
- Tessék? - bámult rá a gyámoltalan Nicu értetlenül.
- Beszállítjuk hozzám lll. idegosztályra - mondotta a lovagias, de hivatását

is buzgón szerető férfi. - Nemcsak a súlyos és érdekes idegállapot indokolja e2':t,
hanem a jogi körűlmények is. Ki tudja, milyen lépéseket tesz majd Kovácsné?
A mi szakvéleményünk esetleg súlyos következményektől óvhatja meg a nagy
ságos asszonyt ...

Gemma tehát zárt intézetbe került és rettegésében sikoltozásokkJal verte töl
a csöndesebb őrültek nyugalmát. Nicu napról napra kétségbeesetten jött haza lá
togatásairól, s gondjait csak az enyhítette, hogy közben Kovácsné ügyes-bajos
dolgaiban is eljárt, mert ha tévedett is Gemmácska a sok fölmosással, ő úgy érez
te, rnost neki kell a hibákat helyrehoznia. Es sok függött attól is, hogy Kovácsné
ne tegyen följelentést, ne indítson bűnvádi eljárást a felesége ellen. Igy hát Inkább
a beteg gyermek fölügyeletét is vállalta, a többi sráccal pedig, bánat ide, tragédia
oda, most már meg mert kockáztatni egy-egy futballmeccset is a villa eléggé
terjedelmes udvarán. A mecesre a szomszéd gyerekek is odasereglettek, lassacskán
egész csapat verődött ÖSS2le belőlük, és egyszer csak az az örömteljes értesítés vár
ta, hogy ifjúsági edzői állást ajánlottak föl neki nyugdíjkiegészítésként.

Egy ragyogó márciusi napon aztán, amit az Isten is labdarúgásra teremtett,
az idegorvos is ragyogó arccal fogadta a bánatából már-már lábadozó férjet : 
Megtaláltuk a felesége legjobb orvosszerét. Sikerült megnyugtatnunk őt.

- Valami újfajta csillapítószer? - kérdezte Nicu. Az orvos mcsolygott.
- Tüneti kezelés itt nem használ. Az őrület lényegébe kellett behatolnunk.

Vödröt, seprűt és súrolókefét adtunk a kezébe. Azóta végkimerülésig súrólja az in
tézet lépcsőit és folyosóit, este holtfáradtan rogy ágyába és altató nélkül alszik.
Ha valami visszaesés nem történik, itt náhmk nyolcvanéves koráig is elélhet eb
ben á foglaLkozási körben. Soha se fogja eléggé tisztának találni a lépcsőket, vala
mi foltot mindig lát ott. S így egyúttal a lehető legjobb munkaerő is, ápolását
is ingyenesen fogjuk végem a végzett munka fejében.

Nicu csak barnbán nézett, könnybelábadt a szeme és nem értette a dolgot.
Kint szíkrát vetett a nap az idegosztály ablaküvegeín, és erről eszébe jutottak
a gyerekek, a futball és Kovácsné, akinek bizonyos bevásárlásokat igért meg.
Gyorsan elköszönt és sietve vásárolt be, hogy a márciusi korai napnyugta előtt

még rugdalőzhasson egy kicsit a gyerekekkel. Kezében hálószatyorral vidomn bak
tatott fölfelé a tavaszodó Görögtemplom utcai kertek között, s eszébe sem ju
tott, mennyit kínJódott nemrégiben a szívével,
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A. semmit szülő mélységbe láttam
a mélységet szűlő semmibe láttam
szemem azért olyan üveges
tekintetem azért olyan sötét
ökl6met azért préseltem a számba
geri.ncem aZért ha;lott egyik végével a másik fel.é
lábam is azért mélyecZt ültömben a k6be
a k6 a sziklába
a szikla a mélységbe -
úll1l íllum, mint ,úak egy ,z6r.nva 1I4U11 'ÖTén'llen
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