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Már majdnem kilenc óra, amikor Eva hazaér a
tópartról. Átmegy a kerten, megkerüli a házat,
és kiakasztja fürdőruháját a kötélre. Morgó, a kis
nőstény tacskó elnyúlva hever a napon. A veranda üres. Apa hálószobája a dolgozószoba
mellett van. A kettő közti tolóajtót már félrehúzta, a kertre nyíló ajtó is sarkig tárva.
Eva odaszalad a fürdőszobához. Felnevet. Aki
nem tudja, miféle zajokat szokott apa csapni a
fürdőszobában, azt hihetné, hogy nagy nyögéssel és füjtatással valami tűz eloltásán fáradozik.
Eva dörömböl az ajtón.
- Megijedtél?! - kiált be.
- Cseppet sem.
- De igenis megijedtél!
-Nem.
- Fogadjunk, hogy megijedtél!
- N a jó, szörnyen megijedtem.
Eva elégedetten siet a konyhába. A vasárnapi
reggeli elkészítése az ő feladata. Ugyanis Nagyi
hetenként egyszer később kel fel a szokottnál.
Ezt Eva is így akarja, ilyenkor ő terít a verandán.
Egyszer csak megszólal a telefon.
- Doktor Plessin lakása - mondja Eva, miközben már hallja is apja lépteit. Mindig rohan,

mintha egy egész marhacsordát kellene azonnal
megmentenie. Már ott is áll mellette, kezéről
csöpög a víz, csapzott az arca, a haja is, a szemüvege sincs rajta, sebtében kapta magára a fürdőköpenyt.
Eva figyeli. Nagyon is érthetőnek találja, hogy
annyi nő bolondul apáért. Anyja már nem él,
még kislánya emlékeiben sem. Eva még csak
kétéves volt, amikor édesanyját autóbaleset érte.
A kocsi kisodródott az útról, és lezuhant a magas
töltésoldalon. Eva a temetőben persze megpróbál szomorkodni, de nem megy.
Most apát nézi, és arra gondol, mennyivel
rosszabb lett volna, ha ő hal meg. Remek ember,
Eva fogalmai szerint „szuper"-apa, nem is hasonlítható a többihez. Nemrég például nyúlszőrből szakállt és sűrű szemöldököt ragasztott
magának, és a kertből addig leskelődött a konyhába, amíg csak Nagyi hirtelen észre nem vette,
és ijedtében majdnem összerogyott. A haja már
őszül, homlokát ráncok barázdálják, mert beszéd közben szüntelenül mozgatja a szemöldökét. De azért négy hete, az ifiavatáson, Eva szerint messze ő volt a legszebb férfiú.
Hazafelé menet a kocsiban Eva a „díszpáholyt" kapta apa mellett. Nagyi a hátsó ülésen
szorongatta a virágcsokrot, és még mindig nem
tudott szólni a meghatottságtól. Eva divatos sárga ruhájában pompázott. Kis retiküljét a kezében tartotta, lábait átvetette egymáson, és elragadtatással szemlélte vadonatúj magas sarkú cipőjét. Frizuráját fodrász remekelte.

Apja oldalról ránézett, igyekezett palástolni,
milyen jól mulat, majd egyszer csak azt mondta:
- Evi, kislányom, a mai napon Eva lettél. Az
ilyen öreg csont, mint én, büszke lehet rá, ha egy
ilyen elegáns hölgy társaságában utazhat külföldre.
De hiszen utazásról eddig szó sem esett! Kiderült, hogy ez meglepetés, amit ráadásnak tartogatott^ Egy prágai nyaralás édes kettesben!
Apának hirtelen fékeznie kellett. Eva átkarolta a nyakát, lelkendezett, ujjongott. Nagyi a fejét
csóválta Ő annak idején csak egy énekeskönyvet
kapott konfirmációra, és édesanyjától egy maga
varrta ruhát. Az is igaz, hogy Nagyi napszámosgyerek volt, amilyen ma már nincs is.
Eva gyakran gondol a prágai kirándulásra.
A nyári szünetig még nyolc hosszú hetet kell
kiböjtölni.
- Ne idegeskedj, Paul - mondja apa a telefonba. - Majd meglátjuk... Egy órán belül ott vagyok.
A verandán mégterített asztal láttán jókedvűen dörzsöli a kezét. Eva halkan felsóhajt: csak
egy órácskát tölthetnek együtt - és azt is kénytelen lesz megkeseríteni mindkettőjük számára.
Hiába, nem éppen rózsás helyzet!
Apa kérdő tekintettel hajol hozzá.
- Valami baj van? Tönkrement a fürdőruhád?
Eva kuncog. Aggodalma csökken.
- Á, dehogy - rázza a fejét -, csak épp a nevedet kell újfent alávésned.
Apa panaszosan tekint az égre.

- N a mutasd! - mondja rosszat sejtve. Eva
csillapítja. Azt szeretné, ha apa jókedve megmaradna. Úgy jelenti be a szülői értekezletet, mintha csak valami jelentéktelen apróságról volna
szó. Plessin doktor azonban már gyanút fogott.
- Rajta, ki vele: mi vár rám?!
- Schulzné vár rád - veti oda Eva.
- Halljuk! - morogja apa kurtán, és hátradől
a fonott karosszékben.
Nincs menekvés, Évának színt kell vallania.
Alapjában véve semmi új nincs abban, amit
mond. Az orosszal, matematikával és fizikával
régóta baj van, egyre gyakrabban hoz haza ketteseket, amelyek a bizonyítványba is bekerülhetnek. Apa kiegyenesedik, és leveszi a szemüvegét.
Eva gyorsan más tantárgyakra tereli a szót, amelyekben több öröme telik.
Apa leinti.
- Ez nem érdekes. Az embernek a hibáira kell
különös gondot fordítania, és a te gyengéd éppen az, hogy nem tanulsz. Egyszerűen nem vagy
képes megerőltetni magad.
Természetesen igaza van, Eva azonban ezt
nem ismeri el.
- M e g lehet egyáltalán jegyezni azt, ami az
embert untatja? Képes az ember a gondolatait
arra terelni, amerre nem akarja?
- M é g hogy képes-e?! - szakítja félbe apa.
Ismét felteszi a szemüvegét. - Evi, miért állsz
hadilábon például az orosszal? Mert egyetlen
szót sem tanulsz! Nincs benned semmmi becs-

vágy? Nemsokára befejezed a nyolcadikat, és
még fogalmad sincs, hogy mi szeretnél lenni,
Apa időkőzben felkelt a székből, egészen belehergeli magát a mondókájába. Úgy érzi, itt a
pillanat, amikor pedagógiai feladatának is eleget
kell tennie. Időről időre eszébe jut ez a kötelessége, és ilyenkor, hanem is szívesen, de szenvedélyes és buzgó ékesszólással teljesíti.
Eva, amikor apát így gesztikulálni látja, nem
meri elárulni, hogy legszívesebben táncdalénekesnő lenne. Az csak olaj volna a tűzre.
- Hiszen van még két évem - rebegi.
Apa azonban már azt fejtegeti, hogy milyen
gyorsan repül az idő. „A munka - állítja - maga
az élet." Végül arra a kényszerű következtetésre
jut, hogy intézkedéseket kell foganatosítania:
„A jövőben többet leszel itthon Nagyi felügyelete alatt, és többet fogsz dolgozni!" Szavait azonban nem kell túl komolyan venni. Fenyegetéseit
többnyire gyorsan elfelejti. Eva hangulata mégis
elromlik, és úgy érzi, lőttek a kellemes délelőttnek. Ráadásul még Nagyi is kijön a verandára.
Nagyi „korához képest kicsi", ahogy apa
szokta mondani. Nem nagyobb Évánál, vejére
pedig fel kell néznie, ha beszél vele. De mint a
kis növésű emberek általában, mindig nagyon
kihúzza magát, és mivel még vékony is, korán
megőszült haját pedig némi megbocsátható hiúsággal gondosan bodorítja, „egészében visszamaradott és korához képest fejletlen" benyomást kelt. Vejének ezeket a tiszteletlen szavait
Nagyi - teljes joggal - bóknak fogja fel, és ha

ilyenkor a fejét rázza is, hogy fürtjei csak úgy
repkednek, azért mégiscsak kitüntetve érzi magát. Valójában mindennek lehet őt nevezni, csak
visszamaradottnak nem. Szeme előtt aligha marad valami titokban. Apa gyakran ugratja is.
„Minek Klüssowba a mozgó röntgenállomás?
Hiszen itt van Nagyi!" Igazából nincs ínyére
Nagyi röntgenszeme, Eva meg különösen tart
tőle.
Nagyi most is azonnal tisztában van a helyzettel, bár Eva gyorsan elfordul, apa pedig bizonytalanul köhécsel.
- így igaz - mondja Nagyi apa utolsó szavaihoz kapcsolódva, amelyeket természetesen meghallott, és megfelelően értelmezett. - Ha Eva
annyit csavarog, persze hogy baj van az iskolában. De hát én hiába beszélek! Most éppen mi
történt?
Nincs mese, mindent el kell mondani Nagyinak.
Bólint, mintha csak valamilyen régi gyanúját
látná beigazolódni.
- O l y sokat jársz a városban - fordul apához -, de az iskolába sosem nézel be. Régebben,
amikor Evike még a klüssowi iskolába járt, csu pa jót hallottunk felőle. Most meg?!
Eva mereven bámulja a tányérját. Apától
ezúttal nem várhat segítséget, maga is kutyaszorítóban van. A férfi hirtelen a karórájára néz.
- Várnak, és még fel sem öltöztem! - A menekülés lehetőségétől felvillanyozódva ugrik fel.
- Ilyen hirtelen? - kérdezi Nagyi csodálkozva.

-"Wegner telefonált az előbb.
- I g e n , így van - erősíti meg Eva gyorsan,
mintha az ő feladata volna, hogy apát védelmébe
vegye, vagy tetteit igazolja. Erre mindig kész,
még akkor is, ha semmi szükség rá.
Nagyi egyikről a másikra néz. Végre egy kiadós beszélgetésben reménykedett.
Eva követi apját a dolgozószobába. Elébe tartja a nyitott füzetet.
- Légy szíves, apa, írd alá!
Leverten és megszeppenve áll ott. Jól tudja,
hogy apa ezt nehezen viseli el. Ilyenkor fegyelmezi magát, nehogy ölbe kapja kislányát, és vigasztalja, mint régen, amikor a rossz jegyek még
ritkán fordultak elő. „Ne vedd a szívedre, kicsinyem" - mondta ilyenkor, és gyorsan elmesélt
egy vidám történetet, amely vele esett meg.
Gyakran esnek meg vele különös dolgok, és Eva
már régóta sejti, hogy legtöbbjüket apa csak
kitalálja. Szeret mókázni, mulatságos dolgokat
mesélni, s míg hallgatósága gurul a nevetéstől,
ő halálosan komoly marad.
Most azonban semmi ilyesmi nem jár a fejében. Leül az íróasztalhoz, megigazítja a szemüvegét, és lassan, mint aki gyakorlatlan az olvasásban, kisilabizálja az Évának beírt szöveget.
Végül köhécselve aláírja. Kényelmetlen helyzetben mindig így szokott köhécselni, hogy bosszúságát, meglepetését vagy zavarát leplezze.
- N o s - morogja, és összecsapja a füzetet,
mint egy szerződést, amely már csak a járandósága felét ígéri. - Akkor hát... - Eva nyugtalanul

várja, apja milyen végkövetkeztetésre jut. - Akkor hát, holnapután meg kell jelennem az iskolában, és nem mehetek el a színházba.
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- Ide süss! - mutat az iskola dicsőségtáblájára
Ingrid, Eva barátnője, aki szintén Klüssowból
jár be. - Angyal a járási elődöntőn megnyerte a
800 méteres síkfutást.
Eva fintorog.
- A k i hetente négyszer edz, ennyit igazán
elérhet.
A két lány súlyos táskáját cipelve baktat felfelé
a lépcsőn.
- Hogy neked mennyi bajod van mindig Angyallal! - csodálkozik Ingrid. - Akármit csinál,
te mindig cikized.
- Te ezt nem érted, Ingrid. Úgy hívod, hogy
Angyal, a csúfnevén, de szerintem gőzöd sincs,
hogy miért.
- Na és miért? Hiszen te is úgy hívod.
-Persze, de te minden gondolkodás nélkül
utánam szajkózod. Pedig nem is tudhatod, hogy
Tempel milyen undorítóan gőgös, mintha valami rendkívüli krapek lenne, és minden hülyéskedésnél fensőségesen fedezékbe vonul, nehogy
valaki a közelébe férkőzhessen.
- Te talán a közelébe akarsz férkőzni? - kérdezi Ingrid gyanútlanul.
Eva hangosan és megvetően nevet. Ám vála-

szólni nem válaszol, csakhogy barátnője végre
elhallgasson. Ingridnél most sem esik le a tantusz.
- É n éppen hogy nagyon helyes srácnak
tartom Uwe Tempelt - mondja. - Sohasem goromba, és nem is szemtelenkedik, mint a többi
fiú.
- Beképzelt - sziszegi Eva-, beképzelt, nagyképű alak, aki csak nyájaskodik! De ezzel nálam
semmire sem megy.
- E s z e ágában sincs próbálkozni.
- Ezt meg honnan veszed? - kérdezi Eva. Faképnél hagyja Ingridet, és a többi lány felé fordul.
- Figyeljetek, így kell a táskát vinni, ha nem
akartok féloldalassá és púpossá válni! - rikkantja, és iskolatáskáját a fejére teszi, akár a néger
nők a vizeskorsót. Méltóságteljesen egyensúlyoz
befelé a tanterembe. Most is sikerül feltűnést
keltenie, mint mindig. Klaus Pitters is mindjárt
leemel az ablakpárkányról egy virágcserepet, és
utánozza Évát.
- így kell a táskát vinni - fuvolázza.
Eva hátba vágja, a táska a földre puffan, és kis
híján ugyanígy jár a cserép is. Eva nevetve perdül a helyére Elisabeth mellé. Rákacsint, és mutatja az aláírt ellenőrzőt.
Elisabeth elkomorul.
- Mit szólt apád?
Eva kitérően válaszol:
-Hiszen ismered. Ritkán megy föl nála a
pumpa.

- Egyáltalán nem vette komolyan? - értetlenkedik Elisabeth.
- Dehogynem! Egész szónoklatot vágott le.
Eva nevet, hintáztatja a székét, mindazonáltal
kényelmetlenül érzi magát. Elisabethet nem lehet átejteni.
- Na - duruzsolja -, nevess már!
- Min? - Elisabeth arca végképp elsötétedik.
Eva maga felé fordítja barátnője fejét.
- Te nevetni fogsz, teli vagyok szent elszánással. A bizonyítványosztásig mindent megteszek,
amit akarsz.
- Amit akarok? De hát neked kell akarni! Te
ezt olyan egyszerűnek képzeled. Én azonban
nemcsak a barátnőd vagyok, hanem sajna, az
ifititkárod is. Ma megint puskából akarod felmondani a szavakat?
- Ugyan, dehogy - nyugtatgatja Eva.
- É s én? Ha rájönnek, csináljak majd úgy,
mintha semmit sem láttam volna? Vagy mentselek talán ki? Ezt nem tehetem. Az elhatározás
önmagában kevés. Meg is kellene valósítanod
olykor az ígéreteidet.
- Igen, igen - bólogat ismét Eva.
Éppen ez hozza ki a sodrából Elisabethet.
- N e m , nem, igen, igen; jobbat nem tudsz
kitalálni?
- De, de - válaszol Eva éppoly lágy hangon.
Barátnője megbántva fordul el tőle. Eva erre
visszakozik.
-Becsszavamra - mondja most már komo-

lyan igyekezni fogok. Elfogadom az ajánlatodat.
- Akkor délutánonként jössz matekozni.
Eva bólint.
- És átvesszük az oroszt is?
- Azt is.
Elisabeth arca végre földerül. Tudja, hogy
mindenki másnál jobban tud hatni Évára. Csaknem négy éve már, hogy összebarátkoztak. Ha
valaki megkérdezné, hogy miért húz éppen Évához, nemigen tudna mit válaszolni. Amikor ötödikben, év elején Ingrid Beckmann és Eva Plessin az osztályba került, Elisabeth rögtön vonzódott Évához. Klüssowban nem volt felső tagozatos iskola, és mint minden odavalósi gyereknek, Évának és Ingridnek is naponta hét kilométert kellett kerékpározni a városba. Akkoriban
figyelte meg Elisabeth, milyen vállalkozó kedvű
lány ez az Eva. Noha meglehetősen eltért a természetük, barátságuk szilárdnak bizonyult. Eva
Ingriddel is jóban van, de csak Elisabethet hallgatja végig türelmesen. Sőt olykor meg is szíveli, amit mond, különösen akkor, ha más nem
hallja az intelmeket.
Most eszeveszett hadonászásba kezd, mert
Peter a vonalzójával lófarokba kötött haját piszkálja
Feláll a székre, szeme villog, Klaus felkapja a
lányt, és a táblához viszi.
- Krumplit vegyenek, krumplit vegyenek!
Eva széttárja karjait, és kiáltozik.
- Segítség! Segítség!

Tolongás támad körülöttük. Ebben a pillanatban jelenik meg az ajtóban Uwe Tempel. Hanyagul tör át az összevissza taszigált asztalok és
székek között. Az asztalához érve leteszi a táskáját, laza mozdulattal megrázza a vállát, és odaszól szomszédjának, az ablaknál álló Manfréd
Starknak:
- Micsoda lehetetlen figura ez a kis Plessin!
Nem hangosan mondja, szinte csak úgy mellékesen, mégis mindenki meghallotta. Érdekes
módon mindig mindenki meghallja, amit Angyal mond.
Eva mereven áll. Arca bíborvörös színbe vált
át. Lassan közeledik Uwéhoz, megáll előtte, s
bár egy fejjel kisebb a fiúnál, támadóan kihúzza
magát.
- Mit fanyalogsz megint, te ünneprontó?
- Tőlem szórakozhatsz nyugodtan, én ugyan
nem zavarlak.
Gúnyos mosolya kihozza Évát a sodrából.
- Mit vigyorogsz itt ilyen bambán? Vigyázz,
mert belemászok a képedbe!
Uwe előrehajol.
- C s a k rajta, tyúkocskám! Bár inkább arra
lenne szükséged, hogy térdére fektessen az apád
úgy istenigazából.
A körülállók nevetnek. Eva visszakozófélben.
Aztán mégis kivágja az adut:
- Tudod is te, hogyan bánik egy apa a gyerekével!
Ez rosszindulatú, sőt gonosz célzás, hiszen
Uwe Tempel egyedül él az anyjával.

Manfréd furakszik oda.
- Ez aztán övön aluli ütés, mondhatom!
Eva körülpillant. Látja a megdöbbenést az
arcokon.
- Hagyjon engem Uwe békén! - dacoskodik.
Helyére megy, és sietve kotorja elő a könyveket, füzeteket.
3.
Eva felemeli a fejét, és fülel. Odakint apa autójának motorja zúg.
- Kisasszony! - hallja apa hangját. Az ablakhoz rohan, kihajol, és kalimpáló lábaival majdnem lerántja a függönyt. Édesapja az orgonabokrok előtt áll. - Akar velem jönni?
- Persze.
Ahogy Eva ledübörög a lépcsőn, a zaj kicsalja
Nagyit a konyhából.
- Hová mész?
- Apa elvisz.
- De ne így menj! Állj meg, ebben az ócska
nadrágban...
Eva se lát, se hall. Már az előkerten viharzik
keresztül, és kirobog a kiskapun.
- Itt vagyok! - Az autó ütött-kopott ülésén
először is kifújja magát. Apa rákanyarodik a
földútra.
- Nagyi olyan izgatottan szaladt ki az ajtóhoz!
Csak nem akart ő is velünk jönni?
Eva nevet.

- Az lenne csak szép! Nem, Nagyi a farmert
akarta leráncigálni rólam.
- A z én öreg tragacsomhoz éppen elég jól
vagy öltözve - mondja apa. Valahányszor meglát egy új autót, a sajátját legszívesebben a föld
alá süllyesztené. Eva ezt már ismeri. Ha a kocsi
kerül szóba, legokosabb másról beszélni.
- Hová megyünk? - kérdi Eva.
- Irány Breede!
Breede a szomszéd falu neve és apa második
otthona.
- Jól halad az új istálló építése?
- É p p e n ezért hívtalak. Ezt látnod kell!
És valóban, amint az új istállóról van szó, a
háromezer sertésről meg a modern berendezésekről, apa megfeledkezik a rozoga járgányról.
Átszellemült arcot vág, és csak nehezen tudja
kezét a volánon tartani. Türelmetlen ember, aki
repülve szeretne túljutni a nehézségeken. A szövetkezet termelési tanácskozásain is nehezére
esik, hogy a realitások talaján maradjon. A parasztok ilyenkor csak egymásra mosolyognak, és
a fejüket csóválják. De ez a mosoly a szeretett
állatorvosnak szól, akit éppen lendülete, hite
miatt kedvelnek. Eva már ült apja mellett a klüssowi, sőt a szomszédos Breede falubeli kocsmában is, látta őt kártyázni, sörözni, vicceket mesélni, és megfigyelhette, milyen népszerű.
Eva ismeri apja világát. Tudja, mennyire örül
az új istállónak, és pontosan ismeri a felsorolt
adatokat. Ma azonban csak félfüllel hallgat rá.
Titokban a szülői értekezleten jár az esze Teg-

nap este sokáig olvasott az ágyban, leste apa
hazatértét. Végül elnyomta az álom, és reggel,
amikor felébredt, apa már messze járt. Vajon
hogyan fogadhatta a hallottakat? És egyáltalán,
miről esett szó? Kutató pillantást vet rá.
A kocsiban hirtelen csend lesz.
Apa köhint egyet.
- Nehéz az én sorsom.
Kezdődik - gondolja Eva.
-Rendes ember nem hozza ilyen helyzetbe
szegény öreg apját.
Ez várható volt. Apa adott esetben úgy emlegeti fel a maga negyven évét, mintha nyolcvan
volna. Máskor viszont örökifjúnak nevezi magát. Évának komoly erőfeszítésébe kerül, hogy
visszatartsa a nevetését.
- K í n o s volt - folytatja apa. - A tanárnőd
mindjárt az elején azzal fogadott, hogy a szülői
értekezlet után beszélni akar velem. így aztán
ott maradtam a szülői munkaközösség tagjaival
együtt. Úgy éreztem magam, mint a vádlottak
padján.
- Miért te? - háborog Eva.
- M e r t én vagyok az apád - mondja apa. Megmagyarázták nekem, hogy az iskola számodra csupán játék, olyan játék, amelyben csak
addig veszel részt, amíg kedved van hozzá. Nem
tehettem mást, mint bólogattam, így - és mutatja. - Amikor azonban az okok felől kérdezősködtek, már nem bólogathattam, csak vállat vontam, így - és ezt is mutatja. - Erre aztán csak

hallgattak, és gondolkodóba estek. Tudod, mit
fontolgattak?
- Nem - mormolja Eva.
- Azt fontolgatták, miként adhatnák kíméletesen tudtomra, hogy mindennek én vagyok az
oka, no meg a nevelési módszerem.
Eva most nem igazodik el apján.
- Apa, mondd meg őszintén, mi történt igazából!
- Miért? Minek kellett volna történnie?
- Talán valami mulatságos? - kérdezi Eva tanácstalanul.
Apa nevet. Az autó előtt lovas szekér poroszkál a májusi napsütésben. A kocsis görnyedt
háta békésen himbálózik fel s alá, a hosszú ostornyél a gesztenyefák lombját súrolja. Még a boszszúság sem hozza ki apát a sodrából, jóllehet,
mivel kanyar előtt vannak, nem tud előzni.
- Azért felvillant némi reménysugár!
- Számomra?
- N e m számodra, hanem a te öreg, megtört
apád számára! - Most gyorsabban hajt, mint
szabad.
- H a öreg és megtört vagy - dühösködik
Eva -, akkor nem új kocsira, hanem tolószékre
van szükséged. Most már végképp nem értek
egy kukkot sem. Csak dünnyögsz itt összevissza.
- Valami dereng... De ezt nem fontos megértened. Amit meg kell értened, az az, hogy idegen
emberek aggódnak miattad, és természetesen én
is, és hogy erre nem szabad többé okot adnod.

ígérd ezt meg, Évám. Mi csak a legjobbat akarjuk neked.
- Igen, persze - egyezik bele Eva, és üveges
tekintettel mered Breede feltünedező házaira.
Eva szereti ezt a falut. Sok minden új itt, a
lakóházak nagy része, a kultúrotthon, az ABCáruház, sőt az aszfaltozott utca és az utcai világítás is. A breedei gyerekeknek nem kell a városba
utazniuk, ami egyébként messze is lenne. Körzetesített iskolájuk van, hatalmas ablakokkal.
Mintha egy jóságos építőmesternek nem lett
volna szíve megfosztani őket tanulás közben az
ég meg a felhők és a hársfák ágain ülő verebek
látványától. Ha ez az iskola korábban elkészült
volna, most Ingrid és Eva is ide járna. Iskolát
változtatni azonban már nem akarnak.
Apa a szövetkezet központja előtti parkolóba
áll be.
- V á r j meg - kéri -, nem maradok sokáig.
Utána megmutatom az új sertéshizlaldát.
Eva kiszáll a kocsiból.
- P a p a ! - kiabál apja után. - Nem várok.
A sertéshizlaldát sem akarom látni.
Apa már majdnem a kapuhoz ért, most csodálkozva fordul vissza.
- Menj csak egyedül - mondja Eva. - Unom
a disznóidat. Csak röfögnek és zabálnak úgyis.
- Elindul, ócska szandáljával rugdossa a port. Megnézem inkább a lovakat.
Apa hirtelen lekapja szemüvegét.
- Te jóságos ég, majdnem elfelejtettem!
Eva kíváncsian megtorpan.

-Azonnal beleszeretsz, Evi, azon nyomban
fülig bele fogsz szeretni!
Eva összehúzza a szemöldökét.
- Már megint ugratni akarsz?
De tágra nyílik a szeme, amikor apa közli:
- Meghozták a haflingi mént!
- Hol van?
- Jobbra, a lakatosműhelyen túl.
Múlt év szeptemberében Eva apával és Baumgardttal, a klüssowi elnökkel meg néhány breedei tenyésztővel és rajongóval Radefinbe utazott, az ottani lovas parádéra.
Eva ott ült a breedeiek között, akik a műsorfüzetben alaposan utánanéztek mindennek, amit a
mének koráról, tenyésztési, származási adatairól
tudni lehetett, és nem fukarkodtak a szakértő
megjegyzésekkel. Tulajdonképpen miért is nincs
Klüssowban lovasklub, mint a szomszédos Breedében?
Baumgardt, az elnök Évához hajolt. Halkra
fogta dörmögő basszus hangját, ám azért három
padsorral hátrább is hallható volt minden, amit
mondott.
- Mindenki azzal foglalkozik, amihez kedvezőek az adottságai. Aki lovagolni akar, menjen
át Breedébe, akinek úszni van- kedve, az meg
jöjjön Klüssowba. Jövőre uszodát építünk, igazi
ötvenmétereset, ugrótoronnyal. Ez talán semmi?
Aki lovagolni akar, menjen át Breedébe! Eva
csak sóhajtott erre. Aztán megfeledkezett bánatáról. Megfeledkezett a körülötte zsongó embe-

rekről is. A tágas térségen egyszerre semmi nem
létezett számára, csak az a két haflingi mén, mely
teljesen szabadon, kötőfék nélkül nyargalászott
a gyepen. A többi lóhoz képest kis termetűek
voltak. Sötét szőrüktől elütött a szalmaszín sörény és az ugyancsak halvány, csaknem földig
érő farok. Az istálló nyugalmából kiszabadulva
vidáman kergetőztek körbe-körbe az alacsony
korlát mentén, lökdösődtek, és egymás marja
felé kaptak fogukkal. A gyerekek sóvárgó tekintettel nézték a szilaj állatokat. Ráadásul a bemondó azt közölte, hogy a haflingiak nagyságuk,
helyesebben kicsinységük és megbízható jellemük miatt kiválóan alkalmasak arra, hogy a gyerekekkel megkedveltessék a lovassportot.
A breedeiek egymásra néztek, mindnyájukat
szemmel láthatóan ugyanaz a gondolat foglalkoztatta. De azért nem jutottak mindjárt közös
elhatározásra. Ez nem vallott volna rájuk. Arról
voltak nevezetesek, hogy nagyon is jól tudnak
számolni, mindig mérlegelik, mi hasznuk várható valamiből, és bizony egy haflingi mén aligha
olcsó mulatság. Persze létezik üdülési és sportalap is.
Baumgardt azt dörmögte:
- N e fukarkodjatok, ha a gyerekeitekről van
szó. Megengedhetitek magatoknak.
Időközben beköszöntött a május, és a haflingi
ló, íme, megérkezett. Eva, szandálját kezébe
fogva, mezítláb fut végig a keskeny földúton, el
a tehenek mellett, melyek alig méltatják pillantásra újdonsült szomszédjukat a másik karám-

ban. A breedei gyerekek a karám rúdjainál ácsorognak. Az egyik kisfiú a rudak között a ló felé
nyújtja a kezét, és odakiált neki:
- Csavargó, Csavargó!
A ló előrenyújtja nyakát, és puha ajkaival kiveszi a cukrot a gyerek kezéből. Szalmaszín sörénye a szemébe hullik. Úgy néz a gyerekekre,
mintha mindegyiket külön-külön meg akarná
jegyezni magának. Majd hátraveti a fejét, és
odébbáll.
Évára nem figyel, hiszen Eva nem idevalósi.
A lány ennek tudatában kicsit arrébb ballag,
karját a karám rúdjára fekteti, állát a kezébe
támasztja, és hosszan, elmerülten néz végig ezen
az elkerített kis földdarabon, amelyen semmi
más látnivaló nincs, csak a fű és egy ló. De Eva
észreveszi a százszorszépeket is, a poszméheket
a lóhere kerek virágain meg a szél hajlította,
hegyes fűszálakat. Csavargó hosszú farkát úgy
lengeti a szél, mint egy selyemkendőt.
A legelő túlsó végén kezdődik az erdő. Csavargó megtorpan, és a füleit mozgatja. „Várj
csak - gondolja Eva -, megismered még az erdőt
is, a korhadó avart a patáid alatt, a mohával
benőtt gyökereket és a kivágott, láncon vontatott
fatörzsek nyomát! No meg az erdő szüntelenül
változó fényeit és a harkályok szorgalmas kopácsolását. Ezt mind megismered majd, ha felülnek a hátadra, csak engem nem ismersz meg
soha!"
-Tetszik? - hallatszik egy kamasz mutáló
hangja. Lorenz Lau áll mögötte, aki nagy tekin-

télynek örvend ebben a faluban, akárcsak Hans
Koga Klüssowban. Olyan srác, akinek a szavára
adnak a többiek. A fiú Évára mosolyog. - Bizony
- mondja -, kár csúfolódni, ugye? „Breede legeljen ebédre".
Eva pillantása Csavargóra esik.
- Hogy van Koga? - kérdezi Lorenz.
Eva vállat von. Miért nem megy el hozzá a fiú,
és kérdezi meg maga? Ám egyszerre Lorenz
kezét érzi a karján. A fiú maga felé fordítja Évát.
- H a látod Kogát, mondd meg neki, hogy
üdvözlöm - szinte csikorognak a szavai. És mivel Eva sietve bólint, hogy mielőbb szabaduljon,
megismétli: - Mondd meg, hogy üdvözlöm, ne
felejtsd el!
- Igen, persze, hogyne!
A fiú enyhén meglöki Évát.
- Na, indíts, futás!
Eva egy utolsó pillantást vet a lóra. Futni
éppenséggel nem fog. Mintha őt csak úgy lehetne küldözgetni ide-oda! Elmenőfélben végigsimít kezével a karám rúdján.
Lorenz vele üzen Kogának. Miért éppen vele?
Talán tudja, hogy ő találta ki azt a bizonyos
csúfolódó versikét? Persze utólag már könnyű
okosnak lenni. De amikor eleinte a breedeiek
lovaskirándulásaik útvonalát egészen Klüssowig
kiterjesztették, a helybeli sihederek nem voltak
képesek ezt szó nélkül lenyelni. Estefelé szokás
szerint a templomtéren verődtek össze, s amikor
egyszer csak feltűnt lóháton a kis breedei különítmény, a klüssowiak nem fogadták köszönésü-

ket. Egyszeriben visszaemlékeztek, miket is
mondogattak rájuk az öregek.
A vének szivesen üldögéltek a templomtéren,
a hársfák alatti padokon, botjukat merev térdeik
közé szorítva. Ilyenkor megindult a terefere. Bár
a fiatalok nemigen figyeltek rájuk, most egyszeriben igazat adtak nekik: bizony, a breedeiek
mindig is nagyravágyóak voltak, úgy tekintettek a klüssowiakra, mint a sarut hordó szegény
szomszédra, míg ők maguk csizmát viseltek. Az
öregek soha nem felejtették el, hogy az ő gyerekkorukban Klüssow uradalom volt, Breede viszont parasztfalu, s míg a breedei gyerekek télen
csizmát hordtak, a klüssowi zsellérporontyok
csak saruban jártak. Hiába teltek el évtizedek
azóta, s hiába teljesen egyenjogú a hajdani paraszt- meg az egykori zsellérgyerek, a breedeiek
mindig is többnek számítottak, a szövetkezetük
is jobb.
És most ráadásul lóháton jelennek meg. Bizonyára semmi rossz nem járt az eszükben, barátságosan biccentettek odafentről. Ekkor az egyik
klüssowi fiúnak eszébe jutott nagyapja régi
mondókája, és hangosan kiabálni kezdte: „Ma
még büszkén lovon feszít, holnap a csatában
veszít!" A breedeiek meghökkentek, s ahogy körülnéztek, csupa gyűlölködő arccal találták magukat szemközt. Higgadtan, de éber tekintettel
ügettek tovább. Egy mókamester még visszakiáltott közülük: „Aki irigy, esze semmi, ti vagytok irigyek, nem mi!"

Eva is ott volt akkor a klüssowi templomtéren.
Hirtelen ötlettel odasúgott a mellette állónak
egy frissen költött csúfolódó rigmust: „Breede,
Breede, Breede - legeljen ebédre!" A szomszédjának sem kellett több, rögtön továbbadta. Azóta szinte képtelenség még a gondolat is, hogy
a klüssowi fiatalok részt vegyenek a breedei lovasklubban.
Eva gondolataiba merülve ballag vissza a dűlőúton Breede felé. Lorenz Lau üzenetet küld
vele Kogának. Mit jelentsen ez? Talán valami
kibékülésféle készülődik, nincs messze már az
idő, amikor Eva is felülhet a Csavargóra? Hirtelen apja jut eszébe a nagy titokzatoskodásával.
Valamiféle reménysugárról fecsegett ő is. És
egyáltalán, olyan talányos volt. Már az sem vall
rá, hogy kis híján elfelejtett szólni a haflingi
lóról.
Míg apját keresi, bepillant az udvarokba. Apa
mindenkit ismer, mindenütt megáll egy kicsit,
teljesen megfeledkezik az időről. A vendéglő
körül, amelynek Kalyiba a neve, sült krumpli
illata terjeng. Eva belép és körülnéz.
Werner papa a pult mögül egy pohár üdítőt
csúsztat Eva elé.
- I t t van, kisjányom, igyad, édesapád még
nem volt itt ma.
Felesége, aki a konyhában süt-főz, kikukkant
az ajtón. Jóformán ki se teszi innen a lábát,
mégis mindent tud arról, ami az étteremben, sőt
az egész faluban történik.
- K i t keresel? - Majd amikor észreveszi a

kislány göndör, fekete haját, nyomban útbaigazítja: - Prohaskáéknál van.
Az asszonynak, mint mindig, most is igaza
volt. Eva Prohaskáék udvarában találja apját, aki
éppen egy motorkerékpárt szed szét darabokra.
Valószínűleg véletlenül járt erre, tanácsot kértek
tőle, és ő szokása szerint nyomban munkához
látott. Most Prohaskával és annak a fiával a földön térdel, mint egy gyerek az építőkockái előtt.
Prohaska nagypapa szétterpesztett lábakkal áll
előttük, és tanácsokat osztogat, amire azonban
senki sem figyel. Eva megérinti apja vállát.
- Még kétoldalnyi új szót kell megtanulnom!
- Apa mintha süket lenne. Eva felcsattan: Most nem számít, ha baj lesz velem?
Apa végre figyel, mintha valami kellemes emlék derengene... Egyszerre sietős lesz a dolga, és
míg Prohaskáék konyhájában sikálja a kezét, fütyörészik és énekel, hamisan, mint mindig, ám
annál hangosabban. Amikor aztán egymás mellett bandukolnak a falusi alkonyatban a parkoló
felé, apa az új ló iránt kezd érdeklődni, és egyáltalán nem zavarják Eva kurta válaszai.
A kocsiban Eva elszántan jelenti ki:
- Egy biztos: egyetlen szót sem tanulok addig,
amíg meg nem mondod, hogy ki az a „mi".
Apa hiába állítja, hogy fogalma sincs, miről
van szó. Amikor szemrehányást tett az iskolai
dolgok miatt, nagyon is jól kihallatszott a szavaiból, hogy valami szokatlan történt. Hiszen saját
magáról többes számban beszélt, azt mondta,

hogy „mi", és nem azt, hogy „én". Most is
pontosan fülébe cseng az a hangsúly, ahogyan
apa kijelentette: „Idegen emberek aggódnak miattad, és természetesen én is", és később, mintegy mellékesen, hozzátette: „Mi csak a legjobbat
akarjuk neked." Eva rosszat sejt, valamilyen
fondorlatos tervet, amelynek hiszékeny apja áldozatul esett.
- A p a , ne játssz velem bújócskát, mondd
meg: mit adott be neked Schulzné?
És most apja elárulja magát. Nevetve kérdez
vissza:
- Az az aszalt szilva?
Igaz, nyomban meg is ijed, vissza akarná szívni a tiszteletlen megjegyzést. Dicséri és magasztalja Eva osztályfőnökét, aki persze már idős, de
mégis kitűnő tanerő, saját magát pedig bűnbánóan éretlen tacskónak nevezi, aki néha ostobaságokat fecseg. Eva rendezi információit. Apa
elárulta magát, gondolatai egy másik nő körül
forogtak, akihez képest az osztályfőnöke aszalt
szilvának tűnik. Most kibújt a szög a zsákból.
Milyen ostoba is volt, hogy mindezt nem vette
azonnal észre!
- Új barátnőd van - állapítja meg Eva. Köhöghet apa, ezúttal ez sem segít. - Ki az? szegezi neki a kérdést.
Plessin doktor szeretne kitérni, de Eva nem
tágít:
- Nem, apa, én sem szoktam neked hazudni
soha. Nagyinak igen, de neked nem.
- Nincs szükségem arra, hogy hazudjak - vá-

laszolja apa
csak neked sem szabad olyasmit
firtatnod, ami nem tartozik rád.
Ez már nyílt visszautasítás, amelyről Eva tudja, hogy nem szabad figyelmen kívül hagynia.
Apa tud nagyon komoly is lenni, néha minden
átmenet nélkül, és ilyenkor azt a benyomást kelti, mintha hirtelen más emberré válna, aki nem
hajlandó tovább játszani a különben kedvére
való szerepét.
Eva egy ideig csöndben ül. Kezét apja térdére
teszi, az összetartozás bátortalan jeleként.
- A m i nem rám tartozik, azt nem is akarom
tudni - kezdi halkan. - Vannak barátnőid, azt
hiszed, én ezt nem tudom megérteni? Mióta az
eszemet tudom, mindig volt barátnőd, hol ez,
hol az, és időnként ritkán voltál otthon, és alig
törődtél velem. Mégsem haragudtam rád soha,
ezt tudhatod. Éppen ellenkezőleg, mindig melletted álltam, ahogyan te is mindig mellettem
állsz. így vagyunk mi egymással. Vagy most már
nem?
- De igen, így vagyunk - erősíti meg apa, és
jobbjával megfogja kislánya bal kezét.
- És most egyszer csak - folytatja Eva - azt
mondod nekem: ez nem tartozik rád. Ha azonban olyan barátnőd van, akit ismerek, és aki
szintén ismer engem, akkor ez a dolog nagyon
is rám tartozik! Sok tanárnő szaladgál még
Schulznén kívül is az iskolában, fiatalok, csinosak, nem olyan „aszalt szilvák". Gondold el,
milyen kínos lenne ez számomra.
- N y u g o d j meg - csitítja apja. - Semmiféle

tanárnővel nem ismerkedtem meg, legalábbis
nem így - és a szívére mutat. - Egyáltalán nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy lobog bennem
a szenvedély.
- De tüzet fogtál!
- Na igen... egy kicsit. Volt ott egy mama a
szülők között, aki rám mosolygott, míg a többiek
csak maguk elé bámultak és hallgattak. Különben. .. nagyon tartózkodó volt... és bájos, igen...
- Nem is ismer, és csak úgy rád vigyorog? Mit
csinál ilyenkor a férje?
- Nincs férje, egyedül él, akárcsak én, és egyedül neveli a gyerekét, éppúgy, mint én. Gondold
csak végig, nem is olyan könnyű dolog az, ha
valakinek egyedül kell viselnie a felelősséget...
mindig helyesen dönteni! Az ember ilyenkor
könnyen hibázik. Egyébként ez a nő nem rólad
és nem rólam beszélt, hanem a saját nehézségeiről, és így adta tudtomra, hogy mit várnak
tőlem, és mi az, amit rosszul csináltam. Ám
ez egyszersmind felmentést is jelentett számomra.
Ha az a nő egyedül él, tagja a szülői munkaközösségnek, akkor csak egyvalaki lehet - villan át
Eva agyán, mégis lélegzet-visszafojtva kérdezi:
- Kicsoda? Hogy hívják?
- Tempelné - válaszol apa, s minthogy Eva
magába roskadva ül mellette, megkérdezi: - Ismered?
- Őt nem, csak a gyerekét! - válaszolja Eva.
Apa bólint.
- Igen, tudom, hogy nem bírod azt a fiút.

- Ú g y , szóval már ezt is megtárgyaltátok a
szülői értekezleten!
-A szülői értekezleten? - A férfi nevet. Nem, ezt csak később tudtam meg.
- Később?! - kiáltja Eva rémülten.
- I g e n , később. Ugyanis az értekezlet után
hazakísértem Tempelnét, és útközben betértünk
a főtéri presszóba.
- Fájdalmam, csillapodj! - sóhajt Eva a tragikus hősnők modorában. Minél inkább belegondol a dologba, annál szörnyűségesebb. Apja bedőlt ennek a furfangos nőszemélynek, aki szép
szemeket meresztett rá.
Feltűnik előttük a klüssowi templomtorony.
- Ne tedd ezt, apa, ne tedd!
- Mit ne tegyek?
- Nagyon kérlek, értsd meg, ez a nő behálóz
téged!
- Ezzel az erővel azt is mondhatnád, hogy én
hálóztam be őt.
A fehérre meszelt, csúcsos tetejű házuk előtt
a kocsi fékez, és Nagyi máris feléjük integet.
- Ne tedd - suttogja Eva. - Ebben maradunk,
rendben? Ez az egész nekem szól! A srác felheccelte az anyját.
- Hülyeség - mondja a férfi, és kiszáll a kocsiból.

4.

- M i baj van? - kérdezi Elisabeth.
- Semmi - morog Eva. Az iskolaudvar falát
támasztja. Ha őszinte akarna lenni, azt mondaná: félek. De erről nem képes beszélni. Még
nem. Még vár, még reménykedik. Figyeli otthon az apját, az iskolában pedig Uwe Tempelt.
Minden szó, minden mozdulat mögött titkos
jelentést sejt.
Este Eva a kertet locsolja. Szereti ezt a foglalatosságot, élvezi, amikor a vízsugár fenn a magasban szétbomlik, és a cseppek drágakövekként
szikráznak a napfényben. Apa közeledik, gumicsizmája cuppog a sárban.
- Itt vagyok! - kiáltja, és széttárja karját. Sugárzik a boldogságtól! Várja, hogy Eva lefröcskölje. Lánya azonban a földre dobja a tömlőt, és
bevonul a házba.
Később Plessin doktor a kocsiját mossa, fényesíti, dörzsölgeti, s közben fütyörészik. Eva
megkérdi:
- Miért kell annak a kocsinak úgy ragyognia?
A férfi feltekint és mosolyog.
- H a már én nem vagyok szép, legalább a
kocsim legyen az.
- Kinek? - érdeklődik tovább Eva.
Apa énekel: „Az ablakszárny megett - egy
bájos arc nevet..."
Egyik este, egy meleg nap után beborult az ég,
a tó felől hideg szél fújt. Apa kabát nélkül ment
el hazulról. Mikor hazajön, megborzong. Nagyi

azonnal hozza mindentudó csodaszerét, a kamillateát. Apja elutasítja az öregasszony buzgólkodását.
i
- Hagyj békén a kotyvalékoddal!
- Beteg akarsz lenni?
Apa meggondolja magát. „Beteg? Éppen
most?" - és megissza a teát.
Az iskolaudvaron Uwe barátai között ácsorog,
magabiztosan, mint mindig. Hirtelen felnevetnek, és Évának kellemetlen érzése támad: „Biztosan rajtam..."
Uwe jegyeket árul a diákelőadásra. Lelkiismeretesen szedi be a pénzt, a neveket kipipálja a
listán. Évánál nincs pénz.
- Holnap hozom.
Uwe visszarántja a jegyet.
- Hitel alma.
- Ki akar készíteni ez a Tempel? - dühöng
Eva Elisabethnek. Barátnője döbbenten rázza a
fejét.
- Hiszen semmit sem csinált...
- Gyűlöl.
- É p p e n csak nem ugrál annyit körülötted,
mint a többi srác.
- Igen, mert gyűlöl - mondja makacsul Eva.
De bárhogy lesi is Uwét, semmi különöset
nem fedez fel magatartásában. Mindig is ilyen
visszautasító volt. Igaz, olykor mosolyog a lány
tréfáin, de csak leereszkedően, felülről... Eva
titkos szemrehányást érez a fiú tekintetében,
amit nem képes megmagyarázni. Csak néha,
nagy ritkán, ha véletlenül hirtelen feléje fordul,

kapja el a pillantását. De ha így rajtakapja őt, a
legközelebbi alkalommal még mogorvábban viselkedik, összehúzott szemmel, kárörvendően
figyeli Évát, amint az a táblánál kínlódik. Viszont tüntetően barátságos Elisabethhez, s Eva
úgy áll ott mellettük, mint egy kis pisis, akit nem
lehet komolyan venni.
Eva bosszút forral. Már jó ideje rájött arra,
hogy a fiút bosszantja, ha ő elcsalja mellőle a
többieket, mikor vidám és önfeledt a srácokkal,
és tetszeleg abban, hogy csodálják. Időnként
sikerül is neki elszigetelnie Uwét. Igaz, nem túl
gyakran. A fiúnak csak egy szavába kerül, és
megtörik az átok, hiszen senkinek sincs akkora
tekintélye az osztályban, mint Uwénak. Még
Elisabethnek sem.
Elérkezik a tavaszi szünet. Az utolsó tanítási
napon, amikor még a súlyos iskolatáska is pihekönnyűnek tűnik, Elisabeth elkapja a csomagtartójánál Eva kerékpárját, és visszafogja.
- Várj csak egy percre! Megfeledkeztél róla,
mit ígértél? - Eva értetlenül néz. - Együtt akartunk tanulni. Átjöhetnél a szünetben. Vagy
menjek én?
Elisabeth szívesen időzik Plessin doktoréknál,
különösen szünetben. Régebben néha ott maradt éjszakára is, és olyankor úgy érezte, mintha
nyaralna. Eva lesüti a szemét Elisabeth kérő
tekintete előtt, és megrázza a fejét.
- M é g nem lehet, Elisabeth. Gondban vagyok, de másként, mint ahogyan te képzeled.
- Mesélj!

- Nem - válaszolja Eva. - Egyelőre magam is
csak a sötétben tapogatózom. Majd ha többet
tudok, jövök és kipakolok.
Elisabeth hirtelen megsimogatja Eva karját.
Röstelli kimutatni az érzéseit.
- Várok. - Csak ennyit mond.
Eva nem haza megy. A színház művészbejárójához karikázik. Fejét félrefordítva igyekszik
észrevétlenül besurranni a portás mellett. De
hiába.
Már hallja is:
- H é , te, hé, te! - Legszívesebben azt válaszolná, hogy az ő neve nem Héte. De aztán
inkább elmagyarázza, hogy apja küldte a próbarend miatt.
- Hogy hívják az apádat?
- Müller.
A portás elégedetten húzódik vissza kuckójába. Müller nevű kolléga természetesen itt is
akad, mint bármely nagyobb munkahelyen.
Egyébként Eva valóban a próbarendre kíváncsi. A nagy táblán, nem messze a portásfülkétől,
egy bizonyos nevet keres. Ez a név természetesen nem Müller, hanem Meinhardt. A mai, pénteki napra nem látja őt kiírva, ehelyett azonban
ritkított betűkkel ott az értesítés: 10 órakor Aida-főpróba. Minden világos. Nemhiába szerzett
széles körű tapasztalatokat az utóbbi hónapokban a színházban folyó munkáról. Tudja, hogy
a főpróbák sokáig tartanak, hosszú órákig, és azt
is tudja, hogy már hetek óta az Aidát gyakorolják. A táblán az énekesek nevét már fel sem

tüntetik. Mindenki ismeri őket a színházban,
Eva is.
Lopva hátrapillant a portás felé, épp nagy
halom levelet vesz át a kézbesítőtől. Eva villámgyorsan eltűnik egy nehéz vasajtó mögött. Hoszszú folyosót lát maga előtt, a végén lépcső. Felszalad a lépcsőn, itt újabb folyosó következik,
kétoldalt ajtók, többször is kanyarodik, míg ismét lépcsőhöz nem ér. Szakadatlanul nyílnak és
csukódnak az ajtók. Fantasztikus alakok tünedeznek elő, amilyeneket Eva csak képről ismer.
Barnára mázolt férfiak fekete parókában, lobogó
lebernyegben vagy takarékosan szabott ágyékkötőben, arany karperecekkel, térd alatt megkötött saruban. Az ember az hihetné, hogy az
óegyiptomi sírkamrák lakói támadtak fel, ha
nem német tájszólásban kiabálnának egymásnak, hogy mit lehet kapni a büfében, miért nincs
még vége a szünetnek és egyéb ilyen nagy jelentőségű dolgot.
Egy férfi, aki egyszerű sportinget visel majdhogynem úgy hat, mintha eltévedt volna megállítja Évát:
- Kit keresel itt a férfiöltözőben?
- Vera Meinhardtot.
Aztán a részletes útbaigazítás nyomán tovább
bolyong, lépcsőn fel, lépcsőn le, míg végül elérkezik az óegyiptomi nők birodalmába. Végül
megtalálja a megfelelő ajtót és az ajtó mögött
Vera Meinhardtot, aki épp a tükör előtt szépítkezik.
- Te vagy az, Evi? Igazán kedves... - mondja

az énekesnő. - Csüccs ide a zsámolyra. Hol van
apád?
- Nem jött velem - mormolja Eva.
-Képzeld, már a negyedik felvonásnál tartunk. A maszkom egy árnyalatnyival barnábbra
sikerült, pedig az Aidáénak kell kicsit sötétebbnek lennie... Persze te ebből egy mukkot sem
értesz... Örülj neki! Én viszont teljesen kész
vagyok, teljesen kész... - Sóhajtva hanyatlik
vissza a karosszékbe.
- M e n ő - lelkendezik Eva -, igazán menő,
ahogy ki tetszik nézni! Ez a dús, fekete paróka...
és ez a kosztüm! A meztelen has megint őrült
nagy divat!
Az énekesnő feláll, egy pillantást vet a tükörbe.
- Pucér hassal sem sétálhat akárki. A mi Aidánk például aligha... Eláruljam neked, mivel
fizetek az alakomért? Kétszersülttel! Igen, sohasem lakom jól. De éppen azért vagyok olyan
vonzó Amneris, hogy senki se értse Radamest,
amiért Aidát választja.
Eva Tempelnére gondol. Lehetséges, hogy
olyan gyönyörű, mint Vera Meinhardt? Aztán
azt mondja:
- Néha a szépség talán nem is olyan fontos.
- Igazad van - bólint az asszony. - A szerelem
vak. Egyébként hol bujkál apád az utóbbi időben? Elutazott, vagy újabb szívügyekbe bonyolódott? - S mindehhez olyan elfogulatlanul nevet, hogy Eva zavara is elpárolog. - Nézd, Évám
- folytatja derűsen -, gondolom, ez nem titok
előtted sem, igaz? Apukád elragadó ember, de

nem éppen állhatatos... Én ezt tudomásul vettem, és távol álljon tőlem, hogy szemrehányást
tegyek. Szép volt a vele töltött idő, és mindig
szívesen jártam Klüssowba.
Eva a térdei közé szorítja a kezét. Aztán megszólal:
- N e m szabad így beszélnie... Azért küldtek,
hogy meghívjam... hozzánk!
- Ezért küldtek? - kérdezi az énekesnő elképedve.
- Igen... A gyümölcsfák teljesen virágba borultak!
- Szóval a gyümölcsfák teljesen virágba borultak... Ez persze elégséges ok! - Nevet. Mondd meg apukádnak, hívjon fel telefonon.
Igaz, hogy a gyümölcsfák szépsége valóban vonzó, de sajnos, holnap főpróbám van, és vasárnap
premier.
- T e h á t nem? - Eva arca elborul. - Mikor
nálunk tetszik lenni, minden olyan vidám!
- N e búsulj, majd legközelebb! Gyertek el
inkább holnap a főpróbára. Mind a ketten. Jó
alkalom kínálkozik ily módon apukádnak, hogy
szemléletesen ecsetelje a gyümölcsfák pompáját!
Ismét jóízűen nevet. Ekkor csengő hallatszik,
Vera Meinhardt úgy pattan fel, mint katona a
trombitaszóra. Egy csapásra elkomolyodik, kihúzza magát, utolsó pillantást vet a tükörbe.
Fehér köpenyes asszony néz be az öltözőbe.
- A paróka rendben?
Vera Meinhardt idegesen bólint.
- Eva, add ide a köntösömet! A folyosók hu-

zatosak, hát még a színpad! A végén még berekedek a premierig ebben a lenge öltözékben. Félhangon skálázva, búcsú nélkül elsiet.
Eva letelepszik a tükör előtti székbe. Megszemléli a tégelyeket, púderdobozokat, szemceruzákat. Mindez fontos dolog az énekesnő számára: a sminkasztal a ferde tükörrel, a kosztümök, a kottaállvány a kottákkal; skálázás, próba,
előadás. Mindez fontos a számára, apja azonban
nem... Vera Meinhardt végső soron csakis a
munkájának él. Ezért éhezik, fázik, ezért vállal
mindent.
De - villan át Eva agyán - apa talán más? Neki
is megvan az örökös munkája: az állatok, az
istállók, az egészségügyi előírások, a védőoltások, vérvizsgálatok, takarmánykeverékek. Életében a főszerepet egykor Eva anyja játszotta, azóta senki. Barátnői mindig mellékszereplők maradtak. Most megváltozna a szereposztás? Eva
számára ez édesmindegy, ha apja választása nem
éppen Tempelnére esik.
Hosszan, gondolataiba merülve néz szembe
önmagával a tükörben. Majd ujjával belenyúl az
egyik tégelybe, és kék festékkel bekeni mindkét
szemhéját, fel egészen a szemöldökéig. Nem
rossz, csakhogy most meg túl sápadtnak látja
magát. Keresgél a dobozok között, végre megtalálja az arcpirosítót. Túl sokat rakott volna fel?
Akkor egy kis rúzs kellene. Bőségesen ken magára, aztán elcsodálkozik, mert most meg úgy
néz ki, mint aki lázas, és fogínyvérzése van.
A tapasztalat a tudás szülőanyja - gondolja Eva,

és megragadja a púderpamacsot. A csillogás eltűnik, a színpompa marad. Vizsgálódva forgatja
a fejét, tágra nyitja és résnyire csukja a szemét,
villogó fogsorral nevet, majd zárt ajakkal szelíden mosolyog. Szép, sőt csábos, ha nem is anynyira, mint Vera Meinhardt, de mégiscsak figyelemreméltó a körülményekhez képest.
Mi lenne, ha így mutatkozna az utcán? Persze
tudja, hogy ez képtelen ötlet. Vera Meinhardt
sem viszi haza a színpadi arcát. A képtelen ötlet
azonban most különös kísértést jelent. A színházban, ahol a smink hozzátartozik a mindennapokhoz, ügyet sem vet rá senki. Ám amikor a
város forgalmas utcáin kerekezik, jó néhány
döbbent pillantást érez magán, és kiveri a veríték. No, de jó hecc nélkül unalmas lenne az élet!
Hazamenni most semmi kedve, bár az ebédidő
már rég elmúlt, és éhes is.
Egy péküzlet előtt fékez.
Az eladónő ugyanúgy szolgálja ki Évát, mint
a többi vevőt, piros a képe vagy sápadt, neki
teljesen mindegy. Mikor a pénztárgépből zörögve kigurul a pénzes fiók, megkérdezi:
- Nincs véletlenül önnél öt pfennig?
Az eladónő „önnek" szólította, és nem úgy,
mint a portás: „Hé, te, hé, te!" No lám, mit tesz
a szemfesték és a rúzs!
A brióssal teli zacskót az iskolatáska mellé
csípteti a csomagtartóra, és a közeli vasútállomáshoz hajt. Szereti ezt a környéket. Órák hoszszat tudna ülni itt egy padon, nézegetni a csomagot cipelő embereket, a villamosokat és autóbu-

szokat, a postásautókat, az állomásépületet meg
a kocsikat az új hotel előtt. Szereti ezt a teret, a
hársakat és gesztenyefákat, középen a szökőkúttal. Képeslapok kedvelt témája: négy kölyökfóka
köpi a vizet egy sziklára, amelyen két menekült
hajótörött látható, egy férfi és egy nő, mindketten meztelenül. Egy anekdota szerint a kút múlt
századi felavatásánál a női alakra fátyolt dobtak
bájainak eltakarására.
Eva a parkolóban kitámasztja kerékpárját, azután brióst majszolva ballag a kutat szegélyező
padok mentén. Hirtelen megdermed. Az egyik
padon Uwe Tempel ül. A fiú észreveszi. Évát
forróság önti el. Semmiképp sem szeretne találkozni vele, de már késő. Mégis elhatározza,
hogy továbbmegy, és elhalad előtte, akármit
mond is majd a fiú kimázolt arcáról később az
iskolában. Felveti a fejét, az égre néz. Tenyere
hirtelen átnedvesedik, szétmaszatolódik kezében a sütemény.
És ekkor hirtelen orra bukik, annyira váratlanul, hogy arcát beleüti a kövekbe. Ugyanabban
a pillanatban már tudja is, miért. Tudja, az idős
úrtól függetlenül is, aki karjánál fogva felemeli,
és alig talál szavakat a felháborodástól.
- Te csibész... szemtelen kölyök!
Uwe ugyanis gáncsot vetett neki.
- N e m , dehogy, magamtól estem el! - motyogja kábultan Eva.
Összeszedi magát, feldagadt ajkait mosolyra
húzza, és elhárítja az öregúr segítségét. Minden
rendben van, köszöni szépen, semmi az egész.

Az állomásépület felé indul, anélkül hogy egy
pillantást vetne hátra, mereven és egyenesen,
csak a lengőajtót látja, melyet emelt fővel kell
elérnie. Ám mihelyt elhagyja a színteret, elveszti
önuralmát. Könnyekben úszva rohan át a pénztárcsarnokon, felszalad a lépcsőn a váróterem
éttermébe. A női mosdóban végre egyedül van.
Rátámaszkodik a porcelánkagylóra. Hogy tehette ezt a fiú? Uwe, a megfontolt, aki sohasem volt
verekedős, sohasem volt goromba.
A tükörbe néz és elszörnyed. Az arca torz,
festéktől és vértől maszatos, orra lehorzsolva,
ajka felrepedt, dagadt. A pályaudvari mosdóban
Eva sem szappant, sem törülközőt nem talál.
Tiszta vízzel kell megkísérelnie, hogy valamennyire rendbe hozza magát. A zsebkendője
nedves rongy csomó. Csak szétkeni arcán a zsíros
festéket.
Kétségbeesve dől a csempének. Szája kiszáradt, szeme ég. Tenyeréből iszik. Itt, a bűzös
toalett előterében kell maradnia, míg be nem
sötétedik. Ebben az állapotban semmiképp sem
mutatkozhat.
Elfordul, mert egy nő lép be.
- Nesze - mondja az asszony -, a bátyád küldi. - Egy narancssárga frottírkendőt és egy műanyag szappantartót tesz a mosdóra. Eva legszívesebben eldobná az egészet. De nincs ereje
hozzá. Nincs más kiút, mint hogy használja a
szappant és a törülközőt.
Az ajtó előtt a folyosón várja Uwe. Lábánál
léiig nyitott útitáska. Egy lépést tesz Eva felé.

Felemeli a kezét, mondani akar valamit. A lány
hozzávágja a kéztörlőt és a szappantartót, a fiú
már nem tudja elkapni.
- Menj haza az anyádhoz, menj a pokolba az
anyáddal együtt!
Leszalad a lépcsőn. Egy másodperccel tovább
se tudta türtőztetni magát.
- N e m mehetek haza! - üvölti a nyomába
Uwe.
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Otthon Eva ugy adja elő a dolgot, mintha a
kerékpárról esett volna le. Miután a horzsolásokat alkohollal megtisztogatták, kirukkol a másik
hírrel:
- Meghívtam Vera Meinhardtot!
Apa, aki még alig tért magához az ijedtségből,
amelyet a baleset okozott, hirtelen megfordul, és
lekapja a szemüvegét.
- Mit csináltál?
-Találkoztam énekesmadár barátnőddel, és
mivel a gyümölcsfák éppen virágzanak, meghívtam őt hozzánk a te nevedben.
- Nem értem... A gyümölcsfák?...
Eva lehajtja fejét. A doktor összekulcsolja hátul a kezét, és az ablakhoz lép.
- És hogy fogadta a mi kis pacsirtánk a meghívást? - kérdezi végül.
- M o s t hétvégén nem ér rá - mondja Eva
bátortalanul, és gondolatban hozzáfűzi: „Ezt
magadtól is tudnod kellene." Volt idő, amikor

apja minden előadásra a városba robogott, ha a
barátnője szerepelt, és minden premier esemény
volt számára is. Nem beszéltek talán eleget az
Aida-próbákról? Apa nem emlékszik rá. Csak
mikor Eva a főpróbát említi, akkor figyel fel.
- Holnap lesz a főpróba?
- Igen. Elmegyünk.
- Mi? Te meg én? Ezt Vera Meinhardt mondta?
- Igen.
Ismét lányára pillant. Kételkedik, töpreng.
Kinyújtja a kezét feléje. Félig az íróasztal sarkán
ülve magához vonja őt.
- Hogy te milyen bolondságokra vagy képes!
- suttogja. Aztán magához szorítja a lány fejét.
- De nem sírunk ám!
Eva jól ismeri apja zakójának dohányból,
gyógyszerből, benzinből, napfényből és borotválkozószeszből összekeveredett szagát, ez legkorábbi emlékei közé tartozik. Amikor egészen
kis gyermekként többször is fülfájással betegeskedett, addig sírt a rácsos ágyban, míg apja oda
nem ment hozzá, és karjára nem vette. Ilyenkor
Eva beszívta illatát, miközben apja a fülébe súgta: „Nyugodj meg, ne sírj." És Eva megnyugodott, nem sírt tovább.
Most is elcsendesedik. Mások elgáncsolhatják, hasra eshet... Mit számít az? Talpra áll
újból. Csak apjáról nem lehet senkinek egy rossz
szava sem.
Felpillant rá.
- Ugye elmegyünk?

- Miért ne? - mondja a férfi. - Ha ez neked
örömet szerez.
Egyelőre Eva elégedett a helyzettel. Hogy apa
csak azért megy vele, mert ez neki örömet szerez, nem tartja lényegesnek. Minden reménye:
az énekesnő!
Másnap reggel apa ugyan kissé szófukar, de
megtartja ígéretét. Eva annál beszédesebb! Apával színházba menni, ez egyik legnagyobb öröme! Csaknem szívesebben megy főpróbára,
mint előadásra; számára ez olyan élvezet, amelyben Vera Meinhardttal való megismerkedésük
óta már többször volt része. Ez az utolsó nagy
összpróba a premier előtt csaknem olyan, mint
az előadás. Sőt még a készülődés izgalma is érződik. A nézőtéren a művészkollégákon és a közreműködők barátain kívül csak a zeneiskolások
foglalhatnak helyet. A gyengén megvilágított
rendezői pult mögött az intendáns, a rendező
meg az asszisztensek utoljára ellenőrzik a betanítást. Eva megcsodál minden szereplőt, lelkesedik a pompás kiállításért és Amnerisért, akinek a szerelmét Radames, a hadvezér visszautasítja. Azért az Amnerisért, akinek a szerepét
Vera Meinhardt énekli! Pillanatonként bökdösi
apját, és a fülébe suttogja:
- Na, mit szólsz hozzá? Szenzációs, ugye?
A szünetben Eva megkérdezi:
- Érted te ezt, hogy Radames mégis a kövér
Aidát választja? Ki érti ezt?
Apa nevet, de nem válaszol.
- Bizony - mondja Eva -, pucér hassal nem

járkálhat akárki, ehhez a karcsúsághoz sok áldozatra van szükség, például rendszeresen kétszersültet kell enni.
- Honnan tudod te ezt? - érdeklődik apja gyanakvóan.
- O n n a n tudom, hogy a pacsirta soha még
csak meg sem kóstolta Nagyi süteményét - hadarja Eva.
Már kinn vannak a büfében, és kisvártatva
feltűnik Vera Meinhardt parókás feje az üvegajtó mögött.
- Gyertek ide, nem bírom a cigarettafüstöt! int feléjük.
Eva apa háta mögött hadonászik, tagadólag
rázza a fejét, és ujját ajkához nyomja. Vera nem
tudja mire vélni a lány jelbeszédét, megkéri
Plessin doktort, hozzon egy kávét.
- Mit akarsz mondani, Evi?
- Semmit sem szabad elárulnia - súgja Eva
izgatottan. - Apa dühös lesz, ha megtudja, hogy
az öltözőjében jártam.
- Azt hittem, ő küldött.
- Hát, nem egészen...
Apa már jön is vissza, óvatosan egyensúlyozva
a két csészével, leteszi őket az ablakpárkányra.
- Tűnj el! - mondja lányának.
Évát ez nem bántja különösebben. Egyedül
akar maradni a szerelmével? Annál jobb. Visszasétál a nézőtérre. A szünet elnyúlik, mint a próbáknál szokás, apa számára azonban még így
sem elég hosszú. Az utolsó pillanatban, mielőtt
a függöny felgördül, nyomakodik be a sorok

közt a helyére. Vera Meinhardt már vonzó pózban hever egy kereveten mint a fáraó büszke
leánya, akit a rabnők szolgálnak ki. A szegény
Aida kínjában elárulja szíve titkát riválisának,
így aztán jól eláztatja magát, ez nyilvánvaló.
Eva, akinek rokonszenve természetesen Amnerisé, magában kuncog.
- Na, a dagi most mindent kifecsegett - jelenti
ki a második felvonás végén.
- Nem fogod elhinni - válaszolja a doktor -,
de Vera is mindent kifecsegett.
Eva nagyot nyel és hebeg.
-Micsoda? No igen... miért ne... azt hittem. ..
- Azt hittem - csattan fel apja -, hogy te nem
hazudsz nekem!
Mit lehet erre válaszolni? Apja úgysem értené
meg, hogy ő kizárólag érte hazudik, hogy semmi
baj ne érje, hogy a boszorkány Tempelné és a
kiállhatatlan fia ne árthassanak neki.
- Mindjárt gondoltam - folytatja apja -, hogy
itt valami nem stimmel. Nem kérdezlek, nem is
akarom tudni, miért mentél el hozzá! Csak egyet
mondok neked: hiábavaló volt a fáradság.
- Összebalhéztatok? - kérdi Eva.
- U g y a n , nem vagyunk már gyerekek! Két
felnőtt ember elválhat egymástól békésen is.
Még az is lehet, hogy olykor-olykor találkozhatunk majd mint régi barátok. Csak tudod, Evi,
szorosabb kapcsolathoz már nem elegendő ez az
érzelem. Ez az, amire kíváncsi voltál? Most elégedett vagy?

- Nem - mondja Eva -, egyáltalán nem. Szép
szavak mögé rejted az igazi okot. Azt biztosan
nem mondtad el Vera néninek sem.
Apa idegesen csettint ujjával.
- Hagyj békén! Mióta vagyok én köteles beszámolni tetteim indítékáról? - Fojtott hangon
beszél, de egyre bosszúsabb, élesen hangsúlyoz
minden szót.
- Hiába akarsz hallgatásba burkolózni mondja Eva. - Amit a Tempelnével művelsz,
úgyis megtudom, méghozzá a drágalátos kölyke,
Uwe jóvoltából! De ő azt nem a fülembe fogja
súgni, hanem kikürtöli az egész osztály előtt,
lehetetlenné tesz téged és engem is. Felőlem
lehet akár egy tucat barátnőd is, csak ez az egy
nem!
Apja döbbenten húzza be a fejét, és üres tekintettel bámulja a széksorokat.
- Mit kezdenék egy tucattal? - kérdezi. - Már
kettő is sok. Nekem csak egy kell, éppen az az
egy, és nem látom be, miért lenne ez lehetetlen.
Mindenesetre - folytatja -, szent igaz, a fiú különösen viselkedik. Nem jár haza, csavarog á városban. .. Azelőtt sosem csinált ilyet...
- Goromba, aljas gazember! - tör ki Évából.
-Goromba? - figyel fel apa. - Talán neki
köszönheted az összetört képedet?
Eva riadtan rázza a fejét. Másodízben tagadja
le Uwe tettét. Nem tudja, miért, és mégis úgy
van, a pályaudvar előtti eset valamiféle közösséget teremtett közte és Uwe között, amelyet elárulna, ha beszélne a történtekről.

-Különös fiú - ismétli meg apja. - Azok a
szemek! Kék, mint az anyjáé, de a tekintete jéghideg.
- Tehát ismered őt.
- Egyszer láttam, azóta sem.
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Eva még sohasem volt ilyen helyzetben. Még
sohasem kellett apjával szemben szövetségeseket keresnie. Máskor, ha valami nem ment simán, vagy valami kellemetlenségtől kellett tartania, apja mellette állt, és együtt már nehezen
lehetett elbánni velük. És nemcsak Évának volt
szüksége hátvédre, apja is rábízta olykor-olykor
titkait. így például, amikor az új ülőgarnitúrát
vásárolta. Meglátta a kirakatban, és ami megtetszett neki, azt meg is kellett venni, jóllehet állandó anyagi nehézségekkel küszködtek. Egyszeriben elviselhetetlennek találta a régi ülőgarnitúrát. Félrehúzta Évát, és megmutatta neki bankjegyektől duzzadó pénztárcáját.
- Egy barátomtól kaptam kölcsön, de ne áruld
el! Nagyinak azt mondjuk, hogy a lottón nyertem.
És amíg Eva és apja cinkosán összenevetett,
Nagyi egyre csak küszködött a reménytelenül
összekuszálódott pénzügyi helyzettel. Bár egyáltalán nem volt áttekintése a dolgokról, mivel
sohasem avatták be semmibe, de hát számolni ő,
a napszámoslány is csak megtanult. Minden

márkával fukarkodott a háztartásban, amit csak
lehetett, kiügyeskedett a kertből, zöldséget és
gyümölcsöt is tett el télire. Csodával határos
módon gazdálkodott. A nyugdíja volt a vastartalék, amelynek ki kellett húznia őket a csávából,
ha már mindenük elfogyott. Igaz, apa sohasem
jutott odáig, hogy egyenesen Nagyitól kérjen
pénzt. Ám az idős asszony észrevette, mi a helyzet valójában, és a hónap közepe táján csúsztatott neki egy húszmárkást, majd még egyet és
még egyet. Annyi bizonyos, hogy Plessin doktornak ilyenkor lelkifurdalása volt. Átmenetileg
összébb húzta magát. Amikor azonban megkapta az újabb fizetést, Nagyinak kárpótlásképpen
csokoládét vett, vagy holmi bonyolultan működő háztartási géppel lepte meg, amivel Nagyi
általában semmit sem tudott kezdeni.
Ilyenkor Nagyi egyre csak azt hajtogatta:
r Ha tyúkokat tartanánk, nem kellene tojást
venni.
Teljesen igaza volt, de apa nem kívánt tyúkokat tartani a kertben. Máskor Nagyi a fejére
olvasta apának, mennyi pénzt kereshetne „mellékesen", ha széles ismeretségi körének kutyáit,
macskáit és kanárimadarait nem ingyen gyógyítaná.
- T a l á n a markomat kellene tartanom, ha a
barátaim tanácsot kérnek tőlem? - kérdezte apa
gúnyosan.
- Elégszer tartod te a markodat, amikor pénzt
kérsz kölcsön!
Amit azonban Nagyi végképp nem ért és nem

tűr, s ami ellen tűzzel-vassal hadakozik: az az
apa és Eva közti nagy összetartás. Hogy egy apa
a titkaiba beavassa a lányát, és cinkostársává
tegye! Képes-e Eva a maga tizennégy évével
felismerni apja gyengéit, hibáit? Persze e tekintetben Nagyi téved. Eva sok mindent megért,
sőt túl sokat is. Tisztában van azzal, milyen
előny származik ebből számára, és ez az ő fogalmai szerint még mindig jócskán kiegyenlíti a
hátrányokat. Igaz, ő is jobban szeretne rendszeresen zsebpénzt kapni, hogy ne legyen kiszolgáltatva az apai pénztárca árapálymozgásának.
Természetesen nem szereti az olyan kínos helyzeteket, hogy nem tudja az iskolában megvenni
a színházjegyet, s épp a pénzbeszedő Uwe előtt
kell szégyenkeznie. És mégis, Eva számára minden jó, amit apa csinál, még ha olykor helyteleníti a viselkedését, jobb meggyőződése ellenére
is kiáll mellette.
És most, szinte egyik napról a másikra már
nem a szövetségese! Már nem mesél neki semmit, kerüli őt. Mióta tudja, hogy nem szíveli
Tempelnét, úgy viselkedik, mintha Eva őellene
volna. Közben a lány gyötrődik emiatt.
Az egyhetes szünet vége felé már nem bírja
tovább. Elmegy Elisabethhez. Persze Elisabethben nem omlik össze mindjárt egy egész világ.
Hiszen aki olyan régi, szoros barátságban van
Évával, mint ő, az természetesen az apjáról is
tud egyet s mást. Eva Plessin is olyasfajta ember,
aki csöndben sok mindent elvisel, de azonnal
kijön a sodrából, ha beszélnie kell a dologról.

Most is elhallgatja, immár harmadízben, hogyan
viselkedett vele Uwe.
Elisabeth a kívülálló elfogulatlanságával ítéli
meg a helyzetet. Óva inti Évát, nehogy az ügyet
felfújja.
- K i t érdekel, hogy apádnak barátnője van?
Hogy éppen Tempelné, azt senkinek sem kell az
orrára kötni. Ő vagy más, nem érdekes...
- N e m érdekes? De hát Tempel! Tempel ki
fog engem készíteni.
- Óvakodni fog tőle - mondja higgadtan Elisabeth. - Az ő anyja és a te apád, mi a különbség? Legföljebb az, hogy te hozzászoktál az
ilyesmihez, míg Uwe talán nem. Annál inkább
hallgatni fog, annál inkább!
Ez igazán Elisabethre vall. Ugyanígy magyarázza el a matematikafeladatot, ilyen logikusan
és érthetően, mintha hirtelen hályog esne le az
ember szeméről. Eva visszafojtja a lélegzetét.
Most megértett valamit, mégpedig többet, mint
Elisabeth képzeli. Megértette végre a pályaudvarnál történteket, megértette Uwe kiáltását:
„Nem mehetek haza!" Mennyire gyűlölheti őt,
mi mindent fog még elkövetni ellene?
Dermedtségéből Elisabeth rázza fel.
- Elhiszed már, hogy igazam van?
-Nagyon is - mondja Eva halkan. - Elég
baj...
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Morgó a köves parton hasig gázol a sekély hullámokba, aztán csuromvizesen kocog vissza, és
megrázza magát. Eva bosszúsan biztonságba helyezi lábát. Lihegő, nedves pofával néz fel a
kutya a lányra, akinek azonban most semmi kedve fürödni. Elege van mindenből. Reggelente
már az ágyban szeretné fejére húzni a takaróját,
sötétben maradni, láthatatlanná válni. Vihar és
jégeső lenne kedvére való, amely letarolná a virágokat, felkorbácsolná a tavat, elfüggönyözné a
derűs eget, és elsöpörné ezt az egész giccses
tavaszt, amitől ábrándos kedvűek lesznek az emberek, mintha semmi nem lenne fontosabb a
világon.
Eva önmagával sincs jóban. A mit sem sejtő
Ingrid is érzi ezt. Alig néhány szót vált vele,
mikor reggelenként együtt kerekeznek az iskolába.
- Beteg vagy, Eva?
- Hülyeség...
- Hát akkor meg mi bajod van?
- Taposs, és ne kérdezz folyton!
- Apád biztosan dühös a szülői értekezlet miatt, nem?
- Igen, igen.
Mihelyt megérkeznek, Eva egy csapásra megváltozik. Megint nevet, ragyog. Olykor azt gondolja: nem bírom tovább! És mégis bírja, mindennap újból és újból.
Mert itt van Uwe Tempel, aki kutató tekintet-

tel figyeli: hol lopva a szeme sarkából, hol félig
leengedett pillái alól, olykor egyenesen kihívóan. Sohasem elegyedik beszédbe vele.
Kitartóan hallgat. Viszont éppen ezzel a fürkész némasággal készíti ki a lányt. Még a hátában is érzi a tekintetét. Már-már azt kívánja,
bárcsak tisztáznák inkább a frontokat. Fél ettől,
egyszersmind kívánja is. De nem hagyja, hogy
másodszor is elragadtassa magát. Ott feszül közöttük a pályaudvari eset tanúsága.
Eva otthon sem talál nyugalmat. Apjának már
a puszta látványa is ingerli. Ahogy hazajön,
ahogy ledobja zakóját, aztán végigsimít a haján
- minden mozdulatával kifejezésre juttatja,
mennyire jól érzi magát, disznómód jól - Eva ezt
másképp nem is tudná kifejezni. És mennyire
szenved, ha apja magához húzza és átöleli, mintha a férfi nem tudná magába fojtani mindazt az
érzést, ami újabban eltölti. Ilyenkor a lány elsápad a haragtól, megdermed, és legszívesebben
összekarmolászná, hogy elmenjen a kedve a nevetéstől.
- Apunak most valami szolid barátnője van jelenti ki Nagyi. Ez a legnagyobb dicséret nála.
Egyébként minden esetben csak annyit mond a
barátnőkre: „Egész helyes."
- Miből gondolod? - kérdi Eva.
- Láttam. Rendes asszony.
- Mikor láttad?
- Nemrég, egyik délután, csak futólag... Kár,
hogy te nem voltál itthon, Eva.
- Itt? Itt volt?

- Igen, miért ne? De mit kiabálsz úgy?
Eva elviharzik. Hát már itt tartanak! Nem sok
kell hozzá, és Uwe is itt lesz! Eva se lát, se hall,
úgy rohan végig a falu főutcáján.
- Helló, Eva, állj meg, állj meg már! - Koga
ragadja meg a vállánál. - Eva, meghibbantál,
hova rohansz?
A lány rámered. Ott magasodik fölötte Koga
arca, homlokán az ismerős sebhely.
- Álmodsz? - kérdi a fiú, és nevet. Hatalmas
markával erősen tartja Évát.
Ó, Koga, Koga! Eva megpróbál visszanevetni
rá. Ez azonban olyan siralmasan sikerül, hogy
Koga gyorsan körülnéz, és magával húzza a
lányt. Természetesen nem szeretné, ha őt, a
tizenhét éves fiút hírbe hoznák egy tizennégy
éves kis mitugrásszal. De itt valami ciki van, és
a cikis esetekben Koga mindig illetékesnek tartja
magát Klüssow tájékán.
- Na, ki vele! - biztatja a lányt.
- Mit akarsz?
- N e tátogj itt nekem, mintha rémet látnál.
Csak azt akartam kérdezni, miért nyelted le Lau
üzenetét. Nem gondolod, hogy mégiscsak fontos
volt?
Eva lassan kapcsol.
- Talán, talán a Csavargó miatt...
- U g y a n , a Csavargó! Az az ósdi fapapucshistória van a háttérben. A Breede és Klüssow
közötti viszály, százéves ciki az már.
- Igen, persze - mormolja Eva kimerülten Azt a rigmust én költöttem.

- A z t hiszed, nem tudtam? Megnézhetném
magam, ha ennyit se tudnék, és nem intéztem
volna el az ügyet rég a te megbízhatatlan közvetítésed nélkül is!
Koga Eva mellett kacsázik, kezét nadrágzsebébe süllyesztve, jellegzetes hintázó léptekkel.
Homlokán jobboldalt keskeny sebhely húzódik.
Nyáron látható istenigazában, mért nem barnul
le. Valamikor nagy izgalmat okozott, hogy a kis
Hannes Koga egy ócska vaslábost húzott a fejére, amelyet rohamsisaknak nevezett ki, és amit
aztán nem sikerült lehúzni róla. Szívesen meséli
ő maga is a történetet, és hozzáfűzi, hogy még
ma is viselné a vasfazekat és alatta egy ötéves
gyermek fejét, ha nem jöttek volna a breedei
lakatosok, akik végül is fogóval szétvágták a vaspántot. A lehető legóvatosabban láttak a művelethez, de még így is megsebesítették a kis Kogát, aki azonban nem sírt. Remek fickó volt, és
az is maradt.
Ezt Eva is elismeri. Bátortalanul vallja be:
- Teljesen elfelejtettem. Ne haragudj, Hannes. És a gúny verssel nem akartam semmi roszszat, és Lau üdvözletét is biztosan átadtam volna, ha nem lennék úgy megkeveredve!
Koga legyint.
- Most már rendben. Bűnbánó pofát vágtam,
és elügettem a breedeiekhez. Hiába, no, Koga
nélkül nem megy a dolog! - Várja, hogy Eva
helyeseljen, amikor azonban észreveszi, milyen
üres tekintettel bámul a lány, megkérdezi: Valami gáz van?

- Az apám...
- Á á - mondja Koga elnyújtva a szót, és bólint. - Ezek az ősök, csak baj van velük. Képzeld,
tegnap az én öregeim is összerúgták a port, de
még hogy! Anyám ordított, apám meg törtzúzott, és úgy bevágták az ajtót, hogy csak úgy
zengett. És gondolod, hogy valami őrülten fontos dologról volt szó? Fenét! Azért üvöltöztek és
csapkodtak, mert megint elromlott a tévé, ami
persze bármikor előfordulhat. De ezt nem akarták belátni. Apám anyámat hibáztatta, mert állítólag mindig rossz gombokat csavargat, anyám
pedig azt kiabálta vissza, hogy apám cigarettafüstje árt a drága készüléknek! Ilyen ökörségeket
kell végighallgatnom, és még nevetnem sem szabad közben. Mert az ősök azt akarják, hogy
komolyan vegyük őket, halálosan komolyan, és
jaj nekünk, ha netán röhögni merészelünk!
- Nekem éppenséggel nincs nevethetnékem mondja Eva.
Koga újra bólint.
- Azt rebesgetik, hogy az öreged eladósodott.
Na igen, ilyenkor aztán egy új Skoda bizony elég
beteg gondolat.
Eva megtorpan.
- Micsoda?!
- Nem tudtad?
- Dehogynem - vágja rá gyorsan a lány -, de
te honnan veszed?
- Apád meg akar szabadulni a rozoga Wartburgjától, és az én öregemre akarja tukmálni. Én

éppenséggel benne volnék, mert jövőre már
megszerezhetném a jogsit is.
- És honnan szedné apám a pénzt egy új Skodára? - kérdi Eva megrökönyödve, mintha Koga
eszelte volna ki az abszurd tervet.
- Nyugi - mondja Koga
bankot azért csak
nem fog rabolni. Túlad az öreg járgányán, és a
többit majd összekaparja valahonnét.
- A hiányzó tízezer márkát, mi?
Koga a fülcimpáját vakargatja.
- Hát ez a cikis história. Ahogy elnézem, téged is túlságosan megvisel - dünnyögi. - Beszélj
Baumgardttal, kicsinyem, Baumgardt befolyásos ember. Talán észre téríti.
- T e megtennéd ezt, Hannes? Beköpnéd az
apádat?
- H a rázós ügyről van szó, és egyedül nem
tudom elintézni, segítséget vennék igénybe.
Persze olyasvalakihez fordulnék, akinek rendben a szénája, és Baumgardt ilyen ember.
- Nem tudom... - Eva hangja halk, fojtott. Még gondolkodnom kell rajta.
Koga egyetért vele.
- Az ember alszik rá, mielőtt dönt KJuonben nem is képzeltem rólad, hogy ilyen soKat
töprengsz. Azt hittem, hogy te és tisztelt „előállítód" egy cipőben jártok...
Eva bizalmatlan oldalpillantást vet Kogára.
- Hogy érted ezt?
- Úgy, hogy olyan hasonlóak vagytok, és egyformán gondolkodtok.
- E z így is van - ocsúdik fel Eva. - Igenis

hasonlítunk egymásra, és egyformán gondolkodunk!
Most az az érzése, hogy elárulta magát, mert
Koga együttérzően csóválja a fejét.
- D e nehogy fecsegj, öregem! - rimánkodik
Eva. - Senkivel se beszélj erről a dologról!
Koga kihúzza magát, szigorúan tekint Évára.
- Miért, olyan alaknak ismersz?
- Na jó, jó, ne sértődj meg mindjárt. Te tényleg halálrendes vagy.
Minthogy Koga semmi jelét nem adja annak,
hogy Eva kinyújtott kezét elfogadja, a lány
gyengéden nekidől, miközben homloka az állát
érinti. A fiú meghökken.
Eva hátralép, és bocsánatkérően mosolyog,
szeme csillog...
- Szia! - mondja.
- Minden oké? - kérdezi Koga.
- Majd kiderül...
- K e r e s s meg nyugodtan újra, ha gáz van!
Oké?
Eva bólint, és elindul visszafele
8.
- Pünkösdkor vendég jön!
Apa ezt úgy jelenti be, mint valami örömhírt,
de Eva tekintetét kerüli. Talán nem akarja észrevenni, hogy a gyermeke egyszeriben megdermed. Csak nem közömbös ez számára? Plessin

doktor Nagyihoz fordul. Az áruló! Fontosabb
neki a pünkösdi ebéd - amire Nagyi rögvest egy
sor javaslatot tesz -, mint a saját lánya!
Apa jóízűen eszik, és ez örömet szerez Nagyinak. A főzésről beszélgetnek.
- Tempelné talán egy köténykét is varrt neked - kérdezi gúnyosan a lány —, hogy ilyen
szakértő lettél?
Apa lassan felemeli a fejét. „Éppen csak hogy
nem vicsorít - gondolja Eva -, akkor pontosan
olyan volna, mint Morgó a tálkája fölött."
- Tartsd a szád! - mondja apa fojtott hangon.
Eva bólint.
- Nagyon egyszerű, ez a legegyszerűbb! Bárcsak én is megtehetném, hogy egyszerűen beléd
fojtom a szót.
Durr!
Nagyi összerezzen, és Eva megjegyzi:
- Evés közben az ember nem veri ököllel az
asztalt. Vagy talán ezt is a főzőtanfolyamon tanultad?
Erre apa már fel is emelkedik helyéről, s ott
áll teljes nagyságában.
- Olykor - préseli ki magából a szavakat, résre
nyitott szájjal -, olykor türtőztetnem kell magamat, nehogy máshova üssek.
- Ezt halaszd el pünkösdig, hogy a drágaságod láthassa, hogyan bánsz velem!
A verandán hirtelen csend lesz. Nagyi tányérjára teszi az evőeszközt, élesen csörög, majd
nagy zajjal tolja hátra székét.

Minden túl hangosnak tetszik, még a távoli
motorzúgás is. Az idős asszony szó nélkül elvonul.
- Hogyan bánok hát veled? - kérdezi apa Évától.
- Sehogy, most már sehogy! Levegőnek nézel. Ennél már az is jobb lenne, ha elvernél!
Apa a lánya vállára teszi a kezét, és merően
néz a szemébe.
- Mi bajod van neked Tempelnével? Semmit
sem tudsz róla, nem is ismered. És előfordult
már máskor is, hogy többet voltam távol, és a
gondolataimat, érzéseimet jobban megosztottam mással, mint veled. Most egyszerre kiborulsz ettől. Egyébként nem nézlek levegőnek!
Észrevenném-e másként, mennyire megváltoztál?
- Te vagy az, aki megváltozott - mondja Eva,
és lefejti apja kezét a válláról. - Úgy bizony! És
most az utadban vagyok!
- Nem! Ne forgass ki mindent! - Majd hangját halkabbra fogja: - Ezt a szikrázó tekintetet jól
ismerem. Az állatok néznek így rám. A kutyák
a kezem felé kapnak, a macskák végigkarmolják
a karomat, a lovak felém rúgnak. De ezek az
állatok nem dühösek, csak félnek. Évám., te
mitől félsz?
Eva nem felel. Apa két kezébe fogja kislánya
fejét.
- A z t hiszed, valami bajt hozok rád, valami
fenyeget? Tempelnétől tartasz? Vagy talán a fiától?

- Igen, igen - suttogja Eva. - Ne hívd meg!
Kérlek, ne hívd meg!
Apa hátralép, és leveszi a szemüvegét, mint
mindig, amikor valamit erősen mérlegel. Hirtelen megszólal:
- M i t kívántok tőlünk, oktondi gyerekek?
Nem fogjátok fel, hogy mit műveltek? Hogyan
taszíthatja egy fiú az anyját ilyen lelkiismereti
válságba? És te sem vagy különb! De semmire
sem mentek, mert nekünk is vannak jogaink,
nemcsak nektek. Ez a helyzet, édes kislányom!
Elkapja Eva karját, és egymáshoz szorítja a két
könyökét.
- N e m babra megy a játék, érted? És nem
tűröm, hogy beleavatkozz a dolgomba! Kezdettől fogva azt fújod: ne tedd, ne tedd! Most én
figyelmeztetlek téged: ne tedd ezt!
Ellöki magától, hogy a lány az asztalnak esik.
- Szereted? - kérdezi Eva.
- Igen. Vedd tudomásul: igen!
- Vedd te is tudomásul - kiáltja Eva -, hogy
soha semmit se kérek tőled ezután!
- Szegény fejem!
-Gúnyolódj csak, még elmegy a kedved a
nevetéstől!
- Ez fenyegetés akar lenni?
- Ha ezt az anyám tudná, megrepedne a szíve...
A különös szavakra apja felhorkan.
- M é g édesanyádat is beveted ellenem? Hát
neked már semmi se szent?
Plessin széthúzza a virágmintás függönyt, az

ablakkeretre könyököl, és kinéz a kertbe. Forrón
árad be a déli napfény. Eva megpróbálja összeszedni magát. „Talán mégsem kellett volna ezt
mondanom" - gondolja. De legalább elhallgattatta apát. Hisz a helyzet már kibírhatatlanná
vált. Hőség terpeszkedik a verandán. A kocsonya olvadozni kezd a tányéron.
Igaz is, hogy kerül ide Eva édesanyja? Hiszen
ő meghalt végérvényesen, Évának még emléke
sincs róla, annál inkább apának. Miért rángatta
elő éppen most az ő emlékét? Fel akarta szakítani
a behegedt sebet?
Eva kirohan a verandáról, fel a lépcsőn, s a
szobájában magára zárja az ajtót.
9.
A víz fölött még köd lebeg, de már felszakadozóban egyre inkább vöröses párává oldódik, és
mögötte feldereng a halványkék ég. A nádasból
kacsacsalád úszik elő nesztelenül. A sima vízen
fodrot vetnek a tollas testek. Morgó a fülét hegyezi. Figyeli a tovaúszó kacsákat. Aztán megunja. Visszafut a stégen a partra, s a sekély vízben lubickol.
Mint minden reggel, Eva most is pár szál
ruhadarabját a stégen hagyva, a vízbe csusszan.
Nem ugrik, nem fröcsköl és nem fújtat, zajtalanul halad, mint a kacsák. Háton úszva az eget
szemléli. Magasan repülnek a madarak.
Vége már a kétnapos pünkösdi ünnepeknek is.

Reggelente Eva a stégen üldögélt. A délelőttöket
álmodozással töltötte a nádas mögötti gyepen,
majd kerékpárral Breedébe hajtott, és Csavargónál vigasztalódott. A ló világos sörénye selyemkendőként lobogott, és puha orrával kedvesen
szaglászta Eva kezét. Ez az állat nem talál benne
semmi rútat vagy közönségeset, barátságosan és
bizalommal közeledik hozzá, éppúgy, mint
Morgó. Az emberek azonban mások.
Eva felkapaszkodik a stégre, és kicsavarja
hosszú hajából a vizet. Még ráér. Majd ha ismét
a tanteremben ül, haja már épp csak annyira lesz
nedves, hogy emlékeztesse ezekre a kellemes
reggeli órákra. Ezt senki sem veheti el tőle, senki
nem ronthat bele szemrehányó pillantásokkal,
kérdésekkel vagy kínos hallgatással. Ha igazán
olyan gonosz lenne, mint ahogy mindenki véli,
akkor mi minden rosszat tehetne.
Eva nagyon is jól tudja. Például a víz alatt
beúszik a csónakházba, és lyukat fúrhat apa motorcsónakjába alulról, amit nem lehet azonnal
észrevenni. Akkor apa azzal a buta libával együtt
nyomorultul elmerülne, és úszva kellene a partra ráncigálnia a némbert. De Eva nem csinál
ilyet. Forró kávéval se önti le a nőszemély nyári
ruháját, és egyéb módon sem tesz benne kárt.
Egyszerűen kitér a találkozás elől. Mint a múltkor, mikor elszaladt, és csak estefelé jelent meg
újból. Egyszerűen nem bírta tovább az éhezést,
s azt remélte, hogy már nem találja ott Tempelnét meg Uwét.
A kerten átlopakodva megkerülte a házat,

hogy a verandán keresztül surranjon be. De ott
ültek az almafa alatt, néma csendben az egymáshoz tolt fonott karosszékekben. Ha társalogtak
vagy nevetgéltek volna, Eva idejében észreveszi,
így azonban hirtelen előttük állt, és annyira elképedt, hogy köszönés helyett csak annyit tudott
kinyögni: „Hol van Nagyi?" Mivel Plessin doktor hallgatagon rágta pipája végét, újra ő kérdezősködött: „Hol van Uwe?" Még Uwét is szívesebben látta volna, mint ezt a giccses idillt az
almafa alatt!
Persze nekik, apának és szíve választottjának
több okuk lehetett volna, hogy zavarba jöjjenek.
De nem, az asszony minden elfogódottság nélkül szólalt meg:
- Itt vagy hát, Eva. Elűztelek talán? - Ilyen
magabiztos volt, kerek perec ezt kérdezte.
Eva előrebiggyesztett alsó ajakkal mustrálta
Tempelnét, és magában csodálkozott, hogyan
tudta apa Vera Meinhardtot épp egy ilyen jelentéktelen perszónával fölcserélni. Az asszony
egyáltalán nem volt mutatós, és nem ártott volna
neki, ha lead néhány kilót. Tényleg, apa felcserélte Amnerist a kövér Aidával, egy szőke Aidával, ha pontosak akarunk lenni. Erre a gondolatra Eva szája mosolyra húzódott, és ezt az aszszony a jóindulat jelének fogta fel, mert visszamosolygott. Arcán kétoldalt gödröcskék jelentek
meg.
Eva válla közé húzta a fejét, hogy közömbösnek mutatkozzék.
-Legfeljebb az unalom űzött el. Izgalma-

sabbnak ígérkezett, hogy lóháton töltsem a délutánt, délelőtt pedig úsztam egyet a barátaimmal.
Apa mozdulatára a karosszék megreccsent. Az
előre várható éles választ azonban Tempelné
megelőzte:
- Szép dolog, ha az embernek vannak barátai,
és nem ismeri az unalmat - jelentette ki. - Képzeld, Uwe épp ezért nem jött velem. Mindig
csak a sport izgatja, éppen úgy, mint téged.
„Éppen úgy, mint engem, mi az, hogy éppen
úgy? - gondolta Eva. - Köztem és Uwe között
semmi hasonlóság sincs." Leült a gyepre. Nagyit közös erővel valószínűleg a konyhába irányították. Nos, ővele ez nem fog sikerülni. Eltökélte magában, hogy a terhükre lesz. Éberen
jártatta tekintetét ide-oda apja és az asszony
között, mialatt állát felhúzott térdeire támasztotta.
- Miért nem jöttél haza ebédre? - Apa talán
azt reméli, hogy kellemetlen kérdésekkel eltávolíthatja.
- A breedei vendéglőben ettem sonkát spárgával - közölte Eva unott fintorral.
- Erre költöd a pénzed?
- Nem költöttem. Wernerné beírta a könyvbe
a Plessin-féle tartozásokhoz. Ott már úgyis sorakozik egy s más.
Apa csöndben vizslatta őt. Nyugodtan ült,
keze lazán csüngött a karfáról.
- Azt hiszem, nagymamádnak egy kicsit roszszul esett - folytatta Tempelné. - Oly sokat

fáradozott, és még külön neked melegen is tartotta az ételt...
- Fölöslegesen - morogta apa.
Tempelné nevetett.
- Az anyák már csak ilyenek, örökké aggodalmaskodnak, hát még a nagymamák.
Az apa gyengéden feléje hajolt, mintha Eva
ott se volna.
- Te csak tudod!
Tempelné elgondolkodva bólintott, és a férfi
vigasztalóan a karjára tette a kezét.
- Vannak fontosabb dolgok is, mint az evés mondta Eva fennhangon. - Csak a kövérek gondolnak mindig az evésre.
Apa arcizmai megfeszültek. Szúrós tekintettel
meredt rá, de Eva nem hagyta magát megfélemlíteni. Szeme láttára enyelegnek, és fogdossák
egymást!
- Van, aki kétszersültet eszik, hogy jó alakja
maradjon.
- A h a - tört ki apából -, nagyon mókás!
- Mókás! Azelőtt ezt egy cseppet sem találtad
mókásnak, hanem jónak és helyesnek.
Apa olyan görcsösen markolta a karfát, hogy
a kezén a csontok kifehéredtek.
- Most azonban azt találnám jónak és helyesnek, ha befognád a szádat!
Eva Tempelnére nézett, és azt gondolta:
„Meresszed csak a szemed, fogsz te nemsokára
még olyat látni, hogy na!" Nagyi jelent meg a
veranda lépcsőjén, süteményes tállal a kezében.
- Evi! - kiáltotta.

A lány felemelkedett. Hogy apának volt mersze egy idegen előtt letorkolni, úgy bánt vele,
mint egy taknyos kölyökkel, ezt nem tudta elviselni.
-Haragszol, mert a te számládra ettem? kérdezte Eva. - Mit számít az, úgyis annyi az
adósságod Werneréknél! - Széttárta a karját,
hogy az adósság nagyságát érzékeltesse. Közben
látta, apában hogy forr a méreg, de próbálja
leplezni. Nevetve csóválta a fejét, és Tempelnéhez fordult.
-Látod? Az én kisasszony lányom be akar
feketíteni előtted.
Tempelné nem nevetett. Nagyon is komoly,
feszült tekintettel nézett a lány szemébe. Nagyi
is némán, figyelmesen szemlélte unokáját.
Eva érezte, hogy elönti a forróság.
- Nem, én nem akarlak befeketíteni. Ha adósságod van, majd kifizeted, hiszen tudod te, mi a
becsület, pénzed is sok van, olyan sok, hogy egy
Skodát is rendeltél. Vagy nem?
Eva végigsimította kezével gyöngyöző homlokát. Hogy mitől lett hirtelen ennyire melege?!
- Évám, gyere csak velem - szólalt meg Nagyi
határozottan. - Eszel szépen, és aztán kipihened
magad. Teljesen meg vagy keveredve... Nem
tudod, mit beszélsz.
-Nagyon is jól tudom! Kérdezd csak meg
apát, ő is tudja.
A süteményes tál nem remegett meg Nagyi
kezében, mint Eva várta. Sőt rendíthetetlen
nyugalma némiképp kijózanította.

-Kérdeznivalóm legfeljebb nekem volna,
úgyhogy gyere szépen - jelentette ki Nagyi, és
előreindult.
Eva a nyomában. Megzavarta a fölismerés,
hogy a szerepek felcserélődtek. Nagyi apa oldalára állt, védelmébe vette, ő pedig kiesett a kegyeiből. Miért tette ezt? Nem kellett volna sokkal jobban megrökönyödnie?
Nagyi holmi kérdéseket emiegetett, de aztán
csak hallgatott, amikor a konynába értek. Némán figyelte, hogyan esik neki Eva a süteménynek.
- Nagyi - mondta Eva -, nem hazudtam. Azt
hiszed, ilyet csak úgy kitalálnék?
A kis öregasszony megsimogatta Eva kócos
haját.
- E g y r e soványabb vagy. Tönkreteszed magad és magad körül is mindent. De ha az ember
vagdalkozik, meg kell gondolnia, kit talál el, mit
rombol széjjel. Még sohasem jutott eszedbe,
hogy apád talán más lenne, ha nem ment volna
annyi mindenen keresztül?
Nagyi leült Évával szemben egy székre, két
kezét összekulcsolva ölébe ejtette.
-Amikor édesanyád, az én drága Antje lányom meghalt, apád olyan volt, mint akit fejbe
vertek - mondta Nagyi azon a mesélő hangon,
amelyen régmúlt idők eseményeiről szokás beszélni. Hangja most mégsem úgy csengett, mint
máskor. - Akkorra én már sok mindent átéltem,
a háborút, az éjszakai bombázásokat Rostockban, a férjem elvesztését. Megtanultam, hogyan

kell leszámolni azzal, amit soha nem lehet felfogni. Csak a te sorsod lebegett a szemem előtt.
Felmondtam a munkát a mosodában, és idejöttem. Te még egészen kicsi voltál, és amikor a
karomra vettelek, azt kérdezted: „Mama?" Apád
ezt nem bírta hallgatni. Menekült előled, és csak
nagy sokára, amikor már nem a mama után kérdezősködtél, hanem érkezésére elébe szaladtál,
csak akkor tudott ismét lehajolni hozzád. Kezébe vette az arcodat, és Antje vonásait kutatta
rajta, de hiába, hiszen te kezdettől fogva őrá
ütöttél, és talán éppen ez segített. Felejteni
akart. Végül az idő minden sebet begyógyít.
A sebhely persze megmarad, és ez a sebhely
gátolta meg apádat abban, hogy újra megházasodjék. Természetesen voltak nőismerősei. Fiatal volt. De mindig azt hitte, hogy olyan érzésekre, amilyeneket édesanyád iránt érzett, nem lesz
többé képes. így aztán lemondott a tartós kapcsolat lehetőségéről is. Szomorú dolog ez, Evi,
ugye?
A lány figyelmesen hallgatta végig a történetet. Csak az volt a baj, hogy Nagyi szavai nem
illettek bele abba a képbe, amit Eva apáról alkotott magának. Állát tenyerébe támasztva ingatta
a fejét.
- Apa nem úgy néz ki, mint akit elemészt a
gyász.
-Tizenkét év után senkit sem emészt el a
gyász - válaszolta mosolyogva az öregasszony. Hisz élni kell! És nehéz egyedül élni, társ nélkül,
akivel az ember mindent megoszthatna, aki néha

követel is, és akire tekintettel kell lennünk. Ezért
gondolom, hogy apád bizonyára más lenne, ha
igazi társra lelne. Mi, Eva, te meg én, nem lehetünk a társai. Nem kívánod, hogy megtalálja a
boldogságát?
Eva megrettent.
- Talán házasodni akar? - kérdezte.
Nagyi sóhajtott.
- Nem tudom, igazán nem tudom. Csak úgy
látom, hogy ez a szolid asszony apádhoz való
lenne! És neked, Évám, meg kell tanulnod, hogy
az ember ne csak a saját vágyait tartsa önző
módon szem előtt.
Eva azt hitte, megfullad a süteménytől, innia
kellett valamit. Mindez rémesebb volt, mint a
legrosszabb, amitől tartott, és annyira egyedül
érezte magát, hogy legszívesebben meghalt
volna.
Azóta már otthon is kibírhatatlan a helyzet.
Az iskolát Uwe gyűlöltette meg vele, otthoni
életét pedig apa makacs hallgatása és Nagyi
csöndes szemrehányása. Éjszakánként felriad, és
mielőtt még teljesen felébredne, azt gondolja:
„Tönkretettem, nevetségessé tettem apát."
Ilyenkor nem tud elaludni, forgolódik az ágyban. Elárulta az apját. Ezt már nem lehet meg
nem történtté tenni.
Hűvös szél kerekedik a tavon, meglebbenti a
ködöt, és rázza a fák koronáját. Feketerigók ülnek a tévéantennákon, s a kakasokkal versenyezve költögetik a napot. Állát sovány térdére támasztva kuporog Eva a stégen, beszívja a víz

szagát, a csónakházét, melyben a nedves fa, a
benzin és a kátrány bűze keveredik, no meg a
Morgó bundájából áradó fanyar illatot. A kutya
ott fekszik mellette, éberen fülel, de már fázik,
és arra vár, hogy induljanak.
Évának már reggeliznie kell, bepakolni a táskáját, aztán találkozik Ingriddel a tölgyfánál,
ahol a község nevét jelző tábla áll. Hét kilométert kerekeznek majd, a szemcsés homokport
kavarva, s aztán Eva ismét felüget a kőlépcsőn,
és nevet, mintha mi se történt volna.
Uwe az ablaknál áll, feléje tekinget. Mintha rá
várt volna. Hunyorít.
Elisabeth már az ajtóban fogadja.
- Ott volt? - suttogja.
- Csak az anyja.
- Ő miért nem?
- Nem tudom.
- Akkor miért vigyorog?
- Fogalmam sincs.
- És Tempelné máskor is elmegy hozzátok?
- Biztos.
- E v a , mit csinálsz, ha Ingrid meglátja őket
Klüssowban?
Eva hevesen rázza a fejét.
- Nem tudom.
Kezdődik az oroszóra. Egy párbeszédet kellett kívülről megtanulni. Miután több tanuló
végigkínlódott egy menetet, Schörler tanár úr
Uwe Tempelt és Eva Plessint szólítja fel. Nehéz
lenne kevésbé összeillő párt találni. Eva készült,
de ahogy ott állt kinn, Uwe mellett, a gondolatai

összezavarodtak. Mintha a terem forogni kezdene, és a tanulók arca Schörler tanár úréval
együtt fehér folttá mosódna össze.
Uwe nyugodtan és magabiztosan kezdi a szövegét. Eva hallgat. Zavarodottságában is hallja
azonban, hogy Uwe kérdez valamit. Erre könynyű válaszolni, hisz csak ugyanazt a szöveget
kell megismételnie, megtoldva persze egy igennel. Ez így megy tovább, Uwe csak beszél, beszél, és minden alkalommal úgy alakítja a kérdését, hogy a lánynak csak igennel vagy nemmel
kell az előre feltálalt mondatot megismételnie.
Eva fokozatosan visszanyeri biztonságát, félelme lassan alábbhagy. Mikor azonban egy hoszszabb rész következik, amelyet saját magának
kell megfogalmaznia, Eva megakad, szünet áll
be. Halk morajlás jut el a fülébe. Uwe észrevétlenül közelebb jön. „Semmi kétség, ezek az én
szövegemnek a kezdőszavai" - állapítja meg a
lány megkönnyebbülten, és szinte hitetlenkedve, csodálkozva mondja Uwe után, a többi már
megy magától is, aztán ahányszor csak elbizonytalanodik, mindig hallja a megnyugtató mormolást. Schörler tanár úr mosolyogva jön előre.
- N o s , Eva, derekasan megálltad a helyed.
Bizonyára fel is készültél, csak egy kicsivel több
önbizalom nem ártana, igaz? Ami azonban Uwét
illeti, már tudok is számára egy jó foglalkozást.
Súgó lehetne a színházban. Ehhez félreismerhetetlen tehetsége van.
A helyére kerülve, immár biztonságban, Eva
alig tudja felfogni az imént történteket. A szü-

netben halkan kérdezi Elisabeth véleményét. De
barátnője csak a vállát vonogatja. Eva töprengve
néz ki az ablakon: „Talán jó pontot akar szerezni
nála Uwe?"
Elmúlik a délelőtt. Uwe ügyet sem vet rá. De
amikor az osztály lármázva tornaórára indul,
Eva a lépcsőházban hirtelen az ő hangját hallja
maga mögött:
- Lovagolsz és úszol, még holmi harcias amazon lesz belőled!
- Sok mindent tudok, amiről neked sejtelmed
sincs - veti oda Eva.
- Azt hiszem, ha egy Angyal és egy amazon
összefog... - Uwe nem fejezi be a mondatot,
elszalad a lány mellett.
10.
Nem sokkal ezután apa bejelenti, hogy hétvégére elutazik. Megint „tanulmányútra" készül.
Időről időre kijelenti, hogy tennie kell valamit
a művelődése érdekében. Ilyenkor beül a kocsiba, és két vagy három napra Berlinbe megy, ott
sorra járja a múzeumokat, színházakat, könyvtárakat. Meg aztán lakik ott egy diákkori barátja,
akinél rendszerint megszáll. Ez a barátja járt
már egyszer náluk is, és Évának az imalomig
kellett hallgatnia, hogy az egész világnak nincs
szebb csücske, mint Klüssow. Mindazonáltal
Berlinben is szép lehet az élet, mert a „tanul-

mányutaknak" apa szemmel láthatóan szükségét
érzi, és ez ügyben nem ismeri a fáradságot. Végül mégis mindig azzal tér vissza, hogy teljesen
kimerült. Az ilyenkor következő kávé- és fej fájáscsillapító-fogyasztás figyelemreméltó. Évának az a nem teljesen alaptalan gyanúja, hogy
apja „továbbképzése" minden bizonnyal a késő
éjszakai órákba nyúlik. Hogy egyedül utazik-e
vagy valakinek a társaságában, arról most sem
tesz említést. Eva számára ez általában közömbös is. Ezúttal azonban másképp állnak a dolgok. Bizalmatlanul szemléli apa előkészületeit. Barátjával hosszas telefonbeszélgetést folytat
a színházjegyek megrendeléséről. Az autót olyan
gonddal mossa, javítgatja, mintha világ körüli
útra indulna.
Eközben el is felejti, hogy tulajdonképpen
haragszik a lányára.
- Megtartom a jó öreget - mondja, és megpaskolja a Wartburg sárhányóját.
Eva szótlanul néz el a válla fölött. Nem apa
ócsárolta eddig ezt a kocsit? Nem neki volt szálka a szemében a sok karcolás és a kopott ülőpárna? Nem is szólva a többi hibáról, mely az
agyonsanyargatott kocsinál újra meg újra előfordul. Most azonban kedvteléssel küszködik a
makrancos kerti locsolóval, melyet a kocsimosáshoz vonszolt ide.
- Tudja az ördög - morfondírozik -, honnan
szimatoltad ki az új kocsival kapcsolatos tervemet, de még szolgálatot is tettél vele. A végén
tényleg megvettem volna a Skodát.

- Nagyi alaposan megmosta a fejedet? - Eva
most kárörvendő.
- Nagyi? - Apa nevet. - Ezt a dolgot a Skodával olyasvalaki verte ki a fejemből, akiről te azt
feltételezed, hogy csak az evésen jár az esze. Na,
kapiskálod már?
- Igen - bólint rá Eva dühösen. - Bár ezt nem
gondoltam volna. Én például szívesebben tartanék olyan barátot, akinek szép, új kocsija van, és
nem egy tragacs.
- Te például mindig csak a saját kényelmed- .
del törődsz. A barátod gondjai miatt nem fájna
a fejed. Te például - szurkál tovább apa - saját
magadat valószínűleg szépnek tartod olyan soványan, amilyen vagy.
-Éppenséggel nem bánnám, ha nagyobb
mellem lenne.
Eva sértődötten kapirgálja szandáljával a homokot. Apa megenyhül.
- Várj csak, annak is eljön az ideje. És akkor
majd belátod, hogy egy asszony még nem feltétlenül kövér, ha egy kicsit teltebb az alakja.
- Vera Meinhardt talán girhes volt?
- Igen - zárja le apja kurtán a témát. - Menj
csak, és zárd el a vízcsapot - küldi odébb a lányt.
Eva hosszan piszmog, megvárakoztatja apját.
Majd kinyitja a csapot, amennyire csak lehet, és
amikor meghallja apja kiáltozását, eliszkol.
Pénteken, a tervezett utazás előestéjén Eva a
matematikaleckéjén kotlik. Gondolatai minduntalan elkalandoznak. Végül becsapja a könyvét,
hogy legalább egy kis időre kikapcsolódjék. El-

megy szomszédolni. Ingrid mindig örül, ha
meglátogatja.
Az előkertben azonban hirtelen megtorpan, és
visszafojtja a lélegzetét. A kőlapokkal kirakott
úton megpillantja a kocsi kulcsát. Nem fontolgat, nem habozik. Odalép, körülpillant, majd
gyors mozdulattal oldalra, az egresbokrok közé
rúgja a kulcscsomót. Aztán végigrohan az utcán,
csak el innen, mindegy, hogy merre.
Az erdőben, a szomszédos Paperowba vezető
keskeny gyalogösvény mellett öreg, ágas-bogas
bükkfa áll, amelynek törzsébe ácskapcsokat vertek, hogy könnyebben lehessen rá felmászni.
Egykor innen fürkészte Eva, még mint a klüssowi gyerekbanda kiválósága, a közelgő paperowiakat, ugyanis a két helység kisiskolásai a környező erdőben izgalmas csatákat vívtak egymással. Az ő feladata az volt, hogy fentről jó előre
kikémlelje a paperowiakat. De jól meg lehetett
itt bújni akkor is, ha valami bánata volt.
Szinte magától hozta most ide a lába. A fa
törzsében már elrozsdásodtak a kapcsok, némelyik le is tört. Mégis feltornázza magát arra a
vastag ágra, ahol annak idején annyit üldögélt.
Első gondolata, hogy visszafut, és jóvátesz mindent. Apa még nem keresi a kulcsokat. Azután
arra gondol, hogy Tempelné most elesik attól a
két naptól, amikor apa egyedül csak az övé lett
volna. Eva legszívesebben ujjongana. „Ti tehettek róla - tűnődik -, hogy ilyen gonosz lettem."
Sokáig gubbaszt egy helyben, és gondolkodik.
Már későre jár, amikor hazamegy. Az előkert-

ben feltűnés nélkül körülnéz. Aki nem tudja, hol
van a kulcscsomó, sose találja meg. Egy este se
volt még olyan nehéz és hosszú, mint ez. Eva
figyeli apját, milyen buzgón pakol. Fel-alá futkos, rakosgatja a holmiját, és fogalma sincs arról,
hogy hiába... Nem figyel Évára, már gondolatban sincsen vele.
- Jó éjszakát, apa, és jó mulatást!
Hangja olyan szomorúan cseng, hogy a férfi
felfigyel. De Eva már messze jár.
11.

Másnap reggel épp zsömléjét majszolja Eva. Az
ablakon keresztül apa kocsija felé bök, amely a
ház előtt áll, és ártatlan hangon megkérdezi:
- Mi van, Nagyi? Apa nem utazott el?
- N e m , eltűnt a kocsi kulcsa, már másodízben, ezúttal a tartalék. Ha korábban gondoskodott volna új kulcsról, nem lenne ekkora baj. De
itt rám nem hallgat senki! Evi, ideje indulnod!
- Megyek már. És mit csinált apa?
- Kora hajnalban bement a városba, gyalog.
Képzeld csak el... ebben az időben!
Eva kipillant: fúj a szél, szemerkél az eső.
Fejére húzza az anorák kapucniját.
- Szia, Nagyi! - Alig várja, hogy elmenekülnessen.
Júniushoz képest meglehetősen hideg van.
A szél metszően éles, az eső kellemetlen. Eva
küszködik kerékpárjával az országúton.

Fáradtságtól reszkető térdekkel, utolsó percben érkezik az iskolába. Az udvaron az esőben
várja Uwe. Elkapja Eva kerékpárját, és betolja
a színbe.
- Hol a kulcs? - kérdezi.
Csöngetnek. Felrobognak a lépcsőn.
- H o n n a n tudjam én azt?! - lihegi közben
Eva.
A szünetben Uwe egy fejmozdulattal kihívja
a lányt a folyosóra.
- Eva - mondja Uwe nyomatékkal, és kutatva
néz a másik rettegéstől tágra nyílt szemébe -, ez
a dolog az autókulccsal a te műved!
- Mi jut eszedbe? Ki mondta ezt, az anyád?
- Ő álmában sem képzel ilyesmit. Anyámnak
fogalma sincs arról, hogy te milyen vagy.
- De te tudod, hogy milyen vagyok!
- I g e n , én tudom... Te Eva, tőlem igazán
nem kell félned. Én nem köplek be.
- Félni tőled? Mit képzelsz! Én senki emberfiától nem félek.
- Világos, hogy félsz, de még mennyire! Ha
láttad volna ma reggel apádat, amint nyakig sárosan, átázva megérkezett...
- Hol van most?
- Otthon, az anyámnál.
Uwe lehorgasztja a fejét. Zavartan ácsorognak.
- Hát igen - töri meg a csendet Eva -, és most
mi lesz?
- Nem tudom. Elhalasztották az utazást.

- De hiszen apám busszal is mehetett volna!
Mi jutott eszébe?
Uwe elgondolkodva tekint maga elé.
- T e ezt természetesen nem értheted. Nem
akarta, hogy anyám órákig várjon rá, és ne tudja,
mi történt. Anyám nagyon készült erre az utazásra. Jó előre tervezgetett, aztán csak ott ült a
koffer mellett, és várt. Nem szólt semmit, csak
fülelt, hogy végre megérkezik-e apád. Én pedig
- és Uwe fenyegetően tekint le Évára - meg
tudtam volna ölni az apádat, mert megvárakoztatta őt.
- De hiszen az apám semmiről sem tehetett!
- Tudom, ezt te csináltad. Amikor megérkezett, és elmesélte a históriát a kulccsal, azonnal
világos volt a képlet.
Évának gyanúsan remeg a szája széle.
- Te tisztára megőrültél!
Uwe egy lépést tesz Eva felé. S mivel a lány
a falnál áll, már nem tud hátrálni. Válla közé
húzza a nyakát. Most fél.
- Ne bőgj - mondja a fiú szinte gyöngéden. Azt hiszed, most ripityára akarlak verni?
- Hát akkor mit akarsz?
- Azt akarom, hogy ne félj tőlem.
A fiú széles vállával Eva előtt magasodik, hüvelykujját a nadrágszíjába akasztja, és a lány
hirtelen úgy érzi, már nincs egyedül.
- Uwe - suttogja -, becsszavadra nem köpsz
be?
A fiú bólint.
- Nem akartam ezt az utazást! És nem akarom

ezt az egészet... Megtaláltam a kulcsot a házunk
előtt, és berúgtam az egresbokrok közé. - Izgatottan bízza titkát a fiúra. - Pünkösdvasárnap
leléptem, mert nem akartam, hogy gyertek, és
ezután is le fogok lépni, eltűnök, és soha többé
nem jövök vissza, ha ez az egész... Ha ennek
nem lesz vége...
Uwe ide-oda tolja nyelvével a rágógumit, és
bólogat.
- Már értem - mondja -, minden világos. Én
meg azt hittem, hogy neked ez tökmindegy.
-Hogyhogy tökmindegy? Hogy lehetne ez
nekem tökmindegy? Neked talán az?
- N e k e m nem. De én nem is vagyok olyan
dilis alak, mint te.
Eva megbántva fordul el.
- Ide süss, kislány - Uwe ismét Eva mellett
terem -, semmi teteje, hogy itt dúlsz-fúlsz. Ki
kell találnunk valamit, de nem itt. Nézd csak, a
barátnőd, Ingrid hogy mereszti máris a szemét.
Légy ma délután a sportpályán, csak ne olyan
feltűnően, hogy a haverok is észrevegyék! Rendben?
Eva máskor aligha engedte volna, hogy ilyen
határozott, sőt követelőző hangon utasításokat
osztogassanak neki. De most csak annyit kérdez:
- Ebben a pocsék időben is kimész a pályára?
- Hát persze - válaszolja Uwe, megrándítja a
vállát, és faképnél hagyja a lányt.

12.

A pocsolyák zavarosan csillognak. Eva Elisabethtől jön. Még egyszer megkísérelte, hátha
barátnőjénél megértésre, együttérzésre talál. De
aki rendezetten él egy olyan világban, amelyben
minden a maga helyén van, vajon együtt érezhet-e vele?
Most Uwéhoz kerekezik. Tudja, hogy tőle
sem várhat kíméletet vagy belátást. Az arcába
vágja majd, amit gondol, kénytelen lesz bizonyos dolgokat lenyelni.
A sportpályánál Eva leszáll kerékpárjáról.
Óvatosan bekémlel a kerítésen. Egy csapat fiú
társaságában felfedezi Uwét, a nedves futópályán szalad. Lányok is vannak a pályán. Fél
lábon szökdécselnek előrefelé, amilyen gyorsan
csak tudnak. Mások a vizes füvön tornagyakorlatokat végeznek. Fiatal, melegítőbe öltözött
férfi az edző. Bemutatja a gyakorlatokat, közben
figyeli a fél lábon ugráló lányokat és a körbehaladó fiúkat. Mindenütt ott a szeme, még az órán
is. Időnként átkiabál a pálya túlsó felébe: „Laza
vállal!" vagy: „Tartsd a ritmust!" Szemlátomást
mindenki érti, miről van szó. Eva csodálkozik
ezen a szörnyűséges erőfeszítésen. Ez nem neki
való!
Végre a férfi sípol, maga köré gyűjti védenceit: „Mára befejeztük!"
Tolongás az öltözők felé. Eva észreveszi, hogy
Uwe egy teltkarcsú lánnyal beszélget, aki mel-

lett ő szánalmas látványt nyújtana. Látja, hogy
a fiú nevet.
„A haverok" - gondolja Eva. Kihúzza magát,
fejét felszegi, és a sportpálya bejáratán át egyenesen Uwe felé tart. Nem éri be azzal, hogy
hangosan a nevét kiáltja, még bizalmasan int is
neki.
Feltehetőleg nemcsak egy Uwe van itt, mert
többen is hátrafordulnak. Legnagyobb bosszúságára Eva felfedezi Uwe barátját, Manfréd
Starkot is. Uwe rosszallóan tekint feléje
- Várj! - kiált oda Évának a fiú.
A lány egyedül marad a latyakos sporttelepen.
Uwe jócskán várat magára. Ráérősen tolja elő a
kerékpárját, és nyersen üdvözli a lányt:
- Hát ez meg mi volt?
Eva a szemébe néz.
- Mire gondolsz? Valaki felbosszantott?
-Veled lesz még sok bosszúságom, már látom!
- A duci miatt? - Eva nevet.
- Hogy mi mindent összezagyválsz! Csak tudnám, hogy képes boldogulni veled az apád!
- A z apámat hagyd ki a játékból!
- Miért? Éppen hogy róla van szó.
- És a te anyádról.
Elfogódottan tekintenek egymásra. Talán
azért vannak itt, hogy veszekedjenek? A csöpögő
fák alatt csendben tolják a kerékpárt. Eva töri
meg a csendet:
- Szépen egymásba gabalyodtak ezek ketten,
nem? - És mivel Uwe csak bólint, folytatja: -

Apám bolondul az anyádért. Mindent megpróbáltam, de hajthatatlan. Engem meg hidegre tett
emiatt. Az anyád elvette őt tőlem. Ez még senkinek sem sikerült.
Uwe felemeli a fejét.
- Hogy érted ezt?
- Úgy, ahogy mondom. Azt gondolod, apámnak nem voltak barátnői az anyád előtt? Hogy ő
nők után futkos, abban nincs semmi új. Csak
nemrég rázott le egyet, mert az anyád került
sorra.
- Csak nemrégen? És hogy már többször is...
Mit gondolsz, az anyámat is...
-Lerázza? Világos. Apám csak egyetlen nőt
szeretett, és az az édesanyám volt. A többi nőre
csak azért van szüksége, mert még fiatal.
Uwe arcát elönti a pír. Megragadja Eva kerékpárjának kormányát.
- Hazudsz!
- Miért hazudnék? A nagyanyám mesélte.
- A nagyanyád ilyeneket mesél neked?
Eva rádöbben, meggondolatlan szavait hogyan értelmezte Uwe, és elszégyelli magát. Nem
hazudott szándékosan, de elferdítette a valóságot.
- Szóval az apád egy link a a*. - vágja oda
Uwe.
- Ez nem igaz! Segítőkész és kedves mindenkihez! Te egyáltalán nem ismered...
- De téged ismerlek. Téged is mindenütt kedvelnek, és mégis link vagy.
- Jó - mondja Eva -, akkor link vagyok. De

az apámról nem beszélhetsz így. Ha te ilyen
közönségesen gondolkodsz felőle, már itt se vagyok. Világos?
- Értem. Imádod, mint egy bálványt.
- Te talán nem imádod az anyádat?
Uwe összehúzza a szemöldökét.
- Az más. Az én anyám szuperklasszis!
Eva érzi, hogy a fiú gyötrődik, de van annyi
esze, hogy hallgasson.
Egy idő után azt kérdezi Uwe:
- Mennyi ideig tart általában az apádnál egy
ilyen „ügy"?
A kérdésnek ez a megfogalmazása bántja
Évát. Megvetés csendül ki belőle.
- Az változó - válaszolja Eva kedvetlenül. Végül is engem sem avat be mindenbe. De ez
most az anyáddal... Most a legrosszabbtól tartok.
- A legrosszabbtól? - ismétli a fiú halkan. Azt hiszed, hogy...
- Igen - mondja Eva.
- Ez biztos?
- Nem biztos, de hogy itt valami alakulóban
van, azt látom.
Uwe elfordul. Nem messze tőlük egy villamos
zakatol a síneken a város felé.
- Ha így áll a helyzet - mondja Uwe -, akkor
megint minden kezdődik elölről.
- Rébuszokban beszélsz.
- Az anyámnak csak egyszer volt dolga valakivel, de az is linkóci volt.
- Ki volt az?

- Az apám.
- Te jó ég - suttogja Eva döbbenten —, hát
ismered az apádat?!
- Csak a levelei alapján. Kasselben él odaát.
Régebben küldött leveleket meg csomagot, és én
még örültem is. Később azonban elgondolkodtam, miért írja nekem mindig azt, hogy „szegény
fiam". így kezdte a leveleit: „Szegény fiam!"
Hát ebből aztán elegem lett.
Eva felnevet.
- Ha annyira sajnál, mert apa nélkül nősz fel,
éppenséggel elvehette volna az anyádat, nem?
- Akarta is. Feleségül akarta venni és magával
vinni Kasselbe. De az anyám nemet mondott.
Eva meghökken.
- Karakán nő az anyád, meg kell hagyni! Teljesen egyedül itt marad veled, és futni hagyja azt
a férfit, aki el akarja venni. Nem mondom, ez
nem mindennapi!
- Hát, ő már csak ilyen...
- Tudod - mondja Eva -, már láttam egyszer
az anyádat. Egyáltalán nem látszott olyan energikusnak, vagy hogy mondjam, inkább... - Keresi a megfelelő kifejezést. Uwe érdeklődő pillantást vet rá. - Inkább puhának.
-Puhának? Külsőleg talán... Az anyámnak,
úgy hiszem, van valami belső iránytűféléje.
Mindig csak azt teszi, amit helyesnek tart. Vattába csomagolt vasdarab.
Eva mulatságosnak találja a hasonlatot.
- Akkor bizonyára az apám a mágnes hozzá.
- Igen, így valahogy, anyám erősen vonzódik

hozzá. És ez nekem magas. Észre kellene vennie,
milyen dörzsölt fickóval akadt össze.
Eva hevesen rázza a fejét, még a kerékpárját
is felemeli, és a földhöz veri.
- Ne merj ilyet mondani! Az apám becsületes,
tisztességes... és remek ember!
A sportpályától a városig Eva és Uwe egész
úton végig tolta a kerékpárt. Szinte észrevétlenül jutnak a sűrű forgalom kellős közepébe, és
csodálkozva tekintenek egymásra.
- Igen, hát akkor... - mondja Eva - most haza
kell mennem. - Majd hozzáfűzi: - Kösz, Uwe,
hogy ennyi mindent elmondtál.
Uwe zavartan nevet és elpirul.
- Különben... - nyögi ki, de nyomban el is
némul, és oldalvást pislog.
- Különben? - kérdezi Eva.
A fiú csak a fejét rázza. Aki azonban felébreszti Évában a kíváncsiságot, nem egykönnyen szabadul. Uwéhez fordul.
- T e biztosan irtó érdekesnek képzeled magad a célozgatásaiddal, talányos kijelentéseiddel,
például az amazonokról meg az Angyalról... Talán azt akarod, hogy az ember örökösen ezen
törje a fejét? Meg aztán miért teszed ki a csülködet más lába elé, hogy az összetörje a pofáját?
Uwe gyorsan válaszol:
-Egyébként éppen ezzel akartam kezdeni.
Ami a pofára esést illeti, azt nagyon sajnálom.
Csak ne kérdezd, miért csináltam. Magam sem
tudom. Dühös voltam rátok, az egész Plessin
családra, és amikor megláttalak a kimázolt ké-

peddel, arra gondoltam: na, ez meg az apja...
| Aztán kiraktam a lábam.
Ami azt illeti, agyonpingált arcára Eva se szívesen emlékezik vissza.
- Oké - mondja -, már el is felejtettem.
Uwe hátrafordul. Egy közlekedési rendőr keze nehezedik a vállára.
- Fiatalember, magának épp az útkereszteződésben kell szórakoznia a barátnőjével?
Uwe nyeregbe pattan.
- Elkísérlek még egy darabon Klüssow felé.
Eva bólint. Eddig minden erővel azon volt,
hogy a fiú ne jusson el Klüssowba. Most gyorsan
a csomagtartóval matat, nehogy Uwe észrevegye, mennyire felragyogott az arca. Nem meri
megkérdezni, de nagyon kíváncsi, vajon a fiú
most mire gondol.
Uwe gyors tempót diktál, Eva alig tud a nyomában maradni. A fiú lenszőke haja lobog a
szélben.
Kevéssel Klüssow előtt, a vastag tölgyfánál,
ahol Eva Ingriddel szokott találkozni, Uwe
megtorpan. A lány alig kap levegőt. Liheg, csapzott haját kisimítja az arcából.
- E z itt Klüssow - mondja elfulladva, s a
házakra mutat.
- Olvasni én is tudok - veti oda Uwe. - Mindenki látja ezt a táblát. - Karjait keresztbe teszi
a mellén, s egy ideig mozdulatlanul, szinte görcsösen ül a nyeregben.
- A mi házunk ott jobbra a bükkfákon túl van.
Odább le kell térni az országútról...

- Oké. Nem akarok bemászni az ablakodon.
Most lelépek, mert a végén még összefutok a te
dörzsölt öregeddel.
- Nyugi - mondja Eva élesen, mert érzi, hogy
Uwéból most az Angyal beszél. - Az én öregem
nyilván ott ül anyádnál, és a te vacsorádat kajálják.
Mikor azonban Uwe tényleg megfordul, Eva
még egyszer odaáll mellé.
- M i é r t segítettél nekem a múltkor oroszórán?
- Mert megsajnáltalak.
- Különben sosem szoktál sajnálni.
- Valami bekattant. Anyám természetesen elmesélte, hogy mit szövegeltél neki össze a lovaglásról. Hirtelen beugrott nekem: téged is ugyanott szorít a cipő, ahol engem. Ezért sajnáltalak
meg, és azért is, mert az örökös idétlenkedéseddel csak álcázod magad. Későn kapcsoltam, különben. ..
- ...nem raktad volna ki a csülködet - fejezi
be Eva. - Lassan kezdem érteni a dadogásodat.
Egyébként tényleg tudok lovagolni. Nem hiszed?
A fiú végignéz a lányon, miközben kezét a
kerékpár kormányán nyugtatja.
- Nem tudok eligazodni rajtad... - mondja. Kiismerhetetlen vagy. A pályaudvari eset után
biztosra vettem, hogy bőgve az apádhoz futsz,
ő meg egyenesen az anyámhoz. Azóta is töröm
a fejem, hogy miért nem tetted.

Eva mérgesen megkopogtatja a homlokát.
- Mert nálam már régebben bekattant... Begurultam persze, de azért még nem hülyültem
el teljesen. - És mivel sokat számít neki Uwe jó
véleménye, még egyszer megismétli: - T u d o k
lovagolni, ebben biztos lehetsz!
- Majd bebizonyíthatod.
- Mikor?
A fiút meghökkenti a kérdés, és kelletlenül
vonogatja a vállát.
- M a j d meglátjuk - morogja. - Most akad
fontosabb dolgunk is. Azt a dolgot a slusszkulccsal el kell boronálnod; hogy miként, az már
a te gondod. Majd csak eszedbe jut valami, nem
kell téged félteni! És a jövőben - teszi hozzá kérdezz meg előbb engem, mielőtt kiagyalsz valami ökörséget. Ketten talán elérhetünk valamit,
ha „egyeztetjük nézeteinket". Rendben?
Eva fölnevet.
- Ne nevess! - förmed rá a fiú.
- Te is nevetnél, ha most látnád magad, Angyal - mondja Eva mély, szertartásos meghajlással.
Uwe beharapja ajkát, megint kihozták a sodrából.
Eva a fa törzséhez támasztja kerékpárját, odalép a fiúhoz, és ő is a kormányra teszi a kezét, a
fiúé mellé. Uwe visszahőköl. A tekintetük egymásba fúródik.
- Na jó, jó - hebegi a fiú, és beletapos a pedálba. - Ne felejtsd el, amit mondtam! - kiabál még

vissza a nyeregből. Azután nekilódul. Fejét leszegi, hátát begörbíti, és hamarosan eltűnik
szem elől.
13.
Eva fűzi Nagyit, süssön neki gyümölcstortát.
Csak úgy mellékesen megemlíti, hogy mások,
például Elisabeth anyja már egreskompótot is
főzött. Nyomban feltámad Nagyiban a hiúság,
nem akar alulmaradni. Vasárnap reggel kell
Évának egrest szednie. Akkor majd megtalálja a
slusszkulcsot.
A szél elállt, az eső utáni pára felszívódott. Az
áttetsző kék ég fokozatosan előtűnik a felhőtakaró mögül. Eva elégedetten veszi tudomásul,
mert nehezen szánna rá magát, hogy esőben
csússzon-másszon a csuromvizes bokrok között.
Morgó kocog szembe vele. Eva csodálkozva
kuporodik le hozzá. Vajon kit kísért ki Morgó
ilyen korán?
Majd megpillantja apját, aki jókora léptekkel
siet feléje, és egy tálat mutat: az első eperszemeket szüretelte le. Leteszi az edényt, és karjába
kapja Évát, arcát arcához szorítja, magasba emeli és körülforgatja, mint azelőtt. Eva előbb mereven karolja át apját, szorosan tartja aztán még
akkor is, amikor már ismét a saját lábán áll.
Plessin türelmesen vár. Jól tudja, mit érez a
kislány. Hogy kisegítse zavarából, a vállára üt,
és „fogjál meg!" kiáltással eliramodik. Eva űzőbe veszi. Ismeri a gyengéit. A ház körül kergeti,

amíg csak a férfi léptei el nem nehezülnek. Akkor hirtelen eltűnik, de ezt a trükköt Eva már
ismeri. Óvatosan lopódzik a következő sarokig.
Apa nincs ott. Biztosan a pincelej ára tnál leskelődik, és valóban! Vidám kiáltással rohan elő, felkapja lányát, és megforgatja a levegőben. Persze,
mint rendesen, most is azt állítja, hogy ő győzött. És ugyancsak a szokásos módon jó ideig
kapkodja a levegőt, majd következik az oly sokszor hallott figyelmeztetés: sose dohányozzon,
mert a dohányos ember hamar kifullad. Mindamellett Évának éppen az szerez örömet, hogy
a játék szigorú szabályok szerint zajlik.
Leülnek a veranda lépcsőjére. Apa térdén
tartja az edényt, és addig pusztítják együtt az
epret, míg csak annyi marad, amennyi a tál alját
eltakarja.
Egy ideig azzal bosszantják a féltékeny Morgót, hogy egészen közel húzódnak egymáshoz.
Morgó erre odaugrik. Nem tűri ezt, és kaparvamorogva kiharcolja kettőjük között az őt megillető helyet.
Mikor apa végül fel akar állni, Eva megfogja
a kezét.
- G y e r e , mutatok valamit! - Magával vonszolja a férfit egészen a bokrokig, amelyek jobbról-balról szegélyezik a kőlapokkal kirakott utat.
Ott Eva lehajol, és széthajlítja az ágakat.
Apa heves mozdulattal kapja le szemüvegét.
- Hogy tehetted? - kérdezi.
- Különben ma nem lennél itthon - feleli Eva.

Átnyújtja a kulcscsomót, elfordul, és a lábával
kapirgálja a földet.
- Nos, Eva - mondja végül apa -, megértettelek. Csak azt kérem, hogy te is érts meg majd
engem.
Eva apja komoly arcába néz.
- El akarod venni? - „Mondd azt, hogy nem,
mondd azt, hogy nem!" - fohászkodik magában.
- Olyan nagy baj volna? - riad meg Plessin
doktor.
- Felelj igennel vagy nemmel!
Megszorítja lánya kezét.
- Hiszen mi ketten...
- Igen vagy nem?
*- Nos hát, igen. Hihetetlenül makacs vagy,
£vi, nem hagysz nekem nyugtot. Olyan döntéseket kényszerítesz ki, amelyek még nem is értek
meg bennem. De kitérni nem fogok. Ez most
Komoly dolog a számomra, de igazán... Találtam egy asszonyt, akitől nem szeretnék elszakadni.
- Inkább tőlem szakadsz el?
- Nem akarsz velem maradni?
- Veled mindig, de veletek nem.
- Eva, figyelj jól...
A lány a fejét rázza.
- Legyen eszed, beszéljük meg nyugodtan!
- N e m akarom... Hallgass!
Azzal Eva sarkon fordul és rohan. Amikor
már nem bírja tovább szusszal, és végképp elgyengül a lába, leroskad az országút szélére.
Futva tette meg a városba vezető út felét.

12.

- T e h á t mégis - mondja Uwe, és tekintete
Éváról továbbvándorol a többiekre, akik az iskolaudvaron szerte élvezik a nagyszünet örömeit.
Az imént kelletlenül vette tudomásul Eva titkos
jeladását. Már bosszantotta, hogy azon a bizonyos esős napon Klüssowba menet villanásnyira
engedett a csábításnak, s kissé előbújt fedezékéből. Hát nem használta ki ezt azonnal a lány,
nem próbálta meg rögtön behálózni és megpuhítani?
Most azonban látja, hogy Eva mozdulatai mögött több van, mint egyszerű fontoskodás. Anyja
titkos terve, hogy hozzámegy Eva apjához, Uwe
számára is súlyos csapást jelent.
- Azt mondod, hogy a házasság már eldöntött
dolog?
- Pontosan.
- És ezt az apád csak úgy közölte veled?
- Hát hogy közölte volna, az túlzás. Sarokba
szorítottam, így aztán nem találhatott kibúvót.
„Úgy látszik, van mersze - gondolja Uwe -,
nem hagyja magát."
- Nem egykönnyen bír veled az apád, mi?
- Én sosem nehezítettem meg az apám életét,
minden olyan szép és könnyű volt...
- Most már nem? - kérdi Uwe.
- Már nem.
Uwe bólint.
- Most mit akarsz tenni?
- Nem tudom - Eva maga elé mered. - Csak

elképzelem, hogy lesz ez az egész, és akkor bőgni
tudnék.
- Feladni - morogja Uwe -, kapitulálni! Te
szórod majd a virágokat, én tartom a ruha uszályát, ez lesz csak az esküvő!
- No és anyád, a piruló menyasszony...
- Hagyd abba! Anyám teljesen bedilizett, de
te ezen ne szórakozz!
- Miért ne? A boldog mátkapár, akik a saját
gyerekeiken gázolnak keresztül...
- Hallgass! - Uwe felé fordul, látja, hogy Évát
görcsös nevetés rázza, majd hirtelen könnyek
szöknek a szemébe.
- A z apám - jelenti ki Eva - leírt engem.
Fűt-fát ígér, szépeket mond, és maga is hisz
benne. Meg lehet magyarázni egy elefántnak,
hogy járjon kecsesen?
- Az anyám ugyanilyen.
- Nem hiszem.
- Becsületes ember, közölte anyám, nem
akarja oly módon keresztülvinni az akaratát,
hogy másokat zsarol. Ilyesmibe ő korábban sem
ment bele, és most sem lenne képes rá.
- Zsarolni? - csodálkozik Eva. - Mivel tudnád te az anyádat zsarolni?
- T u d o d , én az ő „szeme fénye" vagyok, érted? Ez volt az ütőkártyám. Azt gondoltam, talán nem viselné el, ha... ejteném. Most ugyanis
ez a helyzet... egy szót sem szólok hozzá!
Uwe hallgat, és Eva látja, milyen nehezen
fegyelmezi magát.
- Értem - mondja halkan.

- Azt gondolja, olyan vagyok, mint az apám
- motyogja Uwe.
-Biztosan nem. Te klassz srác vagy, Uwe.
Ezt pontosan tudja édesanyád.
- Én borzasztóan szeretem az anyámat.
Uwe közben elfordult, és a fal felé beszél.
Ugyanúgy nem veszi észre Ingridet, mint Eva,
aki összerezzen, mikor hátulról két kéz befogja
a szemét. Ingrid kíváncsian és egy kicsit féltékenyen hol Évára, hol Uwéra pillog.
- Miről tudtok ennyit dumálni? Elástátok netán a csatabárdot?
- Azzal beszélek, akivel akarok! Te csak arra
vigyázz, nehogy téged találjon el az a csatabárd
- mondja Eva.
- Hogy ti milyen nevetségesek vagytok, atyaisten!
- Tünés! - mordul rá Uwe. - Most legalább
láthatod - fordul aztán Évához a fiú -, milyen
balhét akasztottál a nyakamba. A jó ég tudja, mit
gondol majd Ingrid.
- Törődöm is vele! Talán félsz Ingridtől?
- Félni! - Uwe nevet. - Van más gondom is.
Nemsokára itt a Spartakiád.
- Úgy, a Spartakiád! - Most már Eva is dühös. Látja, hogy Uwe ismét bebújt a fedezék
mögé. Nem fogja magát ráerőszakolni, nem kell
félnie!
-A Spartakiád! Az persze fontos. Milyen
szép lesz, ha majd a virágesőben még egy érem
is lesz a nyakadban.
-Hülye!

- N e k ü n k otthon a dicsőségtáblának is lesz
helye, ahová kiakaszthatod a kitüntetéseidet, okleveleidet. Apám büszke lesz rád, régóta vágyott
egy ilyen fiúra!
Uwe sarkon fordult, de Eva követi, és kedvére
gúnyolódik rajta.
- É n csak egy butuska kislány vagyok, de
nemsokára lesz egy anyukám, aki majd kioktat
és felvilágosít. És a tetejébe egy fiútestvérkét is
kapok.
Uwe szaporázza lépteit, míg csak biztonságban nem érzi magát a haverok között
Eva megáll és körülnéz. Az udvar mái üres,
az utolsó gyerek éppen most tűnik el az ajtóban
Gépies mozdulattal indul ő is.
15.
Megkezdődött a szénahordás. Porfelhőbe burkolódzott traktorok vontatják a megrakott pótkocsikat. Nemsokára vége a tanévnek.
A nyolcadikosok kerti mulatságot terveznek,
zenével és bóléval. Ez a szünidő nyitánya. Mindenekelőtt azonban búcsúest lesz azok számára,
akik az idén befejezik tanulmányaikat ebben az
osztályban. Két gyerek szakmát tanul, másik
három iskolát változtat. Közéjük tartozik Elisabeth is. Neki a legfájdalmasabb a búcsú, hiszen
el kell hagynia Évát, legjobb barátnőjét.
Ami azonban még súlyosabban érinti az osztályt: elmegy Uwe Tempel. Mindnyájan büsz-

kék voltak rá, személye növelte az osztály tekintélyét, hírnevét, ítéletét nehéz kérdésekben is
elfogadták. Uwe bekerült az ifjúsági sportiskolába, s ez természetesen kitüntetésnek számít.
Az ünnepély céljára az egyik lány szülei felajánlották a kertjüket. Gyűjtéssel fedezik majd
a szükséges pénzt. A faliújság-felelősök máris
összedugják a fejüket, hogy az ünnepi szám jól
sikerüljön. Az osztályban buzog a becsvágy,
hogy az egész szervezést saját erőből oldják meg,
a műsort és a lebonyolítást is. Azt akarják, hogy
Schulz mama ezúttal semmit ne csináljon.
A tanítás még tart, de a szünidei hangulat már
valamennyiükön érződik. Mit veszünk fel, kinek
vannak a legjobb lemezei, hogyan keverjük a
bólét, honnan kerülnek székek - mindezek olyan
fontos kérdések, amelyek nemcsak az órák közötti szünetek alatt mozgatják meg a kedélyeket.
De mi történt Eva Plessinnel? A gyerekek
aggódva állapítják meg, hogy Eva semmire sem
használható. Ha a véleményét kérdezik, csak
úgy futólag veti oda: „Jó, rendben." Ha tőle
várnak javaslatot, csak a vállát vonogatja: „Nem
tudom, nem jut eszembe." Azt a méltányos
ajánlatot, hogy Uwéval és Peterrel közösen rögtönözzenek tréfás jelenetet, felháborodottan
utasítja vissza: „Miért mindig én? Talán bohóc
vagyok? Akad más is."
Mindenki látja, hogy Eva Plessinnek semmihez sincs kedve, szándékosan kihúzza magát
mindenből. Nem tudják a dolgot mire vélni, és

titokban mindnyájan dühösek rá. Csak Elisabeth sejti, mi a valóság.
- Ezt nem teheted, Eva. Összevesztél az apáddal, és most azt hiszed, összedőlt a világ. Erről
azonban az osztály nem tehet. Talán nem akarsz
ott lenni a búcsúbulin?
Szavaiból Eva nagyon jól kihallja a szemrehányást: ne felejtsd, ez a tőlem való búcsú is! Ezért
azt mondja:
- Ha csak rólad lenne szó, Elisabeth...
- Mi bajod a többiekkel?
- Pontosan tudom, mi lesz a menetrend. Uwe
Tempel ünnepeltetni fogja magát mint a nap
hősét, és mindenki más háttérbe szorul, te is,
Elisabeth. Tempelné majd mint vendég, sőt
mint díszvendég jelenik meg, és sütkérezik fia
dicsőségében. Azt hiszed, hogy mindehhez én a
paprikajancsi szerepét kívánom eljátszani?
- Eltúlzod a dolgokat, Eva. Én pedig azt hittem, hogy kibékültél Uwéval.
-Képtelenség! Mondjak valamit? Én megpróbáltam. De ő a szemembe vágta, hogy fontosabb gondja is van... a Spartakiád! - Harsány,
sértődött hangon felnevet. Elisabeth döbbenten
hallgatja.
Eva átöleli barátnőjét.
- Ne hagyj magamra, Elisabeth! Te a Goethe
gimnáziumba mész, és én itt maradok. De azért
jöjjünk össze gyakran.
- Hát persze. Egymástól azért nem válunk el.
- De talán akad majd új barátnőd, és számomra már nem is lesz időd.

- Nem, Eva, biztosan nem. De mi van, miért
sírsz?
- Nemsokára senkim sem lesz, az apám elveszi Uwe anyját, és odahozza a kölykével együtt
Klüssowba.
Ez az újság még Elisabethet is meglepi.
- Eva - mondja részvevően -, ismered az apádat, talán nem is gondolja komolyan!
- De igen, komolyan gondolja.
- H á t ha komolyan gondolja, igazán komolyan, akkor neked nem szabad elrontanod a dolgot. Végtére ő is csak ember.
Eva értetlenül tekint barátnőjére.
- Képzeld csak el, ha te lennél olyan szerelmes, mit tennél? - kérdezi Elisabeth.
-Én?
- Lemondanál arról, hogy férjhez menj, csak
azért, mert apád nem akarja?
- Micsoda hülyeség! Az egészen más
- De miért?
Eva erre nem tud válaszolni, és dühbe jön.
- Hülyeség, azért!
- Szerinted ez logikus?
- Logikus - gúnyolódik Eva -, logikus, hogy
nem megyek el arra a béna búcsúünnepélyre,
még akkor sem, ha ezt a logikus gondolkodásoddal nem tudod felfogni.
S azzal faképnél hagyja Elisabethet. Elisabeth
szemrehányást tesz magának, hiszen tudja jól,
milyen kevéssé hatnak Évára a tiszta észérvek.
Mindjárt másnap megkísérli elsimítani a nézet-

eltérést. Sikerül is. Csak amikor az osztálybulit
hozza szóba, akkor komorul el Eva.
Egyre közeledik a nagy esemény, amelyre
mindenki örömmel készül, csak Eva nem.
Szombaton, azon a bizonyos várva várt napon
fáradtnak, közönyösnek mutatkozik. Alig piszkál bele az ételbe.
- Nem kérek, Nagyi - mondja. - Nem érzem
jól magam.
Ledől a heverőre, ráadásul önként iszik Nagyi
gyógy teájából, és reméli, hogy Ingrid nem jön
érte.
Ekkor ér haza apja. Tisztában van a helyzettel. Mostanában fölöttébb jól értesült, mert
Tempelné mindent azon melegében elmesél neki. Eva lehunyt szemmel fekszik. „Lépj le gondolja -, hagyj engem magamra, úgyis csak
azért vagy itt, mert a szerelmed az ünnepségre
siet, a drágalátos fiacskája gálaestjére!"
- Beteg vagy? - Plessin doktor kétkedő pillantást vet a lányára. - Fáj valamid?
-A fejem, és émelygek - válaszol Eva nyersen.
- Éppen ma? Milyen kár.
- Nagy kár.
- És az osztálybulira sem mégy?
Nagyi majd hanyatt esik a meglepetéstől.
- D e hiszen erről nekem egy szót sem szólt!
-Azért nem szóltam semmit, mert rosszul
vagyok! - Eva dühösen dobja le magáról a takarót. - Talán ilyen állapotban vonszoljam oda
magam?

- Ha beteg vagy, természetesen ne, kiscicám.
Most ingerli apja gyöngédsége is.
- Hagyj békén - hárítja el -, ezt nem szeretem, vedd el a kezedet!
Apja hirtelen visszahúzódik. Ez újabb tőrdöfés a lány szívébe. Kiszalad a szobából, és nagy
zajt csapva robog föl a lépcsőn. Félúton megáll,
és a korláton áthajolva hallgatózik.
- Nem, Nagyi - hallja apja hangját. - Evi nem
tehet róla, hogy úgy neveltem, mint egy Borsóhercegnőt. Talán minden másként történt volna. .. De nemcsak az én kislányom, hanem szegény anyjáé is. Ezért voltam elnéző, talán gyönge. . talán túlságosan is...
Eva leül a lépcsőre, fejét a falnak támasztja.
„Mint egy Borsóhercegnőt - gondolja -, így
lettem elkényeztetett és önfejű."
16.
Egy légy ereszkedik gyanútlanul Morgó bundájára, nem is sejti, hogy a tacskó máris feléje
bandzsít. Egy ideig tűri a csiklandozást, hadd
gondolja a légy biztonságban magát. Amikor
azonban vadul utánakap, tapasztalnia kell, hogy
a légy ezúttal is fürgébb volt.
Eva figyeli a jelenetet, és hangosan felkacag.
Nevetése visszhangot ver, olyan tökéletes a
csend a faóriások alatt, amelyek tövében magasba nyúló, harsányzöld páfrányok terpeszkednek,
Morgó szinte elvész közöttük. Szúnyogok züm-

mögnek a déli forróságban. Eva, aki kiskorától
fogva otthonosan mozog az erdőben, soha nem
indul el farmer és feltűrhető ujjú blúz nélkül.
Arcát hatalmas páfrány levéllel legyezgeti. Órákig álmodozik így, hiszen vakáció van. A napokat már nem a kötelező tennivalók, a csöngetések, a szünetek és a rendszeres étkezések szabályozzák. Eva nem sző terveket, kerül mindenkit.
Visszafekszik a száraz fűre.
Egyik este Eva szobájában az ablakhoz ül, és
megpróbálja leírni gondolatait. Ismeretlen, izgalmas élmény. Szinte részegítő. Másnap reggel
józan fejjel elolvassa a szöveget, már nem is
olyan érdekes. Nemsokára mégis újabb kísérletet tesz. Beszerez egy keményfedelű füzetet,
amelyet lázas odaadással versekkel ró tele. Nem
mondhatni, hogy túlságosan kritikus önmagával
szemben. Költeményeiben minden hullámzik,
forr, lebeg, olykor annyira zavarosan, hogy Eva
maga sem tudja, mit is akart tulajdonképpen
kifejezni. A homályos értelmű szavakat azonban
művészinek véli, mert sok költeményt, kivált a
moderneket, még hosszas töprengés után sem
képes megfejteni.
A fekete füzetet hol ide, hol oda rejti el, ám az
óvatosság fölösleges. Nagyi sose turkál a holmija
között, apa még kevésbé. De Évának hirtelen
egyik hely sem tűnik elég biztonságosnak. Eszébe jut, hogy Elisabethnek olyan naplója van,
amelyet kis lakattal lehet lezárni, és a kulcsát
mindig magánál hordja a pénztárcájában.
Egyik reggel Eva bemegy a városba. Mintha

egy örökkévalóság telt volna el azóta, hogy utoljára járt a jól ismert úton, ahol minden egyes fa,
minden kő régi jó ismerőse. Szinte hihetetlen,
hogy csak két hét telt el azóta, hogy erre karikázott hazafelé, bizonyítványával a táskájában, mielőtt megkezdődött a szünidő. Egyébként a bizonyítvány egészen tűrhető volt, legalábbis Eva
fogalmai szerint. A kettest oroszból majd kijavítja.
Mikor apa az osztályzat megszemlélése után
levette szemüvegét, Eva azt mondta:
- Csináld csak végig, amin én keresztülmentem, és akkor írd be az ötöst.
Plessin doktor egy szót sem szólt. Még csak
azt sem kérdezte meg, mi az, amin Évának keresztül kellett mennie. A lány kajánul nevet,
ahogy apja eltűnődik. Szemére vethette volna
neki például a beígért prágai utat, amiről most
már egy szó sem esik. Gyanítja egyáltalán Tempelné, hogy mit idézett elő?
A városban Eva nemigen használhatja a kerékpárját. Ezért betolja az iskolánál a megőrzőbe.
Mindig is szívesen kóborolt az utcákon, eleinte apja kezét fogva, később a barátnőivel, majd
egyedül is. így fonódtak össze saját élményei
apja emlékeivel, és így is látja azt, ami most van,
egyszersmind azt is, mi volt itt régebben.
Eva magában számolgat. A tíz márkának, amit
magával hozott, legalább a felét fel kell áldozni
egy jól zárható naplóra. De verseket szükség
esetén egy hatpfenniges szótárfüzetbe is lehet
írni. Ám egy divatos napszemüveg, amolyan

bagolyszemkerettel, meglehetős feltűnést keltene odahaza.
Nem tud ellenállni. Megveszi a napszemüveget és hozzá két rikítóvörös hajcsatot. Mindjárt
a tükör előtt összefogja haját a füle mögött, és
megerősíti a feltűnő csatokkal. Szíve rögtön
gyorsabban ver. Nem, nem igaz, ő nem girhes
és csúf. Apa csak azért mondott ilyesmit, hogy
bosszantsa őt. Valószínűleg tüskét hagyott benne Eva megjegyzése a duci szerelméről.
„Nem hagyom víz alá nyomni magam - gondolja Eva, miközben tükörképét csodálja a kirakatokban. - Az maradok, aki voltam. Apa változott meg. Már nem kóborol mindenfelé, nem
ijesztgeti Nagyit képtelen ötleteivel, megnyírta
a sövényt is a kertben, és kifizette tartozását a
breedei vendéglőben. És ez mind az ő kis Dundijának a számlájára írandó. De én - gondolja
Eva -, én az maradok, aki vagyok, engem nem
fog kiforgatni önmagamból. Majd megmutatom
én neki!"
Hirtelen megijed, ki akarja verni a fejéből,
amit természetesen régóta tud apjától. Nevezetesen azt, hol dolgozik Tempelné. A vasútállomás előtti tér felé veszi útját, és leül a kútnál egy
padra, véletlenül éppen arra, amelynél Uwe elgáncsolta annak idején. Miért ült ide a fiú? Talán az új szálloda bejáratát tartotta szemmel?
Eva feláll, és keresztülmegy a parkolón. Felballag a széles lépcsőn, belép az automatikusan
nyíló lengőajtón. Tágas előcsarnokba jut.
A padlót fekete lapok borítják, és csillognak a

lámpa fényében. Az alacsony asztalokat bőrbevonatú forgófotelok veszik körül, sok-sok ajtó,
lépcső, benyíló és egy felvonó. Hátrább egy sötét faborítású pult mögött kék kosztümös hölgyek ülnek. Telefonálnak, nagy könyvekbe írnak be valamit, vagy tárgyalnak. Olyan a sürgésforgás, mint a piactéren.
Egy ideig észre sem veszik Évát. Kezének
nyirkos lenyomata ott marad az üveglapon. Attól fél, hogy nem tud majd kinyögni egy kukkot
sem. Végül túl hangosan szólal meg:
- Tempelnét keresem.
Az egyik kosztümös futó pillantást vet rá.
- Hányas szoba?
A másik azonban, aki barna haját középen
elválasztva és kontyba fésülve viseli, Évához
fordul.
- Te vagy a kis Plessin lány?
Eva torkát köszörüli és bólint. Az asszony
néhány másodpercig tétovázik.
- Tulajdonképpen - mondja - nem volna szabad. .. De ha te vagy Eva Plessin, akkor gyere.
Az asszony előremegy. Eva megkérdezi:
- Honnan ismernek itt engem?
A barna kontyos megáll egy pillanatra.
- Nem mindenki ismer, csak én - válaszolja.
- Tempelnével évek óta jóban vagyunk. Meg
aztán - teszi hozzá mosolyogva - egy napon apád
is így jelent meg...
Hosszú folyosón mennek tovább, ahol egyre
erősödik a lárma: hangos beszéd és edénycsörgés

üti meg fülüket. Majd a barna kontyos bekiabál
az óriási konyhába.
- Marianne?!
Senki nem felel, így hát még egyszer kiált.
Végül egy távoli hang közli, hogy Marianne a
tizenkettesben van.
Elindulnak a tizenkettes terem felé.
-Tempelné konyhai kisegítő itt? - kérdezi
Eva.
- Még hogy kisegítő! Mire mennénk Marianne Tempel nélkül?!
- Ő a főnök?
- I g e n , a hidegkonyhán, bizonyos értelemben. Bár nem ő a főszakács, de a hidegkonyhát,
azt ő irányítja.
Az asszony benyit a tizenkettesbe. A túlsó
falnál mesebeli lakoma tornyosul az asztalon.
Sajnos Eva nem sokat lát belőle, mert az ajtó
nyomban bezáródik.
Most itt az alkalom, hogy elfusson. De marad.
Ott marad, míg Tempelné ki nem jön, nyomában az elválasztott hajú asszony. Mindketten
csendesen nézik őt. Évának bizseregni kezd a
fejbőre. Tempelné fehér köpenyt visel, és még
egy konyharuha is van a dereka köré kötve; úgy
hordja, mint valami kötényt. Hullámos haját
fehér kendő fogja össze.
Eva mély lélegzetet vesz.
-Szeretnék négyszemközt beszélni önnel mondja.
A másik asszony jelentőségteljesen megszorítja

barátnője karját, aztán elmegy. Tempelné mosolyog.
- Eva? Mi szél hozott erre?
- Szeretném - hadarja Eva
szeretném tudni. .. mi is tulajdonképpen ez a hidegkonyha. Itt
kenik a szendvicseket?
Felelet helyett Tempelné kinyitja az ajtót, és
előretolja Évát, egészen a mesebeli lakoma elé:
feldíszített húsos és salátás tálak tucatjai borítják
az asztalt, szőlőfürtkoszorúk, művészien megformált cipók, apró vajpiramisok és sajtroládok,
töltött sonkatekercsek vöröslenek, aztán tojásból
készült fantáziaalakzatok következnek, narancsgerezdekből vízirózsák, kristálytálakon citrom
és alma. Az egész olyan elrendezésben, hogy
mindenhez hozzá lehet férni anélkül, hogy felborulna a „torony".
- Látod - mondja Tempelné -, ezt nevezik
hidegkonyhának, természetesen nemcsak az itt
látható építményt, hanem mindenekelőtt az elkészítési módot.
- Kinek készül? - kérdezi Eva.
- Ezt a hidegbüfét egy esküvői társaság részére készítettük elő. A gyertyákat még csak ezután
gyújtjuk meg. A tükrök ott majd mindent még
nagyobbnak és szebbnek mutatnak, mint ha
számtalan gyertya égne, jóllehet alig egynéhány
van az asztalon.
- És ezt ön készítette?
- Nemcsak én...
- Pokolian nehéz, igaz?
- Meg lehet tanulni.

Eva megpróbál elszakadni a pompás látványtól.
- Ha én egyszer férjhez megyek...
- A k k o r még szebbet csinálok neked... mondja Tempelné.
- Arra nem kerül sor - vágja rá Eva.
Tempelné arcáról eltűnik a mosoly. Ismét
azzal a mesterkélt kifejezéssel tekint Évára, mint
pünkösdvasárnap, amikor a lány apja szemére
hányta adósságait. Eva nem tágít.
- Önnek sohasem szabad feleségül mennie az
apámhoz!
- Most... talán még nem. De soha? - csodálkozik Tempelné. Az asszony most nagyon komoly. - Örökre az apádra akarod kényszeríteni
az akaratodat?
-Ő akar rám kényszeríteni valamit. Én azt
akarom, hogy minden úgy maradjon, ahogy
volt. - Az asszony kutató tekintetére Eva kissé
megborzong, félelem fogja el. Mégis azt mondja: - Én nem félek... Ön nem ismer engem, erős
vagyok és bátor. Mindent kibírok!
- Igen, erős vagy és bátor, sőt becsületes is,
azt látom. S ezenfelül sokkal inkább nő vagy
már, mint amennyire Uwe férfi. Mert ahogyan
te most elém álltál, úgy csak nő áll a másik nő
elé. Éppen ezért így is beszélek veled.
Tempelné egyenes derékkal áll. Karjait lazán
összefonva tartja köténye előtt. Most fogja fel
Eva, mire gondolt Uwe, amikor anyját vattába
csomagolt vasdarabnak nevezte, és megpróbál ő
is éppoly nyugodt és elfogulatlan maradni.

- Te azt akarod, hogy minden úgy maradjon,
ahogy volt, holott a változás már régen bekövetkezett - kezdi Tempelné. - Természetesen megakadályozhatod a házasságot. Nyíltan megmondom neked, mert én sem érzem magam kevésbé
becsületesnek, mint te. De mégsem lesz úgy
minden, mint volt. Apád ezt nem fogja megbocsátani neked. Sohasem lesz többé olyan, mint
régen - fűzi még hozzá. - Ha másképpen nem
megy, elhalasztjuk a házasságkötést. És neked
bele kell törődnöd abba, hogy közben apád magában alig várja, hogy végre felnőj, és a magad
lábára állj. Eva, ne áltasd magad!
- Nem én, hanem ön fogja elveszíteni az apámat! Mert ő állhatatlan, és képtelen arra, hogy
évekig várjon.
-Egyszer már figyelmeztettél apád hibáira.
Emlékszel? Noha azt hiszem, te is szívesebben
látnád őt egy kicsit más embernek.
Eva szótlanul és haragosan mered rá.
- Vagy talán tetszik neked ez a te állhatatlan
apád?
- Igen - dobja vissza a labdát -, és önnek is
tetszik.
- Teljesen igazad van, és ha történetesen nem
az ő lánya lennél, most egymás szemét kellene
kikaparnunk!
Tempelné nevet. Homloka fénylik, haja a halántékához tapad, alatta kis kék erecske jelenik
meg.
- Nagyon téved - mondja Eva. - Mást lerázhatna, engem nem!

- Ide figyelj, azt akarom, hogy apád boldog
legyen. És boldog lehetne-e nélküled?
Eva lesüti a szemét.
- N e m kell feltétlenül olyannak maradnia,
mint most - folytatja Tempelné. - Segíthetünk
neki abban, hogy legalább egy kicsit megváltozzék. ..
- És Uwe? - Eva biztos érzékkel tapint a másik sebezhető pontra.
- Uwe... - ismétli halkan Tempelné.
- Igen, Uwe - Eva újabb rohamra indul. Talán le akar mondani a fiáról?
-Nem.
- Tehát türelmetlenül várja, hogy végre a saját lábára álljon.
-Miféle lány vagy te? - kérdi Tempelné. Képes lennél akár karddal vágni utat magadnak.
- Csak védekezem. Senkit sem kértünk, hogy
a világra hozzon, de most már itt vagyunk...
- É s azt hiszed, ez minden felelősség alól felment benneteket?
- Nekünk örökké csak hálásnak kell lennünk,
hálásnak és engedelmesnek, senkit sem szabad
zavarnunk, és nem lehet saját akaratunk!
Eva megszokta, hogy apja hamar felbőszül, ha
bosszantja. Tempelné hűvös önuralma szokatlanul érinti. Fékezi magát, hogy méltó legyen ellenfeléhez.
- K i r e gondolsz tulajdonképpen, amikor azt
mondod: „mi"? - kérdezi Tempelné. - A nemzedéked szószólójaként állsz itt?
Eva behunyja szemét.

- U w é r a és magamra gondolok természetesen.
-Felhatalmazott Uwe, hogy a nevében beszélj?
= - J ó l tudja, hogy minden, amit mondok, rá
is vonatkozik.
- Nem tudom - tiltakozik az asszony. - Uwe
nem túl közlékeny. Szóval te jól ismered őt?
Most Eva hallgat. Ami közte és Uwe között
van, senki másra nem tartozik. Már így is túl
sokat elárult.
Szerencsére ebben a pillanatban két pincér
lép be. Poharakkal és üvegekkel teli gurulós kocsit tolnak maguk előtt, majd a székeket rendezgetik.
- Kezdhetünk?
Tempelné úgy tárgyal a pincérekkel, mintha
semmi se történt volna. Sőt még nevet is.
- Csak nem ez a piros hajcsatos kislány a
menyasszony? - kérdezi az egyik pincér.
Tempelné megrázza a fejét.
- Még nem.
Kikíséri Évát. A folyosón sült hús illata terjeng, fülledt meleg van, ismét edénycsörömpölés hallatszik. Tempelné a konyha felé int.
-Legközelebb majd bővebben...
Eva a fejét rázza.
-Számomra minden világos. Azt akartam,
hogy ön is tudjon mindent. Bocsásson meg,
hogy zavartam.
Végül is örül, hogy túlesett a dolgon, semmit

sem bán. Ugy érzi, egészen jól helytállt. Csak
amikor Uwéről esett szó, akkkor locsogott fölöslegesen.
17.
A város legnagyobb stadionja természetes mélyedésben fekszik, a nevét is innen kapta: Fenyővölgy. Zászlókat lenget a szél, és magasan,
messziről is látható bronzkehelyben lobog a
láng. A Fenyővölgy nagy napja ez a mai. Ezekben a hetekben az ország számos sportstadionjában folyik a Spartakiád.
A gyep fölött gerely, diszkosz, kalapács repül,
a salakon súlygolyó. A célegyenessel átellenben
távolugrók zuhannak a homokba, szünet nélkül
róják a köröket a futók. Gátakat raknak ki és
tesznek félre, startgépeket vernek le és szednek
fel. Közben a hangosbemondó rajthoz és eredményhirdetéshez szólítja a versenyzőket.
A lelátók csak a célegyenes környékén teltek
meg, ott is zömmel sportolók üldögélnek. Sütkéreznek a napon, sokan már éremmel a nyakukban, vagy melegítőkben, táskákkal föl-le robognak a lépcsőn.
Eva is ott áll, hátát egy felforrósodott kőfalnak
támasztja. Pillantása Uwét keresi. A Tempelnével folytatott beszélgetés óta állandóan rágondol
meg a Spartakiáddal kapcsolatos nézeteltérésre.
Ma már éretlennek, sőt gyermetegnek találja ezt
a vitát. Ha ketten vitáznak, a harmadik a markába nevet. „És ezúttal Tempelné a harmadik" -

tűnődik a lány. Lassan elmozdul a fal mellől, és
felfelé indul a kőlapokkal kirakott lépcsőn. Odafent a bódékban fagylaltot, virslit, hűsítőt árusítanak. Az egyik sátor tetején vöröskeresztes
zászló leng, előtte összecsukható széken egy nővér unatkozik.
Eva kockás ingblúzában átnyomakodik a melegítősök között. A tűző napon alig tudja olyan
gyorsan nyelni a fagylaltot, hogy el ne olvadjon.
Hirtelen eldobja a műanyag poharat. A korláthoz lép, nem is hallja, amikor valaki megszólal
mögötte:
- Hát a papírkosár mire való?!
Uwe az. És ezután már csak a fiú távoli, kicsiny figurája létezik számára. Uwe a többi fiú
körében a zöld gyepen, Uwe, aki most egyszeriben más és mégis annyira ismerős. Haja hoszszabb és szőkébb. A szünidőben szemlátomást
kerüli a fodrászt, bőrét bronzbarnára sütötte a
nap.
Eva szeme követi, ahogy a fiú leül a gyepre,
fölveszi a szöges cipőt, bemelegít, mellmagasságig huzigálja a térdeit, előre-hátra hajladozik,
hanyatt fekszik, és a lábát rázogatja. A rajt előtt
áll. Már nem beszél a többivel, félrehúzódik.
Milyen ideges Uwe! Évára is átragad az izgalom: vakargatja a karját, beletúr a hajába, blúzát
begombolja, majd a gallérját rángatva ismét kioldja.
Legszívesebben leszaladna a lépcsőn, hogy a
lehető legközelebb legyen a célegyeneshez.
A versenyzőket már rajthoz szólítják. Majd a

hangosbemondó jelzi: a 800 méteres férfi döntő
következik az ifjúsági B kategóriában. Ez tehát
Uwe korosztálya.
Eva számolja az indulókat: tizennégy fiú. Milyen esélye van Uwénak? Valószínű, lehetséges
vagy egyenesen kizárt a győzelem? Hogyan végzett az előfutamokban? Eva semmit sem tud,
pedig legalább azt illett volna tudnia, hogy a fiú
800 méteren indul. Hiszen egyszer - most jut
eszébe - tréfálkozva mondta Uwe, hogy „közepes középtávfutó".
A startpisztoly eldördülésekor Eva izgatottan
rágja a körmét. Fuss, Uwe, fuss, mindent bele!
A fiúk nem lőnek ki úgy, mint a rövidtávfutók,
hozzájuk képest szinte alig akarnak elindulni.
A mezőny nyomban olyan, mint egy kinyíló
legyező, az előbb még zárt, de már szétterül. Az
élen egy hórihorgas, kék nadrágos, sárga trikós
fiú. Kezét ökölbe szorítja, futása is elszánt harcos benyomását kelti. A második alacsony, fekete-fehér mezes, rövid léptekkel fut. Ezután következik Uwe, tiszta fehérben. „Gyorsabban gondolja Eva -, miért nem futsz gyorsabban?"
Uwe mozdulatai lassúak, kezeit lazán lóbálja,
hosszú, elnyújtott léptekkel halad. „Miért nem
csipkeded magad? Lehagy a colos!" Amikor a
colos gyorsítja a tempót, a fekete-fehér is vele
megy, s Uwe magabiztosan marad harmadiknak, csak arra ügyel, hogy a távolság ne növekedjék köztük.
Megtették az első kört. Na végre, Uwe megelőzi a másodikat. Vajon ő lett gyorsabb, vagy a

másik lassult le? Nem derül ki, egyenletesen fut
tovább a saját stílusában. A túlsó egyenesben
kiderül, hogy Uwe és a colos párharcában dől el
az elsőség. A fekete-fehérnek már az is gondot
okoz, hogy a harmadik helyet tartsa.
A colos rövid oldalpillantás után beveti tartalékerőit. Az utolsó kanyarban lépésritmusa
gyorsul, egyre fokozza a tempót, de Uwe ragad
rá. Nem nehéz észrevenni, mennyire különböző
módon hajtanak. A colos előreszegi a fejét, Uwe
inkább egy kissé hátrahúzza.
Az utolsó kétszáz méter. Gyerünk, Uwe, fuss!
A fiú most rákapcsol. Fergeteges hajrával fut el
a colos mellett, aki tudomásul véve, hogy megverik, azonnal kimerülten leereszt.
A felhangzó kórusból hiányzik Eva hangja.
Csendesen áll a helyén, meg se moccan. Most
látja Uwét tárt karokkal visszafelé jönni, a második helyezett felé, aki térdére támaszkodva liheg.
Eva mély lélegzetet vesz. Mindent elfelejt, vitát,
lázadozást és sértett önérzetet.
Leszalad a lépcsőn. A pályát a lelátótól elválasztó korlátnál félrelökdös mindenkit, aki útját
állja.
- De hiszen a húga vagyok - hajtogatja Eva,
amikor fel akarják tartóztatni. Zihálva keresztülmászik a korláton, átviharzik a pályán, és vállon
ragadja Uwét. Magához húzza az elképedt fiút,
aki azt se tudja hirtelen, hogy mi történik vele,
és megcsókolja kipirult arcát.
- A húga - kurjant valaki. A hangulat emelkedett. - Én is, én is! - kiabálják a fiúk, és fejüket

nyújtogatják Eva felé. Sőt a colos magához húzza a lányt, és ő is kap egy puszit.
- H a g y d abba - mondja Uwe, Eva azonban
megragadja a karját, és odébb vonszolja.
- Örülsz, hogy itt vagyok?
- Jürgens úr! - harsogja Uwe.
Eva dühösen pillant az odasiető fiatalemberre.
Ismerős a rövidre nyírt haj, a kimért mozdulat,
de csak amikor nevet, előbukkanó foghíjáról ismeri fel az edzőt, aki a gyakorlatokat vezette
azon az esős délutánon, amikor Uwéval találkozott a pályán. Ma - akár a többi versenybíró tiszta fehérben feszít. Uwe vállára teszi a kezét,
megrázza a fiút.
- Győzelem, győzelem!
Uwe ragyog. Átkarolja a férfit, mintha idősebb barátja volna. Azután együtt indulnak el...
A lány Uwe után kiabál:
- Kint megvárlak!
Visszakocog a bódékhoz, és csokoládés jégkrémet vásárol. Már olvadozni kezd a kezében,
amikor végre ismét feltűnik Uwe melegítőben,
kezében táska.
- Fogd! - mondja Eva, és előrenyújtja a jégkrémet.
- Nekem vetted?
- Na, fogd már, mindjárt elolvad!
Eva nem néz a fiúra, és az sem őrá.
- Megvan még a sárga szappantartód? - kérdezi Eva halkan.
A fiú megérti, mit is akar mondani: miért vagy

mindig olyan elutasító? De nem szól egy szót
sem.
- Ide nézz! Ahelyett hogy neked szorítottam
volna, magamat karmoltam össze, olyan izgalmas volt - mondja Eva, és barnára sült karját
mutatja, amelyen látszanak a fehér nyomok.
A fiú nevet.
- Nem volt könnyű. A fickó alaposan megszorított. Egyébként szerencsém volt, mert így
egyéni csúcsot futottam. - Boldogan bólint, és
nyomatékosan megismétli: - Egyéni csúcsot!
-Szerintem egyáltalán nem erőltetted meg
magad - közli a lány. - Úgy futottál, mintha csak
sétálnál.
- Sétálnék?!
- Igen, olyan hanyagul.
- T e ezt nem érted. - Nagy igyekezetében,
hogy megmagyarázza, miről is van szó, magasba
emeli a jégkrémet, mint egy mutatóujjat. - Ha
tudnád, mit kínlódtam én azért, hogy olyan hanyagul fussak, ahogy te mondod. Ugyanis a legnagyobb terheléskor, például a hajrában, kezdek
elmerevedni. És ha egyszer görcsösen kezdesz
futni, hiába dobsz be mindent, semmire se
mégy.
- H á t igen, ezt jól jegyezd meg - bólogat
Eva -, jól jegyezd meg, és ne légy örökké görcsös...
A fiú bekapja a maradék jégkrémet, kiköpi a
pálcikát, és rátapos.
- M a g a m is szeretnék más lenni - mondja
végül.

Eva megérinti a kezét.
- Milyen szeretnél lenni?
- Mint Gagarin - veti fel a fejét a fiú.
Eva visszahőköl, és erőltetetten felnevet.
- Talán ismerted őt?
- Hős volt - jegyzi meg Uwe.
- Te is hős szeretnél lenni?
Eva kérdése ingerli a fiút. Úgy érzi, gúnyolja,
méghozzá pár perccel a győzelem után!
- Én el akarok érni valamit - jelenti ki hevesen. - Akarom, nem pedig szeretném. Érted?
- Én is el akarok érni valamit, és arra gondoltam, hogy veled együtt könnyebben elérhetném!
- Ezért jöttél? Csak ezért?
- Igen - hagyja rá Eva.
- Akkor fölösleges volt - mondja a fiú -, hogy
úgy a nyakamba csimpaszkodj, és egyszerűen...
Remélem, nem fog még egyszer előfordulni!
- Hát csak tegyél tönkre mindent újra!
Eva elfordul, és végigtekint az üres térségen,
szemébe vág a fény. Felteszi a napszemüvegét.
Összeszedi a bátorságát.
- Mondd meg őszintén, Uwe, szerinted lehetnénk mi barátok?
A fiú Eva felé nyújtja kezét, és a lány napszemüvegét az orrán megpöccinti. De nem szól
egy szót sem.
Eva lehorgasztja a fejét.
- Szóval nem, na jó... - Ismét feltolja a szemüveget. - Ahogy gondolod...
Aztán egy kavicsot rugdosva maga előtt, lassan elindul.

18.

Nagyi bement a városba. Ilyenkor Eva az úr a
konyhában, táskarádióját a nyitott ablak párkányára teszi, és a tánczenét bömbölteti. Amikor
porszívózik, a rádió még azt is túlharsogja.
A zene eltereli a figyelmét a bánatról, a gondokról is. Mindenesetre Eva mindent elfelejt, ha
felcsendülnek a jól ismert számok. Mosogatás
közben együtt dúdol a rádióval, elfelejtkezik a
tányérokról, és táncol, miközben önfeledten lobogtatja a konyharuhát.
Észre sem veszi, hogy a szomszédból a kis
Heiko rányitja az ajtót. Csak a harsány nevetésre
fordul meg dühösen.
- Mit akarsz, öcskös?
A kisfiú a rajta lévő egyetlen ruhadarab, egy
tornanadrág zsebéből maszatos nyalókát húz
elő.
- Figyuzz!
- Jó, jó, tűnj el! - tessékeli ki Eva.
- Egy fiútól kaptam.
- Na bumm, kopj le!
- K i n t vár rád. - Piszkos kis kezével kifelé
mutat.
Eva kíváncsian lép ki a kiskertbe.
- Hol, te csacsi?
- Ott! - mutat a gyerek a tóhoz vezető útra.
- Át akarsz ejteni? Mindjárt kapsz egy fülest!
Heiko duzzogva dugja szájába a nyalókát.
Amikor azonban a lány hirtelen mozdulatot tesz
feléje, sarkon fordul és eliszkol.

I

- Eva Plessin krapekja! Eva Plessin krapekja!
- ordít a kis srác torkaszakadtából.
Eva csodálkozva néz utána. Hirtelen eszébe
jut: Uwe! Becsapja a kaput, és arrafelé rohan,
amerre Heiko ujja mutatott. A tóhoz.
Nem tévedett. A parton Uwe vár rá. Kerékpárján ül, karját a mellén keresztbe fonja, és
dühösen mered maga elé.
- Azt mondtad, hogy a húgom vagy? - kérdezi
köszönés helyett.
A lány alig kap levegőt. Ragyog a tekintete,
még nem érti a helyzetet.
-A Spartakiádon - magyarázza Uwe nyersen
a Spartakiádon... Azt mondtad, hogy a
testvérem vagy?
- Igen - mondja Eva.
- Mit akar ez jelenteni? Ez a legújabb trükk:
bátyuska és hugica?
Eva a fejét rázza.
- De akkor a pályaudvaron, te...
- Ne kezdd megint elölről!
- . . .te is azt mondtad, hogy a bátyám vagy.
Semmi más nem jutott eszembe, és nem akartak
átengedni... Ezért vagy most itt? Veszekedni
akarsz?
Eva egyre hangosabban beszél, az utolsó szavakat már Uwe arcába kiabálja. Akkor elfordul,
hogy a fiú ne láthassa a könnyeit.
- Nem tudom, mi folyik itt - mondja a fiú. Visszaérkezem az edzőtáborból, és bájos családi
együttest találok magam körül. Te is velük tartasz?

Eva csodálkozva fordul meg.
- Mit képzelsz?!
- Azt kérdem, hogy most már részedről minden oké, és te fogod-e szórni a virágokat az
esküvőn?
- Tiszta hülye vagy! Ki mondta ezt?
-Senki. De nem tudom, mi folyik itt. Az
utazás... Stikában minden elrendezve... És akkor te meg odarohansz, kikürtölöd, hogy a húgom vagy.
- Már megint... miféle utazás? - kérdi Eva.
- Te semmit nem tudsz az egészről?!
- Semmit sem tudok.
- Képtelenség! - Uwe a kormányra támasztja
kezét, és előrehajol. - Te semmit se tudsz a
prágai útról?
- A prágai... - suttogja Eva.
- Hát mégis!
- Prágába?!
- Tehát tudod?
- Világos - mondja a lány halálsápadtan.
- Na látod! Mindenki úszik a boldogságban...
Csodálatos lesz, ahogy majd mi négyen, mint
egy igazi család... szent egyetértésben. ..
A fiú hátraveti a fejét, és gúnyosan nevet.
Eva nem tudja tovább türtőztetni magát.
- De hiszen ez az én utazásom! A prágai kirándulást apám nekem ígérte, az avatásra... Ez
az én ajándékom, az enyém! - Sír, most már nem
érdekli, hadd lássa a fiú. Leül a fűbe, és fejét a
térdére hajtja.
Uwe leszáll a kerékpárjáról.

- Az én ajándékom... az én utam... - jajgatja.
- Egyszerűen továbbpasszolta.
Uwe letérdel mellé.
- Eva - mondja, és ahogy a lány nevét kiejti,
máskor mindig rekedtes hangja hirtelen mélyen,
férfiasan cseng velünk kell jönnöd.
- Nem - támad rá a lány -, még csak az hiányzik! Soha! Az apám nektek ajándékozta, nektek!
- Dühvel és ellenszenvvel mered a fiúra, mintha
csak ő tehetne mindenről. - Hát csak örüljetek
neki, legyetek boldogok! De nélkülem!
Fel akar ugrani, de Uwe visszatartja.
- Tényleg nem jössz velünk?
- Nem!
- Ide figyelj! - Még mindig könyökénél fogva
tartja az ellenkező lányt, és kényszeríti, hogy a
szemébe nézzen. - Én semmit se tudtam az
egészről, érted? Azt hittem, téged befűztek. Azt
hittem, ha elhúzzák előtted a mézesmadzagot,
már mindenre kapható vagy. Hogy azért jöttél
utánam a stadionba is, csalimadárnak, érted? De
most - folytatja valamivel nyugodtabban - mondok neked valamit. Én sem megyek velük. Ha te
itthon maradsz, hát én is.
„Csalimadár - gondolja Eva -, én?" Ez a szó
hirtelen kiengeszteli. Ha ő Uwe számára olyan
csábos jelenség, akkor...
- Te miért maradsz itthon? - kérdezi a fiút.
- N e m kívánom azt, ami tulajdonképpen a
másé.
- Különben elmennél?
- Nem tudom.

- Figyelj ide, Uwe - mondja Eva -, én nem
akarom elrontani neked ezt a dolgot.
- Már amúgy is elromlott minden.
A lány egy fűszálat tekerget az ujja köré.
„Nem, még távolról sincs minden elrontva, de
óvatosnak kell lennem" - gondolja.
- M i a t t a m maradsz itt? - kérdezi halkan,
anélkül, hogy Uwe szemébe nézne.
- Mindig személyeskedsz - válaszolja a fiú -,
veled nem lehet tárgyilagosan beszélni.
- Hiszen tárgyilagosan kérdeztelek.
„Remélhetőleg nem kezd megint bőgni" gondolja a fiú, de Eva egészen csöndes Felkel,
néhány lépést tesz a part felé, kavicsokat szed,
és a vízbe dobálja.
- Nem így kell azt - világosítja fel Uwe. Egész testtel kell dobni, nemcsak a karoddal.
Nézd csak, így! - Elfogja a buzgalom, örül, hogy
így másra terelheti a figyelmét.
Eva oldalról figyeli.
- Nagyon jó, nagyon jó - mormolja egykedvűen. - Menj csak velük!
A fiú abbahagyja a dobálási.
- Nem, nem akarok.
- Hülye vagy, ha kihagysz egy ilyen utazást.
- Nem hagylak egyedül.
Eva azt a választ kapta, amire vágyott. Erőlködik, hogy ne lássék rajta, de felderül az arca, és
Uwe nem állhatja meg, hogy vissza ne mosolyogjon rá.
- Ti, Plessinek, dörzsölt alakok vagytok - állapítja meg a fiú fejcsóválva.

- Hogyhogy?
- Hát például az apád - mondja Uwe kitérően -, remekül nyélbe üt mindent, és veled nem
is beszéli meg.
- Néhány napja Lipcsében van egy tárgyaláson, és csak holnap jön vissza.
- De azért ezt tudta. Egészen pontosan tudta,
mit agyai ki a hátad mögött.
- Igen - hagyja rá Eva szomorúan. - Igen, ez
igaz.
Uwe már-már átkarolja a lányt. Nem tudja
elviselni, hogy olyan csüggedten lógatja a fejét.
Együtt sétálnak a part mentén a stégig. A vízbe lógázzák a lábukat, és nézik a csillogó víztükröt. Milyen gyakran ült itt Eva egyedül, milyen
gyakran vágyódott arra, hogy egy fiú üldögéljen
mellette. Most itt van Uwe. Tarkóján összekulcsolja a karját. A lány elnyúlik a stégen, amelyet
áthevített a nap. Halkan mesélni kezd. Uwe közelebb hajol hozzá, hogy megértse.
Mesél az otthonáról, apjáról, Nagyiról, aki
apa oldalán áll, és mindent kikotyog a faluban,
úgyhogy Ingrid is mindent biztosan régóta tud.
És beszél az iskoláról, igaz is...
- Neked jó, Uwe, te új iskolába kerülsz, ahol
senki sem ismer téged, és ahol fütyülnek rá,
hogy az anyád férjhez megy-e vagy sem. De itt!
Mindenki rólam fog pusmogni.
A fiú elutasító kézmozdulatot tesz.
- Nem tart tovább egy hétnél... Ami igazán
rohadt, az nem ez... Hanem - folytatja lassan a
fiú - ez az egész átkozott história... Az anyám-

nak teljesen megzavarta a fejét, holott azelőtt
olyan jól megértettük egymást. Most minden
apád körül forog, csak körülötte. Rohan a fodrászhoz, ruhákat varr magának, és ecetes marhahúst főz, mert apád azt annyira szereti! Mézesmázos még akkor is, ha pimasz vagyok, és úgy
tesz, mintha semmit sem venne észre! Mert azt
szeretné, hogy jó pofát vágjak ehhez az egész
piszkos játékhoz. Talán azt képzeli, hogy nem
tudom?
Izgatottan tápászkodik fel, a vállát vonogatja.
- És az apád, az apád! Lámád, ahogy befészkelte magát nálunk, megbolondítja anyámat a
nagy dumájával és az izgágaságával. És hogy mit
összeokoskodik! Tudod, mit csinál? Kiválogatja
azokat a holmikat, amiket szerinte nem kell átvinni Klüssowba. Ha az anyám ágyneműt akar
vásárolni, azt mondja: minek az, van nekünk
otthon elég. Ha anyám panaszkodik, hogy nem
jön a bádogos, azt mondja: hagyd csak, úgysem
laktok már sokáig itt. Ezt én mind végighallgatom, és majd becsavarodom tőle! Megmondanád nekem, mit csináljak én Klüssowban? Mit
kezdjek az apáddal? És veled? Soha az életben
nem leszünk egy család. Mi örökké a Tempelék
maradunk, ti pedig a Plessinek, akiket hiába
akarnak összegyúrni!
- U w e - suttogja Eva, mintha titkot közölne -, és ha ez... igazi szerelem? Gondolod, hogy
akkor ezt tönkre szabad tenni?
- Az apád tesz tönkre mindent - válaszolja a

fiú éppoly halkan. - Az apád és az anyám, ők se
kérdezik, hogy szabad-e...
- Te talán megkérdeznéd? - És a fiú tanácstalan tekintetét látva, megmagyarázza: - Ha például mi ketten szeretnénk egymást, megkérdeznéd az anyádat, hogy szabad-e?
- Ilyen hülye példával is csak te tudsz előhozakodni! - mondja Uwe felháborodva. - Afféle
plessini okoskodás ez.
- És kitérni a dolgok elől, az pedig jellegzetesen Tempel-féle módszer.
- Fogalmam sincs, hova akarsz kilyukadni morogja Uwe - Ha szerinted az öregeink dolga
oké, akkor miért vagy ellene?
-Ugyanazért, amiért te. Nincs szükségem
anyucikára!
Máris újra civakodnak, jóllehet az imént még
egészen békés hangulatban voltak.
- Ne veszekedjünk - enyhül meg Eva. - Inkább gondoljuk át, mit kellene tennünk. Tudod
mit? Lelécelünk.
-Ejha!
- Igen! Akkor majd keresniük kell minket, és
keresztet vethetnek a prágai utazásra. Ismerek jó
pár olyan zugot errefelé, ahol senki sem talál
meg. Csinálunk magunknak egy lombsátrat, és
abban fogunk lakni. Viszünk magunkkal konzerveket. Meg van ott gomba is, meg áfonya
és...
- Én pedig elmegyek nyúlra vadászni! - szakítja félbe Uwe, és nevet.
Eva megsértődik.

- Talán nem tetszik? Tudsz jobbat?
- Akár tetszik, akár nem, ez képtelenség.
- Bérelhetnénk esetleg egy sátrat is - mondja
a lány bátortalanul.
- N e m az a kérdés, hogy lombkunyhó vagy
sátor. A rendőrkutyák pillanatokon belül megtalálják.
- A rendőrkutyák! - Évára ez mély benyomást
tesz.
- Aggodalomra semmi ok - vigasztalja a fiú
majd csak eszünkbe jut valami. Az utazást augusztus másodikára tervezik. Hadd menjenek az
ősök! Mi ketten pedig egyedül leszünk két hétig.
Eva felugrik, és széttárja a karját.
- Mi ketten, mi ketten! - Szeme csillog. Uwe
kiegyenesedik, és arcán megjelenik az az idegenszerű vonás, amely néha annyira megváltoztatja őt.
Eva izgatottan hadar:
-Képzeld csak, Nagyi augusztusban Rostockba utazik a nővére aranylakodalmára, képzeld el!
- Igen, igen - bólogat a fiú, és Évára bámul.
Eva csodálkozik.
- Mi van veled? Örülj már! Persze csak óvatosan, semmit sem szabad elárulnunk! Mindketten otthon maradunk, és az öregeknek nem szabad észrevenni, hogy összebeszéltünk. Tulajdonképpen - fontolgatja Eva - nagy balhét kellene csapni, hogy istentelenül méregbe guruljanak, és azt mondják végül: most már csak azért
is elmegyünk.

- E z neked jobban fekszik - mondja Uwe. Én inkább „hallgatásba burkolózom".
- Ú g y is jó. Mindenesetre addig már nem
szabad találkoznunk, mert még gyanút fognak!
- Nem, nem, nem találkozunk - erősíti meg
a fiú, és szinte örül, hogy nem szabad Évával
találkoznia.
Visszamennek oda, ahol Uwe a kerékpárját a
fához támasztotta. Egyszerre sietős lesz a dolga,
szórakozottan hallgatja Évát, mintha már egészen máshol járna az esze.
Amikor Uwe elmegy, Eva gondolatban minden szót visszaidéz. Ha behunyja a szemét,
Uwét látja maga előtt, ahogyan a stégen föléje
hajol. Ám fokozatosan apja arca nyomakodik a
fiú képének a helyébe. Hát képes volt ezt megtenni! Még csak három hónapja ismeri azt az
asszonyt, és máris ilyen alattomos! Sose hitte
volna róla.
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Apa ismét itthon van. Eva reggel az előszobában
látja, hogy ott áll a bőröndje, a fogason lóg a
kabátja, ebből tudja, hogy az éjjel érkezett.
Az utóbbi időben Eva kerülte apját, kitért az
útjából. Most itt ül a verandán a reggelinél, és
vár. Hallja az ajtócsapódást, az ismerős zajokat,
hallja apja fütyörészését, amint közeledik, és
üdvözli Morgót. Eva keze jéghideg az asztal
alatt.
- Ej, mit látok! - kiáltja apa gyanútlanul, sőt

szinte örömmel. Kezében lóbálja a táskarádiót.
- Miért volt az íróasztalomon a rádiód? Talán
bedöglött?
- N e m - mondja Eva, és hangjának furcsa
csengésére apja felkapja a fejét. - Elviheted, és
Tempelnének adhatod.
- Hogy értsem ezt?
-A rádiót az avatásra vetted nekem. Már
nincs szükségem rá.
- Szabad kérdeznem, hogy miért nincs? Hiszen annyira örültél neki, vagy nem?
- Sokkal inkább örültem valami másnak. De
te azt elfelejtetted! Fogod az ajándékomat, és
továbbadod egy idegennek. Add oda hát a táskarádiót is, nincs szükségem rá!
- Mire gondolsz, kicsikém?
- Nagyon jól tudod, hogy mire gondolok, nagyon is jól! Tempelnét viszed Prágába!
Az ütés talál, Plessin torkára forrasztja a szót.
- Csak azt ne mondd - folytatja Eva -, hogy
én is menjek veletek! Régóta tudok mindent.
Lelepleződött az összeesküvés!
- Összeesküvés? Hiszen örömet akartam szerezni neked...
- Nekem? Nekem! - gúnyolódik Eva. - Miért
nem szóltál akkor az egészről egy szót sem? Mert
féltél, mert rossz a lelkiismereted!
Apa nehezen uralkodik magán.
- Nem tudod, mit beszélsz! Valóban gondoltam rá, mi lenne, ha mind a négyen utaznánk,
és így jobban megismernénk egymást...
-Hazudsz, hazudsz! - szakítja félbe Eva ma-

gából kikelve. - Tökéletesen elrendeztél mindent! Tempelné már készülődik. Miért nem
szóltál nekem?
Apa látja, hogy kifogásokkal csak tovább rontaná a helyzetet.
- Nos, jó - mondja olyan nyugodtan, amenynyire csak telik tőle -, hibát követtem el. Mivel
az utazást neked ígértem, először veled kellett
volna megbeszélnem. De feltételeztem hallgatólagos beleegyezésedet, és ez nyilvánvalóan hiba
volt
- Szép mondja Eva kajan nevetéssel -, ezt
megjegyzem magamnak. Ha legközelebb valami
olyasmit csinálok, amiről biztosan tudom, hogy
nincs ínyedre, egyszerűen azt fogom mondani,
feltételeztem a hallgatólagos beleegyezésedet.
- Ú g y gondolod, ez a szemtelen hang megkönnyíti, hogy tárgyilagosan beszélgessünk?
- N e m gondolom, hogy szemtelenség, ha az
ember az igazat mondja. Egyszerűen csak kellemetlen annak, akinek végig kell hallgatnia.
- H á t akkor, édes Évám, én is megmondom
neked az igazságot. Te vagy a legönzőbb lény,
akit valaha ez a föld a hátán hordott!
- Tudom már. A Borsóhercegnő.
- Úgy... szóval sok mindent tudsz. Annál inkább csodálkozom, hogy nem igyekszel megszabadulni olyan hibáidtól, amelyekkel tisztában
vagy. Az önző ember mindig csak saját magára
gondol, ám éppen ezzel teszi magának a legroszszabb szolgálatot. Mert senki emberfia nem képes hosszabb ideig meglenni embertársai meg-

becsülése és szeretete nélkül. Szeretet nélkül
sivár az élet. És ki szeretne egy önző alakot, egy
érzelem nélküli bábut?
- Köszönöm, ez világos beszéd! - csattan fel
Eva. Semmivel sem találhatta volna el apja keményebben. - Tehát már nem szeretsz, és érzelem nélküli bábunak tartasz! Különben azt meg
honnan tudod, hogy én mit érzek?
-Érzéseid éppen vannak, de mindig csak a
saját személyeddel kapcsolatban, Evi, más nem
érdekel. Ez a különbség. Most megsértődtél,
ismét megsértődtél, mert a te egyéniségedről
mertem véleményt mondani. Ezt azonban nem
lehet elkerülni! Ki tegye meg, ha nem én?
- Hát tedd csak! Taposs rá a szívtelen bábura,
hiszen úgysem érez semmit, nincs szüksége
semmire. Úgy ám! - Megragadja a táskarádiót.
- Idedobok mindent a lábad elé, semmi se kell
többé tőled! - És a bakelit doboz recsegve törik
darabokra.
Nagyi áll az ajtóban. Mikor apa felugrik, rákiált: „Hartwig!" A férfi azonban egy heves fejmozdulattal visszaparancsolja. A keze remeg...
ökölbe szorítja, majd a nadrágzsebébe süllyeszti.
Még sohasem ütötte meg a lányát.
- Hát ez hallatlan - hebegi hallatlan! Te kis
hálátlan bestia...
Eva rádöbben, hogy nem szabad apját a végsőkig ingerelnie. Vár egy kicsit, míg a másik
összeszedi magát. Majd azt kérdezi:
- Most kérjek bocsánatot? Nem lenne őszinte.
Semmit sem bántam meg.

- Tudom, tudom. De miért van ez így? Miért
kell a gyerekeknek minden keserű tapasztalatot
maguknak is begyűjteniük, miért nem vehetik át
a tanulságokat a szülőktől?
- Hagyjál csak gyűjtögetni - mondja Eva dacosan
és utazzál el Tempelnével Prágába.
- Azt hiszed, hogy ezek után még örömet szerezne nekem?
- Nekem mindegy, mi szerez neked örömet.
Te magad mondtad, hogy csak saját magamra
gondolok. És én itt maradok.
- N e m , nem maradhatsz itt. Gondoltál már
arra, hogy augusztusban Nagyi is elutazik? Nem
maradsz itthon teljesen egyedül.
- Akkor a hajamnál fogva húzol az állomásra.
Apja szomorúan néz rá.
- El akarod rontani az örömömet?
- Dehogy akarom. Csak engem hagyjál ki. Én
itthon maradok.
- Jól tudod, hogy ebbe nem egyezhetem bele.
Eva a vállát vonogatja.
- A te dolgod.
Később, amikor apa már elment, Nagyi hívja
Évát.
- Eredj, szedjél egy kis borsót!
Ha Nagyi haragszik, sohasem néz Évára, beszéd közben elfordítja tekintetét. Hallotta az
egész veszekedést.
Morgó szimatolva bóklászik a kertben, nem
mintha valami nagy kalandban reménykedne,
csupán megszokásból. Már rég ráunt a kertre.
Mikor Évába botlik, farkát csóválja, előbb még

szomorkás tekintete felvidul. Morgó ugyanúgy
tud örülni, bosszankodni, csalódni, mint az ember. Vajon a tehén is ilyen? Szomorú, ha például
bezárják a gépesített, modern istállóba? És nem
mehet ki többé a mezőre?
„Erről apát kell megkérdezni" - gondolja Eva.
De hiszen már semmit sem kérdezhet tőle, sem
ezt, sem mást. „Hálátlan bestia..." Korábban
mindent meg tudott beszélni vele. Apa komolyan vette őt. Ha játszott vele, akkor sem volt
soha az az érzése, hogy csak az ő kedvéért teszi.
Ő volt a legjobb apa az egész világon.
Eva abbahagyja a munkát, és a borsósorok
mögött, a földön kuporogva elsiratja apját,
mintha meghalt volna.
A teli edényt beviszi Nagyinak a konyhába.
- Kifejtsem?
- Most bezzeg hasznos akarsz lenni, te semmirekellő!
- Üldözzetek csak el! - ordítja Eva.
De Nagyi nem néz rá, nem látja a lány feldúlt
arcát. Nagyi számára Eva komisz és makrancos,
egyszerűen neveletlen.
Eva egész nap vár. Várja, hogy este legyen, és
amikor végre az ágyban fekszik, még mindig vár.
Nem türelmetlen. Csöndben fekszik, kifelé tekinget a nyári éjszakába. Talán épp ebben a
pillanatban tanácskozik apa a barátnőjével, most
már semmiben sem dönt nélküle.
Eva felül az ágyban, fülel. Majd kioson a szobájából, a lépcsőhöz megy, és amikor lépteket
hall, mezítláb leszalad az előszobába. Apa szo-

bájának ajtaja félig nyitva. A villany ég, de ő a
nagy üvegajtón kilépett a kertbe. Most ott áll.
Szemüvegét fáradtan csüngő jobb kezében tartja, baljával a szemét dörzsölgeti. Amikor megfordul, pillantása Évára esik.
- Rosszul aludtál? - kérdezi. És most egyszerre minden olyan, mint régen, mert Eva mindig
apjához jött, ha rosszat álmodott, vagy beteg
volt. Nem Nagyihoz szaladt, hanem ide őhozzá.
Eva bólint.
- Igen, csak éppen nem tudok felébredni. Hiszen ez mind valóság.
Leül a heverőre, ahova Nagyi már megágyazott. Apa csak néz le rá, az okuláré nélkül látszik
véres szeme, körötte a ráncok. Szemüveg nélkül
hunyorog kissé véreres szemével, és az apró ráncok kirajzolódnak szeme körül. De nem küldi ki
Évát. Rágyújt, mélyen leszívja a füstöt, és lassan
ereszti ki az orrán keresztül.
- Mit mondott? - kérdezi Eva.
Apa az ajtóhoz megy, és kinéz a sötét kertbe.
Eva követi.
- Nem tárgyaltál vele?
- D e igen, természetesen. Hiszen ti is „tárgyaltok".
Most Eva bámul ki a kertbe.
Egy idő után apa azt mondja:
-Sohasem jöttem volna rá. De most, hogy
már tudom... - Elhallgat.
- Mit tudsz? - suttogja Eva.
- N o s , tudomásul veszem, hogy többé nem
velem tanácskozol... Már nem bízol bennem.

- Te talán bízol bennem?
- Igen. - Apa leánya vállára teszi a karját,
összekulcsolja hátul a nyakán két kezét. - Igen
- ismétli meg.
- Annyira, hogy itthon hagysz egyedül?
- Ha tényleg egyedül lennél, nem tehetném.
- Honnan tudod?... - Eva nem tudja elképzelni, hogy Uwe mondott volna valamit.
- Na, honnét... - dünnyögi apja.
- Tehát tőle - állapítja meg Eva.
Apa halkan nevet.
- Nem szoktál hozzá, hogy asszony van a környezetedben, Nagyit nem számítva...
- Nagyi már idős, nem ért meg semmit. Ha
egyszer én öreg leszek, megölöm magam.
- Nono! - csillapítja apja.
Eva hozzásimul.
- N e haragudj.
- Hát te? - kérdezi apja.
Eva nem válaszol.
- Na - mondja a férfi. - Ne gyötrődj tovább,
menj szépen aludni. Holnap is van nap.
Mielőtt felmenne a szobájába, Eva még egyszer megkérdezi:
- Apa, szívesen megszabadulnál tőlem?
Plessin a fejét rázza.
- M i n t h a inkább te akarnál megszabadulni
tőlem!
Elalvás előtt ismét átvillan a lány agyán: „Sohasem akarok megszabadulni tőle, soha..."
Másnap reggel azonban már nem tiltakozik az

ellen, hogy megszabaduljon apjától, méghozzá
hamarosan. „Nélkülem utazik - ujjong -, nélkülem! - És Uwéra gondol: - Mi ketten, mi ketten..."
Nagyi cseppet sem csodálkozik Eva viselkedésén. Már hozzászokott: szeszélyes, mint az időjárás. Az sem okoz számára különösebb meglepetést, hogy apa és lánya éjjel, titokban kibékültek, bár ezt nem helyesli. Hát még mi mindent
lehet elnézni ennek a gyereknek?!
Mikor azonban őt is beavatják a legújabb
tervbe, egy székre rogyik.
- Csak meg akartok ijeszteni, ezt nem gondoljátok komolyan!
- De igen, Nagyi, mindent meggondoltunk.
-Akkor én nem utazom el! A nővéremnek
majd nélkülem kell megülnie az aranylakodalmat. Én nem utazom!
Plessin doktor a szokásosnál is energikusabban száll szembe Nagyival.
- Evi nem marad örökké pólyás baba, nemsokára tizenöt éves. Talán nem kellett neked ebben a korban már elhagyni a szülői házat, és
idegen parasztcsaládnál szolgálnod?
- És kisírtam a szememet, igen!
- L é g y nyugodt, Evi maga akarja így. Kérdezd csak meg!
- És ha megbetegszik? Egy lélek sincs a közelben.
- Baumgardtné itt van, ő már tud a dologról.
Evi akár ebédelhet is náluk. De ő úgy döntött,
hogy inkább vásárol, főz, és rendben is tartja a

házat. Hát, kérem szépen, miért is ne? Most
bebizonyíthatja, mit tud.
Ha Eva és apa egyetért, Nagyi tehetetlen. Belenyugszik, csak éppen nem érti. „Ez az újmódi
nevelés előbb-utóbb a sírba visz" - gondolja.
Lelki szeme előtt ezernyi katasztrófa képe jelenik meg. Eva mosolyogva hallgatja, hogy az
elektromos készülékeket használat után ki kell
kapcsolni, esőben az ablakot becsukni, egyébként a virágokat pedig öntözni kell.
- N e felejts el a kutyának enni adni! Feküdj
le korán! És mindenekelőtt, gyermekem, idegent
be ne engedj a házba, és a kaput mindig jól
zárd be!
- Igen, Nagyi, igen - bólogat türelmesen Eva.
Jókedvében dudorászik.
- Érted te ezt? - faggatja Nagyi a vejét. - Mi
folyik itt, te ezt érted?
- Bizony, bizony - a férfi mosolyába mintha
némi szomorúság vegyülne.
Aztán Nagyi elutazik. Július utolsó vasárnapján Plessin doktor és lánya felviszi Rostockba. A ház egy csapásra tágasabb lesz, tágas és
üres.
Eva hozzálát a háztartás vezetéséhez. Bevásárol, terít, és apró meglepetéseket eszel ki. Reggelinél a főtt tojásra színes kis papírcsákót ragaszt. A képes újság címoldalán lévő arcra hatalmas bajuszt rajzol. Apa összekötözött ujjal és
szárral találja meg a pizsamáját az ágyban. A vécépapírra filctollal elmés mondásokat pingál. Az

íróasztal üveglapja alatt kis cédula díszeleg:
„Nyugodj békében!" Mindezt takarítás és portörlés közben eszeli ki. Aztán elüldögél a csöndes házban, és figyel.
- Müllerné! - kiáltja apa már az előszobában,
mintha egy képzeletbeli házvezetőnőt hívna.
Eva keresztbe teszi hasán a kezét, és kacsázó
léptekkel siet elébe.
- Hát jó későn tetszett megjönni, doktor úr!
Mikor kapok már kimenőt?
Hogy még testesebbnek lássék, egy kispárnát
is a köténye alá dugott.
Apa leveszi a szemüvegét.
- Müllerné, hiszen maga terhes!
Eva vad örömujjongással ugrik a nyakába.
Minden majdnem olyan, mint régen. Majdnem. Mert ott áll apa bőröndje; lassan, de biztosan gyűlik belé a holmi, mindennap hízik egy
keveset. Az asztalon meg ott hever a prágai útikönyv. A falinaptárról is egyre fogynak a lapok,
a július szép lassan a papírkosárba kerül.
Az utolsó este már nehéz. Apja kérdésére,
vajon másnap felkel-e korán, hogy elbúcsúzzék
tőle, Évának sikerül közömbösen nemet mondania.
Még sötét van, amikor felébred. Az ablakra
mered. Ez a kapu csattanása volt! Kiugrik az
ágyból, kirohan a szobából, a lépcsőfeljáróig.
Ott áll és fülel. Apa már az előkertben jár, most
megáll. Leteszi a bőröndöt. Visszafordul, ismét
kinyitja az ajtót, és Évát látja a lépcső tetején.
-Évám!

A kislány a karjába repül, és átfogja a nyakát.
Apa felemeli.
- Vigyázz nagyon magadra, hamarosan viszszajövök!
20.
Hát elérte Eva, amit akart. Végre senki sem
figyelmezteti, hogy ne igyék olyan mohón, rendes ruhát vegyen fel, vagy ideje ágyba mennie,
és senki sem kérdezi, hol volt, vagy hova megy,
leszedheti az éretlen szilvát, bömböltetheti a rádiót, és piszkos lábbal fekhet a heverőn. Most
aztán elégedett lehetne.
És mégsem az. Eva a tükrét kérdi: „Mi bajom
van? Mit szeretnék?" Bőgne. De szeme száraz
marad. Mintha láthatatlan üvegburát helyeztek
volna a fejére, amely alatt egyre nehezebben kap
levegőt.
A második napon megérkezik Ingrid. Elfogulatlanul cseveg, vidám és gyanútlan. Eva figyelmesen hallgatja, mindent ért, de semmi sem jut
el hozzá, a bura alá. Aztán Ingrid elnémul és
távozik. Eva utána kiáltana: gyere vissza! Aztán
eltűnődik: minek?
Morgó Eva nyugágya előtt ül, és lógatja a
nyelvét. Meleg van, Morgó mégis szórakozni
szeretne, nem pedig értelmetlenül turkálni a
kertben, ahol még nyulak sincsenek. Hirtelen
azonban felhorkan.
- Ugyan, Morgó - nyugtatja a lány -, hagyd
az egérkéket! - Morgó azonban nekiiramodik.

Eva lehunyt szemmel, kelletlenül szólítja: Gyere vissza, de azonnal!
- Én vagyok az.
Fekete árnyék takarja el a fénylő eget, mintha
csak a földből nőtt volna ki. Eva hunyorogva
riad fel.
- Uwe! Hát te úgy lopakodsz be, mint valami
tolvaj?
Uwe körültekint a kertben.
- Szuper - állapítja meg.
Eva bosszúsan ráncolja a homlokát.
- Mi van itt bámulnivaló? Még sosem láttál
lányt bikiniben?
A fiú vigyorog.
- A kertet bámulom. Ez a tökéletes idill!
-Tényleg - mondja Eva -, te még sosem
voltál itt.
- Ez a ti kertetek?
- Igen.
- És a ház, ki lakik még itt?
- Az apám, a nagyanyám és én.
- És kié ez a kis korcs?
- Az is az enyém, tudd meg! Olyan vagy, mint
a mesében a Csizmás Kandúr: kié ez a csodálatos
erdő, ezek a pompás rétek és mezők, és kié ez a
kastély?
- Itt minden... szuper.
- Megmutassam neked a várat?
Belépnek a verandára, Uwe megkopogtatja a
barométert, majd birtokba veszik a nappalit, ahol
kacsalábon álló tévékészülék terpeszkedik meg
egy bőrgarnitúra, amelyet a fiú mindjárt ki is

próbál. Azután a dolgozószoba következik, benne apa íróasztala meg a mennyezetig érő könyvespolcok, innét nyílik a hálószoba: széles heverő, masszív szekrények, szélesre tárható ablak.
Az előszobában Uwe megpróbálja kinyitni a súlyos, faragott ládát. A fürdőszobában egy expander kelti fel a figyelmét. Kézbe veszi, megfeszíti
az izmait.
- Az öreged is meg tudja ezt csinálni?
Eva nevet.
- Te hol alszol?
- Fent.
- Ott is van még valami?
A fiú Eva előtt indul el a lépcsőn, kíváncsiságát cseppet sem palástolja. Viselkedése olyan
természetes, a lány még sohasem látta ilyennek.
A szobában megnyomkodja Eva ágyának matracát, majd leül az ablakkal szemközti asztalhoz,
és kitekint a fák zöld lombkoronájára.
- Szuper - ismételgeti.
- M á r csak az hiányzik, hogy kihúzzad az
ágyból a hálóingemet, és a fiókos szekrényben
kotorásszál. Talán te az anyáddal egy pincelyukban laksz?!
Uwe meg se rezzen. Éppenséggel nem pincelyukban laknak, de bizony csak két szűk földszinti szobában, ahová tízpercenként behallatszik a villamos csörömpölése, és a parányi konyha ablaka sötét udvarra néz.
Amikor a fiú megfordul, Eva észbe kap.
- Ez itt a Nagyi szobája - hadarja -, és mellette az ajtó ugyanolyan szobába vezet, mint az

enyém, azt lomtárnak használjuk. De mielőtt
elfoglalnád, majd rendbe hozzuk, éppen olyan
szép lesz, mint az enyém... Még talán szebb is!
- Nem jól hallok - morog a fiú.
A verandán olyan mereven ülnek egymással
szemben, mint két idegen.
- Kérsz egy szörpöt? - kérdezi Eva.
- N e fáradj.
-Várj!
Eva felszalad, és ruhába bújik. „Csak le ne
lépjen, szörnyű - gondolja -, olyan vagyok, mint
egy púpos teve!" Megkönnyebbülve látja, hogy
a fiú ugyanabban a pózban ücsörög, ahogy otthagyta.
- Mit cipelsz ebben a sportszatyorban?
- A cuccomat.
„Miféle cuccot?" - tűnődik Eva. De nem meri
megkérdezni. Most úgy fest, mintha Uwe elhatározta volna, hogy a nap hátralevő részében
állhatatos hallgatásba burkolózik.
- Jársz még edzésre?
A fiú kis szünet után megszólal:
- Motoroztam.
- Kivel?
- Egyedül. Azt hiszed, nem tudok motort vezetni? Már régen megtanultam. Van egy barátom otthon, aki szívesen kölcsönadja a járgányát.
Mennyire hangsúlyozza: otthon!
- De hát még nem vagy tizennyolc éves!
- Na és? Tizenöt vagyok, és a pár évvel idősebbek is éppúgy néznek ki, mint én.

- Nemsokára én is tizenöt leszek!
- Igen, februárban - a fiú kajánul mosolyog.
- Otthon nálunk van egy lány, akit néha viszek
a motoron. Az tizenhat!
- Biztosan jó nagy melle van.
Uwét ez kínosan érinti, feláll, és átmegy a
dolgozószobába.
- Nálunk is van otthon egy csomó könyv. Már
mindegyiket olvastam.
-Hm.
-Egyáltalán nem szükséges ennyi könyvet
összevásárolni és a mennyezetig telerakni a szobát. Anyámmal könyvtárból kölcsönzünk mindenfélét, utazásokról, régészeti feltárásokról, híres emberek életéről, no meg az olimpiák történetéről. ..
Eva vastag szakkönyveket húz elő.
- De ilyet még nem láttál! - Orvosi ábrákat,
színes rajzokat mutat vemhes tehenekről. - Ez
itt az emberről szól! - Ijesztő ábrák követ"
keznek: kiütések és daganatok, sebek, sérülések, gyulladások, fekélyek meg ezerféle torz
képződmény.
Uwe szeme tágra nyílik.
- De az apád... nem emberekkel foglalkozik?
- Ő mindent tud. Azt hiszed, olyan nagy különbség, hogy egy gyerek születik vagy egy csikó? Már láttam csikót is meg borjút is születni.
- De gyereket még nem.
- De igen, azt is!
-Hol?
- Itt, Klüssowban.

- Egy asszony szült?
- Nem, majd egy férfi! Figyelj csak - mondja
Eva fontoskodva, és lábujjhegyre ágaskodik,
hogy elérjen egy másik könyvet. - Ez a szerelemről szól. Látod? A címe: Férfi és nő kettesben.
Ettől lehet csak igazán fejre állni, mondhatom!
Uwe mohón nyúl a könyv után.
- És az apád megengedi, hogy ilyesmit olvass?
- Nyilván arra gondol, hogy ha jól elteszi valami rejtett zugba, akkor nem találom meg. Azokat az orvosi könyveket már megmutatta nekem,
mikor még kicsi voltam. És mindent elmagyarázott. Nagyi haragudott emiatt, és szidta is: úristen, mit mutogatsz te ennek a gyereknek!
Mindketten nevetnek. Uwe sajnálkozva veszi
tudomásul, hogy a szerelemről szóló könyv eltűnik a rejtett zugban. Sikerült elérnie Évának,
amit akart. Feloldódott a fagyos hangulat. Uwénak minden új, még Morgó is.
- Ez a kis korcs... hullajó. Hogy hívják?
- M o r g ó . De nem korcs, fajtatiszta hosszú
szőrű tacskó.
- Morgó... Jópofa név.
- Eredetileg Papramorgó volt a neve, az olyan
jóféle pálinka. Tudod?
Uwe ide-oda mászkál, nézelődik, mindent
megszemlél, és olyan dolgoknak tud örülni,
amelyekre Eva eddig rá sem hederített: így például a pipagyűjtemény, amelyet a barátok és
ismerősök ritka darabokkal gazdagítanak, vagy
a falon függő régi kard, az ördög se tudja, honnan származik, Uwe azonban harcias pózba vág-

ja magát, és kirántja a hüvelyéből. Épp ezek a
tárgyak keltik fel érdeklődését - apa kedvenc
darabjai. Eva rögtön rájön, jobb, ha nem zavarja
a fiút. A konyhában tesz-vesz. Most az Uwe
számára készített főtt tojáson díszeleg a kis színes papír csákó, és a fiú tányérjára finom falatok
kerülnek. Uwe félelmetes mennyiséget képes
bekebelezni. Eva már régen befejezte az evést,
ő még mindig tömi magát.
- Hogy volt az azzal az asszonnyal? - kérdezi
a fiú. Eva nem érti. - Akinek gyereke született.
Eva zavartan fordul el.
- T u d o d , azt csak úgy kitaláltam. Még sose
láttam, hogyan születik a gyerek.
A fiú arca elé tartja a kezét, és nevet.
- Mit vigyorogsz olyan bárgyún? - kérdezi a
lány.
- Én sem ültem még soha motoron. És csak
szeptemberben leszek tizenöt.
- És a nagy mellű tizenhat éves?
-Egyáltalán nem szeretem a dagadt, nagy
mellű lányokat.
- Hát milyeneket szeretsz?
- . . .olyanokat, akik nem szélhámoskodnak, és
nincsenek olyan nagyra az apjukkal.
- Uwe - mondja a lány -, ne szédítsük egymást soha többé! Jó?
- Rendben.
A fiú hátradől a nádfonatú széken, a hasán
keresztbe fonja kezét, a verandaablakon át kinéz
a kertbe, és közli:

- Mint egy szakszervezeti üdülő, csak szebb.
A nap vörösre vált a hanyatló alkonyatban,
Eva szeretné, bárcsak sose menne le, és LJwe
mindig itt üldögélne ilyen békésen, elégedetten.
- Na és megpróbált már a lelkedre beszélni az
öreged?
Eva erről már nem szívesen beszél.
- Igen, de ezzel nem sokra megy nálam. És a
te anyád?
- Sejtheted!
- Megdumált?
A fiú hallgat.
Akkor Eva gyorsan kiböki:
- Bőgtem, mint a záporeső.
- É n is - vallja be a fiú megkönnyebbülten.
De nyomban helyesbít: - Majdnem én is elbőgtem magam.
- Itt még szebb is, mint Prágában! Elhiszed?
A fiú ránéz.
- Klassz így.
Most Éván a sor, kis híján sírva fakad.
- Megnézhetnénk a tévét - javasolja.
-Oké!
Eva összeszedi egy tálcára az edényeket, Uwe
segít neki.
- Máskor is szoktál ilyesmit csinálni?
- Csak nem hagyom, hogy anyám agyondolgozza magát?!
Uwe még a mosogatásban is segédkezni akar.
- Hogy itt mi van! - Eva szégyelli magát. Két
napja egy ujjal sem nyúlt semmihez a konyhában.

Azután leülnek a tévé elé. Eva minden pillanatban az óráját nézi.
- Mikor szoktál lefeküdni?
- Ahogy éppen kijön a lépés - feleli a lány.
- Hová rakjam a cuccomat?
- Miféle cuccot?
- Hát ezt... - A sportszatyrára mutat. - Vagy
talán a te hálóingedet húzzam fel, és a te fogkeféddel mossam meg az agyaraimat?
Eva idegesen csuklik.
- Hol akarsz aludni? - Csak most el ne árulja,
mennyire meglepődött!
- Legszívesebben, tudod - mondja a fiú tétován -, legszívesebben az öreged szobájában.
Vagy te mást gondoltál?
- Rendben. De aztán mindent a helyére kell
majd rakni! Oké?
A fiú vigyorog: „Klassz lány vagy!" És amikor
Eva kikapcsolja a tévékészüléket, és azt mondja:
„Hogy hol a klotyó, azt tudod, igaz?" - megismétli: „Klassz lány vagy!"
Eva még az ágyban is erre gondol.
Uwe csíkos pizsamájában a dolgozószoba
nagy könyvesfalához lopódzik, és a rejtett zugból előkotorja a szerelemről szóló könyvet.
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Eva szokásához híven korán ébred. Apa hálószobájának az ablakához siet, és kezét a szeme fölé
ernyőzve, bekémlel. Uwe még nem mozdul.

„Irigylem a nyugalmát - gondolja Eva
de
egyelőre ez kapóra jön." Várnia kell, amíg az
üzlet kinyit. Később két élelmiszerrel teli szatyorral állít be. Uwe még mindig alszik.
Eva hangosabban zörög az edényekkel. Végül
kíméletlenül zúgatja a porszívót.
Egyszerre csak felfedezi Uwét a kertben,
amint egy szál fürdőnadrágban tornagyakorlatokat végez.
- Hé! - kiáltja a lány. A „jó reggelt" mérgesre
sikeredett.
Uwe szökdécselve közeledik, karjával malomkörzést végez.
- Hogyha szaladsz, ifjú maradsz! - kurjantja.
Jókedvűen ugrál be a házba, ám amikor észreveszi a porszívót, megtorpan.
Eva felé fordul, méregeti a lányt, ahogy ott áll
kötényben, portörlővel a kezében, csípőre tett
kézzel.
- Mit csinálsz itt? Ezt meg kell szervezni!
- Igazán? - kérdezi Eva csípősen.
- Minden a szervezésen múlik. Érted?
Eltűnik a fürdőszobában, majd felbukkan,
frissen és illatosan. Képes volt apa hajvizét és
kölnijét használni - állapítja meg Eva. A reggelinél hatalmas pusztítást végez a zsemlékben. De
a felvágottat, sajtot félretolja.
- J ó lesz majd estére.
Mikor Eva le akarja szedni az asztalt, megállítja.
- Ezt én csinálom. Oké?
A későbbiekben Évának még nemegyszer ér-

tesülnie kell arról, hogy mi az „oké". Uwe jegyzettömbbel és golyóstollal tér vissza. Mindkettő
apa íróasztaláról származik.
Eva álmélkodva figyeli, hogy a fiú szabályos
órarendet készít, és módszeresen beosztja a napot. Ezzel nem lehet őt átejteni! Uwe csak nyolckor akar felkelni? Ő viszont megszokta, hogy
már kora reggel kerékpárra pattan, vagy lemegy
fürdeni.
- Talán a tyúkokkal akarsz aludni menni?
- Nem, miért? - kérdezi Eva.
- Ki kell pihennünk magunkat. Világos?
Eva lassan felfogja, hogy az egészséges életmód prófétájával áll szemben. Már Uwe tervének első pontján is kitartóan alkudoznak, és
kénytelenek megállapítani, hogy két ember
együttélése nem is olyan egyszerű dolog.
- N a jó - mondja Uwe végül kelletlenül -,
hagyjuk ezt. De a munkát - és igaza tudatában
kopog az asztalon -, a munkát ésszerűen kell
megszervezni. Csak semmi zűrzavar!
Ezzel Eva is egyetért. Uwe új papírt hoz.
- T é r j ü n k rá a pénzügyekre. Nekem ötven
márkám van. És neked? Mennyit hagyott itt az
öreged?
„Többet, édes öregem, többet" - gondolja
Eva. De ezt nem árulja el. Nem akar még egyszer olyan hibát elkövetni, mint amikor a pincelyukat emlegette.
- Annyit - bólint.
- Jó. És a kert? Leszedhetjük a termést?

-Természetesen, Nagyi csak örülne...
Kiderül, hogy Uwe már felmérte a készletet.
Van bab, borsó és sárgarépa, aztán saláta, uborka, paradicsom. A bab izgatja a fantáziáját.
-Rengeteg változata ismeretes. Szinte mindennap ehetünk babot.
-Megbolondultál?! Mindennap babot? Miért? Azt hiszed, nem jövünk ki a pénzünkből?
- Félre is tehetnénk...
- Vissza akarod adni az anyádnak? Rászolgáltak erre... ők ketten?
Nem, Uwe nem így gondolta. Új melegítőre
gyűjt, de ezt nem akarja bevallani. Zavartan
firkál.
-Egyszerűen kár felzabálni az egész pénzt.
Valami klassz dolgot kellene kezdeni vele.
Eva fejében azonnal merész tervek rajzanak.
- Nagy bulit rendezünk - javasolja.
- Bulit? Mi ketten?
- Dehogyis! Meghívnánk az egész osztályt!
A fiú kétkedve pislog, Eva fantáziája azonban
már elszabadult. Uwe fejét a tenyerébe támasztva hallgatja. Nem vitás, a lánynak vannak ötletei. Ő azonban megmarad a valóság talaján. Száz
márka végül is nem egy vagyon. Az embernek
számolnia kell.
- Csak nekem van száz márkám! - kiáltja Eva.
A fiú meghökken.
- M i é r t nem mondtad mindjárt? Magadnak
akartad megtartani a pénzt? Hát csak tartsd
meg!
- N e m , nem! - Eva annyira megijed, hogy

megragadja a fiú kezét. - A pincelyuk... tudod...
az előbb... nem akartam hencegni...
Uwe elmosolyodik, de visszahúzza a kezét.
Zsebre dugja, mintha csak biztonságba kellene
helyeznie Eva elől.
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Uwe töviről hegyire megismeri a falut. A klüssowiak csodálkoznak. Ki ez a kamasz, akit a kis
Plessin lány mindenüvé magával cipel? Ez a
barátom, Uwe, nézzétek meg jól!
Baumgardtné, aki férjével a szomszéd házban
lakik, gyakran meghívja őket ebédre, és aggódva
figyeli, mi folyik itt. Eva és Uwe nem is sejti
mindezt.
- Csak óvatosan - mondja gondterhelten
Baumgardt a feleségének.
- Igen, óvatosan - feleli az asszony -, a gyanúsítgatás még csak célzás formájában is villámcsapásként érné őket.
Eva hamar megtanulja, miként kell alkalmazkodnia Uwe bogaraihoz anélkül, hogy túlságosan nagy engedményeket tenne. Minthogy a fiúból mindennemű ellenkezés szívós meggyőzési
hajlamot vált ki, hagyja, hogy például a reggelinél ügyrendi és pénzügyi tervekkel foglalkozzék,
ő ezalatt újságot olvas, ahogy apjától látta.
- Nem egészséges, amit művelsz - morogja a
fiú. - Nem szabad egyidejűleg olvasni és enni,

mert étkezésnél a vérnek a gyomorba kell áramlania, nem pedig az agyba.
Eva hirtelen abbahagyja az olvasást. Nagy
szemeket mereszt és közli:
- Nem tudok enni, miközben...
- Miközben?...
- Miközben máshol éhen halnak az emberek,
mi meg csak eszünk, eszünk, amit csak a szemünk-szánk megkíván.
- Mit tehetünk? - kérdezi Uwe.
- Mindenki tehet valamit, te is tudod.
Természetesen tudja ő is. Még aznap elmennek a kis postahivatalba a főtérre, és befizetnek
tíz márkát a szolidaritási számlára. A takarékos
Uwénak szava sincs ellene.
Csak este, amikor halma játékot játszanak a
kerti asztalon, tér vissza Uwe ismét a témára.
- Inkább sakkozzunk, ott az embernek stratégiailag kell gondolkoznia, nagy vonalakban. Érted? Én egyébként tiszt akarok lenni.
Eva keresztbe teszi kezét hátul a tarkóján, és
hintázik a székével.
- A légierőnél?
- A tengerészeméi.
Kis idő múlva Eva hangosan tűnődik:
- Neked már igazi céljaid vannak a sportban
meg a foglalkozásodat illetően, talán másutt is?
Kérdése ártatlanul hangzik. Közelebb kerültek egymáshoz, minden lehetséges problémát
megbeszélnek, megvívják kis csatáikat, és közben igyekeznek egyre jobban egymáshoz hangolódni.

Ám van egy terület, amelytől Uwe óvakodik.
Eva erre nem talál magyarázatot. Korábban ha
vonakodva is, de beszélt az anyjáról. Újabban
már nem. A magánéletére vonatkozó kérdéseknél idegesen hunyorog, s Eva látja rajta, hogy
szívesen kitérne előlük.
Aztán mégis kiböki:
- A b b a a kis szobába, ott fenn, abba sohase
költözöm be. Soha!
Eva ijedten veszi észre, mekkora hibát követett el mindjárt a fiú megérkezése után.
- Csalimadár - állapítja meg Uwe.
- Netán idomított? - kérdezi Eva tompán.
- Miért mondtad ezt az előbb?
A lány megvonja a vállát.
Uwe felkel, és az asztalt megkerülve hozzálép,
már-már emeli a kezét, hogy megérintse. Az
utolsó pillanatban azonban meggondolja magát.
-Bárcsak ne lenne ez a dolog az apáddal! mondja.
- Ha nem lenne - pillant rá Eva -, az összes
többi sem lenne. Te sem lennél itt.
- T a l á n jobb is volna. - Uwe elfordul. Az
almafa kérgét kapirgálja. Majd visszafordul, arcát a lány felé tartja. - Húzz be egyet!
- Mit csináljak?
- Vágj bele a hülye pofámba!
Eva behunyja a szemét, és homlokát a fiú
arcához érinti, csak egy másodpercre, mert tudja, hogy a fiú utál minden bizalmaskodást. Uwe
fogai közé szívja ajkát, és Eva óvakodik bármiféle kérdést is feltenni.

- Játsszunk inkább halmát - ajánlja a lány. Az legalább nem olyan bonyolult.
A fiú idegesen rándítja meg a vállát.
- D e nekem tudnom kell, hogy te azt akarod-e, hogy a kis szobába kerüljek! Tudnom
kell, érted?
- Igen - mondja Eva. - Nem vagyok csalimadár, és ne légy velem bizalmatlan, te csak azért
vagy itt, mert muszáj kiötlenünk valamit, hogy
sose kelljen itt lenned. Micsoda őrület! Csak azt
szeretném tudni, mit tenne most Elisabeth.
- Elisabethtel nem lenne olyan bonyolult a
dolog - állítja a fiú.
Eva összeszorítja a száját, nehogy elnevesse
magát. De most Uwe nevet. Szemben ül Évával,
állát a kezébe támasztja, és teli szájjal nevet.
- Szóval még mindig csalimadárnak tartasz?
- évődik a lány.
- De még mennyire!
Eva felugrik, szétterjeszti karját, és madár
módjára billegeti a fejét.
- Trilili, pip-pip. Sajnos nem tudok repülni!
Uwe felnevet.
- Kerge tyúk.
Ez most kritikus pillanat volt. Mindketten
megkönnyebbülnek, hogy átvészelték. Este Eva
mégsem tud elaludni. Most benne vert tanyát a
bizalmatlanság. „Mindent megkíséreltem - gondolja. - Voltam Vera Meinhardtnál és Tempelnénél, apát a végsőkig hergeltem. Védekeztem,
és azalatt Uwe egyre közelebb került hozzám,

olyan közel, hogy én ajánlottam neki, lakjon nálunk. De milyen áron?"
Másnap reggel eloszlanak az éjszaka folyamán
támadt kételyek. Jókedvűen jelenti Uwénak:
- Ma bemutatom neked a barátomat. Breedei
lakos - meséli, miközben folytatja a főzőcskét. Bitangul jóképű, belevaló, még szőkébb is, mint
te. Ugyanis rajongok a szőkékért, csak hogy
tudd. Ha megsimogatod, mintha selyemből
volna.
- N e m vonz olyan vészesen, hogy simogassam - morog Uwe.
- És erős! Fogalmad sincs, milyen klassz, mikor az ember fölkapja.
- De hát mi a fenének cipel?
- Ha rendes vagy hozzá, téged is visz.
Uwe gyanakodva végigméri a lányt.
- Megint átejtesz...
Eva nem zavartatja magát, és Breede felé menet mindvégig őrizgeti a titkot. Uwe vonakodva
hajlandó kerékpárra ülni, de Csavargó karámjánál már ugyanúgy elszabadulnak az érzelmei,
mint Évának. Kezét a haflingi ló felé nyújtja,
hogy megsimogassa.
- Igen - mondja -, gyönyörű állat! Ezt még
itatni is élvezet.
- É n már itattam - büszkélkedik Eva. - É s
már a szőrét is keféltem. Nemcsak azért van itt,
hogy gyönyörködjünk benne, gondozni és ápolni is kell. Ha van időm, mindig kijövök a lovascsoport edzésére.

Uwe a szomszédos falubeliekkel szinte jobban
megismerkedik, mint a klüssowiakkal.
Lorenz Lau lép oda a lányhoz. Uwéra pillantva azt kérdezi:
- A te srácod?...
Eva alig leplezett büszkeséggel bólint.
- Megjárja... - bólint Lorenz. Ez nála elismerést jelent.
Ebédre Eva és Uwe a vendéglőben házi hurkát és sült krumplit rendel.
- M i l y e n jól csinálják ezt itt - csodálkozik
Uwe. - És milyen olcsó!
Eva minden dicséretnek örül, mintha csak őt
illetné. Újabb és újabb meglepetéseket eszel ki.
Hazafelé már nem az országúton mennek, hanem jókora kerülővel az erdőn keresztül. Egy
tisztáson, a magas fű fölött látják, hogyan vibrál
körös-körül a párás levegő. Egymásnak támasztják a kerékpárokat, és leheverednek.
- Hallod? - kérdezi Uwe.
-Mit?
- A csendet. Hallani lehet a csendet. Érdekes.
- Inkább szomorú. A te városi füled számára
a lárma a természetes, és most cseng-bong, mert
nem hallasz semmit.
-Mesélj valamit, különben elalszom... dünnyögi a fiú kis idő múlva.
Eva habozik. Majd farzsebéből előkotorja a
versekkel teli, agyongyűrött szótárfüzetet. Halkan olvasni kezd.
Uwe fölül. Nézi a lányt, miközben olvas, és
amikor Eva felemeli a fejét, ujjával végigsimít a

homlokán. Olyan óvatosan, hogy a lány behunyja szemét, és moccanni sem mer.
Késő délután érnek vissza Klüssowba. A kerékpárokat a ház mellett hagyják, és leszaladnak
úszni. Fürdés után a napon szárítkoznak. Csak
a hajukhoz van szükség törülközőre.
- A breedeiek bírnak téged - mondja Eva. Biztosan te is lovagolhatsz majd egyszer. Még
van egy hetünk.
- Egy hét alatt nem tudok megtanulni lovagolni!
- Dehogynem, lépésben, fog az menni! Én se
csinálom még jól. Tudod, mit fogsz hazavinni
emlékbe? Izomlázat!
Uwe karjára támaszkodik, csöndben ül, lábát
a vízbe lógatja.
- Egy hét hosszú idő, nem gondolod? - kérdezi Eva.
- Egy perc - mondja a fiú nem több. öt
napja vagyok már itt, és úgy eltelt, hogy észre
sem vettem. Pedig ez az öt nap olyan zsúfolt
volt, mint máskor öt hét.
- Szép volt?
- Valószínűtlenül... Mindig azt hittem, hogy
vidéken unalmasabb, mint a városban. És éppen
fordítva van.
- Na igen, neked. Az újdonság mindig érdekes.
Most a lány lesz szótlan, hagyja, hogy a másik
beszéljen. A fiú észreveszi.
- Talán gombóc van a torkodban?
- Igen - mondja a lány. - Fulladozom a gon-

dolattól, hogy Klüssow számodra kelepce, én
meg a csalimadár. Nem hiszem, hogy szépnek
találod ezt a helyet.
- Miért ne? Mi köze ennek az anyámhoz? Azt
hiszed, képes lennék alakoskodni?
» És én - gondolja Eva nyugtalanul -, én talán
igen?" Feláll, összerázkódik, mintha a hidegtől
borzongott volna meg.
- Menjünk haza! - javasolja.
Eva hangulata továbbra is nyomott. Jóllehet
hosszú és fárasztó volt a nap, alig eszik valamit
vacsorára.
- Legalább egy tojást egyél - aggodalmaskodik Uwe. - Csak csipegetsz.
Eva ránéz.
- A madarak csipegetnek...
- Mindig azt a csalimadarat dörgölöd az orrom alá... Inkább visszaszívom - dünnyögi
Uwe.
- Nem számít. Amit mondtál, megmondtad.
Pedig én mennyi mindent megpróbáltam, többet, mint te. Voltam az anyádnál is! Nem tudtad?
A fiú meglepődve teszi le a poharat, amelyből
éppen inni akart.
- Most már tudom. Azelőtt mindent tőle tudtam meg.
Eva a Tempelnével folytatott beszélgetés
minden egyes szavát megjegyezte, sokszor végiggondolta, és ha vonakodva is, de igazat adott
az asszonynak. Most csodálkozik, hogy Uwe

í

ennyire megdöbbent. Talán az anya nem volt a
fiával éppolyan őszinte?
Uwe a fejét rázza.
- Mi mások vagyunk, mint ti, érted! Ti hajba
kaptok, mindent egymás arcába vágtok, és ennek megvan a maga jó oldala. Apád tombol, és
nekilök az asztalnak, ami igazán nem szép, de
még mindig jobb, mintha állig begombolkozna.
Nem tudom, hogyan magyarázzam ezt meg...
Magam sem értem, miért tudok veled beszélgetni, az anyámmal pedig nem. Talán nagyon is jól
megértettük egymást valamikor, túlságosan is
jól, elég volt egy tekintet is. Azt hiszem, ez abból
adódott, hogy nem volt velünk harmadik, egy
apa vagy testvér... így aztán én mindent az
anyámnak meséltem el, ő meg nekem. Mi történt a hidegkonyhán, mi volt az iskolában, mikor
mit gondoltunk. Senki sem zavarta köreinket,
aztán felbukkant apád. Hirtelen ott volt ő, aki
jobban meg is értette; nyilván, hiszen idősebb.
Ezt én azonnal észrevettem. És mégis fura, de...
egyre inkább eltávolodtunk egymástól. Én
már... csak a fia voltam.
Igyekezetében, hogy megmagyarázza Évának
azt, amit maga sem ért, előrehajol az asztal fölött, és karját a lány felé nyújtja. Eva megfogja
a kezét, és azt mondja:
- De hiszen éppen az vagy, egyszerűen a fia.
Talán tudnál vele csókolózni?
A fiú visszahúzódik, és ellenségesen mered rá.
Eva mégis merészen folytatja:
- Én mindenesetre kevesellném, ha csak fiam

volna, vagy csak apám. Másra is szükség van,
vagy nem?
- Semmit sem értesz, semmit! - kiáltja Uwe.
De a fiú tudja, hogy Eva nagyon is közel jár
az igazsághoz. Ez még inkább felbőszíti, és hallgat. Sosem mentek ilyen korán aludni.
Másnap Uwe összeszedi magát, rossz hangulatán mégsem tud teljesen úrrá lenni.
Eva úgy tesz, mintha semmi sem történt
volna.
Együtt karikáznak át a keskeny vízparti úton
Paperowba, ahol kellemes, sima a part, és ahol
a városiak annyi nyaralót építettek, hogy a helység csaknem elvesztette már falusi jellegét. Természetesen Évát itt is jól ismerik. Nem sok fáradságába kerül, hogy rábeszélje Steinmüller
apót, csónakján vigye őket magával horgászni.
A hetvenéves, izmos öreg szemlátomást örül
a kíséretnek. Számtalan történetet, adomát ismer, jól jön a hálás hallgatóság. Uwe érdeklődéssel figyeli az öreg előadását a horgászás műhelytitkairól. Eva reménye valóra vált, a fiú felenged, és még hazafelé is nevet Steinmüller apó
horgászkalandjain.
Amikor este a tévében egy szerelmi történetet
néznek, Eva megkérdezi:
- Csókoltál meg már lányt?
- Nem rád tartozik - utasítja vissza nyersen
Uwe.
Eva, akit bosszant a válasz, hetykén rávágja:
- Nekem is megvan a magam titka.
Egy idő után megszólal Uwe:

- Biztosan azzal a fura nevű Lauval csókolóztál.
- S e m m i közöd hozzá! Te vagy fura, nem
Lorenz - nyelvel Eva felháborodva.
- Szóval titkolódzol?!
- És ha igen, mennyiben tartozik az rád?
Uwe most már csökönyös.
- Megcsókoltad?
- Lorenzet is és még másokat is!
- Mikor?
- Ahogy éppen kijött a lépés.
- Hol történt? - faggatózik tovább Uwe.
-A születésnapi bulikon cseresznyeszedést,
zálogosdit szoktunk játszani, és a kertben, a hintán. .. - A lány az ajtóhoz megy. - Na, most már
mindent tudsz. Jó éjszakát!
A fiú követi, és vállon ragadja.
y
Akkor neked már mindegy - mondja, és
merev ajkakkal hevesen szájon csókolja.
Eva kiszabadítja magát, nyaka tövéig elpirul
és kiabál:
- Ezt soha többé ne tedd, soha!
Fenn a szobájában alig tud magához térni. Ez
aljas támadás volt, mint annak idején a pályaudvar előtt!
Eva reggelre már rég megbocsátott, amikor a
fiú elnézést akar kérni.
- Ugyan - mondja Eva -, hülyék lennénk, ha
a hátralevő hetet veszekedéssel tennénk tönkre.
Ha meggondolom...
-Mit?
- Semmi, semmi... Már csak hat napunk van.

- Hat napunk - ismétli a fiú.
- Igen. És mire ez a hat nap elmúlik, tudnunk
kell, mit akarunk.
Uwe bólint. Fel-alá járkál, lazítja a vállát.
Majd megszólal:
- Először is lenyírom a füvet.
23.
Uwe nem veszi mindjárt észre a kerítésnél
ácsorgó fickót. Csak akkor figyel fel rá, amikor
az karjával a fehérre festett fakapura támaszkodik, és a képébe vigyorog. Gyors oldalpillantást
vet rá. Milyen idős lehet: tizenhét-tizennyolc
éves? Uwe a fűnyíró géppel zakatol a kertkapu
közelében. Közben szemmel tartja az idegent.
Ekkor a fiú megszólítja:
- M i t csinálsz te a kis Plessin lánynál? Te
vagy itt a kertész, a házmester vagy a hágató,
vagy mi?
„Mi az a hágató - gondolja zavarodottan
Uwe -, valami gyalázkodás?" Habozik, hallgat.
- Süketnéma vagy? Az én nevem Schack - a
fickó fennhéjázóan kihúzza magát. - Engem itt
ismernek. Én itthon vagyok. Jó lett volna, ha te
mutatkozol be.
- Neked? - kérdezi Uwe.
- De még mennyire! Megjelenik itt egy krapek, és befészkeli magát a kicsikénél. Mit szól
majd ehhez az állatorvos?
Uwe felméri a másik testalkatát. Nem áltatja

magát, kemény dió lesz, idősebb és erősebb nála,
semmi kétség. A fiút izgalom keríti hatalmába,
akárcsak verseny előtt, és mozgatni kezdi a vállát. A másik rögtön megérti. Gúnyolódva vicsorít.
- Egy ilyen kis csajjal igazán nem szabadna hergeli tovább a fickó.
Uwe megdühödik.
- I t t Klüssowban talán a disznókat hívják
Schacknak?
- Gyere csak ide! - kiáltja Uwénak.
- Gyere te! - válaszolja amaz.
És Schack jön. Kinyitja a kertajtót, és kacsázó
járással közeledik.
Uwe agyán még átvillan, szerencse, hogy Eva
éppen Baumgardtnéhoz ment mosóport kölcsönkérni. Aztán kap egyet az arcába. Kézzellábbal védekezik. Schack elgáncsolja, Uwe elesik. A verekedés kezd elfajulni. Uwe nem hagyja magát, a fickó is támad, és mert látja az ellenállást, addig nem nyugszik, amíg Uwe el nem
terül a földön.
Schack feláll.
- Na, egyelőre elég - lihegi -, ez most betömi
a szemtelen pofádat. Legközelebb majd jobban
megválogatod, kivel pimaszkodsz! - Leporolja a
ruháját, és odébbáll.
Uwe feltérdel.
- Te disznó, disznó! - ordítja.
Vagy talán csak suttogja. Hangja nem akar
engedelmeskedni. Tehetetlenül mered az idegen
után, míg annak rőtvörös üstöke el nem tűnik a

bokrok mögött. Karja remeg, mikor a lenyírt
fűszálakat kiszedi a hajából, ruhájából. Sajgó
bordákkal vánszorog a fürdőszobába. Nem a
fájdalom a legrosszabb, hanem a tudat, hogy
alulmaradt. Mire jó az a sok edzés, ha jön egy
ilyen alak, és kikészíti?!
így talál rá Eva. Uwén csak egy tornanadrág
van, a verekedés nyomai jól láthatóak. Éppen
vízzel hűsíti feldagadt arcát. Eva kérdéseit elereszti a füle mellett. Végül mogorva arccal kérdezi:
- Ki az a Schack?
-Detlev Schack!
Eva már érti, miről van szó.
- E z t megkeserüli! - Az öklét rázza. - Csak
arra várt, hogy elmenjek, és neked eshessen, a
strici! De én tudom, hol találom meg. Ezt még
megbánja!
- Hol lehet megtalálni?
- Betör ide, amíg én távol vagyok! Ez magánlaksértés, fel fogom jelenteni!
Uwe csitítja.
- Hol találom? Ezért fizetnie kell, de ez kizárólag az én dolgom. Mondd meg inkább: kicsoda
ez a Schack? A barátod?
Eva nevet.
- Szívesen adja itt az izompacsirtát, rámenős
pökhendi alak, semmi több. Különösen a nála
fiatalabbak előtt játssza meg magát.
- Gyakran verekszik?
- E z az erős oldala! Egyedül nehéz elbánni

vele, tudod? Ha meg többen mennek ellene, az
nem fair.
- Hány éves?
- Tizenhét.
- A tsz-ben dolgozik?
- Ipari tanuló a városban, egy építőipari vállalatnál. Nem kell őt komolyan venni, Uwe. Különben is kollégiumban lakik, ritkán van itthon.
Ma is talán csak azért, mert vasárnap van, vagy
pedig szabadságot vett ki.
- Micsoda egy társaság a tiétek! Épp egy ilyen
alakot nem vesztek komolyan?
- Már tudom, mit csinálok. Elmegyek az apjához. Az öreg Schack rendes ember.
- Az öregeket segítségül hívni, jobb nem jut
az eszedbe? - Uwe előveszi a konyhaszekrényből
a reszelőt, és vadul reszelni kezdi a zöldséget.
Eva aggódva nézegeti a fiú arcán a sérüléseket.
- Uwe, ne húzz ujjat Schackkal! Nem bírod
elintézni.
Uwe rendületlenül reszel.
- M i k o r régebben megagyalva hazamentem,
anyám azt mondta: fiam, nem az a művészet, ha
értelmetlen csatározásokba bocsátkozol, hanem
ha győztesen kerülsz ki belőle.
- így van - helyesel Eva -, és Schack ellen
harcolni értelmetlen.
A fiú víztől csöpögő kezét a magasba emeli, és
olyan dühösen fordul meg, hogy Eva ijedten
hátrál.
- Miért, miért? Mert erősebb nálam? Azt akarod bemesélni, hogy az ember szó nélkül tűrje

el, ha valaki disznó módra viselkedik? Tisztában
vagy vele, hogy ez mit jelent?
- Igen - mondja a lány -, Schack disznóságokat hordott össze, és te nyomban ugrottál! Rá se
kellett volna hederíteni. Ez sokkal okosabb lett
volna!
Uwe azonban válaszra sem méltatja, komoran
megy el mellette. Egyedül hagyja a konyhában,
süsse csak a lány a krumplis lángost.
Ebédnél Uwe hirtelen leteszi a villát.
- Most mondok neked valamit. Én nem tartozom azok közé az okos emberek közé, akik mindig megőrzik előkelő nyugalmukat, ha mások
szart kevernek. Inkább azokat tisztelem, akiket
nem lehet megfélemlíteni, és inkább hagyják
magukat holtra verni, de nem tűrik el az igazságtalanságot. Nem az a lényeg, hogy milyen erős
az ellenfél. Leningrád több mint két évig volt
blokád alatt, és nem adta meg magát. Talán az
értelmetlen volt? És a vietnamiak harca az amerikai túlerővel szemben, az is értelmetlen volt?
Mindig ugyanarról van szó: igazságról vagy
igazságtalanságról.
- É s neked természetesen igazad van, mint
mindig - mondja Eva -, pedig csak csűrödcsavarod... Megsértettek, és most dühös vagy
Schackra. Én is dühös vagyok rá. De azért még
nem tetszelgek magam előtt, mintha én volnék
az igazság bajnoka.
Uwe fölnevet.
- Te meg az igazság bajnoka!
Eva megkönnyebbül. Már nem tart a fiú ma-

gasröptű szónoklatokat. De szórakozott arckifejezése, nyugtalan mozdulatai jelzik, hogy valami
erősen foglalkoztatja. Minden házimunkát Évára hagy. A lány látja, hogy elaludt a kertben az
almafa alatt.
Még hat értékes napjuk van hátra.
- Mit csinálunk ma? - kérdezi Eva.
Uwe legyint.
- Semmit. Semmit, amíg ezt a dolgot el nem
rendezzük. Ha segíteni akarsz nekem, akkor puhatold ki, a faluban van-e még Schack!
Eva sóhajtva nekiindul. Mikor visszaér, Uwe
már eltűnt.
A fiú minden ösvényt végigvizsgál a környéken. A legtovább egy pataknál időzik, amely
nem messze a mezőn keresztül a tó felé kanyarog. Helyenként körülbelül öt méter széles, s ez
a távolság Uwénak a sportpályán aligha okoz
nehézséget, ott azonban hosszan nekifuthat.
Most olyan helyet keres, amelyet rövid nekifutással is átugorhat. Rekkenő a hőség, de ő szorgalmasan próbálkozik. Izzadtan és kimerülten
keveredik haza.
- Hogy nézel ki! Mit csináltál?
- Kell a kondi, gyermekem.
- Minek?
- Menjünk úszni.
Eva már régóta kint ül a stégen, amikor Uwe
felhúzódik mellé.
- Hol van Schack?
- Farkaséhes vagyok - mondja Eva.
- Hol van Schack?

-A faluban. Ügy van, ahogy gondoltam, a
szabadságát tölti.
Hazabaktatnak. Eva vastag hurkát csavar a
törülközőkből.
- Akkor most mi lesz? - kérdezi a lány.
- Hallgass. Hagyd Tempelt dolgozni.
A takarékossági terv is felborul. Uwe két hatalmas szelet húst nyel el. Eva lassan, étvágytalanul rágcsál.
- Uwe, ne húzz ujjat vele!
A fiú hóna alá csap egy takarót, kimegy a
kertbe, az almafa alá.
24.
A klüssowi vendéglő két hársfáról kapta a nevét.
Ezek a hársak beárnyékolják a piros cseréptetőt,
a bejárathoz vezető lépcsőket és fönt a cégtáblát:
A Hársfához. Hétvégeken és meleg nyári estéken a villatulajdonosok is kint ücsörögnek a
kerthelyiségben, ahonnan a tó felett ellátni egészen a város távoli tornyaiig. A téren, a mohos
tetős kis templom és a harangtorony előtt autók
parkolnak, tükörképük a szemközti bevásárlócsarnok hatalmas üvegtábláiban pompázik. Itt
van a buszmegálló is és nem messze az iskola.
A tér egyik sarkában postahivatal húzódik meg
szerényen. Klüssowban futballpálya és természetesen községi könyvtár is van, de a terefere
központja és a fontosabb események színtere
mégiscsak a templomtér. Innen néhány lépés-

nyire van a vendéglő. Az árnyas téren egymás
mellett üldögélnek az öregek, esténként itt találkozik a klüssowi fiatalság is. A hársfák susogását
túlharsogják a táskarádiók. Azelőtt Eva gyakran
járt ide, de mióta Uwe náluk lakik, semmi kedve...
- Indíts! - mondja Uwe, és megköti a tornacipő fűzőjét.
Eva kelletlenül követi. Békésen terül el előttük a tér. Az árnyak már ferdén esnek a macskakövekre. Színesen fénylenek a templomablakok.
- Ott... - Uwe nekilódul.
A kamaszok gyűrűjében ott áll Schack. A lányok vihogva összedugják fejüket, kihívóan hátravetik hajukat. A zene elhallatszik a padokon
ülő öregekhez is.
Uwe hosszú léptekkel halad át a téren. Minden tekintet feléje fordul. De ő nem néz se jobbra, se balra, csak Schackot keresi. Mikor előtte
áll, hirtelen csend lesz.
Uwe megszólal:
- Talán idecsődült Texas?
A kör összébb húzódik. Schack, kezét nadrágzsebébe süllyesztve, megvonja a vállát.
- Ne pofázz hülyeségeket!
- Hülyeségeket? Itt, a barátaid előtt mondom
neked, hogy disznó vagy. Kérdezd meg tőlük:
hülyeségeket beszélek-e?
- De még mennyire, hogy hülye vagy! Nézzétek csak a képit, a gyönyörű monokliját. Úgy
látszik, akar még egypárat.
- Csak próbáld meg! - kiáltja Uwe hangosan.

Schack nekilendül, de a levegőbe kaszál, mert a
fiú kitér előle.
- Schack, Schack - szinte ugatja a szót Uwe,
így aztán a név egymás után úgy hangzik, mint
valami szitkozódás. - Schacknak hívják a klüssowi kant!
Mindenki nevet.
- Húzz be neki, Schack! - kiáltják néhányan,
de figyelmeztetés is felhangzik imitt-amott: Vigyázz, öcsi!
Végül a társaság két táborra szakad. Uwe valamivel magasabb, mint Schack, meg soványabb
is. Schack ledobja magáról zekéjét, és meglendíti a karját.
- Gyere csak közelebb, te nagypofájú!
- M i é r t ? Ki akar itt verekedni?... Csak az
használja az öklét, akinek nincs esze.
- Gyáva!
- Na gyere, fogj meg, ha tudsz!
Schack bedől neki. Szerencsét próbál a futásban a szerencsétlen, és nem is sejti, kit kerget.
Uwénak nem okoz fáradságot, hogy lerázza,
könnyen megugrik előle.
Schack zihálva áll meg a kergetődzés után.
Uwe odakiált neki:
- Csak hogy ne strapáid magad fölöslegesen:
ha nem is vagyok bokszoló, de atléta, az igen!
- Akkor neked a lábadban van az eszed - lihegi Schack. Visszafordul, és felveszi a zekéjét.
Nagy lendülettel dobja a vállára. - Szarházi folytatja -, minek játszod meg itt magad? Majd

még elmegy a kedved a vigyorgástól, a csajoddal
együtt.
Uwe nehezen palástolja elégedettségét, mikor
Eva mellé lép.
- Menjünk - mondja a lánynak.
Eva oldalról pillant a fiú boldog, felszabadult
arcára.
- N e m a városba akartál menni a virágokat
megöntözni?
- De igen.
-Reggel indulj, méghozzá jó korán. Aztán
legjobb, ha mindjárt otthon is maradsz. Nemhogy öt napunk sincs már hátra... Nem lesz egy
sem.
Uwe úgy mereszti a szemét, mint aki rémet
lát.
- Úgy ám - erősíti meg Eva. - Vagy azt hiszed, még egyszer kitehetjük a lábunkat a házból? Azután, ami most történt? Schack szabadságon van, és kerít rá időt, hogy valamelyik
bokor mögül meglessen. Csak nem gondoltad
komolyan, hogy ezzel elintéződött minden? Ellenkezőleg!
- T a l á n vakond vagyok, hogy elássam magam?
- Megfizetsz a történtekért...
- Félsz - mondja a fiú megvetően -, hiszen te
félsz!
- Neked pedig, úgy látszik, annyi eszed sincsen, hogy félj.
- Nem az én formám - mondja Uwe haragtól
és csalódástól sápadtan. - Ha neked egy dekkoló

alak kell, az nem az én formám... Minden más
lány büszke lenne...
-Büszke rád? - Eva felnevet. - Felfuvalkodott béka!
Mindketten elkeserednek, egy szót sem szólnak többé a hazafelé vezető úton. Megszaporázzák a lépteiket. Mintha egymás elől menekülnének. A ház előtt Uwe szembefordul a lánnyal.
Arca most olyan, mint amilyennek Eva néhányszor már látta: kemény és makacs. Idősebbnek
látszik a koránál.
- Tehát? - kérdezi a fiú. - Egy szavadba kerül,
és elmegyek. De tudnod kell, hogy akkor örökre.
Sürgető pillantására ideges pislogás a válasz.
Eva nem szól egy szót sem. Hirtelen Elisabeth
áll előttük.
- M i é r t meredtek rám úgy, mint egy rossz
szellemre? - kérdi.
- Ó, Elisabeth, te drága!
Eva megkönnyebbül, és átöleli barátnőjét.
Öröme kissé szertelen, talán épp azért, mert
valójában régóta eszébe sem jutott Elisabeth.
Elisabeth csodálkozva nevet.
- Csak beugrottam hozzátok apám kerékpárjával, de már egy örökkévalóság óta várok. Sötétedés előtt haza kell érnem.
Nos, ez mind rendben van, de előbb Elisabethnek mesélnie kell. Miért éppen ma jött,
miért épp ezen az estén és nem sokkal korábban?
Mindennek megvan az oka, amint kiderül. Elisabeth ugyanis találkozott Manfréddal, és tőle
hallotta, amit mások nyilván már régen tudnak.

A lány nehezen palástolja, hogy mellőzöttnek
érzi magát.
- Persze nem akarok rátok akaszkodni mondja. - És kíváncsi sem vagyok. Küldjetek el
nyugodtan, ha zavarok.
Uwe tehát mindent elfecsegett a barátjának.
És még azt mondják, hogy a lányok nem tudnak
hallgatni! A fiú kekszet, üdítőt hoz Elisabethnek, játssza a figyelmes házigazdát. Évával is
fesztelenül társalog, hosszú lábát keresztbe rakva ül a karosszékben. Csak Elisabeth kérdésére,
hogy mi történt az arcával, jön átmenetileg zavarba. Elisabeth pillantása ide-oda vándorol
Eva és Uwe között.
- N e m vagyok kíváncsi - hajtogatja -, akár
egy szót se szóljatok.
Uwe uralja a helyzetet.
- Miért ne mondanánk el bármit is? - mondja
könnyedén. - Magad is látod, Eva és én összebarátkoztunk.
- És a szülők? - kérdezi Elisabeth.
- Éppen egymást szórakoztatják. Talán gyászoljunk emiatt?
- Szó se róla... De ez a váratlan fordulat... Elisabeth még mindig alig tud magához térni a
csodálkozástól. - Azt hittem, Manfréd át akart
ejteni...
- N e m lett volna férfias dolog - jegyzi meg
Uwe szemrehányóan. - Egyébként legközelebb
hozd magaddal őt is. Mondd meg neki.
- Mi az, hogy legközelebb?
- Holnap. Mindkettőtöket meghívlak.

- Meghívunk - szól közbe Eva.
- Rendben - mondja Elisabeth -, szólok neki.
De most vendége van.
Uwe erről is tud.
- A z unokatestvére Berlinből. Őt is hozzátok el.
„Talán még a nagyanyját is - gondolja Eva
dühösen. - Hát itt mindenről nélküle döntenek?"
-Akkor Ingrid is jön - közli.
- Rendben van, jöjjön Ingrid is.
Elisabeth döbbenten hallgatja, ahogy a „háziak" rögtön egész haditervet adnak elő. Ebédre
sült kolbász lesz, utána nyilván elmennek majd
fürödni, és az este, az lesz csak igazán szép!
Természetesen mindnyájan ott maradnak éjszakára. Elisabeth tiltakozik:
- Ez kizárt dolog, hogy képzelitek? Azt hiszitek, a szüleim ezt megengednék? Nagyanyád
nincs itt, Eva, és az apád sem.
Hát akkor a városiaknak el kell érniük az utolsó buszt. No, ezt megbeszélték.
Uwe hozzáfűzi:
- N e m holnap. Holnapután.
- Miért?
A fiú Évára néz. Majd azt mondja:
- Valamit még el kell rendeznem.
Elisabeth az órájára pillant, indulnia kell.
- Tehát holnapután?
-Oké!
Eva és Uwe sokáig integetnek a távozó lány
után. Amikor azonban eltűnik a szemük elől,

még mindig ott állnak a kapuban, és nehéz a
szívük. Uwe vár, és minél tovább vár, annál
fenyegetőbb lesz a csend. Eva is érzi ezt.
- Hozd rendbe a dolgot - mondja -, ha nem
megy másképp. Végül is - fűzi hozzá bosszúsan
- a saját csontjaidat kockáztatod, és nem az
enyémet!
Hosszú hallgatás után a fiú halkan megkérdezi:
- Neked közömbösek az én csontjaim?
- Éppen emiatt vesztünk össze az előbb...
- De a te csontjaid, azok neked fontosabbak?
- Az én csontjaimról itt egyáltalán nincs szó.
- M á r úgy értem, elvileg. Tudod, Eva mondja a fiú, és hangja melegen cseng -, én
például nem kockáztatnám a te csontjaidat. Azt
hiszem, mindent eltűrnék, ha a te csontjaidról
lenne szó.
így még sohasem beszélt vele a fiú. Az alkonyatban Uwe arcát homály fedi, a lány hátrál.
Uwe követi. Majd Eva bizonytalanul mondja:
- Hagyjuk békén egymás csontjait! - Átszalad
a kerten, és már a házból kiáltja nevetve: - Gyere, te öreg csont, te!
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- Már itt is van - jelenti Eva, és a konyhaablakon át az utcára mutat.
Uwe tejlevest főz. Csak futólag emeli fel a
fejét.

- Semmi pánik, gyermekem, hiszen ezzel számoltunk.
Később Eva arra figyel fel, hogy Uwe a poroló
rúdján függ. A tizedik húzódzkodás után a nyakán kidagadnak az erek, háta fénylik. Az egylábas térdhaj lítással, a fiú unszolására, Eva egyszer már megpróbálkozott, de már az első guggolásból alig tudott felegyenesedni. Uwe most
vagy hússzor megcsinálja. Hagyatt fekve rázza
ki a lábát.
- Mire jó ez? - sóhajtja Eva.
- Várd ki a végét!
Igen, ha ő is olyan higgadt lenne! Uwe azonban szemlátomást jól megtanulta ezt a mesterséget.
- Semmi sem rosszabb - oktatja a fiú -, mint
verseny előtt idegeskedni.
Eva nem érti Uwe bizakodását. Hogyan védekezhet az ember egy orvtámadással szemben?
A fiú hamiskásan nevet.
- Ha erre egyáltalán sor kerül. Még egyszer
nyíltan kiállók elé.
- Schack nem lesz még egyszer olyan hülye.
Komolyan azt hiszed, hogy ebbe belemegy?
- Várd ki a végét!
Nem marad más hátra. Eva titkos reménye,
Koga, aki nem hagyja elfajulni a dolgot. Természetesen erről egy szót sem szól. Uwe halálosan
megsértődne, ha megneszelné, hogy ő másvalakiben reménykedik. A fiú lazít, ahogyan ő
mondja. Olvas, kanalazza a tejlevest, amit Eva
utál. Aztán összeszámolja a holnapi kiadásokat.

- Ha elveszünk hét márka ötvenet az én pénzemből, és ugyanennyit a tiedből, az nem lesz
elég, egye meg a fene! Tulajdonképpen nem
engedhetnénk meg magunknak a vendégeskedést. De ha tíz márkát a te pénzedből és tízet az
enyémből...
- Hagyd abba! - szól rá Eva. - Mindig ez az
enyém és a tiéd, már beteg vagyok tőle... Az én
pénzem a te pénzed, az én barátom a te barátod,
sőt - fűzi hozzá némi habozás után - az én
csontom a te csontod. Mondd egyszerűen: a mi
pénzünk.
Mint mindig, amikor megörül valaminek,
Uwe az öklét most is a szeméhez nyomkodja.
- Rendben van, tehát: a mi csontunk.
- Ó, te idétlen! - mondja Eva mérgesen, de
azért nevetnie kell.
Még gyakran nevetnek a nap folyamán. Néha
csak egymásra kell nézniük, és nem állják meg
nevetés nélkül.
A döntő órát Uwe a következő szavakkal vezeti be:
- No, most fogjuk vásárra vinni a csontjainkat.
Ez akasztófahumor a javából, mindketten
tudják.
- Várj csak! - súgja Eva a kapunál. Kiszalad,
és hosszan fürkészi az utcát. - Semmit se látok.
De azért Schack itt leskelődhet valahol!
- Az a dolga.
Elindulnak. Szinte fellélegeznek, amikor vé-

gül megpillantják Schackot. A haverokkal ácsorog a templomtéren.
Ezúttal Eva nem marad le, követi Uwét. Sőt
ő az, aki először megszólal.
- Detlev Schack - Eva hangja jól hallhatóan
cseng a téren
miért támadsz rá itt, nálunk,
Klüssowban egy idegen fiúra, és miért vered
össze? Egyáltalán miért settenkedtél a házunk
körül? Talán minket vártál? Nos, itt vagyunk!
Schack tétovázva kilép a körből. Még az augusztusi hőségben is vállára Vetve hordja a bőrdzsekit.
- Veled semmi dolgom, te kis varangy. Kopjál le!
- Nem válaszolsz?
- A srácod pofátlankodott velem. Schacknál
ez nem járja.
Eva neki akar rohanni. Uwe elétartja a karját.
- Te engem klüssowi kannak neveztél - fordul Schack most Uwe felé.
- Az is vagy.
- Te pedig gyáva, szarházi alak.
A háttérből egy mély hang nyomatékkal állapítja meg:>
- Gyávának azért éppenséggel nem mondható. - Ez Koga.
- Akkor maradjon itt - vonja le a következtetést Schack. Uwe felé tart. - Maradj, ha nem
vagy beszari!
Uwe erősen a szemébe néz. Épp a kellő pillanatot kell megragadnia, egy másodperc törtrészét, mert Schack villámgyors támadásra készül.

Feszülten lesik egymás mozdulatát. Schack
megtévesztésül többször előrelendíti a karját.
Uwe rándul egyet-egyet, izmai feszesek, és csak
akkor hajlik félre kissé, amikor a másik valóban
ütni akar. Ám a gyors mozdulatnál Uwe elveszti
egyensúlyát. Elesik, de nyomban felpattan,
majd sántikál, a térdét tapogatja, arca eltorzul.
A fiúk és lányok között, akik eddig lélegzetvisszafojtva figyeltek, mozgolódás támad.
- Hagyd békén, Schack! Hagyd a fenébe!
Uwe erősen sántikál, a menekülés útját keresi.
Schack, aki már biztos győzelmében, nevet. Már
nem lehet visszatartani.
-Futóbajnok, derbicsődör, most ügess, ha
tudsz!
Eva együtt fut Uwéval.
- Kapaszkodj belém! - mondja.
A fiú félrelöki.
- M a r a d j , ne zavarj!
A lány semmit sem ért. Látja, hogy Schack
egyre közelebb kerül a fiúhoz.
- Fuss, fuss! - kiáltja kétségbeesetten.
Uwe megtévesztő utat választ. Ahelyett hogy
hazafelé menekülne, a postaépület előtt botladozik, majd céltalanul biceg tovább, mint egy meglőtt nyúl. A különös most már csak az, hogy bár
Schack teljes erejéből fut, a távolság köztük alig
csökken.
Ez izgalomba hozza a sportkedvelő klüssowi
fiatalságot is. Futva kísérik az egyenlőtlen párviadalt a falun kívül is. Schack már nem nevet.
Talán fölmerült a gyanú, hogy itt valami nincs

rendjén. Talán már feladta volna a küzdelmet,
ha nem a haverok szeme láttára folyna, és nem
kísérnék őket a buzdító kiáltások, amelyek éppen úgy szólnak neki, mint Uwénak. így azonban lehetetlen abbahagyni. Detlev Schack nem
engedheti meg, hogy egy sérült ellenfél kifogjon
rajta.
A mezőre érve Uwe lassít, Schack utolsó erejét is összeszedi. A városi tacskó szemlátomást
nem sejti, hogy a közelben útjukat állja a patak,
ostoba módon épp arrafelé szalad.
- Most elkapom! - lihegi Schack.
És akkor következik a nagy attrakció. Hányszor gyakorolta Uwe, hogyan kell váratlanul
gyorsítani a sebességet! Most bemutathatja.
Meglepett kiáltások kísérik az erőteljes nekifutást, váratlan átszökkenését a túlsó partra.
„Megvan, megvan" - gondolja és körülnéz.
Látja Schackot, olyan leforrázva áll ott, mint
ahogy két nappal azelőtt ő maga feküdt a ház
előtti gyepen. Uwe minden erejét latba vetette,
hogy megfizessen a fájdalomért, és ravasz tervet
eszelt ki. Most, hogy számítása bevált, a győzelem örömét kellene éreznie. Elgondolkodva,
csaknem döbbenten bámul maga elé. A szurkolók közel mennek a parthoz. Megnézik az elrugaszkodás helyét, felmérik a távolságot.
- A mindenit, ezt csináld meg még egyszer!
Uwénak amúgy sincs más lehetősége. Máskülönben nagyot kellene kerülnie, hogy hazaérjen.
Újra felméri a nekifutást, sima, biztos helyet

keres a dobbantáshoz, és maradék erejét összeszedve visszaugrik.
Schack kitér előle. Uwe szórakozott főbólintásokkal fogadja a tetszésnyilvánítást.
- Schack! - kiáltja. A legény egyedül bandukol vissza a falu felé. - Várj! - Uwe utánaered,
a vállára teszi a kezét.
Schack megfordul.
- Ne nyúlj hozzám!
- Csak azt akarom mondani, hogy most kvittek vagyunk. Nincs harag többé. Oké?
Schack a fiú lába elé köp és otthagyja. A többiek vihognak. Uwe feléjük fordul, és azt mondja:
- Ne nevessetek!
Uwénak szinte erőszakkal kell Évát magával
vonszolnia. A lány arca sugárzik.
- Ingrid is itt volt, láttad? De elég furán viselkedett, egyáltalán nem úgy, mint máskor. Azt
hiszem, féltékeny.
- Féltékeny, mire?
- R á m természetesen! Vagy rád. Vagy rám,
mert én téged... - A lány belezavarodik.
- Hülyeség - mondja Uwe nyersen. - Mondtad neki, hogy jöjjön el holnap?
- Világos. Sőt nyomban magammal akartam
hozni, de mintha...
- Jön holnap?
- Igen. De ahogy lopva rám sandított, mintha
nem tetszene neki ez az egész...
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Manfréd magával hoz egy fiút, Brúnót, aki első
pillantásra megnyeri a lányok tetszését. Harsány
nevetéssel nyugtázzák, amint berlini dialektusban pökhendien hangzó szöveget nyom. Jókora
tok van nála, amely félreismerhetetlenül gitárt
takar.
- Tudsz rajta játszani? - kérdezi Eva.
- Mit gondolsz, talán dekorációnak hordom?
Uwe eleinte kritikus pillantással méregeti az
idegent. Amúgy sem kenyere, hogy azonnal öszszebarátkozzék mindenkivel, így aztán még örül
is, hogy Bruno a lányokkal foglalkozik. Inkább
Manfréd közelébe akar férkőzni.
De Manfréd csak vigyorog.
- Beleestél? - csak ennyit kérdez.
- U g y a n már! Majd épp a kis Plessinbe!
- H a g y d , van ilyen. Ki csinálta ezt? - Uwe
arcára mutat.
Uwe készségesen elmeséli kalandját Schackkal, de azért igyekszik rövidre fogni a történetet.
Valahogy közben nem érzi jól magát.
- Figyelem! - kiált be Manfréd a verandára,
ahol Bruno éppen gitárját a térdén tartva, festői
pózban elhelyezkedett. - Hallgassátok csak, mi
történt Uwéval!
Uwénak nincs ínyére, hogy mindenkinek el
kell mesélnie, amit csak Manfrédnak szánt. Barátai arckifejezéséből azonban olyan egyértelmű
elismerést olvas ki, hogy kétségei eloszlanak.
Igen, Uwe lendületbe jön, elidőz a részleteknél,

és ha egy-egy apróságot nem hangsúlyoz eléggé,
Eva annál nagyobb hévvel ecseteli.
- Ahogy átugrott a patakon, mintha csak repült volna, biz' isten!
- M i l y e n széles az a patak? - A kérdést a
sportban jártas Manfréd teszi fel.
- Hét méter, ha nem több - mondja Eva.
Manfréd az ajkába harap, és Uwe gyorsan
helyreigazítja:
- Ugyan, legfeljebb négy.
Eva tűzbe jön, legalább olyan szélesnek kell
lennie, mint a lépcsőtől az első ribizlibokorig.
Hosszas huzavona után lelépik a távolságot.
- Szűk öt méter - Manfréd elismerően vonja
fel a szemöldökét. - Ez pályán nem túl sok, de
a szabadban...
- Te is átugranád - mondja Uwe.
Manfréd évek óta együtt edz Uwéval, de sohasem voltak olyan sikerei, mint barátjának.
- Tehát ez volt az, amit még rendbe akartál
tenni - mondja Elisabeth.
- Igen.
Bruno megpendíti a gitárt.
- Áttérhetnénk a következő napirendi pontra?
Ingrid, aki szokása ellenére eddig alig szólalt
meg, váratlanul azt mondja:
- M o s t aztán Detlevnek végképp nem akad
barátnője.
- A mi bajunk?... - kérdezi Eva élesen.
Uwe előrehajol.
- Ez magyarázatot kíván!
- Ti nagyokosok - Ingrid habozik -, tényleg

meg kell magyaráznom? Nézzetek csak Schackra!
- Megtettem - mondja Uwe. - Ugyanis tudnotok kell, hogy Schack kisebb, mint én, rövid
lába van, és egyáltalán, meglehetősen esetlen.
Talán nem kellett volna olyan versenyre kihívnom, amelyben már eleve hátrányban van?
- Teljesen szabályos volt - ítélkezik Manfréd.
- Ő is felmérte először, hogy „méltó" vagy-e
hozzá. És belement a dologba, mert páholyban
érezte magát.
Uwe Ingridre néz.
- Ú g y gondolod, hogy Schacknak én több
kárt okoztam, mint ő nekem, mert mindenki ott
volt... Mikor elintézett engem, csak ketten voltunk. Én pedig ravasz tervvel, bosszúból ezt a
Schackot tudatosan lehetetlenné tettem a cimborái előtt... Kikészítettem, és most mar végképp nevetséges.
- Te ezt elviselnéd? - kérdezi Ingrid.
- Ezt senki sem bírja elviselni.
- Nem tudtad, hogy Schack amúgy is nevetséges, Eva nem mesélte neked?
Eva szeme szikrát szór.
- Te rám akarsz kenni valamit, Ingrid, pontosan látom!
- Nézzétek csak meg Schackot - ismétli Ingrid. - Ezek a fogak, és különben is. A lányok
kiröhögik.
Manfréd rázza a fejét.
- Gágog egy csapat ostoba liba, és ettől egy

srác megzavarodik... Olyan fontos, milyen az
ember külleme, ha egyébként rendes?
- Igen, fontos - bólogat szomorúan Ingrid. Vegyük például Évát. Eva talán rendes ember?
Talán különösen jószívű? Mindig csak magára
gondol, barátokra is csak a saját szórakoztatásához van szüksége, aztán úgy dobja el őket, mint
egy megunt játékot. Mindent ajándékba kap,
nem kell érte fáradoznia. Mindenki kedveli őt.
Csak úgy... És most Uwe is. Egyszerűen azért,
mert Eva tetszik nektek. Nagyon is fontos, hogy
néz ki az ember.
A többiek zavartan néznek össze. Eva egyre
vörösebb lesz.
- Te irigykedsz... - hebegi.
Ingrid elhúzza a száját, nehogy lássák rajta,
milyen közel áll a síráshoz.
-Először az ember irigy, aztán gonosszá is
válik
Világosabban nem is fejezhette volna ki azt,
amit Uwe a Schack felett aratott győzelme óta
homályosan érzett. Elisabeth kedveli Évát, mégis rábólint.
- Ingridnek igaza van.
Eva nem érti, mi történik itt. Maga köré gyűjtötte a barátait, és hirtelen büntető törvényszékké alakultak át. Uwéra pillant. A fiú két lépéssel
mellette terem.
- Mit vétett ellenetek Eva? Talán azért jöttetek, hogy kikészítsétek?
- N e m - rázza a fejét Ingrid, és Uwe felé
fordul -, én csak Schack miatt jöttem, hogy

tudd, mit tettél! Most Eva mellett állsz, de ő
feledékeny... Majd talál magának egy másik
fiút, és akkor te leszel a megunt játékszer.
- Kifelé, te liba! - ordít Uwe.
Eva egyikről a másikra tekint. Hallja, amint a
berlini fiú a fülébe súgja:
- Kiscsaj, te vagy itthon. Ne hagyd, hogy a
vendégeid megpattanjanak.
Eva megszólal:
- Maradj, Ingrid. Nem haragszom rád.
Mielőtt bárki mukkanhatna is, Bruno a húrokba csap.
- Figyelem, dal következik! - és a robbanásig
feszült helyzet feloldásaképp rákezdi: - A szerelem szava...
Uwe karját Eva vállára teszi. Manfréd és Elisabeth is megkönnyebbülten mosolyog. Csak
Ingrid szeme csillog fátyolosan.
- Ifjú barátaim - mondja Bruno -, ti késhegyig menő vitát folytattok, de azért még nem
kell az egész bulit robbantani. Ismeritek ezt a
világhírű számot?
Válaszul Eva rázendít az ismert dalra. A többiek is csatlakoznak hozzá. Végül együtt ütik a
taktust.
- Este tábortüzet kellene gyújtani! - javasolja
Elisabeth.
A kertben természetesen nem lehet, Eva szerint az erdőben sem, mert már régen nem esett
az eső. Viszont Nagyi piros ernyős asztali lámpája is megtenné... De hát az odébb van! Évának

eszébe jutnak háziasszonyi kötelességei. Uwe
szolgálatkészen követi a konyhába.
-Hajszálon múlt, hogy nem robbant a buli
- mondja a fiú. - Ez a Bruno marha rendes srác.
- Te is marha rendes vagy, Uwe.
Olyan közel áll hozzá, hogy Uwe átölelhetné,
és Eva kívánja is, bárcsak megtenné. A fiú azonban elfordul, előrángatja az asztal alól az üdítő
italokkal teli ládát.
27.
Másnap reggel Eva zavaros fejjel ébred. Zivataros volt az éjszaka. Most is felhős, szürke az ég.
Visszahanyatlik párnájára. Csak akkor veszi észre, hogy Morgó orra kandikál ki a takaró alól.
Mozdulatlanul fekszik a tacskó, abban a reményben, hogy így nem kergetik el; s mint egy
hőpalack, melegíti a lányt.
Eva elmosolyodik, eszébe jut, amint este felkerekedett a társaság, és bevonult a templomtérre. Morgó leffegő fülekkel, ugatva ment elöl,
aztán Bruno követte, karján a gitár, majd karjukat egymás vállára téve a három lány, akiket
„szélsőként" Uwe és Manfréd kísért két oldalról. Ez is Uwénak jutott az eszébe.
- Látogassuk meg még egyszer a klüssowiakat
- mondta
de most már baráti alapon...
-Dalra, ifjú barátaim, dalra! - rikkantotta
Bruno, és parancsszóként csattant Uwe hangja:

- Énekeljük el a MatrózdaM Két-hár: „Az éj
messze már, s a hajnal pírja ég..."
Hirtelen minden rendbe jött. Mikor a torkukat köszörülve szünetet tartanak, Uwe magyarázkodik:
- Ez az én dalom! Ugyanis tengerésztiszt szeretnék lenni.
„Hát igen - gondolja Eva -, ez a nagyszájú
berlini srác nemcsak a zenéhez ért, egészen más
hangokat is meghall." Amit Ingriddel csinált, az
szenzációs húzás volt. Nemcsak a valóban szép
hangját fedezte fel, hanem külön szerepet bízott
rá, és ezzel olyan büszkévé és boldoggá tette,
hogy a lány elfelejtette korábbi bánatát.
Később otthon, tánc közben ismét Bruno volt
az, aki felkérte Ingridet. Eva tudja, hogy ez
bizony áldozat volt részéről. Lopva feléje küldött pillantásait talán senki más nem vette észre.
„Vajon képes lennék-e én is ekkora nagylelkűségre - tűnődik Eva -, hogy olyan fiúval táncoljak, mint Schack, és ezért otthagyjam Uwét?"
Bruno a templomtérről minden klüssowit
meghívott Eváékhoz. A lány már nem is tudja,
hányan voltak tulajdonképpen. Betódultak a
házba, összegöngyölték a szőnyegeket, az asztalt
és a székeket a fal mellé tolták, és kinyitották a
kertre nyíló ajtót. Hirtelen akkora hely lett, hogy
akár tizenöt pár is táncolhatott, anélkül hogy a
könyökükkel egymás bordája közé döftek volna.
Uwe gondterhelten morogta:
- A készleteinkből nem futja ennyi vendégre.
De Évának nem voltak aggályai.

- Felhozzuk a pincéből Nagyi mustját.
Baumgardt néni a sövény mellől hallgatta
őket, és vágyakozva tekingetett Plessinék kertje
felé. Eva meghívását mégis visszautasította.
Nem akart zavarni.
- Ilyesmit nálunk is kellett volna csinálni mondta, és halkan hozzáfűzte -, még régen...
Eva jól tudja, az asszony mire gondol. Baumgardtéknak volt egy megbízhatatlan, melák fiuk,
éppoly tartózkodó, mint az anyja. Apját kerülte,
továbbtanulni nem akart, inkább a városban keresett magának munkát, távol Klüssowtól. Két
éve már, hogy Werner Baumgardt börtönbe került. Azt mondják, rossz társaságba keveredett.
Amikor Eva elmesélte a szomszéd fiú történetét, Uwe azt mondta:
- Én is néha szinte megkukulok. A pályán fel
tudtam volna pofozni magamat, amiért nem válaszoltam neked. Emlékszel még? Azt akartam
mondani: igen, barátok vagyunk. És nem voltam
képes rá.
- Biztos ellenszenves voltam neked.
- S o h a ! Te sose voltál ellenszenves nekem.
Mindig is tetszettél.
Eva alig kapott levegőt.
- Mindig?
Egymás mellett ültek a gyepen. Uwe nem
válaszolt. A lámpaernyőt nézte, de az arca más
volt, megint idősebbnek tűnt. Eva a karján érezte Uwe kezét. A fiú megsimogatta. Eva bőre
bizseregni kezdett. Félt a fiú idegenszerű arcától, érintésétől, szívverése felgyorsult...

Váratlanul fölbukkant Koga. A messzire
hangzó zene Plessinék kertjébe csalta. Tekintete
kijózanította Évát, a fiú is odébb húzódott. Koga
fejével a ház felé intett.
- Maradt még valami kaja? - Azzal előrement.
A konyhában Évától kapott szendvicset, és
miközben rágcsálta, megkérdezte:
- Felcsípted ezt a srácot?
Mindenki másnak élesen válaszolt volna Eva.
Még apja kérdése elől is kitérne. De most nyíltan megkérdezte:
- Szerinted milyen?
- Figyelemre méltó - Koga nevetett és megerősítette -, tényleg. - Majd kissé elgondolkodva azt mondta: - Fenemód vigyáznotok kell
mindkettőtöknek. - Eva pontosan tudta, Koga
mire céloz A fiú megint harapott a szendvicsből, és folytatta: - Te már nem vagy olyan kicsi,
amilyennek kinézel, itt - és ujjával a homlokára
bökött - és itt sem - az utolsó szavaknál cseppet
sem zavartatta magát, s a lány alfelére mutatott.
Erre azonban már Eva visszahőkölt.
- Ide figyelj... Hallod-e...
Koga leintette.
- Hagyd a cirkuszt, jobb nevén nevezni a gyereket. A virágnyelvet hagyd az öregeknek. Nincs
rosszabb, mint ha mellékesnek tekintik azt, ami
lényeges. Mondjak valamit? De ne dumáld el
senkinek! Tizenhét éves vagyok, de még nem
volt senkim.
Koga jelentőségteljesen bólintott.
- Már régóta lehetne, de én ezt nem így kép-

zelem. Szerintem ez valami különleges esemény,
nem sietem el. Rengeteget pofáznak róla a haverok, én inkább tartom a szám. És azt hiszem, itt
sem a mennyiség fontos, hanem a minőség.
Vagy nem? És ilyet én még nem találtam.
Eva halkan, szinte magának mondta:
- Uwe Tempel olyan.
Koga vállon ragadta a lányt, és maga felé fordította.
- Éppen ezért kell, érdemes... nagyon vigyáznotok!
Uwe jelent meg az ajtóban.
- Zavarok? - kérdezte fagyosan.
- Szó se róla, gyere csak!
Eva ábrándozva gondol vissza az estére.
A konyhából edénycsörgés hallatszik. Uwe
küszködik a heggyé nőtt mosatlannal. Eva felé
fordul, mintha szemrehányásokkal akarná fogadni, de aztán aggodalmasan kérdi:
- Mi bajod?
Eva még se nem mosakodott, se nem fésülködött.
- Uwe, nem bírom tovább! Ha nem segítesz,
nem bírom tovább. Elpusztulok a nyugtalanságtól, alig kapok már levegőt... - A térde elgyengül, egy konyhaszékre ül.
- Mi történt - mormolja a fiú, és szórakozottan törölgeti a kezét -, talán lidérces álmok gyötörnek?
- Igen, az ablak előtt... hirtelen láttam, hogy
esik a hó, a nagyszobában áll a fenyő, mint min-

den karácsonykor, rajta színes lámpácskák és
szalmacsillagok, és apám anyád vállára tette a
kezét, s egészen hátul, a félhomályban ott álltam
én, és te nem voltál sehol. Uwe, érted. Ezt nem
bírom ki egyedül, ha te nem vagy itt!
- Először is, Eva - Uwe lassan beszél, igyekszik önuralmát megőrizni -, először is itt vagyok. Másodszor, ha éppen úgy akarjuk, megakadályozhatjuk az egészet! Épp az anyám
mondta neked, hogy ha akarjuk, megakadályozhatjuk az egészet.
- A z t hiszed, én hagynám? Ha nem lehetne
nyíltan, akkor titokban csinálnám, s ha valaki
akadályozna, azt gyűlölném, igenis gyűlölném!
Te nem?
Eva Uwe felé nyújtja kezét, és magához húzza. De a fiú elnéz Eva mellett.
- Most már minden mindegy. Mindenképpen
fölöslegesek vagyunk, még akkor is, ha azt
mondanánk: kedves szüleink, legyetek nagyon
boldogok... De csigavér, mi azt mondjuk: nem.
Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy szétválaszszuk őket. Talán egyszer még hálás is lesz az
anyám.
- Hálás? Sohasem fogja elfelejteni neked, milyen aljas voltál!
A fiú feláll.
- Aljas, úgy, te aljasnak tartasz engem? Na jó,
akkor te mondjál igent mindenre.
- Én egyedül?
- Én soha! Vedd végre tudomásul.
- Csökönyös szamár!

- Csalimadár!
Elkeseredetten merednek egymásra. Végül
Eva töri meg a csendet.
- Na igen - mondja a lány csüggedten -, olyan
vagy, mint a jégcsap. Velem is. - Látja, hogy
Uwe beharapja az ajkát. - Jó, hagyjuk. Ne csinálj olyasmit, amit nem akarsz...
Eva nem folytatja. Érzi, hogy a fiú közel áll a
síráshoz, és tudja, hogy azt nem bocsátaná meg
neki
A fiú bólint és mosolyog, de még nem szedte
össze magát. Nekifognak a takarításnak.
- Tervszerűen kell előrehaladnunk - mondja
Eva bizakodva. - Szobáról szobára, különben
sose leszünk készen, először is a konyha, aztán...
Te hogy gondolod? A veranda következzék?
- A nagyszoba - válaszolja Uwe -, ott lekopott a parkettról a lakk. Azonkívül még semmit
sem ettél.
A fiú az órájára pillant, számolgatja, hogy
ebédig mit tudnak elvégezni. Eva fellélegzik.
Éppen az ajtóhoz lép, hogy legalább fogat mosson, és megfésülje borzas haját, amikor hallja, az
előszobában a kutya vinnyog, majd boldogan
ugat. A lány csodálkozva torpan meg. Uwe is
némán áll és figyel.
Aztán mindketten látják, bár érteni nem értik,
hogy lenyomódik a kilincs, nyílik az ajtó, és a
küszöbön Nagyi jelenik meg, kalapban és kabátban, kezében retikül. Épp arra készül, hogy kitárja a karját, és azt kiáltsa: megjöttem! De hiába
nyitja a száját, egy hang sem jön ki a torkán.

- Nagyi, te itt?! - hitetlenkedik Eva.
Nagyi leteszi fehér kézitáskáját a zsíros tűzhelyre.
- Ki ez a fiú? Mi folyik itt? - kérdezi izgatottan.
Eva megragadja Nagyit a karjánál.
- Nagyi, hogy kerülsz te ide ilyen hirtelen?!
- Ne csipkedj engem - és Eva kezére üt. - És
ne kérdezd, hogy kerülök ide. Inkább azt mondd
meg, de rögtön, hogy mit keres itt ez a kölyök
az én kötényemben!
Uwe végre összeszedi magát Megmondja a
nevét.
- T e m p e l , Tempel - motyogja Nagyi -, a
Tempelné fia? - Körbemutat. - Te garázdálkodtál itt?
Választ sem várva, balsejtelmektől telve kisiet
a konyhából, Eva és Uwe hallják, amint a nappaliban összecsapja a kezét.
- Szent isten! - Aztán csend lesz, és Nagyi
visszajön. Egy székre rogy. - Ki aludt az apád
ágyában?
- Én - válaszolja Uwe.
- És ki tette tönkre a nagy szobát? Ne hazudjatok, ti nem lehettek ilyen barbárok... Lovakat
eresztettetek be a szobába?
- Nem - mondja Eva -, azt is mi csináltuk.
- Felgöngyöltétek a szőnyeget? Félretoltátok
a bútorokat?! - kiáltja Nagyi. - Biztosan görkorcsolyáztatok! Romokban a parkett!
- Nagyi, mit képzelsz!
- Hogy mit képzelek? Látom, amit látok!

Eva már épp elég bosszúságot okozott nagyanyjának, de ennyire még sohasem hozta ki a
sodrából. Most csillapítja, és magyarázza a teljes
tényállást. De hiába, Nagyi alig figyel oda. Csak
Uwét nézi borzadozva. Minden baj ősokát.
- Te itt aludtál - fordul hozzá sóhajtva -, nem
szégyelled magad?
Uwét ezzel érzékeny pontján érintette. A fiú
hallgat. Eva elvörösödik. Harag támad benne
Nagyi iránt.
- T e szégyelld magad, Nagyi, te gondolsz
rosszra!
- Szóval én, hát én...
- Igen!
Nagyi leveszi kabátját, kalapját, a kézitáskája
után nyúl és kinyitja. Mintha a kalapját akarná
oda begyömöszölni, úgy gyűrögeti a kezében.
Aztán újra becsukja a táskáját, és mindent kivisz
az előszobába.
Mikor Nagyi visszatér, már nyugodtabb.
- M e n j most haza, Uwe Tempel. Öregaszszony vagyok én már. A mai modern nevelést
nem értem, és nem is akarom megérteni.
A fogas felé nyúl, ahol máskor a köténye szokott lógni.
- Hadd csináljam én! - kéri a fiú.
- Nem - mondja Nagyi -, a konyhához még
elég jó vagyok.
Uwe átnyújtja neki a kötényt, és azt mondja:
- Ne tessék haragudni Évára. Hogy itt aludtam. .. Én tehetek róla.
- Mit szól ehhez anyád?

A fiú már az ajtónál van. Kezét a kilincsre
teszi, hátra sem fordul, úgy válaszol:
- Bízik bennem... - Egy pillanatra behunyja
a szemét, mintha hirtelen fájdalom hasítana belé, azután elmegy.
Eva utána szalad. Odakinn szemerkél az eső.
A nedves kőlapokon az egresbokrok között feketerigó ugrál.
- Megbolondulok! - nyög fel Eva. - Olyan ez,
mint egy lidérces álom.
Uwe két keze közé fogja Eva arcát, és úgy néz
rá, mintha utoljára látná.
- N e m engedhetjük meg magunknak, hogy
megbolonduljunk - mondja -, őrizzük meg a
józanságunkat. Hozd ki a holmimat. A nagyanyád piszokul dühös rám, és ha újra rákezdi, én
is piszokul dühbe gurulok.
- Ó, Nagyi nem bánt senkit, csak most teljesen összezavarodott!
- Mint mindnyájan - teszi hozzá Uwe komoran. - Csak az anyám, ő nem...
- M e r t az apám áll mellette, az ő erős karja
tartja... - suttogja Eva.
Uwe maga elé mered.
- Majd meglátjuk, ki kit tart erősebben. Az az
igazság, hogy mind a ketten féltékenyek vagyunk.
Eva elgondolkodva néz rá.
- Milyen furcsa, Uwe, általad mindent világosabban látok, különösen saját magamat. Azelőtt mintha vak lettem volna.
- Gratulálok!

- Szeretlek, te csökönyös szamár.
Uwe átöleli Évát, a lány fülére csúszik a csókja, s hosszú, még mindig fésületlen haja alá
csúsztatja meleg kezét. Mindezt fényes nappal,
kint a ház előtt, a szemerkélő esőben.
- V á r j - mondja Eva elfulladva -, hozom a
cuccodat!
Míg a fiú sportszatyrát összepakolja, kénytelen rendezni a gondolatait is, másképp aligha
találná meg a házban szerteszét szórt holmikat.
Minden egyes ruhadarab mintha Uwe része volna. A tornacipőt, amelyben a fiú legyőzte Schackot, megtartja.
28.
Ismét Nagyi főz. Eva minden falatot vég nélkül
rágcsál.
- Miért jöttél hamarabb vissza, mint ahogyan
megállapodtunk?
- Mert szörnyű gyanúm támadt, szörnyű gyanúm!
Szerencsére éppen jön Baumgardt néni, és
rábeszéli Nagyit, hogy ne mulassza el a szokásos
ebéd utáni alvást.
- Hogy tudnék aludni! Kezem-lábam reszket.
- Éppen azért, Martha.
- E z t a szégyent... Nem tudtál volna közbelépni?
- N e m történt semmiféle szégyen. Nyugodj
meg végre...
Eva Ingridhez szalad. A Beckmann-ház előtti

kis lugasban Eva csaknem összeütközik Ingrid
édesanyjával, aki éppen kertészkedni indul.
Beckmann-nénak mindig van néhány kedves
szava, és mindenről pontosan tájékozott, mert
Ingrid mindent elmesél neki. Ez Évának olykor
már kellemetlen is. De most kapóra jön. Beckmann-né azonnal kapcsol, mit jelent Nagyi hazatérése. Bekiált a házba:
- Ingrid, gyere gyorsan! Segítsetek Évának! Indulófélben még azt mondja: - Fel a fejjel, Evi,
nincs semmi vész!
Ingrid éppen mosogat. Most öccsét tolja az
edényhalom elé.
- Csináld magad mozgalom, egy szót se hall
jak!
Aztán ketten bejárják a falut, azzal a felkiáltással, amely nem igényel további magyarázatot.
„Eva nagyanyja hazajött!" És összesereglenek
a lányok, akik tegnap este együtt szórakoztak,
ott van mindenki, már akinek még szünideje
van.
- A fiúkat is be kell vonni - fontolgatja Eva -,
rendbe kell hozni a parkettet a szobában, kulimeló lesz. Hatan vagyunk lányok. A konyhával
kellene kezdeni, és estefelé, amikor a nagyobbak
is ráérnek, kezelésbe vesszük a nappalit. Tudjátok, mit csinált a nagyanyám. Egyszerűen kidobta Uwét!
- Képtelenség.
- Hogy ezek mit képzelnek rólunk!
- Nyilván nekik is örökké a kamatyoláson jár
a fejük.

- Világos, vén kecske is megnyalja a sót.
Eva végre megint nevet.
- Nagyi azért talán már nem.
- Amikor a nagyanyád fiatal volt, még messziről sem volt szabad üdvözölni egy ifjút!
Odabent a házban már suttogóra fogják a beszédet, mert Nagyi alszik. De annál inkább kibuggyan belőlük a rötyögés, minél inkább magukba akarják fojtani. Ezenközben szinte maguktól tűnnek el a tiszta, fényes edények, evőeszközök a szekrényben, ragyog a csempe, az
ajtó, a tűzhely és a hűtőszekrény. Végül felmossák a követ.
A hosszú alvás után Nagyi mogorva arccal
lépked lefelé a lépcsőn. A meglepetés sikerül.
A lányok az öregasszony háta mögött egymásra
kacsingatnak, mert Nagyi egy ideig szóhoz sem
tud jutni. Majd azt kérdezi:
- Ti mindnyájan egy követ fújtok, mi?
S bár szívesen mérgelődne, a lányok körülzümmögik. Nem, a nagyszobába még nem mehet be, és egyáltalán semmihez sem szabad nyúlnia, legföljebb a bőröndjét pakolhatja ki a szobájában. Azt szabad, mást nem.
- De hát meg kell mutatnom, hogy kell csinálni...
- Mindent tudunk, csak tessék nyugodtan felmenni - és tuszkolják a nénit felfelé a lépcsőn,
vissza a szobájába.
Nem sokkal később a lányok szétrajzanak erősítésért, Nagyi meg a bevásárlószatyorral a boltba megy, és mazsolás kalácsot vesz. Jó órát ma-

rad távol, meg akar szabadulni a nyomasztó élménytől, na és természetesen érdekli, mit beszélnek az emberek. Elgondolkodva tér haza.
Közben betoppan Elisabeth és Koga.
- Ha már olyan rossz véleménye van rólunk
a Plessin nagymamának, akkor ne csak Évát és
Uwét ítélje el, hanem mindnyájunkat - mondja
a fiú.
Nagyit nem is Plessinnek hívják, Schnoor a
becsületes neve, de ezzel senki sem törődik a
faluban. Plessinnek hívnak itt mindenkit és
mindent, ami ehhez a házhoz tartozik. Még
Morgót is.
Nagyi a fejét csóválja, és kipakolja a szatyrát.
- N i n c s nekem rossz véleményem rólatok,
gyerekek.
Aggodalmasan figyeli a zajt, ami a nagy szobából szűrődik be, ugyanis teljes hangerővel bömböl a rádió.
Miközben a kalácsot tányérra rakja, Nagyi
aggodalmasan körülnéz.
- Söprés után a résekből a port még a szívófejjel. .. - motyogja.
Koga megnyugtatóan bólint.
- Mindent rendbe teszünk.
A fiú nevet, Elisabeth azonban teljesen komoly. Szőke copfját hátradobja a vállán.
- Csak egy dolgot nem tudunk egyedül rendbe tenni, az Uwe Tempel ügyét.
Nagyi szereti ezt a kislányt. Hányszor mondta
Évának, hogy róla vegyen példát. És most Nagyinak az a furcsa érzése támad, mintha tisztáz-

nia kellene magát, nem a vigyorgó Koga, hanem
a komoly Elisabeth előtt.
- Ez a fiú mindennap itt aludt - kezdi Nagyi
ezt biztosan tudod, Elisabeth.
- Mindnyájan tudjuk, és azt is tudjuk, hogy
ebben a dologban senki sem vállalhatja magára
helyettünk a felelősséget: sem a szülők, sem a
nagyszülők, sem a tanárok, senki. Csakis mi
felelünk magunkért. Mert már nem vagyunk
gyerekek.
Koga kissé tapintatlanul hozzáfűzi:
- Tudniillik az erdőben is lehet...
- No igen, Hannes Koga, rólad elhiszem. De
te, Elisabeth - mondja Nagyi segélykérő hangon -, remélem, te nem...
- É n nem, és Uwe Tempel végképp nem!
Keményebb fából faragták. - És mintha bíróság
előtt állna, hozzáfűzi: - Kezeskedem érte.
- Hát igen, ha így áll a dolog... - Nagyi tanácstalanul szétnéz. - Mit kívántok tőlem? Kérjek talán bocsánatot a fiatalembertől?
- Szó sincs róla - feleli Koga. - Csak legyen
egy kicsit belátó.
- Uwénak vissza kell jönnie - mondja Elisabeth.
- Hívjátok ide! - egyezik bele Nagyi.
Eva eddig az előszobában álldogált, és csöndben meghúzta magát. Most látja, amint Koga
meghajtja a fejét, mint aki elismerését fejezi ki,
és oldalra lép. Nagyi a kaláccsal elsiet Eva mellett, észre sem veszi, annyira zavarban van.

Koga tiszteletteljes meghajlással fordul Elisabeth felé.
- Klüssow üdvözöl, és hálás neked az utókor
- szónokol a fiú, és széles mozdulattal a szívére
teszi a kezét.
Elisabeth zavarában elvörösödik.
- Miért?
-Kérdés: melyik népréteget a legnehezebb
meggyőzni? - magyarázza Koga. - Válasz: az
idős hölgyeket. Egymagam erre nem lettem volna képes.
-Igazából én tartozom köszönettel - szólal
meg Eva a háttérből.
Koga erre a vállánál fogva megfordítja Évát,
és maga előtt tolja a kapu felé. - Te kerítsd elő
a barátodat!
- Hol van?
- Eredj már, és ne majrézz!
Eva nekilódul, csaknem hasra esik. Ott ül a
lépcsőn Uwe, az ajtó előtt.
- Te itt?! - kiáltja a lány. - Mint egy ázott eb!
Uwe feláll és megrázza magát.
- Olyasformán.
- Visszajöttél?
- Féltettelek. Nem sejthettem, hogy a klüssowiak zárt rendben felsorakoznak majd melletted.
- Kogához rohantál?
-Először Elisabethhez, aztán vissza Kogához. .. No igen... Szóval pocsékul éreztem magam.
Eva ragyog. Képtelen a boldogságot palástol-

ni vagy akár mérsékelni is. Uwe aggódott érte,
visszajött, itt kell maradnia, feltétlenül itt kell
maradnia!
- Minden rendben, Uwe. Elisabeth és Koga
mindent rendbe hozott. Mégiscsak... maradt
két napunk.
Uwe vonakodik. Eva bizonygatja, Nagyi belátta tévedését.
De a fiú kijelenti:
- Értsd meg, én csak azért jöttem vissza, mert
azt hittem, balhé van miattam, és nem akartam
megfutamodni. Ha minden rendben, akkor már
nincs is rám szükség.
- Semmi sincs rendben nélküled!
- H a z a akarok menni. Már így is annyira
megkeveredtem, hogy azt sem tudom, mi van
velem.
Eva a fejét rázza.
- Viszontlátjuk egymást - ígéri Uwe -, egészen biztos. Minden igaz, amit neked mondtam.
Engedj most haza. Nem bírom tovább. Meg kell
beszélnem a dolgot, ki kell pakolnom végre valakinek.
- De hát hova mennél?
- Már tudom...
- Kihez? - kérdezi Eva sürgetően, mert nem
tudja elviselni, hogy rajta kívül bárki is Uwe
bizalmasa legyen.
- E g y sereg embert ismerek, akiket te nem
ismersz, és végig kell gondolnom egy csomó
olyan dolgot, amivel te nem törődsz. Vagy talán

tudod már, mit fogsz csinálni a tizedik osztály
után?
- Fontos ez most?
- Nekem igen. Én nem tudok ilyen bizonytalanságban élni, mint te. Nekem mindig tisztán
kell látnom az utat, hogy el is érjek oda, ahova
akarok. És tudod, hova akarok eljutni? - A fiú
elmosolyodik. - Egészen a csúcsra - mondja
halkan -, a legmagasabb fokra, és a legszebb
érmet akarom megszerezni, ami csak létezik a
világon!
Eva hallgat. Érzi, hogy ezzel nincs mit szembeszegeznie, és Uwe úgyis mindent félretol maga elől, ami útjáról eltérítené.
- E z é r t nem élhetek itt veletek, anyámmal,
apáddal és veled. Ebbe én beleőrülnék - bizonygatja Uwe.
- És barátok sem lehetünk? - kérdi Eva.
-Dehogynem, de te többet akarsz, magad
mondtad.
A lány elfordul, és lábával a köveket kapirgálja. Bent a házban a többiek nevetgélnek, locsognak. „Miért éppen nekem szakad ekkora bánat
a nyakamba? - gondolja Eva. - Nem akarok
felnőtt lenni!" Májusban még, amikor - szikrányi megértést sem tanúsítva - apja terveivel hadakozott, Uwe bajtársi együttérzése is jólesett
volna.
Hosszasan nézi a fiút, majd azt mondja:
- H a te ezt nem érted meg, akkor igencsak
furcsa szerzet lehetsz...
- Mit csináljak? - Uwe szinte szomorú. - Kü-

lönben nem jutnék semmire. Jürgens úr is azt
mondja, aki elfecsérli az erejét, elveszti az esélyeit is.
- H o g y Jürgens úr mit mond, az nekem
nyolc.
- De nekem nem.
Eva nem tudja tovább tartóztatni.
Nagyi még aznap kijelenti:
- Hogy te mennyire megváltoztál! Bizony, bizony, tizennégy éves fejjel már csak a fiúk...
Mintha más fontos dolog nem is lenne a világon...
Holott Évának nem egy fontos dolgot végig
kell gondolnia. Ismét elkezdi barangolásait a
környéken, csak most már Morgóval, és mindig
elnehezül a szíve, ha olyan helyeken fordul meg,
ahol Uwéval együtt járt. Szívesen volna a többiek között, de fél, hogy Uwe felől érdeklődnek,
ezért aztán kerüli Ingridet, Kogát, és mindenkit,
akik ismerik őt.
Mikor egy alkalommal Breedéből jön hazafelé, egy klüssowi lány csatlakozik hozzá, a tizenhét éves, jókedvű, szőke Helga Mewis^ Útközben Eva megkérdi:
- T e állattenyésztési technikusnak tanulsz
Breedében, szeretsz ott lenni?
Helga szereti, amit csinál, és Eva maga is
meglepődik azon, hogy milyen részletesen faggatja a lányt a tanulmányai felől. Korábban
ilyesmi eszébe se jutott volna.
Odahaza Ingrid várja. Először sóhajt nyom el
magában, végül aztán mégiscsak örül a barátnő-

jének. Ingrid nem tesz fel tolakodó kérdéseket.
Eva agyán átvillan, hogy mindig is lebecsülte ezt
a lányt. Valahogy úgy, ahogy az ember lebecsüli
azt, aki felnéz rá. A helyzet azonban most megváltozott. Ingrid kritikusabbá vált, bár nem kevésbé hűséges, haragtartónak meg végképp nem
lehet nevezni.
- Mondd csak, Ingrid - kérdezi Eva -, te már
tudod, mi akarsz lenni?
Ingridnek nem kell törnie a fejét. Kertész
lesz, mint az édesanyja. Mégis tartózkodóan válaszol, és óvatosan érdeklődik:
- Te ugye a városba akarsz menni? - S mintegy vigasztalásul fűzi hozzá: - Ott érdekes lehetőségek vannak. Az unokatestvérem például
óvónőképzőbe jár. Egy kastélyban lakik, gondold csak el, milyen romantikus.
Hogy a várban pedagógiai iskola működik, azt
Eva természetesen tudja, s felvonja a szemöldökét.
- Miért mondod ezt? Eszem ágában sincs kicsikkel bajlódni.
- Csak arra gondoltam - mondja Ingrid habozva -, hogy talán te is el akarsz menni Klüssowból, mint például Werner Baumgardt...
Eva nem válaszol. Megrettenve néz a másikra.
- T i s z t a hülye vagyok, Eva - mentegetőzik
Ingrid
hülye vagyok. Fel tudnám pofozni
magam.
- Nem vagy hülye, csak azt mondod ki, amit
az emberek gondolnak.
- Igen - ismeri el Ingrid -, egyesek azt rebes-

getik, hogy apád elküld majd hazulról. Hiszen
tudod, hogy az emberek összevissza fecsegnek.
Eva magában eldönti a kérdést.
-Közölheted velük: az én apám soha-soha
nem tenne ilyet! Előbb mondana le arról, hogy
megnősüljön. De azt is áruld el nekik, hogy
miattam nem kell lemondania erről.
„Igen - gondolja -, a kocka el van vetve."
Keze és lába jéghideg, ég az arca, mert ismét
maga előtt látja apját, amint átöleli Tempelnét,
s látja magát a sötét háttérben...
- Ne haragudj - kérleli Ingrid -, igazán sajnálom.
- Senki se sajnálkozzon rajtam! Cseppet sem
vagyok sajnálatra méltó, nem vagyok szomorú,
és nem vagyok féltékeny. Megértetted?
- N e m , igen... - bizonygatja Ingrid teljesen
összezavarodva.
Eva mély lélegzetet vesz, és behunyja a szemét. Azután azt mondja:
- Egyébként állattenyésztési technikus leszek.
Mit szólsz hozzá?
- Óriási! Édesapád sokat tud majd segíteni, és
később együtt is dolgozhattok, mint én az
anyámmal. Szerintem ez óriási!
- Szerintem is.
Mielőtt Ingrid elbúcsúzik, megígéri, hogy
mindent pontosan így mond el, ha újra összevissza fecsegnének a szerelmes állatorvosról.
Eva a szobájába megy, és ágyba bújik. A korai
időpont láttán Nagyi aggódva jön fel.
- Csak nem vagy beteg?

- Fáradt vagyok. A fáradtság nem betegség.
- Néha igen - Nagyi tanácstalanul simít végig
a takarón, amelyet Eva állig húzott magára. Aludj, kicsim, aludj. Holnap megjön apád.
- Bárcsak már itt lenne!
- Bizony, gyermekem. Kérsz egy teát?
- Az jó lenne - Eva felül, és átöleli nagyanyját. - Légy nyugodt, Nagyi, nincs baj az egészségemmel. Neked fogalmad sincs arról, hogy én
milyen erős vagyok.
- Igen, Eva, te más vagy, mint az én Antje
lányom volt.
Eva elmosolyodik.
- N e k i tizennégy éves korában még biztos
nem a fiúkon járt az esze - mondja, és kacsint
egyet.
29.
Eva mozdulatlanul áll a konyhaablaknál a függöny mögött. Apa éppen most csapja be a kocsiajtót. Gyors pillantást vet a házra, a kertre. Eva
nem moccan. Nagyi Plessin doktor elébe siet.
- Hartwig, ha tudnád!
- És Eva, hol a gyerek?
- Itt vagyok! - kiáltja Eva, mintha eddig csak
képtelen lett volna megszólalni. Apához fut,
durva szövetű zakójához szorítja arcát, de nyakát megmerevíti, mikor a férfi fel akarja emelni
az állát.
Nagyinak apa aranyozott peremű csészét hozott, amilyenre mindig is vágyott, lányának pe-

dig egy pár piros szattyánbőr papucsot, olyan
szép, hogy Eva a kezére húzza, jobbról-balról
simogatja vele az arcát, majd boldogan körbetáncol. Leülnek kávézni. Nagyi mindjárt felavatja az ajándékot, de éppen csak szájához emeli a csészét, az almás lepényhez meg hozzá se
nyúl.
- Ha te tudnád, Hartwig! - Nagyi nem képes
rá, hogy az újdonságokat sokáig magában tartsa.
Sajnos fő ütőkártyája, mely szerint Uwe itt
aludt a házban, méghozzá minden éjszaka, nem
hozza meg a kívánt hatást. Minden másról Nagyi igazán hallgatott volna, de most már nem
rejti véka alá, milyen állapotban találta a lakást,
és hogyan bántak el a piros lámpaernyővel...
Egyáltalán nem említené, eszébe se jutna, ha
nem lenne szóbeszéd tárgya a kislány. Kéz a
kézben sétált a fiatalemberrel, és úgy éltek itt
együtt, mint férj és feleség.
- Hartwig, mit szólsz te ehhez?
- Örvendetes - válaszolja az apa. - Legmerészebb álmaimban sem gondoltam ilyen örvendetes kibontakozásra.
Már nem kacsingat, komolyan gondolja a dolgot. Sőt leveszi a szemüvegét. Nem kíván magyarázatot. Eva előrehajolva ül, merev vállal, és
nézi a tányért.
- Hát igen - dohog Nagyi -, persze rám senki
sem hallgat! És nem is mondanak el semmit.
Kis idő múlva apa váratlanul a motorcsónak
felől érdeklődik.
Eva csodálkozva kapja fel a fejét.

- De hiszen eldugtad a kulcsot!
- Tehát kerestétek? - Apa nevet, és karjával
megragadva magával húzza lányát. - Mit szólnál
hozzá, ha egy kicsit kimennénk a vízre?
- Ilyen időben! - kiált ijedten Nagyi. - Vegyetek viharkabátot!
A tó szürke és csöndes az alacsonyan csüngő
felhők alatt, a fel-feltámadó széllökések legyezőszerű mintát rajzolnak a víztükörre. Rövid, kemény hullámok csapódnak a csónak orrán. Eva
vár. Tudja, hogy apa beszélni kíván vele, ezért
akar kettesben maradni vele. A lány most fél, de
ugyanakkor az apjával való szinte fájdalmas öszszetartozás érzése is hatalmába keríti.
Plessin doktor leállítja a motort. Amint a berregő lárma elül, hallhatóvá válik a sirályok rikoltozása.
- Szép volt? - kérdezi apa.
Eva csak bólint. Egy hang sem jön ki a torkán.
- T u d o d , mit szeretnék? Azt szeretném, ha
Tempelék, anya és fia a szünet utolsó hetét nálunk töltenék, itt Klüssowban. Mi a véleményed
róla?
Apa gyorsan, szinte hadarva beszél, mintha
éppen egy frissen támadt, nagyszerű ötletét adná elő. Eva felcsattan:
- M i é r t kérdezel engem? Hiszen ez megint
csak régen elintézett dolog!
- N e m is azt kérdem, engedélyezed-e. Csak
azt akarom tudni, mi a véleményed róla.
- Nem lesz könnyű... - mondja Eva.
Apja hozzáhajol, és arcát a kezébe fogja.

- Gondolod, hogy menni fog? - kérdezi.
- Igen - válaszolja a lány. Majd némi szünet
után, óvatosan hozzáteszi: - Talán.
30.
Eva a városba megy, hogy megvásárolja a könyveket az új tanévre. Nem kívánt jelen lenni,
amikor Tempelné és Uwe kiszáll apa kocsijából,
mindenképp ki akarta hagyni az első üdvözlések
kínos pillanatait. Mikor hazaérkezik, Uwe egyedül ül az előszobában a festett szennyesládán.
Eva a padlóra dobja súlyos táskáját, és rámosolyog. Uwe tekintete szórakozottan siklik el fölötte.
Később, amikor azt hiszi, senki sem veszi
észre, Eva apját figyeli a fiú. így nézte Schackot
is, ilyen ridegen, éberen, mérlegelőn. Tempelné
is kínosan érzi magát Uwe jelenlétében. Kivált
esténként, amikor mindnyájan aludni mennek,
és Tempelné követi Plessin doktort a szobájába.
Ilyenkor az asszony magasra emeli a fejét, derekát mereven tartja. Nyoma sincs rajta bizonytalanságnak, de érzi fia tekintetét a hátában, és
tudja, hogy a pokolba kívánja a férfit, akit ő most
követ.
Tempelékkel ellentétben apa szükségét érzi
annak, hogy azokat az embereket is megnyerje,
akik dacolnak vele. Minden alkalmat megragad,
hogy fesztelenül meséljen a prágai élményekről,
még akkor is, ha mindenki nyomasztóan hallgat.

Eva látja rajta, mennyire kell uralkodnia magán,
mennyi kitartást és erőt kíván ez a magatartás,
pedig apjának a türelem nem éppen erős oldala.
Uwe mindent némán végighallgat, semmi
sem kerüli el a figyelmét: egy pillantás, egy mosoly vagy egy félmondat sem. Évának nagyon
kell vigyáznia. A fiú már egy hangosabb, szívből
jövő nevetést vagy tréfát is személyes sértésnek
fog fel. Semmit sem szól, egyre merevebben
viselkedik, és a lánynak ez fáj.
Éjszaka, amikor a ház elcsendesedik, Eva
anélkül, hogy lámpát gyújtana, lelopakodik a
lépcsőn a veranda mögötti szobába, ahol a tévékészülék áll a nagy karosszékkel. Itt táncolt a
bulin a társaság, és most itt alszik Uwe a heverőn. Eva a sötétben tapogatózva eljut a fiúig, és
megérinti. Érzi, hogy ébren van.
Uwe rámordul:
- H a g y j békén!
Eva leül az ágyra, és vár.
Uwe hirtelen felegyenesedik, és átkarolja a
lány nyakát. Gyengéd mozdulattal csúsztatja ujjait a haja alá.
- Miért nem alszol? Hallgatózol? - kérdezi a
lány. A fiú elengedi. Eva hallja a lélegzetvételét.
Tudja, hogy érzékeny pontján érintette. Mellé
csúszik a párnára, és azt suttogja: - Ők most
egymás mellett fekszenek, mint mi, és lehet,
hogy anyád sír, és apám vigasztalja. Haragszol
rá ezért?
Uwe válaszolni akar. Eva a fiú szájára teszi a

kezét, egészen puhán, és egyszer csak érzi, hogy
a fiú tenyeréhez szorítja ajkát.
- M a r a d j csöndben! - suttogja Eva hirtelen
megborzongva. - Maradj csöndben!
Lélegzete Uwe arcát éri. A fiú elkapja a lány
kezét, és megszorítja. Idegenszerű hangon, amelyet azonban Eva már ismer, azt mondja:
- M e n j el!
Eva felugrik az ágyról. Uwe halkan köhög.
Majd az előbbi felszólításhoz higgadtan hozzáfűzi:
- Nem zavarlak sokáig benneteket. Meglátod,
minden egyszerű lesz.
- Hogyan? - kérdezi Eva. A fiú nem válaszol.
- Már nem bízol bennem, Uwe?
- Meg tudod bolondítani az embert, tisztában
vagy ezzel?
- Nem akarom - mondja a lány -, senkit sem
akarok megbolondítani. Csak azt akarom, hogy
szeressetek egy kicsit. Ez talán rossz?
- Rossz? Te jobb vagy, mint én.
- Jó éjszakát, te buta - suttogja a lány.
Eva még csak nem is csodálkozik, amikor
másnap reggel Uwe ismét állig begombolkozva
mutatkozik előtte, rideg és megközelíthetetlen.
Eva figyeli Tempelnét. Elképesztő tehetsége
van hozzá, hogy beilleszkedjék a plessini nyüzsgésbe, sőt a maga módján irányítsa is. Nagyinál
hamar elérte, hogy ne pusztán vendéget lásson
benne. így például az étrend összeállítása máris
átcsúszott a kezébe. Ez még rendben is lenne,
hiszen szakácsnő. De úgy beszél a most még

meglehetősen bizonytalan jövőről, mintha minden egyértelmű lenne. Két nap alatt kívülről
ismeri az autóbusz-menetrendet, és már azt is
tudja, hogyan illeszkedik több műszakos munkabeosztásához. A szállodai munkát ugyanis
nem adja fel, és amikor apa felajánlja, hogy majd
beviszi kocsival, csak nevet. Függő helyzetbe
kerülni? Nem, ehhez nem szokott hozzá.
Nem tudni, miért, az asszonyból valamifajta
bizakodás árad, amelyet az ember szeretne megvédeni Uwe fagyos tekintetétől. Mert a fiú ezt
könnyen tönkreteheti, az bizonyos. Érzékelhető
ez, valahányszor az anya fia tekintetével találkozik, és az asszony a mondat közepén elnémul,
fáradt, feszült arckifejezés jelenik meg rajta,
amellyel védekezik. De mégsem hátrál meg.
Eva összehasonlítja Tempelnét apjával, Uwéval, Nagyival és önmagával is. Mi az a tulajdonság, amelynek hatására apja megváltozik a jelenlétében? Higgadtabb lesz, kiegyensúlyozottabb.
Eva már megfigyelte, ahogy futó, finom mozdulattal az asszony megnyugtatja apa gyufaszálakkal babráló kezét, vagy egy pillantásával véget
vet a férfi önkéntelen fintorainak. A lánynak
időnként eszébe jutnak Tempelné szavai, amelyeket ott a szállodában, az esküvői asztalnál
mondott. Lehet apának segíteni, hogy más legyen, legalább egy kicsit más. Vajon a szíve
mélyén Eva nem kívánta-e mindig is, hogy apa
még különb legyen?
Egy nap, reggeli után, a verandán üldögélnek
mind az öten, és bámulják az esőben csillogó

dáliákat - naponta esik mostanában, augusztus
vége felé jár. Csöngetnek. A falubeliek és az
ismerősök nemigen használják a csöngőt, hanem
Nagyi legnagyobb bánatára sáros cipőben egyszerűen besétálnak. A három Plessin egymást
noszogatja.
- Menj csak, nézd meg, ki az!
- Én? Biztosan téged keresnek.
- Én szabadságon vagyok.
Végül Eva megy ki. Két fiatalember tekint
feléje várakozón, egy magasabb szőke, szemüveges és egy alacsonyabb, akit Eva nyomban
felismer. A férfi nevetve villantja elő letört metszőfogát.
- Itt lakik doktor Plessin?
A kertkapu előtt egy Trabant áll.
- Apám szabadságon van - mondja Eva zavartan.
-Annál jobb, akkor biztosan itthon találjuk.
Egyébként mi Tempelnével szeretnénk beszélni.
- És Uwéval - teszi hozzá a magasabbik.
Erre a hírre a verandán mindenki kíváncsian
emelkedik fel a székéről. Csak Uwe nem mutat
meglepetést.
- Biztosan Jürgens úr...
Apának fogalma sincs, ki az a Jürgens úr, de
ő is udvariasan kezet fog a jövevényekkel. A kis
veranda hirtelen szűknek bizonyul, a székek útban vannak, Nagyi utat tör magának egy tálca
edénnyel, amit hamarjában összeszedett. Jürgens elfogulatlanul néz körül, és azt kérdezi
Tempelnétől:

- Tehát itt fognak ezentúl lakni?
Az asszony nemigen tudja, mit válaszoljon.
A férfi kissé selypesen azt mondja:
- Bocsásson meg, nem pusztán a kíváncsiság
hozott ide minket. Uwe miatt jöttünk.
- Igen, természetesen - bólint Tempelné.
Saját házukban idegenül álldogál apa és leánya. Már éppen visszavonulnának, amikor a
szőke szemüveges, aki eddig jóformán egy szót
sem szólt, bekapcsolódik a beszélgetésbe. Biccent.
- Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, a nevem Schmidt. A gyermek- és ifjúsági sportiskola
edzője vagyok. Az én csoportomba tartozik majd
Uwe. Már voltam önöknél családlátogatáson,
emlékszik, asszonyom?
- Igen, természetesen - bólint ismét Tempelné.
A fiatalember kijelenti, hogy kívánságára kész
négyszemközt tárgyalni Tempelnével, jóllehet
hasznosnak tartaná, ha minden érdekelt jelen
lenne. Készségesen leülnek mind az asztal köré.
Csak Nagyi tűnik el a tálcával.
Schmidt edző nyilvánvalóan felkészült a
mondókájára, nehogy zavarában keresgélnie
kelljen a szavakat. Még egyszer utal a márciusi
családlátogatásra. Akkor mintha minden rendben lett volna, és igazán nem gondolta, hogy
Uwét, a gyermek- és ifjúsági sportiskola jövendő tanulóját családi problémák terhelik majd.
Ám most, közvetlenül a beiskolázás előtt, Jürgens sporttárs váratlanul jelentkezett nála. Jür-

gens sporttárs volt az, aki Uwéban felébresztette
a sport iránti lelkesedést, tehetségét módszeresen fejlesztette, és most már a fiú abban a megtiszteltetésben részesül, hogy versenysportoló
lehet belőle. Biztosítani kell tehát, hogy Uwe
csakis a feladatára koncentrálhasson, és az oktató meg az edző kötelessége, hogy minden zavaró körülményt kiiktasson. Mindennek természetesen Jürgens sporttárs is tudatában van. Ezért
cselekedett helyesen és elismerésre méltóan akkor, amikor nem a saját szakállára adott ilyen
vagy olyan tanácsot, hanem fölvette a kapcsolatot a sportiskolával. Ennek alapján határozta el
magát ő, Schmidt edző az újabb családlátogatásra. Egyébként jól tudja, hogy kényes ügyről van
szó. Ám Uwe érdekében tisztázni kell a dolgot,
és - teszi hozzá jelentőségteljesen - ez egyszersmind társadalmi érdek, hiszen a sportoló állami
támogatásban fog részesülni, amit egyszer majd
eredményeivel igazolnia kell.
Megkönnyebbülten fejezi be mondókáját.
Elégedett lehet. Előadása mély benyomást tett.
Elsőként apa szedi össze magát. Idegesen köhécsel, és azt kérdezi:
- Mindenfajta zavaró körülményt... Ezt úgy
kell értenen, hogy ön engem akar kiiktatni?
- Kérem, ne vegye személyeskedésnek a szavaimat - az edző elvörösödik, ahogy az hirtelenszőke embereknél gyakran előfordul. Most,
hogy szabadon kell válaszolnia, már nem képes
olyan összefüggően beszélni.
- Ami a kiiktatást illeti, nagy általánosságban

véve a körülményeket... Például a kislány is...
- Évára mutat.
-A lányom? - Hartwig Plessin lekapja a
szemüvegét. De gyorsan fegyelmezi magát, szokásához híven köhécsel, majd higgadtabb hangon szólal meg: - Ide hallgasson, Schmidt úr,
meg vagyok győződve róla, hogy önt a legjobb
szándék vezéreli, és küldetése nem könnyű. Hivatása szerint önnek fiatal embereket kell nevelnie... De szabad kérdeznem, milyen célok lebegnek az ön szeme előtt? Csakis a teljesítmény?
Csak az olyan tulajdonságok, mint a szorgalom,
kitartás és becsvágy? Az ön repertoárjában olyan
fogalmak, mint például, teszem azt, szerénység,
igazságérzet, kölcsönös megbecsülés, némi részvét egyáltalán nem szerepelnek?
Az edző felemeli a kezét, közbe akar szólni. Az
apa leinti őt.
- Még nem fejeztem be. Ön nem ismeri ezt a
fiatalembert. Sajnos, számomra sem adódott
még elegendő alkalom, hogy kiismerjem őt.
Annyit azonban mondhatok, hogy az eddigi benyomásom nem kedvező. Igen, ezt megmondom
őszintén, és örülök, hogy ő is jelen van most.
Uwe, egészen nyíltan beszélek, én téged kíméletlennek tartalak, persze nem velem szemben,
hiszen nem rólam van szó. De tisztában vagy te
vele, mit követsz el az anyáddal szemben? Azt
érdemelte talán, hogy most még tiszteletreméltó
intézményeket vonultass fel ellene, hogy az ő
boldogságát mint számodra zavaró körülményt
kiiktassák?

Eva érzi, hogy dobog a szíve. Körülpillant.
Tempelné maga elé mered. Uwe máskor hideg
és részvétlen szeme most kétségbeesést tükröz,
megragadja a mellette ülő edzőt. Jürgens feléje
bólint, aztán beszélni kezd, és selypítése most
egyáltalán nem olyan nevetséges, inkább engesztelő, sőt megindító.
- Engedjék meg, hogy helyesbítsek. Én nem
vagyok semmiféle intézmény, Uwe barátja vagyok immár két éve. Ezért keresett fel, amikor
nem tudta, mitévő legyen. Eljött hozzám, és azt
mondta: Jürgens úr, mit csináljak, teljesen tanácstalan vagyok. Talán azt kellett volna válaszolnom: ez nem tartozik rám?
- Nem - mondja Tempelné halkan.
Mind egymásra néznek. Schmidt edző is levetette hivatalos merevségét. Mindkét könyökével
az asztalra támaszkodik. Egészen más hangnemben magyarázkodik.
- M i egyre-másra készítjük a jegyzőkönyveket, jelentéseket, s a hivatalos kifejezések meg
fogalmak, amelyeket ilyenkor használunk, óhatatlanul becsúsznak a köznapi beszélgetésbe is.
A „zavaró körülmény" kifejezés ebben az összefüggésben nyilvánvalóan sértette önt. Kérem,
bocsásson meg.
Uwe lehorgasztja a fejét.
- Ön mit ajánl? - kérdezi Tempelné. - Ami
csak tőlem telik, mindent megteszek.
- Uwe - fordul a fiúhoz Jürgens -, mi a te
véleményed?
- El akarok kerülni innét - jelenti ki Uwe.

- Egy lehetőségről már esett szó. Ugyanis én
- közli Jürgens nyílt mosolyával - bizony teljes
önkényességgel tanácsokat osztogattam. A kollégium az egyetlen megoldás.
-Nagyon helyes! - Az edző most kizárólag
Tempelnéhez fordul, mert neki kell döntenie. Az iskolánknak, mint talán ön is tudja, van kollégiuma. Természetesen a befogadóképesség
korlátozott, és általában csak vidéki diákokat
veszünk fel. Különleges esetekben azonban, például kedvezőtlen családi körülmények miatt,
természetesen kivételt teszünk. Ehhez járul
még, hogy Uwénak naponta jókora utat kellene
megtennie, amennyiben Klüssowban lakna. Hogyan vélekedik tehát ön, kedves Tempelné?
Tempelné szorosan összekulcsolja ölébe ejtett
kezét. Fiához fordul:
- Akarod, Uwe?
- Igen - bólint rá a fiú -, el akarok kerülni
innét.
Az asszony szaporán pislog, hogy elnyomja
feltörő könnyeit.
-Elég, ha holnap vagy holnapután felhív
minket az iskolában - mondja megértően az
edző. - Ne hamarkodja el a döntést. Megértjük,
hogy itt nem egyszerű kollégiumi beiratkozásról
van szó, amely más családok számára puszta
formaság.
Tempelné megragadja a szalmaszálat. Igen,
fel fogja hívni őket, hogyne.
A két férfi megkönnyebbülten szedelőzködik.
Jürgens Uwe vállára teszi a kezét, kifelé menet

még odavet neki néhány szót. Apa megragadja
Tempelné csuklóját.
Évával senki sem törődik.
31.
Még aznap délután Uwe anyjával sétálni indul
a közeli erdőbe. Apa nyugtalanul járkál a házban. Megáll Eva előtt, aki könyvével egy karosszékben kuporog.
- Megtennél nekem valamit, Évám?
- Oké, miről van szó?
- V e d d fel a sárga ruhádat - kéri apa
és
gyere velem a városba. Egy kis pénzt kell elköltenünk.
Eva felrohan a lépcsőn. Mikor is volt utoljára,
hogy együtt mentek valahova? Már nem is rémlik.
A kocsiban megkérdezi. Apa töri a fejét, de ő
sem tudja már.
- ígérd meg, hogy időnként rám sózol egyet
- mondja Évának -, amikor úgy érzed, hogy
megfeledkeztem rólad.
- Akkor a hátad jócskán kék és zöld lenne közli Eva higgadtan.
- Miért éppen a hátam? Mindig csak hátulról
akarsz rám sózni?
- Előtted ugyanis ott van az a másik.
-A másik - mondja az apa keserűen -, ne
beszélj így róla. Ő vigyáz majd a legjobban arra,
hogy te semmiben se rövidülj meg.

- L e h e t , de az ő kegyére egyáltalán nincs
szükségem.
Apa hallgat. Arcizmai megfeszülnek, szeme
összeszűkül. Egyszer fájt a gyomra, amit megsúgott Évának, amikor az rajtakapta, hogy gyógyszert vesz be. De nem akarta, hogy mások észrevegyék. Egyenes tartással hagyta el a házat, jóllehet legszívesebben összegörnyedt volna a fájdalomtól. Most hirtelen ez jut a lány eszébe.
Akkor is ugyanígy szűkült össze a szeme. Sajnálja apát, de mit tehet? Nem akar színlelni. Ezt
meg is mondja:
- L á t o d , ha én őszinte vagyok, te szomorú
leszel.
- Tehát nem szívelheted Tempelnét?
-Dehogynem, hiszen éppen erről van szó.
Könnyebb lenne, ha istenigazában tudnám gyűlölni őt. Csak, tudod, éppen... számomra ő a...
zavaró tényező.
Ez a kifejezés felvidítja apát. Arca felderül.
-Legszívesebben te is faképnél hagynál engem, ugye?
- N e m - vágja rá gyorsan Eva -, ilyesmire
nem szabad gondolnod soha!
Most apa, mint máskor is autózás közben,
jobbjával megfogja Eva bal kezét. Egy idő múlva
a lány halkan megkérdi:
- Szerinted ő... nagyon zavar majd engem?
- Ne félj - mondja apa -, nem szabad félni,
Évám édes!
A városban parkolóhelyet keresnek, majd kószálnak az utcákon, és cseppet sem zavarja őket.

hogy egyfolytában szitál az eső. Apa mesél. Itt
nőtt fel, mindenről eszébe jut egy történet.
- Itt a szomszéd kapualjban találtam egyszer
egy öreg autógumit, és végiggurítottam az utcán. .. vagy ebben a házban lakott egy barátom,
akinek egyszerűen semmije sem volt, még cipője
vagy kabátja sem...
Eva órák hosszat elhallgatná őt. Mindent maga előtt lát, a várost, amilyen a háború utáni
években volt, a gyökértelenné vált embereket és
a tizenhét éves fiatalembert, aki most az ő apja.
A főposta épülete előtt apa megáll.
- I t t - mutat a bejáratra -, a forgóajtóban
egyszer fennakadt édesanyád alsószoknyája.
Tudod, milyen volt az? A lányok minden pénzt
megadtak egy ilyen merev szitaszövetből készült
alsószoknyáért, amely több rétegből volt összevarrva, hogy a tarka szoknyákat jó messze eltartsa, s járás, de főleg tánc közben kecsesen ringjon! Ó - mondja apa ábrándosan -, a hajdani
lányok az ötvenes évek végén olyanok voltak,
mint a csodaszép virágok... Amit megtakarítottak a blúzon, azt beledolgozták a szoknyába.
S amikor a színházban a lépcsőn fölfelé mentek,
szinte lebegtek, a férfiaknak kocsányon lógott a
szemük.
- D e mi volt a forgóajtóval? - kérdezi Eva,
mert azt hiszi, hogy félreértett valamit.
- Igen - mondja apa, és mosolyog -, édesanyádnak fennakadt a szoknyája. Egy rántás, és
amikor kint voltunk, azt a szörnyű felfedezést
tettük, hogy egy darab csipke leszakadt. És ak-

kor, képzeld el, édesanyád ott a nyílt utcán elsírta magát.
- Hány éves volt akkor?
- Tizenkilenc - válaszolja apja habozás nélkül -, még csak néhány hete ismertük egymást.
Tizenkilenc, és öt évvel később már vége volt
mindennek... Mindössze öt évet töltöttek
együtt.
Apa azonban még sohasem mesélt életének
erről az öt évéről, sohasem nézegette a fényképeket, amelyek Évát kisbabaként anyja karján ábrázolják. És most hirtelen előhozakodik az emlékével.
A piactéri presszóban Eva még mindig csendes és elgondolkodó, míg apja könnyedén veti
oda:
- Kár, hogy foglalt az az asztal, ahol Tempelnével ültünk azon az első estén, a szülői értekezlet után.
Kávézik, Eva pedig tortát eszik és fagylaltot
tejszínhabbal. Hallgatagsága így nem tűnik fel.
Annál többet beszél apa: elmeséli, hogy amikor
a felszolgálónőnél francia bor iránt érdeklődött,
az azt mondta, hogy sajnos csak Wien blank van,
holott ő éppen erre gondolt, ugyanis a felszolgálónő nem tudta, hogy a vin blanc franciául fehér
bort jelent. Arról is beszél, hogy mennyire tartózkodó volt Tempelné, hogy tulajdonképpen
nem is akart eljönni vele ide, de aztán mégsem
tudott ellenállni a csábításnak: mennyire félt,
nem is tőle, inkább saját magától, és mégis milyen csendes egyetértés volt közöttük kezdettől

fogva. Mindezt elmondja Évának, olyan szeretetreméltó nyíltsággal, hogy a lány számára ismét fájdalmasan egyértelmű lesz, mennyire szereti az apját.
- Hogy milyen következményei lesznek az első találkozásnak, ki sejthette volna?
- Én azonnal sejtettem - mondja Eva.
- Igen, te! Ha valaki nagyon közel áll az emberhez, akkor annak gyakran működik a hatodik
érzéke.
- Apa - szólal meg Eva, mintha csak egy anya
beszélne könnyelmű fiával -, azt hiszem, te még
mindig túlságosan egyszerűnek képzeled ezt az
egészet.
A férfi megkavarja kávéját, és a fejét rázza.
- Nem, nem erről van szó. De nem ismered
azt az érzést - folytatja átszellemülten -, amikor
az ember úgy képzeli, hogy repülni tudna. Egyszerűen maga mögött hagy mindent, mindent
elfelejt, ami nyomasztó és szomorú, s olyan
könnyűvé válik, hogy úgy érzi repülni tudna.
- D e igen - Eva meghökken. - Sőt már álmodtam is róla.
Apa bólint, egymásra nevetnek cinkos mosollyal, és már nincs is szükség szavakra. „Ezt az
idegen asszonnyal sohasem érezheti - gondolja
Eva -, ez csak miközöttünk lehetséges, mert én
a lánya vagyok."
Az úton hazafelé Évának ismét kétségei támadnak.
- T u d o d , apa, még ha nagyon szeretnénk is

repülni, az még nem jelenti, hogy tudunk is
mindjárt.
- Ez igaz - mondja a férfi, és egyáltalán nem
lehet kibillenteni emelkedett hangulatából. - De
már maga az érzés is szép, és az ember igyekszik
megvalósítani, amit nagyon akar.
32.
Amikor Eva és apja hazaér, Tempelné már a ház
előtti kertben fogadja őket. Ez szokatlan, mert
az asszony nem szereti kimutatni az érzelmeit,
különösen Eva jelenlétében. Most azonban a
férfi felé nyújtja a kezét, mintha nem hitte volna,
hogy valaha is viszontlátja.
- Hartwig! Uwe azt mondta: vagy te, vagy ő.
Döntenem kell.
Eva hirtelen tapasztalt, bölcs asszonynak érzi
magát. „Hiszen döntött már - gondolja -, máskülönben miért rohanna apám elébe?"
A lány Uwe keresésére indul. A házban nincsen.
- Lement a partra - mondja Nagyi. - Remélem, nem fázik meg.
Eva tudja, hogy Uwe csakis a stégen lehet.
Hiszen ő maga is hányszor lerohant a tóhoz,
bámulta a vizet, és azt kívánta, bárcsak odajönne
hozzá valaki, s ezt elmesélte Uwénak is.
A fiú ott van. Nem csodálkozik, amikor Eva
lépteit meghallja az ázott deszkákon.
Feltámad a szél, hűvösödik. A felhők felsza-

kadoznak. Eső már nem hull belőlük, s ahogy
vonulnak odafenn, hol itt, hol ott, áttör rajtuk a
nap. A fény ferde sugarakban zuhan a vízre.
Eva leül Uwe mellé, lábát maga alá húzza,
állát a térdére támasztja.
- Látod - mondja a lány -, ezt mind ismerem,
és mégis mindig más és más, és csodálatosan
lehet álmodozni itt...
A fiú bólint. Nem néz rá. Végül azt mondja:
- Néha, amikor úgy alakul, eljövök majd ide
a stégre, oké?
Ez világos beszéd. Nem a házba, hanem ide
hozzá.
- É s honnan tudom majd, hogy itt vagy? mélázik el Eva.
A fiú hosszan elnyújtott füttyentést hallat, a
végén felviszi a hangot.
- Megismered?
Egy idő múlva Eva azt kérdezi:
- É s vasárnaponként? - A fiú nem felel. Akár a kőszikla - mondja Eva -, olyan kemény
vagy.
Most a fiú rámered.
- Kőszikla, én? Legszívesebben a vízbe fojtanám magam.
-Akkor hát fogjuk magunkat, és ugorjunk
bele!
Eva komolyan beszél, bár még az elképzelés
is nevetséges... Uwe kétkedve húzza fel a szemöldökét. Eva elfordul, nehogy elnevesse magát.
Majd azt mondja:
- Együtt temetnének el minket, de két sírkő-

vet kellene állítani. Az enyémre semmit sem
írnának, a tiédre viszont: „Itt nyugszik a nemzet
reménysége, akit meggátoltak abban, hogy
olimpiai bajnok legyen, s ezért meghasadt a szíve!"
Uwe végre fölnevet. Együtt vihognak.
A lány fölnéz az égre, az oszladozó felhőkre.
-Repülni volna jó - mondja -, képzeld el,
milyen jó volna, ha tudnánk repülni, odafenn
lebegnénk a magasban, olyan magasan, ahol már
a nap süt. És a nap megvilágítaná a felhőket,
amelyek innen alulról reménytelenül szürkék,
de fentről nézve olyanok, mint a hó, fantasztikus
alakzatokat vesznek föl, az ember szeme szinte
káprázik belé. És mi ketten ott repülnénk, képzeld csak el.
A fiú hátraveti a fejét. Ahogy így a magasba
tekint, a szeme egészen világos, csaknem színtelen, mintha feloldódott volna a kékségben.
- Ha az emberek saját erejükből repülni tudnának, akkor nyilván versenyeznének is. Ezer
méter, kétezer méter, ezek lennének a vágtaszámok. És lenne - fontolgatja tovább a fiú - egy új
sportág is, a légipóló!
- Netán léggömbbel? - kérdezi Eva.
- E z csak természetes - mondja Uwe. - És
magassági rekordok is lennének, és mindenféle
repülési módok, például hátonrepülés.
Eva hátrahanyatlik a stégen. Hátonrepülés!
Igen, Uwe szorgalmasan gyakorolná, ez illenék
hozzá. Vad karcsapásokkal üvölti:
- így repülnénk, ni!

A fiú csodálkozva fordul felé.
- Miért kiabálsz?
- Ó, Uwe, Uwe, hiszen én az álmaimról beszéltem! Hát nem érted?
- A z álmaidról? - kérdezi a fiú, mintha Eva
nem lenne eszénél.
- Igen, igen! Ez olyan, mintha az ember ereje
valóban megsokszorozódna... ha erről álmodunk. Másként hogy találhatták volna fel a repülőgépet?
A fiú csöndesen nézi Évát A lány kiegyenesedik, és közelebb húzódik.
- Ölelj át - kéri a fiút -, fázom.
Uwe átkarolja. Hosszasan ülnek egymás mellett. A szél arcukba fújja a hajukat. A stég alatt
locsognak a hullámok.
- És ha most képes lennél elrepülni, vissza se
jönnél? - kérdezi Uwe.
- Dehogynem, de nem felejteném el, hogyan
süti a nap felülről a felhőket, és nem felejteném
el azt az érzést, ahogyan az ember emelkedik,
egyre feljebb, és azt gondolja: sikerült...
-Vigyél engem is magaddal, ha majd újra
repülsz - mondja a fiú.
-Elviszlek. Hiszen senki sem akar egyedül
maradni. - És gondolatban hozzáfűzi: „Az
anyád sem és az apám sem, s egyáltalán senki
sem akar egyedül élni széles e világon. Majd te
is megérted ezt egyszer. Én is nehezen értettem
meg, nagyon nehezen."

CHRISTA GRASMEYER

Nem akarom,
hogy megnősülj
Nem akarom, hogy megnősülj! Ezt Eva, a regény főhőse gondolja és mondja, amikor tudomást szerez arról, hogy apja másodszori házasságra készül. Méghozzá micsoda házasságra!
Annak a fiúnak az édesanyját szeretné feleségül
venni, aki az ő osztálytársa, és akit ő nem kedvel.
Mindketten szövetkeznek a házasság meghiúsítására, ámde eközben egymás iránti érzelmeik
is megváltoznak. Érdekes, életszerű történet,
sodró lendülettel, humorral és kitűnő lélektani
érzékkel megírva. Az olvasó azonban nemcsak
szórakozhat, hanem el is gondolkodhat a szerelem erejéről és szépségéről, egymás jogainak
tiszteletben tartásáról és arról az egyszerű igazságról, hogy csak együtt és egymásért érdemes
élni.
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