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I

A mulatság a legjobbkor szakadt félbe.
A lányok hiába tapsoltak, hogy folytatásra bírják
a zenekart. Arcuk kipirult, fénylett és sóvárgó volt,
hónuk alatt izzadságfoltok sötétlettek. Natasa szinte
megremegett az undortól. Én is ilyen vagyok? — gondolta szorongva. Egész este igyekezett együtt szóra
kozni a többiekkel, táncolt, részt vett mindenféle
társasjátékban, nevetgélt — de egyetlen pillanatra
nem szűnt meg a szorongása.
Annak ellenére sem, hogy ajándékosztáskor egy is
meretlen imádója hatalmas doboz desszertet küldött
neki.,.
Valaki bekapcsolta a lemezjátszót, és a párok ismét
láncolni kezdtek. Natasa átfurakodott a tömegen a
lépcsőfeljárathoz, és felszaladt a karzatra. Nem volt
kedve táncolni. Semmihez sem volt kedve. Legszívesebben csak állt volna ott a sötétben a korláthoz tá
maszkodva, egyedül, teljesen egyedül a táncosok cipő[ 7]

je felkavarta finom arany porfelhő fölött. Tekintete
az asztalra tévedt: Zdena, Jirina és Libuse a desszertes dobozban turkáltak. Elhagyatottaknak látszottak a
sok üres szék között. Jirina borzalmas zöld taftruhába
préselve ült ott, mintha vízimanót játszana egy gyer
mekelőadáson, a kövér Libuse meg rakott szoknyában,
mely még inkább kiemelte idomtalanságát, harmadik
a szerencsétlen, lóképű Zdena. Hirtelen valami szeretetfélét érzett irántuk. Pedig a legrosszabbat követték
el ellene, amit csak tehettek, mégsem tudta nélkülük
elképzelni az életét. A szépséges Janicka — aki a ko
ronája ennek az össze nem illő csoportnak — a par
ketten törte magát, de látva, hogy a lányok csokolá
dét esznek, otthagyta táncosát, és hozzájuk futott.
Natasa előtt hirtelen filmként peregtek le az elmúlt
év eseményei. Jana meg a lányok ugyanígy futottak
Petr után. Ugyanilyen kárörvendő ábrázattal — mint
ahogy a csokoládéját pusztítják — írtak neki ostoba
szerelmes leveleket, azt a látszatot keltve, hogy ő
írja azokat. Csak azért, hogy nevetségessé tegyék,
vagy pedig hogy bebizonyítsák: nélkülük semmit
sem érhet el. Közben______ Kár töprengeni rajta. A
lányoknak semmit sem sikerült elrontaniuk, Petr ma
ga rontott el mindent.
A karzat legsötétebb zugában valaki megmozdult,
Natasa suttogást hallott. Kíváncsian odanézett. Ki le
het az? És kivel?
— Itt valaki van — mondta egy leányhang.
— Akassza fel magát.
Natasa elszégyellte magát, majd még azt hiszik,
leskelődik, és lefutott a lányokhoz.
— Nekem az ízlik a legjobban, amelyikben man
dula van — jelentette ki Libuse tele szájjal.
— A helyedben egy kicsit mérsékelném magam —
mosolygott gúnyosan Jana, aki büszke volt rá, hogy
karcsú.
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— Azt hiszem, nekem már teljesen mindegy! —
komorodott el Libuse, és egyszerre három csokoládét
tömött a szájába. — Ilyen vagyok, akár eszem, akár
nem.
— Azt csak hiszed. Ha egy kicsit sportolnál és dié
táznál...
— Minek? Akinek nem tetszik, ne nézzen rám.
Persze, mindegyikük tudta, hogy Libuse szenved
kövérsége miatt. Csakhogy az ember többnyire magá
ba fojtja a szenvedést, sóhajtott fel Natasa. Rólam is
azt hiszik a többiek, hogy rég elfelejtettem Petrt.
Pedig... Ki küldhette azt a desszertet? Kolácek?
Aligha. Ö már néhány hete a nyolcadik B-be járó kis
fekete hajú Olinka iránt érdeklődik, és Olinka forrón
viszonozza érdeklődését. Miért küldene akkor a kará
csonyi mulatságon éppen nekem ajándékot?
Jirina megkaparintotta magának az utolsó szem
csokoládét, s a rendszerető Zdena a szemétkosár felé
indult a dobozzal.
Jana felkiáltott:
— El ne dobd! Natasa el akarja tenni emlékbe.
Ebbe a dobozba fogja rakni a szerelmes leveleit.
Zdena tehát csak a papírkákat szórta ki, és vissza
vitte a dobozt. A fedeléről tűzpiros rózsák vigyorog
tak.
— Bocsáss meg, nem tudtam...
— Csak tréfa volt, Zdenicka — mosolygott Natasa,
és nagy nehezen kettészakította a kemény kartonpa
pírt. — Jana magáról ítél.
— Kérlek szépen, kinek jutna eszébe, hogy csoko
ládét küldjön nekem?
Irigykedsz, irigykedsz, örvendezett lélekben Nata
sa, mert sehogy sem tudod felfogni, hogyan vehette
észre valaki a te jelenlétedben csekélységemet. Pe
dig egyszer már történt ilyesmi. Volt rá példa, hogy
egy srác engem részesített előnyben veled szemben.
[9]

De hogyan végződött... Elszomorodott. Jana való
ban szép. Petrt talán zavarta, hogy ő nem olyan szép.
A fiúknak a lányok szépsége talán sokkal fontosabb,
mint ahogy azt hajlandók elismerni.
Pocsék hangulatban ballagott a ruhatárba.
— Add ide... elhozom a kabátodat — szólalt meg
mellette hirtelen egy hang. Meglepetten hátrafordult.
Mirek Pivonka* állt ott. Arról volt híres, hogy — ta
lán a neve tiszteletére — örökké elpirult. Nem tán
colt, így aztán Natasa egész este észre sem vette.
Most pedig itt áll mellette, és bosszúsan néz, mintha
megbántotta volna valamivel. Vagy mintha védekezni
akarna. De mi ellen?
Átadta a fiúnak a ruhatári jegyét, és körülnézett,
vajon a lányok észrevettek-e valamit. Pivonka! Ez
volna a nekik való csemege!
— Kösz. Ha valamivel előbb jöttél volna, kaptál
volna csokit. Egy titokzatos idegen egész dobozzal
küldött nekem. Egész jó volt.
A fiú irult-pirult, és Natasa csak most döbbent rá,
hogy állandóan ott téblábolt az asztaluk körül. Pivon
ka... hát lehetséges volna?
— Hazamész?
— Nem mondanád meg, mit csinálnék itt?
A fiú csatlakozott hozzá. A diákzenekar dobosa ha
talmas hangszerével mellettük vonult el, s így elta
karta a teremből éppen kivonuló lányok elől a kilá
tást. Ma kedvez nekem a szerencse, sóhajtott fel Na
tasa. Mégsem örült. A lépcsőkön párocskák álldogál
tak, a mulatságon melegedtek össze, s Natasa nem
tudott úrrá lenni irigységén. Van, akinek minden
könnyen megy...
A frissen hullott hótól szikrázó utcákon sietett ha
zafelé, s Pivonka két méter tisztes távolságból követ*pivonka — bazsarózsa
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te. Natasának eszébe jutott az a régi gyermekjáték,
amelyet „nyomcsinálásnak“ neveznek. Akinek sike
rült úgy belefeküdnie a hóba, hogy testének körvo
nalai pontosan kirajzolódjanak, az nyert. Hirtelen he
ves vágy fogta el, hogy arccal a hóba boruljon, és
mindörökre ott maradjon... De a hó is elolvad, mint
minden. És Pivonka biztosan nem ismeri ezt a játé
kot.
Egész úton egy szót sem szóltak egymáshoz.
— Szia — mondta a fiúnak a kapunál. — És kö
szönöm a csokit.
— Én semmit sem küldtem neked — vágta oda
a fiú, és köszönés nélkül sietve távozott.
Natasa utána nézett. A fiú a sarkon megállt, meg
fordult, mintha vissza akarna térni, de nem tette.
Tehát Pivonka küldte a desszertet. Minél többet gon
dolkodott rajta, annál furcsábbnak találta. A fiú azok
közé tartozott, akiket úgyszólván tudomásul sem
vesz. Tudta, hogy létezik, lelkes síző, s örökké szer
vez valamit, de a fiú egyébként nem túl sikeres vál
lalkozásai elől mindig kitért. Nem emlékezett rá,
hogy valaha is beszélt volna vele négyszemközt. Szia,
mi újság, hova mész, ez volt minden, a megszokott
iskolai közhelyek. A fiú azonban mégis gondolt rá,
ha rászánta magát, hogy a nagy halom mindenféle
ajándék közé — amit egymásnak küldözgettek —
tegye a doboz drága csokoládét. Fintorogva nyitotta
fel, mert azt várta, hogy a dobozból széndarabok, ka
vics vagy vadgesztenye potyog ki, de a doboz tartal
ma eredeti volt, egyetlen szem csokoládé sem hiány
zott. Csak szerelmes levél nem volt benne. Mirek Pi
vonka... Lehetséges, hogy a fiú beleszeretett? Eszé
be jutott, milyen lenéző gesztussal kínálgatta a cso
koládét, és elszégyellte magát.
Csendben, nehogy a szülei meghallják, besurrant
a szobájába, és ruhástul lefeküdt az ágyra. Egész
[1 1 ]

este valami bizonytalan szorongás gyötörte, de most
a szomorúság betöltötte az egész helyiséget, és olyanynyira, szinte tapintható módon jelen volt, hogy úgy
tetszett, lefricskázhatná a bőréről, mint valami tola
kodó férget. Csakhogy éppen ez nem ment. Miért
szereti Pivonka őt, ő pedig Petrt, és Petr — vajon
kit szeret Petr? Elképzelte a magányos lények sorsát,
akik hanyatt fekve — akárcsak most ő — reményte
lenül bámulják a mennyezetet. Miért kell ennek így
lennie? Miért nincs egy törvény, amely előírná, hogy
mindenki boldog legyen. Hiszen elég volna megfor
dítani a kereket... De ő vajon boldog volna-e, ha
valaki Pivonka felé fordítaná?
— Natasa!
Az anyja hangja visszhangzott az egész lakásban.
Gyorsan felkattintotta a villanyt, és vetkőzni kez
dett. Várta, hogy szemrehányások özöne zúdul rá,
amiért nem jelentette be hazajöttét, de csodák cso
dájára semmi ilyesmi nem történt. Az anyja vidá
man, nyugodtan jött be a szobájába, mintha valami
rendkívül kellemes dolog érte volna.
— Hogy mulattál?
— Közepesen.
— Táncoltatok?
— Táncoltunk, de csak a mi srácainkkal. Az ipar
iskolából nem engedték el a fiúkat.
— A tieitek meg túl fiatalok hozzátok, ugye?
Valahol a lakásban becsapódott egy ajtó, s megza
varta az anya és a lánya között váratlanul létrejött
cinkos hangulatot. Mit jelentsen ez? összevesztek ta
lán a szülei?
— Fáradt vagyok, lefekszem — mondta dacosan.
Semmit sem akart tudni a szülei civakodásáról.
— Keveset bírsz ki.
— Kérlek, csak azt ne mondd, hogy én a te ko
rodban...
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Maga is érezte, hogy fölöslegesen ellenséges hangot
ütött meg, de csodálatosképpen anyját ez a heves ki
robbanása sem hozta ki a sodrából. Arcára meglepe
tés ült ki:
— Olyan gyakran mondanám ezt? — kérdezte
szinte ijedten.
Natasa elszégyellte magát.
— Mami, hagyj magamra — kérlelte. — Ma egy
szerűen rossz a hangulatom.
— Előfordul. Ne törődj vele. Bújj be az ágyba, és
aludd ki magad.
Az anyja kis ideig fürkészve nézte őt, mintha az
arcvonásaiból akarna valamit kiolvasni, aztán gyor
san homlokon csókolta és elment.
Hát az apja? Megelégedett azzal, hogy párszor be
csapta az ajtót? Biztosan nem. Natasa jobbnak látta,
ha bemenekül a fürdőszobába, teleengedi forró vízzel
a kádat, és ott várja ki, amíg a kedélyek lecsillapod
nak. Azt ugyan tudta, hogy az apja soha semmilyen
veszekedésükbe be nem avatja, de zavart, szinte bo
csánatkérő ábrázata, ahogy valami teljesen érdekte
len és elvont dologról beszélt vele, talán lehangolóbban hatott rá, mintha egyszerűen panaszkodott
volna.
Mikor már az ágyban feküdt, s a lakás jól ismert
neszeit hallgatta, hirtelen bántani kezdte, hogy nem
kívánt neki jó éjszakát. Talán ő is szomorú, valamenynyien szomorúak vagyunk, Pivonka is, akinek néznie
kellett, hogy tépi darabokra a desszertes dobozt.
Anyja is szomorú. De a legboldogtalanabb én vagyok,
mondta dacosan, egész biztosan én vagyok a legbol
dogtalanabb. Kényszerítette magát, hogy visszagon
doljon a mai estére. Egy évvel ezelőtt, a nyolcadik
ban még tilos volt a karácsonyi mulatságon táncol
niuk, csak az a műsor volt, amelyet maguk készítet
tek, aztán különféle társasjátékkal szórakoztak. Talán
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Jobb is volt úgy, sóhajtott, mert a tánc mintha külö
nös erőket szabadított volna fel osztálytársai és osz
lálytársnői megszokott arcán. Még a komolyabbak is
ihogtak-vihogtak, és hevesen gesztikuláltak.
Vajon Petr is ugyanígy megváltozott a zene hatá
sára, ha lányok társaságába került? Biztosan nem.
Felsóhajtott. Nem tudott úgy gondolni rá, mint olyan
fiúra, aki egészen másnak bizonyult, mint amilyennek ő megálmodta, elfeledte a fiú hamis, zavart, ha
zug arcát, amilyennek azon a szerencsétlen szombat
délután látta. Neki még mindig az a Petr volt, aki
a legszebb szerelmes leveleket írta a világon, aki
mindenhez értett, és mindent megértett. Valahol a
messzi Prágában nyilván ő is eljár táncolni. Natasa
megpróbálta legyőzni az irigységet, amelyet azok
iránt a lányok iránt érzett, akiket Petr tánc közben
megérintett, de szentül hitte, hogy a fiúnak ilyenkor
nem lángol az arca, és nem kelleti magát, hogy fel
hívja magára a lányok figyelmét. Fennhéjázóan sem
viselkedik, sem fagyosan, amit egyes fiúk a feltűnés
keltés leghatékonyabb módjának tartanak. Petr egyszerűen mindig ő maga. Petr — álmai eszményképe,
aki sajnos csak az ő elképzeléseiben él. De akár él,
akár nem, ő, Natasa mindig fogja szeretni.
Figyelte a testét, bőre szappan- és fürdősóillatú
volt. Megérintette a bőrét a hasán. Feszes és bárso
nyosan sima. Az egész teste ilyen, csak a bal melle
alatt van egy parányi anyajegy. Felvillant Petr te
kintete, amikor először látta őt fürdőruhában. Tet
szett a fiúnak, azt észrevette. Zavarában összekuporodott, aztán gyorsan felöltözött, pedig esze ágában
sem volt még hazamenni.
De hát ez rég volt! Száz évvel ezelőtt, valamelyik
előbbi vagy még előbbi életében.
Valaki halkan kopogott az ajtón, s Natasa gyorsan
kihúzta a kezét a takaró alól.
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— Alszol? — kérdezte az apja.
— Nem. — Felkattintotta az éjjeli lámpát.
— Jó éjszakát akartam kívánni.
— Anélkül el sem aludnék.
— Hogy mulattál?
Nevethetnékje támadt, hogy apja ugyanúgy kezdi,
akár az anyja.
— Közepesen — felelte szándékosan ugyanúgy.
— Táncoltatok? — kérdezte, s a kérdésében nem
tudta elfojtani a rosszallás halvány árnyalatát.
— Táncoltunk.
— Lemezre?
— Kérlek! Mit gondolsz, miért volt tízkoronás be
lépődíj? Plusz egy korona minden csomagért, amelyet
valakinek küldték Dzsesszzenekar játszott.
— Dzsesszzenekar? — csodálkozott az apja.
— Az ipariskolából a fiúk. Valamennyien el akar
tak jönni, azok is, akik nem játszanak, de az igazga
tó megtiltotta. Alighanem féltékeny.
— Inkább fél. Nem is csodálkozom rajta.
— Miért kellene félnie?
— Hiszen te érted, mit akarok mondani.
— Értem hát, de szeretném tudni, minek neveznéd
ezt a félelmet!
Az apja tréfásan megfricskázta az orrát.
— Fél, nehogy valamelyik szülő szemrehányást te
gyen neki, hogy rontja a gondjaira bízott ifjúságot.
— Remekül kivágtad magad.
— Mit vártál, mit mondok?
— Valamit a csábításról meg ilyesmit...
— Erre kell nektek a táncmulatság?
— Habár másrészt az alkalom szüli a tolvajt.
Mindketten nevettek.
— Apu, tudod, hogy valaki egy doboz csokoládét
küldött nekem?
— Ki az a valaki?
[16]

Natasa éberséget érzett a hangjában.
— Nem tudom. Levelet nem mellékelt, még kevés
bé névjegyet.
— De a lányok többnyire tudják, kitől kapnak
ajándékot. Hetedik érzékükkel megérzik, nem gondolod?

— Nekem nyilván nincs!
Nem hazudott. Valóban egész este nem jött rá, ki
lehetett az ismeretlen ajándékozó. Ha Pivonka haza
nem kíséri, sohasem gondolt volna rá.
— Ha nem akarod, ne mondd meg. Nem kémke
dem.
— Ugyan, apu, ne sértődj meg tüstént!
— Ki mondta, hogy megsértődtem? Csak nem tu
dom, miért hoztad szóba, ha nem akarsz mindent
elmondani. Legalább kínálj meg csokoládéval.
— Azt még ott megették.
Ügy látszott, hogy az apja kételkedni kezd abban,
hogy valaki csokoládét küldött neki. De hát miért ta
lálna ki ekkora butaságot?
— Tudom, ki küldte, de csak azért, mert aztán elá
rulta magát. De csak aztán, érted? Kiváltotta a kabátomat a ruhatárból, és olyan kutyanézése volt.
Hirtelen elhallgatott, maga is megdöbbent, hogy
így nyilatkozott Pivonka tekintetéről.
— Tehát hazakísért.
— Van abban valami?
— Ezt neked kell tudnod.
— Hát én tudom, hogy nincs! — vetette oda. —
Egész úton egy szót sem szóltunk egymáshoz.
— Ez egy kissé fura, nem?
— Miért fura? Jobban örülnél, ha szerelmet val
lott volna?
— Talán létezik valami a szerelmi vallomás és a
hallgatás között is. A barátok többnyire arról beszél
getnek, ami mindkettőjüket érdekli.
[17]

— Mi nem vagyunk barátok.
— Én is azt hiszem.
— De nem! Se barátok nem vagyunk, se... érted?
Egyszerűen egy fiú az osztályból. Nem tudom, mi
ütött belé.
— Alighanem tetszel neki.
— Arról én nem tehetek.
— Én sem vetek semmit a szemedre.
— Hát akkor miről van szó tulajdonképpen?
— Miről volna szó? Beszélgetünk, nem? Érdekel,
hogy mit csinálsz. Remélem, ebben nincs semmi kü
lönös.
Natasa nem felelt. Hirtelen fáradtság zuhant rá,
egész teste sajgott, nem volt semmi kedve tovább vi
tatkozni az apjával.
— Tudod, apu, az összes fiú közül úgyis te értesz
meg a legjobban. Még ha nem küldesz is csokit.
S ez igaz is volt.
— Vagyis kezdjem el — hunyorított rá az apja.
Mielőtt homlokon csókolta, fürkésző pillantást ve
tett rá, ráadásul az arcát is megsimogatta. Sőt meg
igazította a párnáját is.
— Aludd ki jól magad. Holnap vasárnap, majd
valamit kitalálunk. Vagy van már valami külön ter
ved? — Nyugtalanságot érzett a hangjában. Nyilván
valóan még mindig kételkedett benne, hogy a mulat
ság teljesen ártalmatlan volt, és nincs semmi követ
kezménye.
— Nem, apu. Semmiféle terveim nincsenek.
De szeretném, ha volnának, sóhajtott fel, nagyon
szeretném, ha saját terveim volnának. Csak egyet
lenegy. Eloltotta a villanyt. Azt hitte, tüstént elalszik.
Miért is töprengjen azon, ami úgyis lehetetlen? De
mintha valami szándékosság volna benne, az álom
csak nem jött a szemére. Hiába húzta össze a füg-
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gönyt, hogy a hold ne világítson be a szobába, nem a
hold miatt nem tudott aludni. Mi ez? — kérdezte
önmagától. Mi ez? Hiszen mindent tud, minden világo semmi után nem vágyódik, akkor hát miért nem
Kuporodik össze, és miért nem alszik? A világon
annyi érdekes dolog van. Mit számít egy bolondos
szerelem!
Csakhogy engem már semmi sem érdekel, suttogta
csendesen. Úgy látszik, semmi az égvilágon.
Olyan hirtelen zuhant rá a fáradtság, hogy észre
sem vette a határvonalat az ébrenlét és az álom között. Egy erdei tavacska mellett állt, éjszaka volt, de
minden csupa fény, eltűnt a hó, mindenütt óriási vi
lágok nyíltak, nem olyanok, mint amilyenek a réten
vagy a kertben virítanak, ezek a virágok a természetrajzi atlasz rajzaihoz hasonlóak, laposak, inkább a
virág keresztmetszete, mint maga a virág, s ő megfigyelhette, hogy nőnek ki. Először csak egy pontot
Iátott, szokatlanul éles és világos pontot, aztán a pont
remegni kezdett, megduzzadt, hajtások sarjadtak belőle, a hajtások a szeme láttára bomlottak levelekké,
kocsányokká, virágszirommá, egyszeriben előtte volt
az egész növény, s ő határtalan boldogsággal nézte
ezt a misztériumot. Szorongása elmúlt, a világ jól
ismert biztonságos hely volt, ahol minden a maga
nagyszerű beteljesülése felé halad. Mindez olyan volt,
mint a zene, csodaszép, erőteljes, egyre erőteljesebb
és erőteljesebb zene.
Heves rándulásra ébredt, mintha a teste nem bír
ná tovább elviselni a boldogság ekkora rohamát. Kis
ideig értetlenül bámulta maga előtt a fehér falat.
Miért nincs folytatása? — Akarom! — kiáltotta hanhang. De hasztalan.
Az ablakhoz lépett, széthúzta a függönyt. A hold
elbújt a felhők mögé, az utcasarkon a lámpa gyér
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fénykörében még a letaposott hó is szűziesen érin
tetlennek, puhának és melegnek tetszett, szinte csá
bított rá, hogy belegázoljanak.
Petr, suttogta Natasa. Petr.
Azután sírva fakadt.
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II

— Azt hiszem, nem emlékszik rám — mondta a fiú.
Az utca végén állt, és nyilvánvalóan őt várta.
Natasa nagyon jól emlékezett rá. Szinte kővé me
redt.
— Nem tudom... én...
— Amikor Prágában járt, Petrnél... ott az iskolá
nál...
— Nem emlékszem — mondta élesen.
— Nem tesz semmit — mondta a vörös hajú fiú,
s Natasának úgy rémlett, elszomorodott. — Csak egy
pillanat volt az egész.
Mind a ketten tanácstalanul topogtak a sarkon. Na
tasának eszébe jutott, hogy a fiúnak ugyanilyen arc
kifejezése volt akkor Prágában is, erősen összponto
sított, mielőtt nekidurálta magát és megszólította.
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— Pavel Psenicka vagyok — szólalt meg, és egye
nesen a szemébe nézett.
— Maga Petr barátja — rebegte alig hallhatóan.
— Így is lehet mondani.
Ö, az álombéli virágok! Jóslat lett volna? Valami
megváltozik? Petr elküldte a barátját, hogy a kettő
jük ügyét rendbe hozza. Miért nem jött ő maga?
Félt talán? Egyébként az most nem számít.
— Mi járatban van errefelé? — kérdezte a lehető
legközömbösebben.
Mennyire szerette volna hallani, hogy Petrtől hoz
üzenetet! Pavel Psenicka azonban csak vállat vont.
— Rokonaim laknak itt. Néha meglátogatjuk őket.
Merő véletlen.
Merő véletlen az is, hogy éppen az ő utcájukban
várakozik? Ez nyilván ugyanolyan véletlen, mint ami
kor ő álldogált Petr iskolája előtt Prágában.
— Tudja, Petrt borzasztóan bántja — folytatta a
fiú. — Szeretne...
Natasa félbeszakította:
— Mi bántja?
— Ö ugyan semmit sem mondott nekem, de...
Tudom, hogy valami történt maguk között, és hogy
nagyon sajnálja...
A remény, mely hirtelen repesni kezdett benne —
anélkül, hogy pontosan tudná, miért —, elszállt. El
mosolyodott.
— Komolyan sajnálja? Annyira biztos benne?
A fiú csodálkozva nézett rá. Natasa nem tudta vol
na neki megmagyarázni, miért olyan biztos benne,
hogy Petrnek sejtelme sincs a látogatásáról. Úgy
érezte magát, mintha ezt a helyzetet — hogy Pavel
Psenicka eljött hozzá — már egyszer átélte volna.
S így azt is tudta, mi lesz a látogatás vége.
— Petr küldte magát hozzám?
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A fiú hallgatott. Szép, hogy nem akar hazudni.
Legalább ő nem.
— Határozottan nem küldött ugyan, de azt hiszem,
szívesen venné.
— Mit venne szívesen?
A fiú ismét hallgatott.
— No látja — mondta Natasa, s úgy tett, mintha
győzelmet aratott volna a fiú fölött. De nagyon kétes
győzelem volt ez.
— Maga túl szigorú.
— Meglehet.
— Ha megírná neki, hogy nem haragszik rá...
— És ha nem akarom?
— Azt hittem, szereti.
— Olvasta a leveleimet?
— Igen.
Natasa elnevette magát.
— No látja, minden elmúlt. Az élet megy tovább.
Ő is megváltozott, én is...
A fiú szinte durván félbeszakította:
— Badarság. Egyáltalán nem változott meg. Csak
játszik valamilyen szerepet. Mégpedig elég ostoba
módon.
— Nem mondhatnám, hogy túl udvarias! — Nata
sa méregbe jött. Miért beszél ez itt olyan dolgokról,
amelyeket maga is nagyon jól tud? — Mennem kell.
A viszontlátásra.
— Várjon csak! Ne menjen el, hiszen nem sietős
az útja.
— Azt maga honnan tudja?
— Nem akarom, hogy haragudjon rám.
— Haragszom talán? — mondta tettetett csodálko
zással Natasa.
— Úgy látszik, mind a ketten ugyanabba a hibába
estünk — jegyezte meg keserűen a fiú. — Másnak
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képzelte el Petrt, mint amilyen valójában. És én is
magát.
Mi közöm hozzá, szerette volna kiáltani Natasa. Mi
közöm hozzá, milyennek képzelt el egy Pavel Psenicka.
A fiú megragadta a kezét, mintha attól félne, hogy
megszökik.
— Beszélnem kell magával. Rengeteg dolgot kell
magának elmondanom.
— Petrről?
— Róla, magáról meg magamról...
Roppant izgatottnak látszott. Natasa habozott.
— Csak újságot megyek venni apámnak. Azonnal
haza kell mennem.
— És aztán? Mit csinál majd aztán.
— Még nem tudom.
Pedig nagyon jól tudta. Az apja kirándulni akart,
járni egyet valahol a hóban, aztán jól megebédelni.
Elég unalmas vasárnap előtt állt, de Natasának eddig
a pillanatig megfelelt, mert nem volt kedve a lányok
kal sízni, és otthon sem szívesen maradt volna egye
dül.
— Szakítson egy kis időt számomra! — unszolta
Pavel.
— Megpróbálom — döntötte el hirtelen, de nem
a fiú rábeszélésére. — Hol vár meg? Lehet, hogy egy
kis ideig eltart, míg szabadulok otthonról.
— A kastély képtárában — javasolta Psenicka.
Natasa gyanakodva nézett rá. Vajon tudja-e, hogy
tulajdonképpen minden ott kezdődött? Petr ajánlotta
neki a kastélyt? De hiszen Petrnek sejtelme sincs
erről a látogatásról!
— Rendben. Ha egy órán belül nem jövök, akkor
ne várjon.
A fiú mondani akart valamit, de aztán engedelme
sen bólintott.
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Amikor kezében az újsággal belépett a szobába,
még nem tudta, mit mond az apjának. Valamilyen
szerencsés sugallatban bízott. Meg abban is, hogy a
beharangozott kiránduláshoz a szüleinek sincs esetleg
nagy kedvük. Az idő pocsék. Az apja azonban meg
lepte.
— Anyuka nem jön velünk, nincs kedve — jelen
tette, és becsülettel igyekezett nem kelteni azt a lát
szatot, hogy örül ennek.
Kirándulni kettesben! Kiskorában ezek voltak a
legszebb percek. Megszabadulva az anyai felügye
lettől, úgy érezték magukat, mint afféle, iskolakerü
lők, olyan játékokat eszeltek ki, amelyekről anya je
lenlétében szó sem lehetett. Csakhogy hol van az
már, apukám, sóhajtotta, már nem telik benne örö
möm, ha a fejem búbjáig bemaszatolom magam sár
ral.
— És neked van kedved? — kérdezte Natasa ártat
lanul.
— Neked talán nincs?
— Hideg van.
— Ezt csak most állapítottad meg?
Hallgatott. Nem akart hazudni.
— Miben töröd a fejed? — puhatolózott az apja.
— Szeretnék elmenni a képtárba, új kiállítás nyílt
ott — mondta.
Ez kompromisszum volt, és nem bízott benne, hogy
apja beéri ennyivel.
— A csokoládés ifjú ismét színre lépett — neve
tett. Nem is látszott megbántottalak. Talán valóban
nem akarózott kimennie a fagyba.
— Semmiféle csokoládés fiú. Becsszó.
— Ezek szerint több fiú van.
— Apu, te szörnyű kíváncsi vagy!
— Hamar megöregszem!
Nem remélte, hogy ilyen simán fog menni a dolog.
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Felvidult. Nem szívesen okozott rossz hangulatot
vagy bánatot a szüleinek.
— Ebédre azért hazajössz?
— Természetesen.
Habozott, vajon átöltözzön-e vagy sem. Mivel reg
gel még kirándulásra készült, nadrágot húzott, és
a legvastagabb pulóverét vette fel. Gömböc vagyok
benne, állapította meg, amikor a tükörbe nézett.
Mégsem öltözött át, s egész úton a kastélyig azon
gondolkodott, miért. Nem érdekli a fiú, vagy csak
önmagának — és talán a fiúnak is — akarja bebi
zonyítani, hogy nem érdekli?
Pavel Psenicka izgatottan járkált fel-alá a bejárat
nál, s amikor megpillantotta, arca felragyogott. Nata
sának, ezt látva, elment a kedve azzal hozakodni elő,
hogy csak egy kis ideje van.
— Szeretnék magának megmutatni egy képet —
hadarta a fiú, és húzta Natasát befelé. Csak az utolsó
teremben állt meg egy kis grafika előtt.
— Ilyennek képzeltem magát, amíg nem ismertem.
Nézte a fiatal nő hosszúkás arcát, húsos ajkát, ma
gas homlokát, homloka közepén a merőleges, hatá
rozott ráncot. A szeme fekete, majdnem cigányos.
— Hiszen ez a nő egyáltalán nem hasonlít rám —
vetette ellen.
— Nem a külső hasonlóságra gondolok, hanem a
tekintetére.
Tulajdonképpen milyen a tekintete ennek a nőnek,
tűnődött Natasa. Szomorú, csalódott, rémült? Talán
leginkább rémült. Na de ő talán rémült? Mitől félne?
— Úgy vélem, semmi hasonlóság nincs köztünk —
mondta ellenségesen. — Nem hiszem, hogy ilyen
riadtnak látszom.
A fiú elnevette magát.
— De igen, annak látszik — nevetett a fiú. — Kü-
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lönösen olyankor, amikor — mint most is — igyek
szik látszatot kelteni.
Ingerültsége elszállt. A háttérben a nő képe mö
gött valamilyen különös virág nyílt, s eszébe juttatta
az álmát. Elmesélte Pavelnak.
— Olyan lehetett, mint a zene. Mondjuk, Bach.
Az ő zenéjében is állandóan fokozódik valami, s az
ember szinte fél, hogy nem bírja elviselni — mondta
a fiú. Natasa ámult, hogy ilyen pontosan megértette.
Ö is a zenéhez hasonlónak találta álmát.
Lassan bejárták a termeket, és Natasa csodálatos
elégedettséget érzett.
— Mi tetszik neked a legjobban? — kérdezte a fiú,
megzavarva Natasát elmélkedésében.
— Jobban szeretem a színes képeket — vallotta
be. — Jobban hatnak rám, mint azok a puszta vona
lak. És a legjobban azokat szeretem, amelyek semmi
konkrétumot nem ábrázolnak. Mert akkor én magam
képzelhetem el.
Meglepődött, hogy olyan dolgokról tud beszélni a
fiúval, amelyeket rendszerint megtart magának. És
miért kezdte egyszeriben tegezni?
— Milyen zenét szeretsz? — kérdezősködött Pavel tovább, s
hozzá, mit szeret? Már sajnálta, hogy nem ment ki
rándulni az apjával, ő nem tenne fel neki ilyen osto
ba kérdéseket.
—
Zenét? Arra gondolsz, amikor a dobogón fekete
ruhában játszanak? — gúnyolódott.
—
Mindig mindent elrontasz? Már nem csodálko
zom, hogy Petr otthagyott.
—
Még hogy Petr hagyott ott engem? — Mit nem
merészel ez a fiú? — Én hagytam ott őt, világos?
Légy szíves, jegyezd meg magadnak.
—
Aligha leszek rá képes. Háromszor buktam meg
történelemből.
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— Nem is csodálkozom.
Érezte, hogy egyre mélyebbre süllyed a butaság
ba, mint a kásahegybe, de nincs hozzá ereje, hogy
kievickéljen belőle.
— Van lemezjátszód? — kérdezte Pavel kis idő
múlva. Natasa érezte, hogy békejobbot nyújt neki.
— Van — hangzik a lakonikus válasz az iménti
pökhendiséghez képest.
Mind a ketten fellélegeztek.
— Küldhetek neked egy olyan lemezt, amely ne
kem tetszik?
Vállat vont. Eszébe jutott Pivonka. Egyszeriben
mindenki ajándékokkal akarja elhalmozni.
— A szüleid miatt, nehogy haragudjanak rád —
magyarázkodott gyorsan, mintha maga a tény, hogy
adni akar neki valamit, olyan magától értetődő volna.
— Hiszen én tegeztelek — hökkent meg hirtelen
a fiú. — De ennek az az oka, hogy úgy érzem, mint
ha isten tudja, milyen régóta ismernénk egymást.
— Petr annyit beszélt rólam? — mosolygott gú
nyosan.
— Azért is — hagyta rá kelletlenül, de látszott
rajta, hogy nincs ínyére az, amit a lány mond.
— Tegezz csak nyugodtan — jelentette ki valami
vel fölényesebben, mint szándékában állt. — Az ő
barátai az én barátaim is.
— Átadjak neki valamilyen üzenetet? — kérdezte
különös hangsúllyal, s amikor Natasa ránézett, fel
tűnt neki, milyen természetellenesen kimereszti a
szemét. Ni csak, még felfal a szemével. Elmosolyodott.
— Nem. Miért?
— Gondold meg. Fütyülj a megsértett hiúságra.
— Petr meg köztem semmi olyan nem történt,
hogy így beszélhetnél — tiltakozott hevesen. — En
nek semmi köze a megsértett hiúsághoz és ahhoz
sem, ki kit hagyott ott.
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Mit beszélt neki Petr összevissza? Biztosan nem
mondta meg az igazat. Ha Pavel megkérdezte volna
tőle, talán el is mondta volna neki, hogy s mint volt,
de kérdezés nélkül nem akart róla beszélni.
Hogy is volt tulajdonképpen?
— Elmegyünk, nem? Már legalább tízszer láttuk
ezeket a képeket.
Elkedvetlenedett.
A bejáratnál ülő asszony gyanakodva méregette
őket. Kevesen tartózkodtak ugyanis ilyen sokáig a
képtárban.
— Még azt hiszi, elloptunk valamit.
Kint megálltak, félszegen bámultak egymásra, a
képtárban olyan nagy erőfeszítéssel legyűrt zavaruk
ismét elhatalmasodott rajtuk.
— Haza kell menned ebédelni?
— Igen.
— És aztán?
— Még mindig nem mondtad meg, amit mondani
akartál.
— Ez mind hozzátartozott.
— De van valami fontos is, nem?
— Azt délutánra hagyom.
— És ha nem lesz időm?
— Akkor eljövök egy hét múlva.
— Nem valami sürgős a mondanivalód.
— Sürgős is meg nem is.
A méteráru-kirakatban széles tükör állt, s egy pil
lanatra felvillant benne a képmásuk. Natasának úgy
tűnt fel, hogy nevetségesen pöttöm Pavel mellett.
És az sem tetszett neki, hogy a fiú himbálózva jár,
mintha nem tudná, mit kezdjen a kezével meg a lá
bával. Milyen gyönyörű járása volt Petrnek. Dühös
lett magára, hogy összehasonlítja őket. Pavel végtére
is csak Petr barátja, s egy kicsit talán az övé is, mit
számít akkor, hogyan jár.
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— Talán meg is hívhatnálak ebédre — vetette fel,
de azon nyomban meghökkent, hogy Pavel esetleg
elfogadja a meghívását. Szinte már látta az apja
arcát.
— Szó sem lehet róla. Az nem illik.
Natasa várta, hogy a rokonairól kezd beszélni, aki
ket meg kell látogatnia, de nyilvánvalóan nem állt
szándékában bővebben megmagyarázni visszautasí
tása okát. Vajon voltak-e itt egyáltalán rokonai?
Nem látszott túlságosan jóllakottnak, amikor délu
tán találkoztak. Natasa átnedvesedett csomagocskát
húzott elő a zsebéből.
— Hoztam neked egy szelet tortát. Diós torta.
Anyukám specialitása.
Elpirult. Mi lesz, ha a fiú fölényesen elutasítja? A
torta szánalmasan bújt meg a papírban, morzsoló
dott, a tejszínhab szétkenődött. Eszébe jutott, hogy
kinevették mindig Terezát, mert otthonról lopta az
ennivalót, és hordta a drágalátos keszeg Vojtéchjának. Ha most a lányok látnák, hogy tömi Pavelt édes
séggel! De a város ilyen kora délutáni órákban csen
des és kihalt. Az utca fehér síksággá változott, rézsút
kitaposott ösvény szelte át, amelynek végén kezdő
dött az erdő. Szótlanul mentek felfelé, míg csak el
nem érték azt a pontot, ahonnan kilátás nyílt a tájra:
a hóval borított mezőt sötét foltok tarkították ott,
ahol a hótakarót fellebbentette a szél. A várost övező
alacsony hegyek szokatlanul közelieknek látszottak.
Natasa érezte, hogy a csend túlságosan jelentőssé
kezd válni, nagyon is teli van várakozással.
— Valamit mondani akartál, nem? — szólalt meg
fölöslegesen hangosan.
— Jártál itt Petrrel?
— Nem. Miért?
— Gondolsz rá?
— Most?
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— Például most. Vagy máskor is.
— Tudod, rengeteg dolgot juttattál az eszembe.
— Szeretnéd, ha minden úgy lenne, mint régen?
— Légy szíves, ne vallass.
— Felelj, kérlek.
— Már sohasem lehet úgy.
— Akkor sem, ha Petr akarná, ha könyörögne,
hogy...
— Hagyd abba. Egészen másképpen volt, mint gon
dolod.
— Hogyan?
— Hiszen már te magad is mondtad. Azt hittem,
hogy Petr más, a levelekben, amelyeket nekem írt,
más volt, és aztán... — megakadt, nem tudta, hogy
folytassa. — A szerelem ostobaság — tette hozzá
aztán élesen.
Hirtelen félelem fogta el, mintha Pavel jelenléte
valami olyasmibe hajszolná, ami a jövőben csak
szenvedést hoz neki. Miért faggatózik állandóan?
Miért kényszeríti, hogy olyasmire emlékezzen, amire
nem akar emlékezni?
— Csak azt nem értem, miért is jöttél tulajdon
képpen? Az ismerőseid vagy rokonaid, vagy kicso
dáid nem sok hasznodat veszik — mondta ellensé
gesen.
— Hozzád jöttem, hiszen tudod — sóhajtott fel
Pavel. — Ne tégy úgy, mintha nem tudnád.
— De miért? Mi késztetett arra, hogy ide utazz?
Hozzám? Hiszen nem is ismertél!
— Ismertelek.
— Hogyhogy ismertél? Mert Petr odaadta neked
elolvasni néhány levelemet?
— Lehet — felelte bizonytalanul. Viselkedéséből
Natasa kiérezte, hogy szeretne mondani valamit, de
nem tudja magát rászánni. Ingerelte, hogy valamiféle
különös titok lappang közöttük, s ez ugyanakkor von[32]

zotta is a fiúhoz. Elfordult, letört egy gallyat a fáról,
és rajzolni kezdett a hóba.
— Mi lesz ez?
— Semmi! — vetette oda.
— Absztrakt kép?
Natasa gyorsan összefirkálta a rajzot, amelyen két
emberi alak körvonalai kezdtek kibontakozni, akik
fogják egymás kezét.
— Hideg van — mondta zavarában, és összeráz
kódott. — Hazamegyek.
— Még ne — kérlelte a fiú.
— Úgy gondolod, mégiscsak rászánod magad, hogy
eláruljad édes titkodat? — gúnyolódott. Szeretett
volna minél undokabbul viselkedni.
— Miféle titkot?
— Nem vagyok olyan ostoba, mint amilyennek lát
szom.
— Egyáltalán nem látszol ostobának. Csak hát ne
kem nincs semmi titkom. Sem édes, sem keserű tit
kom. El akartam mondani neked néhány dolgot, de
meggondoltam.
— Miért?
A fiú felnevetett.
— Hogy okom legyen újra eljönni hozzád.
— És ha nem akarom, hogy eljöjj?
A fiú meghökkent, mintha ez meg sem fordult vol
na a fejében, és ez még jobban felingerelte Natasát.
— Vigasztalni akarsz, vagy mi a szösz? Nekem ez
már rég teljesen mindegy!
Tudta, hogy lehetetlenül viselkedik, s talán éppen
ezért hagyta faképnél Pavelt, s a legmeredekebb utat
választva futni kezdett lefelé a kilátóról. Hallotta,
hogy Pavel kiabál utána, de nem állt meg, csak ami
kor a fiú utolérte, és elkapta a kezét. Majdnem eles
tek.
— De nekem nem mindegy! — tört ki Pavel, s
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közben nagyokat fújtatott. — Nekem egyáltalán nem
mindegy!
— Mi közöd hozzá?
Pavel abban a pillanatban olyan lett, mintha vil
lám csapott volna belé. Magába roskadt, zavartan
elmosolyodott, és elengedte a kezét.
— Bocsáss meg. Ez olyan rossz szokás: beleütni
az orrunkat más dolgába.
Natasát még jobban felingerelte, hogy a fiú ilyen
gyorsan visszakozott. Miért ismerte el, hogy semmi
köze hozzá? Ellenkeznie kellett volna vele. össze
kellett volna szidnia őt. S végül meg kellett volna őt
vigasztalnia...
Az erdő megritkult körülöttük, s a fák között fel
tűntek az első házak. Már sötétedett. Natasa mélyet
sóhajtott, s nézte, hogy a lehelet parányi fehér fel
hőkké csapódik le, majd nyomban szertefoszlik. Min
den eltűnik, minden elmúlik.
Hová?
Miért?
Pavelra nézett, mintha feleletet várna tőle, de a fiú
idegennek, megközelíthetetlennek látszott.
Szótlanul tértek vissza a rosszul sikerült kirándu
lásról.
Amikor az erdő alatti tisztáson vágtak át, a kanyar
ból hirtelen egy csapat síző lány rajzott ki. Már csak
ez hiányzott. A lányok. Ráadásul még velük is talál
koznia kell. Jirina vette őket észre elsőként, és lelkes
üvöltéssel figyelmeztette a többieket.
A vihogásnak nem volt se vége, se hossza.
Úgy cincognak, mint az egerek, gondolta Natasa
dühösen.
— Ezek ők? — kérdezte Pavel.
Meg sem lepődött, hogy a fiú felismerte a lányokat.
Nyilván mindent tudott. Ezért gyorsan integetni kez
dett nekik, hogy Pavel lássa: minden megváltozott.
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Már nem fél tőlük. Már nem kell előlük bujkálnia.
A lányok kissé zavartan viszonozták Natasa üdvöz
lését, majd ellenkező irányba indultak, mint eredeti
leg tervezték.
— Csodálom, hogy nem akartak közelebbről szem
ügyre venni!
— Már messziről látni, hogy nincs rajtam semmi
érdekes!
Egyetértek, szerette volna mondani, hogy bosszút
álljon rajta. De inkább hallgatott. Végül is a fiú nem
tehet semmiről.
— Haza kell már menned? — kérdezte a fiú, ami
kor Natasáék utcájához közeledtek.
— Nem kell, de megyek.
Pavel nem tiltakozott.
Majdnem közömbösen búcsúzott el tőle, nem ajánl
kozott, hogy átadja az üzenetet, kezet fogtak, s ugyan
olyan hirtelen eltűnt, mint ahogyan megjelent. Ami
kor Natasa ismét a szobájában ült, azon töprengett,
hogy csakugyan találkozott-e vele, vagy csak elkép
zelte.
Téblábolt az üres lakásban. A szülei látogatóba
mentek, s az este még messze volt. Felteszek egy le
mezt, határozta el. Nem valami nagy kedvvel kezdett
válogatni a színes lemezborítók között. Pavel Bach
zenéjéhez hasonlította az álmát, s talán ismét sikerül
felidéznie azokat a mindenféle színben nyíló virágo
kat, ha felteszi a lemezt. Hát még azt a boldogságot!
De hasztalan próbált belefeledkezni a zenébe. Gondo
latai minduntalan elkalandoztak, hol a mai furcsa
találkozáshoz, hol pedig a múltba, Petrről őrzött em
lékeihez. Egyszer csak azon kapta rajta magát, hogy
már nem is tudja pontosan elképzelni Petr arcát.
Csak a járását, különös fej tartását s a válla mozgását
látta tisztán. Milyen a szeme, tűnődött, milyen színű
a szeme? Lehetséges, hogy alig múlt el néhány hét,
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és ő már nem emlékszik rá? Pavel szeme világoszöld,
olyan színű, mint a víz.
Felsóhajtott. Valóban nélkülöz mindennemű mé
lyebb érzést, hogy azt fontolgatja, jöhet-e Petr után
Pavel. Nem, szó sem lehet róla. Szereti Petrt, még
ha csalódást okozott is neki. És továbbra is szeretni
fogja. Már soha többé nem látja, de legalább soha
többé nem is csalatkozik benne. A szerelem csak el
képzeléseinkben tökéletes, erről volt alkalma meg
győződni.
A lemez már rég lejárt, de Natasának nem volt
kedve másikat feltenni. Az ablakhoz lépett, és kife
lé bámult. Alkonyodott. Észrevette, hogy valaki az
utcasarkon topog. Pavel Psenicka. Egy pillanatra
megmagyarázhatatlan örömet érzett. Gyorsan öszszehúzta a függönyt. Nem megy ki, esze ágában sincs.
Foghatna ugyan egy könyvet, és megjátszhatná, hogy
valamelyik osztálytársnőjéhez megy, de nem teszi.
Ha a fiú beszélni akar vele, hát szépen csengessen be.
Csakhogy ezt a fiú nem tette meg.
Így hát Natasa hasztalan várakozott izgatottan
szobája ajtajában.
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III

Hétfőn reggel váratlan dolog történt, és teljesen el
homályosította Natasa és az ismeretlen fiú találkáját.
Tereza nem jött iskolába, és valaki azt a hírt hozta
nekik, hogy öngyilkosságot kísérelt meg. Nem csoda,
ha az osztályuk az iskola érdeklődésének középpont
jába került, és mindenkit — a diákokat és a tanáro
kat egyaránt — kissé megzavart az eset.
— Vojtech egész este nem táncolt vele — jelentet
te ki Libuse fontoskodva. Ő ugyanis egész este ült,
így mindent látott.
— Hiszen Vojtéch nem is volt ott.
— Ott volt, de korán hazament.
A rövid vitát azzal fejezték be, hogy Vojtech ugyan
ott volt a mulatságon, de senkivel sem táncolt, Terezát figyelemre se méltatta, és az ajándékosztás után
azonnal eltűnt.
— Tudom, hogy Tereza egy nagy csomagot küldött
neki. Láttam, amikor odavitte.
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Vallatóra fogták azt a kislányt, aki a csomagokat
átvette, de az semmit sem volt hajlandó elárulni.
— Az titok, hogy ki kinek mit küldött. Ti sem
szeretnétek, ha kifecsegném.
Zdena olyan feltűnően elvörösödött, hogy minden
ki észrevette.
— Kinek küldtél ajándékot? — érdeklődött Jirina.
— Honzíceknek?
— Na és ha küldtem? — védekezett Zdena. — Mi
közötök hozzá?
Honzík csendes, sápadt fiú volt, feltűnően nagy fe
kete szemével vonta magára a figyelmet. A párhuza
mos osztályba járt. Minden idejét a hegedűnek szen
telte, és mivel Zdena énekesnő akar lenni, s zongoráz
ni tanul, gyakran kísérte zongorán a fiút az iskolai
összejöveteleken.
— Hogy te milyen csapodár vagy! — gúnyolódott
Natasa.
— Először egy baritonistába voltál szerelmes, most
meg egy hegedűsbe...
— Ugyan, kérlek, Jeráb, az csak olyan rajongás
volt — védekezett Zdena —, akkor még kicsi voltam.
— Most is az vagy — mondta becsmérlően Jana.
— ízlésem szerint a te Honzíkod rémesen nőies,
így hát akár belém is szerethettél volna.
— Tulajdonképpen mit csinált Tereza? — szakí
totta félbe Zdena gyötrését Libuse.
— Kinyitotta a gázt?
— Még mit nem! A gázzal még esetleg sikerülhe
tett volna. Bevett három-négy tablettát, hogy egy ki
csit rosszul legyen.
— De miért?
— De naiv vagy. Hát azért, hogy megijessze Vojtéchot.
— Hogyhogy megijessze?
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— Világos, nem? A srác megijed, hogy legköze
lebb rosszabbul végződik a dolog, és szépen, engedel
mesen visszatér hozzá.
— Hát szakítottak?
— Különben miért mérgezte volna meg magát? A
tanulás miatt egyedül te tetted volna.
Natasa hallgatta őket, és szégyenkezve gondolt
vissza öngyilkossági kísérleteire. Róla is úgy véleked
nének a lányok? Nem, mert neki biztosan sikerülne.
A halottakat pedig már senki sem szólja meg. Meg
borzongott. Kívánta-e valaha is komolyan, hogy meg
haljon, hogy semmiről se tudjon, semmit se érezzen?
Elképzelte a temetését. Szép volna, ha a lányok meg
siratnák. Biztosan Tereza is elképzelte a kétségbe
esett, zokogó Vojtechot. Milyen szemrehányásokkal
illetné magát, amiért nem volt jobb hozzá! De mi
történne pár nap múlva? Az emlék egyre halványod
na, és nem telne bele sok idő, teljesen eltűnne. Ha
lott volnál, sőt ráadásul még elfeledett is! Terezka,
vajon erre gondoltál-e? Azt hiszed, Vojtech az élete
végéig nem tudna elfelejteni?
Mit vétett Vojtech Tereza ellen? Mit vétett Tereza
a fiú ellen? Hogyan lehetséges, hogy ők ketten, akik
annyira szerették egymást, idáig jutottak, ennyire
eltávolodtak egymástól? Mi az oka, hogy minden
megváltozik?
Vojtech közvetlenül csöngetés előtt jött be az osz
tályba, és még a szokottnál is sápadtabb volt. Rá se
nézett senkire, leült a padba, és olvasni kezdett. Ha
lántékán erősen lüktetett az ér. A lányok elhallgattak,
s úgy néztek rá, mint egy különös, egzotikus állatra.
— Tereza akkor is hülye — suttogta Zdena.
Az egész osztályban senki sem akadt, aki sajnálta
volna. Közben lehet, hogy valóban rosszul van, jutott
eszébe Natasának. Ha valaki ellenszenves, még nem
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jelenti azt, hogy nem szenvedhet. De ő maga is sok
kal inkább Vojtéchot sajnálta. Hiszen biztosan szeret
te Terezát, ha még verset is írt hozzá!
Érzésekkel telve
írok füzetembe.
Tereza,
sóhajtom, Tereza...
A szünetben Vojtéchot hívatta az igazgató.
Senki sem tudta meg, miről beszéltek.
Tereza három nap múlva jött iskolába, s azt állí
totta, hogy náthás volt, így aztán minden a találgatá
soknál maradt.
— Lehet, hogy az egészet csak Vojtech eszelte ki,
hogy érdekesebbnek tűnjön fel — csipkelődött Jirina.
— Ostobaság, Vojtéch nem olyan.
— Natasa már csak tudja! Jó emberismerő! — tört
ki Jana. Eszébe jutott a vasárnapi találkozás. — Ki
volt az a fiú, akivel olyan romantikus helyeken sé
tálgattál?
— Sajnos nem árulhatom el, nehogy elvegyétek
tőlem.
— Ez talán a te módszered, nem? — támadt rá Ja
na. Olykor szemrehányással emlékeztette Natasát,
hogy Petr az ő felfedezettje volt, bár ez később, az
események alakulása során feledésbe merült.
— Ő küldte neked a csokoládét? — érdeklődött
Libuse.
— Ne bomolj, hiszen ez idegen volt. Natasának
több imádója van.
— Ez roppant előnyös. Ha összevesz az egyikkel,
megy a másikhoz. És nem mérgezi meg magát, mint
Tereza.
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— De Kolácek már meglépett.
\
Úgy tereferéltek Natasáról, mintha nem is ülne
közöttük. Ez nem bántotta őt, az az idő rég elmúlt,
amikor kínosan titkolta előttük Petrhez fűződő érzel
meit. Sajnos, sóhajtott fel. Csodálatos, ha titka van
az embernek. Pavelról csak azért nem beszélt nekik,
hogy felbosszantsa őket. Pavel ugyanis nem tarto
zott a titkai közé, ezt már egyszer s mindenkorra el
döntötte.
— Nem túl magas hozzád? Még sámlit kell majd
magaddal hordanod...
— Teljesen fölösleges. Majd ő lehajol hozzám.
— Csak nehogy megfájduljon a háta!
— Szegény Petrícek, ha tudná! — gúnyolódott Jana. — Egy szemernyi hűség sincs már a világon.
A lányok nem sejtették, mi történt Natasa és Petr
között. Azt ugyan gyanították, hogy nincs minden
rendben, de ezt annak tudták be, hogy városuk távol
esik Prágától. Nehéz dolog a távszerelem, hangoztatta
előszeretettel Jirina. Natasa pedig nem magyarázko
dott. Sosem értenék meg, miért szakított akkor Petrrel, hiszen éppen miatta nem jelent meg a fellépésen,
s ezzel annyi kellemetlenségnek tette ki magát.
Tulajdonképpen ő maga sem értette. Túl szigorú
vagy, mondta Pavel, s alighanem igaza volt. De lehetett-e más az adott esetben, amikor számára a leg
fontosabbról volt szó.
Lehetett elnéző?
Az iskolából hazamenet váratlanul Zdena csatlako
zott hozzá. Ellenkező irányban lakott, és zavartan
hadart valamit, hogy a nagynénjéhez megy. Nem volt
nehéz kitalálni, hogy tanácsot akar kérni, és Natasá
nak hízelgett, hogy éppen őt választotta.
— Gyere be hozzám egy percre, ha nem sietsz na
gyon.

[41]

Zdena hálásan elfogadta a meghívást, de aztán
csaknem egy óráig ültek, mint két fajankó, és Zdena
még mindig nem rukkolt ki a mondókájával.
— Mostanában mit játszotok Honzával? — kérdez
te Natasa, hogy véget vessen ennek a se hideg, se me
leg csevegésnek.
Zdena felélénkült, egy seregnyi nevet és címet zú
dított Natasára, aztán ismét hallgatásba merült. A
hallgatás egyre hosszabb lett, Natasa meg egyre tü
relmetlenebb. Végtére is épp elég a maga baja. Lopva
a megkezdett könyve felé sandított.
— Tényleg nem tudod, ki küldte neked a csokoládét?
— Most már tudom.
Natasa habozott, elárulja-e Pivonkát. Nem akarta,
hogy a lányok csúfot űzzenek belőle.
— Tudod, én is kaptam ajándékot — folytatta Zde
na. Szégyenlősen előhúzott a zsebéből egy parányi
elefántszobrot.
— Ez aztán valami — mosolyodott el Natasa. —
Olyasvalaki küldhette, aki szerelmes beléd.
— Hát igen, de kicsoda?
— Szerinted olyan sok lehetőség van?
Zdena hirtelen elvörösödött. Remélte, hogy csak
egyetlenegy lehetőség van.
— Te is küld tél valakinek ajándékot? — kérdezte
óvatosan Natasa.
— Igen... De eszembe sem jutott, hogy én is...
hiszen ő alig vesz rólam tudomást.
— Ez éppenséggel azt jelentheti...
Zdena nem hagyta, hogy befejezze.
— Sokszor egész délután együtt muzsikálunk, de
még csak rám sem néz! Egy szót sem szól. Mindun
talan csak a kottáit böngészi, mintha én ott sem vol
nék.
— Te szólsz hozzá?
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— Én se szólok.
— Na látod. Ö hát ugyanúgy azt hiheti, hogy fü
tyülsz rá.
Zdena eltűnődött.
— De hát a fiúnak kell kezdenie, nem?
— Némelyik fiú szégyenlősebb, mint mi. Segítened
kellene neki egy kicsit.
— De hogyan?
Natasa legalább tíz évvel idősebbnek érezte magát
Zdenánál, mégsem tudott neki tanácsot adni. Mit kell
cselekedni, hogy az ember tudtára adja valakinek:
érdeklődik iránta?
— Ne írjak neki levelet? — vetette fel Zdena.
— Semmi esetre sem! — A levelekből csak bonyo
dalom származik, nehogy eszedbe jusson, gondolta
közben. — Hiszen állandóan találkoztok, furcsa vol
na, ha levelet írnál neki.
De minden fortélyt, ami abból a kevésből, amit
ismert, az eszébe jutott, még együgyűbbnek talált.
— Hol lakik Honza?
— Honnan tudod, hogy éppen rá gondolok?
Natasa szörnyen mulatságosnak találta Zdena ije
delmét.
— Jópofa vagy. Szerintem az egész iskolában csak
egyedül ő nem tudja.
— Akkor hát mit tegyek, hogy megtudja? Nekem
már minden mindegy.
— Van egy ötletem. Vegyél jegyeket hangverseny
re, és egyet adj neki. Mondd azt, hogy véletlenül van
egy fölösleges jegyed, mert az anyukád nem ér rá.
— Én este nem mehetek ki.
— Hangversenyek délután is vannak.
— Ez rendben volna. De inkább elküldeném neki
a jegyet. Nehogy megtudja, ki adja.
— És szerinted nem volna feltűnő, ha véletlenül
éppen mellette ülnél?
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— Akkor nem mennék el a hangversenyre.
— Mit nyernél vele?
Zdena mélyen felsóhajtott.
— Alighanem igazad van. Illetve, biztosan igazad
van, csakhogy nem tudom, képes vagyok-e odaadni
neki a jegyet.
— Végy erőt magadon. Gondolj arra, hogy érte
teszed, hogy ezzel örömet szerezz neki.
— Ha te adnád oda neki a jegyet... — sóhajtotta
Zdena, majd nyomban hozzátette: — Tudom, ez sem
megy. Elégedetlennek látszott, mintha Natasa taná
csai csalódást okoztak volna neki. De amikor távo
zott, egyszeriben elkérte az újságot.
— Megnézem, mikor van délutáni hangverseny.
Meg aztán szeretném, hogy szép műsor legyen. Ez
fontos, nem gondolod?
Natasa az ablakból nézett a hosszú, sovány lány
után. Irigyelte. Nemcsak a reményt irigyelte tőle,
amely távolból is sugárzott belőle, hanem a félelmét
is. Olyan csodálatos dolog örülni valaminek s ugyan
akkor félni is tőle! Buta volt, amikor türelmetlenül
ostromolta Petrt, hogy jöjjön már. A várakozás alig
hanem sokkal szebb.
Rosszkedvűen vette elő a tankönyveit. Azzal vi
gasztalódhat, hogy eminens tanuló lehet. Libuse is
ezzel kompenzálja kövérségét meg csúnyaságát, ró
zsaszínű malacpofiját.
— Natasa! — szólította őt váratlanul az anyja az
előszobából. — Leveled van.
Nem is néztem meg a levélszekrényt, döbbent rá
csodálkozva Natasa. És arra sem vagyok kíváncsi, ki
ír. Csak hát ez nem egészen igaz. Amikor a boríték
hátulján elolvasta Pavel nevét, a csalódás és öröm
furcsa keverékét érezte, amit nem tudott megmagya
rázni. Érthető a csalódása, hogy a levél nem Petrtől
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érkezett, de miért vegyült a csalódottságába öröm?
Mert Pavel Petr barátja? Csak azért?
Petr vagy Pavel...
— Már azt hittem, hogy a szerelmi levelezésedben
feltűnő szünet állt be — nevetett az anyja.
— Csalódást kell okoznom. Ez egyáltalán nem sze
relmes levél.
De akkor milyen, tette fel a kérdést, vajon milyen
lesz?
Bezárkózott a szobájába, s egy kis ideig ízlelgette
a levél ismeretlen tartalmát. Lehet, hogy valami cso
dálatosan szépet tartogat neki, ami mindent megvál
toztat... Elfintorodott. Mi lehet benne? Magyaráz
kodások, mentegetőzések tömkelege és szócséplés...
Ennek ellenére szorongással nyitotta fel a borítékot.
Kedves Natasa,
úgy összekuszálódott minden, hogy azt sem tudom,
hol kezdjem. Az isten tudja, mit gondolsz a látogatá
somról. Rám nézve aligha hízelgőt. Én magam is so
kat töprengtem fölötte, és furcsának találtam. Ügy
éreztem, mintha a barátom háta mögött tennék vala
mit. Bánt, hogy éppen előtted tűnök fel ilyen szín
ben. Nem próbálnád meg legalább megérteni, hogy
egy kissé más a helyzet? Igen, kíváncsi voltam rád,
s mindazok után, amit Petr mesélt rólad, úgy érez
tem, nagyon jól ismerlek. Meg hogy olyan ember
vagy, aki eléggé hasonlít hozzám, vagy legalábbis
hasonló nézeteket vall.
Nem tudom, miért szakítottál Petrrel. ö csak annyit
mondott, hogy végérvényesen befejeztétek, és va
lami fiút emlegetett ott nálatok. Nem akartam el
hinni, de hiába nógattam Petrt, hogy magyarázza meg
bővebben. Megkérdeztem tőle, bántaná-e, ha elmen
nék hozzád. Azt mondta, egyáltalán nem. Mégsem
voltam benne biztos, azt hittem, csak büszkeségből
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mondja, s csak most kerestelek fel, amikor ő egy kis
lánnyal elkezdett járni.
Talán jobban tettem volna, ha otthon maradok.
Ha tudnám, hogy Petr még mindig érdekel, becsü
letszavamra megpróbálnálak benneteket kibékíteni.
Bár meg kell mondanom, mindig is az volt a meg
győződésem, hogy nem illetek egymáshoz. Mind a ketten nagysze
don.
Petrnek mindent megmondtam. Kissé csodálkozott,
amit meg is értek, de megnyugtatott, hogy viselke
désemben semmi olyat nem lát, ami megbonthatná
barátságunkat, s hogy ez az egész most már a te
ügyed meg az enyém.
Elsősorban a tied.
Én egész másként képzeltem el a találkozásunkat,
s kissé szomorú is vagyok emiatt. Nagyon örülnék, ha
válaszolnál a levelemre, de megértem, hogy nem
lesz nagy kedved hozzá.
Pavel
Remegett a
utolsó szavakat. Az egész levél egyetlen mondattá
szűkült: amikor egy kislánnyal elkezdett járni. A fél
tékenység hulláma oly erős volt, hogy az arcát elön
tötte a pír, a szíve lázasan dobogott. Tennie kell va
lamit, különben megfullad. Papírt vett elő, és gondol
kodás nélkül hevesen írni kezdett, szokatlanul nagy,
széthúzott betűkkel.
Petr!
Sosem hittem volna, hogy képes vagy ilyesmire, s az,
hogy ilyen vagy, a legnagyobb csalódás, ami valaha
is ért. Lehetséges ez? Nem várhattad meg legalább
az újévet, nem bírtad kivárni azt a néhány hetet?
Megvetlek, olyan vagy, mint a többiek, jellemtelen,
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felületes, ostoba, s én gyűlöllek, gyűlöllek, gyűlöl
lek !!!!!!
Befejezte a felkiáltójel-sorozatot, majd hevesen összegyűrte a papírt. Arcán könnycseppek gördültek véés záporként hulltak az íróasztalra. Hülye, hülye,
hülye, mondogatta. Hiszen már százszor elhatározta,
hogy vége, hogy Petr nem az, akinek látta, akkor
Imi. miért esik kétségbe egy idegen ember hűtlensége
miatt?
Minden dühe egyszeriben a hórihorgas, vörös hajú
Pavel Psenicka ellen fordult. Hívatlanul jelent meg,
és ő az oka mindennek. Fogta a sűrűn teleírt papír
lapot, és darabokra tépte. Ha ezt tehetné azzal is, aki
ezt a levelet írta!
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IV

A hó egyre csak hullott és hullott, kupacokba halmo
zódott fel a gyalogjáró szélén, s az utcán parkoló
autókat fehér sírhalmokká varázsolta. Iskolába menet
óriási hógolyócsaták zajlottak, s egész délelőtt a ra
diátoron szárítgatták a sálakat meg a kesztyűket. Natasáék osztálya vasárnapra titkos céllal síkirándulást
tervezett, Pivonka szervezte, s úgy viselkedett, mint
ha az évszázad legnagyobb vállalkozásáról volna szó.
Natasa nem nagy érdeklődést tanúsított a síe
lés iránt. Bár még négyéves korában állt rá először
azokra a csúszó lécekre, apja és valamennyi barát
nője igyekezete ellenére legszívesebben ekézve vagy
nadrágféken csúszott le, most azonban lelkesen fo
gadta a tervet, amit Pivonka félremagyarázott. Hon
nan sejtette volna szegény feje, hogy Natasa fél újra
találkozni Pavellal? ö maga sem akarta ezt beismer
ni.
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De miért kellene félnie? Hiszen Pavel nem tudhat
ta meg, hogy széttépte a levelét, másnap meg dara
bonként nagy nehezen újra összeragasztotta. Nem ol
vashatta féltékenysége őrült szüleményét sem, ame
lyet Petrnek szánt. A fiú előtt nem kellett szégyen
keznie, csak saját maga előtt, és fölöttébb kétes azzal
vigasztalódnia, hogy esztelen cselekedetét senki sem
látta.
Szerencsére.
Nem akarta, hogy Pavel jelenléte újra eszébe jut
tassa mindezt, ugyanakkor szeretett volna vele be
szélni. De ha nem jön? Akkor ugyanolyan helyzetbe
kerül, mint Petrrel: egész nap az ablakban fog állni,
s a fiú nem tűnik fel az utcájukban. Ennek már nem
szabad megismétlődnie. De mi lesz akkor, ha mégis
eljön, és hiába fogja órák hosszat kerülgetni a házu
kat?
Még sohasem gyötörte ennyi ellentétes érzés egy
szerre.
Legbiztosabb volna elfutni valahová jó messzire!
Mirek Pivonka már harmadszor írta össze a kirán
dulás résztvevőit, s a biztonság kedvéért mindenkinek
tíz koronát kellett befizetnie, hogy fedezzék a ter
vezett ebédet. Attól tartott ugyanis, hogy az indulás
kora reggeli időpontja az utolsó pillanatban sokakat
elriasztana. Natasát figyelembe se vette, illetve hatá
rozottan nem foglalkozott vele többet, mint a többi
lánnyal, de mikor a nevét írta, a ceruzája hegye ki
törött, annyira megnyomta. Natasa nyugtalan lett.
Menekül Pavel elől, s közben várható, hogy a kirán
duláson számtalan lehetőség adódik a beszélgetésre,
ami egyáltalán nem lesz ínyére.
— Hát a vendégek? — szólalt meg Kolácek. —
Hívhatunk vendégeket más osztályból?
Mirek kelletlenül jelentette ki:
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— Ezt meg kell fontolni. Szavazásra bocsátom.
— Miféle szavazásra? Senkinek sem tilthatod meg,
hogy a hegyekbe menjen.
— De nem velünk!
— Miért ne? Az osztályban folyton együtt va
gyunk, mindig ugyanazok, éppen azért lehetne a ki
ránduláson valaki más is!
A meglepő az volt, hogy ezt Zdena mondta, már
pedig ő sohasem szokott beavatkozni a közügyekbe.
— Nem is tudtam, hogy Honzícek a hegedűn kívül
a sízésnek is mestere — jegyezte meg rosszmájúan
Jirina. Zdena hozzávágta a füzetet.
— Itt semmit sem mondhat az ember. Inkább el
sem megyek veletek.
— Hogyhogy? Hiszen jelentkeztél — méltatlanko
dott Pivonka.
— Hát akkor írd csak be szépen: Zdena kétszer.
— Engem is kétszer! — vallotta meg büszkén sze
relmét Kolácek. — Itt egy húszas.
Natasa észrevette, hogy Zdena annak ellenére, hogy
a lányok megjegyzései zavarba hozták, más, mint
ezelőtt volt. Mintha csendes öröm sugárzana belőle.
— No, mi van? Mi lett a hangversennyel?
Zdena mosolygott, vonakodott válaszolni.
— Odaadtad neki a jegyet vagy nem?
— Hát ez bonyolult... — És megint csak hallga
tott.
— Együtt mentek a hangversenyre vagy nem?
— Együtt megyünk.
— Vagyis sikerült.
Zdena ismét titokzatosan mosolygott. Natasa meg
sértődött.
— Bocsáss meg, kérlek, hogy tolakodó kérdéseim
mel zavarlak! — mondta dühösen. Erezte, milyen
ostobán viselkedik, s ez még jobban feldühítette. De
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miért volt akkor hozzá bizalmas, ha most ennyire ké
reti magát?
— Ne haragudj — szólalt meg a háta mögött Zde
na kérlelő hangon. — Tudod, én... babonás vagyok,
és félek róla beszélni. De te tulajdonképpen a patrónusunk vagy, neked elmondom.
Natasa elszégyellte magát. Nagyon is jól emléke
zett abbeli kívánságára, hogy a titkát — ha volt ilyen
— fel ne fedezzék.
— Inkább ne. Még elkiabálod.
— Úgysem bírom ki. Majd szétvet a feszültség.
Olyasvalami történt, amire nem számítottam. Tulaj
donképpen rémesen komikus.
Zdena vihogását csak Natasa türelmetlen tekintete
szakította meg.
— Jövő kedden a könyvtárban zongoraverseny lesz
— magyarázta sietve. — Vettem hát két jegyet,
ahogy tanácsoltad, és az egyiket tegnap neki akartam
adni. Az egész próba alatt gyűrögettem a zsebemben.
Már-már azt hittem, nem tudom megtenni... Aztán
egyszer csak... — Zdena elhallgatott, arcán boldog
mosoly jelent meg. — Aztán egyszer csak kihúzott
a zsebéből két ugyanolyan összegyűrt jegyet, és azt
mondta, hogy van egy fölösleges jegye, nem volna-e
kedvem vele tartani.
— És te mit mondtál?
— Azt mondtam: igen.
— Semmi többet?
— Semmi többet.
Bármennyire is együgyű kislányos viselkedésnek
tartotta Natasa, mégis meghatódott, amikor elképzel
te Zdenát, ahogy halálsápadtan kimondja azt az egyet
len szót: igen. Bárcsak ő is képes volna rá! Bárcsak
egyáltalán alkalma nyílna igent mondani!
— És te mit tettél a jegyeiddel?
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— Beragasztottam az emlékkönyvembe.
— Elmennék hozzád, és rendesen bekenném a sí
léceidet — ajánlkozott Mirek Pivonka Natasának. —
A hó meglehetősen nedves, és nagyon kellemetlen,
ha nem akar csúszni.
— Láttál már engem valaha is sítalpon?
— Láttalak — sóhajtotta a fiú. — Ha akarod, fog
lalkozom veled egy kicsit.
— Teljesen fölösleges, nincs semmi tehetségem
hozzá — utasította vissza Natasa, de tudta, hogy
Pivonkának egyáltalán nem fontos, hogy ő síbajnok
nő legyen. Éppen itt az alkalom, amikor el kellene
sápadnia, és igent rebegnie. Csakhogy előtte hetekig
kellene töprengenie, érdekli-e Mireket vagy nem, s
vajon vibrál-e a fiúnak az a furcsa remegés a gyom
ra tájékán, amikor ránéz. Nem olyan egyszerű az
igent kimondani.
Szombaton reggel mégis azzal az elhatározással éb
redt, hogy befejezi azt a világoskék szvettert, hadd
fessen jól a kiránduláson. Csakhogy semmi kedve
nem volt kimászni az ágyból, az égbolt szürke és ala
csony, a paplan pedig olyan jó meleg.
— Aki fiatalon rest, öregkorára koldus — gúnyo
lódott az apja, de az ágyába vitte a csésze teát meg
a sajtos zsemlét. Hallotta, hogy anyja a kényeztetés
ről morog valamit.
— Holnap korán kelek, sízni megyünk, hatkor in
dulunk, előre le akarom aludni — védekezett.
— Éppen azt nem lehet. Mint ahogy több napra
sem lehet előre jóllakni. Legfeljebb csak a gyomrod
tágítod ki.
— És mit tágítok ki az alvással? Esetleg az ágyat.
Felvisított, amikor apja lehúzta róla a takarót. —
Csak ne szokd meg a henyélést — mondta, és igye
kezett szigorú képet vágni, mert bekukkantott az
anyja.
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— Nem áll jól neked az erénycsősz szerepe — súg
ta Natasa.
Az apja önkéntelenül a tükörbe pillantott.
— De ebben a korban még elmegy... Egyik lány
nak sincs ilyen fiatalos apja — hízelgett.
— Fiatalos. Ez borzasztó szó.
— Ilyen fiatal apja — javította ki magát Natasa.
— Vigyél magaddal a kirándulásra, s meglátod,
hogy a srácaitoknak még tudok egyet s mást mutatni.
— Abban nem kételkedem. Csakhogy el tudod
képzelni, mit szólnának, ha kísérettel jelennék meg?
Az apja belátta.
— Ha nem tudnák, hogy az apám vagy, egész más
volna — tűnődött Natasa. — Nem hasonlítunk egy
másra, azt hinnék, hogy... — elhallgatott.
— Mit hinnének?
— Nyilvánvaló, hogy mit hinnének — nevetett, ki
használta apja figyelmetlenségét, és ismét magára
húzta a takarót.
Valaki csengetett.
— Natasának látogatója érkezett — szólt be az
anyja.
Megszeppent. Ha valamelyik lány volna, az anyja
egész biztosan beküldené. Biztosan idegen a látogató.
Talán Pivonka vagy... Miért vette olyan biztosra,
hogy Pavel csak vasárnap jön el?
— Nézd meg, ki az — kérlelte az apját.
Az apja kilesett.
— Egy fiú.
— Vörös?
— Akár a róka.
— Végtelenül örülök.
— Csak ne add a bankot — mondta az apja boszszúsan, elkedvetlenítette, hogy vége szakadt a reggeli
idillnek. — Legalább felöltözhetnél, ha látogatót
vársz.
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— Ha látogatót várnék, felöltöznék! — vetette oda
kurtán.
Az anyja biztosan a hallban ültette le Pavelt, így
a fürdőszobába sem mehetett ki. Gyorsan felöltözött,
az ágyneműt begyömöszölte az ágyneműtartóba. Apja
figyelte minden mozdulatát, de eszébe sem jutott se
gíteni.
— Izgatott vagy.
— Hogyne volnék! Akárki csak úgy beállít ide,
mint a kocsmába.
— Aligha jött volna, ha nem hívod meg.
— Ez rád vonatkozik, de a mai srácok... — Nem
is tudatosította, hogy apja kedvenc mondását használ
ta: Én ilyet nem tennék, de a mai fiúk... Bosszan
totta, hogy álmosan, rendetlenül, fésületlenül mutat
kozik Pavel előtt. Kitárta az ablakot.
— Bejelenthetem az urat? — gúnyolódott az apja.
— Néha nagyon undok tudsz lenni.
— Most kimondottan az a célom.
Pavel a klubfotelban terpeszkedett a hallban, mint
ha világéletében ott üldögélt volna, s az anyja éppen
elé tette a csésze kávét.
— Itt issza meg, vagy bemegy Natasa szobájába?
— Az nem tőlem függ — mosolygott Pavel, és fel
állt.
— Legalább úgy-ahogy rendet teremtettél, Natasa?
Szó nélkül a szobája felé indult, dühös volt az
anyjára, amiért nyilvánosan megszégyeníti egy ide
gen fiú előtt.
— Hogy jutott eszedbe beállítani ide? — támadt
rá a zavart fiúra, amikor végre becsukódott mögöt
tük az ajtó.
— Petr is járt nálatok.
— De akkor a szüleim nem voltak itthon.
— Annál rosszabb.
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Natasa bosszúsan kezdte rendezgetni a könyveit az
íróasztalon.
— Szerettem volna látni az otthonodat. Hiányzott
a rólad alkotott képhez.
Felszólítás nélkül leült, és figyelte, hogy a kislány
idegesen tesz-vesz, rendet próbál teremteni a szobá
ban.
— Hagyd abba. Különben sem szeretem a túl ren
des embereket.
— Nem a kedvedért csinálok rendet. Különben is
az ágyból húztál ki.
— Én négykor keltem.
— Miért?
— Attól tartottam, hogy esetleg elmész sízni, és
elkerüljük egymást.
— Holnap megyek sízni — mondta még mindig
ingerülten, de érezte, hogy a hangulata feltűnően ja
vul. Valóban négykor kelt a kedvéért? Annyira fon
tos neki, hogy találkozzanak?
— Mit fogsz ma csinálni?
— Szvettert kötni.
— Nem várhat az még?
— Van talán jobb javaslatod?
— Igen.
— Mi?
— Beszélgetni velem.
— Nem vagy egy kicsit beképzelt?
— Egyenesen felfuvalkodott.
Az már biztos, hogy a holnapi kiránduláson nem
feszít az új szvetterben. De nem akarta ilyen könynyen beadni a derekát.
— Szerinted mivel töltenénk a napot? — kérdezte
kételkedve.
— Az nem érdekes. Együtt volnánk.
— Hol?
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— Bárhol.
— Attól sem ment el a kedved, hogy nem válaszol
tam a leveledre?
— Amint látod, nem.
Már semmit sem tudott kitalálni, amit kifogásként
felhozhatna. Meg aztán már nem is akart kifogást
keresni.
Mit mondjak a szüleimnek?
— Hogy velem leszel.
— Nekik elő kell terjeszteni a programot.
— Leszek olyan bátor, és megteszem helyetted,
akarod?
Natasát meglepte ez az ajánlat. Tudta, hogy a fiúk,
ha csak tehetik, kerülik az ilyen beszélgetéseket.
— Ez nem megy. Apa nem bocsátaná meg — uta
sította vissza sajnálkozva a fiút. Olyan csodálatos
lenne, ha legalább néha más intézné el az ember
helyett a kínos ügyeket.
Szülei nyilván nevelési vitát folytattak a konyhá
ban, mert olyan rémülten néztek rá, mintha valami
rettenetes hírt várnának.
— Történt valami? — kérdezte közönyösen, és egy
marék mazsolát tömött a szájába. Az anyja éppen ka
lácsot készült sütni.
— Mi történt volna? Hagyd azt a mazsolát, úgyis
kevés.
— Csak azt akartam megkérdezni, hogy kimehetek-e.
— Hová?
— Az még nincs eldöntve.
Bízott benne, hogy szülei nem veszik szemtelennek
nyílt tekintetét.
— Hogyhogy még nincs eldöntve?
— Egész egyszerűen kimegyünk, és majd csak tá
mad valami ötletünk.
— Vagyis csak az a fontos, hogy együtt legyetek
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— szögezte le az apja az ellenségesnél is keményebb
hangon.
— Így is mondhatjuk. De be kell látnod, hogy va
lamit ki is találhattam volna.
— Nem találhattál volna ki. Tudod, hogy rájövök,
ha hazudsz.
Nem akarta e meggyőződésében apját megingatni,
de voltak már vele némi tapasztalatai. Az apja ugyan
is leggyakrabban akkor gyanúsította, amikor igazat
mondott.
— Ki ez a fiú? — ezt csodálatosképpen épp az
anyja kérdezte.
— Pavel Psenickának hívják. Petr osztálytársa,
Prágából utazott ide a rokonaihoz. — Az utóbbit ki
véve minden igaz volt.
— Akkor miért nincs a rokonainál?
— Nem kell állandóan náluk lennie...
— De te tudtad, hogy eljön?
— Nem tudtam. Irt ugyan, de arról egy szót sem,
hogy ma eljön.
— És honnan ismeritek egymást? Hol ismerkedte
tek meg?
— Ilyennek képzelem el a kihallgatásnál a kereszt
kérdéseket — mondta gúnyosan. — Meglátogatta itt
Petrt.
— Ne kérdezősködjetek, akkor legalább nem kell
hazugságot hallanotok!
— Mikor szándékozol hazajönni?
— Attól függ.
Ez már sok volt az apjának. Felugrott.
— Mitől függ? Attól, hogyan akarja az a vörösha
jú? Vagy attól, hogyan fogsz szórakozni? Akkor hát
tévedtél, kislányom!
A lehető legközönyösebben nézett az apjára. Tud
hatná már, hogy ezzel a módszerrel semmit sem ér
el nála.
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— Rendben van, megmondom neki, hogy nem me
hetek sehová. Fölösleges, hogy emiatt izgasd magad.
— Nem mondtam, hogy sehová se mehetsz —
visszakozott az apja. — De tudni akarom, mikor jössz
haza. Ez csak természetes.
— Szabd meg az órát, és én szót fogadok.
Leginkább talán ez a passzív bólogatás ingerelte
az apját, mely arra figyelmeztette, hogy kettejük kö
zött nem lehet bizalmas baráti viszony, csak paran
csok és kötelességek.
Ekkor az anyja diplomatikusan közbelépett:
— Tíz óra lesz, ha egy kicsit levegőzni akartok, az
ebédet aligha érnéd el. Készítek nektek valami hide
get, aztán gyertek vissza úgy három körül. Aztán
már úgyis sötétedni kezd.
Natasa kérdőn nézett az apjára.
— Nem elég, hogy az anyukától hallottad?
Apja hangja szigorú volt, Natasának mégis hirte
len elpárolgott a mérge, nyilván azért, mert az enge
délyt már megkapta. Apának sem könnyű, morfon
dírozott, azt szeretné, ha még mindig az a kisgyerek
lennék, aki határtalanul boldog, ha játszik vele. El
tökélte, hogy ő nem lesz féltékeny a gyerekeire.
Persze, ha egyáltalán lesznek gyerekei. Az még a
holdban van.
— Mehetek — jelentette Pavelnak, s abban a pil
lanatban úgy érezte, hogy végképp sehova sincs ked
ve menni. Sokkal jobb volna egész nap otthon heverészni, és egy jó könyvet olvasni.
— Mindent megteszek, hogy meg ne bánd a kirán
dulást — mosolygott Pavel, mintha a gondolatait
olvasná.
— Ki mondta, hogy megbánom?
De mikor már az utcán voltak, mégsem állta meg,
hogy kelletlenül meg ne kérdezze, milyen programot
ötlött ki Pavel.
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— A mesében mindig a legkisebb lány kéri az
apját, hogy azt hozza el neki, ami beleakad a kalap
jába.
— Ebből származnak aztán a legnagyobb bonyo
dalmak — vetette ellen Natasa.
— De mindig jól végződnek.
— Kérlek, akkor hát bízzuk magunkat a véletlenre.
Pavel ezt szó szerint vette. Az autóbuszállomás fe
lé vette az irányt, s amikor észrevette, hogy az egyik
kocsi éppen indulásra kész, eszeveszett futásra kény
szerítette Natasát, hogy még elérjék.
Natasa a lépcsőn állva megpróbált tiltakozni:
— De hát hová megy ez a busz?
— Nem érdekes. Gyere!
— Kíváncsi vagyok, hová veszel jegyet — gúnyo
lódott, amikor a kalauz hozzájuk lépett. Pavel egy
tízest adott neki.
— Kettőt kérek, ameddig futja belőle.
A kalauz nem is csodálkozott.
— Nincs még egy koronája?
Natasa kihalászott a zsebéből egy koronát, kapott
két jegyet, de hiába tanulmányozta, hová szólnak.
— Most hogyan tudjuk, hol kell kiszállnunk?
— Légy nyugodt, a kalauz majd megmondja.
Natasának úgy rémlett, hogy Pavel talán előre
összebeszélt az emberekkel, akikkel találkoznak. Min
den úgy történt, ahogyan megjósolta. A busz mintegy
húsz kilométeres útszakasz után megállt egy útelága
zásnál, és a kalauz intett nekik:
— No, ifjú barátaim, megérkeztek.
Rajtuk kívül senki sem szállt le. A megálló a me
zők kellős közepén volt, ahonnan három út vezetett,
három kitaposott ösvény a hóban.
— Ez is olyan, akár a mesében. A két nyílegyenes,
sima út a pokolba vezet, a harmadik, a göröngyös,
tüskés út pedig a mennyországba.
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— Sem göröngyöt, sem tüskét nem látok itt —
dünnyögte Natasa magában, de engedelmesen követte
Pavelt a legkevésbé kitaposott ösvényen, mely egy
meredek domboldalban kanyargóit.
— Csak azt ne mondd, hogy véletlenül hoztál ide
— fújtatott, amikor Pavel végre engedélyt adott a
pihenőre. A nap előbújt a szürke felhők közül, s ar
ról a helyről, ahol álltak, a Jizerai-hegyek jól ismert,
sokszor látott körvonalai aranysugarakkal beragyo
gott mesebeli színné váltak.
— Ugye mondtam, hogy az ember bízzon a vélet
lenben. Még magasabbra felkapaszkodunk. Gyere.
— Éhes vagyok — panaszkodott, és még hozzá
akarta tenni, hogy fáj a lába, de Pavel már csörte
tett felfelé, s mivel a hátizsákot az elemózsiával ő
vitte, Natasának nem maradt más választása, mint
hogy utána eredjen. Nyomon követte Pavelt, s ma
gában nem éppen hízelgően nyilatkozott a sportoló
fiúkról, akik egyáltalán nincsenek tekintettel a gyen
gébb nemre.
Végre teljesen kifulladva megállt a dombtetőn.
Megérte a fáradságot. A hegycsúcsokon szikrázott a
hó, a lejtők aranyszínben pompáztak, s az erdők öszszefüggő sávjai úgy váltakoztak rajta, mint a mézes
lép.
— Én a szerencse gyermeke vagyok — hencegett
Pavel. — A nap süt, a táj mindent elkövet, hogy
elénk tárja valamennyi kincsét, és te itt vagy velem.
Akarhatok-e még többet?
Engem említhettél volna elsőként, gondolta, de nem
mondta ki.
— Mindehhez kívánj még bécsi szeletet, akkor még
tökéletesebb lesz — mondta Natasa.
Kirakta az elemózsiát, amelyet az anyja csomagolt
be nekik, és nekiláttak az evésnek.
— Nem fázol?
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— Jól érzem magam — válaszolta az igazsághoz
híven. Nem tudta, vajon a tiszta fagyos levegőnek
köszönhető-e, hogy lelkén nyugalom és békesség lett
úrrá. Érezte, hogy órák hosszat képes volna lenézni
a völgybe, és bámulni a vonuló felhőket, egyszerűen
csak nézni és hallgatni, és semmi után sem vágyni.
— Mit álmodtál az éjszaka? — kérdezte Pavel hal
kan.
— Mindenféle hülyeséget. Rengeteg folyosón bo
lyongtam, aztán egy óriási terembe jutottam, s arra
emlékszem, hogy valaki az ajtónál állt, és állandóan
engem nézett. Valamit mondtam neki, de nem vála
szolt.
— És aztán?
— A többire már nem emlékszem. Borzasztóan dü
hít, hogy olyan rosszul emlékszem az álmokra.
— Olvastam valahol, hogy Maeterlinck minden fél
órában felébresztette magát, és azon nyomban leírt
mindent. Idővel ezt úgy megszokta, hogy minden
álma után magától felébredt.
— Akkor én nem nagyon aludnám ki magam.
— Én megpróbáltam, de valahányszor csörgött az
ébresztőóra, úgy megijedtem, hogy mindent elfelej
tettem.
— Vagy semmit sem álmodtál. Velem gyakran
megtörténik, hogy semmit sem álmodom... Tizenkét
éves koromban folyton-folyvást ismétlődött egy ál
mom...
Kissé habozott, mert ezt az álmát még senkinek
sem mondta el.
— Meséld el.
— Nem tudom, sikerül-e elmondanom. Nem volt
az cselekmény, inkább valamiféle érzés. Folyton-foly
vást felfelé igyekeztem, mint egy dombra. A domb
nem volt túl magas, de olyan furcsa anyagból volt,
állandóan süllyedtem. Mintha ködszerű anyag lett
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volna, sűrű köd. Bármennyire is igyekeztem, mindig
ugyanazon a helyen álltam, s közben tudtam, hogy
fel kell jutnom a dombtetőre. Iszonyú volt.
— Biztosan boldogtalan voltál, hogy ilyen szorongó
álmok gyötörtek.
Én állandóan boldogtalan vagyok, akarta mondani,
de az adott pillanat erre nem volt éppen alkalmas.
— Most már nem álmodsz róla?
— Nem. Akkor sem, ha boldogtalan vagyok.
— Azt szeretném, ha mindig boldog lennél.
— Én meg azt szeretném, hogy minden ember bol
dog legyen — válaszolta Natasa gyorsan.
— Nem úgy gondoltam.
Nagyon jól tudja, hogy nem úgy gondolta! De
miért kell még hangsúlyozni is?
Úgy vélte, csendes megegyezés jött létre köztük,
hogy ezekről a dolgokról nem beszélnek. De Pavel
tudatában nyilván nincs ilyen egyezség.
— Kívánni lehet, hogy az emberek boldogabbak
legyenek, de nem áll módjában, hogy mindenkiért
tegyen az ember valamit.
— Szép önzés, mondhatom.
— Távolról sem. Te is több fiúnak tetszel, de nem
tennéd őket különösképpen boldoggá, ha mindenkivel
járnál.
— Az más — legyintett Natasa türelmetlenül. Az
egész emberiség boldogsága ebben a pillanatban nem
is nagyon érdekelte. — Szerinted életében több em
bertársát is szeretheti az ember? Nem egyszerre...
egymás után. Először egyet, aztán azt elfelejti, majd
jön egy másik, és azt szereti — mondta nyomatéko
san.
— Nyilván így is van.
Hevesen közbevágott:
— Éppen ezzel nem értek egyet. Milyen szerelem
az, ha az egyiket oly könnyen pótolhatja a másik!
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— Az ember a korral változik — vetette ellen Pa
vel. — így aztán a szerelme is megváltozhat.
— Nem változhat meg. Ha igazi szerelem, akkor
nem. Soha!
— És hogyan állapítod meg, mi az igazi szerelem?
— Te nem ismered az igazi szerelmet?
— Nem tudom.
— Ha beleszeretnél egy lányba, s elveszítenéd,
nyomban helyébe léphetne egy másik?
— Azt hiszem, nem. Határozottan nem azonnal.
— Soha! Ha van benned egy szikrányi becsület,
hát soha!
— Akkor sem, ha mondjuk, rájöttem, hogy téved
tem?
Nagyon jól tudta, mire céloz Pavel.
— Látszik, hogy még senkit sem szerettél —
mondta kissé tettetett megvetéssel.
— Hát éppenséggel ötödikben beleszerettem az
egyik osztálytársnőmbe. De rosszul sült el a dolog.
— Miért?
— Levelet írtam neki. Csehóra alatt. S ezzel min
dent elrontottam.
— Egy levéllel?
— Inkább azzal, hogy nem volt humorom. Azt ír
tam ugyanis neki, hogy szépen süt a napocska, és
hogy ő is írjon nekem valami szépet.
— Mire ő?
— Azt írta: sertéssült zsemlegombóccal meg párolt
káposztával, s ezt nem bírtam elviselni.
Elnevették magukat, és Natasa úgy érezte, hogy
a veszély megint egy kissé eltávolodott. De tévedett.
Pavel hirtelen egészen váratlanul megérintette a ke
zét.
— Natasa, szeretnék mondani valamit.
— Ne, nem akarom — bökte ki sietve. — Ne most.
Ne itt. Soha! — Kirántotta a kezét a fiúéból. —
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Gyere, menjünk. Ki tudja, mikor megy visszafelé
busz. Nekem meg háromra otthon kell lennem.
A fiú nem ellenkezett. Lassan, a saját nyomukba
lépve bandukoltak lefelé a dombról. A nap a felhők
mögé bújt.
— Talán mégiscsak meghallgathatnál... — hoza
kodott elő Pavel ismét, amikor az autóbuszra vártak.
— Nem! Tudom, miről akarsz beszélni! Jól éreztem
magam, szívesen beszélgetek veled, azt igen, szeret
ném, ha barátok lennénk, de ezzel vége, érted? Nem
tudok olyan lenni, mint ti! Még ha csalódtam is
Petrben, ez nem jelenti azt, hogy...
Nem fejezte be a mondatot. Égett a szeme a kibugygyanó könnyektől. Azt kívánta, hogy Pavel ellentmondjon neki. Kívánta, hogy összevesszenek. Kíván
ta, hogy jöjjön már az autóbusz.
Ugyanakkor félt mindentől.

[64]

V

— Ha megengeded, viszem egy darabon a síléceidet
— ajánlkozott Pivonka a ziháló Natasának.
— Sportoló vagyok, nem?
— A szívem szakad meg, mikor látom, hogy von
szolod magad.
— Majd összeforr.
— Még egy fél óra, és odaérünk.
Fél óra, jajdult fel magában Natasa fájdalmasan.
Úgy látszik, arra ítéltetett, hogy örökösen hegyet
másszon. Tegnap legalább nem nyomta a vállát a ne
héz sítalp. Néhány méterrel előtte fújtatott Kolácek,
a vállán két pár sílécet, a hátán jól megtömött háti
zsákot cipelt, mellette ugrándozott a fekete hajú
Olinka, és a síbottal piszkálta lovagját. Ez volt az
egyetlen teher, amit az udvarias Kolácek vinni enge
dett a lánynak. Olinka meg nem csinált belőle prob
lémát, vajon ez sportszerű-e vagy sem.
Pivonka titkos kirándulásának célja azon nyomban
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nyilvánvaló lett, amint kiértek a városból. Abban az
irányban, amerre elindultak, egyetlenegy hegyi me
nedékház állt, a sítúrák jól ismert célja. De minden
értelmes ember autóbusszal megy oda, sóhajtotta Na
tasa, és a sítalpat átvetette a másik vállára, amely —
úgy érezte — kevésbé tört fel.
— Nem értem, ki kényszeríthet bennünket ilyen
gályarabságra! — kiáltott fel egyszer csak Jana, aki
nek a fáradságos kapaszkodáson kívül még a cipő is
törte a lábát. Földhöz vágta a síléceit, de mivel senki
sem követte a példáját — még Jirina sem —, nem
maradt más választása, mint hogy újra a vállára
vegye, és ugyancsak szedje a lábát, hogy utolérje
a többieket.
— Libusénak kellett volna velünk jönnie, legalább
három kilót ledobott volna — sóhajtotta. — Ez kész
fogyókúra.
Jirina most sem csatlakozott hozzá, holott a Libuse
kövérségét kipécéző viccelődés a kedvenc szórakozá
sai közé tartozott! Reggel óta szokatlanul hallgatag
volt, a szeme sírásról árulkodott. De Jirina meg a sí
rás valahogy nem fért össze.
— Nem vagy beteg? — csipkelődött Natasa. —
Hogy még a hangod se lehet hallani.
— Hagyj békén! — vágta oda Jirina, és meggyor
sította a lépteit, mintha elsőként akarna a célba jutni.
— Mi baja?
Jana nem szívesen vallotta be, hogy nem tudja.
— Hiszen tudod, milyen szeszélyes — mondta, de
előtte is nyilvánvaló volt, hogy valami különös törté
nik Jirinával.
Végre megszűnt a kapaszkodó, s mikor kiértek az
erdőből, megjelent előttük a vágyva vágyott hegyi
menedékház.
— Először sízünk egy kicsit — javasolta Pivonka,
de az elsők már tódultak is befelé.
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— Azt akarod, hogy éhen haljak? — fenyegetőzött
Kolácek, és a hátáról ledobta súlyos terhét.
— Most süt legjobban a nap — fordult Pivonka
bátortalanul Natasa felé. Natasa utolsónak ért a me
nedékházhoz, mert elszakadt a szíj, amellyel összekö
tötte a sítalpakat, s csak nehezen tudta megtartani
a vállán.
A többiek már eltűntek a menedékházban.
— Egy kicsit bemelegítünk, gyere — hívta, és Na
tasa tanácstalanul megállt. A vendéglőbe tulajdon
képpen nem volt semmi kedve bemenni, napozni
akart, de Pivonkával sem szívesen maradt kettesben.
— Egy percre gyere be, nem szakadhatunk el a
csoporttól — mondta, és kelletlenül állapította meg,
hogy ez úgy hangzik, mintha ők ketten összetartoz
nának. A telefüstölt helyiségben ezért gyorsan Jana
és Jirina közé furakodott, hogy a fiú ne ülhessen
melléje.
— Mit tolakodsz? — húzódott arrébb barátságta
lanul Jana.
Natasának esze ágában sem volt, hogy közölje Janával barátkozó hangulata valódi okát. Örült, hogy
a lányok egyelőre nem vették észre Pivonka érdeklő
dését. Pivonka! Már a neve is a legostobább tréfára
ingerelte az embert. Szerencsére itt van Zdena, s az ő
szerelmi regénye a szép Honzícekkel, a hegedűssel,
lekötötte a többség figyelmét. Azok ketten most is
külön ültek, szürcsölték a forró teát, és odaadóan
mosolyogtak egymásra. Na lám, először féltek egy
szót is szólni egymáshoz, most meg egyszeriben cso
da, hogy nem szorongatják egymás kezét mindenki
szeme láttára. Arról gondolkodott, milyen változé
konyak is a dolgok és az emberi kapcsolatok. Szomo
rú gondolatok voltak ezek.
— Ennek a teának nem ártana egy csepp rum —
mondta Jana hangosan, és körülnézett, csatlakozik-e
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hozzá valaki. — Mire szedtél tíz koronát? — kiáltotta
Pivonkának.
— Ebédre. De ebéd csak kettőkor lesz — jelentette
ki a fiú ellentmondást nem tűrő hangon. — Most
pedig sízni megyünk. Kijelöljük a kapukat, és verse
nyezni fogunk.
Már csak ez hiányzott nekem, sóhajtotta Natasa,
most még majd arra kényszerítenek, hogy a zászlócs
kák között manőverezzek. Mintha nem volna éppen
elég, hogy egyáltalán le kell jutnom valahogyan a
dombról. A pincér váratlanul három pohárkát tett
le eléjük. A poharakban barnás folyadék csillogott.
— Mi ez? Mi semmit sem rendeltünk — tiltako
zott Jana, de nem állta meg, hogy meg ne szagolja az
italt.
A pincér jelentőségteljesen intett a sarok felé, ahol
egy magányos bajuszos férfi ült. Újságot olvasott.
Illetve nem olvasott, csak maga előtt tartotta, mint
egy pajzsot. Ez majdnem olyan idős, mint az apám,
gondolta Natasa, és gyorsan másfelé nézett.
— Mit csináljunk ezzel? — tolta félre Jana a tál
cát. Felháborodottnak látszott.
— Rum a teába, kisasszonyok — hunyorgott a pin
cér.
Jana határozottan felállt.
— Igya csak meg ő maga! Lányok, megyünk a
levegőre?
— Ki fogja fizetni a teákat?
Natasa gyorsan elővett egy tízest. Kínosan érezte
magát, mert a férfi továbbra is figyelte őket az újság
mögül, s láthatóan szórakoztatta a dolog. Amikor be
tette maga mögött az ajtót, látta, hogy a férfi magá
hoz inti a pincért.
— Ettől nem szabadulunk meg egykönnyen —
mondta Janának, aki feltűnő sietséggel csatolta fel
a síléceket.
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— Légy nyugodt. Ilyen aggastyánokkal elbánok.
Jirina ismét hallgatott, s ez már felettébb gyanús
volt. Natasa hasztalan tűnődött, mi történhetett vele.
Fiú volna a dologban? Nem tudott elképzelni olyan
hímnemű lényt, aki miatt Jirina elveszítené beszélő
képességét.
Pivonka azalatt fenyőágakkal kijelölte a lesiklópályát, s megpillantva a közeledő hármas csoportot,
leereszkedett a dombról.
— Teszi magát, mint két cső kukorica egy zsák
ban! — Jana rátapintott a lényegre, bár nem sejtette,
kinek szól ez a bemutató. — De szépen sízik, azt meg
kell hagyni — tette hozzá.
Síléceken egész más ember vált Pivonkából.
— Mindenki ereszkedjen le egyszer a pályán, köz
ben kisorsoljuk a versenyzők sorrendjét — rendelke
zett.
— Te bolond! Ha én itt egyszer lesiklok, egyetlen
egy ágacska nem marad a helyén. Megyek a másik
oldalra, ott nem annyira meredek a lejtő — mente
getőzött Natasa.
— Így aztán sosem tanulsz meg rendesen sízni, ha
félsz.
— S ki mondja, hogy meg akarok tanulni?
— Akkor legalább mérhetnéd az időt — ostromol
ta Mirek.
Ez a feladat egészen megfelelt Natasának.
— De a stopperórát neked kell ide lehoznod sze
mélyesen. Nehogy a szállításnál valami baja essék.
Natasa nem nagyon túlzott. Szédülés környékezte,
amikor lenézett a meredek lejtőről, amelyet tükör
fényes hó borított. Pivonka most legalább meglátja,
hogy rossz címre küldte a csokoládét.
— Tedd egymás mellé a lábadat, a léceknek pár
huzamosan kell futniuk — oktatta Natasát.
— Megpróbálom először ekézve — felelte Natasa
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az autodidakta büszkeségével, síléceiből gondosan V
betűt formált, és rövid habozás után ellökte magát
a botokkal.
Néhány méter után sílécei keresztezték egymást,
és lecsücsült. Pivonka fürgén, mint a gyík, Natasa
mellett termett.
— Hiszen megmondtam. Mitől félsz?
— Hogy nagyon gyorsan fogok siklani.
— Csak indulj el, s egyik lábadról a másikra vidd
át a testsúlyodat, ez elég.
Natasa figyelte a bemutatót. Ilyen már volt! Az el
méletet kitűnően tudta, de a gyakorlatban a sítalp
egyszerűen megtagadta az engedelmességet. Végül Pi
vonka megrökönyödésére a jól bevált guggoló stílust
választotta. A sebesség ugyan ez esetben is jelentős,
viszont közel van a földhöz, így a záróesés nem olyan
borzasztó.
— Ágyúgolyóstílus — csúfolódott Jana.
Valamennyi lány jobban sízett nála. Nem tudta
megérteni, mi az oka annak, hogy éppen ő olyan tus
kó. Gondosan lerázta magáról a havat, és méltóságteljes tartásba helyezkedett a célkapuban.
— Odafönt indítok, intek a zászlóval, te pedig le
nyomod a stoppert. Érted?
Méltóságán alulinak tartotta, hogy erre a kérdésre
válaszoljon. De megértette, hogy ha az ember a sí
talpakon túlzott mértékben kihasználja a föld vonzó
erejét, általában alacsonyabb rendűvé válik.
Pivonka felfelé kapaszkodott a hegyen, és igyeke
zett összeterelni a tunya sízőket. Nem úgy festett
a dolog, mintha nagyon lelkesedtek volna a verse
nyért. Kolácek és Olinka kihívóan nyugágyat csinál
tak a sítalpakból, és bekrémezett arcukat a téli nap
sugaraiban fürdették.
— Mindenki jöjjön számot húzni — kiáltotta már
vagy tizedszer Pivonka. A lányok közül néhányan,
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akik a síző tudásukat akarták fitogtatni, végre rajt
hoz gyülekeztek. A hegedűs Honzík volt köztük az
egyetlen fiú. Nyilván kötelességének tartotta, hogy
sem jóban, sem rosszban el ne hagyja Zdenickáját.
Az egyes sorszámot húzta ki, rémülten támaszkodott
a botokra, és a dombot kémlelte, mint egy bonyolult
partitúrát.
— Készen vagy? — üvöltötte Pivonka, és Natasa
rádöbbent, hogy ez neki szól. Szemügyre vette a
stopperórát, és próbaképpen elindította. A mutató
engedelmesen nekifutott, s egy újabb nyomásra
ugyanolyan engedelmesen megállt. De hiába kereste
azt a gombot, amely az óra mutatóját visszajuttatná
az eredeti helyére. Integetett Pivonkának, hogy vár
janak, de az türelmetlenségében elkiáltotta magát,
hogy „rajt! “, és Honzík elindult.
— Fordulj vissza! Fordulj vissza! — kiáltotta Na
tasa, de az egyes számú versenyző akkor sem fordul
hatott volna vissza, ha történetesen hallja. Száguldott
lefelé a lejtőn, hasztalan igyekezett követni a kitű
zött kapukat. A Pivonkát körülvevő csoportból han
gos röhej tört ki. Honzík az erdőhöz közeledett, ami
kor hirtelen egy tízévesforma gyerek bukkant fel
előtte. Natasa egy pillanatra meglátta a fiú kétségbeesett arcát, aztán már csak összegabalyodott keze
ket meg lábakat látott lefelé gurulni. A domboldalon
fájdalmas kiáltás hallatszott, majd egy pillanatra
csend lett, minden mozdulatlanná vált, csak egy kék
re festett síléc siklott süvítve Natasa felé. Zdena nyíl
sebesen röpült a fenyves irányába, ahol a két fiú el
tűnt. Pivonka utána. Elsőként az a fiúcska jelent meg,
aki az összeütközést okozta. Megmaradt sílécét cipelte,
és rázta ki a havat öltözéke minden lehető és lehetet
len helyéről, s abból ítélve, hogyan szitkozódott, arra
lehetett következtetni, hogy ép és egészséges. Honzík
rosszabbul járt, mert Pivonka segítségért kiabált. Na[72]

tasa lecsatolta a sílécet, és mély nyomokat hagyva
maga után, a szerencsétlenség színhelyére törtetett.
Zdena a hóban térdelt, és úgy tartotta Honzík fejét,
mint egy roppant törékeny és értékes tárgyat.
— Nem lesz az komoly sérülés, biztosan csak fi
cam — vigasztalta, és hősiesen visszatartotta a könynyeit.
— A ficam jobban fáj, mint a törés.
Pivonka arcáról azt lehetett leolvasni, hogy más
a véleménye.
Honzík megpróbált felállni, de visszaesett Zdena
ölébe.
— Úgy gondolom, hogy mégiscsak törés lesz —
suttogta bűntudatosan.
Pivonka közben már készítette a hordágyat.
— Elviszlek a menedékházba, ott majd meglátjuk.
Én pedig autóbusszal megyek le, döntött Natasa,
látva, hogyan húzzák Honzíkot. A fákkal szegélye
zett, kanyargó, lejtős útnak még az elképzelésétől is
végigfutott a hideg a hátán. Ha még megúszná egy
lábtöréssel! De súlyosabb balesetek is vannak. Szinte
már látta magát, ahogy a síró Pivonka a karjában
viszi, s a fejéből csepeg a vér. Brr! Ezt az örömet
nem szerzi meg neki.
A mentőautó elszállította a megsérült hegedűst, s
a megsértődött Pivonka, aki nem tudta megérteni,
miért éppen Zdena kíséri el Honzíkot a kórházba,
mogorván szedte a lesiklópályán a kapukat jelölő
fenyőágakat. Legalább azt megértette, hogy senkinek
sincs már kedve versenyezni.
— Nem állok jót magamért, ha a szemem elé kerül
az a kölyök — dohogott Pivonka.
— Kérlek, hiszen Honza úgy ment neki, akár egy
tank — ellenkezett Jana, bár nem látta az összeüt
közést. Figyelmét a turistaházbeli férfi kötötte le, aki
a sízés magasiskoláját mutatta be.
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— Mit lábatlankodott a pályán? — védte Pivonka
az egyes számú versenyzőt.
— Mindenkinek jogában áll itt sízni, nem? A te
ostoba versenyed miatt csak nem köti fel magát min
denki.
Jana hangos kijelentéséből, valamint feltűnő gesztikulálásából kitűnt, hogy nagyon is tudja, az iránta
érdeklődő férfi a közelben van. Alighanem Pivonka
is észrevette ezt, mert nem vitatkozott vele tovább,
hanem inkább néhány hatásos fordulatot tett, hogy
megnyugodjék. Aztán visszakanyarodott Natasához,
aki még mindig nem szánta rá magát, hogy újból
felcsatolja az alattomos léceket.
— így megfázol — korholta Natasát. — Mozognod
kell. Mitől félsz? Tedd, amit mondok, és meglátod,
menni fog.
— Egy sérült nem elég neki! — visította Jana, és
lassan, a lehető leghanyagabb eleganciával lesiklott
a lejtőn. Az ismeretlen egy ideig figyelte, aztán utá
nairamodott. Natasa abban a pillanatban meglepőd
ve figyelt fel Jirina tekintetére: nemcsak hogy ellen
séges volt, hanem kimondottan gyűlölködő. Nem értet
te. Jirinának sok különféle hibája volt, de az ilyen
féltékenység biztosan távol áll tőle. Vagy legalábbis
eddig ügyesen titkolta. Miért változna meg hát most
egyszerre, méghozzá éppen Jana, a leghűségesebb ba
rátnője irányában?
Megborzongott. Igaza van Pivonkának, mozognia
kellene egy kicsit. Irigykedve nézett Jirina után, aki
ügyesen siklott lefelé, szándékosan messze elkerülve
Janát. Miért is jöttem erre a kirándulásra, sóhajtotta,
ha itt csak megaláztatásban van részem. Ülhetnék
Pavellal egy moziban, vagy beszélgetnénk. Pavel ren
geteg érdekes dolgot mesélne. Nyöszörögve kapcsolta
fel a sítalpakat. Hiszen éppen azért jött el a kirándu
lásra, hogy ne kelljen együtt lennie Pavellal, aki már
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biztosan Prágában van, és jó melegben egy szép
könyvet olvas. Vagy Petrnél van. Felháborította őt
az az elképzelés, hogy kettejük között esetleg ő a be
szédtéma, s hogy rajta bizonyítják be ügyességüket,
jártasságukat és szellemességüket.
— Hát akkor mit csináljak? — fordult türelmetle
nül Pivonka felé. A fiú buzgón fogott az oktatáshoz,
nem riadt vissza sem a lanyha érdeklődéstől, sem a
tehetség szembeötlő hiányosságától.
— Sízni mindenki megtanulhat — próbálta meg
győzni Natasát. — Ez nem olyan, mint, mondjuk, az
éneklés. Csak egy kis gyakorlás kell hozzá. Meg igye
kezet — tette hozzá, és az isten tudja, hányadszor se
gítette fel a hóból.
— Inkább énekelni tanulnék! — siránkozott Nata
sa, és rázogatta ki a ruhájából a havat, amely rej
télyes módon az inge alá is bejutott.
— Gyakorolj minden vasárnap, és tavasszal el sem
hiszed majd, hogy problémát okozott a sízés. Ezért
kezeskedem. Végtére is oktatói képesítésem van.
Ahogy ezt Pivonka kimondta, nyomban elpirult.
Nem vagy túlságosan rafinált, fiacskám, vigyorgott
Natasa. Kényszerítened kellene, hogy kikérjem a ta
nácsaidat, rettegjek, vajon találsz-e számomra időt.
De maga sem tudta, hogyan is szervezné meg ezt a
szerencsétlen Pivonka.
Ebédnél hiába adta ki az utasítást, hogy valamenynyien együtt üljenek, hogy felszolgálhassák nekik
a megrendelt ebédet. Kolácek azon nyomban felfe
dezte, hogy a tízesek begyűjtése csupán csel volt, az
ebéd nincs megrendelve.
— Add vissza mindenkinek a pénzét, és ki-ki ren
deljen magának azt, amit akar.
A javaslatot lelkesedéssel fogadták, s a felsült szer
vezőnek nem maradt más választása, mint hogy kel
letlenül szétossza az összegyűrt tízeseket. Natasa köz[75]

ben leült Jana és Jirina közé, így Pivonkának meg
kellett elégednie egy másik asztalnál maradt hellyel.
Csodák csodája, a lányok még mindig nem ugratták,
pedig már leplezni sem próbálta Natasa iránt érzett
vonzalmát, le nem vette a szemét a lányról. Jirina
furcsa kedélyállapota a délelőtt folyamán mit sem
változott, így Jana arra összpontosította figyelmét,
hogy tüntetően nem vette észre a bajuszos férfit, hol
ott az már megint szemmel tartotta őt az újság mö
gül. Natasa ezt kissé bárgyúnak tartotta, hiszen a
lesiklópályán váltottak néhány szót a hó minőségéről,
csak néhány mondatot hallott ugyan, de a társalgás
folytatódott, mégpedig tanúk nélkül, és Jana arcki
fejezéséből ítélve, nyilván nem az időjárásról beszél
tek.
A hangulat, melyet Honzík balesete elrontott, ebéd
után ismét emelkedetté vált. Kolácek vicceket mon
dott, mintha fizetnék érte, Olinka meg szüntelenül
gyöngyözően kacagott. Csak Pivonkán látszott az
elégedetlenség, bekapta a borsófőzeléket meg a füs
tölt húst, és kisietett.
— Tizenhat órakor indulunk haza — dörmögte, de
senki sem figyelt rá. — Felelős vagyok értetek —
tette hozzá az ajtóból, de már nem is reménykedett
benne, hogy valaki tekintettel lesz rá.
Natasa halogatta a távozást a meleg helyiségből,
ahogy csak tudta. A nap végérvényesen eltűnt a fel
hők mögött, s két óra gyötrelem várt rá a síkos havon.
De nem akart kimaradni Jana kalandjának legpa
rányibb részletéből sem.
— Valóban tetszik neked? — kérdezte suttogva.
— Kicsoda? — ámuldozott Jana, és csodálkozva
nézett körül az étteremben.
— Hagyd abba. Az embernek hányingere támad,
látva, hogyan illegeted magad előtte — csapott le rá
váratlanul Jifina.
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— Megbolondultatok?
— Nem, te észrevétlen vagy, akár egy kis egér.
— Már azt hittem, hogy otthon felejtetted a hu
morérzékedet — vágott vissza Jana.
— Undorodom ettől, érted, undorodom! — Jirina
majdnem kiabált, néhányan feléjük is fordultak. Nyil
ván az ismeretlen férfi is meghallotta.
— Nem szeretem az olyan embereket, akik nem
tudnak viselkedni. Megyünk, Natasa.
Natasa ülve maradt. Nem mondhatta, hogy Jana
magakelletése undort vált ki benne, inkább nevetsé
gesnek találta.
— Menj csak egyedül, még zavarnálak — szaladt
ki a száján a csípős megjegyzés.
Jana dühösen kivonult.
— Kíváncsi vagyok, utánamegy-e — jegyezte meg
a szomszéd asztalnál Olinka. A férfi talán ezért ma
radt a helyén, és végre olvasni kezdte az újságját.
— Csak nehogy Janicka eltévedjen — mondta gú
nyosan Natasa —, az volna ám a szerencsétlenség.
De amikor Jirinára pillantott, látta, hogy az arcán
könnyek peregnek le. Megrémült.
— Mi bajod? Ismered ezt a férfit?
— Hagyj békén! — förmedt rá Jifina, és kifutott
a helyiségből.
Natasa hiába kereste kint, elbújt valahová, és talán
tovább bőgött, csak árván maradt sílécei támaszkod
tak a falhoz. Hát nem valami fényesen sikerült ez a
kirándulás, sóhajtott fel Natasa, és elindult, hogy
megnézze az autóbuszjárat menetrendjét. Nehogy Pivonka azt higgye, meggyőzi. Nem akarja nyakát törni.
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VI

Mikor még kedden sem jött levél Paveltól, úgy érez
te magát, mint akit becsaptak. Ügy képzelte, hogy a
fiú egész vasárnap rá gondolt, s az eredményt el
nyelte a postaláda, és haladéktalanul továbbította az
ő címére. Megmondta ugyan neki, hogy csak barátok
lehetnek, többre ne számítson. Ezt azonban meg kel
lett értenie. A barátok pedig levelezhetnek... Vagy
netán megharagudott? A búcsúzásnál kissé meghökkentnek és szomorúnak látszott, nem sokat beszélt.
Ezért ömlött belőle, Natasából a szó, be nem állt a
szája. Nem akarta, hogy csend álljon be közöttük, vá
rakozó, összeesküvő csend, amely olyan szavakat csa
logat elő, amelyeket Natasa nem akart hallani. De
mikor szerdán sem jött levél, elhatározta, hogy ő ír
a fiúnak. Barátok, egyenlő jogaik vannak, így hát
nem kell aggályoskodnia, hogy ez nem illik. Mire
vannak a barátok, ha az ember nem oszthatja meg
velük a bánatát? Ugyanakkor nem tudta, szomorú-e
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tulajdonképpen. A szomorúság nagyon is világos és
pontos fogalom. S a szomorúságot valami kiváltja.
Neki viszont nincs rá oka, hogy szomorú legyen.
Nincs miért szomorkodnia, és nincs miért örülnie.
Leginkább ez bántotta. Egyik nap olyan, mint a má
sik, unalmas és eseménytelen. Nincs minek örülnie,
nincs mitől félnie. Ezért vártam annyira Pavel leve
lét, bizonygatta magának, hogy legalább valami tör
ténjék.
Kedves Pavel,
a múltkor választ vártál a leveledre, hát most írom
meg. Amikor szakítottunk Petrrel — egyszer talán
elmesélem, hogyan lett vége, ez azonban nem fontos
—, nagyon szomorkodtam. Rettenetesen. De most
már nem vagyok szomorú. Igaza van a közmondás
nak, hogy az ember mindent megszokik, még az
akasztóját is. De éppen ez az, amit kifogásolok ma
gamban. Hogy az ember megrázza magát, és minden
újra rendben van. Nem tudom, megérted-e, de inkább
szenvednék, mintsem ilyen puhány legyek. Szörnyű,
hogy minden szüntelenül változik, még én magam is.
Miben bízzon akkor az ember. Mi fontos? Mihez
tartsam magam az életben?
Hirtelen úgy elszorult a szíve, hogy abba kellett
hagynia az írást. Kétségbeejtő zavart érzett. Semmit
sem tud, egyáltalán semmit, pedig nemsokára felnőtt
lesz, életpályát kell választania, ezernyi fontos do
logban döntenie, s közben önmagát sem ismeri, hogy
igazodjon el akkor a világ dolgaiban meg az embe
rekben.
Szeretett volna lemenni a szobába és feltenni egy
lemezt. Egyre jobban rajongott a zenéért, a muzsika
elfeledtette vele a szenvedéseit. De a szülei itthon
vannak, és biztosan kérdezősködnének, mi történt.
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Furcsának találnák, hogy egy közönséges szerda dél
után Bachot akar hallgatni. Ha könnyű dalocskákat,
bárgyú slágereket hallgatna, azt még megértenék, de
ugyanakkor alkalmuk lenne erkölcsi prédikációt tar
tani neki arról, hogy hiábavalóan fecsérli az idejét.
Mi mást lehet tenni az idővel? Pavel mivel tölti az
idejét? Megkérdezte tőle, küldhet-e neki néhányat
kedvenc lemezeiből. Aztán semmit sem küldött. Sen
ki nem tartja meg a szavát. Pavel sem. Tőle sokkal
inkább rossz néven vette, mint másoktól. Talán azért,
mert olyan megbízhatónak látszott. Megesküdött vol
na rá, hogy mindig állja szavát. Meghökkent. Ilyes
mit már egyszer érzett. És az egész csak füst volt,
gyönyörű, könnyű füst, amely az első fuvallatra szer
tefoszlik.
Nem akarok neked nyafogni, Pavel, hiszen úgysem
segíthetsz rajtam. Elég a magad baja. Nem tudom,
mi jogon kívánhatnám, hogy jobb légy a többi fiú
nál. Igazságtalanság volna ez veled szemben!
Csengetés zavarta meg, még mielőtt újabb szemre
hányásokat vethetett volna a papírra. Csak úgy
ömlöttek belőle a méltatlankodó szavak. Egy lány
hangját hallotta, de nem ismerte fel. Az anyja tessé
kelte beljebb a látogatót, ezért a levelet gyorsan be
dugta a fiókba, és az ajtóhoz ment. Jirina!
Senki sem lephette volna meg jobban. Most talán
végre megtudja, mi történt Jirinával.
— Hogy kerülsz ide?
Jirina nem felelt. Nézelődött a szobában, mintha
először járna itt.
— Történt valami?
— Mi történt volna? Nem látogathatlak meg?
— Miért ne látogathatnál meg?
— Ha zavarlak, akár el is mehetek.
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— Hová mennél?
Hallgattak. Natasa kétségbeesetten törte a fejét,
milyen témát vessen fel. Sokkal rosszabb volt a hely
zet, mint pár nappal ezelőtt Zdena esetében. Akkor
tudta, milyen titkot rejteget olyan ügyetlenül Zdena.
De azt már egyáltalán nem tudta kitalálni, mit rej
teget Jirina.
— Megcsinálhatnánk kémiából azt a gyakorlatot.
Nem akarod? — ajánlkozott elszántan, bár a kémiaó
ra csak pénteken lesz, s valahogy hozzátartozott a
diákok „jó modorához", hogy a feladatot csak az
utolsó pillanatban készítették el.
— Én már megcsináltam. A matekot is.
Vajon mi késztette Jirinát arra, hogy látogatóba
járjon, s ráadásul még tanuljon is?
— Ha Libuse hallaná, biztosan dührohamot kapna.
Semmi. Jirinának nincs kedve tréfálni.
— Találkoztam Zdenával, a kórházba ment meglá
togatni Honzíkot — próbálkozott Natasa más oldalról.
— Bokatörés. Eléggé komplikált. Rosszul sikerült ne
ki az a kirándulás. Még jó, hogy nem a keze tört el.
Visszataszítónak találta saját magát, hogy ennyit
locsog. Hiszen mindezt legalább százszor megbeszél
ték már egymás közt. De szemtől szemben Jirinával
egyre bizonytalanabb lett.
— Komolyan... valahogy furcsa vagy az utóbbi
időben. Nem bánt valami? — kockáztatta meg a kér
dést.
— Nem tudom, mit látsz rajtam. Te vagy furcsa!
— Meglehet. Csak azért mondom, mert állandóan
hallgatsz.
— Miről beszéljek?
Ha valaki látogatóba megy, ott beszélni szokás,
akarta kiáltani Natasa, nem pedig ülni és bámulni.
Ha hallgatni akarsz, maradj otthon.
Hirtelen megváltó ötlete támadt.
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— Adok neked valami olvasnivalót.
Jifina elhúzta a száját.
— Idegesít az olvasás. Minden idegesít.
— Néha engem is.
Megint zátonyra futott a társalgás. Hallgattak.
— Ma rettenetes nap van — sóhajtotta Natasa kis
sé eltúlozva. — Borzasztó. Nézzünk be a lányokhoz,
és menjünk el együtt moziba. Mit szólsz hozzá?
— Nem játszanak semmi normálisat.
— Megnézted a műsort?
— Engem nem érdekelnek a filmek.
Az anyja benézett a szobába.
— Kislányok, nem kértek egy csésze teát?
— De igen, kérünk — mondta Natasa rosszked
vűen, és felállt. — Várj itt, behozom. — Amikor viszszajött, Jirinát ugyanolyan helyzetben találta, mint
mikor kiment. Meg sem moccant. Eléje tette a teát
meg a kalácsot.
— Készen vettük — szabadkozott. — Anyunak
semmire sincs ideje. Pedig nagy kár, mert nagysze
rűen süt.
Szeme találkozott Jifina különösen ellenséges te
kintetével. S ez már teljesen tanácstalanná tette.
— Hozok még cukrot — mondta, és kifutott a
szobából.
Apja itta a teáját, s hozzá savanyú arccal kétszersültet rágcsált.
— A hízás egyenlő az öregedéssel — mondta, ami
kor meglátta a búskomor Natasát az ajtóban. — Mi
újság?
— Sok munkád van? Szükségem volna rád egy
pillanatra — mondta, majd látva, hogy az apja azon
nyomban nyugtalankodni kezd, ugyanis először min
dig a legrosszabbra gondolt, gyorsan magyarázta: —
Jirina van nálam, tudod melyik, és valahogy igen
furcsa.
[82]

Az apja elszántan felállt, mintha a sárkánnyal in
dulna viaskodni.
— Nem így — fékezte apja buzgalmát —, véletle
nül kell bejönnöd.
De mikor kis idő múlva az apja szófogadóan benyi
tott a szobába, ahol a két kislány némán kortyolgat
ta a teát, bizony nem nagyon látszott véletlennek a
megjelenése.
— Bocsáss meg, nem tudtam, hogy vendéged van
— mondta nem túlságosan meggyőzően. — Elhoztam
neked azokat a könyveket — tett az asztalra egy ha
lom könyvet, amelyet védőpajzsként állított maga
elé.
— Aranyos vagy — köszönte meg mély sóhajjal
Natasa. Éppen a politikai gazdaságtan feküdt legfö
lül, s biztosan nem kerülte el Jifina figyelmét. Bí
zott benne, hogy apja nem azzal a kérdéssel folytat
ja, hogy megy a tanulás.
Nem azzal folytatta. Felszólítás nélkül leült a fotel
ba, és most már hármasban hallgattak.
— Különös nap van ma — szólalt meg aztán kis
idő múlva. — Az embernek semmihez sincs kedve.
— Nekem soha semmihez nincs kedvem — jelen
tette ki Jifina olyan lelkesen, hogy szinte vallomás
nak tetszett. — Akár szép idő van, akár csúnya.
— Azt csak úgy hiszed — nevetett Natasa apja. —
Mert rossz a kedved, s elfelejted, hogy nem mindig
van így.
— Csakhogy éppen akkor tévedtem — felelte Ji
fina szokatlanul keserűen.
— Ha majd megint rendbe jön minden, meglátod,
ezt a mostanit fogod tévedésnek tartani.
— Vannak dolgok, amelyek már sohasem jöhetnek
rendbe, ha egyszer elromlott valami.
— Például?
A kérdés túlságosan támadóan hangzott, és Jifina
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csak megvonta a vállát, úgy tett, mintha a vita nem
érintené őt.
— Mire gondolsz, mi nem jön soha rendbe? —
unszolta a kislányt Natasa apja.
— Például az, hogy Natasa nem tanul meg sízni
— nevetett Jirina, s ebben a pillanatban megint az
a felvágott nyelvű lány volt, aki senkinek sem marad
adósa a válasszal.
— Ostobaság — háborgott az apa. — Ha többet
foglalkozna vele, ha valóban fontosnak tartaná, foga
dok, hogy egyetlen télen megtanul sízni.
— Nagyon szépen kérlek, csak ne köss semmi fo
gadást — jajdúlt fel Natasa —, mert meg kellene
azt a számodra nyernem, és ez tökéletesen megkese
rítené az életemet.
— Látod? — szólt az apja diadalittasan. — Nem
érdekli a sízés. Sohasem érdekelte. Sajnos. Ha már
nincs fiam, azt hittem, legalább a lányomból lesz
sportlady.
— Ugyan, apu, hiszen mindig kislányt akartál.
— Azt hittem, a lányokat könnyebb nevelni, kicsi
kém. S ez volt az én tragikus tévedésem.
Jirina furcsán merengő, szinte irigykedő tekintet
tel figyelte őket.
— Nos, kisasszonyok, én megyek, magatokra hagy
lak benneteket a titkaitokkal együtt — állt fel Nata
sa apja.
— Nincsenek semmiféle titkaink — bökte ki sietve
Jirina. — Tessék csak maradni.
Apa ismét leült, és zavartan köhécselt.
— Akkor hát valamit meséljetek, hadd derüljek
egy kicsit.
Jirina egy ostoba történetet kezdett mesélni az
osztálykönyvről, amelyet a nyolcadik B-ben elloptak.
Natasa nem győzött csodálkozni, honnan veszi magát
benne ez a kétségbeesett igyekezet, hogy a szülők
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elképzelése szerint akar szórakoztató és szellemes len
ni.
— Látod, te sosem mesélsz nekem ilyen szépen —
fordult Natasához az apja. — Gyakrabban kellene el
jönnöd, Jirinka, hogy legalább alkalomadtán szerez
zek tudomást arról, mit csináltok az iskolában. Mert
még azt találom hinni, hogy csak tanultok.
Natasa anyja szólította az apját, s hívása kiszaba
dította őt ebből a kényszerhelyzetből. Jirina azonban
rendületlenül ült tovább. Hallgatagon, merengőn. Na
tasa már nehezen tudta elfojtani türelmetlenségét.
Az ablakhoz lépett, és figyelte, hogy percről percre
sötétebb lesz, és szaporodnak a kivilágosodó ablakok.
— Ha a fákról lehull a levél, a fél város látható
innen. Azt hiszem, az ott a ti házatok.
Jirinát a kilátás sem érdekelte, annyi fáradságot
sem vett magának, hogy felemelje a fejét.
— Te aztán roppant szórakoztató vagy ma — sza
ladt ki Natasa száján. Már nem tudta magát türtőz
tetni, de nyomban meg is bánta, mert Jirina abban
a pillanatban felállt, és szó nélkül indult az ajtó fe
lé, mint akit kidobtak.
— Nyugodtan maradhatsz, csak mondd meg, mi
bajod! — igyekezett Natasa jóvátenni barátságtalanságát.
— Mi bajom volna? Kölcsönadsz akkor valami ol
vasnivalót?
Találomra kivett három könyvet, de meg volt győ
ződve róla, hogy Jirina ki sem fogja nyitni. De így
legalább volt valami eredménye a látogatásnak.
— Gyere el máskor is — mondta, és remélte, hogy
őszintén hangzik.
Jirina a hallban leült a székre, úgy húzta fel a csiz
máját.
Csüggedtnek és gondterheltnek látszott, lesoványo
dott; olyan volt, akár egy rakás szerencsétlenség. Na[85]

tasa úgy gondolta, hogy minden tőle telhetőt megtett
— végül is nem gyámja Jirinának —, mégis valami
homályos lelkiismeret-furdalást érzett. Valaki segít
séget kért tőle, és nem kapta meg.
— Okvetlenül gyere el, akár holnap is — ismétel
te meg, de sejtette, hogy Jirina egyhamar nem jön
el.
Mikor egyedül maradt, hasztalan próbált valami
elfogadható magyarázatot találni Jirina viselkedésére.
Csupa rejtély. És ő még azt hitte, hogy mindent tud a
lányokról! Folytatni akarta a megkezdett levelet, de
már nem volt hangulata hozzá. Elolvasta az utolsó
mondatokat, s megdöbbent, milyen keserűség árad
a sorokból. Hiszen Pavel bűne csak az volt, hogy min
den gyötrelme, melyet az idő eltompított, ismét tel
jes erővel tört rá. Ő maga nem okozott Natasának
fájdalmat.
Valóban nem?
Vajon nem kényszerítette, hogy olyan kérdésekre
válaszoljon, amelyeket azelőtt gondosan elkerült?
Mielőtt olyan váratlanul felbukkant, beérte boldogta
lan szerelmével, siratta, azt igen, de ugyanakkor bi
zonyos nyugalmat érzett, sőt, majdnem büszkeséget,
hogy valami nagyszerűt, csodálatosat él át. Most pe
dig a színre tolakodott egy vörös hajú, szeplős srác,
őt meg olyan képtelenség foglalkoztatja, hogy helyet
tesíthetné Petrt.
Petr vagy Pavel.
Nem akarta így fontolgatni!
A fiú tulajdonképpen visszaélt barátja bizalmával.
Ezt egy rendes fiú nem teszi. De Pavel csak akkor
jött, mikor közte és Petr között már minden kapcso
lat megszakadt, védte is azon nyomban a fiút, így
hát nem árulta el a kettejük barátságát. Hát en
gem?
Nem tudom, mi jogon kívánhatnám, hogy jobb
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légy a többi fiúnál. Igazságtalanság volna ez veled
szemben! — töprengett.
És az sem helyénvaló, hogy ilyeneket írok neked. Ta
lán azért van, mert szüntelenül valami segítségre vá
rok: a jó ég tudja, honnan kellene jönnie. Szeretném,
ha minden más volna, hogy én más legyek... vagy
talán nem is akarnám. Nem tudom. Teljesen tanács
talan vagyok, s ez bosszant a leginkább. Talán buta
vagyok, de minden, amit mondok, azon nyomban
igazságtalannak tűnik fel nekem vagy legalábbis más
nak; képes vagyok késhegyre menő vitába szállni va
lamiért, olyannyira fontosnak tartom, s amikor aztán
később elgondolkozom rajta, látom, mennyire nevet
séges volt. Közben az a meggyőződésem, hogy létez
nek fontos és minden kétséget kizáró dolgok, ame
lyekért érdemes vitatkozni. De melyek azok? Nem
tudom, megértesz-e. Talán azt szeretném, ha a világ
szépen, áttekinthetően tagolt volna, s úgy járnék-kelnék benne, hogy ne kellene gondolkodni. De inkább
már befejezem, vég nélkül folytatnám, s mindig
ugyanazt. A vasárnapi kirándulás csapnivaló volt,
jobb, hogy nem tudtál síléceket szerezni, s nem jöt
tél velünk.
Nem nagyon óhajtotta, hogy a fiú sízni lássa őt. Min
dig biztosabb, ha az ember a jobbik oldaláról mutat
kozik be. Így is akad még sok minden, ami fölött
a másiknak szemet kell hunynia. Zavarná őt, ha Pa
vel nem tudna sízni? Nem veszítene-e legalább egy
picikét az értékéből? De ő biztosan remekül sízik,
gondolta, és kénytelen volt saját magán nevetni. Ja
víthatatlan! Petr is mindent tudott.
Én nem rajongok túlságosan a sportért, te igen? Tu
lajdonképpen egyáltalán nem tudom, milyen beállí[87]

tottságú vagyok. Néha úgy érzem, semmit sem tudok,
s nemcsak hogy semmihez sincs tehetségem, hanem
még képességem sem. Minden jót, s ha kedved tartja,
jelentkezz ismét!
Natasa
Kissé elsietett befejezés, de ismét ellenszenvet érzett
Pavel iránt, de nem, nem is ellenszenv volt ez, hanem
inkább valamiféle ellenséges érzés. Megint vádolni
kezdené magát, ebből pedig elég. Egyszer s minden
korra.
Leragasztotta a borítékot, és kalligrafikusan ráraj
zolta a címet. Apjának, persze, éppen abban a pilla
natban kellett belépnie a szobába. Méltóságán aluli
nak tartotta, hogy eldugja előle a levelet.
— Pavel Psenicka. Ugye, ez az a vörös, aki szom
baton járt itt.
— Eltaláltad.
— Szimpatikus fiú.
Micsoda megerőltetésébe kerülhetett az apjának ez
a mondat.
— Okos fiú. És egészében véve klassz srác —
mondta óvatosan, nehogy túlzott lelkesedésével vagy
feltűnő közömbösségével nyugtalanítsa az apját.
— Miért nem találsz magadnak barátokat itt? Ké
nyelmesebb volna, nem?
— Hiszen itt is van egy sereg barátom.
— Barátod vagy barátnőd?
— A kettő között nincs tán olyan nagy különbség.
— Egy kicsi azért mégis van.
Igen, igaza van az apjának, van különbség a kettő
között. A fiúkkal jobban kijönne, sokkal jobban szó
rakozna, s nem volnának olyan ostoba ötleteik. Néha
sajnálta, hogy lánynak született, s így arra ítéltetett,
hogy folyton fecsegjen, vihogjon, csipkelődjön és képmutatóskodjon, bármennyire is bosszantotta ez.
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— Tudod, mi érdekelne leginkább? — fordult az
apjához töprengve. — Hogyan szórakoznak a fiúk
egymás között. Szerinted unos-untalan a lányokról
beszélnek?
— Ti talán unos-untalan a fiúkról beszéltek? —
csodálkozott az apja.
Bólintott.
— A fiúkról vagy olyasmiről, ami összefüggésben
van ezzel: ruhákról, hajviseletről meg ilyenekről.
— Amondó vagyok, hogy a fiúk előnyben vannak.
Más is érdekli őket. A futball, a jégkorong és egyál
talán a sport.
— De néha azért a lányokról is beszélnek, nem?
— Biztosan. S főleg sokat gondolnak rájuk.
— A lányok mindig rájuk gondolnak!
— Te is? — nevetett az apja, de nem úgy, mintha
ez a kijelentés valóban megörvendeztetné.
— Hála istennek, én már túl vagyok ezen — jelen
tette ki határozottan, de tudta, hogy ez nem igaz.
— Sajnos alighanem ismét bekövetkezik.
— Engem csak mint barátok érdekelnek a fiúk! —
tartott ki állítása mellett Natasa.
S azzal a szándékkal, hogy ne essék több szó a ké
nyes témáról, Jana síkirándulási kalandjáról kezdett
beszélni.
— S hogyan végződött? — érdeklődött az apja.
— Sehogyan. Jana velünk jött haza, a pasas meg
valószínűleg még ott maradt.
Azt már nem árulta el az apjának, hogy az újság
mögé bújó férfi randevúra hívta Janát. Jana ugyan
kijelentette, hogy semmi esetre sem megy el, de hát
ezt egyikük se hitte. Miért nem mondta meg akkor,
hogy hol és mikor van a randi?
— Veled még sosem történt hasonló eset? — fag
gatta az apja.
— Nem vagyok olyan szép, mint Jana.
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— Ugyan, nem szeretem az ilyen beszédet. Mit
tennél, ha veled történne meg ilyesmi?
— Megmutatnám az illetőt neked, te meg lepuffantanád!
— Nincs revolverem.
— Akkor megfojtanád.
— Úgy hiszem, előbb téged fojtalak meg egyszer.
Natasa az ölébe ült, és átölelte.
— Engem nem, mert én vagyok a te napsugarad,
a te csillagod, a te mindened! — suttogta.
Az apja ledobta Natasát a földre, és felállt.
— Ne mondd, te napsugár! Csak nehogy azt hidd,
hogy a napsugár nem kaphat egypár nyaklevest!
Mi lenne, ha az a férfi igazán beleszeretne Janába?
Jana meg őbelé? Sehogyan sem tudta elképzelni, mi
ről beszélgethetnének azok ketten. Janának nem vol
na olyan érzése, mintha az apjával randevúzna? Le
het, hogy valóban nem megy el arra a találkára. De
az is lehet, hogy már találkozott vele. Jana titkolózó,
semmit sem mond el. Azelőtt Jirina volt a bizalmasa,
de Jirina mostanában, isten tudja, miért, elhúzódott
tőle. Talán most újabb bizalmast keres. Én azonban
biztosan nem leszek az, sóhajtotta. Még nem bocsá
totta meg nekem Petrt. Meg aztán nem is érdekel.
Sajnálta, hogy az apja elment. Még Jirinát is elfo
gadná. Azelőtt szerette a magányt, most azonban ter
hesnek érzi. Mi történik velem? — tűnődött bosszú
san. Tulajdonképpen mi után vágyódom oly nagyon?
Mi hiányzik? Nyugtalansága egyre fokozódott, így
aztán örült, amikor az anyja megkérte, hogy segítsen
neki a vacsorakészítésnél. Metélte a hagymát, és azt
hitte, hogy a csípős hagymától tolulnak a szemébe
a könnyek.
De ahhoz kissé sok volt a könnycsepp.
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VII

Pavetől csak nem jött levél. A levélszekrény gúnyo
lódott az ürességével, s a papír meg a toll egyre to
lakodóbban zaklatta Natasát. Írd meg neki, hogy más
képp gondoltad! Valid be, hogy szeretnéd, ha eljön
ne. Ne játszd már a visszautasított szerelmest és a
megközelíthetetlent! De hiszen én semmit nem ját
szom! — kiáltotta, és széttépte a papírt, melyen már
ott díszelgett a megszólítás. Kedves Pavel! Megvárja
legalább azt, amíg első levelére érkezik válasz. Ezt
csak kibírja.
De a hét vége közeledtével türelmetlensége is egy
re nőtt. Eljön? Megismétli váratlan rajtaütései egyi
két? A ház előtt fog várni, vagy megint becsönget,
mintha látogatása természetes volna? Tesz valamit
egyáltalán?
— Legalább egy napot áldozhatnál a sízésre —
nógatta Pivonka már vagy tizedszer. — így megint
elfelejted, amit megtanultál.
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Úgy beszélt a sízésről, mintha érettségi tantárgy
volna.
— Akkor szombat reggel, rendben?
— Nincs időm — utasította el. — A világon fonto
sabb dolgok is vannak a te krisztiániáidnál.
Pivonka megsértődött, de a következő szünetben
újra próbálkozott. S ha Natasa korábban ellenszen
vesnek találta Pivonkát, akkor most szinte elvisel
hetetlen volt a számára, és kerülte, ahogy csak tudta,
megjegyzéseket tett rá, amit olykor maga is ostobá
nak, sőt rosszmájúnak tartott.
Pivonkát azonban nem lehetett lerázni.
— Ha akarod, elárulok neked egy titkot! — pró
bált cinkosként a közelébe férkőzni, akár egy kisfiú,
látva, hogy a sível mint csalétekkel kudarcot vall.
— Rajta, mondd meg — egyezett bele Natasa kö
zömbösen. Miféle titkot tudhat Pivonka, ami őt érde
kelhetné?!
— Akkor gyere ki estefelé. Mondjuk, ötkor.
— Minek mászkálnék ki? Megmondhatod most itt,
nem?
— Nem lehet, valaki meghallhatná — nézett óva
tosan körül, mintha legalábbis arról volna szó, hogy
az iskolát a levegőbe röpítik.
— Nem vagyok kíváncsi a titkaidra. Tartsd meg
őket magadnak — utasította vissza a fiút.
— Akkor sem, ha Jirináról van szó? — súgta Pi
vonka.
Natasa felfigyelt erre. Az osztályban már mindenki
észrevette, hogy Jirinával történik valami, s a legkü
lönfélébb találgatások jártak szájról szájra.
— Mit tudhatsz te erről?
— Gyere el, és megmondom.
— Ez zsarolás. Eszem ágában sincs.
Pivonka megint elpirult.
— Miféle zsarolás? Egyszerűen nem akarok róla
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itt beszélni. Ez olyan... — kereste a megfelelő szót
— kényes ügy.
— Akkor meg egyáltalán ne beszélj róla! — vágta
oda, és faképnél hagyta a fiút.
A jó ég tudja, mit talált ki, csak hogy elcsaljon a
találkára, zúgolódott, de sejtette, hogy Pivonka való
ban tud valamit, s a kíváncsiság arra ösztökélte, hogy
találkozzon vele. Végtére is, amint megmondja neki,
amit tud, nyomban elmehet. Elhatározta, hogy meg
beszéli a dolgot Janával.
— Nyugodtan ígérd meg neki a randit, és húzd ki
belőle, amit tud. Majd én valahol a sarkon fogok vá
rakozni, s amikor jelt adsz, csak úgy véletlenül talál
kozom veletek, és magammal viszlek.
A terv nagyszerű volt, s Jana égett a türelmetlen
ségtől, hogy Natasa ráálljon. Nem tudta elfelejteni Jirina viselkedését a síkiránduláson.
— Péntekre azonban ne ígérd a találkát — mond
ta, és látszott, hogy nehezen szánja rá magát erre a
közlésre. Alighanem mégiscsak bekövetkezik a vallo
más, örvendezett Natasa.
— Pedig arra gondoltam, hogy éppen péntek volna
a legmegfelelőbb — mondta ártatlanul.
— Pénteken nem érek rá, programom van — hall
gatott el Jana. — De ha akarsz, gyere velem — tette
hozzá kis idő múlva.
— Hová? — Natasa úgy tett, mintha nem is érde
kelné. De nagyon jól tudta, hová! És jobban izgatta
a dolog, mint azt hajlandó volt önmagának bevallani.
— Köztünk marad? — Jana majdnem annyira el
pirult, mint az imént Pivonka.
— Ha nem bízol meg bennem, inkább ne mondd
meg.
— Engem pénteken Jaroslav vár — bökte ki Jana
hirtelen. Nyilván el kellett már mondania valakinek
ezt a hírt.
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— Miféle Jaroslav?
— Hát az a sízésről. Tudod, melyik?
Hogyne tudná!
— Minek mennék veled?
Jana habozott, milyen okot is mondjon.
— Csak úgy. Csuda vicces volna.
— Neki aligha. Kétlem, hogy lelkesedne érte.
— Éppen azért. Nehogy azt higgye... — Nem fe
jezte be.
— Találkoztál már vele?
— Mindössze néhány percre. Azt mondtam, hogy
haza kell mennem. Aztán megbeszéltük péntekre.
— Érdekel téged?
— Megbolondultál?
— Akkor ne menj el.
— Miért ne mennék? Legalább történik valami.
Igen, ezt az érzést jól ismerte. Legalább történik
valami. Tudta, hogy az apja biztosan nem nézné jó
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szemmel. Elképzelte apja felháborodott arcát, s ez
rábírta őt, hogy megígérje Janának, elmegy vele.
— De csak egy pillanatra — kötötte ki.
— Világos, mihelyt unalmassá kezd válni a dolog,
eltűnünk.
Egyszeriben éppen ők ketten lettek barátnők.
— Mit susogtok folyton? — ráncolta a homlokát
Libuse, aki mellőzve érezte magát. Zdena Honzík tö
rött bokájával volt elfoglalva, Jirinát ismeretlen gond
jai kötötték le, viselkedésükből ítélve, ennek a kettő
nek seregnyi szerelmi problémája lehetett, neki pe
dig csak a tanulás, a szünetekben ostoba szórakozá
sok és a kövérség fölötti elmélkedések maradtak.
— Már régen nem csináltunk semmit. Kitalálhat
nátok valamit! — könyörgött Libuse.
— Találj ki valamit te magad! — utasította vissza
Jana.
— Az nektek biztosan nem felelne meg.
— Mert valami ostobaság volna. Még soha az élet
ben nem fordult elő, hogy valami értelmeset ötlöttél
volna ki.
— Egyszer nekem is sikerülhet — védekezett Li
buse, és szorgalmasan törte a fejét.
— Összejöhetnénk néha, és közösen készíthetnénk
karácsonyi ajándékokat — javasolta bátortalanul. —
Mindegyikünk másvalamit tud, s ha összefognánk...
— Én senkinek sem ajándékozok semmit — jelen
tette ki Jana, de Libuse már lelkesen szövögette to
vább terveit.
— Mindig otthon rendeznénk a találkákat, és az,
akinél összejövünk, amolyan kisebb vendégséget ké
szítene.
Jana kirobbant.
— Gondolsz te egyáltalán másra is az evésen kí
vül? Javasolj mindjárt főzési versenyt.
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Libuse felujjongott. Alighanem a főzés volt az
egyetlen szakterülete, ahol kedvező színben tűnhe
tett fel. Azon nyomban részletekbe bocsátkozott.
— Volna egy kötelező étel, mindenki számára
ugyanaz, meg egy választott étel. Mindenki valami
irtó különlegeset főzne. Olyat, amilyet még senki so
ha nem evett.
— Minden, amit főznék, abba a kategóriába tartoz
na, amilyet még soha senki nem evett — mondta Jana. — Inkább feladom.
— Hát te, Natasa? Hiszen te tudsz főzni! — Libu
se elszontyolodott. Már látta, hogy a verseny eltűnik
a messzeségben.
— Meglátjuk, mit szól hozzá Zdena meg Jirina.
— Tudjátok, micsoda szórakozás volna! — nem
adta fel még a reményt a pufók lány. Két barát
nője azonban már egészen másféle szórakozásokra
gondolt.
Pivonka húsz perccel korábban érkezett a találká
ra. Natasa az ablakból látta, hogy idegesen utat tapos
a frissen hullott hóban.
— Nesze — mondta a fiú köszönés helyett, és egy
vékony könyvet nyomott Natasa kezébe.
— Mi ez?
— Versek.
Ez meglepte őt. Inkább a sízés kézikönyvét várta
volna tőle. No lám, Pivonka verseket olvas.
Vagy csak találomra választotta a könyvesboltban?
— Majd csak otthon nézd meg — nem engedte a
fiú, hogy Natasa feltépje a csomagolást.
— Hát mi van azzal a titokkal?
— Nem felejtetted el? — sóhajtott fel a fiú.
— Miért felejtettem volna el? Hiszen azért vagyok
itt! — Nehogy elbízd magad, tette hozzá magában.
— Csalódást kell neked okoznom.
— Csak kitaláltad az egészet?
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— Nem találtam ki. De arra a véleményre jutot
tam, hogy nem volna helyes beszélni róla.
Natasa megdöbbenve nézett a fiúra. Komoly és
megközelíthetetlen volt.
— Ezt nem gondolod komolyan — suttogta Nata
sa. — Miért nem akarsz róla beszélni?
— Jobb lesz így.
— Bízd rám, majd én eldöntöm.
— Sajnálom, de én már határoztam. Megvan rá az
okom.
Ezt olyan határozottan jelentette ki, hogy Natasa
érezte, felesleges itt minden további unszolás. De
azért még nem szándékozott feladni a küzdelmet.
Ellenkezőleg. Nem tudta elviselni, hogy Pivonka, ép
pen ő, ily módon szembeszegüljön vele. Akárhogy
is, de kicsikarja belőle a titkot. Meg kell végre mon
dania.
— Nem érdekelnek az okaid. Azonnal mondd meg!
Nem volt hajlandó semmiféle taktikázásra, bár sej
tette, hogy egy kis ravaszsággal biztosan többre men
ne a fiúnál.
Pivonka megvonta a vállát, mintegy jelezve, hogy
sajnálja ugyan, de semmit sem lehet tenni.
— Mit gondolsz, miért találkoztam veled? — mor
dult rá azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megsért
se.
A fiú megint csak nem felelt.
— Hiszen te semmit sem tudsz — nevetett kihí
vóan Natasa. — Csak megjátszottad, hogy milyen
fontos vagy.
Legnagyobb meglepetésére most sem ellenkezett.
Lassan ahhoz az utcához közeledtek, ahol „véletlenül"
találkozniuk kellett Janával, s így Natasa türelmet
lensége nőttön-nőtt.
— Mit is tudhatnál?! Legfeljebb kitalálnál valamit,
ha éppenséggel beszélned kellene.
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A fiú elmosolyodott, mintha érezné Natasa tehetet
lenségét.
— Miért kellene mondanom valamit?
Hasztalan ostromolta Pivonkát minden lehető ol
dalról, hiába dühöngött, hiába fenyegetőzött.
— Szívesen megmondanám, de tudom, hogy képte
len volnál megtartani magadnak. Utóvégre lány vagy.
Sértőbbet akarva sem mondhatott volna neki. Utó
végre lány vagy! Még ez az együgyű Pivonka is ki
jelenti, hogy ő csak lány! Hogy minden lényeges do
log csakis a fiúk kiváltsága. A bizalom, a barátság,
a megértés. Ráadásul a fiúnak igaza van. Hiszen azon
nyomban szétkürtölné a titkot. Legszívesebben fel
kiáltott volna: Miért nem vagyok fiú! De akkor már
előkelő tartással vonult szép barátnőjébe karolva,
egyre távolodva Pivonkától.
— Semmit sem tud ez a kis hülye. Csak hencegett
— gúnyolódott.
— Mit is tudhatna. Jirina egyszerűen belecsöppent
a pubertáskorba — szögezte le Jana.
Ez is magyarázat, bár nagyon silány, ezt mind a
ketten érezték, ha nem is voltak hajlandók beismerni.
Sétáltak a városban, nevetgéltek, mintha a jó ég tud
ja, milyen remekül szórakoznának, de rosszkedvűek
voltak. Pivonka legalább utalhatott volna a titokra!
Már az ágyban feküdt, amikor eszébe jutott a fiú
ajándéka. Keljen fel érte?
Morfondírozott, de a kíváncsiság makacsul elhes
segette az álmát, felvette hát a pongyoláját, és a
könyv keresésére indult.
Az előszobában a kisasztalon fedezte fel, biztosan
bosszúsan és meggondolatlanul oda dobta, amikor ha
zajött. Olyan hevesen tépte fel a csomagolópapírt,
hogy a könyv fényes borítólapját is betépte. Megle
petten bámult a címoldalra. Mácha Májusa! * Pivonka,
a síoktató, Mácha Májusával ajándékozta meg! Sőt
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meglehet, ez a kedvenc olvasmánya. A könyv agyonfogdosott borítójáról erre lehetett következtetni. Vagy
talán antikváriumban vásárolta?
De ha így van, akkor miért éppen a Májust válasz
totta?
Nem ódivatú kissé?
Épp május első estje volt —
a legdrágább szerelmi nap... **
A földre dobta a könyvet, nem bírta olvasni. Vég
telenül elszomorodott.
Pivonka! Miért ne járhatna vele?
Miért nem hallgat a szerelem az ész szavára?
Így aztán másnap elment Jana randevújára az
idősebb síbajnokkal, bár semmi kedve sem volt hoz
zá. Ez a Jana baja, egye meg, amit főzött. De hát
péntek volt, Paveltól nem jött levél, Pivonka titkát
nem sikerült kifürkésznie, és Natasa el sem tudta kép
zelni, hogy még rosszabb hangulata is lehetne.
— Csak elkísérlek, aztán elmegyek — keresett ki
búvót. — Legalább látni fogja, hogy nem titkolózol,
s ha valamit akarna veled csinálni, s én kénytelen
leszek...
— Nem mondanád meg, hogy mit akarna velem
csinálni? — szakította félbe Jana élesen.
Az első meglepetés az volt, hogy Jaroslav nem az
utcasarkon sétált, miképp várták, hanem egy narancsszínű Fiat sportkocsiban ült. Második meglepetésként
pedig azt kellett elkönyvelniük, hogy egyáltalán nem
bosszantotta a két kislány jelenléte, sőt, Natasának
* Karéi Hynek Mácha (1810—36) cseh költő, a ro
mantika jeles képviselője. Leghíresebb műve a
Május c. elbeszélő költemény.
** Végh György fordítása.
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úgy tetszett, inkább örült ennek. Mind a kettőjüket
betuszkolta maga mellé az első ülésre, és csak azon
sajnálkozott, hogy nincs olyan idő, hogy kinyithatná
a kocsi tetejét.
A kocsi nagy sebességgel megindult. Natasa dado
gott valamit, hogy siet, de Jana úgy vágta oldalba,
a könyökével, hogy majdnem feljajdult a fájdalomtól.
— Maradj nyugton — súgta. — Meglátjuk, mi
lesz. — Tartózkodó magatartása végképp elszállt, ka
cagott mindenen, amit a férfi mondott, barátnőjét
pedig figyelemre sem méltatta, mintha betolakodott
volna a társaságukba.
Kiértek a városból, egyre feljebb és feljebb robog
tak a szerpentinen, míg alattuk minden fehér ködbe
burkolózott, s a narancsszínű autó volt az egyetlen
mozgó tárgy az úton. Natasa szorongva figyelte a vál
tozó tájat. Úgy érezte, hogy elrabolták, ismeretlen
helyre viszik, ahonnan nincs visszatérés. Igyekezett
megnyugtatni magát, hogy ez nem más, mint egysze
rű kocsikázás, amely egy-két óra múlva véget ér.
— Hová megyünk tulajdonképpen? — kérdezte hir
telen Jana, és Natasa félelmet érzett a hangjában.
A férfi mesterkélten felnevetett.
— Ez a fejtörő rejtélye.
Ez most valahol meggyilkol bennünket, és soha
senki meg nem tudja, villant át Natasa agyán. Szo
rongása nőttön-nőtt. Senkinek sem mondtam meg,
kivel találkozom, és biztosan Jana sem. Milyen elő
vigyázatlanok voltak!
Az autó hirtelen letért a főútról a mellékútra, ahol
csak egyetlen autó keréknyomai látszottak. Oda-viszsza. A kislányok rémülten egymásra néztek. Mind
kettőjüknek ugyanaz jutott eszébe: szóval itt készítet
te elő... A magas hó lehetetlenné tette a kerekek
gyorsabb forgását, a kocsi döcögött a hóborította
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szántóföldön, s bent, az autóban, annak ellenére, hogy
fűtöttek, mintha egyre fagyosabb lett volna a levegő.
— Itt vagyunk — jelentette ki a férfi váratlanul,
és megállította a kocsit. — Tovább már gyalog kell
mennünk.
Natasa azzal az elhatározással lépett ki az autóból,
hogy kézen fogja Janát, és futásnak erednek, akárhová, csak el ettől a férfitól, aki valami iszonyú sorsot
szánt nekik. De a kihalt, hóborította síkság láttán
minden bátorsága elhagyta.
— Ezek a cipők nem alkalmasak gyaloglásra a hó
ban — mondta a férfi sajnálkozva, amikor a lábukra
nézett.
A kislányok felnéztek. Jó néhány méterre fölöttük
szürke kőből épült villa emelkedett.
— Ez valamilyen szálloda? — kérdezte Jana re
ménykedve.
— Magánszálloda — mosolygott a férfi, és elindult
az alig kitaposott ösvényen abban a biztos tudatban,
hogy a két kislánynak nem marad más választása,
mint hogy kövesse. A villa egyetlen kéményéből
szürke füst szállt felfelé. Natasa megfogta Jana kezét
anélkül, hogy egymásra néztek volna.
— Ha esetleg valami ostobaság lesz, még mindig
eltűnhetünk — suttogta Jana dacosan. De magabiz
tos kacérságán bizonyos repedések mutatkoztak.
A hótól gondosan megtisztított lépcsők vezettek
fölfelé, s a parányi előszobában egy sereg bundával
bélelt bőrpapucs sorakozott egymás mellett. De egyet
len pár cipő sem volt ott, amely valaki más jelenlété
re utalna.
Ez jó vagy rossz? — tűnődött Natasa. Jó, hogy
nincs itt egy negyedik, aki nekem jutna, de rossz,
hogy senki sem lakik a környéken. Ezek szerint ve
szély esetén hiába kiabálunk segítségért.
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— Vessék le nedves cipellőiket, és húzzanak fel
valamit ezek közül — mondta a férfi, és ő is így tett.
— Bent meleg van.
Igazat mondott. Amikor beléptek a faburkolatú
hallba, nyilvánvaló lett, hogy a villa központi fűtéses, s hogy teljes gőzzel fűtenek. Már csak egy lobo
gó kandalló hiányzik, gondolta Natasa, és akkor tel
jes a kényelem. Megfordult. Közvetlenül a háta mö
gött ott volt a kandalló, csak éppen nem lobogott túl
ságosan, de mihelyt a férfi megkotorta a tüzet, és rá
tett néhány fahasábot, nyomban fellobbant.
— Üljenek le valahová — mondta a férfi, és eltűnt
a barnára festett ajtó mögött.
— Jana, nem találod kissé furcsának?
— Miért? Kellemes hely, nem?
De nem mondta ezt nagyon határozottan. Inkább
ijedten. Leültek egymás mellé a kopott, barna bőrbe
vonatú támlás székre, és vártak.
— Mit gondolsz, miért hozott ide bennünket? —
suttogta kis idő múlva Natasa. — Biztosan ezt nem
tette csak úgy...
— Miért ne. Talán dicsekedni akar. Vagy unatko
zik. Vagy rossz felesége van.
Egyik lehetőség sem zárta ki a fennforgó vesze
delmet.
A férfi meg csak nem jött vissza.
Jana felháborodott.
— Mit csinál? Megyek és megnézem.
— Ne menj sehová. Nem maradok itt egyedül.
— Itt fogunk gubbasztani estig?
— Elmehetünk.
— Ebben a hidegben? Tudod, hogy milyen messze
vagyunk?
— Valaki csak felvesz.
— Valaki! Valaki! Csöbörből vödörbe eshetünk.
Natasa felkelt, és elszántan az ajtóhoz ment. — El[102]

képzelte apja felháborodott arcát, de most már sem
mi kedve nem volt hozzá, hogy dacból kalandokba
bocsátkozzék. Ellenkezőleg. Sajnálta, hogy előbb nem
engedelmeskedett apja néma parancsának.
— Én megyek. Ha te akarsz, hát maradj itt. Lega
lább megmondom, hol keressék a holttestedet.
Abban a pillanatban belépett a hallba a férfi, s egy
tálcán három párolgó csészét hozott.
— Ha netalán fáznak, hoztam egy kis melegítőt —
mondta fennhangon, és olyannyira jóindulatúnak tet
szett, hogy a lányok minden aggodalma egyszeriben
nevetségessé vált.
— Natasának vécére kell mennie — jelentette Ja
na, hogy elfogadhatóan megmagyarázza, miért áll
barátnője várakozva az ajtónál.
— Hát ez itt kissé bonyolult — mosolygott a fér
fi. — Befagyott a víz. A kertbe kell mennie.
Natasa belebújt a hátsó bejáratnál álló hatalmas
posztócsizmába, és keresztülcsörtetett az udvaron a
deszkából ácsolt kis bódéhoz. Hallotta, hogy a férfi
becsapta mögötte az ajtót. Talán így akar tőlem meg
szabadulni, villant át az agyán. Ki tudja, most mit
csinál ott Janával. Engem meg itt hagy, és megfa
gyok. Elképzelte, hogy vékony szvetterben fut az
országúton, hasztalan várja, hogy valamilyen jármű
feltűnjön. Nem, ez képtelenség. Házigazdájuk bizto
san nem kockáztatná, hogy ő esetleg segítséget hív
jon. Vagy mind a kettőjüket, vagy egyiküket sem.
Ennek ellenére aggodalmakkal telve tért vissza a
házba.
Jana a klubfotelban ült, a lábát maga alá húzta, a
szoknyáját a jó ég tudja, meddig feltűrte, és egy
teljesen kitalált történetet mesélt.
— Melegen ajánlom neked ezt a teát — rikkantot
ta Natasának.
Szép kis disznóság lehet benne, gondolta Natasa, és
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éppen csak megérintette az ajkával a csészét. Alkohol
illatát érezte. Tehát így állunk. Először leitat ben
nünket, aztán...
Maga sem tudta elképzelni, mi lesz aztán. Főleg
nem akarta elképzelni.
— Azt hiszem, mennünk kellene — hebegte zavar
tan. — Nekem hatkor otthon kell lennem.
— Ha egyszer elkésel, nem ütnek agyon — neve
tett Jana emelkedett hangulatban.
— Igyon egy kis forró teát, aztán megyünk —
mondta a férfi, és édességet tolt eléje. — Kóstolja
meg. Nem rossz.
Lehet, hogy hasis van benne, jutott eszébe Nata
sának, hasis vagy valami hasonló, de nem állta meg,
hogy egy különösen csábítónak látszó darabot ne dug
jon a szájába. Ivott egy kortyot a teából.
— Idd csak meg — bátorította Jana. — Ne félj,
nem vesz le a lábadról.
A tea édes volt, valami jól ismert ízt érzett benne,
de hasztalan próbálta felidézni, mi lehet az. Ismét
ivott belőle. A feje és a lába kellemesen elnehezedett,
szeretett volna elnyújtózni a lobogó tűz mellett és
aludni. De éppen ez a gondolat rázta fel. Jana jó
kedvű, ő pedig álmos. Ez azt jelenti, hogy a férfi
mindegyik csészébe valami mást kevert.
— Nekem már komolyan mennem kell — mondta,
és ezúttal a hangja egész határozottan csengett. —
Keresni fognak.
Vendéglátójukon nem látszott, hogy ez a kijelen
tés a legkevésbé is nyugtalanítaná.
— Nem akarják meghallgatni valamelyik lemeze
met?
Vagy egy tucat csábító színes borítót rakott szét
a padlón.
Jana lecsúszott a földre, és lelkes sikkantások kö
zepette turkált a lemezek között.
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— Natasa, legalább egyetlenegy dalt — könyörgött.
Egy suttogó hang angolul énekelt valami szomo
rú melódiát.
— Ray Charles — mondta a férfi, és megmutatta
az önkívületben levő, félig lehunyt szemű néger éne
kes fényképét.
Natasa hallgatta az éneket, s a zene lassan eltán
torította attól az elhatározásától, hogy azonnal tá
vozzanak. Kellemes érzés volt átadni magát a meleg
nek, élvezni az illatozó, párolgó teát, hallgatni egy
édes-bús dalt. Jana a szoba közepére állt, lerúgta a
lábáról a papucsot, és mezítláb könnyedén táncolni
kezdett. A dal egyre ütemesebb lett, artikulálatlan
kiáltások tarkították, és Jana mintegy önkívületben
alkalmazta hozzá mozdulatait. A férfi szórakozott
mosollyal figyelte a kislány mutatványát. Natasa ret
tegve elképzelte, mi történik majd most. Jaroslav fel
áll — rajtakapta magát, hogy a keresztnevén szó
lítja —, csatlakozik Janához, megérinti, először csak
mintegy véletlenül, tánc közben, aztán mind jelentő
ségteljesebben, aztán pedig...
A férfi felállt. Jana háttal állt neki, és mind kihívóbban vonaglott. Natasa kiáltani szeretett volna.
A férfi lassan a lemezjátszóhoz ment, s a szám kellős
közepén leállította a lemezt, és tapsolni kezdett.
— Vége az előadásnak, rendben haza kell magukat
szállítanom.
Jana lassan és nem szívesen ébredt fel álmából.
Haragos, megvető pillantással sújtotta a férfit. Egyet
len hajtásra kiürítette a csésze tartalmát, intett Nata
sának, és kivonult az előszobába. Sértődöttnek lát
szott. Jaroslav úgy tett, mintha semmit sem venne
észre. Segített felhúzni a cipőjüket, feladta a kabát
jukat, és ugyanazzal a nyájassággal beültette őket az
autóba.
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— Egész a házig vigyem magukat?
— Semmi esetre se! — szörnyedt el Natasa.
— Tegyen ki, kérem, bennünket ott, ahol felvett
— adta ki az utasítást Jana.
A férfi szót fogadott. Amikor kiszálltak, hirtelen
megfogta Jana kezét, és könnyedén megcsókolta.
— Mikor? — kérdezte, mintegy természetesnek
véve, hogy a találkák folytatódnak. — Kedden?
— Nem tudom, ráérek-e.
— Szakítson rá időt. Mind a ketten jöjjenek el.
ötkor itt fogok várni. — Becsapta az ajtót, s az autó
lassan elszakadt a járdától.
— Rám ne számíts. Engem többet senki sem cipel
el oda.
— Azt hiszed, engem igen? Mit keresnék ott? Ele
get unatkoztam ma.
— Ha egyedül lettél volna, talán nem unatkoztál
volna annyira — Natasának meg kellett ezt jegyez
nie. Még nem felejtette el Jana túlságosan is szem
betűnő csalódását, amikor a férfi hirtelen véget ve
tett kedélyes összejövetelüknek.
— Te éppenséggel nem zavartál. Inkább az az ag
gastyán. Azt hitte, hasra esünk előtte, ha eldicsekszik
a meseautójával meg a vityillójával a hegyekben.
Még rendes vécé sincs ott.
— Szép ház — vetette ellen Natasa. — Arról nem
tehet, hogy befagyott a víz.
— Lehetőséged van kedden ismét ellátogatni oda!
Natasa nem felelt. Biztosan nem ő lesz az, aki is
mét elmegy oda.
— Kíváncsi vagyok, mi lett volna, ha nem viszel
magaddal — mondta kisvártatva. — Azt hiszem, egész
másképpen alakult volna.
— Neked tudnod kell — mosolygott gúnyosan Ja
na. — Vannak már tapasztalataid ezen a téren. Hogy
s mint volt Petrrel?
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— Biztosítalak, hogy nem így.
— Na persze. Nincs se autója, se villája.
— Nincs.
Kellemetlenül érintette, hogy ilyen vonatkozásban
hangzott el Petr neve.
— Hát az a vörös? — Nem hagyta magát Jana. —
Vele is csak sétálgattál?
— És ha nem, neked akkor sem mondanám meg!
Natasa dühös volt önmagára. Mintha nem tudná,
hogy nem szabad Janát ingerelnie. Most biztosan
bosszantja, hogy ennek a különös délutánnak tanúja
volt, kiváltképpen, hogy Jaroslav nem mutatott ér
deklődést a tánckreációja iránt. Ha meg akarta sze
rezni Janát, nagyon ügyesen viselkedett. Ha csodálja,
és a kedvét keresi, Jana felfújja magát, és nehezen
megy vele valamire. De ha a hiúságával játszik...
így kell ezt csinálni, sóhajtotta. De hát ezt én soha
sem tanulom meg.

[107]

VIII

Egész szombaton szorgalmasan megjátszotta önmaga
előtt, hogy egyáltalán senkit sem vár, és az egyik
•halaszthatatlan házi munkából a másikba fogott. Dél
előtt ez még úgy-ahogy sikerült is neki, de ebéd
után be kellett látnia, hogy feltűnően gyakran tekin
get ki az ablakon, s az idő múlásával egyre rosszkedvűbb lett. Végül örömmel fogadta, hogy az apja mo
ziba hívta. Bizalmasan egymásba karolva mentek vé
gig az utcán, s ez eszébe juttatta Jaroslavot. Milyen
szépen előkészített mindent, hogyan gondoskodott
róluk. Megpróbálta elképzelni az apját hasonló hely
zetben. Ha nem volna nős, és nem lenne neki ő, Na
tasa, az apja is így viselkedne?
Vajon a moziban az emberek úgy tekintenek-e rá
juk, mint apára meg a lányára? Szándékosan kedves
kedett az apjának, úgy viselkedett, mint kiskorában,
átfogta a nyakát, és apró puszikat cuppantott az ar
cára. Csakhamar észrevette, hogy egy idős hölgy
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rosszallóan tekinget feléjük. Az apja, talán zavarában,
elment jégkrémet venni, Natasa meg a tükörben né
zegette magát. Ügy rémlett neki, hogy sokkal idő
sebbnek látszik. Ki hinné el, hogy még tizenöt éves
sincs, s ki tartaná az apját már negyven évesnek?
Nyugodtan kiadhatnák magukat szerelmeseknek. Ek
kor hirtelen észrevette, hogy apja, aki időközben már
sorra került, maga elé engedett egy türkizkék kosz
tümös szőkeséget, akinek ugyanolyan színű óriási,
lecsüngő fülbevalója volt.
A féltékenységtől hajtva azon nyomban odafutott,
és a lehető leghangosabban mondta:
— Apuka, kérlek, vegyél nekem limonádét.
A szőkeség csaknem szánakozva elmosolyodott a
válla fölött, és meghimbálta fülönfüggőit. Ki tudja,
mi történt volna, ha nem lennék itt, gondolta inge
rülten, és egész előadás alatt fogta az apja kezét. Ha
zafelé menet pedig kedve támadt, hogy elmondja —
persze nevelési célzattal — azt a különös kirándulást
a hegyi menedékházba. De nem volt biztos benne,
hogy az apja — ugyancsak nevelési célzattal — nem
tartaná-e kötelességének, hogy tájékoztassa erről Jana szüleit. És egész biztosan alaposan megszidná már
csak azért is, hogy egyáltalán beleült abba az autóba.
S az a számtalan kérdés, ami utána következne! Mi
történt volna, ha a férfi nem szakítja félbe Janát?
Miért tette? Kicsoda egyáltalán az az ember? Hol
lakik? Milyen az autójának a rendszáma? És így to
vább. E kérdések nagy részére ő maga is szeretne
választ kapni.
Az apját azonban nem kérdezhette meg.
Hát Pavelt? Mit szólna hozzá Pavel? Megbotránkozna? Megkérdezi, ha még alkalma lesz rá.
Vasárnap reggel már azt is sajnálta, hogy nem
ment el sízni Pivonkával. Lehet, hogy kihúzta volna
belőle Jirina titkát, s a fiú megtanította volna a for[109]

dulatokra, ahogy mondta is. Vagy pedig Mácha Má
jusát szavalta volna...
Felberregett a telefon. Biztosan Jana hívja, gon
dolta, és kelletlenül kászálódott ki az ágyból. Bizto
san valami ostoba ötlete támadt, vagy egyszerűen
Jarousekról akar beszélni. Csak akkor hökkent meg,
amikor megpillantotta anyja mosolyát, ahogyan át
nyújtotta neki a kagylót.
— Natasa Pleskot — mondta szigorúan.
— Itt Petr beszél — felelte egy ismerős hang.
Aztán semmi. Csend volt. Döbbenetében csak azt
érzékelte, hogy az anyja valahol mögötte áll, és fi
gyeli őt.
Ez észhez térítette.
— Szia — mondta.
— Hogy vagy? — kérdezte a fiú.
— Egész jól. Hát te?
— Semmi különös. Szeretnélek látni.
— Majd egyszer alkalomadtán — felelte gépiesen.
Azt hitte, Prágából telefonál a fiú.
— Te ma nem érsz rá? — kérdezte Petr, s csak
a fiú csalódott hangja figyelmeztette a lehetőségre,
amelyre már rég nem számított.
— Honnan telefonálsz? — kérdezte óvatosan.
— A főtéri telefonfülkéből.
A főtéri telefonfülkéből! Ez azt jelenti, hogy tíz
percen belül megláthatja!
— Nos? Nem tudnál szakítani legalább egy kis
időt?
Az anyja kiment a konyhába, és betette maga mö
gött az ajtót. De az ajtó nem jól zárt, és Natasa biz
tosra vette, hogy az anyja úgyis hallgatózik. A másik
készülék pedig az apja szobájában volt.
— Egy kis időt talán igen — suttogta olyan hal
kan, hogy meg kellett ismételnie.
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Mit feleltél volna, ha nem hallanának, kérdezte ön
magától.
Ugyanazt. Hát akkor miért zavar?
Mégis zavarta.
Amikor az apja bejött, és megkérdezte, hová ké
szül, nem tudott magán uralkodni.
— Úgyis tudod, miért kérdezed?
— Azt hiszed, látnok vagyok?
— Az nem, de lehallgatod a telefonbeszélgetései
met.
Az apja arca szokatlanul komollyá vált.
— Ne mondj ilyeneket. Nem hallgatom le a beszél
getéseidet, sosem tennék ilyet, mint ahogy a levelei
det sem olvasnám el. Világos?
Natasa elszégyellte magát.
Rádöbbent, hogy csak azért vádolta meg az apját
ilyen buta módon, mert egyszerűen tanácstalan.
Petr! Itt van Petr!
Zavart és tanácstalan volt, egyáltalán nem tudta
elképzelni, miről fognak beszélni. Bár nem múlt el
nap, hogy ne gondolt volna rá, valójában sosem hitte,
hogy még találkoznak.
Már messziről meglátta. A fiú a járdán sétált, s
Natasát, mint annyiszor azelőtt, különös izgalom ke
rítette hatalmába, amikor ránézett. Jóvágású srác,
egyik se ilyen csinos azok közül, akiket ismer. Talán
a legszebb a világon. És neki van a legszebb mosolya.
Egész testében megremegett.
— Ahogy látom, nem szereztem valami kellemes
meglepetést — mondta a fiú erőltetett iróniával. Lát
szott rajta, hogy ő is zavarban van, s ez valamelyest
segített Natasának.
— Hogy kerülsz ide? — kérdezte majdnem hide
gen.
— Nem a hegyek találkoznak egymással, hanem
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az emberek. Illetve, ha a hegy nem megy Mohamed
hez, Mohamed megy a hegyhez.
— Úgy beszélsz, mint Katerina néni.
— Nem ismerem azt a hölgyet.
— Egy könyv hősnője, ne fájjon miatta a fejed.
— Műveltségemben sajnos érezhető hézagok van
nak.
— Idővel majd pótolod.
— Attól félek, már elkéstem.
— Soha sincs későn.
Natasa csodálkozott, hogy képes ilyen könnyedén
csevegni. Eszébe jutott, hogy azon a végzetes talál
kán, amikor kapcsolatuknak vége szakadt — ha egy
általán kapcsolatnak lehetett azt nevezni —, Petr
szintén összevissza fecsegett, s ő azt hitte, csak pró
bára akarja tenni. De nem így volt.
Szótlanul mentek tovább, s az előző találkozásuk
tól ez a mostani csak annyiban különbözött, hogy
nem törte a fejét, hová is menjenek. Majd csak lesz
valahogy, majd csak lesz valahogy, majd csak lesz va
lahogy, ismételgette léptei ritmusára. Eleinte csak
színlelte a közönyt, de az egyre jobban úrrá lett
rajta.
— Pavellal szemben is ilyen bőbeszédű vagy? —
támadott váratlanul Petr.
Semmivel sem lephette volna meg jobban. Petr
féltékeny? Petr féltékeny Pavelra? Ezért jött? Nyom
ban tovább szövögette a folytatást: Petr szemrehá
nyást tett Pavelnak, hogy leüti a kezéről a kislányt
(aki már rég nem érdekelte, tette hozzá), és Pavel,
ahogy egy igazi baráthoz illik, visszalépett. Ez a ma
gyarázata annak, hogy nem írt, és el sem jött. Helyet
te Petr jött el. Bár nem érdekli már őt. Petr mégis
rá akarja kényszeríteni, hogy ő, Natasa mutasson ér
deklődést iránta. Hiszen végtére is nincs olyan lány,
akinek Petr ne tetszene!
[112]

Maga is meglepődött, hogy képes Petrről úgy véle
kedni, akár egy idegenről: hűvösen, nyugodtan, elfo
gulatlanul.
— Mit csinál Pavel? — kérdezte, mintha Petr kér
déséről megfeledkezett volna.
— Nem tudom. Nem vagyok az őrzője.
— Azt hittem, barátok vagytok.
Meg akarta egy kicsit szégyeníteni, de a fiú nem
engedett az ilyen érzéseknek.
— A barátságban mindenki valami mást lát —
felelte mogorván.
— Pavel remek fiú — jelentette ki Natasa ártat
lanul. — Irigyellek, hogy ilyen barátod van.
Petr kényszeredetten felnevetett.
— Átengedek neked valamit belőle, ha érdeklődsz
iránta.
Közös barátunk lehetne, akarta kiáltani Natasa,
ha...
Ha? Ha te más volnál. Ha mi ketten jobban meg
értenénk egymást, s ha fontosabb volnék neked.
Mélyen felsóhajtott. Noha a fiú mellette lépdelt, hir
telen rettenetes vágyódás fogta el utána. Annyira szá
mít, hogy nem értik meg egymást? Ha Petr szerelmes
volna belé, talán nem számítana. Eszébe jutott, hogy
a lányok csak azért ócsárolják a csinos srácokat,
mert nem kaparinthatják meg ő k e t . . . De hát annyi
ra fontos, hogy milyen a külseje valakinek?! Hiszen
végtére is vannak más, sokkal fontosabb dolgok en
nél, csak éppen nem látszanak. Ha valaki azt mondta
volna neki, hogy számára a szeretett fiú külseje lesz
a döntő, hát kinevette volna.
Márpedig ez alighanem igaz. Legalábbis egy ki
csit...
Rettenetes.
Petr automatikusan a tavacska felé vette az irányt:
utolsó sétájuk alkalmával is arrafelé mentek. Valahol
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itt lesznek a versekkel teleírt táblácskáim, jutott eszé
be. Ha valaki el nem lopta. Abban a pillanatban
szemben velük magas lányalak bukkant fel. Jana!
Éppen ő! De már késő volt kitérni előle.
— Ez Jana. Emlékszel rá? — figyelmeztette Petrt.
— A párkák közül az egyik?
Jana azonban nem úgy festett, mint a végzet isten
nője. Könnyedén mozgott, lába alig érintette a földet,
világos haja valóságos dicsfényben tündökölt a feje
körül. Meghökkent, amikor meglátta őket, s olyan pá
nikba esett, hogy kis híján átment az utca túlsó olda
lára.
— Szia, Jana — köszöntötte őt Natasa. Jana meg
állt. — Azt hiszem, nem kell benneteket egymásnak
bemutatnom — tette hozzá kissé kárörvendően.
Jana erősen elpirult.
Azóta, hogy hajtóvadászatot rendezett Petrre az
egész városban, már sok idő eltelt, majdnem három
negyed év, de még mind a ketten túlságosan jól em
lékeztek rá. Bár közben annyi minden történt, és akik
részt vettek a hajtóvadászaton, valamennyien meg
változtak. Sokkal idősebbek lettek, mint amennyit
a kilenc hónap jelent.
— Sétálni megyünk, nem akarsz velünk, jönni? —
invitálta Janát, és szinte kívánta, hogy barátnője fo
gadja el a meghívást.
— Nagyon sietek, anyu vár — utasította vissza
sietve Jana.
Natasa fogadni mert volna, hogy semmi dolga, in
kább csak úgy csellengett, agyon akarta ütni az unal
mas vasárnap délutánt. Petr társasága azonban túl
vékony jég volt a számára, nem mert rálépni.
Ezért hát jól megjegyzem magamnak, hogy az em
ber mindig úgy cselekedjen, hogy később ne kelljen
szégyenkeznie érte, sóhajtotta Natasa. Egy csomó
kellemetlenségtől megmenekül ezáltal.
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— Jana nagyon szép lány, ugye — mondta, amikor
a barátnője eltűnt az utca végén.
Petr tétován rábólintott.
— Egész szép.
— Vele kellett volna kikezdened. Mindenféle szem
pontból jobb lett volna.
Gyűlölte önmagát ezért a provokáló, könnyelmű
hangért. És miféle kifejezéseket használ: vele kellett
volna kikezdened! Talán az ő kapcsolatuk úgy nevez
hető, hogy „kikezdték" egymással? Hát ha kezdtek,
akkor nyomban be is fejezték.
— Miért kezdenék ki vele? — kérdezte Petr. Hir
telen ő is fáradtnak látszott, nem érdekelte, mi tör
ténik a továbbiakban.
— Hiszen mondom, sokkal szebb, mint én, és sok
kal... — habozott, milyen szót használjon is — sok
kal szórakoztatóbb.
— Kérlek szépen, mit jelent az, hogy szórakozta
tóbb?
— Egyszerűen tud szórakozni. Én mindent túl ko
molyan veszek.
— Csakhogy éppen ez tetszett nekem benned —
sóhajtotta Petr.
— Aztán meg idegesített.
— Nem idegesített, csak... egyszerűen a körülmé
nyek összeesküdtek ellenünk, ezt meg kellene érte
ned. Illetve ellenem.
Nem is oly rég még nyersen rávágta volna, hogy
a kedvezőtlen körülmények ellen küzdeni kell. Most
hallgatott.
Ha Petr magától nem jön r á . . .
Pavelnak alighanem igaza volt, amikor azt írta,
hogy „ti ketten nem illetek egymáshoz". Teljesen
másképp gondolkodnak, teljesen mást tartanak fon
tosnak. Már nem haragudott a fiúra, nem is vetett
semmit a szemére. De ez a felismerés annyira el[115]

szomorította, hogy öregnek és fáradtnak érezte ma
gát.
Petr váratlan javaslattal állt elő:
— Nem gondolod, hogy elfelejthetnénk azt, ami
történt? Próbáljuk meg. Mintha soha semmi sem tör
tént volna köztünk. Pillanatnyilag talán azt hiszed,
nem megy, de néha te is tévedhetsz.
A fiú határozottsága azonnal megnyerte. Igaz, miért
is ne, miért ne próbálnák meg elfelejteni a történte
ket? Bár szerinte lehetetlen, de Petr talán ismeri a
módját. Bárcsak ismerné!
— Én gyakran tévedek — mosolygott.
Petr azon nyomban megváltoztatta sétájuk irányát,
és meggyorsította a lépteit. Átvágtak a régi városré
szen. Kisablakos házikók görnyedeztek a hó terhe
alatt, a korcsolyapálya felől távoli kiabálás és nevetés
hallatszott, aztán felfelé kapaszkodtak egy meredek
dombra, ahol a gyerekek szánkópályát csináltak. Petr
nem hagyta pihenni, mintha számára egyszeriben ha
tártalanul fontos volna, hogy gyorsan célhoz érjen.
Nem kérdezte, hová mennek. Kellemes érzés volt,
hogy az ismeretlenbe viszik, s hogy egy kis időre
másra háríthatja a felelősséget. Mindig attól rettegett,
hogy tőle függ minden, s lehet, hogy ez nem is igaz.
Csak a város peremén, összevissza egymáshoz do
bált házak között álltak meg. Petr elszántan belépett
az egyik épületbe. A zsebéből kulcsot vett elő.
— Gyere, ne félj — suttogta. Natasa látta rajta,
hogy ő maga távolról sem olyan nyugodt, mint sze
retné. Remegett a keze, amikor kinyitotta az első
emeleti lakás ajtaját. Tekintete a névtáblára esett, de
a név semmit sem mondott neki. S még most sem
kérdezte meg a fiútól, kié a lakás, és hogyan jutott
hozzá a kulcshoz. Az előszobából, melynek berende
zése csak azt árulta el, hogy itt olyasvalaki lakik, aki
túlzottan rendszerető, semmi többet, öt ajtó nyílt.
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Petr mindegyiket kinyitotta, meg akart talán győződ
ni róla, hogy egyedül vannak.
— Sehol senki — mosolygott megnyugodva, és a
legkisebb szobába vezette Natasát. Mindenütt apró
repülőgépmodellek hevertek. Petr valamikor beszélt
egy barátjáról, aki pilótának készül. Kétségkívül az
ő lakásában vannak. De hol van a barátja? S főleg
— hol vannak a szülei? És miért hozta ide őt Petr?
Natasa leült az íróasztal mellett álló székre, mintha
észre sem vette volna a fiú kézmozdulatát, amellyel
maga mellé hívja a rekamiéra. Petr ügyet sem vetett
rá, felállt, megragadta a széket Natasával együtt, és
szorosan a rekamié mellé tette. Natasa felsóhajtott.
Ezer kifogása volt a fiú ellen, de tetszett neki, hogy
ilyen erős és határozott. Csak látszólag tiltakozott
az áthelyezés ellen. A fiú megfogta az állát, és könynyedén, szinte anélkül, hogy hozzáért volna, meg
csókolta.
— No, mi van, Nataska? Haragszol még?
Nem volt ínyére a fiú kijelentése, egyszerre ismét
védelmi állásba helyezkedett vele szemben. Végtére
is megegyeztek, hogy fátylat borítottak mindenre.
— Miért haragudnék?
— De igen, haragszol. Te mindig elképzelsz vala
mit, s ha az ember nem illik bele a képletbe, amelyet
elkészítettél a számára, akkor már nem lehet veled
mit kezdeni.
A térde közé szorította Natasa térdét, ami zavarta
őt a gondolkodásban. Valóban behelyezné az embere
ket a képleteibe?
Petr nem hagyott neki időt, hogy efölött elmélked
jen.
Megfogta a vállát, és lassan, szinte észrevétlenül
húzta magához.
— Fütyülj rá — suttogta —, nem vagy már kis
lány.
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— Mire fütyüljek?
— Tudod te azt.
— Semmit sem tudok!
Hirtelen eszébe jutott Pavel levelének egyik mon
data: „... csak amikor Petr egy kislánnyal elkez
dett járni.. Magasra csapott benne a gyűlölet hul
láma ez iránt a szép fiú iránt, aki úgy viselkedett,
mintha ő volna számára az egyedüli lány a világon,
s közben Prágában egy másik vár rá, aki éppúgy gyöt
rődik miatta, mint nem is olyan régen ő.
De ennek most már vége!
Kiszakította magát a fiú karjából.
— Nem tévesztesz össze véletlenül azzal a prágai
lánnyal?
Petr feljajdult, végigvágódott a rekamién.
— Én azt a srácot agyonverem! Hülye, marha, ba
rom!
— De nem hazudik, ugye? Azt nem állíthatod,
hogy hazudna! — támadott Natasa.
— Persze hogy hazudik. Mindent elferdít.
— Talán nem is kell nagyon.
— N a t a s a . . . végtére is nem vagy ostoba lány. Ha
én meg akarok szerezni egy lányt, akinek fiúja van,
mit teszek? Ügyesen megrágalmazom előtte.
— Te talán igen!
— Mindenki! Minden fiú! S a lányok is ugyanezt
teszik. Csak hittem, hogy Pavel más. Ő egyszerűen
azt a látszatot kelti, hogy ezek az ostoba trükkök a
méltóságán aluliak. De nyilvánvalóan nem így van!
— De rögtön tudtad, miről beszélek — szólt Na
tasa kötekedőn.
— Mit tudtam? Ezt igazán nem nehéz kitalálni!
— Valami alapjának kell lennie.
A fiú ismét leült vele szemben, és csillapítóan a
térdére tette a kezét. Felnőttnek és bölcsnek látszott.
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— Natasa... hiszel nekem vagy nem?!
Natasa maga sem tudta. Megvonta a vállát.
— Akkor legalább tégy próbát. Kísérletképpen.
— Hogyan higgyek neked, amikor minden olyan
különös — ellenkezett, és egyre inkább elcsüggedt.
— Mi különös? Te vagy különös. Szerettél, ezt
nem tagadhatod, de nagyon hamar elmúlt.
— Ez nem igaz! — kiáltotta. Felháborította, hogy
éppen Petr vetette ezt a szemére! Hát nem éppen
őmiatta mondta Pavelnak, hogy barátságon kívül so
ha semmi más nem lehet köztük?
— Mi nem igaz? Hogy nem szerettél, vagy az,
hogy elmúlt? — kérdezte a fiú lassan, és merőn a
szemébe nézett. Végigsimította Natasa karját, a nya
kánál megállt, s úgy összeszorította az ujjait, hogy
szinte fájt.
— Nálad múlt el — suttogta Natasa.
— Hát mit gondolsz, miért vagyok itt?
Ha ebben a pillanatban kísérletet tesz rá, hogy
a karjába kapja, talán lett volna rá ereje, hogy kisza
badítsa magát és elfusson. De Petr meg sem mozdult,
nem próbálkozott, csak bámult rá, s olyan benyomást
keltett, mint akinek soha semmiféle hazugság el nem
hagyja az ajkát. Végtelenül hosszú ideig tartott ez az
állapot. Aztán hozzáhajolt, olyan lassan, hogy Natasa
szinte észre sem vette a mozdulatát, és ajkát az övére
tette. Először csak könnyedén, mintha csak az iménti
légies csókot akarná megismételni, de az ajka mind
erősebben tapadt az övére, szinte fájt, ajka kinyílt,
és Petr nyelve behatolt a szájába. Dermedten ült,
attól félt, még megharapja. De ennek ellenére kelle
mesnek találta, már nem is védekezett, átengedte ma
gát a fiúnak, aki egyik kezével a hajába túrt, másik
kal meg a hátát simogatta, a mellén érezte a fiú mel
lét, ölelése oly erős volt, hogy lélegezni sem tudott,
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s ajkuk egyre jobban egymásba szívódott, mintha
olyan itallal akarnák szomjukat oltani, mely a tes
tükben rejtőzik.
Akarja ezt? Akarja ezt egyáltalán?
Egyszer csak minden izgalma elszállt, és hűvösen
fölülről figyelte az ölelkező testeket.
Hevesen ellökte magától a fiút, és a haját kezdte
igazgatni. Petr láthatóan zavarban volt.
— Ki tanított meg így csókolózni? Pavel biztosan
nem, azt nem hiteted el velem.
Natasa nem figyelt rá. Kétségbeesetten törte a fe
jét, vajon mi késztette rá, hogy elhúzódjon a fiútól.
Pavel arca villant fel előtte? Vagy Pavel létezése
csak kifogás? Kifogás? De miért? Hiszen elhatározta
magát, hogy mindent megpróbál, mindent megtud.
— Nem akarod megmondani? — unszolta Petr to
vább. — Mégis Pavel volt az? Nem sértődöm meg.
— Meglehet, hogy lebecsülöd Pavelt.
Teljesen fölöslegesen féltékenykedett, mert amint
kiejtette Pavel nevét, egyszeriben csalhatatlanul tud
ta, hogy a visszautasításhoz Pavelnak semmi köze.
Pavel! A keszeg, vörös hajú, csúnya Pavel!
— Hát persze, volt valami ügye azzal a nagy sze
mű szőke lánnyal, aki a házukban lakik — mondta
Petr. — A lány úgy három évvel idősebb lehetett
nála.
— Most a saját recepted szerint rágalmazod, ame
lyet az imént árultál el, vagy pedig igazából?
Natasa nem ment bele könnyű szívvel ebbe a já
tékba.
— Annyira fontos ez neked?
— Fontos neked, hogy válaszoljak? — kérdezte
Natasa.
— így akár estig is huzakodhatunk az ilyen osto
baságokon.
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Az órájára nézett.
— Haza kell menned ebédre?
Natasának úgy tetszett, a fiú igenlő választ vár,
hogy jobban szeretné, ha már véget érne ez a külö
nös randevú, s talán ezért hazudott.
— Nem kell. Miért?
— Akkor jó. Van elég időnk.
— Mire?
Undorítóan elvigyorodott.
— Hogy megegyezésre jussunk. Hiszen te szereted
az egyezségeket, nem?
— Neked fogalmad sincs arról, mit szeretek — fe
lelte keserűen. Szomorúság telepedett körös-körül
mindenre, mint ahogyan a por rakódik le.
Petr elbizonytalanodott.
— Mit akarsz tulajdonképpen tőlem? — kérdezte
idegesen. — Akasszam föl magam?
— Az nem segítene — felelte Natasa. Kezébe vette
az egyik repülőgépet.
— Voltál már valamikor repülőmodell-versenyen?
— kérdezte.
A fiú bólintott.
— És megfigyelted, mi benne a különös?
— Nem tudom, mire gondolsz. — Petr résen állt.
— Ezek a játékok egytől egyig irtó aranyosak, szé
pen be vannak festve, és úgy látszik, hogy mindegyik
kifogástalanul fog repülni. De nem repül.
— Ez repülőnapi szónoklat akart lenni?
Natasa nem felelt. Tulajdonképpen nem is nagyon
szerette az imént alkalmazott hasonlatokat. Tudta,
hogy mindenre lehet valamilyen hasonlatot találni,
és így is meg úgy is lehet értelmezni.
— Az vagy te! — mutatott a legfényesebb és a
legjobban felszerelt modellre.
A fiú bóknak vette.
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— Hát te? — kérdezte.
Natasa körülnézett. Az íróasztalon egyetlen pici
fém repülőgép állt. Rámutatott.
Petr elolvasta az alapzathoz erősített cédulát.
— Nem mondom! Ez a modell díjat nyert az oslói
nemzetközi versenyen. Az enyém legfeljebb Felsőkutyabagoson.
— Tán még ott sem — mutatott a modell ketté
tört szárnyára.
Petr megfogta a kezét.
— Hagyd már abba! — próbálta meg átölelni. Na
tasa nem lökte el, de mozdulatlan maradt, készen
állt a védekezésre.
— Natasa, hallod, ez már unalmas.
Natasa hallgatott.
— Egek! Az ember ide mászik olyan messziről, és
egy szikrányi megértést sem tanúsítanak iránta! —
sóhajtotta, és elengedte Natasát. — Pavel igazán fon
tosabb neked, mint én?
— Miért kevered ebbe Pavelt?
— Mert megváltoztál, mintha kicseréltek volna.
Azt hiszed, nem látom?
— Más vagyok. De Pavelnak ehhez semmi köze.
— Hát kinek van hozzá köze?
— "Nem tudom.
— De tudod. Ha nem Pavel, akkor egy másik fiú
van a dologban. Légy hozzám őszinte, kislány.
Talán a Petr hangjában érzett lenéző fölényesség
okozta, hogy eszébe jutott az a szerencsétlen szombat
este, amikor szakítottak, vagy talán valami más, de
hirtelen minden, aminek lehetőségét mindeddig a
pillanatig tagadta, olyan világosan merült fel előtte,
hogy képtelen volt tovább színlelni. Lehunyta a sze
mét, és maga előtt látta Petrt, mint először: fut
az utcán, rémülten szorítja a testéhez a könyökét, a
nyomában egy falka lány, látta őt a kastélyban,
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ahogy középkori lovagi pózokat próbál a tükör előtt,
látta, amint aktatáskáját lóbálva bandukol vele szem
ben az utcán, látta, ahogy a ház előtt beszáll az autó
ba, egy üveget szorongat, amelyben apró halak úsz
kálnak, látta, ahogy így szól: „Nézd csak, csillagocska! “
Petr, a kedves Petr, az ő kastélybeli Hercege.
Azok a pillanatok már soha többé nem térhetnek
vissza. Mindig remegő izgalommal várta a fiút. Ez
a remegő várakozás sem tér vissza többé.
Minden elmúlt.
A szerelme elmúlt.
Vége a szerelemnek, mondta magában, és szinte
beleremegett. Nem akarta, ezt igazán nem akarta, de
ha egyszer így van. Petr iránt érzett szerelme a múl
té, s csak azért ápolgatta magában a szerelem látsza
tát, hogy bebizonyítsa önmagának, más mint azok a
lányok, akik minden percben másért bolondulnak. De
hát, úgy látszik, ő sem más, mint a többi.
Valahol delet ütött az óra. Ránézett a fiúra, aki
talán még mindig válaszra várt, és elmosolyodott.
— Tudod mit? Talán mégiscsak hazamegyek ebé
delni. Apu különben haragudna.
Petr vállat vont.
— Mit lehet tenni?
Úgy látszott, megkönnyebbült.
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IX

Vasárnap estefelé zsúfolásig tömve volt a jégpálya.
Natasa fanyalogva csatolta fel a korcsolyáját. Ebben
az évben először állt rajta, és tudva tudta, hogy nem
fog éppen műkorcsolyázó-mutatványokat bemutatni.
Ez a sportág ugyan valamivel kisebb nehézséget oko
zott neki, mint a sízés, de túl nagy különbség azért
nem volt a kettő között.
— Hogy neked ez meddig tart! — türelmetlenke
dett Jana, és mohón nézett körül a jégpályán.
— Hát akkor menj előre.
— Az hülyén néz ki. Ha az ember egyedül van, a
srácok mindjárt azt hiszik, hogy...
A hangszóró szünet nélkül bömbölte a slágereket,
mégse tudta túlharsogni a lányok vidám csipogását,
mely a jégpálya sötét zugaiból hallatszott. Megpillan
totta Kolácekot, aki erősen tartotta Olinkáját.
A kifulladt Libuse megállt a korlátnál, és intege
tett nekik.
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— Csakhogy jöttök már! Nagyszerű a jég.
Nagy lendülettel nekifutott, mintha néhány ragyo
gó figurát akarna nekik bemutatni, s azon nyomban
lepottyant.
— Valaki meglökött — panaszkodott. — Sokan
vannak itt. Már csupa kék folt vagyok.
Natasa óvatosan mozgott a pálya szélén.
— Gyere, ne félj — fogta őt kézen Jana, és egye
nesen a jégpálya közepére iramodott vele.
Amíg valamibe kapaszkodhatok, még csak megy,
erre még a tavalyi műkorcsolyázó kísérleteiből emlé
kezett. Az apjával a legjobb korcsolyázni, átölelték
egymás derekát, és kis tetszetős köröket futottak. Az
apja olyan volt, akár a tölgy, rá nyugodtan támasz
kodhatott, azonkívül a fiúk ellen is megvédte, akik
előszeretettel ütköztek bele a magányosan korcsolyá
zó lányokba.
Jana remekül korcsolyázik, ő tulajdonképpen min
dent nagyszerűen csinál — ismerte el Natasa keserű
en —, és Jirina úgyszintén. Jana hirtelen kitért egy
fiú nekifutása elől, elengedte a kezét, és Natasa hir
telen elveszítve a támaszát, elvesztette egyensúlyát
is, és elesett.
Miért is járok ide, sóhajtotta, és fájós térdét tapo
gatta.
— Megütötted magad? — hangzott fel mögötte.
Mintha áramütés érte volna, olyan élesen hasított
belé az öröm. De amikor megfordult, csak a vigyorgó
Pivonka állt ott. Miért vagyok ennyire csalódott,
csodálkozott, hiszen vasárnap este van, és senki sem
lehet itt Prágából.
Sem Petr, sem Pavel.
Kit várt tulajdonképpen?
— Azt hittem, mégiscsak meggondolod, és eljössz
sízni — mondta a fáradhatatlan Pivonka.
— Amint látod, nem gondoltam meg.
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— Az mindegy. Karácsonykor rengeteg időnk lesz.
Mindent bepótolhatsz.
Karácsony. A karácsony hirtelen nemcsak az aján
dékokat és a fenyőfát jelentette neki, hanem a szüni
dőt is.
Legalább annyi szabad napot, ahány ujja van a két
kezén, és mindegyik ujj valami szépet hozhat. Kará
csony a nyugalom és a békesség ünnepe. Ez ideig
mindössze némi pénzgondokat jelentett neki. örült,
ha megajándékozhatta a szüleit meg a lányokat.
Ezenkívül egy kis változatosságot hozott a hétköz
napok egyhangúságába: a hajnali ébresztőkbe, ami
kor sötétben és hidegben kelt fel, változást a végte
lenül hosszú estékbe, amelyek már délután kezdőd
tek. De most? Városukban síterepek vannak, s talán
Petr és Pavel is ellátogat ide...
Melyik fiú fontosabb neki?
Miért ábrándozik még mindig Petrről, hiszen már
végérvényesen szakított vele, és miért gondol Pavelra, aki semmi esetre sem foglalhatja el Petr helyét,
még akkor se, ha tetszene neki, márpedig nem is tet
szik.
Valóban nem foglalhatja el?
Csak már itt volna a karácsony! Merészen elindult
a jégpályán. Essen csak el, ha Pivonka nézi, nyugod
tan lepottyanhat. Terezát pillantotta meg maga előtt,
aki egy magas fiúra támaszkodva kellette magát. Tereza körülbelül úgy korcsolyázott, mint ő. De ki tá
mogatja? Vojtéch biztosan nem, ez a fiú legalább egy
fejjel magasabb nála. Kíváncsian megkerülte őket.
Tereza sugárzott a boldogságtól, integetett neki, és
még erősebben — és főleg a lehető legtüntetőbben —
a partneréhez simult. A dobos a zenekarból, amely
az utolsó táncestén játszott náluk.
Elképedt. Először megmérgezi magát, az egész isko
lára szóló botrányt csinál, s még ki sem heveri ren[ 126]

desen, már más fiúval lejt a jégen. Szegény Vojtéch.
— Nézz csak oda, hogy páváskodik! — visította
Jana a jégpályán keresztül. Nagyon nehezen viselte
el, ha a fiúk más iránt tanúsítottak érdeklődést. A
táncestélyen váltott néhány szót a dobossal, s ez ele
gendő volt, hogy véleményt alkosson róla.
— Ostoba fajankó — jelentette ki határozottan s
szinte gyűlölettel a fiú címére. Tereza készségesen,
minden oldalról mutogatta zsákmányát. Eszébe sem
jutott, hogy azok után, ami történt, talán illene el
bújnia új szerelmével.
— Ezt kellene látnia Vojtéchnak — mondta Libu
se, és irigykedve méregette Terezát.
— Kérlek szépen, örül, hogy megszabadult tőle.
Talán igen, sóhajtotta Natasa, talán örül, de ha lát
ná, hogy gyorsan felcserélte az elsővel, aki az útjába
akadt, biztosan nem esne neki jól.
És mit tettél te? — villant az eszébe. Délelőtt még
Petrrel csókolóztál, az imént meg már megremegtél
az örömtől, hogy talán Pavel van itt. Mennyivel vagy
jobb Terezánál?
— Nem tudom, mit esznek rajta a srácok — foly
tatta Libuse. — Éppen csak hosszú a haja, egyébként
semmi különös nincs rajta.
— És legalább ötven foga van. Észrevettétek, hogy
kétszer annyi fogának kell lennie, mint más normális
embernek? — kapcsolódott be a szapulásba Jana. —
Mindig attól félek, hogy egyszer csak hullani kezde
nek a szájából, amikor így vigyorog.
— A szája egyik fülétől a másikig ér — mondta
ismét Libuse.
— A lába olyan, mint a karika.
— Azért jár állandóan nadrágban.
— És a dumája! Ki képes állandóan hallgatni a
fecsegését?
— Tereza ugyancsak örülne, ha hallana bennete[127]

két — mondta gúnyosan Natasa. — Nem fölösleges
ennyi figyelmet szentelni neki?
Abban a pillanatban valaki közéjük repült, mint
egy ágyúgolyó, és mind a négyen a jégre pottyantak.
— Hülye! — visította Jana, és agyba-főbe verte
a támadót, akiről kisült, hogy egyik osztálytársuk,
Jirka. — Eltörött a lábam.
— Na, mi az, párkák — vigyorgott Jirka —, kit
szapultatok már megint? Mondhatom, szép látványt
nyújtottatok!
— Légy nyugodt, nem téged. Annyira érdekelsz
bennünket, mint az egyhetes újság.
Jana haragosan leporolta magát, aztán méltóságtel
jesen ellebbent, mint egy hercegnő. Natasa hiába
próbálta utánozni. Amikor visszafordult, látta, hogy
Libuse még mindig kissé zavartan a helyén áll. S
mindenki legnagyobb meglepetésére Jirka egyszer
csak kézen fogta, és korcsolyázni kezdett vele. Jirka
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nagy duhaj hírében állt, egyetlen csínyből sem ma
radhatott ki. S éppen ő sürgölődne az eminens Libuse
körül?
— Megverjem? — kérdezte a fáradhatatlan Pivonka, aki mindig a közelben volt.
— Kit?
— Hát Jirkát. Sokat megenged magának.
— Micsoda ötleteid vannak. A korcsolyapályán
vagyunk, nem?
— De ő készakarva rohant nektek.
— Na és?
A bejáratnál megpillantotta Jirinát, s azon nyom
ban felé indult. Jirina ott állt, és morcosan figyelte
a nyüzsgést a jégen.
— Szia! Hol a korid?
— Csak véletlenül jártam erre — válaszolta kellet
lenül Jirina. Ügy viselkedett, mintha nem volna
ínyére Natasa érdeklődése. — Véletlenül.
A korcsolyapálya minden úttól távol esett, errefelé
senki sem mehetett véletlenül. Nyilván ez a „véletlen
látogatás'' is összefüggésben van Jirina különös visel
kedésével az utóbbi időben.
— Itt kikölcsönözhetsz korit — javasolta.
— Már be van zárva.
— Akkor kérd el valakitől, aki már megy haza.
— Kérlek, hagyj békén, nincs kedvem korizni —
mondta neki élesen Jirina.
— Ó, bocsáss meg, hogy valamit is szóltam.
Natasa eltökélte, hogy mindenáron kiszedi Pivonkából Jirina titkának legalább a kulcsát. Mi lehet
az? Boldogtalan szerelem? De ki iránt?
A klubhelyiségből, ahová a korcsolyázók melegedni
jártak, Jana jött ki, és hevesen integetett nekik.
— Gyorsan gyertek ide, találtam valamit.
Natasa felhúzta a korcsolyára a védőt, és Jirina
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után sántikált. A rosszul megvilágított helyiségben
véletlenül rajtuk kívül senki sem tartózkodott, így
Jana eldicsekedhetett a felfedezésével.
— Hallgassátok, hölgyek. Olvasom: „Ma csak nyolc
volt, de azért hosszúak voltak. Lehet, hogy kilenc, de
az utolsót egynek számítom, bár közben lélegzetet
vett. Három gombomat kigombolta, s már-már azt
hittem, hogy a blúzom alá csúsztatja a kezét, de
akkor belépett a szobába a bátyja. Jóska rémesen pi
ros volt, úgyhogy könnyen kitalálhatta, mit csinál
tunk. A bátyja prédikációt tartott, hogy erre még van
elég időnk. De én tudom, hogy miattam mondta, mert
tetszem neki. Ö is tetszik nekem, és már elmúlt ti
zennyolc éves. És nagyon szép fiú. Azt mondja, hogy
csak az asszonyok érdeklik, a fiatal lányok nem. De
lefogadom, hogy én érdekelném. Kíváncsi volnék,
hogy amikor bejött, én is olyan piros voltam-e, mint
Jóska. Meg akartam magam nézni, de nem volt tükör
a szobában. Eduard a neve, de Édának hívják. Előre
örülök annak, hogy majd egyszer a szüleik elmennek
valahová, s ők egyedül lesznek otthon. Sajnos, van
még egy öccsük, aki előtt mindent titkolni kell. "
Jana felemelte fejét a kemény fedelű füzetből, és
diadalmasan rájuk nézett. Izgatott volt, nem is igye
kezett fölényeskedni, mint ahogy máskor tette. Tap
sot várt.
— Ez Olina füzete, ugye? — kérdezte Jirina a lel
kesedés helyett teljesen közömbösen, mintha egy
cseppet sem érdekelné a dolog. — Kolácek agyonüt,
ha megtudja.
— Natasa vívódott: megmondja-e Janának, hogy
azonnal adja vissza. Undorító idegen naplókat olvas
ni. De ugyanakkor hallani szeretett volna mindent,
amit Olinka, Kolácek szerelme feljegyzett.
— Hol találtad? — kérdezte, de Jana ügyet sem
vetett rá.
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— Ki gondolta volna ezt Olinkáról? — vigyorgott
örvendezve, hogy tud valakiről valamit. — Még sok
kal jobb dolgok is vannak benne. Azokat nem is lehet
hangosan olvasni.
— Hát akkor ne olvasd — mondta Jirina.
— Ugyan m á r . . . csak ne tégy úgy, mintha nem
érdekelne. Lángol az arcod, mint neki, amikor belé
pett a szobába az az Eduard Peduard.
— Kinek lángol az arca? Inkább te vagy egészen
oda!
— Vigyázat, lányok, jön valaki! — figyelmeztette
őket Natasa.
Jana gyorsan eldugta a füzetet a táskájába. De
csak Pivonka jött.
Alighanem Natasát kereste.
— Tűnj el! Zavarsz! — utasította ki Jana a fiút. —
A végéről olvasok valamit, talán már közben becsúsz
tatta a blúza alá a kezét.
Arckifejezése azt juttatta Natasa eszébe, ahogy
Jaroslavnak táncolt a kandalló előtt. Akkor is ilyen
mohón kinyílt az ajka, s a szeme ugyanígy fénylett.
Hirtelen felkiáltott.
— Na de ilyet! Lányok, ezt a saját szemetekkel
nézzétek meg. Nem olvashatom hangosan, mert öszszeomlanának a falak.
Eléjük dugta a naplót, s a két kislány olyan heve
sen hajolt a füzet fölé, hogy összekoccant a fejük.
Jana szinte fuldoklott a nevetéstől.
— Nekem aztán mondhatjátok, hogy nem érdekel
benneteket!
Natasa szégyenkezett, rettenetesen szeretett volna
elszakadni a nehézkes soroktól, de képtelen volt rá.
Túlságosan csábító volt felfedezni, mit élnek át más
lányok. Olinka pedig mindent leírt. Kolácek minden
egyes szavát és tettét feljegyezte, és pontos kimuta
tást vezetett a csókokról és egyéb hadműveletekről.
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A részleteket olvasva furcsa izgalmat érzett, és még
jobban szégyellte magát.
— Ha már ilyesvalamit hagyok magammal csinál
ni, akkor legalább hallgatok róla — jelentette ki Jana megvetően.
Jirina hirtelen félrehúzódott.
— Miért, mi van azon? Olina még kislány, és min
dent nagyszerűnek talál. Engem untat.
— Engem ugyan nem! Ide nézz, itt azt írja, hogy
Koláceknak izzad a tenyere, de a bátyjának biztosan
nem. Hát ezt Kolácek fülébe kellene juttatni.
— Te teljesen megbolondultál! — tört ki Jirina.
— Én sem beszélnék róla — csatlakozott Natasa.
Nem is annyira Kolácek finomlelkűsége aggasztotta,
mint inkább az ebből adódó kínos helyzet.
— Nahát! Csodálkozom rajtatok! Kolácektól fél
tek? Én hajlandó vagyok holnap az osztályban nyil
vános felolvasást tartani a naplóból.
Jana gőgös arckifejezéssel tette volna el a táskájá
ba a füzetet, de Jirina nem volt hajlandó visszakozni.
Ha nem megy szép szóval, majd megy erőszakkal.
Kiegyenesedett, s még mielőtt Jana észrevette volna
a leselkedő veszélyt, a napló biztos védelmet talált
a testén. Jana hiába huzakodott vele, Jirina erősebb
és fürgébb volt.
— Csinálj vele, amit akarsz! — kiáltotta haragosan
Jana. Akkor is sok mindent megjegyeztem: „Sajnos,
van még egy öccsük! Ma csak nyolc volt, de hosszúak
voltak! “
Dühösen becsapta az ajtót.
— Mit csinálsz vele? — kérdezte Natasa.
— Visszaadom Olinának.
— De akkor rájön, hogy elolvastuk. A legjobb vol
na eldobni.
— Jana úgyis kifecsegi — mondta Jirina.
— Fogadjunk, hogy hallgatni fog, mint a sír.
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— Kolácek miatt?
— Nem, miattad. Tőled fél.
Jirina nem felelt. Már megint a gondokkal és gyöt
rődésekkel tele különös világába vonult vissza.
— Nehogy azt hidd, hogy silabizálni akarom — tá
madt rá Natasára, amikor észrevette, milyen pillan
tásokat vet a szvettere alatt kirajzolódó füzetre. —
Azonnal elégetem.
Becsapta az ajtót, akárcsak az előbb Jana, és Nata
sa egyedül maradt. Lassan csatolta le a korcsolyáját.
Nem volt már kedve visszamenni a jégre a visongató
lányok közé. Fogadni mert volna, hogy Jirina elolvas
sa Olinka naplóját, bármennyire is fogadkozik most,
hogy nem teszi meg. A kíváncsiság erősebb, mint
a jó szándék, ezt a saját tapasztalatából tudta, ö is
elolvasná.
Felsóhajtott, csak úgy zokniban ülve maradt a pa
don. Az ember nagyon tökéletlen lény, gondolta boszszúsan.
Mindennek tetejébe kint Pivonka várt rá.
Hirtelen különös vágy fogta el, hogy megkínozza.
Abból ítélve, amit Olinka leírt, meg amit ő maga is
átélt Petrrel, úgy látszik, egyvalamiben minden fiú
hasonlít: állandóan osókolózni szeretnének.
Biztosan Pivonka sem kivétel.
— Tulajdonképpen miért vársz rám? — kezdte
ártatlanul.
— Ha zavar, akár el is mehetek.
— Nem azt kérdeztem. Hanem azt, miért vársz
rám?
— Miért! Ez talán világos.
— Nekem egyáltalán nem világos — akaratoskodott Natasa. — Mondd meg, kérlek.
A fiú értetlenül bámult rá.
— H á t . . . azért várok rád, hogy... mert veled
akarok hazamenni...
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— Neked elég annyi, hogy mellettem mész?
Pivonka nem válaszolt. Zavartnak látszott.
— Véletlenül nem valami mást akarnál? Például
csókolózni.
A támadás teljesen kihozta a fiút a sodrából.
Nem merte felemelni a fejét.
— Mondd csak! — gúnyolódott tovább Natasa. —
Akarsz velem csókolózni vagy nem?
— Erről nem szokás beszélni — dünnyögte, hogy
alig lehetett érteni.
Különös jókedve hirtelen elszállt, elszégyellte ma
gát, majdnem annyira, mint az előbb, mikor beleolva
sott Olina naplójába.
— Te általában nem szeretsz beszélni! — támadott
még egyre Natasa, de már csak azért, mert nem tud
ta, miképpen visszakozzon. — Mint például Jirináról
is. Folyton kéretted magad, végül mégiscsak tudo
mást szereztem róla.
Semmi. Pivonka hallgat. Nem olyan az arckifeje
zése, mint aki bedől ilyen átlátszó cselnek.
— Csak arra volnék kíváncsi, hogyan jöttél rá te?
— folytatta Natasa.
— Véletlenül találkoztam velük — nyögte ki kel
letlenül Pivonka.
— Kivel?
Nyomban rájött, hogy hibát követett el. Ilyen osto
bán elszólta magát!
Pivonka megvetően mosolygott.
— Hiszen te semmit sem tudsz. Belőlem akarsz
kiszedni mindent.
— De tudok! — feleselt Natasa. De csak azt tudta,
hogy most már semmit sem szed ki a fiúból.
A rejtély megfejtése, amely már oly közelinek tet
szett, ismét eltűnt a messzeségben.
Bosszúsan ismételgette azt az egyetlen mondatot,
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amit kiszedett a fiúból: Véletlenül találkoztam velük!
Kivel?
Kit és kivel látott?
Ostoba Pivonka!
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X

Vasárnap, 23. óra 15 perc
Kedves Natasa,
talán már rájöttél, miért nem válaszoltam a leveled
re. Nem adtam oda elolvasni Petmek, mint ahogy ta
lán feltételezted, de meg kellett neki mondanom.
Nem akarok arról írni, mi történt aztán, nem nagyon
értem. De megígértem Petmek, hogy mindaddig tar
tózkodom mindennemű „közbelépéstől“ — ahogyan ő
nevezte —, amíg nem beszél veled. Ma este eljött
hozzám, nem részletezett semmit (kérlek, ne hidd,
hogy rólad beszélünk), csak annyit mondott, hogy
átadja a helyét. Dühös volt, nekem mégis nevetsé
gesnek tűnt fel. Hogyhogy átengedi a helyét? Hiszen
minden mindig is tőled függött, és most is tőled függ.
Nem pedig attól, hogy mi ketten miként egyezünk
meg. Lassan éjfélt üt az óra. Szeretnék hozzád verset
írni, de nem hinném, hogy sikerülne, és talán kine[136]

vetnél. Így hát inkább nem írok. Annyi mindent sze
retnék neked mondani, de valami mindig megaka
dályoz benne. Talán a tekinteted ott az autóbuszmegállónál, a hangod, amikor azt mondtad: „ezzel
vége, érted? “ Megértettem. Lehet, hogy rosszul értet
tem. De én egyszerűen képtelen vagyok bárkit is rá
beszélni, talán kevés az önbizalmam, vagy gyáva va
gyok, nem tudom, mi ez.
Azt hiszem, nem illetek Petrrel egymáshoz, ezt
már írtam neked. És ha mégis tévedek? Natasa, olyan
furcsán érzem magam. Egyáltalán nem tudok eliga
zodni magamon. Nem lehet ilyen emberre szükséged.
Néha az az érzésem, hogy kettőnk közül te vagy a fel
nőttebb. És szégyenkezem emiatt. Szeretnék férfi len
ni, csupa nagybetűvel, mindent tudni, ismerni, min
denkit lepipálni. Szeretnék, határozott, meg nem al
kuvó, ügyes, erős, megbízható lenni...
S pont mindez nem vagyok.
Borzasztóan szeretnék elmenni hozzád. Egyúttal fé
lek is tőle. Ha megparancsolod, hogy gyere, megyek.
Ha azt parancsolod: ne gyere, nem tudom, szót foga
dok-e. A reggel okosabb az esténél.
Még sok mindenről szeretnék írni, de inkább befe
jezem. De bármi történjék is, örülök, hogy megismer
telek. Végtelenül örülök.
Pavel
A levél mondatai különös módon emlékeztették Nata
sát Petr levelére. Szinte megborzongott. Minden sza
vát értette, minden érzés ismerős volt, amit Pavel
leírt. Talán ha hamarabb megismerkedik vele, mint
Petrrel, minden másképp történik.
De hát nem ismerte meg hamarabb.
Olyan legyen, mint Tereza, aki egyik napon meg
mérgezi magát Vojtech miatt, másnap meg már a do
bossal vigasztalódik?
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Újra és újra elolvasta a levelet. Volt benne valami
megható, mintha Pavel, bár egyenesen nem mondta
ki, segítséget kérne tőle. Hirtelen összerezzent. Az
utcáról követ dobtak az ablakba. Ingerülten felugrott
és kihajolt. De csak Zdena állt ott.
— Bemehetek hozzátok? — kiáltotta.
— Máris nyitom az ajtót.
Úgy végződött mint mindig. Rettenetesen szeretett
volna egyedül lenni, de aztán nagyon örült, ha vala
ki — bárki is — megjelent. Egyedül lenni és töpren
geni olyan nehéz!
— Mi történt? Hiszen te sírtál.
Zdena teljesen össze volt törve, az arca termé
szetellenesen halvány, püffedt, tele piros folttal.
— Miért sírtál?
A kislány felelet helyett megint rákezdte a sírást,
testét rázta a heves zokogás.
— Az istenért, megbolondultál? N a . . . hagyd már
abba... hallod? Tessék... vegyél cukorkát vagy cso
koládét.
De hiába próbálta rábírni Zdenát, hogy hagyja ab
ba a sírást.
— Akkor hát bőgj — mondta Natasa kissé bosszú
san, mert ingerelte Zdena vigasztalan siránkozása. —
Ha szükséged van rá, hogy jól kibőgd magad, tessék,
feküdj le és üvölts. Én várok.
— H o n z a . . . Valami történt Honzával — tört ki
Zdenából a zokogás közepette.
— A lábával? — Nem értette, miért siránkozik
most Zdena Honza balesete miatt. Sírása netán azt
jelenti, hogy a fiú egészségi állapota súlyosbodott?
A törés nem forrott össze, vagy rosszul forrott össze,
az inak megnyúltak, ki tudja, milyen következménye
lehet egy ilyen ostoba síkirándulásnak.
— A lába rendbe jött, már otthon van — suttogta
Zdena —, de haragszik rám.
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— Miért?
— Nem tudom.
— Biztosan megbántottad valamivel. Vagy leg
alábbis azt hiszi, valamit elkövettél ellene.
— Mit tehettem volna? — jajdult fel Zdena. —
Hiszen én...
Natasa magától is kitalálhatta a mondat végét.
— Talán éppen az a baj, hogy túlságosan is körül
ugrálod — szólt óvatosan. — Ezt nem mindegyik
fiú szereti.
— Dehogyis, ő ezt megszokta. A mamája nagyon
kényezteti. Állandóan azt hajtogatja neki, hogy zseni.
Natasa keserűséget érzett a hangjában.
— Honnan tudod?
— Náluk voltam, amikor hazahozták a kórházból.
— És úgy láttad, dühös rád?
— Akkor még nem. Csak ma, amikor ismét elmen
tem hozzájuk.
•
— Vagyis tegnap este még minden rendben volt,
ma pedig hirtelen megváltozott, és egész másképpen
viselkedik veled szemben? — összegezte Natasa.
— De még mennyire másképpen! Alig szólt hoz
zám. És olyan furcsán nézett. Mintha egyszerre érezne bűntudatot és félelmet.
— Azt hiszed, tőled fél?
— Nem tudom. Nem tudom, miért kellene tőlem
félnie. De azt sem tudom, miért kellene félnie mástól.
Natasa, én azt hittem, menten meghalok.
— Talán van valaki, akitől fél.
Zdena értetlenül bámult rá.
— Az anyjától? Azt gondolod, hogy az anyjától?
De hiszen olyan jó és kedves asszony.
— Honzíkhoz ilyen — sóhajtott fel Natasa. — S
talán éppen itt a baj.
Maga is meglepődött azon, hogy minden olyan vi
lágos neki, ha mások problémáiról van szó.
[139]

— Hozzám is kedves volt — védekezett Zdena. —
Milyen szép, mondta, hogy törődöm Honzíkkal. Tu
dom, mi a baj. Honzík azt hiszi, miattam történt vele
az a szerencsétlenség. És talán úgy véli, hogy később
is folyton így lenne. Egyszerűen szerencsétlenséget
hozok rá.
Az utolsó szavakat csak suttogta, mintha rettentően
szégyenkezne értük. Csak szerencsétlenséget hoz Honzíkra, s a fiú ezért már nem akar vele barátkozni.
Natasa elhűlt.
— Nahát! Hogy te milyen ostoba vagy! Nem hit
tem, hogy ilyen okos lány ennyire ostoba legyen.
— Akkor hát miért történt ez vele? — kiáltotta
Zdena. — És pont akkor, amikor velem volt!
— Mert nem tud sízni, és szégyellte neked beval
lani.
— De hiszen nekem az egyáltalán nem számított
volna! — hüledezett Zdena.
— Honzík ezt honnan tudta volna? Képzeld el a
helyzetet fordítva. 0 hív meg sízni téged. Te pedig
alig vagy képes megállni a sítalpakon.
— De hát tudnia kellett, hogy ez úgyis kitudódik.
— Az ember az utolsó pillanatig bízik benne, hogy
történik valami, ami megmenti. Láthatod, nem tudó
dott ki. Inkább eltörte a lábát.
— Készakarva?
— Nem éppen készakarva. De annyira szerencsét
len volt emiatt, hogy kihívta maga ellen a sorsot.
Zdenát ez még jobban lesújtotta.
— Látod, mégiscsak én vagyok az oka.
— De hát az az ő bűne, hogy képtelen volt ezt ne
ked bevallani.
— Nem. Ezt tudnom kellett volna. Olyan furcsán
nézett rám, amikor sízni hívtam.
— Képtelenség. Nem vagy jövőbe látó. — De egy
kicsit mégis igaza volt Zdenának. Vannak dolgok,
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melyekről tudnunk kell, még akkor is, ha története
sen nem írják fel a táblára. — Pivonka az ostobák
királya lehetne — tette hozzá logikátlanul.
Kis ideig hallgattak.
— Hogyhogy egyáltalán meghívtad? Hiszen az
még a hangverseny előtt volt.
Zdena elpirult.
— H á t . . . egyszeriben egész másképp alakult a
kettőnk dolga... egyszerűen megkérdezhettem tőle,
nincs-e kedve sízni. Hiszen ő maga tette meg az első
lépést...
Honza várhatott volna néhány napot, és akkor nem
törik el a lába, gondolta Natasa.
— Ha ez igaz volna is, ha valóban a sízés miatt
haragudna rád, miért ilyen későn? A kórházban na
ponta meglátogattad, és ott nem változott meg irá
nyodban.
Zdena elismerte, hogy ez kissé különös.
— így hát mégiscsak valami más oka lesz, nem
gondolod? Hátha a kedves mama?
— De Honzík...
— Ide figyelj, neked nem merte megmondani, hogy
nem tud sízni. Az anyjának meg nem meri tudtára
adni, hogy rajta kívül esetleg másvalaki iránt is ér
deklődik.
Ezt saját tapasztalatomból tudom. Apa férfi, fele
sége van, mégis féltékeny. Honzík egyedül él az
anyjával — gondolta Natasa.
— Az ő anyja sokkal idősebb, mint a mienk, ugye?
Zdena lázasan kezdett magyarázni.
— Az anyja azt hitte, hogy nem lehet gyereke. Ál
landóan kezeltette magát, de eredménytelenül. A fér
je meg, vagyis Honza apja, épp emiatt hagyta el.
Csakhogy nem sejtette, hogy Honzíkot már a szíve
alatt hordja a felesége. Érted?
— Akkor miért nem ment vissza hozzájuk?
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— Az anyja nem bocsátott meg neki.
— Feleségül vett más nőt?
— Nem.
— Különös. Már csak Honzík miatt is megbocsát
hatott volna neki, nem?
— Honzík örül, hogy nem tette. Gyűlöli az apját.
— És ismeri őt egyáltalán?
— Alig. Az anyja tiltja, hogy találkozzon vele.
— Véleményem szerint Honzík kedves anyukája
nyilván szép kis hárpia lehet. Nem is csodálkozom,
hogy Honza egész odavan, ha hozzájuk mész.
— Utálatos vagy, hogy így beszélsz! Honzíknak so
sem mondaná a mamája, hogy nem szabad velem ta
lálkoznia!
— Hát ha azt is megtiltja, hogy a saját apjával ta
lálkozzon?
— Az egész más. Ő megbántotta.
— Akkor hát nem tudom.
Elment a kedve, hogy meggyőzze Zdenát. Eszébe
jutottak Pavel levelének szavai: „... és ha tévedek? “
Jogában állt bármit is beszuggerálni Zdenának? Hi
szen ő ugyanolyan konokul visszautasítja a logikus
magyarázatot csak azért, mert rettenetesen nincs
ínyére.
— Adj, kérlek, tanácsot, mit tegyek — sóhajtotta
Zdena, s az arcán végiggördült néhány könnycsepp.
— Azt akarom, hogy ismét olyan legyen hozzám, mint
azelőtt.
— Milyen?
Zdena tágra nyitotta a szemét. Nem tudta megér
teni, hogy kérdezhet valaki ilyesmit.
— Olyan! — felelte kimérten.
— Ha nem tudom, milyen, hogyan adjak tanácsot?
— vágta rá Natasa. De hát tanácsot nem tudott adni
sem így, sem úgy.
Zdena felsóhajtott.
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— Ne haragudj. Értsd meg, te vagy az egyetlen,
akivel beszélhetek erről.
Én erről senkivel sem beszélhetek, gondolta Natasa.
Mégsem nyafogok. De a kétségbeesett Zdena látványa
meghatotta. Ügy ült ott, mint egy rakás szerencsét
lenség.
— Várnod kell. Ki kell várnod, mi lesz tovább.
Tudta, hogy az efféle tanács nem sokat ér. A vára
kozás mindennél rosszabb.
— Akkor hát holnap ne menjek el hozzá? — Zde
na hangjában rimánkodás bujkált, s ugyanakkor fel
tétlen odaadás. Talán még akkor is szót fogadna, ha
Natasa azt tanácsolná neki, hogy ugorjon a kútba.
— Mondta, hogy látogasd meg?
— Nem.
— És amikor ma meglátogattad, az anyja veletek
volt?
Zdena bólintott.
— Állandóan?
— Igen.
— Zdenicka, hogy te milyen libuska vagy!
De alighanem én is az vagyok, sóhajtotta, amikor
Zdena elment. Én is azt hiszem, hogy mindenütt át
hatolhatatlan rengeteg vesz körül, s közben meglehet,
minden olyan egyszerű. Lassan érlelődött benne az
elhatározás, hogy valakinek kiönti a szívét. De ki
nek? Az apja megértené, de a féltékenysége miatt
eleve kizárta. Csak olyasvalakivel beszélheti meg a
problémáját, akihez semmilyen érzelmi szálak nem
fűzik, aki nem csüng rajta szeretettel, s nincsenek
erkölcsi előítéletei. De ki legyen az?
A lányok közül senki. Ha megértenék is — márpe
dig ezt kétli —, ugyanúgy nem tudnának tanácsot
adni, mint ahogy ő nem tud.
Az anyja? Az anyja biztosan megmondaná az apjá
nak, aki zokon venné, hogy nem hozzá fordult.
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Ki maradt még? Hirtelen úgy érezte, irtó kevés
ember él körülötte.
Hát Jaroslav, a nagy síző? Hozzá semmiféle szálak
nem fűzik, az életet koránál fogva biztosan jól ismeri.
Nem ő volna a legmegfelelőbb? Az órájára pillantott.
Tíz perc múlva öt. Kedd. Még elérné. Legalább meg
nézné, hogy Jana elment-e a találkára.
De tovább ült. Nem akarta egy furcsa idegen em
berre bízni titkát. Talán azért is, mert maga sem
tudta, mit is mondana el neki. Azt, hogy két fiúja van,
és nem tud közülük választani? Hiszen ez nem igaz.
Petrnek ő már nem számít. Csak Pavel érdeklődése
keltette fel a féltékenységét. Pavel komolyan érdek
lődik iránta. Talán. Meg Pivonka is. Viszont őt meg
Pivonka nem érdekli. Ez egészen biztos. Hát Pavel
érdekli-e őt? Érdekli-e őt a vörös hajú, nyakigláb
Pavel?
Adhat-e tanácsot ebben másvalaki?
Éjjel álmot látott. Felébredt, de nem a valóságban,
hanem álmában. A szobájába bevilágított a hold, s ő
az ablakba szökkent, onnan meg légiesen lehuppant
a kertbe. Egy városban sétált, ahol még biztosan so
sem járt, mégis meghitten ismerősnek találta, a házak
nagyon magasak és nagyon szépek voltak, egymás
tól távol álltak, és a házak között mindenütt fák vol
tak. Egyszer csak az egyik ház teraszán állt, s körü
lötte mindenütt árvíz. A víz szüntelenül emelkedett,
magasabbra, egyre magasabbra, de Natasa nem félt,
sejtette, hogy őt nem fenyegeti veszély. Kíváncsian
figyelte az örvénylő víztükröt, és boldog volt. Aztán
valaki feléje evezett egy csónakkal, nem tudta felis
merni, ki az, hiába nézett az arcába, nem ismerte
meg. Még akkor sem tudta, ki az, amikor felugrott
hozzá a teraszra, és virágot vett neki, s akkor sem,
amikor már a csónakban ültek, és együtt eveztek az
elárasztott városban. A boldogság, amelyet a teraszon
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érzett, tovaszállt. Kínozta, hogy nem tudja, ki viszi
a csónakjában, egyre jobban érezte, mennyire fontos
neki az illető kiléte, kihajolt, majdnem felborította
a csónakot, az evezőst azonban nem ismerte fel.
Felébredt, s egy kis ideig a sötétbe bámult.
Mit jelentsen az álom? Lehetséges, hogy az ember
ne lássa valaki arcát, aki vele egy csónakban ül?
Nem viselt álarcot, csak mindig olyan különös módon
távolodott tőle... Az álomban, úgy látszik, minden
lehetséges. És az árvíz! Hogy lehet az, hogy egyetlen
embert sem látott? Vízbe fúltak? Vagy elhagyott vá
ros volt? Hogyan hívták azt a csodálatosan szép vá
rost? És ki volt a csónakos? Petr vagy Pavel? Vagy
egy teljesen idegen ember?
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XI

Jana szerdán későn jött az iskolába, és a szünetekben
feltűnően kerülte Natasát. Semmi sem bizonyíthatta
jobban, hogy elment a Jaroslavval megbeszélt ran
devúra.
— Sápadt vagy — mondta neki az ebédnél rava
szul.
— Te vagy sápadt! — vágott vissza Jana, és csak
úgy tömte magába az ételt, hogy mielőbb eltűnhes
sen.
De Natasa gyorsabb volt, és megvárta az ebédlő aj
tajában.
— Mégiscsak kiszedtem valamit Pivonkából — je
lentette.
Janát szemmel láthatóan nem érdekelte a dolog.
— Pedig már biztosra vettem, hogy semmit sem
tud — folytatta zavartan.
— Mit mondott?
— Hogy találkozott velük.
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— Kikkel?
— Sajnos azt már nem tudtam belőle kiszedni.
— Hihetetlen. Nem tudsz elbánni Pivonkával!
— Próbáld meg te magad.
— Talán belém szerelmes?
— Belém igen?
Janának válaszolnia sem kellett. Pivonka mint egy
kerge birka feltűnt a folyosó végén. Arca felragyo
gott, mikor megpillantotta Natasát. Szüntelenül ke
reste, mintha beérné a puszta jelenlétével.
— Kérdezd meg — súgta Natasa. — Lehet, hogy
neked eldicsekszik.
— Pivonka, gyere csak ide! — rikoltotta Jana. —
Hát kivel láttad Jifinát? Azonnal ki vele, s akkor va
sárnap elmegyünk veled sízni.
Én nem, akarta kiáltani Natasa, de idejében észbe
kapott. Pivonka talán végre mégiscsak elárulja! Az
tán még mindig kimentheti magát, hogy ő semmit
sem ígért neki.
— És ki akarja, hogy jöjjetek? — mondta Pivonka
megvetően. — Egyébként is versenyre készülök.
— Na és mi nem készülhetünk veled?
— Hát azt aztán nem.
— Akkor mondd meg! De gyorsan!
— Ugyan, hagyj békén! És Jirinát is. Mi közötök
hozzá?
— Könnyíteni akarunk a szenvedésén — vihogott
Jana.
— Szeretném, ha csak ilyen gondjaim volnának,
mint nektek!
— Mi meg inkább a te gondjaidat szeretnénk! Hát
nem mondod meg?
Pivonka sarkon fordult és távozott.
— Gyere, megcsiklandozzuk — súgta Jana, és a
fiú után futott. Hátulról végigzongorázott a bordáin,
Pivonka meg ahelyett, hogy védekezett vagy elfutott
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volna, kővé dermedve egy helyben állt, és furcsa han
gokat hallatott, mintha nevetne és nyöszörögne egy
szerre.
— Natasa, gyere, segíts! Kiszedjük belőle a titkot!
Az ablakhoz szorították a szerencsétlen fiút, és úgy
csiklandozták, hogy kis híján sírva fakadt.
— Nos? Megmondod vagy nem mondod?
— Nem mondom meg! — csukladozott Pivonka. —
Hagyjátok a b b a . . . én. . . nagyon kérlek, hagyjatok
békén!
— Kivel láttad Jirinát?
— Senkivel!
— Csak kitaláltad?
— Kitaláltam! Hagyjátok abba, az istenért, hagy
játok már! — Pivonka a földön fetrengett, s a szemé
ből könnyek csurogtak.
— Ne hazudj, nem találtad ki! Kivel láttad Jirinát?
Pivonka kétségbeesésében Jana arcába köpött.
— Veled!
— Fuj! Te hülye! Most halálra csiklandozlak.
— Gyere, hagyd abba, ennyi elég neki — csillapí
totta Natasa Janát. Sajnálta a fiút, de ugyanakkor
undorodott is tőle. Hogyan alázkodhatott meg előttük
ennyire? Fiú létére sír, mert csiklandozzák!
Janának azonban nem állt szándékában abbahagy
ni, már nem is az vezérelte, hogy kiszedje belőle Jirina titkát, inkább a csiklandozással Pivonkán töltöt
te ki valami más miatt felgyülemlett mérgét.
Végül egy tanító mentette meg a fiút, aki véletle
nül arra ment a folyosón. Jana egy szempillantás
alatt tisztelettudó kislánnyá változott, illedelmesen
köszönt, Pivonka pedig gyorsan szedte a lábát, nem
törődve azzal, hogy menekülését esetleg félremagya
rázzák.
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— Mi az? Valami huncutságot követett el? — kér
dezte a tanító.
— Dehogy, csak siet valahová — felelte Jana. Mél
tóságán alulinak tartotta, hogy a pedagógusok révén
álljon bosszút.
— Hát hogy érezted magad tegnap? — csapott le
rá végre Natasa. — Ízlett a tea?
— No ne haragudj! Csak nem képzeled, hogy el
mentem?
— Hát nem mentél el?
Végül is Jana nem tudhatja, hogy tegnap nem set
tenkedett-e a nyomában.
— Világos, hogy nem mentem — állította Jana, de
már távolról sem olyan határozottan. — Csak üzen
tem neki, hogy ne várjon.
— Kivel üzentél?
— Egy kisfiúval. Két rágógumit adtam neki érte.
— Biztosan örült, hogy legalább nem kellett hiába
fagyoskodnia.
Jana dühösen összeszorította a száját.
— Kérdezd meg őt, ha nekem nem hiszel.
— Miért ne hinnék?
Persze hogy egy szavát sem hitte, s Jana ezt tudta.
S bár nem beszéltek róla többet, köztük maradt, s
Natasának úgy tetszett, hogy a gőgös Jana szinte
hízeleg neki. Attól fél, hogy elárulja? Olyasmi tör
tént talán a víkendházban, amit ennyire titkolni kell?
Az iskolaudvaron fura pár ballagott. Egy kövér
kislány meg egy nyúlánk, csinos fiú.
— Oda nézz! — ámuldozott Jana, örült, hogy el
terelheti magáról a figyelmet.
— Nekem Libuse azt mondta, hogy tanulókört tart
a hatodikban.
A pár olyan irányba indult, amerre egyikük sem
lakott.

[149]

— Ez igazi randi! — örvendezett Jana. — Mit
eszik rajta ez a Jirka? A férfiak kiszámíthatatlanok.
S anélkül, hogy összebeszéltek volna, a két lány
lassan, bizonyos távolságban követte a párt.
— Úgy szeretném hallani, miről beszélnek — mond
ta Jana.
— így séta közben nem kerülünk a közelükbe.
Natasának eszébe jutott, hogy Pivonka, az örökös
szervező még a karácsonyi szünet előtt meg akart va
lósítani egy kétnapos síkirándulást. A tornatanárral
egyezkedett, aki a tanári karból még a leginkább
kapható az ilyen akciókra, sőt Pivonka valahol a Krkonoséban már a szállást is bebiztosította.
— Ha Pivonkának sikerülne az a kirándulás, ott
biztosan adódna alkalom.
— Semmiben nem hiszek, amit Pivonka szervez.
— Tavaly is voltunk három napig Polubnában.
— Nekem nyolc. Fütyülök a velem egyidős fiúkra
— jelentette ki Jana, bár ezt senki sem kérdezte tőle.
— Hülyeség követni őket — állt meg. — Nem
vagyok gyerek.
Hát igen, kinőttek már abból, hogy leskelődjenek
valaki után, sóhajtotta Natasa. Eszébe jutott, hogy
egyszer mennyire irigykedve követte Terezát meg
Vojtechot. A lányok pedig Petrt meg őt. Csakhogy
ennek már vége.
— Van egy ötletem, hogyan szúrhatnánk ki Libá
val! — tört ki Jana hirtelen örömujjongásban, és
megállt a virágüzlet kirakata előtt. — Van pénzed?
Natasa kissé vonakodva húzta elő az utolsó tízesét.
— Nem mondanád meg, miről van szó?
— Türelem, majd meglátod!
Vett két szál szegfűt, és gyorsan elindult Libuséék
háza felé.
— Tedd azt, amit én! — utasította Natasát, amikor
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becsöngetett az ajtón. Libuse mamája csodálkozva
nézett a lányokra meg a csokorra.
— Jó napot kívánok, Zeman néni, eljöttünk meg
nézni Libusét. Szabad? — Jana úgy viselkedett, mint
a város legszendébb kislánya. — Már jobban érzi
magát?
Natasa azonnal megértette, miről van szó, és nem
tudott hová lenni a csodálattól. Hogy ez a Jana mit
ki nem talál! Alig bírta visszafojtani a nevetését a
szülői rémület láttán.
— Nem volt iskolában?
Jana gyorsan dadogni kezdett valami sületlenséget,
hogy Libuse tévedésből talán a szomszéd osztályban
volt, s ezzel megfosztotta Zeman nénit utolsó kételyei
től is.
— Hát iskolakerülő a lányom — suttogta megsemmisülten, s a két szál rózsaszínű szegfűt úgy tar
totta a kezében, mint egy gyászcsokrot.
— A mi Libusénk hát iskolakerülő!
A lányok gyorsan távoztak.
— Lesz itt meglepetés, ha Libuse hazajön!
— Képzeld csak el, meddig fog az neki tartani,
amíg rájön, mi történt.
— Ha egyáltalán rájön!
— S amíg megmagyarázza a mamájának!
— Ha egyáltalán képes lesz megmagyarázni neki!
Az elkövetett csíny jókedvre derítette őket. De a
nap meglepetései még ezzel nem értek véget. Már
éppen el akartak válni, amikor Natasa a túlsó járdán
megpillantott egy férfit, aki nyilván várt valakire.
— Oda nézz, nem Jirina apja az ott?
Az oszlop mögé bújtak, és onnan lesték.
— Biztosan ő az.
— Mit keres itt?
A magyarázat nem váratott sokáig magára. Az utca
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sarkán feltűnt egy bundába öltözött fiatal nő. Jirina
apja eléje futott, és az utca kellős közepén megcsó
kolta.
— Megvan. Pivonka megsütheti a titkát — mond
ta Jana.
Földbe gyökerezett a lábuk. Megdöbbenve bámul
ták a szerelmespárt. Ez magyarázatot adott Jirina fur
csa viselkedésére az utóbbi időben. Natasa elképzelte,
hogy mi lenne, ha az apját látná így. Már a puszta
elképzeléstől is rosszul lett.
— Azért vicsorgott úgy rád, amikor kikezdtél Jaroslavval. Ez a nő szintén sokkal fiatalabb Jirina
apjánál.
— Én nem kezdtem ki vele — tiltakozott Jana
megsértődve.
— Megmondjuk Jirinának?
Jana hevesen nemet intett a fejével.
— Alighanem rettenetesen szégyelli. Én is szégyel
leném.
Kedvetlenül ballagtak hazafelé.
— Nekem az a nő olyan ismerős — töprengett
Natasa hangosan. — Biztosan láttam már valahol.
— Alighanem én is. — De hasztalan töprengtek
azon, ki lehet az. — Olyan átlagtípus — szögezte le
végül Natasa.
— Okosabban tettük volna, ha őket követjük, nem
pedig a dagit.
De már késő volt.
Natasa igencsak elszomorodott, és bosszús lett. El
határozta, hogy megmondja az apjának. Hadd lássa,
hogy nemcsak a gyerekekkel vannak problémák! És
tudja meg azt is, milyen csúf dolog az ilyesmi. Meny
nyire szenved miatta Jirina. Ha véletlenül...
Csakhogy otthon szokatlan látogató várta. Itt egy
másnak adják a kilincset, gondolta kissé rosszkedvűen,
megpillantva Kolácek Olinkáját. Furdalta a lelkiisme[152]

ret a napló miatt, de Olgát legalább nem kellett kény
szeríteni, hogy mondja meg, mi járatban van.
— Tudom, hogy olvastátok — kezdte kertelés nél
kül, esze ágába sem volt, hogy látogatása céljaként
mást találjon ki.
— A naplóra gondolsz?
— Jól tudod, mire gondolok. Nagyon csúnyán vi
selkedtetek.
— Máskor ne hagyd el.
— Nem hagytam el. Jana feltörte a szekrényemet.
— Annál nem voltam jelen. Csak azt nem tudom,
miért éppen hozzám jössz. Mondd meg Koláceknak,
hadd intézze el az ügyet Janával ő.
— Koláceknak? Te tisztára megbolondultál! Hiszen
éppen neki nem szabad megtudnia semmit. Azért
vagyok itt.
— Mi rossz van abban, hogy naplót írsz?
— Az talán nem is olyan nagy baj, bár biztosan
időpazarlásnak tartaná, de hallottad, mi áll benne
Édáról. Ha megtudná, talán agyon is ütne!
— Ne túlozz.
— Te könnyen beszélsz. De tudnod kell, milyen
dühös természetű.
Natasa ugyan nem találta Kolácekot olyan dühös
természetűnek, de Olinkának nyilván jót tett az az
elképzelés, hogy az élete veszélyben forog.
— Tőlem semmit sem tud meg, légy nyugodt.
— Hát Janától? Rá tudod valahogy venni Janát,
hogy ne beszéljen?
— Én nehezen. Inkább Jirina.
— Jirina nem akarja. Éppen ő küldött hozzád. Ál
lítólag tudsz valamit Janáról, és megfenyegetheted.
Honnan jött rá? A víkendházban tett látogatás biz
tosan titokban maradt. Mindhárom résztvevő érdeke
ezt kívánta!
— Miért beszélt neked erről Jirina?
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— Láttalak benneteket a klubhelyiségben! Csak
hogy Kolácek velem volt, nem ronthattam be közé
tek. Azt is tudom, hogy Jirina magával vitte a füze
tet.
— Visszaadta neked?
— Azt állítja, hogy elégette.
— Neki lehet hinni.
— Én csak Janától félek. Borzasztóan rosszindula
tú. Megígéri, de ha kapóra jön neki, h á t . . . — hall
gatott el.
— Jana azért mégsem olyan — mondta Natasa
meggyőződés nélkül, mert Olinkának igaza volt.
— Értsd meg, ez családi ügy. Mind a ketten fakép
nél hagynának. Nagyon összetartok.
— Mind a ketten? Te mind a kettőjükkel jársz?
Olinka elpirult. Izgatottságában többet árult el,
mint szándékozott.
— Jóskával járok, de É d a . . . egyszer Jóska nem
volt otthon, h á t . . . elbeszélgettünk egy kicsit.
— Arról nem is írtál.
— írtam, de szerencsére nem jutottatok el odáig.
— Ha ilyen dolgokról írsz a naplódba, mi a csodá
nak hurcolod magaddal?
— Hagyjam inkább otthon, hogy a szüleim olvas
sák el?
Nincsenek mindenkinek olyan szülei, mint nekem,
sóhajtotta Natasa, és heves szeretethullám csapott fel
benne irántuk. Se nem csavarognak, isten tudja, hol
és kivel, se a dolgaimban nem kotorásznak. Tulajdon
képpen egészen boldog lehetnék, ha...
Ha ez a ha nem volna.
Papírt vett elő, de egyetlen mondat sem jutott
eszébe, amelyet Pavelnak megírhatna. Hirtelen sze
mérmes lett, nem úgy, mint azelőtt, amikor szinte
túlzottan gondosan fogalmazta a leveleket Petrnek.
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Akkor tudta, mit akar írni, csak azt nem, hogyan.
Most ürességet és fáradtságot érzett.
Talán ez a büntetés azért, hogy nem tudott hű ma
radni Petrhez. Igaz, hű maradt hozzá, javította ki
magát, csak már nem szereti. Felületes vagyok, alig
hanem ez az oka mindennek, sóhajtotta. Csak áltatom
magam, hogy őszinte és becsületes akarok lenni. Köz
ben elég, ha nem unatkozom, ha történik körülöttem
valami. Akár a többiek. Hirtelen heves vágyódás fog
ta el Pavel után.
Bár nem tartotta illendőnek, mégis azt szerette vol
na, hogy most itt legyen, és beszélgethessen vele.
Ezenkívül semmi többet.
Semmi többet?
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XII

Pavel mozdulatlanul állt a fa alatt, amelynek ágai a
földig hajoltak a hó súlya alatt. Tehetetlennek és
kimerültnek látszott.
— Azt hittem, már sosem jössz ki abból a házból
— mondta erőtlen mosollyal.
— Miért nem jöttél be? Vagy miért nem telefo
náltál? Honnan tudtam volna, hogy itt vagy?
— Azt akartam, hogy tudd.
— Teljesen összefagytál — mondta zavartan, és
a lábára nézett. Vékony félcipő volt a lábán. — Miért
nem öltöztél fel melegebben?
— Nem fázom.
— Hiszen vacogsz. Nem akarsz bejönni hozzánk,
hogy megmelegedj egy kicsit?
— Nem.
— Akkor menjünk máshová, teljesen mindegy, ho
vá, mert nem nézhetem, hogy reszketsz a hidegtől.
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Határozott léptekkel elindult a közeli étterem irá
nyába.
— Szívesebben volnék veled kint.
— És jól átfagynál. Először szári tkozz meg.
Eszébe jutott azonban, hogy talán nincs pénze,
azért nem akar étterembe menni. Hasztalan törte a
fejét, hogyan adja tudtára, hogy neki van pénze, és
fizethet helyette.
— A szüleim elmentek, és adtak nekem pénzt, hogy
ebédeljek meg valahol — füllentette.
Ha reggeltől vár rá, akkor tudnia kell, hogy a szülei
sehová sem mentek, de már nem vonhatta vissza
a mondottakat. Pavel meg nem tett ellenvetést.
Az étterem — leszámítva az újságolvasásba mélyedt
néhány nyugdíjast — üres volt. Az ablak mellett vá
lasztottak egy asztalt. Natasa nagyon pontosan emlé
kezett rá, hogy egy alkalommal kávéházban voltak
Petrrel, aki igyekezett azt a látszatot kelteni, mintha
az égvilágon semmit sem csinálna, csak ilyen helye
ket látogatna, és tettetett magabiztossággal bort ren
delt. Pavel közömbösen viselkedett, úgy tetszett, észre
sem veszi a környezetet, a pincér mégis hozott nekik
két teát, Pavelnak még egy kis rumot is anélkül,
hogy mindenáron tudtukra kívánná adni: gyerekek
még.
— Nagyon örülök, hogy látlak — mondta Pavel. —
Nem is tudod, mennyire.
— Én is örülök, hogy látlak — felelte tartózko
dóan. Most, hogy a külső akadályokat leküzdötték,
Natasa hirtelen rettenetes zavarban volt. Egyáltalán
nem volt tisztában magával, örül-e a fiú látogatásá
nak. Pavel itt van, örül neki, de ha azokról a dol
gokról kezd beszélni, amelyek bántják, mit felel neki?
— Szeretnék veled Petrről beszélni — mondta a
fiú, és mint már az előbbiek során annyiszor, Natasa
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most is úgy érezte, olvassa a gondolatait. — Ha nem
zavar.
— Miért zavarna? — felelte alakoskodva. — Hi
szen a barátja vagy.
— Mesélj a múlt vasárnapi találkozásotokról —
szólította fel Natasát, de nem nézett a szemébe.
— Ilyesmiről nem szokás beszélni — válaszolt ki
térően Natasa. — Ez magánügy.
— Nem kíváncsiságból kérdem.
— Igen, de... fölösleges.
— Miért fölösleges?
— Azért!
A fiú unszolása ellenszenvet váltott ki benne. Mi
köze hozzá? Egyszer már megmondta neki, hogy ket
tejük között barátságnál több nem lehet. Érje be
ennyivel.
— Kérlek, értsd meg, tudnom kell! Petr azt mond
ta, hogy végérvényesen szakítottatok. Igaz ez?
— És ha igaz? Miért érdekel ez téged?
— Ezt talán csak tudod.
— Nem tudom. És nem is akarom tudni.
— Miért nem akarod tudni?
— Egyszer már megmagyaráztam.
— Lehet, hogy valami megváltozott.
— Én nem változom.
— De igen, változol. Mindannyian változunk.
— Éppen azt nem akarom. Kétségbe ejt. Mindig
csak a komámasszony, hol az ollót játszani. Nem tu
dod megérteni?
Mintha a hangja erejével támasztaná alá az érveit,
csaknem kiabált a fiúra. Az egyik idős bácsi kíván
csian felpillantott az újságjából. Natasa rádöbbent,
hogy ingerültsége nevetséges. Valahol hibát követ el.
De hol?
— Értem én — suttogta Pavel, és arcán fájdalom
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suhant át. — Még mindig szereted. Mit lehet akkor
tenni?
— Nem szeretem! — kiáltotta. — Tudom, hogy
már nem szeretem, de ez nem jelenti azt, hogy... —
Megszégyenülten elhallgatott. Elragadtatta magát, ha
ragjában olyan kijelentést tett, amit a fiúnak sosem
kellett volna hallania.
Most már Pavel gurult méregbe.
— Hát mit akarsz csinálni? Egész életedben nya
fogni, mert egyszer elkövettél egyetlenegy hibát?
— Én semmilyen hibát nem követtem el. Petr meg
érdemli, hogy szeressem. Még ha olykor furcsa is...
Az az ember, aki olyan leveleket ír, aki úgy gondol
kodik... Az én hibám, hogy nem tartottam ki mel
lette.
Várta, hogy Pavel hevesen ellenkezni fog, de a fiú
egyszeriben megnémult.
— Tudom, a leveleimet odaadta neked elolvasni...
de megmutatta neked a válaszait is? — unszolta Na
tasa.
— Igen, megmutatta — csak ennyit mondott Pa
vel. Semmi többet.
Natasa érezte, hogy éppen most került közel egy
felfedezéshez, egy titok nyitjához, megpróbálta fel
fedni, de hiába. Olyan volt ez, mint mikor az ember
az elröppent álmot akarja felidézni. Mennél jobban
igyekszünk visszapergetni, annál csökönyösebben szö
kik előlünk.
— A leveleiből világosan kitűnt, hogy szeretni
akart engem, de én nem vagyok neki elég jó. Aztán
amikor látta, hogy milyen vagyok igazában, csalódott.
Ezt nem lehet erőltetni.
Pavel szokatlanul hevesen ráripakodott.
— Ostobaság! Az még sohasem ütött szeget a fe
jedbe, miért változott meg egyszeriben? Semmilyen
más magyarázat nem jutott az eszedbe?
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— Nem.
— Hazudsz.
Igen, hazudott. Nagyon gyakran gondolt arra az
eshetőségre, hogy a leveleket, melyek egész eddigi
életében a legfőbb eseményt jelentették számára, va
laki más írta Petr helyett. De valójában elutasította
ezt a lehetőséget.
Mert nem akarta beismerni. Egy egész világ om
lott volna össze benne. De most, ahogy Pavelra né
zett, egyszeriben mindent megértett. Mint minden
leleplezett titok, ez is nevetségesen egyszerű volt.
— Te írtad azokat a leveleket! — rebegte halkan.
Pavel hallgatott, és Natasa haragra lobbant.
— Ezért kezdtél ide mászkálni? Ezt kellett olyan
sürgősen a tudtomra adnod? Hogy eldicsekedj? Hogy
kinevess, mert beugrottam nektek?
Meg akarta sérteni, azt akarta, hogy érezze, meny
nyire megveti ezért.
— Nem! — kiáltotta Pavel. — Nem így van.
— Hát akkor hogy van?
Elfordult. Mintha valami megakadályozná abban,
hogy válaszoljon.
— Annyira fontosak azok a levelek?
— Nekem fontosak!
— Mert azt hitted, Petr írta őket neked — mondta
keserűen.
— Mert buta vagyok.
Még most is fel tudta idézni a mámort, amelyet
Petr egy-egy levele kiváltott benne. Ő pedig a ba
rátjával íratta! Valaki megrendelésre gyártotta neki
azokat a mondatokat, amelyekben ő minden szót
olyan bizalmasnak és meghittnek érzett. Elképzelte,
ahogy Petr kiadja az utasítást: ma adj bele több ér
zést, az előbbi egy kicsit hideg volt. Pavel meg a le
vél margójára odafirkantja: több érzést! Más alka
lommal kevesebb érzés kell. Aztán lelkiismeretesen
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írja a kérdéseket és a feleleteket. Ha valamiben ta
nácstalan, egyszerűen kihagyja. Lehet, hogy a levélí
rásban többen is részt vettek, talán fogadásokat is
kötöttek, ki találja ki a legszentimentálisabb monda
tot és a legeredetibb megszólítást. Ő meg a fogalma
zásgyakorlataikat kívülről megtanulta! Attól félt,
elsírja magát. Mit vétett ellenük, hogy így félrevezet
ték?!
— Te ezt nem érted — mondta Pavel. Arcán tehe
tetlen és kissé kétségbeesett kifejezés jelent meg. —
Nem ellened i r á n y u l t . . . határozottan nem szándéko
san.
— Persze! Csak a javamat akartátok. Roppant há
lás vagyok érte. A többi barátodat is kisegíted? Meny
nyit kérsz egy oldalért? Petrnek engedményes áron
számítottad, mivelhogy nagyban rendelt, ugye?
Pavel nem védekezett. Csüggedten szürcsölte a
teáját, rá se mert nézni Natasára.
— Tudom, hogy hiba volt — mondta.
— Ugyan kérlek, most már mindegy — intette le
fennhangon Natasa, és igyekezett úgy tenni, mint
aki jót mulatott a dolgon. — Semmi az egész.
— Ha tudnád, mennyire bántott, milyen szeren
csétlen voltam e m i a t t . . .
— Ugyan, hagyd. Mindent eltúlozol. Ne beszéljünk
már róla.
— Engedd meg, kérlek, hadd magyarázzam meg!
— Mit kell itt még megmagyarázni?
— Mindent!
— Magam is egész jól meg tudom magyarázni.
— Épp hogy nem. Egész másképp volt, mint ahogy
te képzeled.
— Kíváncsi vagyok, mit találsz ki! — mondta, de
Pavelt a hangjában érződő megvetés nem tántorította
el a szándékától.
— Semmit sem kell kitalálnom. Csak arra kérlek,
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hallgass egy kis ideig. És ne szakíts félbe, mert akkor
sohasem dadogom végig. Tudom, hogy most irtó szo
morú vagy, de én sem vagyok a legjobb hangulatban.
Legszívesebben felpofoznám magamat.
— Hát ha te szomorú vagy, én biztosan nem. Sem
mi okom rá.
— Megengeded, hogy beszéljek?
— Valamivel agyon kell csapnunk az időt, ha már
egyszer összejöttünk.
Pavel erőt gyűjtött.
— Úgy összekuszálódott minden... nem is tudom,
honnan kezdjem. A leveleid...
— Engem hagyj ki a játékból. A leveleimet szin
tén! — szakította félbe hevesen. Még annak a puszta
elképzelése is, hogy a fiú olvasta mindazt az esztelenséget, amit szerelmes naivságában összeirkált,
iszonyattal töltötte el.
Pavel hallgatott. Olyan lesújtottan ült, olyan re
ménytelenül, hogy Natasa egy pillanatra megfeled
kezett a saját bajáról, a saját csalódásáról.
— Nemcsak magamat akarom védeni, hanem Petrt
is — kezdte a fiú. — Amikor ismét visszajött az is
kolánkba, állandóan csak rólad beszélt. Mindent el
mesélt a lányokkal folytatott harcodról, elmondta a
hamisított levelek történetét. Senki más nem létezett
számára, csak te. Ne csodálkozz, hogy kíváncsi vol
tam rád. Mindaddig a lányok nem játszottak köztünk
szerepet, kissé megvetettük őket, ezt talán érted.
Bólintott. Ezt túl jól értette.
— Aztán egyszeriben itt voltál te. Még ha távol is.
Irogatni kezdtél neki. Eleinte Petrnek esze ágába sem
volt, hogy odaadja nekem elolvasni a leveleidet. De
láttam rajta, hogy valami bántja. Petr az a típus, aki
könnyebben összeszerel egy gépet, mint megfogalmaz
egy levelet. Talán az sugallta nekünk ezt az ostoba
ötletet, hogy helyetted is a lányok írtak.
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Natasa félbeszakította.
— Az egész más volt. A lányok nevetségessé akar
tak tenni.
— Ő viszont ellenkezőleg, a lehető legjobb színben
akart előtted feltűnni. Annyira érthetetlen ez?
Megvonta a vállát. Érthetőnek ugyan érthető, de
egy cseppet sem vigasztalóbb. Kínlódott volna inkább
Petr is a levélírással úgy, mint ő.
— Egyszer-kétszer én válaszoltam neked a nevé
ben — folytatta Pavel —, aztán már nem hagyhattuk
abba. Amikor Petr megpróbálkozott a levélírással,
egész más sült ki belőle. Megnyugtatlak, hogy ez
mind a kettőnket nagyon bosszantott.
— Miért?
Pavel egy kis ideig gondolkozott.
— Petrben felébredt a féltékenység. Többször a sze
memre vetette, hogy tulajdonképpen én járok veled.
— Én azt mondanám, hogy egyikőtök sem járt ve
lem — tiltakozott Natasa.
— Bocsáss meg. Petr féltékenykedett, te pedig min
den egyes leveleddel közelebb kerültél hozzám. Mind
ketten szívesen abbahagytuk volna, de nem tudtuk,
hogyan. Végül Petr már félt felkeresni téged. Arra
csak emlékszel, hogy megígérte, és nem jött el.
Erre ne emlékezne!
— És aztán?
— Aztán már szinte semmi sem történt. Nem tu
dom, mi történt köztetek, ezt már megírtam. Petr csak
annyit mondott, hogy nem akarsz vele járni, aligha
nem más fiúd van itt. Többet nem volt hajlandó elá
rulni. S ezzel az én cyranói szerepem véget ért.
— Akkor meg minek jöttél ide? — folytatódott
a kihallgatás.
— Mert nem tudtalak elfelejteni. Csak egyszer lát
talak ott az iskolánál, de úgy éreztem, hogy már réges-régen ismerlek. Úgy éreztem, épp te vagy az a
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lány, aki megértene, illetve mi ketten jól megérte
nénk egymást.
— Akkor tévedtél. A leveleimben csak érdekes
akartam lenni.
— Nem tévedtem — mondta Pavel halkan, és meg
fogta a kezét, de Natasa hevesen elhúzódott.
— Nem tudom, hogyan gondolhattad, hogy mind
ezt lenyelem! Nem érdekelsz sem te, sem ő! Mind a
ketten egyformák vagytok! Keressetek magatoknak
egy másik lányt! Nekem ebből elegem van!
Ez a hirtelen kirobbanás meglepte Pavelt, elképed
ve bámult rá.
— Parancsolnak még valamit? — kérdezte a fő
pincér.
— Nem, köszönjük, fizetek — mondta Pavel még
mindig zavarban.
— És ha én nem akarok még elmenni? — vakkantotta Natasa.
— Azt hittem, megharagudtál.
— De azért megkérdezhettél volna, nem?
— Bocsáss meg.
— Bocsáss meg! Ezt legalább tizedszer mondod.
— Azt hiszem, semmi, értelme, hogy tovább ve
szekedjünk — mondta Pavel kissé ingerülten.
Natasa nem válaszolt. Hallgatott. Egyedül szeretett
volna lenni. Semmire sem számíthat, senkinek sem
hihet. Ha még Pavel is odáig süllyedt, hogy ilyen
ostoba játékot folytasson...
Kiléptek a kávéházból. A levegőben hópelyhek
szállingóztak. Hátrahajtotta a fejét, és kinyújtotta a
nyelvét, hogy érezze hidegségüket, gyorsan tűnő ízü
ket. Abban a pillanatban egy kemény hógolyó csapó
dott a füléhez. Haragosan fordult Pavel felé, de azt
éppen egy jól irányzott hógolyó a homloka közepén
találta el. Az utca túlsó oldalán valaki futásnak eredt,
majd eltűnt az első sarkon.
[165]

— Nyilván egy imádód — nevetett Pavel, és le
törölte az arcáról a havat.
— Nem ismerem — mondta Natasa ellenségesen.
Mit keresett itt Pivonka? Hiszen összpontosításra
kellett mennie.
— Micsoda hős!
— Nem gyávaságból futott el. Nem akarta, hogy
felismerd.
Pavel bölcs hangja ismét feldühítette.
— Ha mindent ilyen jól tudsz, akkor azt is tudhat
tad volna, hogy nem illik ilyesmit csinálni a levelek
kel.
— Nemcsak tudhattam volna. Tudnom kellett vol
na.
A fiú engedékenysége még jobban felingerelte.
— Akkor hát miért nem tudtad?
Minden fiú erre azt mondta volna, hogy néha ő is
követ el hibát. Örült tehát, hogy Pavel hallgat. Min
den olyan bonyolult! Egyre bonyolultabb! Lehajtott
fejjel ballagott tovább, és kis híján az egyik házból
kilépő párba ütközött.
— Jó napot — köszönt zavartan, és hosszasan né
zett utánuk, mintha valamiben nem volna biztos.
— Ki volt az?
— A fizikatanár. Lúgnak hívjuk — felelte kellet
lenül.
— Miért éppen Lúgnak?
— Nem is tudom. Így örököltük.
— Baj, hogy velem látott? — Pavel félremagya
rázta Natasa zavarát.
— Nem számít, csak... — Elhallgatott. Beszéljen
Jirina gyötrelmeiről, arról, hogy az apja más nővel
jár, s hogy éppen most döbbent rá, hogy az a másik
nő Lúg felesége?
\
Nem akart most erről beszélni.
Lassan Natasáék házához értek.

[166]

— Nem akarlak arra kérni, hogy ne haragudj rám
— mondta Pavel szomorúan. — Úgy látszik, hiába
tenném. Talán nem is kellett volna neked erről be
szélnem.
Natasa hallgatott. Ö is furcsa szomorúságot érzett.
— De meg kellett mondanom — tette hozzá Pavel,
és lehajtott fejjel lassan távolodott tőle, vissza sem
nézett.
Kiáltani akart valamit neki, de csak állt ott, és
tanácstalanul, zavartan bámult utána.
Alighogy bezárta maga mögött az ajtót, az anyja
ráripakodott.
— Hol voltál? Vártunk rád az ebéddel. Legalább
annyit mondhatnál, hogy nem jössz!
— Bocsáss meg. Nem lehetett.
— Ez minden, amit mondasz?
Maga sem tudta, miért folyamodott hirtelen hazug
sághoz. Talán azért, mert az apja olyan szemre
hányóan nézett rá, vagy inkább azért, mert nem akar
ta Pavel nevét kiejteni.
— Találkoztam Jirinával. Válnak a szülei. Szörnyen
bőgött. Nem hagyhattam ott.
A kifogás hatott. Natasa lelkiismeretét azonban
újabb számla terhelte: mások szerencsétlenségét hasz
nálja ki. De most nem törődött vele. Egy bűnnel több
vagy kevesebb, egyre megy.
Az apja hitetlenkedett.
— Valóban válnak? Elég jól ismerem azt a csalá
dot, és kétlem, hogy...
— A saját szememmel láttam a kedves papát ran
devúzni — mondta gúnyosan Natasa. — Az a nő alig
húszéves.
A szülei jelentőségteljesen egymásra néztek, amit
nem kellett volna észrevennie.
— Nem kell így összenéznetek, nem vagyok már
gyerek!
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— Ezt senki sem vonja kétségbe. A mi nagylá
nyunk! — csipkelődött az apja.
— Az embert élményei öregítik — vetette oda.
— Sok ilyen öregítő élményed van?
— Elegendő.
Talán túl nyomatékosan mondta ezt, mert az apja
szemében kihunyt az incselkedő fény, és vizsgálódva
vette őt szemügyre.
— Például?
— Most éppen semmi sem jut az eszembe.
De már nem tudta megnyugtatni. Egész idő alatt,
amíg a lánya melegítette magának az ebédet, figyelte
őt, rengeteg lényegtelen dologról beszélt, de szünte
lenül csak ez járt a fejében.
— Mi van azzal a fiúval, aki a csokoládét küldte
neked? — jutott eszébe hirtelen.
— Hát mi volna vele? Ostoba fajankó.
— Szépen beszélsz, mondhatom. Hát az a vörös
hajú prágai fiú? Az is ostoba?
— Nem, az nem.
— Akkor hát mi kifogásod ellene?
— Miért volna ellene kifogásom?
— Látom rajtad. Hát milyen az a Pavel Psenicka?
Eltűnődött.
— Hamis — mondta lassan. — Pavel Psenicka ha
mis.
— Veled szemben?
— Mindenkivel szemben.
Az apja felsóhajtott. Biztosan sok mindent akart
még mondani, de inkább kiment a szobából.
Pavel Psenicka hamis, mondta az apjának.
Igaz ez?
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XIII

— Már tudom, ki az a nő — jelentette Natasa dia
dalmasan Janának. Meg sem próbálta felcsigázni ba
rátnője érdeklődését. — Lúg felesége.
A közlés megtette a kívánt hatást, s a legközelebbi
fizikaórán a tanár valósággal pellengéren érezhette
magát. Két leányszempár egyetlen pillanatra sem en
gedte ki őt bűvköréből.
Lúg fiatal, de nagyon népszerűtlen tanár volt, va
lamennyi osztály gyűlölte. Éppen ő — biztosan nem
véletlenül, állította Jana — kényszerítette rá Jirinát,
hogy levesse színlelt nyugalmát. Barátnői együttérző
tekintetéből rég kiolvashatta, hogy megtudtak vala
mit, bánata egyre inkább szembetűnt, mégis azt han
goztatta, hogy nincs semmi gondja. Mígnem azon a
hétfői napon, amikor Natasa közölte Janával felfede
zését, Lúg olyan hosszasan és olyan maró gúnnyal fe
leltette Jirinát, hogy a katedra kellős közepén sírva
fakadt.
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Jirina! Éppen ő! Aki soha semmiből sem csinált
problémát.
— Valamit tenni kellene Lúg ellen — jelentette ki
Jana vérszomjasan.
— De olyat, ami jó hecc lesz!
Valamennyien egyetértettek. Még Libuse is, aki
nem tudta nekik megbocsátani azt a beteglátogatási
tréfát.
— Nem volt szép tőletek! — hajtogatta, valahány
szor csak eszébe jutott. — Még jó, hogy anyám azóta
nem vezet kézen fogva reggelente az iskolába.
Nevetésben törtek ki. Pukkadoztak már annak a
puszta elképzelésére is, hogy a testes Zemanné nem
kevésbé kövér lányát úgy kíséri az iskolába, mintha
első osztályba járna.
— Megmondhattad volna, hogy randevúd van! —
vetették a szemére. — Barátnők előtt az ilyesmit nem
szokás titkolni.
— Nektek is vannak titkaitok — védekezett Libu
se. — Ki tudja, mit követtetek volna el ellenem.
— Azt úgyis megtettük.
— Otthon nem számít annyira — mondta, és el
pirult.
Libuse nem titkolta szerelmét. Ellenkezőleg. Örült,
hogy a lányok egyszeriben rajta köszörülik a nyelvü
ket.
— Szép dolog a szerelem, de hogyan törjünk bor
sot Lúg orra alá?
— Küldhetnénk névtelen levelet a feleségének,
hogy szeretője van itt — javasolta Jana. Natasával
megállapodtak, hogy a Jirina apja és Lúg neje kap
csolatáról senkinek sem szólnak, így aztán a tervet
különösen rafináltnak találta.
— Olyasminek kell lennie, hogy a saját szemünk
kel lássuk, hogy eszi a méreg.
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— Mi lenne, ha bekennénk viasszal az osztályköny
vet? — kérdezte Libuse.
Meglehetősen közkedvelt tréfa volt, hogy bekenték
viasszal az osztálykönyv megfelelő sorait, hogy a ta
nár ne írhassa be az órát. De ezt most egyhangúan
leszavazták.
— Gyenge, mint a harmat. Valami olyasmit kell
kitalálni, hogy belesápadjon, belezöldüljön, aztán fel
robbanjon.
— Hogy felrobbanjon, az volna szép! — sóhajtot
ta Zdena. — De hát ez nem fog sikerülni.
— Miért nem? — Janán látszott, milyen erősen
gondolkodik.
— Csak nem savval akarod leönteni? — vigyorgott
Jirina.
— Mindig égő cigarettával mászkál. Mi lenne, ha
a fizikai tanterembe beengednénk egy kis gázt?
Az ötlet mindenkinek tetszett.
Libuse azonban megrémült.
— Nem történhet valami komolyabb baj? — kér
dezte.
— De történhet. Csakhogy éppen azt akarjuk. Tet
tünkkel kiérdemeljük az eljövendő nemzedékek soha
el nem múló háláját.
— Egy kis szerencsével az egész iskola a levegőbe
repülhet — ábrándozott Zdena.
Natasa kellemes borzongást érzett. Ez már nem va
lami ostoba iskolás csíny. Ebből igazi balhé kereked
het. Csábította őt, de ugyanakkor félt is tőle. A végén
rajtakapta magát, hogy legszívesebben figyelmeztet
né a lányokat.
— Mikor hajtjuk végre? — szólt mégis tárgyila
gosan. — Hogy ne csak a szót szaporítsuk.
Elmerültek a fizikai tanterem ajtaján kifüggesz
tett órarend tanulmányozásában.
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— Alkalmas időt kell találni — dünnyögte Jana.
— Szerdán senki nincs előttünk.
— Szerintetek a mi óránk előtt kellene megtenni?
Ezzel azonnal ránk irányulna a gyanú.
— Éppen ezért senki sem gondolna ránk.
— Szerda megfelel, de péntek még jobb. Akkor
két lyukas óránk van. Több időnk lesz.
Így aztán pénteket, a karácsonyi szünet előtti utol
só tanítási napot jelölték ki az akció végrehajtására.
Szombaton reggel mennek Pivonka hőn óhajtott sí
kirándulására.
Pivonka szervezéseit az osztály mindig is bizalmat
lanul fogadta, így aztán mindenkit meglepett, hogy
sikerült elintéznie a kétnapos kirándulást, amelyen
egyetlen tanár — méghozzá valamennyiük kedvence
— felügyel majd rájuk. A tornatanár, akit egymás
közt Nyakiglábnak neveztek, eloszlatta a tantestület
aggályait, és megszerezte az engedélyt a kirándulás
ra. Az osztály ugyan továbbra is gúnyt űzött Pivonka
buzgalmából, de örült a kirándulásnak. Kolácek sokáig
beszélgetett négyszemközt Pivonkával, aminek az
eredménye az lett, hogy az egyik osztálytársnőjük
helyett, akit a szülei rendszerint semmilyen közös ki
rándulásra nem engedtek, Olinka megy a nyolcadik
ból. Neki nincsenek problémái a szüleivel.
— örülnek, ha nem vagyok otthon — jelentette ki,
de nem úgy, mintha ez bántaná. Nem mindenki olyan
érzékeny a szüleivel szemben, mint Jirina vagy én,
gondolta Natasa. S otthon ugyancsak kellett ügyes
kednie, hogy meggyőzze az apját az ilyen kirándulás
feddhetetlenségéről és veszélytelenségéről, valamint
arról, hogy a tanároknak igazán nincs szükségük még
szülői felügyeletre is.
Tulajdonképpen nem is tudom, miért ellenzem,
hogy az apám velünk jöjjön, tűnődött. Hiszen egyál
talán nem szándékozom olyasmit tenni, amit ő nem
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láthatna. Felsóhajtott. Ez a szülők hibája, azt hiszik,
isten tudja, mit akarunk művelni a hátuk mögött.
Eszünk ágában sincs. Egyszerűen egyedül akarunk
lenni. De én talán még azt sem akarom, sóhajtott fel
újra.
Szorgalmasan hajtogatta, mennyire örül a kirán
dulásnak, és ég a vágytól, hogy bosszút álljanak a fi
zikatanáron. Minden jobb, mint Pavel szemére gon
dolni, amikor búcsúzott tőle. Meg az apjának tett
kijelentésére: hamis!
— Libuse, varrathatnál magadnak egy új sínadrá
got — vélekedett Jana. — A régiben nagy a feneked.
Libuse talán életében először nem vágta vissza,
hogy akinek nem tetszik, ne nézzen rá. Kimeresztette
a szemét, és lázasan érdeklődött, hol találna varrónőt,
aki addig még megvarrná.
— Na, neked befellegzett — mondta Zdena együtt
érzőn. — De nekem is.
Rá kellett őt beszélniük, hogy részt vegyen a ki
ránduláson.
— Jusson eszedbe a nagymamád — emlékeztette
Natasa, és nem minden káröröm nélkül idézte fel azo
kat a szavakat, amelyek egykor olyannyira megse
bezték. — Vésd jól eszedbe, kislányom, hogy a szere
lem roppant múlékony érzés, de a barátság megma
rad. Néhány év múlva azt sem fogod tudni, hogy hív
ták azt a fiút! Csúnya dolog emiatt elárulni a barát
nőidet, akik egész életedben megmaradnak neked!
— Te ilyen pontosan emlékszel rá?
— Bizonyos dolgokat az ember megjegyez —
mondta, majd magában még hozzátette: Szinte túl
ságosan is jól.
Jobb volna azt a szerencsétlen prágai kirándulást
teljesen elfelejteni.
— Igazatok van, úgyse mehetek hozzá, akkor
meg... — határozott szomorúan Zdena.
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— Miért nem mehetsz hozzá? — csodálkoztak a
lányok.
— Nyugalomra van szüksége — keresett kifogást
Zdena. Nem akart mást az igazi okról beszélni.
— A lábtörés miatt? — ámuldozott Jana.
— Egy lábtörés néha komplikált.
— Az élet általában bonyolult — sóhajtotta Jirina.
— Ha elkezdődik valami, az ember nem tudja előre,
mi sül ki belőle.
Natasát meglepte, hogy mindannyian eltűnődtek
ezen a megállapításon, mintha valamennyiükre érvé
nyes volna. Mi sül ki belőle? Jana biztosan Jaroslavra meg a víkendházi találkákra gondolt, Libuse Jirka
váratlan érdeklődésére, Zdena Honzíkra és túlzottan
kedves anyukájára, Jirina az apjára... ő meg...?
Van-e itt egyáltalán olyasmi, amiből valami kisül
het? Hiszen mindennek vége. Ö maga vetett véget
mindennek. Elegem van belőle, mondta Pavelnak.
És Petrnek úgyszintén.
Nem panaszkodhat, hogy kívánságát nem vették
figyelembe.
Talán jobban is, mint akarta. „Ha elkezdődik vala
mi, az ember nem tudja előre, mi sül ki belőle..
Igen, így van. Valóban nem tudta.
— Akárhogy van is, egész kellemes napok várnak
ránk — jelentette ki Jana határozottan. — Kará
csony, síkirándulás, és az a gázzal tervezett csíny sem
elvetendő. Nem tudom, miért vágtok olyan gyászos
képet? — Persze, ő maga sem volt túl vidám.
Otthon meglepetés várta Natasát: lapos, négyszög
letes csomag. Feladó: Pavel Psenicka. Nem is érté
kelte kellőképpen, hogy apja megjegyzés nélkül hagy
ta. Sietve a szobájába vonult az ajándékkal. A külde
mény egyetlen lemezt tartalmazott, amelynek borító
ja a Jaroslavnál látott lemezekre emlékeztette. Két
hosszú hajú, komoly fiú és rengeteg angol szó csil[174]

logott rajta. Nem volt türelme összeszedni fogyaté
kos nyelvtudását, gyorsan kivette a lemezt, és meg
nézte a borítót meg a papírt, amelybe be volt csoma
golva, de sehol semmi. Levél sehol.
Dühösen a földhöz vágta a lemezt.
Levél! Levelet várt Paveltől, nem pedig bárgyú da
locskákat! Néhány szót csak írt valahová! Legalább
annyit, hogy üdvözli, s reméli, fog tetszeni a lemez...
A címen kívül azonban sehol sem fedezte fel jelleg
zetes széthúzott betűit. Csalódottan forgatta kezében
a lemezt. A vékony barázdák fekete cérnaként ugrál
tak a szeme előtt. Furcsa módon elcsüggedt. Végig
nyújtózott a földön. A lemezborítón az egyik fiú ha
sonlít Pavelra. Hosszú nyak, kicsi fej, göndör haj,
átható tekintet. Csak a szája nagyobb és vastagabb.
Nézte a képet, s egy pillanatra elképzelte, hogy az
énekes csókolja őt. Szeretné, ha megcsókolná? Vagy
inkább azt szeretné, hogy Pavel csókolja meg?
Behunyta a szemét. Mennyire örült, hogy levelet
kap, most már bevallhatja: rettentően várta a levelét.
Csak nem nyugodott bele abba, amit olyan meggon
dolatlanul mondott neki?
Vagy talán túl határozottan mondta...
A szobában meleg volt, és Natasa elálmosodott. Fel
kelek, és felteszem a lemezt, döntötte el végül, talán
megértem, mit akart üzenni Pavel, de tovább feküdt
mozdulatlanul, és lehunyt szemhéja mögött képek so
ra pergett, akár a moziban. Először autóbuszon uta
zott Pavellal, hallotta, ahogy a kalauzzal beszél, őt
leültette még, és azt mondta: Ne félj semmit. Ö azon
ban nem félt. Aztán felfelé kaptattak a hóval borított
hegyoldalon. Csakhogy nem hó volt az, hanem tö
mérdek apró virágcsokor. A virág illatozott, s az illat
emlékeztette valamire. Gyere gyorsan, nógatta Pavel,
de olyan nehéz volt a lába, hogy meg kellett állnia,
sírt a fáradtságtól, a virág helyett ismét hó borította
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a hegyoldalt, ő meg rettenetesen félt, hogy elesik és
megfagy. Pavel szapora léptekkel távolodott, rá akart
kiáltani, de egyetlen hang sem jött ki a torkán. Fé
lelme nőttön-nőtt, aztán egyszeriben ott termett mel
lette, kézen fogta, teste pehelykönnyűvé vált, fáradt
sága elmúlt, és újra virág borított mindent.
Felébredt. Egy kis ideig csodálkozva tekingetett
körül a sötét szobában. Lehetséges, hogy elaludt? Fel
állt, villanyt gyújtott, és újból a két merengő fiút
bámulta a borítón. Pavel csak azért küldte volna a
lemezt, mert az egyik srác hasonlít rá?
Szinte ájtatos figyelemmel illesztette a tűt a le
mezre. Néhány akkord hangzott fel a zongorán majd
két kamaszhang, lágy könnyű, mint a lehelet. A sza
vakat ugyan nem értette, de úgy érezte, hogy olyas
miről énekelnek, amit irtó jól ismer, hozzá szóltak,
neki énekeltek, vigasztalták, hogy ne legyen szomorú,
simogatták, kinevették, hogy olyan ostoba módon
szenved.
The sounds of silence. Újra és újra feltette a le
mezt, aztán kikereste a szótárban, mit jelentenek
azok a szavak.
A CSEND HANGJAI.
Pavelnak nem kellett levelet írnia. Ez az üzenete,
amely ezer szónál is ékesebben beszél. A csend hang
jai... Oly lágyak, hogy szinte könnyeket csaltak a
szemébe. Szétkente az arcán a könnycseppeket, és
igyekezett magát meggyőzni, hogy csak azért sír, mert
ez a dal olyan gyönyörű, nem pedig Pavel miatt!
Persze, ez nem igaz, és hiába is igyekezett meg
győzni magát erről. Sírt, mert azt mondta Pavelnak,
hogy mindenből elege van, és a fiú ezt elhitte.
Pedig nem így van.
Nem értette saját magát. Hiszen Pavel levelét vár
ni ugyanaz, mintha Petrt várná. Semmi sem változott,
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a szorongás és a remény ugyanolyan erősségű, csak
a személy más, akire vonatkozik.
De hiszen ez lehetetlen! Petrbe szerelmes volt, Pa
vel meg csak barát. Ez nincs rendjén. Ő nem olyan.
Ismét feltette a The sounds of silencet, mintha
a kétségbeesés újabb rohamát akarná elhárítani.
Csakhogy a dal már nem vigasztalta meg, sőt inkább
jobban elszomorította. Mitévő legyen?
Ki ad tanácsot?
Mintegy parancsszóra megszólalt a csengő.
Megidézett valakit?
Szinte babonás iszonyattal vánszorgott ajtót nyitni.
A csengő ismét megszólalt, sürgetően és türelmetle
nül. Aki jó hírt hoz, aligha csenget így.
Jana állt az ajtóban, ziláltan, riadtan, kabát nél
kül, bár a hőmérő higanyszála fagypont alatt volt,
a lábán bundával bélelt papucs. Ahogy Natasa meg
látta a lábán a pomponos papucsot, mindent megér
tett. Gyorsan teát és jó adag rumot öntött egy csé
szébe, és Jana elé tette.
Jana szó nélkül megitta, és szemét üveges fény
vonta be.
— Hol a kabátod?
— Ott.
— A cipőd is?
A kérdés fölösleges volt.
— Fütyülj rá, fő az, hogy itt vagy, és semmi sem
történt. A kabátot meg majd valahogy visszaszerez
zük, fütyülj az egészre — vigasztalta Natasa, s egy
picikét, egy icipicikét csodálta önmagát, hogy képes
visszatartani a szájára toluló feddést: nem megmond
tam neked, hogy rossz vége lesz!
Jana mozdulatlanul és szótlanul ült, mintha a szö
kés minden erejét kimerítette volna. A fagytól vörös
arca egyre sápadtabb lett.
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Natasa nagy üggyel-bajjal átcipelte a lemezjátszót
meg a hangszórókat a szobájába. Valahogy majd csak
megmagyarázza a szüleinek.
— Meghallgatunk egy dalt, talán tetszeni fog ne
ked.
S a szobában felcsendültek A CSEND HANGJAI.
Annyira belefeledkezett a dal hallgatásába, hogy el
felejtette szemmel tartani Janát. Ezért lepte meg a
dallal keveredő kétségbeesett zokogás. Natasa mind
eddig azt hitte, osak ő sír így, egész testével, leikével,
minden porcikájával. Most pedig Jana is éppen így
zokog.
— Janicka, annyira szörnyű volt? — karolta át
bátortalanul a vállát. — Bántott talán?
— Nem, azt nem, de undorító volt! Ha tudnád,
milyen undorító volt!
Natasa szívesen megtudott volna Janától valamivel
többet is, de hát mégsem hallgathatta ki a meggyö
tört kislányt.
— Ne gondolj rá! Elmúlt, vége van. Nagyszerű
ötletem támadt, hogyan szerezzük tőle vissza a kabá
todat meg a cipődet.
Jana abbahagyta a zokogást, és könnyes szemmel,
de elszántan nézett Natasára.
— Soha többé be nem teszem oda a lábam.
— Világos. Én sem. De mire valók a fiúk.
— Milyen fiúk?
— Akik megbízhatók.
— Olyan fiút nem ismerek.
— Én igen. Adok rád valamit, és máris indulunk.
Natasa sokkal kevésbé gondolta át a tervét, mint
amilyen határozottan beszélt róla, Janát azonban si
került meggyőznie. Jana felvette Natasa kabátját,
sapkáját és cipőjét, nem kérdezett semmit, hagyta,
hogy Natasa oda vezesse, ahová akarja. Csak akkor
lázadt fel, amikor célba értek.
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— Kolácek? Te megbolondultál! Holnap az egész
iskola tudni fogja.
— Éppen hogy nem. Kolácek hallgat, mint a sír.
És van egy bátyja, aki tud autót vezetni, és kölcsön
is veheti a szüleitől. Bízd csak rám!
Kolácek egészen örült a látogatásuknak.
— Szia, lányok, gyertek be.
— Olinka nincs itt?
Kolácek hegyezte a fülét.
— Ne félj, nem rá vonatkozik, de szigorúan titkos.
És tudod, a lányok nem tudnak titkot tartani.
— Olga más — védelmezte Kolácek, de arcáról el
tűnt az éberség. — Nos, mi van? Nem jöttök fel?
— Ellenkezőleg. Neked kell velünk jönnöd. A
bátyádnak szintén. Autóval.
— Legalább jelezhetnétek, miről van szó.
— Egy balhé felszámolásáról — mondta Natasa, és
a fiú hiúságát kezdte legyezgetni. — Te vagy az egyet
len, akiben megbízhatunk. Majd az úton megmagya
rázom.
— Az autóra szükség van?
— Éeltétlenül.
Kolácek bólintott. Hízelgőnek találta, hogy éppen
tőle kértek segítséget.
— Beszélek Édával — mondta, és eltűnt a lépcső
házban.
Jana bizalmatlanul nézett körül a hosszú, sötét
folyosón.
— Nincs semmi értelme. Gyere innen — nógatta
Natasát.
— Most? Amikor már mozgósítottuk, hogy a báty
ját is riadóztassa, és kérje kölcsön az autót?
— Azt mondjuk, hogy csak vicceltünk.
— Remek vicc, mondhatom. Menj, ha akarsz, én
elmegyek velük egyedül.
Jana gondolkodott.
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— És legalább azt mondod majd, hogy te is ott
voltál velem? — kérdezte félénken.
— Persze hogy.
— De furcsa lesz, hogy csak egy kabát maradt
ott, nem gondolod?
— Egyszerűen nekem maradt rá időm, hogy felöl
tözzem — vágta rá Natasa. Egy kissé fárasztónak és
furcsának találta könyörögni valakinek, hogy fogadja
el a segítséget. — Ha tudsz jobb megoldást, kérlek.
Koláceknak majd azt mondom, hogy kedvem támadt
kocsikázni.
Csakhogy Jana nem tudott jobb megoldást.
— Ha legalább a kabátot nem hagytam volna ott!
A cipő már elnyűtt, azt valahogy csak megmagyaráz
nám otthon.
Kolácek ugrálva lefutott a lépcsőn, s mögötte meg
jelent a bátyja magas alakja. Amennyiben a félho
mályban megállapíthatták, Olinka nem túlzott, ami
kor a naplójában nagyon szépnek minősítette. Jana
gyorsan lesimította a haját, és megnedvesítette az
ajkát.
— Éda, ha nem ismernétek egymást — mondta
Kolácek.
Natasa észrevette, hogy Éda gyorsan, de alaposan
szemügyre vette őket.
— Akkor megyünk — bólintott. Nyilván elégedett
volt a szemlével. Az autó az utcán állt, valóságos hó
takaró borította. Kolácek bátyja udvariasan betessé
kelte őket, csak azután söpörte le a havat az ablak
ról.
— Mindjárt meleg lesz.
Jana már teljesen magához tért kellemetlen délu
táni élményei hatása alól, elégedetten fészkelődött
az első ülésen, és nagy hévvel magyarázta az utat
Édának.
— Most már végre azt is elárulhatnátok, hová
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megyünk — dörmögte Kolácek. Natasa közelsége za
varba ejtette. Még nem is olyan régen feltűnően
gyakran kószált a kertjük körül.
— Meglátogatunk egy urat — nevetett Jana. —
Natasa nála felejtette a kabátját.
Natasát már meg sem lepte ez az elképesztő szem
telenség. Janától minden kitelik. Képes holnap az
iskolában mindezt úgy elmesélni, mint egy szórakoz
tató történetet, osak éppen azt hagyja ki, hogy a ha
lálra rémült kislány épp ő maga volt.
— Te meg a cipődet hagytad ott — igazította ki
Natasa gyorsan Jana információját.
— A cipőt meg a kabátot? — csodálkozott Eduard.
— És hogyan jöttetek el onnan?
— Egy jó tündér megmentett.
— Nem ártana valamivel bővebb tájékoztatás, höl
gyek — mérgelődött Kolácek. — Ha már egyszer
kisegítünk benneteket a bajból...
— Szóval az az úr kezdett illetlenül viselkedni, vé
letlenül arra ment egy autó, és megállítottuk —
bonyolította Jana a történetet.
Ha odaérnek, nehezen magyarázza meg, hogyan
ment arra véletlenül autó.
Szerencsére Éda érdeklődését másvalami kötötte le.
— Milyen az az illetlen viselkedés?
— Hát az attól függ, hogy mikor és hol... — vi
hogott Jana.
Eduard már ki tudja, hányadszor vette szemügyre
arcélét.
Még majd az árokban kötünk ki, gondolta Natasa.
— Amikor először jártunk ott, akkor nem találtad
a viselkedését különösebben illetlennek — jegyezte
meg figyelmeztető hangsúllyal. Nehogy Jana azt higygye, hogy ő majd csak hallgat és bólogat.
— Ugyan... — szólt Éda jelentőségteljesen, mintha
mindent megértett volna. — Meséljetek róla.
[131]

Jana hátrafordult, és könyörögve a szájára tette
az ujját.
— Majd ha odaérünk — tette hozzá gyorsan. —
Itt jobbra.
Rátértek az útra, melyen csak a narancsszínű Fiat
keréknyomai látszottak.
— Itt aztán szépen elakadunk — aggodalmasko
dott Kolácek, de a bátyja nyugodtan hajtott tovább.
— Valahogy majd csak lesz — mondta.
A valahogy néha rosszul is végződhet — tette
hozzá Natasa.
— Azzal számolni kell.
Hirtelen egy kocsi fényei bukkantak fel szemben
velük. Kikerülni nem lehetett. Megálltak.
— Biztosan ő az — súgta Jana, és összehúzta ma
gát. Az autó, amely egy méterre állt meg tőlük, elol
totta a lámpáit. Jaroslav kiszállt a kocsiból, és feléjük
gázolt a hóban.
— Mit keresnek? Ez magánút!
Ekkor felismerte Janát.
A jelenet nagyon élénken játszódott le. Egy dara
big senki sem szólt, és senki sem mozdult a helyéről.
— Húzzak be egyet neki? — kérdezte végül Kolá
cek. Nyilván gyanúsnak találta a férfi zavarát. — Ha
szemtelenkedett veletek, majd megemlegeti!
Ki akart szállni a kocsiból.
— Várj — intette le a bátyja, és ő maga lépett ki.
— Azt hiszem, a lányok önnél felejtettek bizonyos
dolgokat — mondta Jaroslavnak fenyegető hangon.
— Hát persze, éppen most viszem nekik — ragyo
gott fel Jaroslav arca, és sietve visszament a kocsi
jához. — Itt van. Aggódtam, nehogy szegénykék meg
fázzanak.
Eduard karjába gyömöszölte Jana kabátját meg a
cipőjét.
— Azt hiszem, ez minden — mondta Jaroslav. —
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Nem akarnak bejönni egy pillanatra, ha már megtet
ték ezt a szörnyű utat?
— Azt már nem! — szólt élesen Kolácek.
— Akkor én majd hátrálok, és a házam előtt meg
fordulnak — buzgólkodott Jaroslav. A félelem egy
szeriben szinte öreg férfivá változtatta. Eduard nem
is válaszolt, hátrált, majd ügyesen kivezette a kocsit
az országúira, és a város felé vette az irányt.
Mindannyian hallgattak.
Natasa majd elsüllyedt a szégyentől.
— Hiszen ez nem a te kabátod — mondta egyszer
csak Kolácek. — Nem tudom, miért veszed ezt a dol
got magadra.
— Hiszen az mindegy, nem? — felelte gyorsan, de
hálás volt a fiúnak. Jana meg sem szólalt. Ügy lát
szott, már Kolácek bátyja sem érdekelte, vagy talán
megértette, hogy ő nem érdekli a fiút?
Valamennyien megkönnyebbültek, amikor a város
ba értek.
— No látod, elhozta volna nekem a kabátot, és
nem kellett volna idegen embereket beavatni —
mondta Jana bosszúsan.
— Azt hiszed, be mert volna menni hozzátok? Hi
szen már akkor is be volt rezelve, amikor meglátta
a fiúkat.
— Kínos volt.
— Hát bizony — helyeselt Natasa.
— Véletlenül nem szándékosan rendezted így, csak
hogy nevetségessé tégy?
— Természetesen. Szándékosan küldtelek délután
oda, és szándékosan intéztem úgy, hogy papucsban
kelljen elmenekülnöd!
Jana erre aztán semmit sem tudott mondani. Átöl
tözött a saját kabátjába, felhúzta a cipőjét. Indulásra
készen állt, mégis idegesen egy helyben topogott.
— Ha arra akarnál kérni, hogy senkinek se be[183]

széljek róla, akkor nyugodt lehetsz — szólalt meg
Natasa.
— Tudom — sóhajtotta Jana. Levertnek látszott.
— Attól nem félek, hogy kibeszéled — mondta této
ván. — Csak azt akarom mondani, hogy semmi sem
történt ott, érted? Akarom, hogy tudd. Talán csak fö
löslegesen megijedtem. Lehet, hogy az egész csak
olyan játék volt.
Natasa azt már nem tudta meg, miféle játék. Jana
hirtelen sarkon fordult, és elrohant. Natasa az ablak
ból látta, hogy fut a kapu felé, nekimegy egy ágnak
mire egy jó adag hó zúdul a nyakába. Aztán becsapta
a kaput, és megint csönd lett mindenütt, mintha a lá
togatás meg az autós kiruccanás csupán kellemetlen
álom lett volna.
Natasa visszament a szobájába. A lemezjátszó nyit
va volt, senki sem vette le a lemezről a kart.
Leült a földre, s egyszerre olyan fáradtságot érzett,
hogy még megmozdulni is nehezére esett. Leheveredett, és meghallgatta a dalt, amely Janát oly keserves
sírásra fakasztotta. De Jana már nem sír. Igyekezett
meghódítani az első fiút, aki megtetszett neki.
Tereza úgyszintén.
A szobát betöltötték A CSEND HANGJAI, és Nata
sa nagyon szomorú volt.
Olyan furcsa minden. Nem akar olyan lenni, mint
Jana vagy Tereza. Mégis vágyódik Pavel után.
Írhat a fiúnak?
Egyszeriben felderült. Persze hogy írnia kell neki!
Meg kell köszönnie a lemezt. Ezt így illik. És csak
úgy mellékesen megemlítheti, hogy síkirándulásra
mennek.
Hiszen Pavel is szokott kirándulni a hegyekbe...

XIV

Pénteken reggel az ötök közül egyik sem vallotta be,
hogy szinte semmit sem aludt, de arcuk sápadtsága
elárulta őket. Aznap a negyedik óra volt a fizika, a
terv szerint az első szünetben kellett végrehajtaniuk
az előkészületeket, és tízkor megengedniük a gázt.
Megegyeztek abban, hogy mindegyikük legalább
szimbolikusan megérinti a gázcsapot, nehogy aztán
valakinek eszébe jusson kibúvót találni.
— Nem kellene elsötétíteni? — állt elő Jana a ja
vaslatával, amikor a fizikai tanteremben gondosan
bezárták az ablakokat.
— Miért kellene elsötétíteni? Hiszen a fény nem
számít.
— Először is jobban szigetelne, másodszor a sötét
ben nagyobb a zűrzavar, harmadszor pedig, ha netán
mégsem cigarettával jönne, akkor robban, ha villanyt
gyújt.
A magas ablakokat abban a szempillantásban feke[185]

te rolók takarták. Észrevétlenül sikerült be- és kijut
niuk a teremből, s a terv első részének sikeres tel
jesítése fellelkesítette őket.
Pivonka azzal magyarázta ragyogó arcukat, hogy
a síkirándulásnak örvendenek.
— Nem hoznál magaddal néhány lemezt? — for
dult Natasához. — Ott van lemezjátszó, és este tán
colhatnánk.
— Hát te mióta táncolsz, Pivonka — csodálkozott
Jana. — Hiszen úgy állsz mindig, mint egy faszent.
Pivonka elpirult, de nem sértődött meg.
— Lefoglalom az első táncodat — mondta. — Ma
gánórákat vettem.
Ezen nem múlik, a lemezeket elviszi, miért ne, bó
lintott Natasa, de azt már nem tudja, hogy s mint
lesz az esti tánccal. Meglehet, egész más program vár
rá.
Hacsak egy kicsit megfelel neked, gyere el oda.
Nem ártana, ha még egyszer mindent megbeszélnénk.
Ezt írta Pavelnak, de a levélben mindvégig igye
kezett tartani a megközelíthetetlen hangot, mintegy
jelezvén, hogy kapcsolatukban nem kerülhet sor alap
vető változásra.
Kit akart erről tulajdonképpen meggyőzni?
Határozottan elégedetlen volt a fiú kurta, rideg
válaszával.
Hacsak lehet, megyek. Szívesen látlak.
Szívesen látlak! Milyen óvatosan fejezi ki magát
a kisfiú! Azért, mert óvatos, még nem kell őt utá
noznia. Az egész más. Egyrészt ő lány, másrészt...
Más magyarázat tulajdonképpen nincs is.
— Lesznek ott más fiúk is vagy csak ti? — érdek
lődött Jana. Az ijedelme már elszállt, és újabb ka
landokra vágyott.
— Ez egyszer meg kell elégedned velünk — felel-
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te Pivonka jóindulatúan. A kirándulás közeli időpont
ja megrendíthetetlen jókedvre derítette.
Nem örülnél ennyire, ha azt tudnád, amit én tu
dok, gondolta Natasa. Pivonka néhányszor félszegen
a tudtára adta, hogy a két nap alatt nemcsak sízni
tanítja meg, hanem roppant fontos beszéde lesz vele.
Micsoda meglepetésben lesz része, ha megjelenik Pavel.
Persze, ha megjelenik.
A nagyszünet előtti csehóra kibírhatatlanul lassan
telt. Szerencsére a tanár a közelgő karácsonynak tu
lajdonította az általános szórakozottságot, és szokat
lanul elnéző volt. Alighogy megszólalt a csengő, a
lányok az ajtóhoz rontottak.
— Mi az, mi történt, tűz van? — mérsékelte őket
a tanár, aki még megállt a folyosón.
— Nincs, de majd lesz! — suttogta Zdena, és ne
vetésben törtek ki. A nevetés enyhítette idegessé
güket.
— Meg kellene várnunk a szünet végét, most még
felfedezhetné valaki — mondta Libuse. Egyetértet
tek vele.
— No nem, Liba, az a Jirka igencsak jó hatás
sal van rád. Kezdesz egészen belevaló lenni!
Feltűnés nélkül sétálgattak az első emeleten, és
türelmetlenül követték az óra mutatóját, amely ólom
lábon vánszorgott a várva várt időponthoz.
— Most! — adta ki végre Jana az utasítást. Sor
ban besurrantak, és valamennyien csavartak egyet a
csapon. A gáz sziszegve áramlott be a helyiségbe.
Egymásra néztek, szemükben — még Janáéban is —
ugyanaz a kérdés ült: Nem túlozunk? Ha nem hang
zik fel a szünet végét jelző csengő, talán még vissza
koztak volna.
Lángoló arccal rontottak be az osztályba.
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— Azt hiszem, látott bennünket valaki a lépcsőről
— súgta Zdena Natasának. — Valaki állt ott.
— Ne ijesztgess!
Ha a csehóra kibírhatatlanul lassan telt, a földrajz
óra szinte végtelennek tetszett. Natasa szórakozottan
bámulta a táblára akasztott térképet, s ha valaki
megkérdezi tőle, milyen világrész az, nem tudta vol
na megmondani. Nem merne megesküdni rá, hogy
távozásuk észrevétlenül történt-e. Nemcsak az áru
lástól félt. Mi lesz, ha valóban történik valami? Ha
megöli Lúgot? Janára nézett. Jana feszülten figyelte
a tanárnő magyarázatát, mintha így akarta volna el
hessegetni az első emeleti fizikai tanterem körül raj
zó gondolatait. Natasa rápisszegett, de meg sem moz
dult, bár hallania kellett.
— Natasa Pleskot, légy csendben — figyelmeztet
te Natasát a tanárnő.
Abban a pillanatban Jirina felemelte a kezét.
— Kérem, én... rosszul vagyok. Kimehetek? —
Annyira sápadt volt, hogy senkit sem kellett meg
győznie a rosszullétéről.
— Menjen ki veled valaki?
Jifina hevesen tiltakozott, és kifutott a folyosóra.
Az osztályban maradt négy lány összenézett. Vala
mennyien egyre gondoltak: Jifina megy elzárni a csa
pot.
Natasa csodálkozva érezte, hogy megkönnyebbült.
De egészen más történt, mint amit vártak. Az ajtó
hevesen kicsapódott, s a küszöbön megjelent Lúg,
kézen fogva vonszolva az ellenszegülő Jirinát.
— Ez már a rendőrségre tartozik! — kiáltotta. —
Bocsásson meg, kolléganő, de ha megmagyarázom,
miről van szó, megérti, miért szakítottam félbe ilyen
drasztikus módon az óráját. Karásek, állj az ablakhoz!
Jifina kelletlenül elment a katedra előtt, és úgy
fordult, hogy az osztálynak háttal álljon.
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— Ide nézz!
A földrajztanárnő, egy idősebb nő, szemmel látha
tóan ideges lett. Néhány lépést tett az ajtó felé.
— Talán kimehetnénk — szólt bátortalanul. Lúg
tól a kollégái is féltek.
— Az ügy túlságosan komoly, nem tűr halasztást.
Ezt a lányt rajtakaptam, amikor a fizikai tanterem
ben kinyitotta a gázt. A helyiségben az ablakok el
voltak sötétítve, és a levegőben tömény gázszag ter
jengett.
— Igaz ez, Karásek? — mondta megdöbbenve a
tanárnő. Biztosan nem adná sokért, ha nem az ő órá
ján történik ez az eset.
Jirina egykedvűen megvonta a vállát.
— Nem nyitottam ki a gázcsapot, hanem elzártam.
— És ki nyitotta ki? — üvöltötte Lúg. — Ki sö
tétítette el az ablakokat?
— Azt nem tudom.
— Te nyitottad ki a gázcsapot! Azonnal megmon
dod, ki segített még neked.
— Nem nyitottam ki. Arra mentem, megéreztem
a gázszagot, hát bementem megnézni.
Zdena meg Natasa egymásra kacsintottak.
— Hogyhogy arra mentél?
— Ezt hadd magyarázzam meg én — avatkozott
közbe a tanárnő. — A kislány rosszul érezte magát,
hát kiengedtem. Csak az előbb ment ki, tehát semmi
képpen sem sötétíthette el az ablakokat, és nem en
gedhette tele gázzal a termet. Különösen, ha, mint
ön mondja, a levegőben tömény gázszag terjengett.
— Terjengett? Még most is terjeng. Mindent ere
deti állapotában hagytam.
— De hát ez... talán ki kellene szellőztetni. Sze
rencsétlenség történhet.
— Erre annak kellett volna gondolnia, aki elkö
vette.
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A tanárnő nem hallgatta tovább Lúgot. Kirohant.
Abban a pillanatban az egész osztály csodálta, és
gúnyosan figyelték a fizikatanárt, aki nem akarta
felügyelet nélkül hagyni a gyanús osztályt, ugyan
akkor félt, hogy becses bizonyítékait megsemmisítik.
Rövid habozás után nagy garral kicsörtetett a folyo
sóra, és elfordította a zárban a kulcsot.
— Bezárt bennünket!
— Vécére kell mennem!
— Tűz van! Segítség! Bennégünk!
Az osztályban elképzelhetetlen zűrzavar támadt.
A Lúg elleni gyűlölet tetőfokára hágott, és mindenki
hajlandónak mutatkozott hozzájárulni megsemmisí
téséhez. Valaki megpróbált tüzet rakni a katedrán.
— Az iskolát robbanás fenyegeti, ő meg becsuk
bennünket! — siránkozott Tereza is, pedig máskor
elvből a tantestület pártján szokott állni.
— Lemászok az ereszen, betöröm az ablakot, és
bedobok a terembe egy gyújtóbombát — ajánlkozott
Kolácek, és máris tépni kezdte a füzeteit, hogy bom
bát készítsen. Csupán a katasztrófa értelmi szerzői
ültek csendben, lapultak, mint az egerek a lyukban.
Ha valakinek ideje lett volna megfigyelni őket, biz
tosan gyanút keltenek.
— Hogy milyen ostoba ez a Jirina — súgta Jana.
— Most majd balhé lesz belőle.
— Nem lesz. Hiszen remekül megmagyarázta.
— Lúg nem esett a fejére, rájön a turpisságra.
Ha pedig látott bennünket a lépcsőről...
— Te is észrevetted? — jajdult fel Zdena.
— Képtelenség. Ha meglátott volna bennünket,
azonnal odamegy, megnézi, mit műveltünk ott, és
elzárja a gázt.
— Ő? Inkább még a másik csapot is kinyitja! —
vigyorgott Jana.
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— Lúg képes a levegőbe röpíttetni az iskolát, csak
hogy megtorló intézkedéseket foganatosíthasson —
suttogta Natasa.
— Furcsállom, hogy ide cipelte Jirinát. Hogy nem
kezeli legalább egy kicsit úgy, mint rokont.
— Lehet, hogy Lúg nem is tud róla — jutott eszé
be Janának. Az ilyen dolgokról mindig a férj szerez
legutolsóként tudomást.
— Akkor meg miért ült rá Jirinára?
— Véletlen is lehet.
— Az ilyen véletlenek túl feltűnőek.
— Azt hiszem, ha tudná, inkább figyelemre se
méltatná Jirinát.
A lármától nem hallották, hogy kinyílt az ajtó, s
az igazgatót már csak akkor vették észre, amikor
a katedrán állt. A felbőszült Lúg mellette. Az igaz
gató nevelési módszereit ismerték, mindaddig elvből
nem szólalt meg, amíg nem volt teljes csend. Azonkí
vül szándékosan a lehető leghalkabban beszélt, hogy
mindenki hegyezze a fülét.
— Úgy vélem, felelőtlenségetek túllépte a tűrés
határt — mondta halkan, és valahová a falon túlra
nézett. — Kénytelenek leszünk levonni a kellő követ
keztetéseket. Akar valaki valamit mondani?
Kolácek elszántan jelentkezett.
— Kérem, bennünket bezártak, holott gázrobbanás
veszélye fenyegetett.
Az igazgató köhintett.
— Erről most ne beszéljünk. Biztosítalak benne
teket, hogy gondoskodtunk a biztonságotokról.
— Hogyan? — kérdezte Kolácek már jelentkezés
nélkül.
— Be kell érned a szavammal, hogy gondoskod
tunk — mosolyodott el az igazgató szokatlanul nyá
jasan. Alighanem neki is vannak Lúggal kiegyenlí
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tetlen számlái. — Most azonban szeretném megkér
dezni, ki nyitotta ki a gázcsapot a fizikai tanterem
ben, és ki sötétítette el az ablakokat?
Az igazgató szórakozottan kinézett az ablakon,
mintha megfeledkezett volna az osztályról.
— Figyelmeztetlek benneteket, hogy tudjuk... —
szólalt meg Lúg. Hangja betöltötte az egész tanter
met, de az igazgató nem hagyta, hogy befejezze a
mondanivalóját.
— Egy pillanat, kérem. Tehát közületek senki
sem volt. Biztosak vagytok benne?
Libuse idegesen hátranézett. Magában biztosan azt
hajtogatta, hogy a beismerés enyhítő körülmény.
Natasa nemet intett a fejével. Hallgatni a végsőkig!
— Ügy vélem, a nagyszünetben történt a sajnála
tos eset — folytatta az igazgató, és fáradt mozdulat
tal hátrasimította a haját. — Abban az időben ugyan
is láttak néhány alakot, akik megpróbáltak észrevét
lenül felmenni az első emeletről a másodikra. Már
csengetés után.
Zdena a pad alatt megfogta Natasa kezét, és erősen
megszorította. A tenyere nedves volt, és egész testé
ben remegett.
— Ebbe az osztályba surrantak be a tettesek, ezt
minden kétséget kizáróan tudjuk.
— Nem tudja, ki volt az, különben megmondaná
— súgta Natasa, hogy egy kissé megnyugtassa Zdenát.
— Tíz perc gondolkodási időt adunk. Vagy jelent
keznek a bűnösök, vagy az egész osztály bűnhődni
fog. Ez utóbbi esetben természetesen a holnapi síki
rándulást betiltjuk.
Az ajtó bezárult, s az osztály magára maradt. A
csend tovább tartott.
— Hát ha tényleg közülünk volt valaki, legszíve
sebben agyonütném — szólalt meg elsőként Pivonka.
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— Honnan tudhatnák, hogy mi voltunk? Hátha
csak Lúg kitalálta az egészet.
— Ijesztgetnek!
— Akinek benne van a keze, mondja meg!
— Miért mondaná meg? Szerintem marha jó vicc.
— Ezt persze Kolácek jelentette ki.
— Nekünk talán megmondhatná — javasolta va
laki.
Natasa egyáltalán nem morfondírozott azon, be
vallják-e vagy sem. Csak egyet tudatosított: akár
beismerik a bűnüket, akár nem, a kirándulás elma
rad.
Pavel pedig talán már úton van.
— Én tettem! — állt fel váratlanul Jirina. — A
szünetben nyitottam ki a gázcsapot. Sajnos, az ide
geim felmondták a szolgálatot.
— Kivel voltál ott? — támadt rá Tereza.
— Egyedül.
— Nem egyedül volt ott — szólalt meg Jana. —
Én is vele voltam.
Natasa és Zdena szinte egyszerre mondták ugyan
ezt. Végül az izgatottságtól teljesen kivörösödve, Libuse is hozzájuk csatlakozott.
— Megőrülök! — jajdult fel Pivonka, leroskadt
a padba, és eltakarta az arcát. — Megette a fene!
— Dehogyis, ne félj — vigasztalta Natasa. — Mi
jelentkezünk, ti pedig elmentek.
— Miért jelentkeznének? Valamennyien örülünk,
hogy ezt Lúg ellen elkövették. Csak nem hagyjuk
őket pácban! — jelentette ki határozottan Vojtéch.
— Valaki úgyis beárulja őket — tiltakozott Te
reza.
— Legfeljebb te! — hurrogta le Kolácek. Gyorsan
elbúcsúzott a kirándulástól szépséges Olinkája tár
saságában, és Vojtéch pártjára állt.
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— Ki szavaz arra, hogy ne vallják be? — üvöltöt
te.
Néhány kéz azonnal a magasba lendült, mások
kissé kelletlenül csatlakoztak, de végül is mindenki
felemelte a kezét. Még Tereza is.
— Tehát, világos, lányok. Tartsatok ki amellett,
hogy nem voltatok ott! — szögezte le határozottan
Kolácek. — Minden körülmények között!
— Még akkor is, ha kínoznának? — vigyorgott
Jana.
— Elrontjuk a kirándulásotokat.
— Ilyen kirándulás még nem egy lesz.
A fizikatanár hasztalan dühöngött. Az osztály hall
gatott, s az igazgató bizonyára nem volt teljesen
biztos benne, hogy ebből az osztályból tette valaki.
Csak hát állnia kellett a szavát, s a kirándulást betil
totta. Az izgalom elmúltával a kedélyek elborultak.
Közvetlenül ugyan senki sem vádolta a vétkes ötöket,
de nem is dicsérte őket senki.
— Még hogy most hálásak legyünk — morgott
Jana. — Akkor inkább bevallok mindent.
— Te csak hallgass! Te találtad ki az egészet! —
támadt rá Libuse. — A kirándulás kedvéért új sínad
rágot varrattam.
— Kihasználod még, ne félj! — vigasztalta kedve
sen Zdena.
Egyedül ő nem bánta, hogy a kirándulás elmarad.
Mert milyen kirándulás is lenne az Honzík nélkül?
Otthon marad, s talán még arra is rászánja magát,
hogy meglátogassa ő t . . .
Legjobban Pivonkát törte le az eset. Kétségbeeset
ten keresett kiutat a kiúttalan helyzetből: lefoglalt
fülkék a vonatban, kifizetett szállás, vacsora... Dél
ben a tornatanárral látták tárgyalni, végül az igaz
gatói irodába is bemerészkedett.
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De minden hiába. Még letörtebben jött vissza.
— Szándékosan tetted ezt! — vádolta Natasát. —
Nem akarózott neked menni, hát kitaláltátok ezt az
ostobaságot.
— Te vagy ostoba — vágott vissza Natasa.
— Nem hagyhattátok legalább karácsony utánra?
De hát a vádaskodás mit sem változtathatott a
helyzeten, ezt neki is be kellett látnia. Kisvártatva
újra odasomfordált Natasához, és ezúttal békülékenyebbnek mutatkozott.
— Eszembe jutott, hogy mégis egynéhányan elme
hetnénk — kezdte, és belepirult. — Nem együtt, az
nem menne, hanem külön-külön. Akit a szülei elen
gednének.
— Engem nem engednének — vetette oda.
De töprengett ezen, Pivonka el sem tudja képzelni,
mennyit rágódott rajta. Reménysugár villant fel
előtte, hogy mégiscsak találkozhatna Pavellal. Bár
a szülői harag bizonyára iszonyúan tombolna... De
hát nem megfogadta már egyszer, hogy a vezeklés
majd azután jön?
Valóban annyira szeretné látni Pavelt, hogy vállal
kozzék ilyesmire?
Az utolsó délelőtti óra előtt váratlanul bejött az
osztályba a tornatanár.
— Az ellenőrzőket! — parancsolta, s olyan volt
az arca, mintha békát nyelt volna. — Nos, jómada
rak! Írjátok be szépen, hogy a kirándulás elmarad,
és otthon írassátok alá. Nehogy valakinek eszébe
jusson... érted, Pivonka?
Pivonka felállt.
— Nekem el kell oda mennem lemondani a szál
lást. Este visszajövök.
— Rendben van. De egyedül mész, ez feltétel.
Eldőlt, már nem kell határoznom, sóhajtott fel Na
tasa. Elképzelte, hogy Pavel végigjárja a menedék[196]

házakat, egyiket a másik után, a lesiklópályákon ke
resi, talán még a kórházban is.
— Írjátok! — adta ki az utasítást a tornatanár. —
Tartós fegyelmezetlenségünk és a magaviseletünkben
mutatkozó túlkapások miatt a síkirándulást betiltot
ták. A karácsonyi szünetet a tanulásban és a viselke
désünkben megnyilvánuló hiányosságok pótlására kell
fordítanunk. Felkiáltójel. — Látszott rajta, hogy a
kirándulás betiltása nem szerez neki különösebb örö
met. — A mai dátum és a szülő aláírása. — Most pe
dig meséljétek el, hogy s mint volt azzal a gázzal.
Az osztályon halk moraj és kuncogás futott végig.
— Vojtéch, mondd el.
— Kérem, mi semmit sem tudunk — mondta Voj
téch, és úgy nézett rá, mint a megtestesült őszinte
ség. — Közülünk senki sem tette.
A tanár rosszkedvűen felállt.
— Hát ha nem hisztek nekem, mit lehet tenni?
Legközelebb csak kirándulás után egyenlítsétek ki a
számláitokat. Megértettétek?
A szerencsétlen Pivonka kíséretében távozott. Na
tasának éppen abban a pillanatban támadt egy ötle
te. Levél! Hiszen mindig mindent levél útján bonyo
lítottak le. Miért kellene változtatni a bevált mód
szeren?
— Volna estefelé egy kis időd? — kérdezte Pivonkától, mikor a fiú visszajött az osztályba.
— Természetesen. Mikor akarod?
— Gyere hatra hozzánk a sarokra — parancsolta,
és némi bűntudatot érzett. Legalább ne ragyogna úgy
a boldogságtól az arca.
Kedves Pavel,
az egyetlen lehetőséghez folyamodom, hogy értesít
selek. Az utolsó pillanatban betiltották a kirándulást,
így hát otthon vagyok. Nem tudom, eljut-e hozzád
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a levél, tulajdonképpen azt sem tudom, ott leszel-e.
Egyáltalán semmit sem tudok.
Natasa
A levelet gyorsan betette a borítékba, és leragasztot
ta. Miért irta tulajdonképpen azt az utolsó mondatot?
Egyáltalán nincs helye egy ilyen kurta értesítésben.
Egyáltalán semmit sem tudok! Végtére is Pavel tisz
tában van vele, hogy semmit sem tud.
Kiment az utcára, és körülnézett. Még nem volt
hat óra, de Pivonka már ott várt.
— Hová megyünk? Van valami terved? — kérdez
te feszült várakozással a hangjában. Ha nem is sze
relmi légyottnak tartotta találkozásukat, de biztosan
valami nagyon hasonlónak.
Natasa zavarba jött.
— Tudod, én... csak azt akartam mondani...
— Ne törődj vele, már túltettem magam rajta. Vé
letlenül marha jó ötlet volt.
— Nem tettem szándékosan, mint ahogy gondol
tad.
— Már nem gondolom.
— Be is bizonyíthatom — mondta halkan, és ki
húzta a zsebéből a levelet. — Ugyanis találkám volt
ott egy prágai fiúval. Ebből talán világos, hogy akar
tam menni.
Jó időbe tellett, amíg Mirek Pivonka megértette
Natasa szavait; a várakozás és a valóság között túl
nagy volt a különbség. Natasa lehajtotta a fejét, hogy
ne lássa a fiú arcán a csalódottságot, melyet nem tu
dott eltitkolni.
— Hát most már látod, hogy nem tettem szándé
kosan — mondta teljesen fölöslegesen.
— Rendben van — nyögte Pivonka, és észrevette
Natasa kezében a levelet. — Vigyem el neki?
— Ha volnál olyan kedves.
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— Hogyan ismerem fel? — kérdezte derekasan.
— Jó magas, sovány, vörös hajú. Biztosan keresni
fog engem.
— Rendben van. Szia.
Pivonka sarkon fordult, és elballagott. Natasa ész
revette, hogy fehér selyempapírba csomagolva vala
mi kandikál ki a zsebéből. Csak nem hozott neki vi
rágot?
Elszégyellte magát. Éppen ezt kellett tennie? Nem
volt más módja, hogy értesítse Pavelt? Inkább tele
fonált vagy táviratot küldött volna... De már késő.
Pivonka zsebében a levéllel elment. Biztosan igye
kezni fog, hogy becsületesen átadja. Mert Pivonka
nem olyan, mint ő. Nem olyan önző.
Lassan ballagott hazafelé, rosszkedvűen söpörgette
le a kerítés tetejéről a havat. A hó finom és porhanyós volt. Egy marékkai feldobott az ég felé, s hagy
ta, hogy a parányi hópelyhek az arcára hulljanak.
Az eget sötét, terhes felhők borították, a hold nem
világított, egyetlen csillag sem fénylett.
Bárcsak más volnék, sóhajtotta Natasa.
Bárcsak minden más volna.
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XV

— Ha nem támad az a remek ötletem, most éppen
száguldanék a hómezőkön — sóhajtotta Jana, és le
kuporodott a szőnyegre, közelebb a kályhához.
— Úgyis csúnya az idő — vigasztalta Jirina. —
A hegyekben biztosan köd és lavinaveszély van. Ki
tudja, mi mindent kerültünk el.
— Mert minden rosszban van valami jó is.
— Ezt csak azért mondják, hogy az ember ne bán
kódjon annyira — jelentette ki bölcsen Libuse, és
szomorúan bámult ki az ablakon. — Vannak dolgok,
melyek biztosan semmire sem jók.
— Például?
— Például az, hogy kövér vagyok. Lányok, nekem
komolyan tennem kell valamit. Adjatok tanácsot.
— Jirkának talán éppen az a kis háj tetszik rajtad
— vihogott Jana. — Inkább vigyázz rá.
— Dehogyis, nem tetszik — tört fel Libuse lelke
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mélyéről a sóhaj. — Azt hiszem, semmi sem tetszik
neki rajtam. Csak azt akarja, hogy csináljam meg a
leckéit — tette hozzá hirtelen támadt őszinteségi ro
hamában.
— Ugyan kérlek, ne bolondulj! — torkolta le Jirina. — Egy fiú majd éppen azért jár egy lánnyal,
hogy az a leckéit csinálja meg helyette!
— Hiszen nem is jár velem — panaszolta Libuse.
— Egyáltalán semmit nem beszéltünk meg a szünetre.
— Majd megjelenik valahol. A jégpályán, vagy ta
lálkozol vele a...
Libuse lemondóan vállat vont.
— Persze... amilyen peches vagyok.
Azért jöttek itt ma össze, hogy egy „szenzi“ délu
tánt csapjanak, ahogyan Jana mondta, de ez ideig
semmi jele, hogy valami szenzi sülne ki belőle. Zdena
nem jött el, nyilván Honzík társaságát részesítette
előnyben, Libuse boldogtalan szerelmén rágódott, Ja
na unatkozott, mert egyetlen vonzó férfiszemély sem
mutatkozott a láthatáron, és Jirina rosszkedve sem
dobta fel a társaság hangulatát.
Rajtam múlik, gondolta Natasa. Nekem kell valami
kis életet vinnem beléjük. Mivelhogy nekem semmi
okom a búslakodásra. S alighogy ezt végiggondolta,
nyomban sírhatnékja támadt.
— Nem játszhatnánk valamit? — javasolta.
— Csakis rulettet. Mégpedig pénzben.
Valamennyien felélénkültek.
— De nekem csak nyolc koronám van.
— Hitel nincs!
— Ki tartja a bankot?
— Hát Natasa, ki más.
Mielőtt játszani kezdtek volna, bejött Natasa apja.
Nem mondható, hogy éppen a legjobb hangulatban.
Kezében tartotta az ellenőrzőt.
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— Érdekes közleményt találtam az asztalomon.
Valamennyiőtöket érte ez a megtiszteltetés, vagy pe
dig csak az én lányom a fényes kivétel?
A lányok vihorásztak, de Natasa túlságosan jól is
merte az apját. Valóban haragudott.
— Valamennyiünket.
— És miért?
— Kinyitottuk Lúg tantermében a gázcsapot —
mondta Jirina, aki utolsó látogatása óta feltétlen bi
zalommal viseltetett Natasa apja iránt. Részletes me
gélésbe kezdett, hiába küldözte felé Natasa figyel
meztető tekintetét.
— Az eszetekbe sem jutott, hogy meg is ölhettek
valakit?
A lányok zavarba jöttek.
— Tudtuk, hogy... hogy valahogyan... hogy va
laki... — dadogta Jirina. Már ő is megértette, hogy
elbeszélése nem éppen a legtermékenyebb talajra
hullott.
— Azt hittem, több ész lakozik a szép frizurátok
alatt! Natasa, gyere csak velem!
Natasa abban reménykedett, hogy osztálytársnői
jelenléte megkíméli a nagy horderejű prédikációtól,
de apja felháborodása határtalan volt.
— A legszívesebben beárulnálak benneteket! Hogy
egyszer s mindenkorra megjegyezzétek! — fejezte be
dorgálását. Natasa megrémült.
— Ezt nem teheted meg! Mit gondolnának rólam
a többiek?
— És mit éreznél, ha valakinek baja történt volna?
— De nem történt! — vágta rá dacosan. Érezte,
hogy apjának igaza van, s ez bosszantotta. — Te is
sok csintalanságot követtél el, te magad meséltél róla.
— De nem akartam unos-untalan a levegőbe rö
píteni az iskolát! S mindennek tetejébe ezt a lányok
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teszik, a gyenge virágszálak! Mit csinálnak akkor a
fiúk?
— Kézimunkáznak! — vetette oda Natasa, s azon
nyomban kapott egy pofont. Az emlékezetes este óta,
amikor meghiúsította a szavalókör fellépését, és sza
kított Petrrel, nem ütötte meg őt az apja. Szemét
döntötték a könnyek. Nem a fizikai fájdalomtól, ha
nem a sajnálattól. Sarkon fordult, hogy apja ne lássa
a könnyeit, és gyorsan kiment a szobából.
Mindenki igazságtalan hozzá! Még az apja is!
Bosszúsan visszasöpörte a zsetonokat a dobozba.
— Nem fogunk játszani. Nincs kedvem.
Senki sem próbálta meg rábeszélni. Nagy kedve
egyiküknek sem volt a játékhoz, csak erőltették, hogy
legalább történjék valami. Csengetés rázta fel őket
tespedt hallgatásukból.
Zdena rontott be a szobába, nevetve, kócosan, csak
úgy sugárzott a boldogságtól, világfájdalma nyomta
lanul eltűnt.
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— Mit ültök itt? Nem akartok kijönni? Gyönyörű
az idő!
— Ugyan már, havazik.
— Havazik? Nem is vettem észre.
— Na, dicsekedj már el — szólította fel Jana —,
égünk a kíváncsiságtól, milyen szerencse ért.
Zdena felelet helyett valamilyen vontatott szerel
mi áriát kezdett énekelni.
— Ezek szerint Honzíkkal minden rendbe jött.
— Bocsássatok meg, hogy későn jövök — dúdolta
Zdena —, annak, hogy elidőztem, szerfölött magánjellengű okai vannak... Lalala la-la-la.
— Levették már a lábáról a gipszet?
— Nem vették, lalala. De biztosan nemsokára le
veszik. La.
— Amíg nem jöttél, itt nyugalom honolt — dünynyögte Jirina nem minden irigység nélkül. Zdena
átalakulása olyan szembetűnő volt, hogy ők is sze
rettek volna átélni valami hasonlót.
— Mesélj el mindent részletesen! — rimánkodott
Libuse.
Zdena nem tudta abbahagyni az áriázást.
— Az anyukája nem volt otthon, kettesben marad
tunk, és egyszeriben minden megint megváltozott.
— Puszi volt?
— Erről nem beszélünk, lalala, erről nem be
szélünk, lalala!
— No látod, hogy mindennek az aranyos anyuká
ja volt az oka! — nem állta meg megjegyzés nélkül
Natasa. Zdena elszomorodott. Egy pillanatra talán
elképzelte azokat a napokat, amikor majd Honzík
mamája otthon lesz.
— Nem baj, hiszen nemsokára megint fog járni az
iskolába — vigasztalta magát hangosan. — És majd
megint együtt muzsikálunk — kuporodott le boldo
gan Jana és Jirina közé a földre. — Szeretnék valami
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olyat tenni, hogy minden ember boldog legyen a vi
lágon.
— Ki ne akarna?
— Akkor miért nem boldogok az emberek?
— Ezt én is szeretném tudni.
Mély hallgatásba merültek.
A szoba lassan homályba borult, a kályha melegí
tett, is a lányokat álmos bágyadtság szállta meg.
— Csodálatos dolog szerelmesnek lenni — suttog
ta Zdena.
— Boldog szerelmesnek lenni — javította ki Libuse.
— Ez a legcsodálatosabb — sóhajtott fel Natasa.
— Egyébként az ember olyan üres, fölösleges.
Csodák csodájára senki sem tiltakozott.
— Szerelmes vagy? — kérdezte Jana.
— Nem tudom — felelte őszintén. — Szeretnék az
lenni.
— Petrbe?
— Nem. Az már elmúlt.
— Nem értem — tűnődött Zdena. — Hogyan múl
hat el? Hová tűnik el a szerelem?
Natasa hallgatott. Ő maga is sokat töprengett ezen
a kérdésen. Jana válaszolt helyette:
— Az ember így van megalkotva. Egy darabig sze
relmes, aztán nem. Ilyen a világ sora.
— Nem hiszem.
— De igen, Zdenicka, majd te is rájössz.
— Nem. Én mindig szeretni fogom Honzíkot.
Hányszor fogadkoztam én is így, gondolta Natasa.
Aztán mi lett a vége! Néhány hónap alatt elmúlt a
szerelem. Talán Janának van igaza. Ilyen a világ so
ra. De éppen ez a szomorú.
— Szeretnék én is szerelmes lenni — nevetett fel
hirtelen Jana. — Nem tudtok valakit, akibe belesze
rethetnék?
[205]

— Hiszen te szerelmes vagy — mosolygott gúnyo
san Jirina.
— Kérlek szépen... nem is tudok róla. Kibe?
— Önmagadba.
A vánkosháború rövid ideig tartott, és nélkülözte
a szokásos hevességet. Mintha egyszeriben a gyer
mekjátékok már nem elégítenék ki őket.
— Az élet kibírhatatlanul lassan vánszorog — só
hajtott fel Jana, és a vánkost, amelyet Jirinához
akart vágni, a feje alá tette. — Gondolkodjunk csak,
hogyan taszíthatnánk egy kicsit előbbre.
Natasa az ablakhoz lépett. Igen, gondolkodjunk
csak, hogyan is taszítsuk egy kicsit előbbre. Hogy
már felnőttek legyünk, mindent megértsünk, és sem
mi se legyen megtiltva. Hogy minden világos legyen
nekünk.
Parányi hópelyhek kavarogtak a levegőben, gyor
san változó ábrákat alkotva a sötét égbolton, mintha
az egész világ üveggolyó volna, amelyet elég meg
rázni, és minden kívánságunk szerint történik. De
hát éppen ez nincs, sóhajtotta. Semmi sem történik
a kívánságunk szerint. Egyáltalán semmi sem törté
nik úgy, ahogy szeretnénk. Nincs mindig nyár, és
nem mindenki boldog... Abban a pillanatban a sar
kon meglátta az ismerős nyurga alakot, és olyan he
ves boldogság rohanta meg, hogy kis híján felkiál
tott. Mozdulatlanul, dermedten állt, mintha attól fél
ne, hogy a szeme elé tárult kép csak a hópelyhek
csalóka játéka. De a látomás mozgott, ide-oda himbá
lózott, topogott, hogy megmelegedjék. Mulatságos
sapka volt a fején, egész a fülére húzva.
Végre összeszedte magát, és elszakadt az ablaktól.
Abban a pillanatban valamennyiükkel osztozott örö
mében. A boldog Zdenával éppúgy, mint a boldogta
lan Libuséval, a morcos Janával csakúgy, mint a be-
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letörődő Jirinával. Megharagított szüleit is beleértve.
Már megbocsátotta az apjának a pofont is. Igaza van,
felelőtlenség volt. De hát jó tréfának szánták.
— Lányok, nekem el kell mennem.
— Mi történt?
— Ő itt van.
— Kicsoda?
— Ő!
— Ő, a nagy Ő? — gúnyolódott Jana.
— Mutasd meg nekünk! — rimánkodtak.
Az ablakhoz engedte a lányokat, nézte az ablakü
veghez. szorított mohó arcukat, és hirtelen gyöngéd
séget érzett Pavel iránt, mintha óvni akarná.
— Petr szebb volt — szögezte le Jana.
— Nem az a fontos — oktatta ki Zdena —, a lélek
a fontos.
A lányok tovább csacsogtak, de Natasa nem figyelt
rájuk, csak az járt az eszében, hogy Pavel alighanem
fázik, és várja őt.
— Lányok, szépen kérlek benneteket, gyertek!
Nem tartóztatták fel. Fejükbe csapták a sapkát, be
lebújtak a kabátjukba, és tódultak kifelé.
— Hová, hová? — állította meg őket Natasa anyja.
— Ki, Plaskot néni. Kimegyünk egy kicsit leve
gőzni. Kezdődik a szünidő!
— A karácsony a békesség ünnepe. Ne tessék már
haragudni ránk!
— Csak azt nem tudom megérteni, hogyan támad
hatott ilyen ötletetek — sóhajtotta Natasa anyja.
Mit szólna akkor, ha tudná, hogy én gázzal akartam
megölni magam, gondolta Natasa. Nagyon valószínű,
hogy az anyja ezt még kevésbé tudná megérteni.
— Natasa, de hétre aztán itthon légy! — mondta
az apja ellentmondást nem tűrő hangon. De a szigo
rúság álarca mögött már feltűntek a nevetés legyező-
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szerű ráncocskái. Szülei talán éppen most nevettek
egy jót a tréfájukon. Minden lehetséges. Ha Pavel itt
van, akkor minden lehetséges. Minden csodálatos!
Kimentek a ház elé, s ő rimánkodva nézett a
lányokra.
— Ne félj, békén hagyunk benneteket — biztosí
totta őt Jana, de szemében csintalan fények lobogtak.
— Zdena, ígérd meg ezt nekem. Vigyázz, kérlek,
rájuk.
— Majd én vigyázok rájuk! — mondta váratlanul
Jirina, és vezényelt: — Jobbra át!
— Szurkolok neked — suttogta Zdena.
Natasa egy darabig nézte, hogy a lányok szándéko
san a legmagasabb hóbuckákon gázolnak át. Egysze
riben félt körülnézni.
És ha nem lesz ott?
Hátha csak látomás volt?
— Natasa... itt vagyok... — hangzott fel a háta
mögött, és ismét elöntötte az öröm forró hulláma.
Lassan megfordult.
— Nahát! Mit keresel itt? — kérdezte közömbö
sen, mintha csak Pivonka vagy Kolácek bukkant vol
na fel errefelé. Látta, hogy a fiú elszomorodik, és
gyűlölte önmagát azért, hogy fájdalmat okoz neki.
Miért nem veti magát a fiú nyakába?
— Itt vagyok — mondta Pavel. Nem magyarázko
dott, csak bámult Natasára.
— Nem mentél a hegyekbe? — kérdezte Natasa
még mindig a közömbös társalgás hangján.
— Elmentem. De megkaptam a leveled.
— Akkor hát Pivonka nem hagyott cserben — ne
vetett. Egyre ellenszenvesebb lett. Miért viselkedik
ilyen lehetetlenül?
Miért nem lehet soha semmi olyan, mint amilyen
nek megálmodtuk?
Topogtak a hóban, és mind a ketten a földet bá[208]

múlták. Az öröm elillant, csak a zavar és a furcsa
szorongás maradt meg.
Natasa türelmetlenül elindult.
— Talán nem kellene itt ácsorognunk — mondta
barátságtalanul. — Éppen az ablak alatt.
Lassan, mintegy cél nélkül elindultak felfelé az
utcán. A havazás megszűnt, már csak egy-egy hópe
hely szállingózott a levegőben, s a fény különös ké
kes színben játszott.
Natasa minden idegszálával tiltakozott az ostoba
hallgatás ellen, amely percről percre magasabb vá
laszfalat emelt közéjük.
— Megmondom, mi jutott az eszembe — szólalt
meg hirtelen, és érezte, mennyire természetellenesen
cseng a hangja. — Minden másképpen van. Egyálta
lán nem tudom, szerettem-e Petrt. A legtöbbet a le
velei jelentették számomra, azokat a leveleket meg
te írtad.
Ezek után a szavak után Pavelnak boldogan fel
kellett volna sóhajtania, és a karjába kapnia őt. Hi
szen egész nyíltan megmondta neki, hogy megtalálta
a kiutat a megoldhatatlannak látszó helyzetből.
De Pavel semmi ilyet nem tett, és továbbra is
ugyanolyan bánatos képet vágott.
— Értesz engem? — ostromolta a fiút. — Ti ketten voltatok, én meg azt hittem, hogy csak egy léte
zik. Akkor hát miért pont Petr... éppen úgy te is
lehetsz az.
Pavel megállt. Ránézett, és megcsóválta a fejét.
— Csakhogy én ilyesmibe nem megyek bele. Ha
mindezt nem tudod elfelejteni, ha ez olyan sokat je
lentett neked, mit lehet tenni! Én nem vagyok fél
ember, Natasa, én én vagyok, és vagy elfogadsz így,
vagy pedig felülök a vonatra, és elmegyek.
— Ne! — kiáltott fel. — Nem akarom, hogy el
menj. Nem akarom, hogy itt hagyj!
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— Miért? Mert azokat a leveleket írtam?
— Nem.
— Akkor hát miért?
— Mert... mert olyan rettenetesen vágyódom
utánad... mert szeretlek.
Behunyta a szemét. Mit mondott? Hiszen ezt még
Petrnek sem mondta soha. Arcán érezte a fiú hideg
ujjait.
— Natasa, nyisd ki a szemed — mondta Pavel. —
Nem tudlak megcsókolni, ha behunyod. Nézz rám.
Kinyitotta a szemét, először azt a néhány vörös
szeplőt pillantotta meg szétszórtan a fiú arcán. Aztán
a szemét, a zöldbe játszó kék szemét, a gyöngéd, jól
ismert szemét. Feléje hajolt, már egészen közel volt
a szeme, aztán ajkán érezte a fiú ajkát, amely a hi
degben is meleg volt, egészen átölelte őt, és megsza
badította minden félelmétől és szorongásától. Ez a
boldogság, villant át az agyán, aztán már nem gon
dolt semmire.
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