
nem tudja majd, nem is tudhatja senki, hogy ezekben a kis értéktelen gyűrűkben

és fülbevalókban mennyí más dolog volt elrejtve.
A mama képe most ott állt előtte - s talán utoljára állt ott - a félhomályos

szebában s most már az Emléke is elvész innen az apró tárgyakkal, amiket érin
tett hajdan és a testén hordott. Eltűnt örökre. Mert abban biztos volt Nicu, hogy
nem az apja vette magához az ékszereket. Ha ezt teszi, ha megúnta, hogy Gemma
szanaszét hagyogassa őket az előszobában, meg is mondta volna nekik harsogó, pa
rancsnokló hangján, mdntha valami ítéletet hirdetett volna ki. Megmondta volna
nyers hirtelenséggel, hogy nem bízza többé rájuk, mínt ahogyan a megtakarított
pénzét is a bankban tartja s nem lehet tőle még kölcsönkémi sem. Az ékszerek
értékét nem is tudta volna megmondani. Csak azt tudta, hogy míkor a papa vá
laszútelőtt állott, hogy a lakását, azaz a fél házát adja-e el, vagy pedig az éksze
reket, inkább az előbbit adta oda. Akkor költöztek össze. Ök ezt az értéktelenebb
földszinti részt kapták, a hugának meg az ékszerek maradtak, amelyek az apja
szemében többet értek, mint az egész. emeleti villalakás. És a papa azóta is várja
a lányát, a világjáró énekesnőt, akihez csak öt évben ha egyszer utazik Pestre,
Bécsbe vagy Prágába, ha itt a szomszédban énekel. És hát persze a papa bíró és
nem ékszercsempész, így hát Zinaidának kellett volna hazajönnie az, örökségért.
Dehát az örökös vándorlás nyáron sem ad neki időt a hazatérésre, hiába írja a
papa a leveleket: gyere haza, lányom, ami a tiéd vedd magadhoz, én már öreg va
gyok, történhetik valami velem, inkább Nícuéknak adtam megőrzésre...

Pedig dehogy kell félteni a papát. Ha nyolcvanegyedik évét tapossa is, eleven
S, még beteg se volt soha. Hisz annak is csak két-három éve, hogy utolsó szere
tőjét elhagyta. Büszkén, hősiesen, bizonyos elvek megfontolásával tette ezt, mint
a színész, aki tehetsége teljében csömörlik meg közönsége tapsaitól, s valami ma
gát pusztító, vagy megőrizni akaró makacssággal a csöndet és a magányt választ
ja. S mióta erre a tisztességes életre adta magát, sehol sem leli a helyét, izgága s
összeveszett Gemmával is. Úgy látszik, képtelenül nehéz neki ez az asszonytalan,
kivert kutya élet. De hogy a lakását eladta Gemmáért, nem házasodhatik újra,
bármennyi hódolónője jöhetne is számításba még ezen a- téren is. No dehát az kel
lene még csak, hogy megházasodjék.

Nicu észre sem vette, hogy az anyja iránti ellágyulása után most újra kísér
teni kezd a gyermekkora és ellenséges. indulatokat érez a hazulról más fészkekbe
menekülő, ma is friss vénember ellen. Mint mikor Gemma uszítja lassú szívósság
gal, s bár ő először tiltakozík, mégis. be kell látnia, hogy a feleségének igaza van.
Míért nem vitte azokat a hugának szánt ékszereket innen, miért nem rakta bankba,
széfbe, mínt a pénzével teszi, amit eldug előlük. Most hogy mondja meg neki,
hogy éppen az ő és csakis az ő, "a papa hibájából" vesztek el az ékszerek, és Gem
mának igaza van, ha jelenteni akarja ezt a rendőrségen. S amit ő akar, azt vég
hez is viszi. Az öreg kék szeme ennél sokkal kisebb sérelemre is acélból csiholt
szikrát lövelhet. És Nicu a felesége után az apjától félt a legjobban.

- Biztos, hogy ellopták? - kérdezte még egyszer.
- Vagy ő maga tette, vagy más vitte el az ő hibájából.
- Dehát, hogy mondjam ezt meg neki?
- Mondd meg neki, ahogy akarod. De én nem leszek itthon. Tüdőszűrésre

kell mennem, Öltözöm és megyek,
S már föl is kelt. Ruhái, úgy látszik, elő voltak készítve, mert egykettőre ké

szen lett, és a hallt barlanglakójával együtt elkerülve, a fürdőszobán. át hagyta el
a házat, s úgy surr~ant ki ezüstróka bundájában a fagyos szélű estébe. hogy egyik
orvosát fölkeresse.

(Folytatju~)

Legfontosabb dolgunk a földön: Jézust szeretni és mindent megtenni, hogy az
embel·ek, minél többen, mindörökké szeressek őt.

Lisieuxi Szent Teréz
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