol valamit ?- Egy kis fehér ribiszkebort...Nem nagyon tudták, mit mondjanak egymásnak. Emilé azon tűnődött, hogy leadja-e a szokásos jelzést.- Csak nem azt a kicsi, mályvaszín ruhás, öreg hölgyet vetted el, akinek a társaságában a Saint-Jacques utcában láttalak az őszszel?Ez szép, napfényes időben lehetett, mert Marguerite mályvaszín kosztümje elég könnyű volt, és rendszerint fehér kalapot viselt hozzá.215- Hogy múlik az idő, mi!... Kár, hogy nem látlak gyakrabban ... Nyugdíjban vagy ?-Egy ideje...-Itt nyugalom van... A régiek lassan-lassan eltűnnek... A fiatalok nem sokra becsülik az ilyen helyeket... Divatjamúltnak tartják, és nem is nagyon tévednek... Vannak napok, amikor azon gondolkozom, ne szökjem-e meg, ne töltsem-e vidéken hátralevő napjaimat. ..Ugyan hány éves lehet? Amennyire meg tudta ítélni, körülbelül harmincéves volt, amikor első ízben követte a konyhába. Théo hét éve halt meg embóliában. Nelly tehát ez idő szerint negyvenöt körül járhat, s az arca még sima.Amikor megözvegyült, semmit se változtatott a viselkedésén.Szabad volt. Többé senkinek se kellett számot adnia. Mégse hívta fel Émile-t egyszer se a szobájába. A férfi sohase látta teljesen meztelenül, kapcsolatukat továbbra is titokban tartották.Nellyt mindenki kis híján utcalánynak tekintette. Ennek ellenére szükségét érezte, hogy fenntartson magának egy kis kuckót, egy kis magánterületet, ahová senkit se engedett be.- Lefogytál...- Igen, egy kicsit...- Nem vagy jól?...- Influenzás voltam...- Gondjaid vannak?... Nem férsz össze a feleségeddel?- Dehogynem...A nő úgy nézett rá, mintha olvasna a gondolataiban. A macskája is így szokta nézni.- Oda se neki! - vetette oda Nelly, mintha ezt a következtetést vonta volna le a bizalmas vallomásból, amelyet Emilé elmulasztott megtenni.És kihúzva magát, jelt adott neki egy pillantással, egy alig észrevehető fejmozdulattal.Emilé nem mert nemet mondani. Amikor belépett a Sancerre-i bormérés-be, nem kellett-e számítania arra, ami bekövetkezett? Nem azért jött-e ide? Nem afféle próbatételről volt-e szó?216Követte Nelly t. Az asszony nevetve-nézett rá.-  Valid be, hogy haboztál... Egy pillanatig azt hittem, hogy visszautasítasz. . . Nem vágtál valami boldog képet. . . Hadd lássam, a régi vagy-e még. . .A nőt mulattatta a helyzet. Talán ebben rejlett egész titka. Ha olyan könnyen elfogadta a férfiak közeledését, ha olyan nyugodt szemérmetlenséggel izgatta fel őket, ezt talán n;m is annyira szexuális szükségletei kielégítésére tette, inkább azért, mert mulatott rajtuk.-  Ez az!... így már jobb...Emilé attól félt, hogy nem fog sikerülni, de lám úgy eligazodott az ismerős ölben, mint amikor tizenöt évvel fiatalabb volt, mint Angéle idejében, mint Marguerite-tel kötött házassága előtt.Gyerekes gondolata támadt. Szerette volna, ha felbukkan a felesége, hogy olyannak lássa, amilyen ebben a pillanatban... Marguerite-re gondolt, a mályvaszín kosztümre, amelyről az imént beszéltek, az asszony tegnapi és ma reggeli kifejezéstelen arcára.Innen irreálisnak látszott a Sébastien-Doise utcai ház. Irreálisnak látszott Marguerite is, a Doise-ok is, akiktől származott, az óraláncos férfi, a kekszgyár alapítója, a hegedűs férj, aki frakkban járt az Operába, a szobákban uralkodó félhomály, a fából rakott örömt;len tűz és a csendben, sötétségben eltöltött esték a televízió előtt.Szerette volna, ha e pillanat sokáig tart, hogy ebben a lelkiállapotban maradjon.-  Figyeled az ajtót? - kérdezte Nelly lihegve.Mert a férfi feladata volt a függönyön át ügyelni rá, hogy senki se lépjen be.-  Igen. . .Emilé ne^rn mozdult, várt egy kicsit, hogy kifújja magát, Nelly pedig leengedte a ruháját.Vége. Nem maradt más, csak egy konyha, amely alig világosabb az otthoninál, és a póréhagyma szaga, elkeveredve a hónaljszaggal és bor dohos szagával, amely az egész házat áthatja.217-Jó volt?- Köszönöm. . .Ezt Emilé őszintén mondta. Szerette volna kifejezni háláját. Nelly annyiszor részesítette élvezetben, anélkül, hogy bármit is kért volna, bármit is várt volna cserébe.A többiek, akik hozzá hasonlóan kihasználták az alkalmat, nyilván kurvának nevezték, amikor a cimboráik közt voltak.Emilé szelíd és hálás érzéssel gondolt rá. Szeretett volna hosz-szan elbeszélgetni vele, felmenni a hálószobájába, igaz meghitt-ségbe kerülni vele. Amikor megözvegyült, többször is majdnem komolyan gondolt az asszonyra, mert Théo már nem élt.Persze zavarta, hogy hozzá hasonlóan annyi ember megfordult már abban a konyhában. Tartott tőle, hogy Nellyből sohase lesz hűséges feleség. De vajon Angéle hűséges volt-e hozzá? Nem tudta, s inkább fel se tette magának a kérdést.Nellyben az tetszett neki, hogy annyira igazi nő. Bouin tisztában volt magával. Nagyon kedvelte ezt a nőt. Most már bánta, hogy ennyi időn át egyszer se látogatta meg.Ha rendszeresebben jár a Sancerre-i bormérés-be, talán nem is hagyja, hogy elbűvöljék.Mert igenis az történt, hogy elbűvölték, s ő elvesztette a kapcsolatot a világ többi részével. Emberekkel találkozott az utcán, de nem látta őket. Már nem tudta, mi a nő, gyerek, nevetés vagy sírás.Kísérteties világban élt, amely egyszerre volt pontos és megbízhatatlan. Ismerte a szalon tapétájának legkisebb virágát is, a Charmois idejében ejtett pecséteket, a fényképeket, azt a lépcsőfokot, amely nyikorog, és a repedést a korlátban.Ismerte a fényt a nap minden órájában, az év minden szakában, és ismerte Marguerite arcát, sovány sziluettjét, még soványabb ajkát, mellének túl fehér, túl gyöngéd bőrét, amikor este levetkőzik.Ez már rögeszme volt. Hagyta, hogy bezárják, s mo^t már életfogytiglan rab volt. Nem kellett volna elégetnie a levelet. Szövege218sokatmondó volt, Marguerite saját tulajdonának tekinti, és a vallás nevében megakadályozza, hogy visszanyerje szabadságát.- Mire gondolsz?Emilé igyekezett elmosolyodni.- Semmi különösre.. .- Pedig te nem tartozol azok közé, akik szomorúak szeretkezés után...Kedves volt tőle, hogy így beszélt.-  Sok férfi szégyelli magát, és nem mer többé ránézni az emberre. .. Vajon asszony is van-e ilyen?...KJs híján azt felelte, hogy legalább egyet mindenképp ismer, aki még el sem kezdi, és máris szégyelli magát.Egészében véve Nellynek igaza van. Emilé az emiékti közt kutatott.- Talán mi gyakorlatiasabbak vagyunk - mondta a nő.Két vendég lépett be, szürke munkaköpenyük tanúsága szerint lakatosok vagy nyomdászok.- Kétszer egy deci fehéret. . .Kezükkel intettek, lopva megnézték Émile-t, aztán folytatták a beszélgetésüket.-  .. .Akkor megmondtam neki, a szemébe mondtam, úgy, ahogy most itt állok előtted: ha ez így van, csinálja meg maga azt a javítást... Nézze meg az ember! Képzeld el: húsz frankot egy olyan melóért,*ami több mint három óra hosszat tartott volna!...Nelly rápillantott, s minthogy alig lehetett látni, kinyújtotta a karját, hogy felkattintsa a kapcsolót.- Az egészségedre, Justin...- Egészségedre.../Hatvan körüljárhattak. Még nem tudták, milyen gyorsan meg fognak öregedni.-  Mennyivel tartozom?- Három sancerre és egy ribiszke. .. Neked megszámítom két frank nyolcvanért... Egyébként másoknak is ennyiért számítanám. ..Emilé viszontlátta az utcát, a szelet, a fényeket, a kirakatokat,^                               219orrát megcsaplak a boltokból áradó szagok. Viszontlátta a férfiakat, a nőkéi, a kezüknél fogva rángatott gyerekeket, a kocsiban tolt kisbarjakat. Hz mindig így volt. És mindig így lesz. Körülötte zajlott az élet, de ő nem érezte, hogy részt vesz a zajlásban.Idegenné vált. Marguerite már őelőtte azzá vált. ki tudja, talán mindig idegen volt.A nagyon lakarosan öltözött kislán>, akinek a képmását tanul-mányozia, mintha már akkor is kívül állt volna a világon.A fényképet nézve, az embernek kedve lett volna megrázni, felébreszteni, így szólni hozzá:- Nézz körül!. . .Nézz körül és erezz! Fogd meg! A fákat, az állatokat, az embereket. . . Süt a nap. . . Vékony szálú, jótékony eső esik. . . Havazni fog, havazik. . . Nicsak, feltámad a szél. . .Fázol. . . meleged van. . . élsz. . . vibrálsz. . .Emilé lehorgasztott fejjel, gépiesen ment. nem is kellett figyelnie az útra. mintha csak egy istállójába visszatérő öreg ló lett volna.Befordi.lt a zsákutca sarkán. Itt csend uralkodott. Kevés volt a világos, komoran sárgás ablak. Egy ház. még egy ház, teljesen egyformák. Az utolsó ház. A kút a hátsó fal előtt és a meztelen emberke, aki kezében tartja a vizet köpő halat. . .A férfi előhúzta a kulcsát, szipákolt. mielőtt kinyitotta az ajtót, majd kifújta az orrát, s ha már benne volt. letörülte arcáról az esőt.2205Öt napon át házon kívül evett, örömtelenül. Reggel hatkor kelt, bezárkózott a fürdőszobába, lement a földszintre, készített magának egy csésze kávét, vagy mindjárt megitta a pohár borát.A földszint csendjében és ürességében elvégezte a háztartási munka ráeső részét. Nagy gondot fordított rá, mintha valamilyen észrevételtől vagy szemrehányástól tartana. Ez már rögeszme lett, a zongora sohase ragyogott még így.Utolsó feladata az volt, hogy lement a pincébe, fát vágott, felhozott egy kosárral, és begyújtott a szalonban.Marguerite fél kilenc tájban utcai ruhában jött le. Mintha észre se venné, hogy a férfi jön-megy körülötte, elkészítette a reggelijét, aztán magára öltve hétköznapi zöldes kabátját, elindult a Saint-Jacques utca felé.Megesett, hogy Emilé akkor is a nyomába eredt, ha semmire se volt szüksége, mert nem akadt más tennivalója. Hazatérése után az asszony berakta a vásárolt dolgokat a hűtőgépbe és a szekrénybe, felment az emeletre, hogy felfrissítse magát, és felvegye a bundáját.Naponta kétszer, délelőtt és délután, így indult el egy rejtélyes találkára, valószínűleg az állatorvossal, aki a papagáját ápolta.Bouin nem ismerte se a nevét, se a címét, csak annyit tudott róla - mert meglátta az ablakon át, amikor elvitte a flanellal letakart kalitkát -, hogy bicegő emberke, aki szűk felöltőt visel.Nem mert visszamenni a Sancerre-i bormérés-be, talán mert nagyon is kedve lett volna rá. Gyanúsnak találta, ahogy Nellyre gondol, tisztában volt a veszéllyel.221Nála nem kellett ügyelnie magára. Feszültsége felengedett. A Sébastien-Doise köz bonyodalmai semmivé váltak, elvesztették jelentőségüket, vagy éppen hóbortos színben tűntek fel.Ha elengedné magát, végül hozzászokna az ottani élethez, egy kicsit elpuhulna, pálinkát inna, s örömet szerezne magának Nelly-vel, valahányszor kedve kerekedne rá.Nem voltak tervei. A házban még semmi sem alakult ki végleg. Mindegyikük jött-ment, kereste a maga helyét, ritmusát, időbeosztását, egy kicsit úgy, mint egy zenekar, amikor a színházi árokban a muzsikusok a hangszereiket hangolják.A negyedik vagy ötödik napon - már nem számolta őket -Emilé messziről nyomon követte a feleségét, amikor az elment a délutáni találkára. Már sötét volt.Marguerite végigment a majdnem néptelen Santé utcán, elsétált a börtön fala előtt. Kevés volt a járókelő, lépteik nagyon messziről hallatszottak.Az asszony befordult a Dareau utcába, amely cseppet sem volt élénkebb, hogy végül is elérje a vasút mellett a Saint-Gothard utcát.Nem próbálta megállapítani, hogy követik-e. Korához képest elég gyorsan lépkedett. Aztán megállt egy furcsa építmény előtt, amely valamikor mintha tanya lett volna; a rácskerítés mögött belső udvar nyílt, jobbra parasztházzal, a két másik oldalon istállószerű, alacsony épületekkel.Amikor Marguerite átment a kövezett udvaron, kutyák kezdtek ugatni ezekben az épületekben, az asszony pedig egy tornácféleség lépcsője felé tartott, meghúzott egy csengőt, és megvárta, míg ajtót nyitnak.Mihelyt az asszony eltűnt a ház belsejében. Emilé közelebb lépett a rácshoz, és egy zománcozott táblán ezt olvasta:DOKTOR   PERRIN ÁLLATORVOSI   KLINIKA222Marguerite úgy járt ide, mint ahogy egy beteget látogatnak a kórházban, s ezek a látogatások azt jelezték, hogy a papagáj nem döglött meg.Bouin megbánta a tettét, bánta, még ha a macskáját megmérgezte is az asszony. Szerette volna megmondani a feleségének, de már késő volt. Különben se akarta megadni neki azt az elégtételt, hogy megalázkodik előtte.Ő is sajnálta, amit csinált ? Nem. Ő nem az az asszony, aki megbán valamit. Neki mindig igaza van. Biztos magában. A jó úton halad, elég csak ránézni magabiztos arcára, amikor, különösen vasárnap, visszajön a templomból. Ruhája ily snkor tömjénillatot áraszt. Azt mondaná az ember, hogy a pupillája világosabb, tisztább, mintha éppen megpillantotta volna a mennyország és az örök élet boldogságait.Emilé gyűlölte a vasárnapokat, a lárma hiányát, az üzletek leeresztett redőnyeit és az embereket, akikkel az utcán találkozott, akiknek nem volt semmi dolguk. Nem is úgy jártak, mint hétköznap. Sehová se mentek, vagy ha volt is céljuk, nem siettek.Unatkoztak ők is, kényelmétlenül érezték magukat jó ruhájukban, s mindig attól féltek, hogy a gyerekek bepiszkítják magukat. Amikor Emilé fiatal volt, az apja és az anyja közt majdnem minden vasárnap veszekedésre került sor, pedig derék emberek voltak, akik megszokták, hogy meghunyászkodjanak, és elfogadják az életet olyannak, amilyen.- Menj sétálni. . .És ő elment, a csatorna vagy a Szajna partjára. A kezébe nyomtak egy pénzdarabot, hogy nyáron fagylaltot, télen pár szem cukrot vegyen magának - a savanyúcukrot választotta, mert az tartott a legtovább.Még az uszályokon is mintha megdermedtek volna a családok, késő délután pedig már biztosan találkozott néhány részeggel az ember.Ezen a vasárnapon zárva találta megszokott vendéglőjét, és egészen a Leclerc tábornok sugárútig el kellett mennie, hogy meg-V223ebédelhessen. Később elsétált a Sancerre-i bormérés előtt, s annak is le volt eresztve a redőnye.Mit csinál Nelly vasárnap? iMisére biztosan nem jár. Nyilván sokáig ágyban marad, tesz-vesz a hálószobában, a konyhában, a sötét kis borozóban, ahol senki se zavarja.Délután talán moziba megy? Emilé sohase látta még az utcán. Csak fekete ruhában és papucsban ismerte.Marguerite nem ment el Perrin doktorhoz, aki vasárnap ugyancsak bezárt. Délután otthon maradt, a szalonban üldögélve nézték a televíziót, amely labdarúgó-mérkőzést közvetített, aztán néhány sanzont. Egy rajzfilmet. Egy cowboyfilmet.Morzsolták az időt. Az asszony kötött. Kétszer-háromszor Emilé úgy látta, hogy meglágyul az arca, s abban a pillanatban, amikor felemeli a fejét, már azon a ponton van, hogy megszólítja a férjét.A férfi egy kicsit megsajnálja. Minthogy Marguerite képtelen megtenni az első lépést, kísértést érzett, hogy ő legyen a kezdeményező. Ő is kinyitotta a száját, hogy mondjon valamit, például ezt:- Gyerekesen viselkedünk...Nem. Az asszony nem fogadná el magatartásuknak ezt a meghatározását.- Figyelj ide, Marguerite, mi lenne, ha megpróbálnánk elfelejteni, ami történt?Ez se jó. Ez a nő semmit se felejt el. Emlékszik - fogódzónak használt dátumokkal - minden csalódásra, minden sértésre, amelyet zsenge gyermekkora óta elszenvedett, minden bánatra.Szüksége van rá, hogy boldogtalan legyen, az emberek gonoszságának az áldozata, és leereszkedöen megbocsásson nekik.- Szegény asszony...Emilé a hibás. Nem kellett volna feleségül vennie. Mi ösztökélte, hogy annyi délután eljöjjön a kis házba, ahol Marguerite egy csésze kávéval, később egy pohár borral kínálta?Nem az hatott-e rá, hogy az asszony a fél zsákutca tulajdonosa,224Sébastien Doise lánya, finom teremtés a kissé hervatag eleganciájú pasztellszín ruháiban?Nem gondolt a pénzre. Nyíltan nem. A pénz mégis ott volt háttérként a Marguerite tulajdonát képező házsor mögött, s a halas emberke a szimbólum szerepét töltötte be.Bouin, majdnem véletlenül, egy olyan világba hatolt be, amelyet azelőtt csak messziről látott, s esze ágában se volt soha, hogy oda egy napon beengedik.Csakugyan beengedték ? Megjavított egy egyszerű csőrepedést. Az asszony megkínálta egy pohár likőrrel, mint egy munkást, aki befejezte a munkáját a házban.- Nem jönne el holnap megint egy csésze kávéra?A konyhában. Csak két hét múlva vezette be a szalonba.A fényképek hatással voltak rá, különösen a hintő, amelyet két ló húzott, és az is, amelyen Marguerite nagy szalmakalapjában a vízparton sétál.Megcsapta saját gyermekkorának lehelete, amikor többször látott elegáns nőket, akik felfogták szoknyájukat, amikorfiákerbe szálltak, vagy a Boulogne-i ligetben - ide csak kétszer-háromszor ment el, mert messzire esett hazulról - az amazonokat csodálta.- Voltak lovai az apjának ?-  Lehettek volna. De szívesebben bérelt kocsit egész napra. Én meg lovagolni tanultam egy lovardában.Emilé különösen a lovakon ábrándozott el.- Csak a lovardában ?-  Elmentünk sétálni a ligetbe a tanárral.Marguerite eleinte szívesen mesélt magáról, s ide-oda csapon-gott élete korszakai közt.- Kétszer egy héten a férjem elvitt este az Operába, ahol állandó zsöllyém volt...                      vMegőrizte a szecessziós selyemből készült, gyöngyhímzésű estélyi ruhát, amelyet ilyenkor viselt, és a finom, fehér sevrókesz-tyűt, amely könyökön fölül ért.- Holnap ne^jöjjön... Lakbérnegyed van, felvonulnak a bérlőim. ..225Hogy elhozzák neki a pénzüket. Ugyan mit érhet a még megmaradt hét ház ? Émile-nek fogakna se volt róla, de azt elbűvölő-nek tartotta, hogy a túlfűtött szalonban fogadja az embereket, akik leróják adójukat.Ha akarná, nem kellene házi munkákkal foglalkoznia. Ezt meg is mondta Bouinnak:-  Unatkoznám, ha semmit se csinálnék, ha pedig unatkoznám, belebetegednék, és olyan lennék én is, mint annyi asszony az én koromban, aki csak apró bajaira gondol...A férfi egy mozdulattal tiltakozott.- De igen!... Tudom, hogy mit beszélek. .. Nem felejtem el a születési évemet. . . De megfogadtam magamnak, hogy sohase fogok panaszkodni... Az ember akkor öregszik meg, amikor kényeztetni kezdi magát...Előfordult, hogy vasárnap sétálni ment Angéle-lel a Marne partra, Lagny felé. Mulatságból lökdösték egymást, s ha senkit se láttak, szívesen hemperegtek egymáson a magas fűben. Emilé emlékezett Angéle illatára, a nevetésére, mert gyakran tört ki szeretkezés közben kacagásban.- Te nem találod murisnak?... Nem tudom, ki találta ki ezt az izét, de szobrot érdemelne...A vasárnapi nyálnak, amikor hosszan csókolóztak, falusi íze volt.A fényképen Marguerite tűnődőnek, távolinak és olyan sebezhetőnek látszott, hogy a férfi szerette volna megvédeni.Alapjában véve egy kicsit a fényképeket vette feleségül, a félhomályban ragyogó rövid zongorát, a biedermeier és empire bútorokat, a zsákutca kútját és a Glaciére utca magas kéményét.Nemet kellett volna mondania. Elég naiv, elég bamba volt hozzá, hogy ezt ne értse meg, és boldogtalanná tette az asszonyt.- Ha moziba mennénk ?Mert megpróbálta elvinni szórakozni.- Mit játszanak?- Egy cowboy-filmet...- Borzadok a verekedéstől, a lövöldözéstől...226Néha elvitte vendéglőbe. Marguerite bizalmatlanul nézett körül, megtörölte a terítékét, evés előtt megszagolta a fogásokat.- Ezt margarinnal készítették... Vagy:- A pincér kezet moshatna, mielőtt felszolgál...Külön világban élt, láthatatlan.világban, amelyet kényére-kedvére színezett. S lám egy nagyon élő, lármás, súlyos léptű férfit kellett eltűrnie, aki rossz szivart szív, és állati szagot áraszt.S ami mindennek a teteje, a gondosan védett birodalomba bevezet egy állatot, amelyik úgy mászkál a bútorok mentén, ahogy a vadállat a ketrec rácsához dörgölődzik, mereven néz rá, s nem fogad el bizalmaskodást mástól, csak a gazdájától, az istenétől.Mert a Josephnek Emilé Bouin volt az istene, s ez bántotta Mar-guerite-et.Bouin nem hozott áldozatot feleségéért, nem próbált beleilleszkedni a világába.így élt ki-ki a maga sarkában, s bosszankodott a másik gesztusain, hangsúlyain.A gyerekek háborút játszanak kicsiben, ők most nagyban há-borúskodtak, még nagyobb szenvedéllyel.Mindegyikük elgondolta élettársa halálát, többé-kevésbé bevallottan mindegyikük kívánta is, ralélő akart lenni.Marguerite már meg is szabadult legnyilvánvalóbb ellenségétől, a macskától, amely már puszta jelenlétével is dacolt Doise-ék leszármazottjával és a család érzékenységével.Mért ne szabadulhatna meg egy napon ugyanolyan módon a férjétől is?A legtöbb mérgezéses bűntettet, így olvasta egy újságban, a nők követik el. A cikk azt is hozzátette, hogy nyilvánvalóan tízszer annyi mérgezés történik, mint amennyire rájönnek, mert a családi orvosok, ha betegről vagy öregemberről van szó, különösebb vizsgálódás nélkül kiadják a temetési engedélyt.Ez még nem volt félelem, de Emilé már kezdett bizalmatlan-kodni. Más oka is volt rá, hogy ne egyen többé a felesége főzté-227bői: elhatározta, hogy semmiben se lesz többé az adósa, megosztja vele a házi munkát.Minthogy már ágyaz magának, fát vág, tüzet rak, felpasztázza a padlót, porszívózik, mért ne készíthetné el a saját kosztját is, megtakarítva, hogy naponta kétszer vendéglőbe járjon ?Mint ahogy nem osztja meg Marguerite ágyát, az ennivalóját sem akarja összekeverni az övével, s nincs ellenére, ha elképeszti, sőt megharagítja az asszonyt.Hétfő délután elment a Barbés körútra.- Olyan nincs, amelyik kulcsra zárható ?Kétajtós, fehérre mázolt konyhaszekrény, olcsó, hazai fenyőfából.- Egy kis ráfizetéssel zárakat is szerelhetünk rá.. .- Jó zárakat - mondta Emilé nyomatékkal. - Nem olyanokat, amelyek egy hajtűvel is kinyithatók. . .A bútort csütörtök reggel szállították. Ezen a napon Marguerite nem ment el hazulról, hogy meglátogassa a papagájt, s az éjszaka egy részét átsírta. Ideges volt, a szeme vörös, az arca duzzadt.Döbbenten nézte az óriási, sárgára festett szállítóautót a nagy fekete betűkkel az oldalán, ahogy hosszasan manőverezett, mielőtt behajtott a zsákutcába.Tekintetével követte a szállítómunkásokat, akik bevitték a bútordarabot a konyhába, aztán megkérdezték:-  Hová tegyük ?Marguerite-hez fordultak, de ő nem méltatta válaszra őket, hanem elhagyta a helyiséget.-  Ide... a mosogatótól jobbra. ..- Nem gondolja, hogy túl nagy ?Éppen elfért az Emilé által kiszemelt helyen.Ezen a napon alaposan bevásárolt, konzervdobozokkal, olajos és ecetes üvegekkel, mindenféle csomagokkal jött haza.Délben, amikor a felesége fent volt az emeleten, elkészítette az ebédjét, egy óriási bifszteket, pirított krumplit, zöldborsót.Amikor Marguerite lejött, az asztalnál találta, s maga is elkészítette szerény ebédjét.228A konyha egy két méter széles udvarra és egy szürke tűzfalra nyílt. Minthogy evés közben óvakodtak egymásra nézni, ennél több látnivaló nem kínálkozott. Az utca, a város lármája nem hatolt el hozzájuk, legfeljebb néha egy repülőgép távoli zúgása az ég magasából.Odaát még nem kezdődött meg a munka. Csak annyit tudtak hallomásból, hogy a lakóknak felmondtak. Egyesek nővérképző iskola építéséről beszéltek, mások irodaházról, modern garázsról, luxuslakosztályokról...Ez az átkozott Sallenave-ok műve volt, akik kicsikarták az utca felét a túlságosan hiszékeny Sébastien Doise-tól. A telekért kapott pénzen megint bővíteni fogják az új kekszgyárat Ivryben.Eltelt egy hónap. Marguerite levelet kapott, s izgalom vett erőt rajta. Sietve felötözött, s gyors, apró léptekkel eltávozott. Émile-en még nem volt utcai ruha, így nem tudta követni.A férfi várt. Ugyanannyi időt töltöttek a v&rakozással, mint egymás kémlelésével, mert rosszul érezték magukat, amikor egyedül voltak a házban. A másik fél távozásai egy kicsit fenyegetésnek számítottak, különösen ha váratlan időpontban következtek be.Hová ment Marguerite?Hová igyekezett Bouin egyre gyakrabban délután négy óra tájban ?Megesett, hogy követték egymást, de nem rejtőzködtek, ártatlan arcot vágtak.              fEzen a napon Marguerite hazatérése ugyanolyan váratlan esemény volt, mint a bútorszállító autó behatolása a zsákutcába. Első ízben, amióta Bouin ismerte, az asszony taxin jött haza. A vezető kiszállt, hogy segítsen kivenni a kalitkát, amelyet nyilvánvalóan csak üggyel-bajjal helyeztek el a kocsiban. A Kokó kalitkáját, ez csak természetes.A férfi a szalon ablakából nézte őket. Marguerite, akit a sofőr nyomon követett, ragaszkodott hozzá, hogy maga cipelje a kalitkát, s óvatosan letette a járdára, miközben előszedte a kulcsot a táskájából, és kinyitotta a kaput.229Kifizette a taxit, valamit mondott, amit Bouin nem hallott, újra megragadta a flanellal letakart kalitkát, s pár pillanat múlva, anélkül, hogy egyetlen pillantást vetett volna a férjére, letette megszokott helyére.Emilé meglepetten, nyugtalanul, mozdulatlanul állt az ablak mellett. Látta, hogy Marguerite leveszi a flanellt, és gyöngéden nézi az ülőfán kuporgó papagájt.Minden tolla megvolt, a farka jobban ragyogott, mint valaha. Kidülledő szeme mereven maga elé meredt, s Bouin zavarba jött, mintha illetlen látványban lenne része. Valami természetelleneset sejdített. A madár nem mozdult, nem mozdult Marguerite se, áhítatba merült, mint egy szeretett lény ravatala előtt.A férfi végül rájött az igazságra. Az állat kimúlt. De kitömték, visszarakták a tollait, a szeme pedig üvegszem volt.Kisvártatva Marguerite feléje fordult, és keményen, kihívóan a szemébe nézett.Aztán odament egy kerek asztalkához, amelyen papír és ceruza volt. írt pár szót, letette a papírlapot a zongorára, és kiment a folyosóra, hogy letegye a kalapját és a kabarját.Emilé elolvasta:HA   HOZZÁNYÚLSZ,  ÉRTESÍTEM   A  RENDŐRSÉGETAz asszony nem jött vissza mindjárt a szalonba, időt hagyott Bouinnak, hogy megeméssze a figyelmeztetést. Mire visszatért, hogy elhelyezkedjen a karosszékben, a papagájtól nem messze, a férfi már ott ült a kandalló túloldalán.Ő is írt, egy noteszlapra, összehajtotta kicsire a papírt, és berakta a hüvelykujja meg a középsőujja közé, amellyel apró mozdulatot tett, hogy a felesége ölébe fricskázza a lövedéket.Ezúttal célt tévesztett.Idővel természetesen ügyesebb lett. Az üzenet most Marguerite térdét érte, és leesett a padlóra. Az asszony úgy tett, mintha semmit se látott, semmit se érzett volna. Sokáig maradtak mozdulatlanul. Marguerite többször is a papagájra nézett.230Végül leejtette a gombolyagot, s míg felemelte, felvette a papírdarabot is, amelyen első ízben volt a két szó:A MAC S KAKiegyenlítettek.Emilé memóriája már nem volt olyan, mint régebben. Nagyon jól emlékezett az eseményekre, hogy itt meg ott napsütésben vagy esőben járt-e, a városnegyed kereskedőivel váltott szavakra, az óriási homárra, amelyet Marguerite meghökkentésére vásárolt, az első szállítókocsira, amely az utcában két házzal lejjebb megállt.Emlékezett a levélkék szövegére, amelyeket írt, és azokra is, amelyeket a felesége tett le megvető grimasszal a zongorára vagy az éjjeliszekrényre.Az emlékezete a tények sorrendje, a dátumok terén hagyta cserben. Hajlamos volt rá, Vogy mindent egybemosson, holott két év telt el. Hogy megállapítsa az időt, az évszakokhoz kellett folyamodnia, meg a ruhákhoz, amelyeket ő meg Marguerite viseltek.Az első költözködés például március első felében folyt le, egy különösen ragyogó márciusban, az újságok statisztikákat idéztek, és virágzó gesztenyefák fényképeit közölték.Ha minden ablakot kinyitottak, a zsákutca nem volt olyan komor, olyan csendes. Az élet rezdülései futottak végig rajta, hangok hallatszottak a házak közt, egy gyerek, aki a kapuban játszott, és akit az anyja hívott, egy lemez, rádiózörejek s háttérként a közlekedő autók a Santé utcában, sőt még távoli visszhangok is a Saint-Jacques utca sarka mögül.Emilé az ablakpárkányra könyökölve nézegette a szétszedett bútorokat, amelyeket a fedett bútorszállító kocsiban felhalmoztak, és így felfedezte azoknak az embereknek az ízlését és egy kicsit meghitt szokásaikat is, akikkel csak a házuk előtt szokott találkozni. Meglepte egy volt katonatiszt írógépe és egy jókora231aranykeretes kép, amely tengeri csatát ábrázolt a XVII-XVIII. századi kalózok korából.Marguerite is nézelődött az emeletről, de ablaka zárva volt, s ő a függöny mögött maradt, nem mutatkozott. Láthatólag szenvedett, kevesebbet evett, mint valaha, és gyorsan öregedett.Megtörtént, hogy nem festette ki magát, holott a diszkrét festés ez idáig némi fényt adott arcbőrének. Az embert meglepte, menynyire elhervadt és megfakult szinte egyik napról a másikra.Soha be nem lépett a szalonba anélkül, hogy egy pillanatra meg ne állt volna a papagáj kalitkája előtt, az ajka mozgott, mint a templomban.Bouin nem bírt hozzászokni ehhez a néma jelenlétéhez. A halott papagáj több helyet foglalt el, mint az élő. Mozdulatlanná válva, rejtelmes és fenyegető arckifejezést öltött, mint azok az afrikai faragványok, amelyeket egy képkereskedő kirakatában látott.Most már nem kellett este flanellal letakarni a kalitkát.Emilé habozott, amikor időben pontosan el akarta helyezni Martin asszony korszakát. Vajon a szemközti házakban egymást követő költözködések alatt volt-e? Akkoriban szokatlan jövésmenést tapasztalt az ember a zsákutcában.Férfiak érkeztek autón, aktatáskával a hónuk alatt, jöttek-mentek, tervrajzokat tanulmányoztak, megálltak, újra megindultak, gesztikuláltak.Az építészek és a vállalkozók voltak a technikusaikkal. Egy idő múlva Marguerite becsukta az ablakot és elhúzódott, hogy ne lássa őket.A férfi néha azt remélte, hogy a felesége enged, változtat a magatartásán, emberi arccal, szelíd szemmel fordul felé, és megszólítja. Valamit mond. mindegy, hogy mit. Például egyszerűen eny-nyit:- Itt az ebéd ideje. ..Mint máshol, mint minden házban, mint mindenütt, ahol emberek élnek együtt.Megfeledkezett volna a macskáról? Lehet. Lehet, hogy csak rövid időre, különösen mert más sérelmeket is talált.232Alapjában véve - és ezt nem vallotta be magának - félt a feleségétől. Az asszony következetesebben gondolkozott nála, erélyesebb volt, jobban uralkodott önmagán. 'Emilé szükség esetén újrakezdte volna a régi életet, kész lett volna három nap múlva összeveszni, és újra levélkékhez folyamodni.Nem úgy az asszony. Ugyanannyi merevség volt az arcán, a tekintetében, mint a papagáj testében.Emilé sajnálta. Ez a feszültség végül is fájdalmassá kell hogy váljon, s a férfi már attól tartott, hogy Marguerite összeroppan.- Ugyan már! - felelte tüstént Vnmagának. - Egy ilyen nő sohase roppan össze. Amíg élsz, biztosan nem. A bőrödet akarja, és tudja, hogy a végén meg is kapja. Addig mindent elvisel.. .Nyár volt. Augusztusban járhattak, mert a mészáros és az olasz fűszeres szabadságon volt, és messzebbre kellett menni, hogy nyitott boltot találjon az ember. Mindenfelé cédulákat lehetett látni a boltok leeresztett redőnyén, s háromszor változtattak tisztítót.Bouin megszokta, hogy nyomon kövesse a feleségét, amikor az bevásárolt, bár ez még nem vált mindennapos kötelességgé. Egyes napokon ő ment el elsőnek; más alkalmakkor későn, tizenegy óra tájban indult el hazulról, hogy visszafelé jövet igyon egy kortyot.Többet ivott, mint azelőtt, és mindig vörös bort. Ettől elálmo-sodott étkezés után, de nem tartotta kellemetlennek ezt a zsibbadt-ságot, mert a valósághoz hasonlóbb álmokat biztosított, mint az éjszakai álmok. Kissé homályos valóságot. Hangokat, furcsa helyzeteket.Egy cseppet elnehezült fejjel, félig lehunyt szemmel ült a karosszékben. Egy darabig megkülönböztette a zongora fényes lábait, oroszlánmancs formájú talpait az üveg alátéteken. A kép észrevétlenül zavarossá vált, a Fontainebleau-i erdő egyik fája került a helyébe, s hallani vélte Angéle csúfondáros, közönséges, de any-nyira élő hangját.Amikor a baleset után hazahozták a kórházból, és Emilé vásárolt egy kanapét, mert Angéle csak pár lépést tudott mankóval233megtenni, a férfi már tudta az orvostól, hogy a felesége magatehetetlen marad, de meg volt győződve róla, hogy nem hal meg.Egy év múlva egy mentőautó újra elvitte a kórházba, s Emilé hónapokon át hetenként háromszor felkereste egy teremben, ahol hozzá hasonlóan más férjek is suttogva üldögéltek az ágyak mellett.~ M ég úszód? Nem túl keserves?Az asszony vígnak mutatta magát.-  Van egy jó barátnőm, az a kis vörös a harmadik ágyban. Lilinek hívják. Elárusító volt a Lafayette áruházban...Hat hónap múlva hazaküldtek a kórházból, de nem tartották titokban, hogy állapota súlyosbodott, és már semmit se tehetnek érte. Egy környékbeli orvos jött el hozzájuk néhanapján. Egy öreg takarítónő, Blanquet asszony, a nap nagy részét vele töltötte és főzött neki.Angéle lába felpuffadt. Aztán a hasa lett óriási. A veséjével volt baj. Véreset vizeit. De nem tudta, s nemegyszer odaszólt, magát nézegetve, míg a férje lemosta:- Mit szólsz hozzá ? Az ember azt hinné, hogy teherbe estem.. . Egy este, pénteken, május tizenhetedikén, Emilé a Chapellekapu közelében ellenőrzött egy építkezést. A művezető, a kövér León, régi pajtása volt.- Iszol egy pohárral ?- Vár a feleségem. . . Tudod, hogy ágyhoz van kötve. ..- Állva felhajtjuk. . .Nem maradt tovább öt percnél a kávéházban. Ahogy belépett a lakásába, Blanquet asszony hirtelen felállt a székéről, a szeme vörös volt. Mereven nézte a férfit, mintha túl heves visszahatástól tartana.- Egy percre se hagytam magára, esküszöm.. .Angéle halott volt. Az öregasszony zárta le a szemét. Ugyanolyan rejtélyesnek látszott, mint most Marguerite papagája.- Mikor történt ?- Félórája...Megfogta a még puha kezet, de nem bírta megcsókolni.234Az anyja mellett még csak egy Blanqnet asszony se volt abban a pillanatban, amikor örökre elment. Egyedül élt. A fia már megnősült. Néhány hete' rosszul érezte már magát, de azért felkelt, hogy ellássa a háztartást.Emilé minden este meglátogatta, édességet vagy gyümölcsöt vitt neki... A földön találta, nyitott szemmel, a konyhában:Olykor attól félt, hogy hazatérve holtan találja Marguerite-et a konyhában.Semmi hasonlatosság nem volt a három asszony közt, az anyja és Angéle, illetve kettőjük és Marguerite közt, és mégis szunyó-kálás közben hajlamosak voltak összeolvadni. Különösen a hangjuk, a szavaik, a mondatok, amelyeket kiejtettek. Talán némi bizalmatlanság a tekintetükben ?Ki tudja, hátha a közös vonás nem bennük, hanem Emilé-ben volt: a félelemérzet, olyan, mint gyerekkorában, amikor mindig volt miért szemrehányást tenni magának; egy kínos érzés, az a gondolat, hogy adós valamivel, nem tesz meg mindent, amit kellene, megérdemelné, hogy megszidják.Nem fontos, hogy júniusban, júliusban vagy augusztusban történt-e. Mindenképpen egy olyan időszakban, amikor Marguerite idegesebb volt, és nem bírt megmaradni egy helyen.Két-három napig Emilé nem ment utána, amikor bevásárolt. Nellyre támadt kedve. Végül is meglátogatta, szokás szerint feltette a néma kérdést, megkapta a jelet, és bement az asszony után a konyhába.- Azt hihetne az ember, hogy visszatérsz a régi szokásaidhoz... Nem féltékeny a feleséged ?- Nem vagyunk beszélő viszonyban.- Tréfálsz?- Nem, ez az igazság...- Várjál... Ez fáj...Hosszú csend. Emilé lihegett. Aztán Nelly leengedte a ruháját, és anélkül, hogy elvesztette volna a társalgás fonalát, ismét megszólalt :235- Azt mondod, hogy mindketten ugyanabban a házban laktok, és nem szóltok egymáshoz ?- Esküszöm...- És ha valami mondanivalótok van egymásnak ?- Cédulákat írunk...- Például: kedvem van szeretkezni...- Még sohase szeretkeztünk...- Nem izgat fel ? Vagy ő nem akarja ?- Ez is, az is... Nem tudom...Szükségét érezte, hogy beszéljen, de már haragudott is magára, mintha hiba, durvaság lenne Nelly előtt Margueríte-et emlegetni.A pultnál állt egy pohár sancerre-ivel a kezében, amikor a napsütötte utca felé fordulva éppen a feleségét pillantotta meg a járdán egy körülbelül tíz évvel fiatalabb nő társaságában, akit már látott vásárlás közben. Mindketten lassan lépkedtek, mintha meg akarnák hosszabbítani beszélgetésüket.Vajon Marguerite is éppen róla beszél?Már-már elment a kávéház előtt, amikor arra fordította a fejét. Nyilván meglátta a férjét, bár odabent félhomály uralkodott. Marguerite mindig mindent észrevett, mindent kitalált, különösen ha Émile-ről volt szó, és még inkább ha olyasmiről volt szó, amit Emilé el akart titkolni előle.-Ő az?- Igen.- Melyik a kettő közül ?- Az idősebb. Aki rózsaszín ruhát hord...- Mindig így öltözködik?- Csak világos, kicsit fakó árnyalatokat visel...- Meglátott...- Nekem is az az érzésem...- Bosszant?- Nem.- Én nem vagyok olyan biztos benne... Nem félsz majd visz-szajönni ?-Mitől félnék?236- Holnap eljössz?- Persze...- Egészségedre...Másnap mégse ment el Nellyhez. Valami történt a zsákutca végében álló házban. Négy óra tájban csengettek a kapun, ami ritkán esett meg. Marguerite, aki szemlátomást már várta a csengetést, sietség nélkül ment ajtót nyitni.- Hogy van, Martinná?A látogató sötétbarna és erőteljes asszony volt, férfias vállal és leheletnyi bajusszal.- Nem zavarom?Marguerite tudta, hogy Emilé a szalonban van, és ingujjban egy magazint olvas. Mégis bevezette a vendéget. Bouin már készült felállni, üdvözölni. Martinné habozott, majdnem kezet nyújtott, de már másfelé hívták.- Ide üljön, kérem... Ez a legkényelmesebb karosszék, állítólag ezt szerette a legjobban az anyám... Akit alig ismertem!... Iszik egy csésze teát?... Majd később?...Martinné kíváncsian nézegette Émile-t, a férfi zavarban volt. De visszavonulás lett volna, ha elhagyja a helyiséget, tehát ott maradt a helyén, és úgy tett, mintha olvasna.- Ritkán fogadok vendéget, hiszen tudja... Majdnem mindig egyedül vagyok. Kegyed egyike azoknak a keveseknek, akik meglátogatnak ...Martinné tekintetét követve, hozzátette:-Ne törődjék vele... Egy kicsit szánalomból mentem hozzá... Özvegy volt... Szerencsétlennek látszott... Éppen szemben lakott, az egyik lebontásra ítélt házban... Láttam, hogy az ablakban tölti a napjait... Egy nap meghívtam egy csésze kávéra, és elég jó benyomást tett rám... Ma már tudom, hogy csak félénk volt... Félénk és képmutató... Mert még soha serikit nem ismertem, aki ennyire képmutató lett volna, mint ez az ember. .. Talán nem is ő a hibás benne, ha mindent meggondolunk ... Rájöttem, bár későn, hogy egyáltalán nem olyan, mint237mások... Ha szólt hozzám, csak azért szólt, hogy gorombaságokat mondjon, és én megkértem, hogy inkább hallgasson...- Egy szót se szól magához ?Mint Nelly az imént! Csakhogy Marguerite kegyetlenebbnek, makacsabbnak bizonyult, mint ő a Feuillantines utcában.- Hónapok óta...- Egy szót se?- Egy szót se... Néha idedob egy galacsinná gyűrt cédulát, én el sem olvasom... Mert előre tudom, hogy csupa sértés... Bizonyítékom van rá, hogy egy kicsit gyöngeelméjű: amikor megdöglött a macskája, egy öreg, kóbor kandúr, amelyet ki tudja, hol szedett fel, engem vádolt, hogy megmérgeztem... Engem, aki szótlanul tűrtem a jelenlétét a házban, éjjelenként pedig a hálószobánkban ... A gazdája ágyán feküdt, és nem tudtam tőle aludni, olyan erősen horkolt...Kemény tekintetet vetett a férjére, a diadal parányi szikrájával a szemében. Új módot talált a bosszúra. Holnap, holnapután ez a Martinné elmeséli a történetet a Saint-Jacques utca minden boltjában, és szánalommal vegyes megrovással fognak ránézni.- Tudja, hogy mit művelt másnap?- Mikor másnap ?- A macska halála utáni napon... Látja a papagájomat...- Tgen... Szép állat... Beszél ?- Nem él...- Csodálkoztam is, hogy ennyi ideig meg se mozdul...- A legértelmesebb, a legragaszkodóbb állat volt a világon... Ez az ember féltékenykedett rá. .. A papagáj nem szerette... Ő meg egy rohamában, nem mondhatom másképpen, a vak düh rohamában kitépte a farktollait, és gúnyjelként egy vázába rakta. ..Martinné a fejét csóválva fejezte ki megrovását, s közben titokban Bouint figyelte.- Nyugodtnak látszik... - suttogta, mintha így akarná megszelídíteni.- Látszatra ilyen... Kívánom magának, hogy ne lássa, amikor238dühöng... Ha nem a Kokon tölti ki a haragját, biztosan én lettem volna az áldozata...- És nem fél ?- Tudja, az én koromban...Szíve mélyén Marguerite nyilván ujjongott, s ő azzal gyanúsította, hogy régóta készül erre a jelenetre. Nem akart távozni. Szökés lett volna.-  Kikísér a konyhába? Folytatjuk a beszélgetést, míg elkészítem a teát.Martinnénak egyáltalán nem volt kedve egyedül maradni azzal a férfival, akit ilyen szépen lefestettek neki az imént, tehát sietve követte Marguerite-et. Emilé csak a távolból hallotta a két nő halk beszédét, s azon tűnődött, mit találhat ki még az öregasszony.Akármi történjen is a feleségével, az egész városnegyed őt tartja majd a tettesnek. Egy ilyen finom modorú, szelíd, választékos teremtés! Egy asszony, aki születése óta ugyanabban a házban lakik, akinek első férjét mindenki tisztelte!Ugyan hol szedte fel ezt a vadembert ? Hát nincs igazuk, amikor azt mondják, hogy aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók?De tényleg honnan jött ez az ember? Egyáltalán tudja valaki ? Ismerik a múltját?A két nő visszajött, Marguerite az ezüsttálcával, amelyet sohase használtak.- Két kockacukrot ? -Kettőt kérek...- Süteményt?... Ez itt mandulás... Kitűnő...- Ugye az édesapja is süteményt gyártott... Ügy emlékszem... -A Doise-féle kekszgyár, igaza van...  Hosszú történet...Ennek a történetnek is rossz a vége... És majdnem ugyanolyan okból... Apám szánalomból felvett az irodába egy semmirekellőt, egy Sallenave nevű alakot... A felesége beteg volt, a fia nem akart tanulni, ő maga is panaszkodott az egészségére... Szóval a régi nóta... Fontos munkát bízott rá... És amikor a239fia megfelelő korba jutott, őt is felvette. . . Ha hiszi, ha nem, de tizenöt év múlva apámat kitették a saját vállalatától... És a zsákutca fele, amelyet most le fognak bontani, Sallenave-ék kezébe került. . . Eladták. . . A házakat földig le fogják rombolni. . . A helyükbe felépítenek egy nem tudom, hány emeletes épületet, és mj nem látjuk többé a napot. . . És még örülhetünk, ha nem rendeznek be egy garázst, ahogy egyesek beszélik, és nem lesznek benzinkutak az ablakommal szemben. . . Én elutasítottam a nekem tett ajánlatokat. . . Ha engedtem volna, eltűnne a zsákutca, amely az apám nevét viseli. . . Ugyan vegyen még egy süteményt . . .Mialatt szinte lázas buzgalommal beszélt, Martinné rövid pillantásokat vetett hol Emilé Bouinra. hol a papagájra.Megérezte, hogy van valami természetellenes a ház levegőjében.Időnként Marguerite-et is megnézte, ahogy csak asszonyok tudják megnézni egymást.Vajon feltette-e magának a kérdést, hogy melyiknek bomlott meg az agya: a férfinak-e vagy a nőnek? Vagy talán mind a kettőnek ?2406Négy napon át tartotta magát, négy zűrzavaros napon át, s már-már azt hitte, hogy fölébe kerekednek. Összeesküvést szőttek, hogy idegileg kikészítsék.Az évek hosszú során át, amelyet ebben a házban töltött, Marguerite sohasem engedett volna be egy olyan közönséges nősze-mélyt, mint ez a Martinné. Bouin most már valósággal a környék boszorkányának látta sötét tekintetével, feltűnően kifestett piros arcával és ajkával, lompos sötét ruhájában, amely alól régimódi fűző rajzolódott ki.Mindig pontosan négy órakor érkezett, mint az első napon. Emilé először az utcán felhangzó lépteit hallotta meg. Aztán elment az első ablak előtt, eltűnt egy pillanatra, s újra felbukkant a második ablak mögött.A következő pillanatban megszólalt a csengő. Emilé nem mozdult. Nem volt hajlandó átengedni nekik a terepet, mert megértette, hogy ha csak egy hüvelyknyit,is enged, lassan egész életterét elveszti.Az ötlet ördögi volt, csak rá kellett nézni Marguerite-re, s máris biztosra lehetett venni, hogy elégedett vele.Ő ment ajtót nyitni.-  Kedves, hogy eljött...- Annyira örülök, hogy beszélgethetek magával!... Nem mindennap találkozni magához hasonló nővel... Milyen hőség van ma!... Magánál hűvös a levegő... Az én lakásomban meg kell fulladni, s egész nap kénytelen vagyok eltűrni a szomszédok rádióját. .. És ha még ízlésük volna... De nincs... Csak azokat az ostoba dalocskákat hallgatják...- Jöjjön beljebb, kedvesem... Már elkészítettem a teát...241Egy pillantás Bouinra, aki mindig ingujjban ül a karosszékben. Ehhez ragaszkodik. Joga van itt lenni, tetszése szerinti öltözékben. A látogató nem őhozzá jön. Őt semmibe veszik. Vagy inkább úgy bánnak vele, mint egy háziállattal, mint egy kitömött papagájjal a kalitkában.-  Remélem, jól töltötte az éjszakát?- Tudja, az én koromban az ember már nem sokat alszik... Alighogy az ágyba bújik, minden baja eszébe jut...Hazugság! Marguerite ritkán ébred fel reggel előtt. A boszorkány Émile-re pillant.- Nem voltak újabb kellemetlenségei ?- Minden a régi... Megszoktam... Ha nem volnának jók az idegeim, már rég meghaltam volna, vagy az elmegyógyintézetben lennék...Emilé gyűlölte mind a kettőjüket. Be merte ugyanis vallani végre, hogy gyűlöli a feleségét. Kívülről hozott segítséget magának. A harc már nem volt egyenlő. Ki tudja, nem szed-e fel további Martinnékat is az utcán, hogy körülvegyék, mint egy cso-roszlyahad.Bouin túl sokat ivott. Már nem azért, hogy rövidke, kéjes szunyókálást biztosítson magának. Most már óránként szüksége volt egy-két pohár borra, hogy bátorságot merítsen belőle.A felesége szemmel tartotta. Hiába zárta el a palackokat a konyhaszekrénybe, amelynek kulcsát a zsebében tartotta, az asz-szony látta, hány üveggel hozott reggelente, és azzal is tisztában volt, hogy mért látogat el a férje egyre gyakrabban a konyhába.Ki tudja, nem mondja-e el mindenkinek, aki hajlandó meghallgatni, hogy a férje részeges? Martinná is tanúsítja. Minthogy nem győzi kivárni Bouin halálát, közvetlenül előidézni meg nem meri, Marguerite talán arra gondol, hogy zárt intézetbe juttatja ?Bouin félt. Még ha nem róla beszéltek is az asszonyok, ő mindig ott volt beszélgetésük hátterében a közbeszúrt és ékesszóló tekintetek közt.- Nem lehet azt mondani, szegény kis hölgyem, bármennyire megérdemelné is, hogy az élet elkényeztette...242- Sohase panaszkodtam... Ha Isten így akarja...- Szerencse, hogy hivő lélek... Én mindig azt mondom, hogy mihelyt valaki vallásos...- Sajnálom azokat, akik semmiben sem hisznek... Szeme Emilé Bouinra szegeződött.- Hát nem ők maguk az okai, hogy elállatiasodnak ?- Ha még csak ennyi volna az egész! Az állatok nem felelősek. . .A tea. Az ezüsttálca. Az apró sütemény. Egy ízben kiment a konyhába az üveg vörös boráért meg egy pohárért, és előttük kezdett inni.Hiba volt. Nem szabad újra elkövetnie. Ösztöne figyelmeztette, hogy nem vezetne semmi jóra.Megszokta, hogy naponta többször is betérjen egy kortyra egy kisvendéglőbe a börtönnel szemben, abba a vendéglőbe, amely ennivalóval látta el a szerencsés vádlottakat.Hallhatta a vendéglőst, aki így rendelkezett:- Két adag disznókarajt a Dilisnek... Sok krumplival és salátával. ..- Egy adag borban főtt kakast a Jegyzőnek...Majdnem mindegyik fogolynak volt ragadványneve. Senki se csodálkozott, hogy a rács mögött, négy fal közt élnek.- Majd-ha-fagy a gyengélkedőben van még?- Tegnap írták ki... A doki felfedezte, hogy nem betegebb nálam...A pultnál itta vörös borát. Még nem ismerték, felfigyeltek rá. -^ Maga nem ebbe a városnegyedbe való, igaz-e ?- Dehogynem...- Ügy rémlik, hogy már láttam az arcát...- A Sébastien-Doise közben lakom...Szükségét érezte, hogy igazolja jelenlétét, mintha felvételi vizsgáról volna szó. Itt nem úgy volt, mint Nellynél, itt állandóan jöttek-mentek a vendégek, olykor mindenféle különös népek, akik halkan beszélgettek a sarokban, odahívták a vendéglőst, a fülébe sugdostak.243- Nem annak a vén bolondnak a férje?Bouin igent intett, mintha csakis Marguerite-ről lehetne szó.- Miért nem adta el ? -Mit?- A házait, a fenébe is.. . Arról volt'szó, hogy megszüntetik a zsákutcát, és egy hatalmas épület kerül a helyére. .. Egész vagyont kínáltak a viskóiért, és a makacssága miatt az egész tervet meg kellett változtatni...Nellyhez is benézett, de nem indítványozta, hogy menjenek be a konyhába. Az asszony rögtön megértette, hogy Emilé csüggedt.- Baj van ?- Mindent megtesznek, hogy kikészítsenek... Ez a Martinné ez egy... ez egy...- Az a termetes barna nő, aki feketére festi a szemhéját?- Igen, az.- Aki a múltkor a feleségeddel volt ?... Két éve még kártyát vetett... Nem tudom, hogy mi történt, de a rendőrség is foglalkozott vele. .. Most már semmit se csinál. . . Úgy látszik, hogy van félretett pénze...- Nem bírom már elviselni őket...- Mért maradsz velük ?- Mert ha kimennék a szobából, győzelemnek tartanák...-  Furcsa ember vagy. .. Néha megesküdnék rá, hogy ez téged szórakoztat. . . Biztos vagy benne, hogy nem hiányozna a feleséged?- Gyűlölöm...- No, idd meg a borod, és próbálj másra gondolni: a természetre, a madárkákra...- Én komolyan beszélek...- Én is...   'És ráadásul az a szag: Martinné olcsó parfümben fürdött, amely az egész szalont átjárta. Marguerite, aki nem bírta a parfümöket, egy szót se szólt, s ebből kiderült, hogy valami cinkosság van köztük.Még mindig megesett, hogy Emilé messziről nyomon követte244a feleségét, amikor az elment a piacra. Marguerite már nem elégedett meg azzal, hogy délután együtt lehet Martinnéval - mintha véletlenül történne, találkozott vele az olasz fűszeresnél vagy a mészárosnál is, ahol együtt álltak sorba.Ötödik reggel a férfi már nem bírta tovább, s amikor belépett a borozóba, Nelly tüstént megértette, hogy ezúttal nemcsak azért jön, hogy egy-két pohár bort igyon, vagy eltöltsön pár percet a konyhában.- Azt hinné az ember, öregem, hogy nem áll valami jól a szénád. .. Mit műveltek ezúttal?-  Beszélnem kell veled...Emilé zavarában nem mert rátérni a tényekre.- Értsd meg, egy férfinak mégiscsak van méltósága...Nelly jót mulatott magában. Jobban ismerte a férfiakat, mint Bouin, s tapasztalatból tudta, hogy ha a méltóságukról beszélnek, akkor már igazán baj van.- Adj inni...- Ez már a negyedik pohár. -Már te is?...-  Ezt mért mondod.?- Mert a feleségem is számon tartja, hogy mennyit iszom... Reggeltől estig figyel engem... Rosszabb, mintha kisgyerek volnék, aki négykézláb mászkál a földön... Ha hazamegyek, úgy intézi, hogy elsétáljon mellettem és megszagoljon... A fürdőszoba az egyetlen hely, ahová bezárkózhatom...- Szegény Émile-em!...Nelly semmit se vett tragikusan. Szerinte ezek a házassági történetek mind hasonlítanak egymáshoz.- Szóval... a méltóságodnál tartottál...-  Hány szobád van odafent ?Az asszony összeráncolta a homlokát, mert erre nem számított.-  Kettő. Mért kérded?Emilé szégyenkezve, halkan folytatta:- Vénember vagyok, tudom... Nem azt javaslom neked, hogy úgy éljünk, mint...245- Mint két szerető, na jó!... Először is vedd tudomásul, fiam, hogy sohase bírtam férfi mellett aludni...  A bőre, a szaga miatt... Suttyomban szeretkezni, azt igen.. . De egymás mellett izzadni, nekiütközni egy karnak, lábnak, amikor nem számít rá az ember, azt már nem!. . . Théóval eleinte megpróbáltam.. . A férjem volt. .. Az üzlet miatt elmentünk az elöljáróságra... Nos, pár nap múlva megkértem, menjen el ágyat vásárolni... A hátsó szobában aludt. .. Pedig igazán szerettük egymást...- Tudta, hogy megcsalod ?- Mit akarsz ezzel mondani ?- Semmit...  Bocsáss meg. .. Azt szeretném, ha kosztos albérlő lehetnék... Fizetnék érte... Te szabnád meg az összeget .. . Nem zavarnálak. . . Nem vagyok tolakodó...- Nekem kellene főznöm rád ?- Talán. . . Jobban szeretném. .. De ha kell, házon kívül is ehetek. ..- Mennyi időre ?- Nem tudom... Talán örökre...-  Ennyire felzaklat az a vén feleséged ? Nelly fontolóra vette a dolgot.- Mennyit volnál hajlandó fizetni'?- Én már ott tartok, hogy a pénz nem számít. . . Jó nyugdíjat kapok a várostól.. . Spórolt pénzem is van...- Nem fogsz egész nap a kávéházamban lebzselni ?. .. A vendégek nem szeretik, ezt meg kell értened...-  Értem. . . Azt teszem, amit akarsz. ..- És ha a cimboráim jönnek?... Emilé a konyhaajtóra pillantott.- A te dolgod...- Nem kezdesz majd féltékenykedni?-  Mért kezdenék féltékenykedni ?- Nem valami kedves, amit mondasz...- Igazad van. . .- Adj időt rá, hogy meggondoljam.. .- Mennyi időt?...246-  Mondjuk, amíg újra eljössz holnap délelőtt...- Nem lehetne még ma?- Ennyire sürgős?A férfi nem felelt, de láthatólag ereje végéhez ért, tekintete kö-nyörgőre fordult.- Jól van! Gyere vissza egy félóra múlva... Mennyivel tartozom?- Az lesz a legjobb, ha máris számlát nyitok neked...Mint a törzsvendégeknek, akiknek a fogyasztását felírta egy füzetbe.- Hánykor kelsz ?- Hatkor... Akármikor fel tudok kelni... Behozom a szemetestartályokat, felhúzom a redőnyt, kisöpröm a helyiséget... Szokva vagyok az ilyesmihez...- Menj el sétálni egy kicsit...Emilé szót fogadott, de olyan szorongva, mint emlékezete szerint még soha. Ügy érezte, ez az utolsó szalmaszál! Nellynél nem gondolna többet Marguerite-re, se Martinnéra, se a zsák utcai házban ránehezedő fenyegetésekre.Nelly megérti. Ő mindenkit megért. Nincsenek előítéletei, az embereknek és az eseményeknek csak a jó oldalát látja.A hálószobák a félemeleten vannak, a szemközti járdáról látni félkörös ablakaikat. Bizonyára alacsony mennyezetűek, s fentről kétségkívül jól hallani minden lármát a borozóból és a konyhából.Nem ez-e az eszményi menedék? Már-már azt hihetne, hogy Angéle-lel él. Senki sem kémkedne utána. Akkor menne el hazulról, amikor kedve tartja, s hátra se nézne, hogy követik-e.A két hárpia nem fecseghetne többé ostobaságokat a jelenlétében, nem lesnék a hatást, hogy egy napon felhasználják ellene.Körüljárta a háztömböt, először az egyik irányban, aztán a másikban, gyakran megnézte az óráját, s végül belépett a homályos és hűvös borozóba.Egy vendég állt a pultnál, egy gipszfoltos köpenyt viselő munkás. Gipsz borította az arcát is, különösen a szemöldökét és247a szempilláját, s ettől olyan volt, mint egy lisztes képű  bohóc.Emilé félt. hogy zavarja őket. Éppen ebben a percben akarta a legkevésbé felbosszantani Nellyt. Várt egy darabig, már-már visszahúzódott, de Nelly értésére adta, hogy ez nem konyhavendég.- Mit iszol?-  Egy deci fehéret, mint mindig. . .- Egy decit vagy két decit ?-  Két decit. . .Vagyis csalt. Hetvenegy éves, és senkinek se tartozik számot adni. Mért mondott egy decit, amikor tudta, hogy Nelly két decit fog felszolgálni ?-  Még egyheti munkánk van itt a sarkon... - folytatta a bohócarcú ember. - Nem kellemetlen. . . Hárman vagyunk, és jól megértjük egymást... Elvihetek magammal egy üveggel a többieknek?- Azt is ebből a fajtából ?Nelly lement a pincébe lefejteni a bort, kinyitotta a csapóajtót, és fokozatosan eltűnt.Théónak jó élete volt, még ha rosszul végződött is; mert fiatalon, hatvankét vagy hatvanhárom éves korában halt meg.- Köszönöm, kis nagysága.. .A gipszmunkás nem bírta megállni, hogy tekintete el ne időzzön a duzzadó kebleken. Ha még egy hétig a környéken dolgozik, biztosan ő is kihasználja majd a lehetőséget, mint a többiek. Nagyon szőke volt. alig harmincéves, a szeme mosolygó.- Akkor hát ?-  Megpróbáljuk . . .-  Mikor jöhetek?- Amikor akarsz.. . Csak az ágyat kell felhúznom... Théo halála óta senki sem aludt benne...Emilé nem érdeklődött az ár felől.-  Ebéd után azonnal elhozom a csomagomat.. .-  Remélem, nem csapsz igazi költözködést?248Emilé annyira megkönnyebbült hogy az utcán kedve támadt fütyörészni. Neki ez megváltás volt, és azon tűnődött, hogy mért nem gondolt már korábban is Nellyre.Amikor belépett a házba, szeme kajánul csillogott. Élete legnagyobb meglepetése éri Marguerite-et. Áldozata kicsúszik a kezéből. Egyedül marad, nem lesz senki, aki után kémkedhetne, és Emilé mégpróbálta elképzelni a beszélgetést, amelyet a két nő folytat délután a teáscsészéjük mellett.- Mindent elvitt? - kérdezi majd az a vipera Martinné.- Nem. Csak egy nagy bőröndöt...- Talán elutazott?... Valaki meghalt vagy megbetegedett vidéken?- Nincsenek rokonai... Soha nem kap levelet, legfeljebb prospektusokat. ..- Milyen arcot vágott?- Mint aki dacol velem...- Biztos vagyok benne, hogy visszajön...- Gondolja?- Nem követte?Marguerite erre biztosan elpirul, mert bizony hogy követte. Emilé jól megtréfálta, ily módon bizonyítva, hogy visszanyerte lelki egyensúlyát.A bőrönd nehéz volt. Elcipelte a Saint-Jacques térig, ahol állandóan két-három taxi várakozik.Marguerite nem bujkált, úgy tíz méterrel mögötte jött, s amikor a férfi hátrafordult, észrevehette a zavart az arcán.- Majd meglátod, öreglány...Az asszony sietségében megfeledkezett róla, hogy minden eshetőségre magával hozza a kézitáskáját, így hát nem is volt nála pénz. Emilé beült az első taxiba, és odaszólt a vezetőnek:- Keleti pályaudvar...A pályaudvar, ahonnan 1914-ben a frontra indult.Az asszony ott maradt a járdaszélén mályvaszín ruhájában, és nem hitt a szemének. Amikor elértek a Belfort-i Oroszlán-hoz, Emilé előrehajolt:249- Hajtson pár percig, amerre akar... Majd aztán megmondom, hová megyünk...- És a Keleti pályaudvar?- Meggondoltam magam... -ön fizet...Végül odaszólt halkan, miután kiszámította, hogy Marguerite közben már hazaérkezett:- Vigyen a Feuillantines utca sarkára...- Melyik sarkára?- Mindegy...A nap sugarai merőlegesen tűztek le rá, melegen és ragyogóan. Párizsnak jó szaga volt. Évek óta nem szívta úgy be a város illatát, mint most.Ugye jól megtréfálta az asszonyt? Meglátja majd végre, hogy ő nem háziállat, amelyet azért vásárol meg az ember, hogy kedvére idomíthassa.Most fogyasztja az ebédjét, egyedül az asztalnál, egyedül a konyhában, egyedül a házban, olyan arckifejezéssel, mint aki nem éhes, mint akinek soha sincs étvágya.Egy tiszta lélek, a köznapi dolgok fölött lebegve!- Már itt vagy ?... Azt mondtad...Nelly éppen evett, ő is egyedül, de derekas étvággyal.- Leteszem a bőröndömet, és megyek... Nem volt türelmem várni, és még egyszer egy asztalnál ebédelni vele... Vendéglőbe megyek...Nelly habozott, felajánlja-e neki, hogy megosztja vele az ebédjét, amely étvágygerjesztő volt; a vöröskáposztában főtt, duzzadó, leves toulouse-i kolbászkák kellemes fokhagymaillatot árasztottak.Inkább elkerülte a precedenst. Gyakorlatias észjárású asszony volt, mind a két lábával szilárdan a földön állt. Ismerte a férfiakat. Azért tudott kijönni velük, mert nem kért tőlük többet, mint amennyit adni képesek.- Jó étvágyat...- Neked is...A férfi hálásan rámosolygott, és megfiatalodva távozott.250Világéletében mindig új meg új szokásokra tett szert, többé-kevésbé szigorú időbeosztást alakított ki, s gyakran észre se vette.Hetekig, hónapokig, évekig kitartott mellette, míg aztán minden látható ok nélkül kialakult egy másféle életritmus másféle szabályaival, másféle időrendjével vagy új rögeszméivel.Kezdetben a szüleinél élt, előbb mint fiatalember, aztán a házassága első szakaszában Angéle-lel. Négyesben éltek, nem mindig könnyen, mert anyja nehezen tűrte a menye jelenlétét. Az apja viszont - bölcsességből vagy fásultságból - óvakodott közbelépni.Az anyja különösen az étkezések időpontja tekintetében mutatkozott szigorúnak, s ha főzött, senkit sem akart látni maga körül.- Menj el sétálni... Ez való neked a te korodban... Jobban szeretem, mintha lépten-nyomon az utamban vagy...Ennek következtében sokat tartózkodtak a szabadban. Gyalogoltak. A rakpartokat jól ismerték Charentontól a Pont-Neufig, és megtörtént, hogy késő estig sétálgattak.Amikor lakást béreltek egy kávéház fölött, gyakran ettek vendéglőben, akár azért, mert Angéle reggel visszafeküdt aludni, akár mert kedvük kerekedett valamilyen különleges fogásra. Azzal szórakoztak, hogy rokonszenves és olcsó kocsmákat fedeztek fel, ahol rekeszes állványban tartották a vendégek szalvétáit.így került sor Mélanie-ra a Borpiacnál, Charles papára a Saint-Louis-en-1'íle utcában, meg másokra is, s mindegyikhez más szagok, más színek tartoztak.Ugyanígy volt a vasárnapokkal is. Egy tavasszal Emilé motorkerékpárt vásárolt, amely,elvitte őket a Fontainebleau-i erdőbe, de mikor éppen hogy csak elkerültek egy balesetet, Angéle megijedt, és eladták a gépet.Két éven át törzsvendégek voltak a lagnyi vonalon, és ismertek minden jó helyet a környéken.Zöldvendéglőkbejártak táncolni. Emilé horgászni kezdett, s a felesége megpróbálta utánozni.Aztán a kórház, ahová mindig korán érkezett, ahol mindig251ugyanarra a padra ült, átfutotta a frissen vett esti lapot, s mor-gott, ha a csengő előbb jelezte a látogatás kezdetét, mintsem elolvashatta volna a főcímeket.Özvegysége, magányos élete a zsákutcában, az ablak mellett habzsolt regények, a kisbaba sírása a földszinten, az alsóspartik a Denfert-Rochereau téri kávéházban...Marguerite...És most megint új világba került, amelyhez, viselkedésére és mozdulataira ügyelve, próbált alkalmazkodni.Nelly szobája az: utcára nézett, az övé nem. Ablakából csak egy másik ablakot látott, s annak az üvege olyan piszkos volt, hogy nem lehetett kitalálni, mi van mögötte. Valahol egy láthatatlan műhelyben egy kalapács fémet kalapált lassú, szabályos ritmusban. Megtörtént, hogy Emilé számlálni kezdte az ütéseket, és várta a jótékony szünetet.Nem panaszkodott. Örült, hogy megszabadult a zsákutca légkörétől.- Mit csinálsz napközben?- Sétálok, olvasok...- Ha nem látsz elég jól a szobádban, letelepedhetsz az enyém-berr, az ablak mellé, feltéve, hogy nem szívod azokat a rossz szivarjaidat. ..Rá nem haragudott meg érte, nem úgy, mint Marguerite-re.- Nagyon szívesen segítenék neked...- Majd meglátjuk...Nelly arckifejezéséből ki lehetett találni, hogy nem örül valami nagyon, amiért elfogadta a férfi jelenlétét.- Hát... furcsa fickó vagy...Emilé könyveket vásárolt alkalmi áron, ötöt vagy hatot, egész kis könyvtárat.Először tért vissza a Denfert-Rochereau téri kávéházba. A tulaj megismerte.- Nicsak!... Maga az!... Beteg volt?Gondterhelten nézett rá, mintha Bouin rossz bőrben volna. Igaz, hogy sokat fogyott az utóbbi időben.252Főleg a nyakán látszott. Az inggallérja lötyögött, kilátszott kiugró ádámcsutkája meg kétoldalt a petyhüdt bőr. Az ablak melletti asztalt nézte, ahol a barátai szoktak kártyázni.- A régieket keresi?... A nagy Désiré meghalt, van már egy éve is, az Ezredes meg, ahogy neveztük, pedig sohase volt több számvevő őrmesternél...- Vele mi történt?- Rosszul lett az utcán... A kis kövér... Várjon... A nyelvem hegyén van álneve... Loireau?... Voiron?... Akinek papírkereskedése volt az Orléans-i kapunál...  Na mindegy... Visszament a falujába, a Dordogne-ba, ahol rokonai vannak... A többiekkel nem tudom, mi lett... Itt mindig nagy a jövés-me-nés... Mit iszik ?...- Bordói vöröset...-Joseph!... 'Egy bordói vöröset...  Hát maga?...  Elégedett?. .. Kedvére alakulnak a dolgok?- Nem panaszkodhatom...- A felesége, ugye, meghalt?... Baleset érte?... Látja, hogy emlékszem a vendégeimre... A nevük néha nem jut az eszembe, de jó arcmemóriám van... Most is a negyedben lakik?- A Saint-Jacques tér közelében...- Csak nem maga az, aki... Megvan!... Maga vette el egy egész köz tulajdonosnőjét...- Csak egy házsorét... - igazította helyre Bouin.- Akkor is szép hozományt kapott... Szemben új házat építenek, így van, ugye ?- Még nem építik... Még nem kezdődött el a munka... Egyes lakók csak a jövő hónapban költöznek ki...- Játszótársakat keres egy partihoz ?- Nem fontos...Nem ismerte a játékosokat, akik elfoglalták a hajdaniak helyét. Fiatalabbak voltak.- Ezek bridzselők. Este nyolcig, vannak itt... Az alsósjátékosok négy óra felé érkeznek...Nagy kerülővel tért vissza a Feuillantines utcába, hogy átvág-253hasson a Montsouris parkon. Kis híján végigment a Santé utcán, hogy egy pillantást vessen messziről a zsákutca végében álló házra, de nevetségesnek találta az ötletet, és lemondott róla.A lakók bejáratán át ment be, és félig kinyitotta a konyha ajtaját, hogy beszólhasson:- Felmegyek...Tapintatosan viselkedett. Alig érkezett meg, máris félni kezdett, hogy megunják a jelenlétét, szinte lábujjhegyen élt. Olvasgatott, kiment egy időre, hogy elszívjon egy szivart, újra felment, és az utcán jövő-menő embereket nézegette.Szerette a Nelly szobájában uralkodó illatot, ezt az elég erős szagot, amely eszébe juttatta az asszonnyal a konyhában töltött kurta perceket.Hét óra tájban újra lement, hogy elsétáljon vacsorázni. Nelly a pult mögött tartózkodott, vele szemben fél tucat vendég. Emilé evés közben újságot olvasott, és elképzelte Marguerite-et, amint egészen egyedül van a konyhájában, hacsak meg nem hívta Mar-tinnét.Jó szórakozás lett volna elbújni egy sarokban, amikor délután, pontosan négy órakor Martinné megérkezett.- Jó, hogy megszabadultam tőle!... - Marguerite nyilván így sóhajtott fel.- Én gyalázatosnak tartom ezt az eljárást azok után, amit maga tett érte... Ha arra gondolok, hogy maga befogadta, mint egy macskát az utcáról. ..Ha Martinné ezt mondta, hibát követett el, mert abban a házban macskáról jobb nem is beszélni. Talán kutyát mondott?- Nem fél egy kicsit, ha arra gondol, hogy milyen lelkiállapotban van az az ember?-Mitől féljek?- Nem tudom... Az az ember nincs egészen észnél... Vajon hallotta-e a felesége, amikor azt mondta a sofőrnek,hogy vigye a Keleti pályaudvarra ? Ha igen, akkor biztosan azon töri a fejét, ugyan hová mehetett. Emilé senkit sem ismert kelet felé, sem a környéken, sem a távolabbi városokban. A tizenné-254gyes háborúra volt szükség, hogy ezen a pályaudvaron szálljon vonatra. Később, Angéle-lel, sohase mentek messzebb Lagnynál. Amikor hazatért, Nelly az asztal sarkán evett.- Jól vacsoráztál ?- Rostélyost hasábburgonyával...- Imádom a hasábburgonyát, de sohase csinálom, mert be-büdösíti a helyiséget, és azt a vendégek nem szeretik... Megesik, hogy vasárnap eszem, ha rászánom magam, hogy elmenjek hazulról. ..- És máskor mit csinálsz?- Alszom... Hallgatom a rádiót... Olvasok, de nem sokat, mert nem rajongok a könyvekért... Mindig ugyanaz van bennük, és szinte semmi sem igaz az egészből...- Hány órakor szoktál zárni ?- Amikor kedvem támad lefeküdni... Este jóformán senki se jön... Nagy ritkán egy-egy vendég... Állva felhajt egy pohárkával. .. Jól jön persze az is, hiszen úgy sincs más tennivalóm...- Hát én megyek...- Miért?- Félek, hogy zavarlak... Megígértem...- Alapjában véve félénk vagy... Sohase hittem volna... Nem kószáltál véletlenül a Santé utca környékén?- Azt már nem! Mért mentem volna oda?- Nem tudom... Talán hogy egy pillantást vess messziről a feleségedre, és megtudd, hogyan fogadta a dolgot... Akarod, hogy megmondjam neked?... Ugyanúgy szükségetek van egymásra, mint két fiatal házasnak... Ne tiltakozz... Majd meglátod. .. Nem adok neki két hetet, és újra nála leszel...- Akkor már inkább... Nem is tudom... Akármit...- Na jó, mondjuk, hogy tévedek... Tudod, mit? Amíg elmosogatok, kiteheted a szeméttartályokat a járdára. Az udvarban, a folyosó végén megtalálod őket. Vörös karika van rajtuk. Minden lakónak megvan a maga színe vagy kezdőbetűje, különben nem ismernénk ki magunkat, és mások szemetét cipelnénk...Nelly elolvasta az újságot, de kétszer is félbeszakította egy-egy255vendég, Bouin pedig mind a két alkalommal eltávozott, arra az esetre, ha a nőnek szüksége lenne a konyhára.- Mondd csak, befejezted már? Úgy jársz itt ki-be, mint azok az emberkék a svájci barométereken... Mit képzelsz?... Hogy jutalomként minden vendégnek felajánlom a faromat?...  Na jó! Nem te vagy az egyetlen, lesznek mások is... De minthogy kedvtelésből teszem, jogom van válogatni.. .Tíz óra felé mentek fel. Emilé húzta le a redőnyöket.- Te is korán szoktál lefeküdni ?- Igen... hacsak nincs érdekes műsor a televízióban...- Nekem nincs televízióm... Egy tévé sokba kerül... Bouin megfogadta magában, hogy másnap vesz egyet Nelly-nek. Kellemes lesz együtt nézni esténként az adásokat.Anélkül, hogy észrevette volna, máris kiépített magának egy kis világot - elég hasonlót ahhoz, ahonnan csak az imént menekült el.-Nincs fürdőkádam, csak zuhanyozóm... Ez az ajtaja... Nyáron nem melegítik fel a vizet... Igaz, hogy nincs is szükség meleg vízre. ..Nelly a fején keresztül lehúzta magáról a ruháját. A két szoba közt nyitva volt az ajtó. Emilé levetette a zakóját, a nyakkendőjét, s habozva várt, mielőtt a vetkőzést folytatta volna.- Mit csináltál ma délután ?- ittam egy pohárral a Denfert-Rochereau téren... Egy kávéházban, ahová valamikor naponta eljártam kártyázni... A cimborák szétszóródtak.. . Az újakat nem ismerem...- És aztán ?-  Elmentem a Montsouris parkba, és leültem egy padra...- Hogy a fasorban játszó gyerekeket nézegesd? Az asszony gúnyolódott.- Vagy hogy morzsát szórj a madárkáknak ?- Mért nevetsz ?- Csak úgy... Az élet mulatságos... Te nem találod mulatságosnak ?... Na tessék! Ebben a pillanatban egészen összehúzod magad, nehogy becsukjam az ajtót, mielőtt teljesen levetkő-256zöm...   Ismered a faromat, de sohase láttál meztelenül... Valid be!- Igaz... Elég gyakran gondoltam rá esténként...- Míg megpróbáltál elaludni  a vén feleséged hálószobájában!. .. Na jó, ha kedved van rá, ünnepeljük meg szeretkezéssel, hogy idejöttél... De nem az én ágyamban, nem is a szobámban ... A te szobádban...Miután meztelenre vetkőzött, a helyükre rakta a ruháit, s közben zavartalanul jött-ment. -Tehát?- Igen... - dörmögte a férfi.Még rajta volt a nadrágja és az inge.- Én inkább...Nem mert jobban levetkőzni. Arca szükség esetén illúziót kelthetett, de lefogyott teste öregemberé volt, s félt egy szánakozó vagy gúnyos tekintettől.- Hogy akarsz?Bár ott volt az ágy, a végén pontosan úgy csinálták, mint lent, az ajtó mögött.- Na jó! Most bezárkózom és alszom. Jó éjszakát... Gúnyosan egy csókot lehelt a homloka közepére, és visszavonult a szobájába - Emilé hallotta, hogy ágyba bújik.A következő nap nagyjából hasonlóan telt el, azzal a különbséggel, hogy estére már beállították a televíziót a konyhába. Köszönetképpen Nelly odaszólt neki, amikor a készüléket meghozták:- Nem is vagy buta, hallod-e... -Miért?- Csak úgy mondom... Ez majd segít eltölteni az estéket... Szoktátok nézni a televíziót az öreglánnyal?- Igen...- És a másikkal ?- Akkor még nem volt...Vasárnap Nelly délelőtt tizenegyig ágyban maradt, s amikor ajtót nyitott, még egészen kába volt az alvástól.257-Itthon maradtál?- Vártam, mikor kelsz fel, hogy meghívjalak ebédre egy jó vendéglőbe, ahová akarod, a városba vagy a környékre...- Ilyen gazdag vagy?- Örömet szerezne nekem... Ehetnél hasábburgonyát...- Mit szólnál Saint-Cloud-hoz ? Volt ott valaha egy zöldvendéglő a parton, igazi lugasokkal. Théóval jártam ott. Nem is tudom, hogy megvan-e még...Metróra szálltak. Emilé először látta az asszonyt házon kívül, vászonruhában, fehér cipőben. A Szajna partján keresgélték a zöldvendéglőt, a végén meg is találták, s majdnem egy óra hosszat kellett várniuk, amíg asztalt kaptak.- Tudod, hány éves voltam, amikor először jöttem ide? -Húsz?- Tizennyolc... Akkor még kurva voltam a Sébastopol körúton ... Théo úgy csípett fel, mint akárki mást... Hárman voltunk barátnők ugyanazon az utcasarkon, s a sötétben találomra választott... Utána nem ment el mindjárt... Mindenfélét kérdezett. .. Nekem ez nem is tetszett... Sok olyan pasas van, aki csak azért fizet egy lánynak, hogy elmeséltesse vele az élettörténetét, mások meg nem győznek siránkozni a balsorsukon... Aztán visszajött, és azt javasolta, hogy ebédeljünk kettesben, és kihozott ide, na, mit szólsz!... Nem sejtettem, hogy három hónap múlva a felesége leszek...   Hát nem végtelenül röhejes? Ma ugyanitt vagyok veled, aki...Nem folytatta. Emilé szerette volna tudni, mi volt, amit majdnem kimondott, de nem merte unszolni.Sétálgattak a Szajna partján, és elnézegették az uszályokat, végül hazamentek, és Nelly kijelentette:- Na jó! Kivételesen itt ehetsz velem.. . Vasárnap este megelégszem sonkával és sajttal...Megnézték a televíziót. Nelly nem értette a folytatásos filmet, mert nem látta az előző adásokat, mire a férn elmesélte neki a történetet. Csak tizenegykor mentek fel, és mindjárt elváltak egv-mástól.258- Sietek ágyba bújni... Fogadok, hogy napszúrásom van... Olyan ritkán szoktam elmenni hazulról...Bouin hétfő reggel azzal lepte meg az asszonyt, hogy felsöpörte a kőpadlót, rendbe tette a konyhát, és megfőzte a kávét, mielőtt Nelly lejött. Egy kicsit úgy viselkedett, mint a kutya, amelyik új gazdát talált, és a kedvét keresi.Ő is attól félt, hogy kiteszik az utcára, és sejtette, hogy Nelly elragadtatása nem mindig szokott soká tartani.Az asszony eltűrte Émile-t, mulatságosnak találta a helyzetet. De meddig? Egészen összehúzta magát, apró szolgálatokat tett, és sietve eltűnt, mihelyt nem volt szükség rá.Visszament a Montsouris parkba, ahol csakugyan a játszadozó gyerekeket nézegette. Neki magának sohase volt gyereke. A barátaival vagy inkább a pajtásaival a kávéházban szokott találkozni, csak ritkán a lakásukon, s ha mégis, akkor már este volt, és a gyerekek rég lefeküdtek.Ezeket itt csodálkozva nézte, mintha hetvenedik esztendeje múltán fedezte volna fel az ifjúságot. A legjobban az lepte meg, hogy a közömbös anyák jelenlétében durva szavakat vágnak egymás fejéhez.így volt ez az ő idejében is? Tizenhárom éves korában nem merte volna megmondani az anyjának, hogy osztálytársaitól megtudta, hogyan születnek a kisbabák.Tartsd magad egyenesen... Ne piszkáld az orrod.... Egyél rendesen... Hol mászkáltál már megint, hogy ennyi sarat szedtél fel?... Töröld meg a lábad.Ha lettek volna gyerekei, ma már házasok volnának, és gyerekeik lennének nekik is...Boldogabb lenne ettől Bouin? Most boldogtalan? Volt valaha is igazán boldogtalan?A Sébastien-Doise közben ? Na persze. Volt ilyen időszak is az életében. Emésztette magát, különösen a macska esete óta. A felesége gyűlölte. Ő is gyűlölte az asszonyt. Egy napon, amikor Marguerite állandóan a melléhez kapkodott a kezével, mintha bármely percben megállhatna a szívverése, Emilé ezt írta egyik levélkéjében:259M EGDÖGÖLHETSZKomolyan gondolta? Mindenesetre az asszony rosszindulatára válaszolt vele. Marguerite ravaszabb dolgokat talált ki, s ördögi módon úgy intézte, hogy a férje legyen a hibás.Egyszer s mindenkorra megállapítást nyert, hogy a férj szörnyeteg, a feleség pedig ártatlan áldozat...Mi értelme most erre gondolni? Megszökött az asszonytól. Szabad lett. Megszerette a vörös kövezetű kis borozót, a jószagú konyhát, a két hálószobát, a helyet, amely napközben már az övé volt a félkörös ablak mellett. Kellemes volt látni, hogy Nelly hogyan nyitja ki az ajtaját reggel, az alvástól elnehezülve, gyűrött hálóingben, és hogyan hagyja nyitva az ajtaját este, mialatt levetkőzik.- Vásárolhatok tőled egy üveg vörös bordóit?...  Előfordul odafent, hogy kedvem kerekedik egy pohár borra, és nem akarlak zavarni. . .- Palackozott bort, amelyből egy frank egy pohárral ?- Jó lesz. . .-  Mindjárt keresek egyet a pincében...Na lám! Az élet megszerveződik. Új kuckót talált magának.2607Valamivel több mint egy hétig, pontosan tíz napig tartott az egész, s ebbe beleesett két vasárnap, a saint-cloud-i és az a zivataros vasárnap, amelyet tiblábolással töltöttek el a földszinten és az emeleten, s fásultan és mogorván a televízió előtt fejeztek be.Később nyilvánvalóan nehezen vallotta volna be, hogy Nelly-vel töltött élete ilyen rövid volt, mert emlékezetében Nelly szükségszerűen csatlakozott azokhoz a nőkhöz, akikkel sokáig lakott együtt: az anyjához, Angéle-hez, Marguerite-hez.A végén őt is összekeveri a többivel.Ezt nehéz volt megmagyarázni. Emlékezett bizonyos szavakra, magatartási formákra, mondatokra, főleg pedig tekintetekre, és még inkább arra, hogy ő maga hogyan fogadta ezeket a tekinteteket, de azt már nem tudta, hogy élete melyik szakaszából valók ezek a kósza emlékek.Egy reggel, tíz óra tájban, az újságot olvasta a félemeleti félkörös ablak mellett.Több újságot olvasott, mint azelőtt, mert nem mert hosszú regényekbe belevágni. Minden új könyvnél át kell futni bizonyos számú oldalt, mielőtt az ember megismerkedik a szereplőkkel, és kiismeri magát a nevek közt, tehát gyakran volt kénytelen visszalapozni.Több tétlen órája volt, mint a Sébastien-Doise zsákutcában, mert eltökélte, hogy nem zavarja Nellyt azokban az órákban, amikor vendégek érkezhetnek. Sokat sétált. Ez nem volt elég napjai benépesítéséhez. Továbbra is elüldögélt a Montsouris park egyik padján, házon kívül ebédelt és vacsorázott, kivéve két ízben, amikor maradásra szólították fel.Ezen a reggelen felnézett, s meglátta az asszonyt a túlsó járdán.261Kétségkívül Marguerite volt, mozdulatlanul állt, bevásárló szatyrával a kezében, és őt nézte olyan fájdalmas arckifejezéssel, amilyet még nem látott nála.Annyira meghökkent, hogy kis híján megszólította, mintha nem is volna köztük az úttest és az emelet távolsága. Az ablak nyitva volt. Ha felemeli a hangját, az asszony meghallja.El se tudta soha képzelni így! Merevsége, magabiztossága eltűnt. Nem az egykori Doise kisasszony volt, aki a tekintetét kereste, hanem egy hétköznapi derék nő, egy megtört, fáradt, aggodalmas, talán beteg asszony.Megint öregedett, és siettében egy ócska ruhát rángatott magára, amely rosszul állt neki.Tévedett volna, vagy Marguerite ajka tényleg úgy mozgott, mintha imádkozna?Zavarában, tanácstalanságában erővel kényszerítette magát, hogy ne álljon fel, ne mozduljon meg, hogy elfordítsa a tekintetét. Emberek jöttek-mentek a szűk járdán, járás közben súrolták, lök-dösték az asszonyt. Marguerite kábultan állt, nem mozdult.Aztán lassan, kelletlenül, megtört léptekkel elindult a Saint-Jacques utca sarka felé.Emilé még jó negyedóra hosszat ott maradt az újságjával, amelyet nem olvasott tovább. Lement a földszintre. Nelly az utca végében lakó lakatost szolgálta ki a pultnál.- Egy pohár fehéret...Az asszony kíváncsian nézte, gépiesen kiszolgálta, és folytatta a megkezdett mondatot:-  ... mihelyt megvolt az első, jön utána a többi is... Alaposan beborult, kell néhány nap, mire megjavul az idő...Emilé végül is megértette, hogy a viharokról beszél. Az elmúlt éjjel már a harmadik zúdult rájuk négy napon belül.- Mást nem is kívánok - dörmögte a lakatos -, csak hogy szép időnk legyen vasárnapra... Megígértem a srácoknak, hogy elviszem őket az erdőbe...A száját törölgetve távozott. Nelly és Bouin egymásra nézett...- Nos? - kérdezte Nelly.262- Mi az, hogy nos ?- Csak nem akarod elhitetni velem, hogy nem láttad?- Persze hogy láttam...- És milyen hatást tett rád ?- Semmilyet... Mért?Ez is úgy tesz, mintha olvasna benne. Emilé haragudott érte. Zavarta, amikor felfedezte, hogy Nelly is olyan, mint a többiek.Nem azért jött le, hogy vallomást tegyen. Nem is tudta, hogy mért jött le. Bizonyára nem azért, hogy elbújjon a mamája szoknyája mögé.Kis híján kibökte:- Rettentően megöregedett...De hallgatott, mert Nelly arra következtetne belőle, hogy megszánta a feleségét. Először fordult elő, hogy kényelmetlenül érezte magát Nelly társaságában, és kételkedni kezdett benne.- Hová mész?- Sétálni...És nem azért, hogy Marguerite-tel találkozzon. Az ellenkező irányba indult, igyekezett nem is gondolni rá.Kellemetlen egy nap volt. Több időt töltött az ablaknál, mint más napokon. Mégis elment a Montsouris parkba, ahol csak pár percet időzött a padján.Már számított rá. Másnap ugyanabban az órában újra meglátta a feleségét: ugyanazon a helyen, majdnem pontosan ugyanolyan tartásban felfelé nézve; volt valami méltóságteljes ebben az apró és törékeny öregasszonyban - azokra az ájtatos nőkre emlékeztetett, akik majd elnyelik tekintetükkel a Szent Szűz szobrát a templomokban.Nelly ezúttal nem tette szóvá, de nem viselkedett vele olyan természetesen, mint az elmúlt napokban. Mintha ezt gondolta volna:- Rosszul áll a szénád, fiam...Ez igaz is volt. Emilé zavarba jött. Azt hitte, hogy újra szabad, s kezdett rájönni, hogy ez csak ábránd.Marguerite harmadszor is, negyedszer is visszajött, egyre szá-263nalmasabb volt, már azt kellett hinni róla, hogy kimerültségében bármely percben összeeshet a járdán.Egy délután Bouin gépiesen megfordult az utcán, és azt látta, hogy vagy harminc méter távolságban a felesége jön mögötte.Éppen a Montsouris park volt napirenden. A férfi nem változtatott sem a szokásain, sem az útvonalán. Nagy léptekkel haladt, mint mindig. Hallotta maga mögött az asszony apróbb, sietősebb lépéseit, s olykor lassított, mert arra gondolt, hogy a másik biztosan kifulladt már.Marguerite szenvedett, ez látszott rajta. Hiányzott a férje. Nem találta meg egyensúlyát az üres házban, s jelenléte a férfi mögött vallomás volt, könyörgés.Emilé megpróbált nem meghatódni. Leült a padjára, az asszony pedig állva maradt az egyik fasor sarkán.- Odamentél?Ezt Nelly kérdezte, amikor visszatért a Feuillantines utcába. Hogyan találhatta ki, hogy Marguerite követte, ő pedig már-már kísértésbe esett, hogy...- Nem...-Tudod, Emilé, miattam nem kell zavartatnod magad... Megérteném...A férfi megharagudott ezért a szóért. Világéletében gyűlölte, hogy ítélkezzenek fölötte, hát még azt, hogy előre lássák, mit fog tenni, amikor ő maga még nem is tudja, még vergődik.Nem kívánt visszatérni a Sébastien-Doise közbe. Itt boldog volt. Megvoltak a maga szokásai, a rögeszméi.Csak már nem érezte többé azt a felszabadultságot, amit az első napokban.Már majdnem sikerült elfelejtenie Marguerite-et. S lám, most rátukmálja magát, félénken és olyan alázatosan, amit sohase várt volna tőle.Martinné tanácsolta volna neki, hogy így cselekedjen? A két nő még most is találkozik délutánonként, hogy róla beszélgessen ?Kérdéseket tett fel magának, ezt is, mást is, s közben elvesztette a lelki nyugalmát.264- Elmégy hazulról?- Levegőznöm kell... Fullasztó ez a nap...Aznap este, alighogy besötétedett, csak akkora kerülővel, mintha mégis habozna, majdnem egyenesen a Santé utca felé indult, elment a zsákutca előtt, látta a gázlámpát, hallotta a szökőkutat. A távolból nem tudhatta, van-e, nincs-e világosság az utolsó ház valamelyik ablakában.Nelly nem kérdezett tőle semmit. Mire hazaért, az asszony már lefeküdt. Emilé becsukta a szobája ajtaját, és nagyon halkan -hátha a másik már alszik - ezt dörmögte:- Jó éjszajcát...- Jó éjszakát...Az éjszaka rossz voit. Emilé legalább ötször felébredt, azzal áltatta magát, hogy kiment pisilni, minden alkalommal nehezen aludt el, s akkor is kibogozhatatlan álmokba zuhant, amelyekre felébredés után képtelen volt visszaemlékezni.Csak annyit tudott, hogy vergődött. Hogy nem akart valamit. Ám hogy mit utasított el ilyen vadul, azt képtelen volt közelebbről meghatározni, de lesújtotta, amikor azt látta, hogy mindenki összefog ellene, egyedül ő van a saját pártján.Hat órakor fáradtan felkelt, összeseperte a fűrészport, bő vízben felmosta a konyhát, bevitte a szeméttartályokat. Vörös bort ivott az üvegből, és amikor Nelly lejött papucsban és fekete ruhája alatt majdnem meztelenül, nem tudott mit mondani az asz-szonynak.Ahogy várta, Marguerite megint eljött, megállt odakint, pontosan ugyanazon a helyen, ugyanolyan tartásban, s ismét ráfüggesztette azt ? kérdő tekintetet, amelytől Emilé később se bírt szabadulni.Az asszony pupillája világoskék volt, de amikor izgalom fogta el, a kékből piszkosszürke lett, az arca pedig minden fényét elvesztette, és csúnya elefántcsontszínűvé vált.Azt lehetett volna hinni, hogy kihunyt, nem harcol többé.Emilé még akkor se engedte, hogy úrrá legyen rajta a szánalom, de ez nem sikerült egészen. Délben nem volt éhes, a fél ebédjét265otthagyta a tányérján. Pedig kedvenc vendéglőjét választotta, és borjúbecsináltat rendelt gombával.-  Nem jó ? - nyugtalankodott a tulajdonos.-  Dehogynem, csak nem vagyok éhes...- A meleg miatt... Magán látszik, hogy nem bírja a meleget... És ő is figyelmesen megnézte Bouint, mintha isten tudja, milyenbetegség nyomait akarná felfedezni az arcán.Nem tudják békében hagyni? Senkinek se tartozik beszámolni, de mindenki összebeszélt, hogy megfigyelje és ítélkezzen fölötte.Vajon ő ítélkezik-e Nelly fölött? ítélkezett-e valaha Angéle, az anyja, Marguerite fölött?Végül megharagudott, egy kalap alá vette őket, ellenségének tekintette valamennyit. Ha most még a férfiak is beleavatkoznak ...Nem ment haza, felugrott egy arra járó autóbuszra, a Saint-Michel körúton találta magát, a rakpartok felé indult. Sokáig gyalogolt, elment a bercyi raktárak mellett, de most nem nézegette, mint valamikor, a kirakodó uszályokat.Jóformán rá se nézett régi házára. Szülei, gyermekkora lakóházát viszont, amely a charentoni zsilip mögött volt, már rég lebontották, hogy olcsó bérű lakásokat építsenek a helyébe.Fáradt volt hozzá, hogy gyalog menjen haza a Feuillantines utcába. Mogorván, nyugtalanul megvárta az autóbuszt. Porszag volt az orrában, nyomta a cipője. Évek óta nem tett meg ekkora utat gyalog.Először a kapualjon át akart bemenni, végül mégis a kávéház ajtaján nyitott be. Nelly nem volt a pult mögött. Bouin egy mozgó árnyat pillantott meg a konyha ajtaját takaró függöny mögött.Nem érzett féltékenységet. A nő a ruhája alját igazgatva tért vissza, s pár pillanat múlva egy férfi ment el a járdán, arcát tüntetőén a túlsó oldal felé fordítva.- Itt járt...Emilé hallgatott. Nem volt mondanivalója.- Zavartnak látszott. . .Mert a férje nem ment el szokásos sétájára a Montsouris parkba? Talán betegnek hitte?- Ezúttal átjött az utcán...- Be is jött?...- Nem... De majdnem... Az ujja hegyével már meg is érintette a kilincset... Úgy nézett rám, mintha fényképezne, aztán úgy döntött, hogy elmegy...A férfi nem kérdezte meg:- Milyen volt?Tisztában volt vele, milyen erőfeszítést tett Marguerite, hogy átmenjen az úttesten, és megközelítse a házat... Kis híján belépett. .. Kénytelen lett volna beszélni Nellyvel... Mit mondott volna neki?... Mert volna érdeklődni nála?... Könyörgött volna neki, hogy adja vissza a férjét?- Jobb lenne, ha elhatároznád magad...- Mire?Nelly vállat vont, mintha egy gyerekkel volna dolga, aki ostoba kérdéseket tesz fel.- Ti macska-egér játékot játsztok egymással...- Nem értem, mit akarsz mondani ezzel...- Nagyon jól érted, és azt is tudod, mi lesz a vége...- Ugyan mi?...Az asszony újra vállat vont.- Itt van! Idd meg...A televíziónál jóformán egyáltalán nem szóltak egymáshoz. Mintha mindegyikük egyedül ült volna a képernyő előtt. Felmentek a félemeletre, és a lépcsőfordulónál jó éjszakát kívántak egymásnak.Bouin jobban aludt, igaz, még nyomasztó álmai voltak, de nem ébredt fel, mint az előző éjjel. Most meg Nellyre haragudott. Gépiesen végezte el a reggeli kis feladatokat, s amikor lement, óvakodtak egymásra nézni.Marguerite ott volt a tízórai találkán. Ő se nézett Emilé szemébe. Tekintete elkalandozott, mintha meg akarna őrizni egy titkot, amelyet a többiek erőnek erejével ki akarnak csikarni tőle.267Végre eltávozott. Emilé csak most követte s tekintetével, amíg el nem tűnt az utcasarkon.Odalent vendégek'voltak. Hallani lehetett a pihenőt tartó vagy egymásnak rundokat fizető munkások vidám hangját. Ő is tartott pihenőt, amikor felügyelt az építkezésekre, és elkísért egy-egy művezetőt vagy vállalkozót a kocsmába, hogy igyanak egyet.Nelly ágya előtt állt, egy rézágy előtt, amilyet fiatal korában gyakran látott. Visszament a saját szobájába, kinyitotta a szekrényét, amelyben egy palack bordói vöröset tartott, ő maga fejtette le a hordóból a pincében.Mint Théo... Théo, aki meghalt... A halál váratlanul csapott le rá, amikor nem is gondolta, így csapott le az anyjára is...Ez vele is megtörténhet. .. Egyik percről a másikra mégtörténhet Marguerite-tel, aki visszament a házába, és most egyedül van a konyhában.Ki találná meg a holttestét?... És mennyi idő múltán?...Emilé vergődött, megpróbált kitartani. Nellynek igaza van. A szíve mélyén ő is tudja, hogy ennek a/ egésznek mi lesz a vége. Ajkkor hát mért nem vet véget neki máris r:Nelly odalent egyik vendége durva tréfáján kacagott, de Emilé biztosra vette, hogy figyeli a félemelet padlóján kopogó lépteit.A bőrönd a ruhásszekrény tetején volt. Lábujjhegyre állt, hogy elérje, kiakasztotta az öltönyeit, egy csomóba hordta a fehérneműjét és a váltózoknijait.Nem számít, mit mond Nelly, és hogyan néz rá. Elege van belőle, hogy mások céltáblája legyen. Joga van úgy élni, ahogy akar, joga van engedni ösztönös kívánságának.Megnézte magát a tükörben, és úgy látta, hogy megöregedett.Mire jó bármit is megérteni ? Éppen eleget töprengett az utóbbi napokban, már fáj tőle a feje.Kezében a bőrönddel lassan lement a lépcsőn. Észrevétlen is elmehetne, egyenest ki a járdára, és aztán balra.Tartozik Nellynek. Nem fizetett a szobájáért, a kiürített palackokért, a pultnál felhajtott poharakért.A munkások már elmentek. Csak a bohócfejű gipszmunkás268maradt a pultnál. Törzsvendég lett belőle. Vajon járt-e már az az ajtó túlsó oldalán, szemét a konyhafüggönyre szegezve?... Nelly ránézett, s nem mutatott meglepetést.- Gondolom, hogy a számládat akarod?Nem is haragudott. Ügy beszélt a férfihoz, mint máskor. Megkereste a füzetében Emilé lapját.- A szobát nem számítom fel...- De én ragaszkodom hozzá...- Nem is tudom, mi az ára, sem hogy hány napig voltál itt...- Tizenegy napig...Nelly láthatólag meglepődött, hogy a férfi számon tartotta.- Ahogy akarod... Számítsunk napi három frankot...- Az nagyon kevés... Legalább ötöt...- Ezen nem fogunk vitatkozni... Ötvenkét frank a fogyasztásért. ..- És két étkezés...- Akkor le kéne vonnom a saint-cloud-i ebédet... A vendégem voltál...A szőke gipszmunkás türelemmel várt, nem nagyon értette, hogy miről van szó. Bouin előszedett egy bankót a tárcájából.- Nincs apród ?- Nincs elég...A kassza fiókjában se volt.- Majd szerzek...Az'asszony kiment, keresztüllépett egy napfolton, s az ajtót kinyitva megszólaltatta a cukrászda csengőjét.-Tessék!... Azt hiszem, hogy stimmel... Egy pohár san-cerre-it ?Nem utasíthatta vissza. Nelly magának is töltött.- A tulajdonosnő fizeti a cechet... - gúnyolódott Emilé.Egyből felhajtotta italát, és esetlenül búcsút makogott. Ügy távozott, hogy vissza se nézett, érezte a hátában Nelly és társa tekintetét. Hamarosan szeretkezni fognak az ajtó mögött, és erre a gondolatra elszorult a szíve.Üjra megtalálta a megszokott útvonalat, amelyen éveken át ha-269ladt. A Cochin kórház udvarában asszonyok, gyerekek, öregek sorakoztak a rendelő ajtaja előtt. Távolabb rabszállító kocsi állt a börtön előtt.Bal felé befordult a zsákutcába. Az egyik oldalon már üresek voltak a házak, a földszinti redőnyök zárva, az emeleti ablakok függöny telének.A vonal, amely elválasztotta az árnyékot a fénytől, pontosan az úttest közepén vonult végig.Nem használta a kulcsát, amelyet önkéntelenül megőrzött. Letette a bőröndjét a járdára, és becsengetett. Erősen figyelt, mert meglepte az odabent uralkodó csend, de összerezzent, amikor az ajtó kinyílt, s a vékony résen át meglátta egy arc felét.Előkészített egy darab papírt, de nem fricskázta maga elé hüvelyk- és középsőujja megszokott mozdulatával. Amikor az ajtó egészen kitárult, szótlanul odanyújtotta.Marguerite átvette, ő se szólt, csak nyugtalan pillantást vetett rá. Kivette a pápaszemét a köténye zsebéből. Elolvasta a papírt, és az ajtót nyitva hagyva, bement a szalonba.Emilé átlépte a küszöböt, felismerte a szagot, s mintha a levegő vastagságát és súlyát is felismerte volna. A szalonban meglátta a kalitkát, a megmerevedett papagájt.Marguerite a zongorára hajolva írt.A férfi levélkéje egy kérdés volt:MARTINNÉ ?És egyben a fegyverletétel feltétele. Nem meghunyászkodva tért vissza. Nem koldult engedélyt, hogy újra elfoglalja helyét a házban.Kedve lett volna azonnal felmenni és kipakolni a bőröndjét, de inkább várt. Marguerite nem adta oda neki az üzenetet, miután megírta. Letette a zongorára. A karosszékében ülve felvette a kötést, mintha így akarná megértetni a férfival, hogy semmi se változott.Bouin habozva közelebb ment, és kinyújtotta a kezét.KIRÚGTAM AZT A HÁRPIÁT270Az asszony jó sokáig várt, mielőtt felnézett a férjére, hogy megtudja, meg van-e elégedve, majd - mintha két hét óta semmi se történt volna - ajkát mozgatva folytatta a kötést.Az építkezés csak a következő tavasszal kezdődött. Először napokon át csak autókat lehetett látni, amelyek az üres házak előtt várakoztak, mialatt idegenek jöttek-mentek kis csoportokban. Néha munkások is voltak velük, s ezek általános meglepetésre váratlanul feltűntek a tetőkön is, ahol rejtélyes műveleteket végeztek.Marguerite nagyon ideges volt, s félóra sem telt el úgy, hogy ki ne nézett volna az ablakon.Egy reggel, amikor egymás nyomában bevásárolni mentek, rendőrkordont találtak a Santé utcában. Bouin először azt hitte, hogy egy rab szökött meg, de amikor feleségét követve, vagy tíz méterre az asszony mögött már hazafelé tartott, megértette, miről van szó.Egy óriási darut próbáltak bevezetni a zsákutcába, s valóságos tömeg bámulta a látványosságot. A traktor megindult a hernyótalpain, megállt, hátrafelé ment, majd óvatosan újra előre, miközben egy munkacsapat sürgölődött körülötte.Marguerite megvetően ment el mellette. Emilé a konyhaasztalra dobva találta, amit bevásárolt. Amikor felment a lépcsőn, megállapította, hogy a felesége bezárkózott a hálószobába, s hallotta, hogy sír.Egy egész nap kellett hozzá, míg a darut közvetlenül a házukkal szemben felállították; a bronz Ámort kis híján feldöntötték.Keserves időszak következett. Másnap egy teherautó roppant vasgolyót hozott az építkezés színhelyére.Két hónapon át tartott a cirkusz körülöttük. A vasgolyó egy hétfői napon lépett működésbe. Az előző napokon valóságos akrobaták egyensúlyoztak a tetőkön, aztán a falakon vagy a gerendákon, s nyalábszám dobálták le az utcára a cserepeket, amelyek nagy zajjal törtek darabokra.Emilé legszívesebben így szólt volna:271- Ne maradj az ablaknál...Marguerite minden új zajra összerázkódott, s naponta hússzor a keblére szorította a kezét, mint egy szívbajos.Amikor a golyó a levegőbe emelkedett, mind a ketten szemmel követték, mindegyikük a hálószoba másik ablakából. Odalent egy bőrzekés férfi állt, síppal a szájában. Egy piros-fehér sorompó eltorlaszolta a zsákutca bejáratát.A golyó himbálódzni kezdett a semmiben, mint egy órainga, és egyre szélesebb körívet írt le. Legmagasabb pontja majdnem a falig ért. Lassan közeledett. Végre odacsapott, s a nyolcas számot viselő házon megjelent egy repedés, amely a tetejétől az alapzatáig húzódott.Emilé majdnem biztos volt benne, hogy Marguerite kiáltását hallja, de a nagy lárma miatt esküdni nem mert volna rá.A golyó visszatért, újra odaütött, s a fal, porfelhőt támasztva, összeomlott, de a kémény lógva maradt a levegőben, egy sárga csíkos tapétával burkolt szoba maradványaihoz tapadvaNaponta el kellett szállítani a törmeléket. A teherautók egymást váltották. Amikor Marguerite és Bouin hazajöttek a bevásárlásból, kénytelenek voltak egymás után megmondani, hogy kicsodák, mert már csak a zsákutca lakóit engedték be.Öt órakor szerencsére minden elcsitult, majd reggel hétkor újrakezdődött. Egyes padlók két-három napig lógtak a levegőben. Egy lépcsősor már sehová se vezetett.S az égen kirajzolódó emberek még mindig légtornász-gyakorlatokat végeztek.A házak sorra leomlottak, s nyomukban lyukak maradtak, mint egy rossz fogsorban - Marguerite borsódzó háttal szemlélte.Ebben az időben Emilé többször is majdnem megszólította, hogy mondjon valamit, nyugtató szavakat. De tudta, hogy már késő, nincs visszaút.Marguerite ráadásul agresszív volt azokon a reggeleken, amikor nem aludt. Egy nap a férfi nem zuhanyozott, mert minél előbb látni akarta a szemközt folyó munkálatokat, amelyek akkor már szenve-272délyesen érdekelték. Később, a nap folyamán, levélkét talált a zongorán.JOBBAN TENNÉD,HA  MEGMOSAKODNÁL.BÜDÖS VAGY.Egyiküknek se volt joga letenni a fegyvert. A harc hozzátartozott már az életükhöz. Olyan természetes lett számukra, annyira szükséges, hogy mérgezett levélkéket küldözgessenek egymásnak, mint másoknak a kölcsönös udvariaskodás vagy csókolózás.Emilé biztosan tudta, hogy gyűlöli a feleségét, bár olykor megsajnálta. Mégsem haragudott, hogy az asszony visszahozta a zsákutca mélyére, és hozzá még cselfogással, hiszen hamis bánatot mutatott a Feuillantines utca ablakai alatt.Azóta többször is észrevett egy gyorsan elnyomott mosolyt az asszony arcán, ilyenkor nyilván a győzelmére gondolt.Ezt a győzelmet egy nála fiatalabb nőn aratta, olyan nőn, akivel a férje biztosan szeretkezett.Tehát semmit se veszített hatalmából, ő, a vénasszony, ahogy azok ketten bizonyára nevezték.A daru elment, ugyanolyan nehezen, mint ahogy jött, felhalmozódott törött téglát, gipszet, ócskavasat és mindenféle szemetet hagyva maga mögött, majd egy hónapon át senkit se láttak, csend volt, teljes nyugalom, kivéve éjjel, amikor patkányok kezdtek ólálkodni a környéken, és támadásokat indítottak a szeméttartályok ellen.Igaz, hogy az érintetlen házsorban sem volt már jóformán senki. Mindenki elment vidékre vagy a tenger mellé, egyesek Spanyolországba vagy Itáliába.Nyomasztó látvány volt ez másoknak is, nemcsak Marguerite-nek, annak is, aki nem a zsákutcában született, nem itt élte le egész életét, a szagról nem is beszélve, az alattomos, meghatározhatatlan szagról, amely a temetőkre emlékeztetett, amikor új sírokat ásnak.273Szeptember beköszöntével viszontlátták a teherautókat, és a daru is újra működni kezdett, hogy felrakja a törmeléket. Amikor ez véget ért, nem maradt más látnivaló, csak a pincék, amelyekben néhány polc és egy hordóroncs hányódott.A brigádok változtak, s velük a taglejtések, a munkások beszédmódja is.Most a kotrógépekre és a fejtőkalapácsokra került a sor, mire a megsiketített Bouin visszatért ahhoz a szokásához, hogy a délután egy részét a Montsouris parkban töltse. Könyvet vitt magával, és leült egy padon, a Nelly idejéből maradt régi padon.Két nap múlva Marguerite, aki nyilván utánaeredt, leült egy másik padra, majdnem szemben, kezében elmaradhatatlan kötésével.Lakók csöngettek be az ajtójukon, s Emilé hallotta, amint hevesen panaszkodnak a szalonban.Marguerite semmit se tehetett. Még azt sem tudta megmondani nekik, hogy mikor lesz kész az építkezés, s az ötösben élő család két hét múlva kiköltözött; a ház üres maradt, bár hirdették az újságokban.A vállalkozók nyilvánvalóan késésben voltak. Ahelyett, hogy öt órakor befejezték volna, a munka hétig tartott, s amikor korábban kezdett sötétedni, fényszórókat állítottak fel.A rossz szervezés volt az oka ? Egyszer mindenütt olyan nyüzsgés volt, mint egy méhkasban, máskor heteken át senkit se lehetett látni. A kávéházban, ahol Bouin a vörös borát szokta inni, azt beszélték, hogy az építtető vállalatnak nincs elég tőkéje, s a munkát hamarosan egy másik társaság folytatja egy nagy bank segítségével.Kinek higgyen az ember? Mindenféle hírek keltek szárnyra. A tél elmúlt, s közben lárma és csend váltotta egymást.Marguerite úgy vonszolta magát, mint akit végzetes csapás ért. Egyre fakóbb lett, s bevásárlás közben nemegyszer megesett, hogy mellére szorított kézzel megállt, s ajkára kényszeredett mosolyt erőltetett, hogy megcsalja a járókelőket.Nem akarta, hogy sajnálják, hogy az egészsége felől kérdezős-274ködjenek. Amikor ilyenkor mozdulatlanságra kényszerült, úgy tett, mintha egy kirakatot nézegetne, aztán újra elindult apró és most már nem olyan szabályos léptekkel.Lehet, hogy ez csak komédia volt, amit Émile-nek szánt? A férfi tudt", hogy képes rá, s ezért sohasem hatódott meg hosz-szabb időre.A mészáros felesége megkérdezte:- Nincs jól, Bouinné? Mintha kicsit fáradt volna... Marguerite ezt felelte:- Nagyon jól vagyok... Adjon egy tízdekás borjúszeletet... A mészárosné délről való volt, és az, hogy valaki egy kicsit fáradt, az ő nyelvén a halál közvetlen közelségét jelentette.Bouin is összement, már majdnem ugyanúgy járt, mint a felesége, hogy sóhajtozott és összerezzent, mihelyt valamelyik gép megindult.Elkerülte a Feuillantines utcát, igyekezett nem gondolni rá többé. S ami még különösebb volt: most már szinte valószínűtlennek tartotta életének ezt a rövid szakaszát.Csak nehezen tudta meggyőzni magát, hogy tényleg átélte, hogy szabad volt, hogy a kocsmáros szerepét játszotta, s esténként egy dús idomú és még kemény húsú asszony szégyenkezés nélkül levetkőzött előtte.Csak egy szót kellett volna szólnia, csak egy mozdulatot tennie. ..Egy vasárnap Saint-Cloud-ban ebédeltek egy zöldvendéglőben, mint a szerelmesek, mint egy fiatal pár...Ilyenkor, hogy bosszút álljon, előszedte a noteszát, amelynek lapjairól vékony csíkokat lehetett letépni, és odaírta* botszerű betűivel:A MACSKA2758Ugyan mennyi idő telt el azóta, hogy egy reggel influenzásán felkelt, hogy lemenjen a pincébe, és megtalálja macskája már merev testét?Nem tudta pontosan. A dátumok összekeveredtek. Különben se volt semmi jelentőségük. Három éve? Két éve?Volt valamikor Martinné is. Azóta csak egyszer látta messziről, annak is több hónapja. Valószínűleg elköltözött a negyedből, vagy máshol vásárol be.Volt Nelly is. ..Volt Marguerite is a szemközti járdán. ..Volt golyó is, amely himbálódzott az ég alatt, hogy gonoszul nekizúduljon a falaknak, amelyek közt nemrég emberek éltek, s amelyek még a nyomaikat viselték...Volt szél is, eső is, dara is, hó is...A kotrógép mélyen belevájt a talajba, csövekre és vezetékekre bukkant, és kilyukasztott egy csatornát, amely három napon át büdösítette a városnegyedet...Voltak különböző beszédű munkások is, olaszok, spanyolok és a végén törökök. ..Voltak vad levélkék is, Marguerite részéről ugyanúgy, mint az ő részéről...Voltak...Emilé élt. Hatkor felkelt, lezuhanyozott, megborotválkozott, lement a földszintre, behozta a szeméttartályt, aztán elvégezte a házi munka ráeső részét, előbb azonban megivott egy pohár, többnyire azonban két vagy három pohár bort.Régebben csak egyet ivott.Aztán jött a tű/ifa. Nem volt szabad megfeledkeznie a favá-276gásról. Semmiről se volt szabad megfeledkezni, aggályosán ragaszkodni kellett a megszokáshoz...November... A hófoltok... A falak, amelyek lassan már emelkednek odaát, a zsaluzatok, amelyekbe vasrudakat helyeztek, mielőtt beléjük öntenek a betont...Délután öt óra volt, már mindent elvégzett, amit el kellett végeznie, a bevásárlását, az étkezését, a mosogatását. A szalon karosszékében szundikált, amíg be nem burkolta a félhomály, és látta, hogy Marguerite is a helyén ül...Ugyanolyan mozdulatlan volt, mint a papagáj... Nem nézett a férjére... Már régóta nem néztek egymásra...Bouin sétált... Szükségét érezte, hogy levegőt szívjon... Ivott valamit egy kocsmában... Sohase rúgott be, de ivott, sokat ivott... Uralkodnia kellene magán...- A piszkok...Nem gondolt senkire... Gépiesen mondta... Időről időre az ajkára tolult ez a két szó, mint valami ráolvasás...Amikor még szóba álltak egymással, a távoli múltban, Marguerite néha szinte mellesleg elsuttogta, amikor a legkevésbé várták:- Jézus, Mária, Szent József..,S minthogy a férfi csodálkozott, a felesége megmagyarázta, hogy ily módon minden alkalommal háromszáz nap bűnbocsánatot nyer, háromszáz napot, értse meg jól, ennyivel kell kevesebbet töltenie a purgatóriumban.Elmehetne Nellyhez... Szánakozó mosollyal nézné, mert ismét öregedett... Vajon lenne-e még kedve és ereje, hogy bemenjen az asszonnyal a konyhaajtó mögé?Két éve ?... Három éve ?...Az igazat megvallva, már nem is tudta. Az emberek, isten tudja, hová igyekeznek. Jövés-menésüknek semmi értelme, s nincs értelmük ezeknek a kivilágított kirakatoknak se, amelyek szomorú látványt nyújtanak, és amelyeket senki se nézeget a hideg északi szél miatt...277A mozikban az emberek mozdulatlanul ülnek a széksorokban, és nézik a mozgó fényképeket.. .Ő fáradt el. Előre sejtette. A nők ellenállóbbak. A statisztikának igaza van...Amikor Angéle...Nem, az Nelly volt... De egy olyan Nelly, aki Marguerite mosolyával mosolygott...Végeredményben mindnyájan egyformán mosolyogtak, s ez a mosoly azt jelentette, hogy a végén ők nyerik meg a játszmát..... .nagy kalapjában és princesszruhájában, napernyővel a kezében, a folyó partján...Marguerite mondta valamikor, hogy ezt a ruhát princessz-sza-básúnak nevezik. Emilé az utcán is látott ilyet - nagyon, nagyon régen...A Cochin kórház... Távolabb, jobbra, a börtön... A kettő közt a zsákutca, amely már csak egy sor házból áll, s ahol az ember csodálkozik, ha kivilágított ablakokat lát a távolban...A házában, vagyis Marguerite házában nem volt világosság. Kivette a zsebéből a kulcsot. Idegesen rányitotta az ajtót a sötétségre és a csendre...Emilé villanyt gyújtott, bement a szalonba. Senki. A kötés ott a földön. Az ebédlőben és a konyhában szintén senki. A férfi, amilyen gyorsan csak bírt, felment az emeletre. Az a nő biztosan előre megfontolt szándékkal elment hazulról, hogy megijessze...- Mar...Már-már a nevén szólította, elfeledve, hogy nem beszélnek egymással. ..Belökte az ajtót... Villanyt gyújtott... Az asszony ott volt, az ágy előtti szőnyegen, úgy, ahogy Bouin várta...A látvány nem lepte meg... Különös dolog, Marguerite megágyazott, levetette a ruháját... A halál akkor csapott le rá, amikor éppen kombinéban volt...Vajon hívta-e Émile-t?... Kiejtette-e a nevét a visszhangtalan ház légüres terében ?...A férfin vakrémület vett erőt, lement a lépcsőn, kilépett az aj-278tón, anélkül, hogy eszébe jutott volna becsukni, és gyorsan elment az Arago körút sarkáig, hol Burnier doktor lakott. Bouin sohase látta. Az orvos nem járt hozzájuk, de egy napon, amikor Emilé nyomon követte Marguerite-et, látta az asszonyt, ahogy bement az épületbe, és leolvasta a nevet a tábláról. Csengetett, csengetett...- Mi az?... A doktor úr nem...Egy barna arcú, erősen idegen kiejtésű szolgálólány. Egy diszkréten megvilágított márvány előszoba.- A feleségem...- Mondom, hogy a doktor úr...- A... a feleségem...A lány megpróbálta becsukni az ajtót, de ahogy a férfira esett a pillantása, hirtelen meggondolta magát.- Mi baja van?...- Semmi... A fele...Tántorogva tett néhány lépést előre. Bal kézről egy rokokó pad állt, amelynek bársonyhuzata fakó rózsaszín volt, mint Marguerite egyik ruhája...Rózsaszín volt a köd is...Amikor kinyitotta a szemét, először csak fehéret látott. Az volt az érzése, hogy süt a nap. Ahogy egy kicsit elfordította a fejét, ágyakat, arcokat különböztetett meg.- Ne mozogjon...Megpróbált a másik oldalra nézni, és sikerült. Egy ősz hajú ápolónő fogta a csuklóját, a másik kezében órát tartott.-Csitt...Alig rebbenő szájjal, némán számolt, ahogy Marguerite szokta a kötése szemeit számolni.-Afe...- Csitt...- Hol...- Maradjon nyugton. Ne féljen. Kórházban van, vigyázunk magára.. . Mindjárt itt lesz a professzor...279A professzor szó megtévesztette, az iskola jutott az eszébe róla. Nem nagyon volt helyén a feje. A teste annyira elzsibbadt, hogy visszatették a kezét az ágyra, és meg se érezte...- A feleségem...- Tudom... Megtették, amit kellett. ..A professzor. . . Amit kellett. . . De mit kellett?.. . Mért kellett?-  De hiszen meghalt... - végre volt elég ereje a beszédhez. Azt hitte, hogy kiált, de alig hallották a hangját.-  Hallgasson.. . Na nézze... Már itt is van. ..A nővér megkönnyebbülten hagyta ott a székét, és halkan beszélni kezdett egy idős férfival, aki fehér köpenyt viselt. Mind a ketten őt figyelték. ..- Nincs hányingere?Nem tudta. Semmit sem érzett. Egy kicsit olyan volt, mintha a teste már nem tartozna hozzá.Hányingere, heves fájdalmai nincsenek.. .Bal keze a mellén tapogatózott, s meglepetéssel tapasztalta, hogy merev kötés van az ujjai alatt...- A múlt éjszaka sürgősen megoperálták magát... Főleg mozognia nem szabad...- A feleségem.. .- Gondoskodnak róla. . .-  De hiszen meg... meg. . .- Igen... -És én?Az orvos nem állta meg mosolygás nélkül.- Maga életben marad, de nem titkolom, hogy sokáig itt tartjuk. .. Jól kell viselkednie...- Igen...Megígérte. Mindig is jól viselkedett. És eztán is jól fog viselkedni, ameddig csak akarják, ameddig megengedik neki...Volt egy... Nehéz gondolkozni... A doktor mosolya... Volt egy... Kereste a szót... Nem találta... Már semmi se volt...280
TartalomA költözködés9A macska 137 A kiadásért felel az Európa Könyvkiadó igazgatója - Felelős szetr kesztő: Somló Vera - A védőborító és a kötésterv Kováts Imre munkája - A tipográfiát Miklósi Imre tervezte - Műszaki vezető: • Siklós Béla - Készült: 92 600 példányban, 14,2 (A/5) ív terjedelemben, az MSZ 5601-59 sz. szabvány szerint EU 90 - d - 717270.5333.66-14-1 Alföldi Nyomda, DebrecenGeorges SimenonA költözködés A macskaEmilé   Jovis,    a   tisztességes nyárspolgár,   feleségével és   fiával   elhagyja  a vén   Marais-ne-gyedbeli,  ódon,  szűk  és   bűzös lakását, és az orlyi repülőtér mellé, egy  újonnan épült, ultramodern     lakónegyedbe    költözik. Hosszú utat tett meg a jó nevű, párizsi utazási  iroda harmincöt éves  igazgatója,  hogy családjának megszerezze ezt a kényelmet, sőt boldogságot ígérő változást.    De   vajon   boldogok-e az új, ragyogó, napsütötte lakásban,   amelynek   vékony   falain átszűrődő   furcsa,   nyugtalanító zajok egy idegen világról adnak hírt? Jovis már az első éjszakán fültanűja a   szomszédban   lakó pár viharos, buja  ölelkezésének és meglepő, már-már bűntényeket sejtető párbeszédének. Jovis lelki  egyensúlya   felborul;  nem érdekli az  új  lakás, a munkája, mindennapi   szürke   élete,   csupán a furcsa pár viharos élete, és  elindul, hogy  fényt  derítsen rejtélyes,  sőt  nyugtalanítóan izgalmas titkaikra...Két magányos öreg összeházasodik. A férfi, a nyugdíjas pallér, durvább, de közvetlenebb egyéniség és házasságába egy macskát visz magával. Beköltözik a valaha nagyon jó mód-ban élt felesége lakásába. Az öregasszonynak egy papagáj az állandó társa. A macska egyszer váratlanul megdöglik, és utána nemsokára a papagáj is kimúlik. Vajon akarattal pusztították-e el egymás háziállatját, vagy a véletlen mű ve volt-e? Gyűlölködés vagy szeretet kíséri-e további életútjukon e két furcsa öreget, akik az állatok pusztulása után csak leveleznek egymással? Vajon melyikük töri meg ezt a feszültséggel terhes áldatlan csendet?Remek légkörteremtő erő, telibe találó emberábrázolás, ezer apró érdekes megfigyelés és mindvégig fordulatokkal teli izgalmas meseszövés jellemzi Simenon e két kisregényét.Európa Könyvkiadó
