
T´bb¢-kev¢sb¢ ennyi volna, amennyit errûl ma itt ¢n elmondan¢k. R´viden ¢s erût-
len¡l, mert nem vagyok holtbiztos benne, hogy a szÂ valÂban erûsebb, mint a kard.
De l¢v¢n ÁrÂ ¢s politikus, minden k¢telyem hÀtter¢ben ott ¢l a hit, hogy ha van hiteles
szavam, jogom van ¢lni vele, sût k´teles vagyok ¢lni vele. Igaz: ha kimondtam, a szÂ
elrep¡l, s ki tudja, hol Àll meg. Lehet, hogy utol¢r, mint a bumerÀng, lehet, hogy c¢lba
talÀl, mint a nyÁlvesszû. Lehet, hogy igazolja az igazamat, lehet, hogy nem. De kimon-
dani mindenk¢ppen k´teles vagyok.

Azt az egyet, amit hitelesnek tartok, ¢s k¢sz vagyok az ¢letemmel is hitelesÁteni.
Ha nem siker¡l, lelkem rajta.
K´sz´n´m.

(Elhangzott a salzburgi TudomÀnyos ¢s Müv¢szeti Akad¢mia dÁsz¡l¢s¢n.)

Bohumil Hrabal

SZERELMES Ný

K´rtv¢lyessy KlÀra fordÁtÀsa

Az ablaknÀl Àllt, ¢s n¢zte a parkot... A fÀk Àgai fel¢rtek hozzÀ az elsû emeletre, ¢s ahogy
fÃjt a sz¢l, meg-megcs´rrentek az ¡vegen... Eln¢zte a parkot, a betegek ¢ppen s¢ta-
idej¡ket t´lt´tt¢k az int¢zet fÀi alatt, û azonban nem embereket lÀtott, hanem fel-alÀ
jÀrkÀlÂ betegs¢geket.

ä Mit n¢z olyan figyelmesen, Mona asszony?
ä ñ, Erni, maga itt van? Megfeledkeztem magÀrÂl. Befejezte az ÁrÀst? J´jj´n, n¢zze

meg, ez a Bondy nem tetszik nekem, egyÀltalÀn nem tetszik... Ravasz dolog ez az if-
jÃkori paranoia, m¢g mindig valahol az elej¢n tartunk... az az ¢rz¢sem, hogy ez a ro-
konszenves fiÃ n¢hÀny hÂnap mÃlva nem fog tudni egyed¡l kimenni... egyszerre csak
kap valamif¢le rossz jelt, ¢s hÀtrÀlni kezd vissza a majomhoz...

ä De hiszen olyan normÀlisan n¢z ki.
ä Mit tud maga errûl, Erni... k¡l´nben megmutatom magÀnak f¢nyk¢peken, mi-

lyen rohamosan megy ez...
Mondta a doktornû, ¢s ahogy elindult a pÀnc¢lszekr¢nyhez, feh¢r k´peny¢nek zse-

b¢ben a kulcsot keresg¢lte. De amikor oda¢rt, a homlokÀra csapott:
ä MÀr nekem is kihagy az agyam... hiszen otthon felejtettem a kulcsot... de hallgas-

son csak ide, Erni. Hol volt tegnapelûtt eg¢sz ¢jjel?
ä Hol... hiszen mÀr megmondtam magÀnak. A kerti kis hÀzban aludtam...
ä N¢zze, ezt ne folytassa... Maga ¢s az alvÀs! Azt tudom, hogy aludt, de hol?
ä A kerti hÀzikÂban...
ä Vagy egy nûn¢l...? Igaz? °rtse meg, hogy az ilyesmit nekem azonnal jelentenem

kell a bün¡gyi k´zpontnak!
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ä De hÀt ¢n t¢nyleg elaludtam abban a hÀzikÂban, Mona asszony... hanem maga
azt mondta, hogy otthon felejtette a pÀnc¢lszekr¢ny kulcsÀt. Szeretn¢m, ha lÀtnÀ...
most... Van egy babahajtüje?

ä Van, de minek az?
ä Most v¢gign¢zi, amit m¢g senki se lÀtott... hÀrom perc alatt kinyitom magÀnak

ezt a pÀnc¢lszekr¢nyt.
ä Erre magam is kÁvÀncsi vagyok...
A doktornû kihÃzta a fiÂkot, ¢s odaadta Erninek a hajtüt... AztÀn a sz¢kre telepe-

dett, ¢s kÁvÀncsian figyelte, hogyan egyengetik a hosszÃ ujjak a drÂtot, utÀna meghaj-
lÁtjÀk, a zÀrba csÃsztatjÀk, kihÃzzÀk, ¢s megint hajtogatjÀk.

ä Csak hogy tudja, ehhez az orszÀgban senki sem ¢rt Ãgy, mint ¢n. Ehhez olyan
¢rz¢keny ¢s finom ujjak kellenek, amilyenek a legjobb seb¢szek¢i, akik Áz¡letet vagy
agyat operÀlnak...

Mondta Erni, ¢s a t´bbsz´r´sen igazÁtott hajtüt ism¢t a zÀrba illesztette.
ä Ennek a k¢pess¢gnek az a titka, hogy az ¢n idegeim a hajtüig nyÃlnak... ez a kis

drÂt, ez az ¢n nyÃltagyam... persze csak ha ilyen vacak zÀrrÂl van szÂ! Egy modern
kasszÀhoz villanyfÃrÂ meg franciakulcs kell... ñ, milyen pazar szerszÀmk¢szletem volt
nekem, mÀr-mÀr seb¢szi szÁnvonal... a legkem¢nyebb ac¢lbÂl... volfrÀmbÂl, de ez¡s-
t´zve...

ä Most lÀtom, Erni, hogy magÀnak milyen sz¢p keze van!
ä HÀt persze... csÃnya k¢zzel nem zongorÀzhat vagy heged¡lhet az ember. De hÀt-

rÀnya is van az ilyen aranyk¢znek! N¢ha az ember ellen fordul...
ä Hogyhogy?
ä N¢zze, Mona... pardon, Mona asszony... minden megfÃrt kassza mÀsk¢pp van

megfÃrva, a nagy specialistÀk, akiket ismertem, minden megfÃrt kasszÀban ott hagy-
tak magukbÂl egy darabot... amolyan n¢vjegykÀrtyÀt... A bün¡gyi rendûr´k, amikor
ott Àllnak a megfÃrt kassza elûtt, a fej¡kben lapoznak, ¢s keresik az iskolÀt meg a szer-
zût...

ä Eredjen mÀr!
ä Igen... szinte azonnal megismerik, hogy laikus volt-e a tettes vagy molnÀr...
ä Az meg micsoda?
ä A molnÀr? Olyan napszÀmosf¢le... az ilyen hÀtulrÂl fÃrja meg a kasszÀt, kid´nti

a f´ldre meg sajÀt magÀra a hamut meg az eg¢sz t´mÁt¢st, mindent ´sszekoszol... °n
ilyesmit sohase csinÀltam. °n mindig Ãgy mentem el a kasszÀtÂl, mint a koncertrûl...
Csakhogy persze r´gt´n j´ttek ¢rtem... az ¢n stÁlusom, az...

ä Akkor r´gt´n el is kaptÀk magÀt, Erni...
ä TÁz ¢vben ha egyszer! Mert a biztos fÃrÀsnÀl is fontosabb a biztos alibi... Azt hiszem,

menni fog a dolog... ¢rzem az ujjaimban... Igen, az utolsÂ akadÀly... De nehogy rosszra
gondoljon! °n sohasem voltam Dedek vagy LeciÀn! °n nem veszek a kezembe revol-
vert... ¢n inkÀbb eszt¢ta voltam mindig... na, mit mondtam?

ä Tess¢k?
Erni megfordult, ujjai k´zt a babahajtü, ¢s szabad kez¢vel szertartÀsosan kinyitotta

a pÀnc¢lajtÂt.
ä °s k¢sz!
¹sszed´rzs´lte a kez¢t, de Mona asszony szomorÃan azt mondta:
ä KÀr magÀ¢rt, Erni, nagy kÀr... de mit tegy¡nk? Most megmutatta nekem, hogy

maga egyszerüen az, akinek tartjÀk. ElegÀns bün´zû, szÀmomra pedig ezenfel¡l...
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ä Mondja csak ki, Mona asszony... ott van a szem¢ben...
ä Mit tud maga?
ä °n tudom, nekem van ¢rz¢kem, Ágy aztÀn szinte mindent tudok...
ä Nem becs¡li tÃl magÀt?
ä De hiszen maga is tudja, hogy nem... HÀny Âra? N¢gy, egy perc mÃlva n¢gy...

vagyis pontosan szÀzhuszonegy napja, huszonhÀrom ÂrÀja ¢s most... h¢t mÀsodperce
annak, hogy engem idehoztak a terezÁni erûdbûl, ¢s maga kivizsgÀlt engem... Mibûl
j´tt rÀ, hogy semmi bajom?

ä HÀt... azt mondjÀk rÂlam, hogy kicsit ¢rtek a szakmÀhoz... de mibûl j´tt rÀ maga,
hogy velem nincs minden rendben?

ä A szem¢bûl... Mona... a rÀncokbÂl a homlokÀn meg a szÀja k´r¡l...
ä HÀt n¢zze, Erni... mi belekezdt¡nk valamibe, ¢s most mÀr nem bukhatunk le...

¢n tovÀbbra is k¡ldeni fogom k¢thetenk¢nt TerezÁnbe a jelent¢st, hogy maga vÀlto-
zatlanul az, amit ott megjÀtszott nekik... k´zvesz¢lyes mÀniÀs-depressziÂs... de meddig
tudom ezt csinÀlni?

ä Ezt mÀr magÀra bÁzom... de higgye el, Mona, ha kiengedn¢nek a b´rt´nbûl, akkor
se kÁvÀnkozn¢k mÀshovÀ, csak ide... hogy tovÀbbra is g¢pelhessem magÀnak a besz¢l-
get¢seket a betegekkel... hogy tovÀbbra is javÁthassam magÀnak az itteni hütûszekr¢-
nyeket, az ´sszet´rt szÀmolÂg¢peket... hogy tovÀbbra is kinyithassam magÀnak azt,
amihez otthon felejtette a kulcsot... ha maga ismerne engem civilben! °n az erûdben
is a szalmazsÀk alÀ tettem a rabnadrÀgomat, hogy ¢le legyen...

ä Nagy csirkefogÂ maga, Erni... ¢s ¢n mindent elhiszek magÀnak... ez a legrosszabb
az eg¢szben... lassan beleûsz¡l´k, de...

A doktornû legyintett.
ä Ide hallgasson, Erni, hÀny ¢vet kell m¢g le¡lnie?
ä HÀrmat mÀr lenyomtam...
ä °s mennyi van m¢g hÀtra?
ä M¢g kettû... annyit mÀr zsilettpeng¢n is le¡l´k... nem haragszik, hogy csak Ãgy...

MonÀnak szÂlÁtom?
ä Nem mondhatnÀm... k¡l´nben is nem vagyok mÀr asszony...
ä ElvÀlt?
ä Nem...
ä K¡l´n ¢l?
ä Azt sem...
ä Akkor ´zvegy... bocsÀsson meg...
ä Mindez mÀr elmÃlt, Erni... inkÀbb Àlom az Àlomban... °n inkÀbb a sajÀt illÃziÂm

´zvegye vagyok, mint a f¢rjem¢... R¢gebben t´bb kurÀzsi volt bennem, olyan voltam,
mint a sz¢lv¢sz, ¢s azt hittem, hogy a tudomÀny mindent meg tud vÀltoztatni, hogy
az ´sszet´rt fej nyolcas a bicikliker¢ken... de a f¢rjem mÀniÀs-depressziÂs volt, m¢g
mielûtt hozzÀmentem... csakhogy ¢n fejembe vettem, hogy feles¢g¡l megyek a pÀci-
ensemhez, ¢s rajta bizonyÁtom be, mire k¢pes a tudomÀny... ¢s a tudomÀny sokra volt
k¢pes...

ä MeggyÂgyult? Vagyis meggyÂgyÁtotta...
ä Igen, a tudomÀny sokra volt k¢pes... egyszer benyitottam a lakÀsunkba, ¢s a f¢r-

jem ott lÂgott a csillÀron, Ágy aztÀn engem kezeltek azzal a betegs¢ggel, amit addig
gyÂgyÁtottam, itt, ebben az ¢p¡letben... f¢l ¢vig... no de most megint ¢n vagyok itt,
Erni, amint lÀtja...
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ä Igen, lÀtom... de megmutatja nekem azokat a f¢nyk¢peket... ott...?
ä Azt ne akarja lÀtni... semmi ¢rtelme... a dosszi¢ elej¢n g´nd´r hajÃ diÀk, azt mon-

danÀ rÂla az ember, hogy amerikai rÃdugrÂ, de a k´zep¢n mÀr megnyÃlik a kar, le-
fittyed az Àllkapocs... ¢s a v¢g¢n notre-dame-i toronyûr... valami, ami m¢g galamb...
de mit mondott, mennyit kell zsilettpeng¢n le¡lnie?

ä K¢t ¢vet, Mona...
ä Hm... k¢t ¢vet?... Ehm... ha elûtt¡nk van, szinte ´r´kk¢valÂsÀg, de utÂlag egy

pillanat... meglÀtjuk... kicsit elfÀradtam ettûl az eg¢sztûl, Erni...
ä Igen, lÀtom... t¢nyleg menni akartam mÀr, isten vele, Mona...
ä Isten vele, ¢s holnap reggel majd megint Árunk...

Az esti vizit elûtt Monika, mint mindig, s¢tÀlni indult a parkba. Amikor kiment a szo-
bÀjÀbÂl, ¢s bezÀrta az ajtÂt, a folyosÂn egy beteg¢be ¡tk´z´tt, aki talÀn csak az¢rt vÀrt
itt rÀ, hogy sÁrva elpanaszolja:

ä Doktornû, doktornû, egy gÂlya kelepel a hasamban... de doktornû, mondja meg
nekem az igazat, mit jelent ez a besz¢d?

ä Mif¢le besz¢d, And©lka?
ä Amit a madarak besz¢lnek...
ä °s mit mondanak magÀnak, And©lka?
ä Most megint hallottam ûket... Azt mondjÀk, ez szifilisz, gyÂgyÁttatnod kell magad...
ä Ugyan, And©lka, honnan szedne ́ ssze egy ilyen betegs¢get... hÀt persze! Mondja,

jeleket hall vagy besz¢det?
ä Doktornû, k¢rem... besz¢det... most pontosan hallom: Eg¢szs¢ges-e a szemem!
ä °s m¢g mit hall, And©lka?
ä Aludj... aludj... aludj...
ä Akkor menjen, aludjon egyet... este majd felÁrok magÀnak valamit, ¢s a madarak

is elalszanak...
ä De ezek a madÀrhangok azt mondjÀk nekem... Aludj! IdiÂta vagy...
A lÀny a hÀta m´g¢ mutogatott.
ä El¢g volt, And©lka! Tudom, mi a baja... kicsit tÃl van terhelve, ennyi az eg¢sz...

kap egy gyÂgyszert, ¢s meglÀtja, utÀna hogy eltakarodnak a madarak az Àgak k´z¢
aludni...

Megsimogatta a beteg lÀny kibontott hajÀt, kinyitotta, majd gondosan bezÀrta az
ajtÂt. AztÀn leszaladt a l¢pcsûn, ¢s kiszaladt a parkba.

A szÀz¢ves fÀk Àgait rÀzta a sz¢l, ¢s a levegû tele volt a fa panaszos hangjÀval. TüsarkÃ
cipûj¢ben Monika majdnem a magas falig s¢tÀlt, ¢s ott a sz¢lÀrny¢kban le¡lt egy padra.

Istenem, hovÀ jutottam? °s egyÀltalÀn, orvos vagyok, ¢s egy bün´zût fedezek az
int¢zetben, olyan betegs¢g ¡r¡gy¢n, amilyen betegs¢ge nincs, amilyet ott az erûdben
megjÀtszott nekik... de hol volt azon az ¢jszakÀn? Egyszer mÀr telefonÀltak a bün¡gyi
rendûrs¢grûl, hogy tÁz Âra utÀn lÀttÀk Ernit a Vencel t¢ren... mikor is volt az?... Egy
hÂnapja... vilÀgos ´lt´nyben lÀttÀk, ¢s ¢n akkor azt mondtam, hogy ez csak t¢ved¢s
lehet, v¢letlen hasonlÂsÀg...

Suttogta maga el¢ Monika. CigarettÀra akart gyÃjtani, de k¢ptelen volt felemelni
a kez¢t. VilÀgosan lÀtta maga elûtt, ahogy Erni egy hÂnapja csakugyan a Vencel t¢ren
s¢tÀlt... ¢s azt is, hogy tegnapelûtt az eg¢sz ¢jszakÀt az int¢zeten kÁv¡l t´lt´tte... Mindezt
lÀtta Monika, de amikor elk¢pzelte, hogy felemeli a kagylÂt, ¢s jelenti a bün¡gyi k´z-
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pontnak, hogy Erni eltünt... Monika megÀllapÁtotta, jÂllehet lelk¢nek ́ sszes r¢teg¢bûl
szÂlongatta a hangokat... hogy erre sohasem volna k¢pes.

Nincs mit tenni... Suttogta, ¢s hallgatta a sz¢lvihart, amint durvÀn, de szimfoniku-
san futamozik a fÀk koronÀiban, eln¢zte a kivilÀgÁtott int¢zet¢t, ¢s kiss¢ elr¢vedt szem-
mel Ãgy lÀtta, hogy a fÀk mozdulatlanok, ¢s az eg¢sz ¢p¡let d¡l´ng¢l... A felhûtlen
¢gre pillantott, ¢s ¢ppÃgy volt a csillagokkal is... a r¢szeg csillagk¢pek ugyanazt csi-
nÀltÀk, mint ez a kivilÀgÁtott bolondokhÀza... ¢s mindent n¢gym¢teres fal vett k´r¡l...
odabent a folyosÂn Walter Ãr biztosan a szem¡veg¢t keresg¢li a zseb¢ben, amely nincs,
mint ahogy szem¡vege sincs... hogy elolvassa a combjÀn a feliratot... a combjÀn, ahovÀ
nincs semmi felÁrva, az az alkoholista asszony, RozkoônÀ, ha majd megÀllok mellette,
azt fogja mondani, doktornû, ez a bÃtor, ha rÀmeresztem a szemem... ez a bÃtor is
haldoklik... ¢s doktornû, maga valahogy ´regszik, egyfolytÀban ´regszik, most m¢g
´regebb, most mÀr csontvÀz, ¢s azok ott, maga k´r¡l, mind halÀlfejek, a k´vetkezû
ablaknÀl az ´reg Chod©rovÀ majd azt ÀllÁtja, hogy ma b¢rmÀlkozott, Klou§ek Ãr el-
mondja, hogy reggel Âta megint Àtalakult az arca, az a f¢rfi, aki folyton az ablak¡vegbe
n¢z, megesk¡szik, hogy a szerelm¢t lÀtja benne... MrÀ§kovÀ, a müv¢szett´rt¢netet
hallgatÂ diÀklÀny, a kisasszony, aki mindennap az ÀgyÀba csinÀl, ¢s utÀna turkÀl a pisz-
kÀban, attÂl ha megk¢rdem, m¢rt tette? azt fogja vÀlaszolni, az¢rt, mert nem akartam,
¢s csak Ágy tudtam megmenteni a szabadsÀgom... Bondy Ãr megint egy foltot fog ne-
kem mutogatni ujjongva a falon... doktornû, itt egy gy´ny´rü pÀrducot lÀtok... mire
¢n, de mit keres itt ez a csûr meg ez a bÂbita? ¢s Bondy Ãr helyesbÁt... pardon, pardon...
akkor ez egy papagÀj vagy egy bÃbos pacsirta... MalÀ asszony most is a papÁrkosÀr
f´l´tt fog jajvesz¢kelni, hogy elrep¡ltek a kanÀrimadarai, mert valaki ellopta a hÀzÀrÂl
a tetût... Kudlaba, a v¢n piÀs majd azzal fogad, hogy v¢gre ide m¢ltÂztatott j´nni, fûÃr...
tegyen a biliÀrdasztalra golyÂkat, ¢s hozzon egy nagy rumot...

Monika felÀllt, szorosabban ´sszefogta kabÀtjÀt, ¢s ahogy kil¢pett a sz¢lÀrny¢kbÂl,
a vihar megrÀzta r´vidre nyÁrt hajÀt... szaporÀn igyekezett vissza... sietett, de mint min-
dig, valahÀnyszor elment a hatalmas t´lgy alatt, amely cs´r´mp´lve Àllta a sz¢l l´k¢seit,
most is egyik beteg¢re gondolt, aki ¢vekig Árta az ¢letmüv¢t, f¡zetek tucatjait t´lt´tte
meg, mÁg egy ¢jjel elsz´k´tt... akkor is ilyen ¢jszaka volt... kerest¢k, ¢s szÂlongattÀk...
csak ¢jf¢l fel¢, amikor feltÀmadt a sz¢lvihar, akkor figyeltek fel az ÀpolÂk az ¡t¢sekre
ennek a t´lgynek a koronÀjÀban... odavilÀgÁtottak... ¢s ahogy fÃjt a sz¢l, az az ÁrÂ el-
k¡l´n¡lt az ÀgaktÂl... ¢s mellette ott lÂgott a koffere is, a koffer, amely neki¡tk´z´tt az
Àgaknak... amikor a beteget leengedt¢k a k´t¢len, kicsit olyan volt az eg¢sz, mint a
Lev¢tel a keresztrûl... aztÀn levÀgtÀk a koffert is... ÀgrÂl Àgra zuhant a f´ldre, ¢s ´sz-
szet´rt... Egy ÂrÀt ¡t´tt az int¢zet ÂrÀja... amikor zseblÀmpÀval a kofferba vilÀgÁtott...
hÃsz kilÂ iskolaf¡zet volt benne, sürün teleÁrva egyetlen szÂval:

Szeretlek, szeretlek, szeretlek, szeretlek...
Hangyabolynyi szeretlek.

Vizit utÀn Monika v¢gigment a hosszÃ folyosÂn, megÀllt a tÁzes ajtÂ elûtt, ¢s kopogott...
¢s m¢g egyszer. AztÀn lenyomta a kilincset, bement, ¢s az ajtÂt mÀr nem kilinccsel,
hanem gombbal csukta be.

ä Eln¢z¢st, de k¢tszer is kopogtam...
Dadogta Monika.
ä Le¡l´k, ha megengedi...
Mondta, ¢s le¡lt a m¢g fiatal asszonnyal szemben, aki mezÁtlÀb cigarettÀzott.
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ä Maga dohÀnyzik, madam? Az jÂ, szÁvjon csak sokat...
Folytatta Monika, de lÀtta, hogy ezt is f´l´sleges volt mondania, mert a beteg mel-

lûzte a hamutartÂ hasznÀlatÀt, ¢s szoknyÀja meg kabÀtkÀja tele volt hamuval.
ä Hogy alszik?... tudja, mit, hozok magÀnak egy dormiralt, az egyÀltalÀn nem Àrt

a szÁvnek...
Mondta Monika, de a beteg most is az ujjaibÂl felszÀllÂ f¡st´t n¢zte...
ä °n tudom... az ¢let n¢ha teljes k¢ptelens¢g, n¢ha a szÁv szÀzezer koronÀt fizet egy

kar¢j keny¢r¢rt... de higgyen nekem, Eva asszony, olyan szÁvesen segÁten¢k magÀn...
csak szÂlaljon meg, mondjon nekem valamit... Hogy f¢rkûzzek magÀhoz?

K¢rdezte Monika, de inkÀbb csak magÀtÂl... a betegnek egyelûre semmi oka se volt
rÀ, hogy visszaforduljon a keskeny pallÂn, amely a vilÀggal m¢g ´sszek´t´tte.

ä °n tudom... van Ãgy, hogy az embernek semmi, de semmi kedve ¢lni... nincs sem-
mi, ami¢rt ezt a f´ldet tapossa... persze valami az¢rt volna, de csak ha az a valami olyan
lenne, ahogy az ember elk¢pzeli...

Mondta Monika... de az asszony arcÀn egy pihe se rezd¡lt...
ä Akkor hÀt mit csinÀljunk?
ä Maga müvelt asszony, mivel tudja hÀt bizonyÁtani hüs¢g¢t a f´ldh´z, amikor arra

van Át¢lve, hogy itt legyen ¢s itt ¢ljen...?
De a beteg tovÀbb fÃjta a f¡st´t... tovÀbbra is a cigaretta volt az egyetlen, amibe

kapaszkodott.
ä Maga f¢rjn¢l van... akkor hÀt talÀn van mi¢rt... hiszen a f¢rje... ¢s ¢n jÂl ismerem

ût... Karelnak biztosan sz¡ks¢ge van magÀra...
Monika f¡lelt, de a sz¢p arc nesztelen volt...
ä Itt van a k¢t gyerek... Eva asszony, hall engem?, hiszen maga anya... ¢s anyak¢nt

Àt¢lheti a lÀnyÀval mindazt... amit ¢vekkel ezelûtt lÀnyk¢nt ¢lt Àt...
A beteg elnyomta a csikket, ¢s Ãjabb cigarettÀra gyÃjtott... Monika Ãgy lÀtta, az

asszony mondani akar valamit... LefÃjt az ajkÀrÂl egy dohÀnyszÀlat, ism¢t teleszÁvta a
t¡dej¢t f¡sttel... ¢s aztÀn egykedvüen n¢zte tovÀbb, hogyan kÁgyÂzik a fotel karfÀjÀn
pihenû kez¢bûl a f¡st.

ä MagÀt mÀr az se rendÁti meg, ha esz¢be jut a napf¢ny, a virÀgzÂ r¢tek... egy csokor
rÂzsa? A hÀztartÀs meghitts¢ge? A zene, a szÁnhÀz, a ruhÀk... az a sok aprÂsÀg, ami egy
asszony ¢s anya ¢let¢nek egy darabjÀt jelenti?

De a beteg eldobta a cigarettÀt, felpattant, az ajtÂhoz ugrott... csakhogy nem volt
rajta kilincs. Ekkor kinyÃjtotta a karjÀt, csuklÂjÀn m¢g ott volt a ragtapasz, az ajtÂra
mutatott, ¢s:

ä Menjen ki!
ä SzÂval maga kikerget engem, Eva asszony?
ä Menjen ki!
ä Eva... ¡lj´n le, nyugodjon meg...
ä Menjen ki!
Monika lassan feltÀpÀszkodott, felvonta a vÀllÀt, kinyitotta az ajtÂt, ¢s a k¡sz´b´n

azt mondta: ä Megyek... de higgye el, Eva... csak segÁteni szerettem volna egy kicsit,
hogy talpra Àlljon... inkÀbb csak elbesz¢lgetni, ahogy a barÀtnûk szoktak... asszony az
asszonnyal... de mit tehetek?

ä Menjen ki!
Toporz¢kolt meztelen talpÀval Eva asszony, egy ¡gyv¢d feles¢ge, akit k¢t hÂnapja

vittek be JirÀsek professzorhoz ÀtvÀgott csuklÂval... ¢s utÀna ide, az int¢zetbe.
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Monika kiment, ¢s behÃzta az ajtÂt a m¢g mindig utasÁtÂ kar elûtt. Ott Àllt egy ideig,
¢s n¢zte a lakkozott ajtÂb¢l¢st, hogy az esetrûl k¢pet alkosson magÀnak... de hiÀnyzott
hozzÀ a kulcs. çllt az ajtÂnÀl, egy belsû hang arra biztatta, hagyd ût... vesd oda a Sors-
nak, tedd megint a keze ¡gy¢be a k¢st... ¢s egy mÀsik hang azt sÃgta, t¢gy meg min-
dent, de mindent, hogy az a k¢s eltünj´n... ezt mondtÀk a hangok... de Monika tudta,
hogy egyelûre semmit sem ¢rt, ¢s hogy inkÀbb csodÀlja ezt az asszonyt, aki megb¢nÁ-
totta az agyÀt, csak hogy ne kelljen tudomÀsul vennie azt, ami van... de amit û szÁvbûl
nem kÁvÀnt...

D¢lutÀn, amikor a portÀs feltelefonÀlt MonikÀnak, hogy az urak a bün¡gyi rendûr-
s¢gtûl besz¢lni szeretn¢nek vele, azt mondta:

ä J´jjenek csak fel.
°s r´gt´n tudta.
Amikor bej´ttek, ¢s bemutatkoztak, sz¢kkel kÁnÀlta ûket, de csak a biztos ¡lt le. A

fel¡gyelû v¢gigs¢tÀlt a szobÀn, aztÀn megÀllt az ablaknÀl, ¢s az int¢zet parkjÀt n¢zte.
ä K¡l´n´s... ä mondta ä ...ezek az elmegyÂgyint¢zeti parkok mind egy kaptafÀra

vannak! JÂl festette meg az a Gogh... de majdnem elfelejtettem. Doktornû, hol volt
Erni szerdÀrÂl cs¡t´rt´kre?

K¢rdezte a fel¡gyelû, de lefel¢ n¢zett, ahol k¢t gondozott a hullÂ faleveleket s´p-
r´gette... a leveleket, melyeket a sz¢l lesodort a lapÀtjukrÂl, Ágy aztÀn szinte semmit se
dobtak a talicskÀba, ¢s ha m¢gis, a sz¢l azt is elrabolta.

ä Hol lett volna... itt volt... az int¢zetben, de eg¢sz ¢jjel nem talÀltuk... A kerti hÀzban
aludt...

ä Ezt û mondta, igaz?
ä Igen... ¢n kerestettem...
ä °s mikor talÀltÀk meg?
ä Nem talÀltÀk meg, fel¡gyelû Ãr... ´t Ârakor û maga jelentkezett, hogy ÀllÁtÂlag

elaludt... ez¢rt Ãgy gondoltam, hogy minden rendben van...
ä A kerti hÀzban... ez ott van, ahol a z´lds¢ges ÀgyÀsok kezdûdnek?
ä Igen...
A fel¡gyelû megfordult, ¢s utasÁtotta a biztost:
ä HÁvja az embereket, ¢s kutassÀk Àt azt a kis hÀzat...
ä Parancs...
Mondta a biztos, ¢s kiment az irodÀbÂl... A fel¡gyelû megint odaÀllt az ablakhoz,

¢s a parkba n¢zett, egy asszony Àllt ott a padnÀl, lobogott a sÀlja, karjÀn kabÀt volt
Àtvetve, kez¢ben csomag.

ä Ott lent egy nû meg akar magÀtÂl lÂgni... vagy most ¢rkezett?
K¢rdezte, ¢s Monika azonnal tudta.
ä Az egy beteg¡nk... bÃskomor alkoholista, ez a szÂrakozÀsa, ́ sszecsomagolja a ron-

gyocskÀit, ¢s amikor a padhoz ¢r... mÀr nincs hovÀ mennie... visszaj´n... ez az û kirÀn-
dulÀsa...

ä Hm... de hogy magyarÀzza meg nekem, hogy szeptember tizen´t´dik¢n Erni este
tÁz Ârakor kiment eg¢szen a Vencel t¢rig?

ä Ez nekem is rejt¢ly... fel¡gyelû... nyolc Ârakor a betegek az osztÀlyokon vannak,
¢s az ¢n szolgÀlatom a vizittel ¢r v¢get... hacsak nem ¡gyelek ¢jjel. De itt vannak a
gondozÂk, az ûr´k... aztÀn itt ez a magas fal...

ä Fal, fal, fal! Erninek minden fal palÀnk!
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LendÁtette hÀtra a k´ny´k¢t a fel¡gyelû, kihÃzta a hÀtÀt, ¢s megint a parkot n¢zte.
ä Nem csodÀlkozom... Erni biztosan jÂl ¢rezte magÀt! °n is jÂl ¢rezn¢m magam...

tudja-e, hogy eljÀrok az elûadÀsaira Sme§kybe? A pszichoanalÁzisnek ahhoz is van n¢-
mi k´ze, amit ¢n csinÀlok, amikor kivetkûztetem az embereket a bûr¡kbûl... persze ez
csak azokra ¢rv¢nyes, akik nem ismerik a pszichoanalÁzist... Ernibûl semmit se lehet
kicsikarni... ûrÀ a kem¢ny t¢nyek ¢rv¢nyesek... tudom, hogy tizenk¢t kasszÀt fÃrt meg,
de csak kettû¢rt siker¡lt b´rt´nbe juttatnom, nekem ugyanis van szerencs¢m mÀr hÃsz
¢ve ismerni Ernit...

Mondta a fel¡gyelû, ¢s be¢lesÁtette a szem¢t. A kis hÀzbÂl kij´tt a biztos, ¢s ami a
kez¢ben volt, az vilÀgos ´lt´nyre eml¢keztetett...

ä HahahÀÀ!
D´rzs´lte ´ssze a kez¢t a fel¡gyelû.
ä Ugyanis ¢ppen szerdÀrÂl cs¡t´rt´kre BrnÂban kiraboltÀk egy Àllami vÀllalat

kasszÀjÀt... tegnap lÀttam a mackÂt, ¢s Ãgy Át¢lem, hogy csakis Erni fÃrhatta meg, az
a kis kerti hÀz pedig... ott lehet a dolog nyitja...

ä Nem t¢ved, fel¡gyelû Ãr?
Remegett Monika.
ä Tegy¡k fel, hogy Erni nyolc Ârakor hagyta el ezt a falat... egy gyors autÂ k¢t ¢s

f¢l Âra alatt BrnÂba vitte... a pÀnc¢lszekr¢nyen k¢t ÂrÀnÀl nem dolgozott tovÀbb... ez
f¢l tizenegy, f¢l tizenkettû, f¢l egykor k¢sz volt, Ágy aztÀn ́ tkor mÀr nyugodtan megint
itt lehetett... rÂzsÀsra aludva a kis hÀzban... ä mondta a fel¡gyelû, ¢s az ajtÂhoz ment,
¢s kitÀrta, ¢s Monika lÀtta, hogy a biztos behoz ¢s az asztalra terÁt egy cover-coat ́ lt´nyt
meg egy vilÀgos raglÀnt.

ä °s a cipû hol van?
ä Egyelûre csak ezt talÀltuk, fel¡gyelû Ãr, egy r¢gi szekr¢ny m´g´tt volt...
ä Tess¢k keresni... a cipû fontosabb... alaposan Àt kell kutatni mindent... Maga t´-

rûdj´n a cipûvel! °s ´t ember decim¢terrûl decim¢terre kutassa Àt a kertet... lehet,
hogy ez¡st evûeszk´z van ott elÀsva!

ä Parancs!
Mondta a biztos, ¢s elsietett.
ä HÀt ehhez mit szÂl, doktornû?
ä LÀtom itt az asztalon... de mennyit raboltak el?
ä N¢gyszer szÀzezret... de tegnap ´sszefogdostunk egy tizenegy tagÃ csoportot...

fiatal fiÃkat... AutÂlopÀs... de doktornû! Ezek csak TatrÀkat loptak, de nem az¢rt, hogy
meggazdagodjanak... Volt egy garÀzsuk, ahol sz¢tszedt¢k a TatrÀt, ¢s mindenki Tat-
rÀval rendezte be a lakÀsÀt. Az ¡l¢sek, oldalt odacsavarozott gumikkal... azok voltak a
fotelok, n¢gy ajtÂ a falba szerelve a hamutartÂkkal egy¡tt, a kormÀny a szoba k´zep¢n,
mint asztal, ¢s mindegyik suhancnak a falÀt müszerfal dÁszÁtette... a karburÀtorok vÀ-
zak¢nt szolgÀltak, virÀg is volt benn¡k... szobor helyett egy eg¢sz blokk... tizenegy Tat-
rÀt loptak Ágy el, ¢s berendezkedtek... romantikus kamaszok... de hol van most Erni?

ä Alighanem a vÁzgyÂgyÀszaton...
ä Akkor ¢n most eln¢zek oda... hanem doktornû, hÀrom ¢ve a gondozottjai meg-

prÂbÀltÀk ellopni Bed±ich Smetana kÂrt´rt¢net¢t... az utolsÂ k¢t h¢t leÁrÀsÀt, mielûtt
meghalt... megengedn¢, hogy egyszer elj´jjek ¢s belen¢zzek... csak Ãgy belelapozzak?
Tudja... annyira mÀsk¢pp ¢s m¢lyebben ¢rezn¢ az ember a zen¢j¢t.

ä Hogyne... hÁvjon fel egyszer... de engem is ¢rdekelne a v¢lem¢nye n¢hÀny t¢nyrûl,
amikor a büntett betegs¢gre hasonlÁt... az a kÂrt´rt¢net most a k´zponti pÀnc¢lszek-
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r¢nyben van, iszonyÃ olvasni, ¢s nem lenne szabad nyilvÀnossÀgra ker¡lnie... mint
ahogy a mester naplÂjÀnak sem az utolsÂ ¢vekbûl... lÀttam, ¢s olvastam... mÀr a nap-
lÂbÂl is kitetszik az Ãt, amely itt ¢rt v¢get, nÀlunk...

ä Micsoda v¢g, micsoda v¢g...
Mondta a fel¡gyelû, ¢s Ãjra az ablakhoz ment, ¢s len¢zett... De nem lÀtott semmit,

mert keserüen elgondolkozott... ¢s aztÀn szomorÃan azt mondta: ä Gogh agyonlûtte
magÀt... sejtette, milyen v¢g vÀr rÀ... ¢s jÂl tette. De! Egyvalamirûl majdnem megfe-
ledkeztem! Az emberei akkor ¢jjel abba a kerti hÀzba is ben¢ztek?

Monika erûre kapott.
ä Nem... nekem legalÀbbis, amikor k¢rdeztem tûl¡k, ¢s a szem¡kre vetettem, ne-

kem azt mondtÀk, hogy nem, hogy megfeledkeztek rÂla.
ä Ajaj... ez kellemetlen... kel-le-met-len! Pfuj! Ha mÀst nem talÀlunk, ez itt Ernire

kev¢s... legfeljebb arra el¢g, hogy enged¢ly n¢lk¡l elhagyta az int¢zetet... a mindenit!
Fordult sarkon a fel¡gyelû, ¢s ´kl¢vel a nyitott tenyer¢be csapott...
ä De sebaj. Most elmegyek Erni¢rt... a formalitÀsokat majd elint¢zz¡k k¢sûbb, az

eg¢sz eset kivizsgÀlÀsa utÀn... Megyek, ¢s megvÀrom ût.
Mondta a fel¡gyelû, ¢s kiment az irodÀbÂl... °s Monika csak ¡lt, ¢s n¢zte az asztalra

hanyagul odavetett cover-coat ́ lt´nyt... tudta, hogy Erni fÃrta meg a pÀnc¢lszekr¢nyt,
de csendesen imÀdkozott, hogy a kertben mÀr ne talÀljanak semmit...

AztÀn valaki kopogott. ä Tess¢k! ä mondta Monika.
°s az ajtÂban megjelent a gondozÂ egy beteggel, akinek vÀlaszait tegnap m¢g Erni

g¢pelte...
ä J´jj´n, ¡lj´n le, Bondy Ãr... akkor most folytatjuk...
Mondta Monika, ¢s sz¢kkel kÁnÀlta a sz¢p fiatalembert, aki f¢l¢nken le¡lt.
Monika kihÃzta a fiÂkot, papÁrokat vett elû, le¡lt az ÁrÂg¢phez, ¢s azt mondta:
ä SzÂval tegnap ott hagytuk abba... Ágy aztÀn szag utÀn felismertem, hol van halott

emberhÃs. LÀtom, Bondy Ãr, hogy maga huszonn¢gyes ¢vjÀrat, mi a legmeghatÀro-
zÂbb ¢lm¢nye a BirodalombÂl?

ä Braunschweig... a l¢gitÀmadÀs, de csak hÀrom nappal utÀna... le¢gett vÀros, ¢s
az orszÀgÃton egy fiÃ j´tt a vÀrosba g´rkorcsolyÀn... egy kanna tejjel...

ä VÀrjon egy kicsit... g´rkorcsolyÀn... egy kanna tejjel. ögy... FÀj m¢g a feje?
ä MÀr alig... inkÀbb az az ¢rz¢sem, hogy le van blokkolva, vagy az agyam van be-

gipszelve, csak idûvÀltozÀskor hatol be n¢ha hÀrom sz´g a fejem szÁv¢ig...
ä JÂ... a fejem szÁv¢ig... Meddig volt eszm¢letlen a roham utÀn?
ä Nem, az nem voltam, inkÀbb fek¡dtem, ¢s ¢reztem, hogy nyomjÀk az agyamat

lefel¢, a koponyÀm alsÂ r¢sz¢be...
ä Igen... r¢sz¢be, ¢s tovÀbb?
ä °s utÀna elteltem zÃgÀssal, amely azzal az ¢rz¢ssel pÀrosult, hogy a v¢r sajÀt cent-

rifugÀlis ereje Àltal a lÀbamba tolul...
ä Igen... Bondy Ãr, a lÀbamba tolul... kicsit lassabban... ¢n nem tudok olyan gyorsan

Árni, mint Erni Ãr... Ãgy. °s milyennek lÀtta azt az ottani vilÀgot?
ä Olyan ¢rz¢sem volt, hogy elûsz´r lÀtok fÀkat meg virÀgokat... nehezen talÀltam a

nev¡ket, ¢s nehezemre esett elhinni, hogy a hÀzak a f´ldben vannak...
ä ...a hÀzak a f´ldben vannak... k¢sz! Hanem Bondy Ãr, maga t´k¢letesen fejezi ki

magÀt, nem Ár?
ä De igen... persze csak aff¢le ¢rtekez¢seket. Van egy ÁrÀsom: Hogyan tanÁtottam

meg asszociÀlni a kandÃrt, amely v¢g¡l molynak lÀtta a foltot, ¢s utÀnakapott a prac-
lijÀval...



ä UtÀnakapott a praclijÀval... ¢s tovÀbb?
ä AztÀn van egy mÀsik ÁrÀsom: Hogyan k¢nyszerÁtettem egy odak´t´z´tt l¢gg´mb-

bel a kandÃrt, hogy a t¡k´rbe n¢zzen...
ä Hogy a t¡k´rbe n¢zzen... tovÀbb?
ä AztÀn Ártam egy tanulmÀnyt: A k´rnyezet, a dohÀnyzÀs ¢s a t¡k´r hatÀsa az azonos

arcvonÀsokkal rendelkezû szem¢lyek egymÀs k´z´tti hÀzassÀgk´t¢s¢re...
ä ...egymÀs k´z´tti hÀzassÀgk´t¢s¢re... leÁrtam... de mit ¢rzett, Bondy Ãr, amikor

elesett, ¢s felhasÁtotta az ajkÀt... Tudja... amikor a rohama volt...
ä Doktornû, ¢n Ãgy ¢reztem, hogy ¡v´ltû orgonÀk vesznek k´r¡l, ¢s a r¢sekben

angyalokat hallok ¢nekelni...
ä Angyalokat hallok ¢nekelni... Milyen volt a szexuÀlis ¢lete, mielûtt idej´tt?
ä Semmilyen, gyakorlatilag m¢g szüz vagyok... sohasem jutottam el odÀig... prÂ-

bÀlkoztam, de Ãgy ¢reztem, hogy emberek n¢znek egy elhÃzott f¡gg´ny m´g¡l... egy-
szer a term¢szetben, egy h¢tv¢gi hÀzban... mÀr-mÀr... de a szomsz¢d telken elkezdtek
kÀrogni a tyÃkok, ¢s egy nûi hang azt kiabÀlta... pipi pÁ gyere...!

ä Lassan... ¢s egy nûi hang azt kiabÀlta... pipi pÁ gyere... ¢s volt mÀr szerelmes?
ä Eszeveszetten... de Ãgy ¢reztem, hogy nem vagyok el¢g atletikus alkat... Ágy aztÀn

mindennap futottam az Olôanskz¸ temetû k´r¡l, ¢s pucoltam a fogam... vasÀrnapon-
k¢nt kicsÁptem magam, ¢s vonattal elmentem eg¢szen K±ivoklÀty mell¢, a lÀnynak ott
laktak a sz¡lei, ¢s s¢tÀltam a faluban meg a hÀzuk elûtt... de egyszer se besz¢ltem a
lÀnnyal... csak lÀttam...

ä ...tehÀt a hÀzuk elûtt, de egyszer se... nos, ez nekem mÀra el¢g, Bondy Ãr... ha
egyszer sz¡ks¢gem volna ezekre a lejegyz¢sekre a k´nyvembe, amelyet most Árok...
nincs ellene kifogÀsa?

ä Ugyan dehogy... ellenkezûleg, ´r¡l´k, hogy mindent elmondhatok magÀnak...
ä Akkor k´sz´n´m, ¢s amint lÀtom, a felhasadt ajka teljesen begyÂgyult...
Monika felÀllt... kezet fogott Bondyval, ¢s intett a gondozÂnak, hogy vezesse el a

beteget. AztÀn a teleÁrt lapokat lassan betette egy dosszi¢ba, ¢s nagyot sÂhajtott.
Amikor kisvÀrtatva bej´tt a fel¡gyelû meg a biztos, a pszichiÀter tapasztalt szeme

megÀllapÁtotta, hogy semmit se talÀltak.
A biztos elvette az asztalrÂl az ´lt´nyt meg a raglÀnt, a fel¡gyelû pedig azt mondta:

ä Magunkkal vissz¡k Ernit... ¢s k¢rem, a sajÀt ¢rdek¢ben... Erni papÁrjait eg¢szÁtse ki
a szerdÀrÂl cs¡t´rt´kre virradÂ ¢jszaka leÁrÀsÀval, ¢s k¡ldje el TerezÁnbe... MagÀt fe-
lelûss¢g terheli... nem az¢rt, hogy Erni eltünt, hanem mert nem jelentette...

A fel¡gyelû a kalapja karimÀjÀba b´k´tt, ¢s menni akart, de Monika megk¢rdezte:
ä Erni hol van?
ä Itt, az ajtÂ m´g´tt...
ä Besz¢lhetn¢k vele arrÂl az ¢jszakÀrÂl?
ä Term¢szetesen...
A fel¡gyelû kinyitotta az ajtÂt, ¢s Monika lÀtta a korlÀtnÀl Ernit n¢hÀny rendûr szo-

ros gyürüj¢ben.
ä Erni... a doktornûje mondani akar magÀnak valamit... J´jj´n!
Mondta a fel¡gyelû, ¢s a biztossal egy¡tt kiment a folyosÂra.
Amikor Erni bej´tt, ¢s becsukta az ajtÂt, Monika odament hozzÀ, ¢s suttogva meg-

k¢rdezte:
ä Hova tette a szerszÀmot?
ä Ide le... a fiÂkjÀba... ä sÃgta Erni.

18 ã Bohumil Hrabal: Szerelmes nû



ä JÂ... de Ár majd nekem, Erni?
ä írok... minden negyed¢vben kap tûlem egy k¢peslapot, hogy szeretettel gondol

magÀra ¢s szÁv¢lyesen ¡dv´zli Erni.
ä Erni, mondjon nekem valami sz¢pet...
ä ViszontlÀtÀsra, Mona... ¢s maga mit mond nekem?
ä ViszontlÀtÀsra... viszontlÀtÀsra, majd ha le¡li a zsilettpeng¢n azt a k¢t ¢vet...
Amikor elvezett¢k Ernit, Monika elûtt hirtelen megjelent Eva asszony arca. Kike-

reste a nevet, a telefonszÀmot, ¢s tÀrcsÀzott...
ä HallÂ, Hr·za doktor?
ä Igen, ¢n vagyok...
ä Szervusz, Karel... itt Monika HelceletovÀ...
ä OhÂ... Mona, hogy vagy?
ä ögy, Ãgy... de Karel, ¢n besz¢lni szeretn¢k veled... nem tudnÀl...
ä Nem, lehetetlen... nem ¢rek rÀ... k¢pzeld, Mona, egy tizenn¢gy tagÃ spiritiszta

csoportot v¢dek... mÀr hÀrom hete tanulmÀnyozom a spiritiszta irodalmat, ¢s m¢g
mindig nincs semmi kapaszkodÂm...

ä Hagyjuk ezt most, Karel... EvÀval nagy baj van, igaz? De mi¢rt j´ssz ezzel... csak
olyan diÀkszerelem volt... Eva t¢nyleg sz´rnyü Àllapotban van... attÂl f¢lek...

ä Tudom, Monika... csakhogy ezzel t¢nyleg nincs mit csinÀlni... inkÀbb mes¢lek az
esetemrûl, az jobban fog ¢rdekelni... ahogy eln¢zem, csak a m¢diumok fogjÀk meg-
Ãszni... Pavlov szerint is Ágy van... de az a tizenk¢t ember, aki hallgatta ûket, teljes tu-
datÀnÀl volt... igen, ¢s politikai k¢rd¢seket is feltettek... elûre, igen... Ehhez mit szÂlsz?

ä Semmit... hogy Eva, amiÂta behoztÀk ide, nem szÂlalt meg, ¢s mesters¢gesen kell
tÀplÀlnunk... elk¢pesztûen sokat cigarettÀzik... figyelj ide, Karel, csak Ãgy eszembe ju-
tott... ugyanis nem talÀlok hozzÀ kulcsot... Nem volt Eva boldogtalanul szerelmes?...
igen? Akkor jÂ volna, ha ezt valahol elmondanÀd nekem, akÀr egy presszÂban...

ä Azt mÀr nem... n¢zd, Monika, ¢n mÀr nem utazom sehovÀ, ¢rted... amire gon-
dolsz, azt ¢n mÀr r¢g megtettem... ¢n EvÀval mÀr minden jogorvoslatot kimerÁtettem,
igen, a becs¡letemet is felÀldoztam, nemcsak mint f¢rj, de mint f¢rfi is... Akkor most
kapaszkodj meg! Eva hat ¢ve megcsal egy villamosvezetûvel...!

ä Kivel?
ä Egy villamosvezetûvel, persze jÂk¢pü f¢rfi, olyan Jean Gabin-f¢le, igen, villa-

mosvezetû... ott vagy, Monika? Erre mondj valamit...
ä Te Karel, nem lehetne... a dolog nagyon komoly...
ä Tudom, mit akarsz mondani, de kapaszkodj meg, ¡lj le, csak hogy tudd... szÂval

¢n, az ¡gyv¢d, mÀr let¢rdeltem az elûtt a f¢rfi elûtt, ¢s k´ny´r´gtem neki, hogy leg-
alÀbb a csalÀdom nyugalmÀt ne dÃlja fel, ¢s szeress¢k egymÀst tovÀbbra is a feles¢-
gemmel, de erre û azt mondta, menjen ki! °n megint k´ny´rg´k, mondom neki, hi-
szen csak maga miatt vÀgta fel az ereit, menjen, lÀtogassa meg, mondjon neki valamit...
¢n begyakorolom magÀval, csak mondjon neki valami sz¢pet... de az a villamosvezetû
az ajtÂra mutatott, ¢s azt mondta, menjen ki... Mona, ott vagy? Mona!
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