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És táncolok is 

Pierre-Marie Sottotól 

Adeline Parmelan-nak 

                                                                                                                           2013. február 24. 

 

   

   Kedves Hölgyem, Adeline Parmelan! 

   Most szombaton tértem haza egy utazásról és találok egy hatalmas borítékot a 

postaládámban, amelynek a hátulján az ön e-mail címe áll. Feltételezem, hogy kéziratról van 

szó. Ebben az esetben megköszönöm a bizalmát, amellyel felém fordult, de közölnöm kell 

önnel, hogy soha nem olvasom el a szövegeket, amelyeket küldenek nekem. Ez a kiadók 

dolga. Ami engem illet, én író vagyok és van éppen elég bajom a saját írásaimmal, anélkül, 

hogy törekednék másokét megítélni. 

 

   Tehát nem nyitottam ki a borítékot. Hétfőn visszaküldöm önnek, a postai címére, 

amennyiben megadja azt nekem. Remélem, hogy nem haragszik rám túlságosan. 

 

   Szívélyes üdvözlettel: 

   Pierre-Marie Sotto  

 

 
 

Adelin Parmelan-tól 

Pierre-Marie Sottonak 

                                                                                                                           2013. február 24. 

 

    

   Kedves Sotto Úr! 

   Köszönöm önnek, hogy vette a fáradtságot és írt nekem rögtön az utazásról hazatérve, még 

ha a válasza engem nagyon kellemetlen helyzetbe is hozott. Az igazat megvallva biztos 

voltam abban, hogy felbontja a borítékot. De miután átgondoltam, megértettem, hogy a 

népszerűsége miatt bizonyára mindenféle unalmas kéréseket kap, és igaza van, hogy védeni 

akarja ezektől önmagát. Minthogy ön volt annyira kedves, hogy üzenetet küldött nekem, 

bátorkodom pontosítani, hogy a boríték tartalmában nincs semmi rendkívüli. Nos, az egyik 

csodálója lévén, bátran állíthatom, azt hiszem, hogy egyáltalán nem olyan olvasója vagyok, 

mint a többiek. 

 

   Mégis számítok a kíváncsiságára és remélem, nem talál túlságosan tolakodónak. 

    

   Őszinte csodálója: 

   Adeline Parmelan 

 

 
 



Pierre-Marie Sottotól 

Adeline Parmelan-nak 

                                                                                                                           2013. február 25.   

 

 

   Kedves Hölgyem, Adeline Parmelan! 

   Azért nem nyitottam ki a borítékot, mert szeretem magam megválasztani az 

olvasmányaimat. Ez azért is van valójában, mert megtanultam az idő múlásával, hogy ne 

kapkodjak össze-vissza. Egyszer történt meg velem, hogy levelezésbe kezdtem egy 

olvasómmal, de, bocsássa meg az őszinteségemet, ha azt írom, hogy semmilyen objektív 

okom nincs feleleveníteni ezt a gyakorlatot most önnel. 

 

   Köszönöm, hogy olvassa írásaimat. 

 

   Szívélyes üdvözlettel: 

   Pierre-Marie Sotto 

  

 
 

Adelin Parmelan-tól 

Pierre-Marie Sottonak 

                                                                                                                             2013. április 25. 

 

 

   Kedves Sotto Úr! 

   Nem szokásom nagy személyiségeknek írni és ön el sem tudja képzelni azt a habozást, ami 

megelőzte ennek a borítéknak az elküldését, sem azt az erőfeszítést, amit azért tettem, hogy 

megtaláljam a levelezési címét. Annak a hölgynek, akivel levezett, nyílván alaposabb oka 

volt, mint nekem, hogy lopjon egy kicsit az ön idejéből. Nem is értem, hogyan tehette ezt 

meg! 

   Az ön üzenetének száraz hangneme elbátortalanít, mégis szerencsét próbálok: a fotó, amit 

mellékelek, talán felidéz önnek valamit. 

 

   Minden jót! 

   Adeline Parmelan 

 

 
 

Pierre-Marie Sottotól 

Adeline Parmelan-nak 

                                                                                                                           2013. február 25.  

 

 

   Kedves Adeline Parmelan! 

   Bocsássa meg a száraz hangnemet, nem volt szándékomban megsérteni. Előfordul, hogy 

néha ügyetlen vagyok, mint most is.  

   Ez a fiatal hölgy először csak röviden írt annak a regényemnek a kapcsán, amelyben a 

siketségről van szó. Ő maga is siket volt és két siket gyermeknek az édesanyja, így a téma 

nagyon megérintette. Több éven át leveleztünk. Természetes volt és minden egyéb szándéktól 



mentes. Az ön levelei, fordítva, egy kissé rossz érzést keltenek bennem, bevallom. Miben 

különbözne ön a többi olvasótól? 

   Ami a mellékelt fotót illeti, sajnálom, hogy csalódást okozok, de egyáltalán nem emlékeztet 

semmire. Ön készítette? Ön ott lakik? 

 

   Szívélyes üdvözlettel: 

   Pierre-Marie Sotto 

 

 
 

Adelin Parmelan-tól 

Pierre-Marie Sottonak 

                                                                                                                           2013. február 25. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie Sotto! 

   Ha ez a kép nem mond önnek semmit, felejtse el, de engedje meg, hogy kifejezzem 

csodálkozásomat egy dolgon: emberek, akiknek nincs mit mondani egymásnak, írni viszont 

sokat írunk! Egyébként kitüntető számomra az önnel való üzenetváltás. Arra kell-e ebből 

következtetnem, hogy nem emészti fel minden idejét az írás? Vagy talán éppen most fejezett 

be egy új regényt? Ez lenne a legjobb hír, és én nagyon jó vevő vagyok a jó hírekre – ritka áru 

nálam már régóta.   

 

   Szívesen megbocsátom az ügyetlenségét. Nem sértett meg. Sajnos ehhez nekem sokkal több 

kell. 

   Adeline Parmelan 

 

 
 

Pierre-Marie Sottotól 

Adeline Parmelan-nak 

                                                                                                                          2013. február 26. 

 

 

   Kedves Adeline Parmelan! 

   Igen, sokat írunk egymásnak, de nincs egyenlőség köztünk: ön például sokat tud rólam, és 

én semmit önről. Önnek elég felmenni az internetre és begépelni a nevemet valamelyik 

keresőn. Megtalálja a születési időmet (hú, igen, 60 éves vagyok), az önéletrajzomat, a 

fotókat, amelyek életemnek minden korszakában ábrázolnak, az utolsók irgalom nélkül 

mutatják kopaszságomat. Hallhatja hanghordozásomat. Röviden, ki vagyok terítve. 

Mezítelenül. Ön azonban kényelmesen elrejtőzik az anonimitása mögött. És az a kevés kis 

információ, amit sejtet önmagáról, igen csekély. 

   Köszönöm, hogy úgy véli, egy új regény tőlem jó hírnek számít, de sajnos attól félek, hogy 

erre még elég sokáig kell várni.  

   Újból felhívom a figyelmét a javaslatomra a kézirata kapcsán. Egy postai cím és én 

visszaküldöm önnek. Addig is a könyvszekrényem alsó polcára teszem, a kiadókkal való 

szerződéseimet és bankszámláimat tartalmazó dosszié mellé. 

 



   Szívélyes üdvözlettel: 

   Pierre-Marie Sotto 

 

 
 

Adelin Parmelan-tól 

Pierre-Marie Sotto-nak 

                                                                                                                           2013. február 26. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie Sotto! 

   Nagy. Barna. Kövér. 

   34 éves. 

   Hang: alt (egy amatőrkórusban énekelek). 

   Kopaszodás: még nincs. 

   Tudatában vagyok annak, hogy egy ilyen portré nem annyira lebilincselő és hogy a bokájáig 

sem érek föl annak a hölgynek, aki a Csönd szavaiban szerepelt (ha az olvasói emlékeim 

pontosak?). Erről jut eszembe, és mert ő nagy hatással volt önre, miért nem ír róla többet? 

Valami «félreértés» történt volna önök között? 

   Valószínűleg tévedtem, amikor elküldtem azt a borítékot, és nem szeretném, hogy sokáig 

foglalja a helyet a polcán. 

   Címem:  

   72727 Le Cloître, Marc-Bloch zsákutca 1. 

 

   (Ha teheti, küldje vissza a borítékot minél gyorsabban, ugyanis hamarosan elköltözöm. Meg 

fogom téríteni a feladás árát.)   

 

   Maradok hűséges olvasója: 

   Adeline Parmelan 

   Ui: Úgy tűnik, gondjai vannak a következő regényének megírásával, de tudnia kell, hogy én 

mégis türelmetlenül várom. És nem vagyok ezzel egyedül! 

 

 
 

Pierre-Marie Sottotól 

Adeline Parmelan-nak 

                                                                                                                           2013. február 27. 

 

 

   Kedves Adeline! 

   Igen, persze a Csönd szavairól van szó.  

   Nem tudom, hogy jól teszem-e, de mégis el kell mondanom önnek: azon az éjjelen, ami a 

második üzenetét követte, felébredtem hajnali 3 órakor. Ismeri ezt a helyzetet? Hirtelen az 

éjszaka közepette nyilvánvalóvá válik: a fiam gyűlöl… az apám éppen haldoklik… öreg 

vagyok… vagy valami ehhez hasonló. Mindegyik esetben, az éjszaka már tönkrement. Most 

semmi ilyen drámai, csak egy kis megjegyzés önnel kapcsolatban, ami benne van ebben a 

néhány szóban: egy kis problémába ütköztem. 

   Nem tudom, mit rejt a boríték, de bevallom, kezdem más szemmel vizsgálni. Megengedi, 

hogy megtartsam még egy kicsit? 



   A fiatal hölgy és én, azóta nem írunk egymásnak, amióta kiköltözött Írországba a férjével. 

Ha egyszer Dublinban jár, mondta nekem, látogasson meg. Természetesen nem mentem soha 

oda. Valójában, bevallom, én voltam az, aki először belefáradt a leveleibe. Kétségkívül 

túlságosan leragadt a saját valóságánál. Szívesen megbocsátottam volna neki, ha egy kissé 

elrugaszkodik. Akkor nem vontam volna ki magam ebből! 

   Irigylem, hogy énekel. Mi a repertoár? Én inkább agylény vagyok. Hamisan énekelek, úgy 

táncolok, mint egy medve. 

   Köszönöm, hogy egy minden kedvességet mellőző képet festett önmagáról. Ez olyan emberi 

természetre vall, ami megérintett. Hogy valós-e vagy nem, nekem nem fontos a számadás 

végén. Mint a regényekben: a fontos, hogy keltsük fel az érdeklődést, nem gondolja? 

 

   Kellemes napot! 

   Pierre-Marie 

   Ui: Zsákutca, Kolostor
1
...  Ó igen, költözzön el nagyon gyorsan! 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                         2013. február 27. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie! 

   Azt lehet mondani, hogy ön aztán művészi módon tud hol dicsérni, hol kritizálni! 

Egyébként ma reggel nagyon náthásan ébredtem, ami nem véletlen. Ez van, de nem akarom 

az ön nyakába varrni a felelősséget. A vidéknek ez a része, ahol «kolostorba vagyok zárva» 

(látom, hogy a címem nehézkessége nem kerülte el a figyelmét, és bánom, hogy nem 

ismertem az ön éleslátását kilenc évvel ezelőtt, amikor itt letelepedtem) különösen nyirkos. 

Ismeri ön Sarthe megyét? Felfigyeltem, hogy soha nem tesz efféle említést a regényeiben, de 

azt is megjegyeztem, hogy arról a helyről sem ír, ahol lakik, mintha az ön képzeletének 

szüksége lenne eltávolodni a lakóhelytől ahhoz, hogy kibontakozzék. Irigylem öntől ezt a 

teljes szabadságot, ami lehetővé teszi, hogy elmeneküljön a hétköznapi valóságtól.  

   Így tehát nem küldi vissza nekem azonnal a borítékot? Nem tudom, mit mondhatnék erre. 

Végül is: jelenleg én is jobban szeretném, hogy ott maradjon, ahová tette. 

   Az, hogy önnek problémát okoztam, nagyon megnevettetett. Még senki nem hasonlított 

engem csonthoz
2
. Az a kép, amit magamról festettem, ó jaj, sajnos tökéletesen valóságos… 

Az ifjú éveim alatt szenvedtem a «társaim» kegyetlen tekintetétől az osztályban. 

   Az alapján, amit olvastam önről, egyértelmű, hogy az ön helyzete más volt, de számítok 

képzelőerejének erősségére, amellyel át tudja élni, mennyit szenved egy fiatal lány egy 

külvárosi iskolában, amikor nem felel meg az éppen érvényben lévő szépségideálnak. A 

visszautasítás és a megaláztatások összetörhettek volna. Szerettem volna elaludni. Elkábulni. 

De néhány újabb esemény felébresztett ebből az aléltságból, és jelenleg teljesen élni akarok, 

engedély nélkül. 

   Nos, igen: énekelek! (a kórusvezetőnk repertoárja a gospeltől az ortodox liturgikus énekekig 

terjed, egy kicsit beleértve a népdalokat is, ez valami jó dolog). És képzelje el, hogy táncolok 

is! És biztosíthatom, hogy medve vagy víziló kinézetem van. Meg kellene próbálnia. Még ha 

                                                             
1
 Le Cloître község neve kolostort is jelent. 

2
 Magyarul visszaadhatatlan szójáték: je suis tombé sur un os jelentése egy csontra 

bukkantam, azaz, problémába ütköztem. 



nem is hozhatjuk be soha az elveszített időt, eldönthetjük, hogy többé nem veszítjük el: ez az 

oka annak is, hogy költözni készülök. A dobozok még nincsenek teljesen elkészítve, de 

megkezdtem a válogatást úgy konkrét, mint átvitt értelemben, és a boríték, amit önnek 

elküldtem, szintén ennek a mazsolázgatásnak az eredménye. 

   Ha lesz még álmatlan éjszakája, tudassa velem: csodálatos gyógyteákat készítek, amelyek 

egy kicsit mindenre jók. 

   

Az ön «csontja»: 

Adeline Parmelan 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak                                                                                                                                          

                                                                                                                    2013. február 27. 

 

    

   Még mindig én vagyok. A szomszéd faluban tett gyors vásárlás alatt («Mouron
3
»-nak hívják 

igazából – nem hazudok), egy kis lelkiismeretfurdalást éreztem az előző levelem kapcsán. 

«Túl hosszú! És főként túl személyes!» gondoltam. Csak hogy megnyugtassam: azért vannak 

barátaim, férfiak és nők a valós életben. Íme, ez minden. 

 

   Kellemes napot és gondoljon a gyógyteákra! 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                          2013. február 27. 

 

 

   Kedves Adeline! 

   Tegye zsebre (mondják ezt így?) a lelkifurdalásait. Nem zavar. A levele nem volt túl 

hosszú. Ellenben ha el lennék mélyülve az új írásomban, akkor igen, idegeskedhetnék. Ez 

gyakran megtörtént velem, és arról álmodom, hogy újra megtörténhet: annyira belemerülve a 

munkába, hogy minden más elviselhetetlen időveszteségnek számít! Amikor az írás így halad, 

esküszöm önnek, ez elmondhatatlan ujjongás. De sajnos, jelenleg messze vagyok ettől. 

Semmilyen írói tervben nem vagyok elmélyedve. Ez a szélcsend (a hajózási szaknyelvben a 

szél hiánya). És ezt a teljes szabadságot, amit ön irigyel tőlem, én utálom, lemondanék róla 

szívesen. Jobban szeretnék messze lenni, elvarázsolva magam, elkezdeni egy lüktető 

történetet, amit éppen akkor találok ki. De semmi, csönd van. Egy szellő sincs. Jó, leállítom 

magam. Nem akarom önt untatni a gondjaimmal. El szeretném mondani (gyerünk, rajta, 

bátorság!), hogy nagyon örülök, amikor látom a nevét, amint megjelenik az elektronikus 

levelezésemben.  

                                                             
3
 Mouron község neve a mourir igét juttatja eszünkbe, aminek a jelentése meghal. 



   Nem, nem ismerem Sarthe-ot. Kellene? És igen, soha nem teszem meg regényeim 

helyszíneként azt a vidéket, ahol lakom. Pedig szép, a Drôme vidéke. De hogy a kitalációim 

háttere legyen, azt biztosan nem! Nem tudom, miért. Valójában nem tudok válaszolni erre a 

kérdésre. A miérttel kezdődő kérdések idegesítenek. Általában az emberek sokkal okosabbnak 

képzelnek engem, mint amilyen vagyok. Mindig kedvem lenne így válaszolni nekik: sikerült 

megírnom néhány olvasható regényt, de ne kérdezzék meg, hogyan csináltam! Ha az írást 

könnyű lenne megmagyarázni, írni is könnyű lenne, miközben pedig ez nehéz. Te jó Isten, 

milyen nehéz!   

 

   Számítottam arra, hogy különbözött a többi fiataltól. Könnyen el tudom képzelni a 

szenvedéseit és a kétségbeesés könnyeit. A fiatalok úgy tudnak viselkedni, mint az elképesztő 

kis fasiszták, amikor bevetik magukat. Én nem voltam vad. Én túlzottan, elképesztően, 

reményveszetten, végérvényesen… félénk voltam. Különösen a lányokkal szemben. Nem 

féltem, hogy nemet mondanak (egyáltalán nem voltam csúnya), attól rettegtem, hogy igent 

mondanak. Ezért tettettem magam, mintha nem érdekelnének. Néha elképzelem magam előtt 

karöltve, felsorakozva őket, az összes széplányt, akik az enyémek lehettek volna, de nem 

lettek, akiket a karomban tarthattam volna, ölelhettem volna, szájon csókolhattam volna és 

ágyba vihettem volna: barnákat, szőkéket, moletteket, vékonyakat, fehér- és aranybőrűeket. 

Ehelyett magányba vonultam. Beleszédülök, ha erre gondolok! Íme. Mindenkinek a maga 

nyomorúsága ugye?  

   Nem kétlem, hogy vannak barátai, akiket meg is érdemel. Nekem kevés van. A legjobbak 

messze vannak, vagy meghaltak. Sajnálom, hogy ezekkel a szavakkal zárom soraimat. 

   Be is fejezem. Elmegyek moziba. Majd elmesélem. 

 

   Nem kérdeztem meg, mik ezek a legújabb események. Majd legközelebb. Van időnk, 

nemde? Addig is táncoljon, énekeljen, csókoljon meg azt, akit akar!
4
 

   Pierre-Marie 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak                            

                                                                                                                           2013. február 28. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie! 

   A náthám súlyosbodott tegnap óta és a híres teáimnak (pedig ismertek Sarthe egész déli 

részén) sincs semmi hatásuk. Így most két könnycsepp és két zsebkendőhasználat között írok 

önnek, a fejemben pedig sűrűbb köd uralkodik, mint az ablakomon túl. De nincs jelentősége, 

hiszen nincs semmi kötelezettségem: még ágyban is tölthetem a napot, ha úgy adódik. Csak 

azt remélem, hogy van annyi a fejemben, hogy tudok írni önnek néhány összefüggő 

mondatot!  

   Elsősorban: kérem, hagyja ott a vaskos borítékomat a bankszámlái és a kiadói szerződései 

között. Ez annyira abszurd és ellentmondásos, tudom: majd összetöröm magam, hogy a 

kezébe kerüljön, most pedig sajnálom, hogy ott van. A nők gyakran variálnak, ahogy a 

közmondás mondja… De az igazság az, hogy az önnel való nem várt levelezés nagy öröm 

számomra, és nem kétlem, hogy ez az öröm véget ér, ha ön felfedi a boríték tartalmát, amit 

küldtem. 

                                                             
4
 Az író az ismert francia gyermekdal szövegére céloz. 



   Nem értek semmit az alkotáshoz. Ez egy titokzatos terület, amely olyan típusú embereknek 

van fenntartva, akiken én kívül állok. A másik oldalra helyezem magam, én a terembe való 

vagyok, nem a színpadra. Szóval nem értem, hogy utálja azt a szabadságot, amivel 

rendelkezik. Elnézést, Pierre-Marie, de az a benyomásom, mintha egy elkényeztetett gyerek 

sajnálkozását hallanám. Szenved az ihlet hiányától, oké, de ez ok lehet arra, hogy gyűlöli azt, 

amit az emberek többsége irigyel öntől? Ön választotta, hogy író lesz, nem? Akkor vállalja! 

Legyen író a csöndben és a zűrzavarban, legyen író szó nélkül, vessző nélkül. Élje meg ezt a 

szenvedést ugyanolyan intenzíven, mint a részegítő pillanatokat, amelyek most hiányoznak: 

ez az ár, amit meg kell fizetni!  

 

   Úgy ítéli meg, hogy kegyetlen vagyok? Írja ezt a keménységet a náthám számlájára: 

gátlástalanná tesz, mintha részeg lennék és kedvem támad provokálni önt. Nos, híres író úr, 

mondja, mi akadályozza meg, hogy vágtasson a lovaival! Mondja, mi okozza a félelmét? És 

ha a kérdéseim dühítik önt, rajta jöjjön ellenem, szabaduljon fel, meg tudja tenni, én elég 

párnás vagyok! Szomorúvá tesz, ha érzem, hogy ön szomorú, és mindent tekintetbe véve, azt 

szeretném, ha dühös lenne. Ne mondja nekem, hogy nincs semmi oka, hogy dühös legyen, 

nem fogok hinni önnek.   

   Félénk fiatalnak mutatja be magát, ami nem lep meg. Az írók természetesen félénkek, úgy 

vélem, egyébként rockénekesek vagy színészek lennének. Ezzel együtt nehezen tudom 

elképzelni, hogy annyira ügyetlen lett volna a lányokkal szemben, akiket meg is kaphatott 

volna! Nem azt olvastam valahol, hogy háromszor nősült? 

   Hogy jó példával szolgáljak, és minthogy rólam semmit nem ír az internet, most én 

következem, hogy lemeztelenítsem magam: én is voltam férjnél. Egyszer és egy szemét pasas 

volt a férjem. Annyira féltem a visszautasítástól kamasz koromban, hogy az első jöttment 

karjaiba ugrottam, akinek megtetszettem és ez katasztrófával végződött. De ez egy régi 

történet, már kigyógyultam belőle. Mára megértettem, hogy először magamat kell szeretnem 

ahhoz, hogy mások szerethessenek, ami nyilvánvaló igazság, mégis az elfogadásához harminc 

év kellett nekem. Nos, ahelyett hogy ostoba módon a szőke hercegről álmodoznék, ápolom a 

barátságot, a kapcsolatokat és találkozgatom azokkal, akik jók velem. Beszélgetek a kis öreg 

nénikékkel és bácsikákkal, akik a kis falu padjain unatkoznak, bevásárolok és házhoz viszem 

nekik az árut, segítek nekik kicserélni egy villanykörtét, megigazítom a fekhelyüket. 

Egyáltalán ne gondolja, hogy szent vagyok! Ó, nem! Csak egyszerűen új és nagyszerű 

tapasztalatokat kerestem: adni egy kis időt, figyelmet, egy kis segítséget ugyanannyira feltölt 

(és még jobban), mint a chips vagy keksz csomagok tömkelege, amit elnyeltem csak azért, 

hogy a nyugtalanságomat csillapítsam. Azóta, amióta figyelmes vagyok másokhoz, hiszi vagy 

nem, de fogyok! Még nem annyira, hogy indulhassak a Sarthe-i szépségverseny helyezéséért, 

de nincsenek is ilyen ambícióim… 

 

   Végül befejezésként, kedves Pierre-Marie, megígérem, nem fogom többé megkérdezni, 

hogy «miért», sem azt, hogy «hogyan» érte el, hogy csodálatba ejtsen minket a regényeivel. 

Esküszöm, le is kopogtam! Ellenben, mivel nem tiltotta meg (még nem) hogy megkérdezzem, 

miért és hogyan került az írásnak ebbe a «zsákutcájába», folytatom a heccelését ezzel a 

témával kapcsolatban. És el fogom mesélni, ha megkérdezi, hogyan kerültem én magam is 

oda, hogy zsákutcában lakjak. És itt nyomorogjak kilenc éven át… Tegyen úgy, ahogy én: 

selejtezze ki a holmiját, csomagolja be azokat, amelyekhez van elegendő doboza, dobja ki a 

többit és költözzön! 

   Te jó ég, most veszem észre, hogy az a ködös állapot, amelyben elkezdtem írni ezt a levelet, 

kezd feloszlani: az, hogy önnek írok, gyógyító hatású. Ön hatásosabb lenne a gyógyteánál? 

   Várom a karmolásait és az ökölcsapásait… és annak a filmnek a kritikáját, amit tegnap 

elment megnézni nagy áhítattal.  



 

   Az ön fontoskodója: 

   Adeline 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                      2013. március 1. 

 

 

   Kedves Adeline! 

   Elrettentő név, az aláírás! Micsoda ritmus! Milyen féktelenség! Elakad a szavam tőle! És 

önnek nincs semmi köze az alkotáshoz? Hogyisne! Tudja-e, hogy egy csomó olyan író létezik, 

akiknek az egyetlen hibájuk, hogy soha nem írtak semmit? Meggyőződésem, hogy a 

hétköznapokon simán elmegyünk a majdnem Proustok, Kafkák, Faulknerek mellett, akik nem 

tudják ezt magukról és megmaradnak ingatlanügynököknek, judo-tanároknak, vagy 

autóvezető-oktatóknak. És nem is túlzok. Ellenben ismerek sok olyan írót, akik csak saját 

maguk gondolják magukról, hogy ők írók, de ez már egy más téma. 

   A filmkritika? Ó, jaj, elaludtam néhány percen belül. Korábban soha nem történt ez meg 

velem. Ne csúfolja sem az öregeket, sem a gazdagokat, ön is azzá válik, sokkal korábban, 

mint azt várná (főként öreggé). Az álmosság, egy ellenállhatatlan valami, ami ellen nem tud 

az ember küzdeni, kivéve, ha gyakori pofonok közepette, önmagunkat ösztökélve kiáltozunk, 

de a közönség kellős közepén, egy mozi teremben ez nem jól jön ki. Fel- felébredtem egy 

kicsit, majd újra elszunyáltam. Nem értettem semmit a filmből. 

   La donna è mobile
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, igen, valóban. És most, hogy már nem akarja, hogy kinyissam a 

borítékot, ostoba dolog, de kedvem lenne megtenni! Olyan vagyok, mint a fiatal hölgy a 

Kékszakállú herceg várában a kezében a kulccsal a kis szobához. De nyugodjon meg, nem 

fogom kinyitni az engedélye nélkül. Túlságosan félek a hentes kampójára felakasztott halott 

emberek látványától.  

   Hete-havat összehordok. Ne higgyen el mindent, amit rólam olvas. Hogy háromszor 

nősültem? Ez nem igaz, négyszer! És hat gyerekem van. Egy az első feleségemtől, kettő a 

másodiktól. Három a harmadiktól. Mindegyik nő, akivel együtt éltem, azt akarta, hogy legyen 

gyerekünk, és tudja, mindegyik azon igyekezett, hogy felülmúlja az előzőt a gyerekek számát 

illetően. Mindig nagy, rumlis, saját gyerekeim zsivajától (én magam békés és csendes vagyok, 

de csak kiabáló gyerekeket csináltam) és feleségeim más férjektől való gyerekeinek lármájától 

hangos házban laktam. Rajta, bemutatom magam önnek pofátlan alak módjára: néhány sorban 

összefoglalom mindegyik házasságomat. Ez mulattatja önt? Kezdem. 

   Az első feleségem. Észrevétlenül kaparintott meg, talán úgy, mint ahogyan ön is tette azzal 

a szemét alakkal, aki nagyon akarta önt. Tehetségesen játszotta el nekem a partitúráját: csinos, 

konyhaszerető, kíváncsi, huncut. Majd amikor már az ujjamon volt a karikagyűrű, átváltozott. 

Vége a bemutatásnak! Nem kérek tapsot. 

   A második feleségem. Már nem emlékszem, miért vettem el, de nagyon jól tudom, miért 

hagytam el. Mindenhol, ahol én jól éreztem magam (könyvesbolt, találka barátokkal), ezt 

kérdezte: Megyünk, Cicuskám? Nyolc évig bírtam.  

                                                             
5
Olasz: Az asszony ingatag  



   A harmadik feleségem norvég volt (még mindig az). Kultúrák összeütközése. Jó 

barátokként váltunk el. Gyerekeink kétnyelvűek. Időnként látjuk egymást. 

   Nem írok a negyedik feleségemről, az egyedüliről, akivel nem voltak gyerekeink (a kora 

miatt nem lehetett). Egy másik alkalommal esetleg. Mihelyst elkezdek róla beszélni, mintha 

bombára lépnék. Nem, majd máskor.  

   Több kérdésére még nem is válaszoltam. Az irodalmi válságom? Megmondom az egészen 

nyers valóságot, és úgy, ahogy a közönségemnek nem tudom elmondani. Készen áll? Már 

nem érdekel az, amit írok. Puff! Mit lehet ehhez még hozzátenni? Már nem hiszek a 

szereplőimben. Bosszantanak, kidolgozatlanok, éppen csak vázlatosak. És utálom magam 

azért, hogy én magam futkossak utánuk és a szegény kis történetük után. Az emberek el sem 

tudják képzelni azt a fejetlenséget, amit ez egy írónak jelent. Az egyetlen ehhez hasonlítható 

esemény egy férfi számára talán az a pillanat, amikor számot vet arról, hogy már nem képes a 

szeretkezéshez. Hó, hahó! Fellelkesültem! Lassabban lovacskám! Az ön féktelensége 

ragályos, szavamra! Az a szórakoztató ebben a dologban, hogy miközben így írok önnek, egy 

kissé éppen azt az örömét érzem az írásnak, ami már hónapok óta elhagyott. Csekély dolog, 

félig emlék, félig ígéret. De jó. Akármilyen is lesz a levelezésünk, köszönöm önnek, kedves 

influenzás Sarthe-i Hölgyem. 

   Igen, szeretnék többet tudni önről, arról, ki vetette önt ebbe a nyirkos barlangba. Mesélje el, 

kérem. És hová indul most, megújulva? Barcelonába? 

   Cseng a telefon. El kell köszönnöm mára. 

 

   Az ön híres írója: 

   Pierre-Marie 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nek 

                                                                                                                            2013. március 1. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie! 

   Úgy találom, hogy ön túl jó formában van ahhoz az öregemberhez képest, akinek leragad a 

szeme a moziban! És örülök, hogy a lelkesedésem megfertőzte önt: bacilusnak jó.  

   Nem vagyok orvos (sem autós iskola oktatója, sem judo tanár, ó nem!), de önt olvasva, 

megállapíthatom, hogy a közeli jövőben kigyógyul a betegségéből. Higgyen nekem, ösztönös 

lény vagyok, és ha tudok messziről segíteni önnek újból nyeregbe szállni (a lovas metaforánál 

maradva határozottan…), az nagy megtiszteltetés lenne számomra. Nekem dedikálja a 

következő könyvét? Valahogy így «A nagydarab Sarthe-i nőnek, aki rám talált a nagy 

borítékkal»? Ez bosszantaná az önt kedvelőket és féltékennyé tenné őket: el tudnám viselni 

ezt a kis örömöt. 

   Mióta bosszantják önt a szereplői? Mióta veszítette el az ihlet tüzét? Akar egy öngyújtót? 

Tervezem, hogy lemondok a dohányzásról (egyéb újdonságok mellett). Mihelyst ez sikerül, 

eljuttatok önnek egy gyufásdobozokkal tele csomagot és beleteszem a jó öreg Zippo 

öngyújtómat, amit az apámtól kaptam. 

   Hát mivel ön jól elszórakoztatott engem az ex nejei portréival (micsoda galéria! majd 

visszatérek ide!), most rajtam a sor, hogy én is mulattassam egy családi történettel. Korábban 

sosem, de tegnap este régi fotókat exhumáltam, amelyek a pince egyik sarkában már majdnem 



elporladtak, és szemben találtam magam egy fantommal: pontosabban az apám szellemével. 

Igen, hiszek a szellemekben, mindenesetre úgy hiszem, hogy mindannyian valakinek vagy 

valaminek a megszállottjai vagyunk, és hogy utaljak az ön Kékszakállú herceg vára 

szobájának képéhez, ott volt ő, a sötétben, a kampójára felakasztva. Brr… 

   Mint minden lány, én is odáig voltam az apámért. Mindaddig, amíg el nem árulta a 

szeretetemet, 13 éves koromban, egyik áprilisi estén. Abban az időben egy párizsi 

külvárosban laktunk (a helyet Deuil-la-Barre
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-nak hívták – ha azt gondolja, hogy elkárhozott 

vagyok, öntsön egy kis szentelt vizet a számítógépére), és éppen buszra szálltam hazatérőben 

az iskolából. Elől ültem, az orrom szinte odaragadt az üveghez, hogy elkerüljem a többiek 

hangoskodását, amikor hirtelen, lentebb abban az autóban, ami a piros lámpánál várt, 

megláttam egy árnyékot, amit ezer közül is megismertem volna. 

   Az apám nem a mi autónkban ült, hanem egy kis kék színű R5-ös sofőr melletti ülésén. 

Mellette, a volánnál ülő személynek csak a térdét láttam és a farmernadrág egyik szárának a 

végét. Ez a térd mindmáig bevésődött szívembe. És tudja miért? Mert az apám éppen azt 

simogatta, fogdosta, tapogatta olyan rendkívüli módon, ahogyan a felizgult férfiak szokták 

csinálni. 13 évem távlatából, igencsak nagyon homályos ismeretekkel rendelkezvén a 

szexualitásról, olyan erős rosszullét fogott el, hogy az orrom vérezni kezdett. 

   A busz elindult, az autó szintén, eltűnt az apám is a közlekedés forgatagában. Az orromból 

ömlött a vér, a többi iskolás gyerek kiabálni kezdett, papír zsebkendő százait nyújtották felém, 

és olyan rossz állapotban szálltam le a megállóban, hogy alig álltam a lábamon. 

   Este nem lettem volna képes az apám szemébe nézni, azt mondtam, beteg vagyok és a 

szobámban maradtam. 

   A következő napokon próbáltam megszabadulni a rosszulléttől, és elfelejteni a képet a 

térdről. Megpróbáltam meggyőzni magam arról, hogy álmodtam az egészet, mindaddig a 

napig, amikor meglátogattam az apámat a kertészetben, ahol dolgozott és felfedeztem, kihez 

tartozik az R5-ös és a térd. 

 

   A szeretőjét Estébannak hívták. Fiatal volt, szép, spanyol, és szexre készen a muskátli és 

petúniasorok között. Jelenlétében az apám egy másik emberré vált. Csak a vak nem látta, 

hogy szerelmes volt. Mit tehet egy 13 éves lány egy ilyen nyilvánvaló ténnyel szemben?  

   Képzelheti a lelkiállapotomat, az undoromat és a kilók számát, amit felszedtem az 

elkövetkező időben azért, hogy el tudjam fojtani a titkot, ami emésztett. 

   Még két év kellett az apámnak, hogy legyen bátorsága elhagyni az anyámat. Nem Estéban 

miatt ment el, hanem Pierre, Paul vagy Jacques miatt, nem tudom. Soha többé nem láttam 

viszont. AIDS-ben halt meg, amikor 22 éves voltam. Olyan lepukkant életet élt, hogy szinte 

semmit nem hagyott maga után. Amikor kiürítettük a lakását az anyámmal és a testvéremmel,  

nem tudom, miért, én a Zippo öngyújtóját választottam. 

   Látja, csak súroltam a témát: azt kérte tőlem, mondjam el, hogyan kerültem a nyirkos 

zsákutcába, és én másról beszéltem. De az élet olyan láncolat, amit a láncszemek tartanak 

össze, mint az ön legjobb könyveiben! Majd egy másik alkalommal elmesélem azt is. 

   Ha elrontottam a hangulatot, sajnálom. Ön olyan könnyed hangú üzenetet írt, ami nagyon 

tetszett nekem. Vágyom a könnyedségre (minden téren!), biztosíthatom, de még nem 

érkeztem el odáig. 

   Próbálom elképzelni önt a nagy rumlis házában, a hat kölyökkel, akik elcsenik a 

svájcisapkáját és a sok feleséggel, amint hajhásszák önt! Hogyan tudott írni ilyen zűrök 

közepette? 

   A második felesége nagyon megnevettetett! Igazán komikus egy olyan írót, mint ön, úgy 

bemutatni, mint aki vagy hálósapka… vagy egy galád kasztráló hölgy társaságában van, 
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válasszon. Jól tette, hogy elmenekült, még ha nekem még mindig fájdalmas is olyan 

emberekkel találkozni, akik elmennek – most már érti, miért. 

   A norvég felesége jobbnak tűnik, bár nem ismerek semmit Norvégiában. Feltételezem, hogy 

az önök három gyermeke szőke, nem fázósak, és tudnak síelni. 

   A negyedik felesége jobban érdekel, természetesen. Égek a kíváncsiságtól. De nem akarom 

önt zavarba hozni, képzelem, még most is vele él együtt, és nem vagyok önnel bizalmas 

viszonyban. Mégis. 

   Mindenesetre az internet tele van badarságokkal, a már említett dolog miatt is így érzem. 

Négy házasság! Van még más tévedés is önre vonatkozóan? Olvastam például, hogy Nobelről 

is volt szó önnel kapcsolatban, ez igaz? (Lehet, hogy a norvég exe a zsűri tagja volt? 

Összeférhetetlenség?) 

   Mindezek után, mégis meg szeretném köszönni a bókokat, amelyekkel nyitotta az előbbi 

üzenetét. Hízeleg nekem, hogy ön szerint «írói vénám» van, ahogy szokták mondani. De azt 

nem mondanám, hogy alkotó vagyok. Mindaz, amit leírok önnek, az csak a valóság, így 

könnyebb. Nem vagyok képes kitalálni egy szituációt, szereplőket stb. Ha a mondataim nem 

túl ügyetlenek, az azért van, mert nagy olvasó vagyok, és mert szakmámból adódóan 

betegekkel is érintkeztem, nem csak szavakkal. De itt leállítom magam ma estére. Vár rám 

egy kis kimenő, és meg kell «szépíteni» magam: ez azt jelenti, hogy van mit a tejbe aprítani!         

   Elmesélem majd, ha megérdemli. 

 

   Baráti üdvözlettel (ha megengedi): 

   Adeline 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                            2013. március 2. 

 

 

   Kedves Adeline! 

   Kezdjük a technikai dolgokkal: a leveleiben a három pont átalakul nagy S betűvé. Nem 

zavar túlságosan, csak nem jövök rá, hogy miért. És szerencsére most keveset pontozott, hála 

Istennek, így annál jobb. Nem szeretem a három pontot, mégis bevallom, hogy több mint 

tizenötször fordul elő minden könyvemben. Akik használják a három pontot, olyanokra 

emlékeztetnek, akik mintha mindjárt verekedni akarnának, akik erőszakkal elkapják az 

ingujjunkat és azt üvöltik: jól jegyezzen meg vagy széttöröm a pofáját az ilyen hülyének! 

Valójában igen bosszantó lenne, ha hagynánk az ilyeneket harcba szállni. Továbbá a három 

pont megszállottjai azt sugallják nekünk: ó, ha tehetném, meglátnátok azt a csodás leírást, 

amit ide tudnék vázolni, meg az ütős dialógust, meg a ragyogó fejtegetést. Mindez a 

kisujjamban van, de jó, visszafogom magam. Ez alkalommal! Kedvünk támad azt súgni a 

fülébe: gyerünk hát, rajta öregem, ne fékezze tovább a zsenit, amit önmagában érez, és aki 

csak arra vár, hogy elénk tárulkozzon. Engedje ki és az irodalmi világot sokkolni fogja, 

garantálom önnek. 

   Nos és a szórakozás? Jó volt, a nátha ellenére? Tényleg elmúlt? Igen, biztosan, hála a 

mágikus gyógyteáinak. Megpróbálta bedörzsölni mellkasának felső részét levendulaolajjal? 

Ha nem is gyógyít, jó illata van és megnyugtat. 



   A története nagyon megérintett. Óh, a lányok és az apáik… (Szégyen rám nézve! Éppen 

most tettem ide három pontot, anélkül, hogy belegondoltam volna! De vallja be, ha nem 

teszünk három pontot annak a mondatnak a végére: Óh, a lányok és az apáik, akkor hová is 

tehetnénk? Sehová. Egyébként ezt kellene tanácsolni az íróknak: soha ne használjanak három 

pontot, kivéve egyes egyedül csak egy esetben, annak a mondatnak a végén Óh, a lányok és 

az apáik…) 

   Amikor elkezdtem olvasni a történetet, azon gondolkodtam, vajon miben árulta el az ön 

szeretetét ez az ember. Az, hogy szerette ezt az Estébant, semmit nem vesz el abból a 

szeretetből, amellyel önt szerette, a lányát. És egyébként jól mondja: 13 éves koráig odavolt 

érte és ő is önért bizonyára. Neki is joga volt megélni a saját szenvedélyét, nem? Jobban 

szerette volna, ha hű marad egy nem szeretett asszonyhoz, szerencsétlenül, megfakulva? De 

azután ezt írja: elment és soha nem láttam viszont, és itt valóban nincs több érv, ami megállná 

a helyét mellette, csak a szenvedés marad. És a chips és a keksz (amit ön már elkezdett 

mértéktelenül habzsolni ezelőtt az esemény előtt, ha jól értettem. Ó én alávaló, aki ahelyett, 

hogy megsajnálnám, az események kronológiáját tanulmányozom! Bocsánat.) Tartsa meg 

mindenképpen a Zippot. Egy napon talán megbocsájtja az édesapjának a megbocsáthatatlant 

és boldog lesz, hogy van tőle egy Zippo. 

   Hisz a szellemekben? Én nem. Pedig kellene, hiszen láttam egyet. Elmesélem, mivel az 

apámról van szó és ön is mesélt nekem az édesapjáról.  

   Az apám 1987-ben halt meg szívrohamban. Szép halál, ahogy mondani szokás. Hopp, jó éjt 

mindenkinek! Nincs hosszú betegség, nincs kórház, sajnálkozás, visszaesés, nincs hátul 

nyitott kórházi köpeny, amiből kilátszik a hátsó felünk, nincs altatásos műtét, így ébredés 

sincs a sápadt és sovány kezeket tartva a kezünkben minden jól történt, minden rendben van, 

papa. Nem, nincs semmi ilyesmi. Az apám lassan a földre rogyott, orral egy vadászüzlet 

kirakatának esve, Dieulefit-ben (Drôme-ban), 1987 telének egyik délutánján. Letérdelt. 

Szemüvege eléje esett. Az anyám, aki ott volt, először reflexből kezdte összeszedni 

szemüvegének darabkáit, ahelyett hogy vele foglalkozott volna, és ezért haragudott magára 

egészen az élete végéig: és én csak a szemüvegével foglalkoztam! Ó, milyen bamba voltam! 

Istenem, milyen bamba! Elmagyaráztuk neki százszor, hogy ez természetes reagálás. Hogy 

kétségkívül nem értette meg abban a pillanatban, mennyire nagy a veszély, és az agya 

védekező mechanizmusa indult be, mint amikor elájul az ember azért, hogy elkerülje a 

fájdalmat. Az agy azt mondta neki: semmiség, éppen csak a szemüveg, tehát így összeszedte a 

szemüveg darabjait, ez természetes anya. Igen, lehet, de milyen bamba voltam mégis! Az 

apám 75 éves volt, én pedig 35. Nagy fájdalom volt nekem, hiszen nagyon szerettem őt, nem 

feltétlen szeretettel, mint az anyám esetében, de szerettem nagyon, jó fej volt, no. Csak nem 

sikerült sírnom, sem a tragédia bejelentésekor, sem amikor a család megérkezett, sem a 

temetési misén, sem a temetőben. 

   Hónapok teltek el. Évek. 

   És egy szép napon Párizsban vagyok. Megyek a Cherche-Midi utcán. Esik az eső és az 

apámra emlékezem, ok nélkül. Különösen arra a téli estére, amikor a karjaiban hordozott a 

hóban. Jó, ezt is el kell mesélnem, egyébként semmit nem fog érteni. 

   7 vagy 8 éves voltam, amikor megégettem a combomat egy szétpukkadt gumi ágymelegítő 

vizével. Tél volt, este, erősen havazott. Az apám a karjába vesz, visz a kis kamionjához, el 

akar vinni egy parasztasszonyhoz, aki tudja az effélét gyógyítani, a hegyekben. Menetközben 

felveszi egyik haverját, az asztalost, és már hárman megyünk, én a két férfi között ülök. Jár az 

ablaktörlő. Imádkozunk. Nem fogunk odaérni, vagy igen! Én nagyon sírok, rettenetesen ég a 

combom, a hasam. Az asszony udvara be van temetve hóval. Az apám visz engem. Bent sötét 

van, Az öreg hölgy felvitet az emeletre. Lehúzom a nadrágom és elkezd imádkozni, suttogni. 

Ujjai érintik a bőrömet. Amikor indulunk vissza, már nem sírok. Kétszáz méter után 

megállunk a faluban, ahol egy kávézó még nyitva van, látjuk a fényt az ablaktábla mögött. 



Várj itt, mondja az apám, iszunk egy pohár bort és visszajövünk. Várok némán a kamionban, 

de nem több mint egy perc múlva jön az apám egyedül. Gyere, mondja, és a karjaiba vesz, 

harmadjára. A kávézóban hat vagy nyolc ember van, bort isznak, de ami különös, hogy 

nagyon magasan, egy polcon, a plafon alatt van egy tévé. És ez Az Út A Csillagokhoz. 

Nagybetűvel írom mind a négy szót, mert nekünk otthon nem volt tévénk, és nekem 

gyerekként Az Út A Csillagokhoz a Tádzs Mahal volt, vagy a Riói Karnevál, vagy az északi 

fény és minden, amit akar, ami elbűvöli az embert. Íme, hát néztem Az Utat A Csillagokhoz-t, 

narancsszörpöt ittam szódával, a combom égett, kint hó takart be mindent és engem pedig az 

apám karja.  

   Röviden, megyek a Cherche-Midi utcán, miközben állandóan arra az estére gondolok. És a 

soha el nem sírt könnyek előjöttek. Bocsánatot kérek tőle, igazából nem is tudom, miért. 

Talán azért, hogy korábban nem sírtam. Hogy talán nem szerettem eléggé? Hogy nem 

mondtam neki, szeretem? És akkor hirtelen, ott terem mellettem. Azt mondja, ez nem baj, 

minden jól van, jó fiú vagyok. Ott van a hihetetlen fizikai valóságában, a szemüvege, az illata, 

a hangja. Megkérdezi, jól vagyok-e. Mondom, igen. Én is megkérdezem, hogy van. Azt feleli, 

megvagyok, megvagyok. Szeretném a karjaimba venni, de félek, hogy bolondnak néznek, ha 

az ürességet ölelem. Együtt megyünk a Cherche-Midi utcán, ami elég hosszú. Aztán 

lassacskán a jelenléte kezd fakulni. Még mielőtt eltűnik teljesen, elköszönök tőle. Amikor a 

szállodába érkezem, hihetetlen megkönnyebbülést érzek. 

   Igen, őrizze meg jól a Zippoját. 

   Már az édesanyám is elhunyt. Eredmény: egy nagy és kövér árva kisfiú vagyok (írtam már, 

hogy 1,92 m vagyok? 17 évesen is annyi voltam), akinek volt négy felesége, hat gyereke, és 

aki egyes egyedül megy moziba esténként. És el is alszik ott, néha.  

   Már megint nem válaszoltam egy csomó kérdésére, amiket feltett. Majd máskor. 

   Szívesen elfogadom a barátságát, kedves Adeline, és önnek ajánlom az enyémet. 

 

   Az ön nagy írója (1,92 m, emlékeztetem): 

   Pierre-Marie 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak                            

                                                                                                                        2013. március 2. 

 

 

   Mivel ön megadta nekem ezt a tiszteletet, úgy kezdem a levelemet, hogy Kedves Barátom. 

   Kedves Barátom! 

   Eszméletlen, hogy ön milyen! Nem tudja, mire kötelezi magát! Azonnal próbára is teszem 

egy kihívással, íme: mondjon nekem tíz jó érvet arra vonatkozóan, hogy az élet szép. 

   Pont tízet, ez elég lesz mára. A feladata: lelket lehelni belém a tegnap esti programom után, 

ami hajótörést szenvedett. Nem, várjon, igazságtalan vagyok! Találjon nekem kilenc jó okot, 

mivel az első már megvan: a barátja vagyok, és szerencsém van, hogy olvashatom az 

üzeneteit. 

   Amikor megláttam az utolsó üzenetét a postaládámban, egy fokkal vidámabb lett a lelkem. 

De mivel tegnap este 22 óra tájban jóval a béka feneke alá merült a tengerben, ez nem volt 

elég. Várom, hogy mentőövet küldjön nekem. 

   Ezzel szemben megígérem önnek, hogy nem fogom alkalmazni a három pontot, kivéve, ha 

újra az apámról kezdenék beszélni…! A leírt emlékei nagyon meghatottak. Bevallom, sírtam 

tőle. És nem a nátha miatt volt, úgy néz ki, meggyógyultam. Ez az ön szavai miatt (vagy hála 



nekik) volt: égés, hó, az édesapja karjai, a gyógyító, Az Út A Csillagokhoz, ott voltam. Ez 

lehetne egy könyv kezdete is nem? 

   És aztán a Cherche-Midi utcabeli mágikus tapasztalat után ne mondja többé nekem, hogy 

nem hisz a szellemekben. Ön kétségkívül kevésbé módszeres és elméleti gondolkodású, mint 

ahogy azt mondja. Ezer dolgot tudnék írni ezzel a témával kapcsolatban, de ma nem érzek 

hozzá erőt magamban. Képzelje el, hogy az Atlanti-óceán közepén lógok egy korhadt 

fadarabon, és akkor rá fog jönni, milyen a helyzetem. Korhadt, mint a fadarab vége. 

   Ha nem tud mondani kilenc jó okot, találja ki! Hazudjon! Önnek el fogom hinni. 

   Itt abbahagyom: kiéhezett cápák kezdenek mozgolódni körülöttem. 

 

   Az ön szerencsétlen barátnője: 

   Adelin a Titanicról 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                        2013. március 3. 

 

 

   Kedves hajótöröttem! 

   Megígérem a segítségemet még ma este éjfél előtt. Addig is kapaszkodjon a deszkába és 

mondja a cápáknak, hogy Sheffieldből származik, a cápák utálják az angol húst. 

 

Kitartás! 

Pierre-Marie (útrakészen a hóesésre) 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                            2013. március 3. 

 

 

   Mondtam, hogy írni fogok és be is tartom. Ez az egy jó tulajdonságom még megvan, a sok 

hibám között: lehet rám számítani. Ez az én jó oldalam. Életben van még? Bevallom, sokat 

gondoltam önre utazásom túlnyomó részében és igyekeztem nyugodt maradni és ez által 

megadni önnek is (próbálni legalábbis) a kért megnyugtatást. Milyen rettenetes dolog 

történhetett önnel este 22 órakor, a kimenő folyamán, amikor is szépnek kellett lennie? Csak 

úgy mellékesen, még mindig megkapónak találom, ha egy nő szépítkezik, bármi is legyen az 

oka ennek a próbálkozásnak és bármi legyen is az eredménye. Megható számomra, legyen szó 

kislányról, felnőttről vagy nagymamáról. Látom, amint festi magát, szépítkezik, készül 

valamire, látom a kérdő tekintetét a tükörben. És ha nem szép, az kétszeresen érint. 

   Igen, mi történt önnel tegnap este? Szerelmi csalódás? Ha igen, akkor ez az alak egy 

szerencsétlen barom, engedje meg, hogy ezt mondjam (vagy talán egy szerencsétlen buta nő). 

Akárhogy is van, nem érdemli meg önt. Valaki kövérnek szólította önt és hirtelen az évek óta 

emelt összes barikád leomlott, mint az első kismalac szalmaházának falai? Vagy egyszerűen 



csak összeroskadt egyféle halálos szomorúság valamely csapásától, ami ránk tör időnként ok 

nélkül? Ismerem ezt az érzést a gyerekkorom óta, a falum védőszentjének névnapi ünnepein 

kezdődött (óh, az a felfoghatatlan pompon), amiket ifjúságom meglepetéspartijai követtek, 

ahol én csak sétálgattam kétségbeesve és félszegen a magam egy méter kilencvenkét 

centijével, és amelyek ritka szép esküvői ünnepekkel végződtek, amelyeknek felnőttként én is 

részese lettem, elkövetve ezt a hibát. Egy nap elmagyarázom önnek, miért szeretem százszor 

jobban a temetéseket. Ha elfelejteném, emlékeztessen rá, rendben?  

   Igen, még mindig nem tudom, mi okozhatott ekkora bajt önnek tegnap 22 órakor és bármit 

is képzelgek, bizonyára az nem igaz. Megfigyelte már egyébként, hogy az élet több 

képzelőerővel rendelkezik, mint mi magunk? Ön tagadja, hogy alkotó szellem lenne, mert 

csak a valóságos dolgokat meséli el nekem, mondja csak, akkor én efölött lennék valaki, 

mivel hogy valótlanságokat találok ki. De tudja-e, hogy az olvasó fütyül a valóságra, éppen 

csak azt akarja, hogy a történet érdekelje őt. És amit ön ír nekem, az engem érdekel.  

   Találjak kilenc okot arra, hogy az élet szép?  Egyetlen egy nem elég? Nem akarok kibújni a 

kérése alól. Találhatnék önnek nagyon szép verseket, amelyben dicsőítik az életet, ez a 

munkám. Lenne benne mindenféle, a természetről, étkezésről, irodalomról, Mozart, 

Shakespeare, Cervantes és a Rolling Stones. De ha csak egy okot kéne találnom arra, hogyan 

élje túl még egy kicsit, mielőtt megadná magát a cápák hadának, ez lenne: ígérek önnek 

vicces, mulatságos, nevetséges dolgokat, jobbakat, mint az összes Lexomil, Prozac és 

Temesta együttvéve, bolondos kacagásokat, amelyektől még akkor is könnyes marad az 

ember szeme, miután jól kikacagta magát. Hisz nekem? 

   Most búcsúzom. A nyaralónkban kezdődik a karthauzi likőr ideje, a szomszédok újra 

szokásba hozták, majd elmesélem (vagy nem, mert az a benyomásom, hogy folyton folyvást 

kérdéseket teszünk fel és válaszokat adunk, és ezek halmozódnak, de hát nem is tudom, mi az 

ön foglalkozása és honnan vannak az ön szavai és fájdalmai. Ügyvéd? Logopédus? 

Tanítónő?). Kellemes, nyugodt éjszakát kívánok. Az angolok így mondják: sleep tight, don’t 

let bedbugs bite
7
. Nos, ne hagyja, hogy ezek a mocskos állatok felfalják! Zúzzon össze inkább 

engem! 

 

   Az ön magasröptű írója: 

   Pierre-Marie 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                           2013. március 4. 

 

    

   Kedves barátom, hegyi megmentőm! 

   Most csak nagyon röviden írok, még mielőtt lenne időm önnek részletesen válaszolni, hogy 

elmondjam: túléltem a cápákat. Tegnap a tyúkokkal feküdtem le és ma korán reggel van egy 

találkám. Fontos. Arra a vidékre megyek, ahol lakom, egészen a nagyvárosig. Elmesélem 

majd. Később találkozunk és nagyon KÖSZÖNÖM. 

 

   Adeline 

 

 

                                                             
7
 Angol: aludj jól és ne en hagyd, hogy az atkák megcsípjenek. 



  

   Adeline-től 

   Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                            2013. március 4. 

 

    

   Kedves Pierre-Marie! 

   Most jöttem vissza a nagyvárosból. Siettem szabadulni minél előbb a kötelességeimtől, 

hogy folytathassam a beszélgetésünket. Különös dolog: alig két hete ismerjük egymást, és 

hirtelen gondolni kezdünk egymásra. Ezt meglepőnek találom. De ön bizonyára jobban 

hozzászokott a levelezéshez. Arról gondolom ezt, hogy évek hosszú során át levelezett azzal a 

siket fiatal hölggyel. Mások is voltak? Van még három vagy négy levelezőtársa 

párhuzamosan mellettem (önnek több ambíciója van, hogy az olvasóival kapcsolatokat tartson 

fenn, nem tévedek ugyebár?) kivel beszélget még ide-oda csapongva? Ezrek közül én egy 

vagyok? 

   Azt hiszi, féltékeny vagyok? 

   Hát, igaza van, féltékeny vagyok! Felejtse el az indiszkrét kérdéseimet és levelezzen azzal, 

akivel akar, nekem viszont tartson fenn egy kis helyet. 

   Nem, felejtse el ezt is. Ha helyet reklamálok az ön életében, akkor egy dühös birtokló 

benyomását keltem vagy egy csipkelődő, szeszélyes bakfis lányét. 

   Azt hiszem, az ön élete annyira zsúfolt, annyira tele van! Utazásokat említ, több feleséget az 

életében, egy rakás gyereket, nem számítva a könyveit, és most egy nyári lakot, ahol a 

szomszédok várják az emésztést megkönnyítő ital elfogyasztását: egy ilyen átlagos személy, 

mint én, hogyan tud egy ilyen tömegbe beilleszkedni? 

   Óh, igen, elfelejtettem az ön átkelését a sivatagon… 

   Hívő? 

   Részemről én nem kaptam vallási nevelést, alig ismerem a Bibliát, de néhány kép megfogja 

a képzeletemet. Ön átkelt a saját sivatagán. És is átkelek az enyémen. Külön szenvedünk, 

küzdünk a saját démonainkkal, és pontosan ez a magányosság tesz egymáshoz közelivé 

bennünket.  

   Elég, abbahagyom a képzelgéseket és a példázatokat: elmesélem, mi történt péntek este. 

   Miután önnel befejeztem a levelezést, ahogyan írtam is, elmentem szépítkezni. Számomra 

ez egy nagy próba, mivel magamat rondának ítélem meg, még ha egyesek arra törekszenek is, 

hogy az ellenkezőjét bizonyítsák. Csak fél füllel hallgatom meg őket, a tükör kérlelhetetlen. 

Azonban egy bizonyos ideje, tanulgatom, hogy ne legyek ennyire kemény önmagammal 

szemben és elfogadok néhány javítgatást ott, ahol eddig úgy gondoltam, nincs semmi remény 

a javításra.  

   Nos, amikor fésülködöm: kibontom a formátlan lófarkamat, ami többnyire gúzsba köti a 

hajszálaimat, és használom a hajsütővasat, hogy egy kicsit hangsúlyossá tegyem a hajamat. 

Minderre számoljon máris egy negyedórát. Aztán kiszedem a szemöldökömet, ami persze 

nagyon sűrű, mint a legtöbb barna hölgynek. Számoljon erre öt percet – eléggé 

«szemöldökös» vagyok! Aztán kenegetem, bedörzsölöm, parfümözöm a kövér és nagy 

testemet: számoljon még öt percet és egy tubus hidratáló krémet. A sminkelés a 

legkellemesebb rész: alapozó, púder, szempillafestés, fekete tus, ajakrúzs. Nem vagyok 

szakértő, így eltöltök ezzel még egy negyedórát, és sohasem vagyok elégedett. Végül 

harisnyát húzok, felveszek egy fekete ruhát, egy pár puha finom cipőt. Képzelje el, amint egy 

41-es lábra felhúzom a hercegnői körömcipőt! 

   Röviden, egy órán belül kész vagyok. Szép nem, de ápolt és nőiesebb, mint általában.  

   Kimegyek a kolostoromból, autóba szállok és megyek a randevúra, amiről beszéltem. És 

mielőtt még többet írnék, tartozom egy kis magyarázattal. Biztosan kitalálta, hogy a történet 



mögött egy férfi lakozik. Elmeséltem már önnek az előző üzenetemben, hogy már keresztet 

vetettem a szerelemre és inkább a falubeli kis öregeknek szántam az időm nagy részét. Ez 

nagymértékben igaz, de mit akar: az emberi test gyenge. Nos ha nem is álmodozom a Szőke 

Hercegről, arról álmodozom, hogy időnként engem is kényeztessen egy erős férfikar. Ez 

ellentmondásos? Egy férfikar: nem ismerek ennél semmi gyengédebbet. Átengedni magam, 

belesimulni, érezni, ahogyan átölel. Nem is beszélek önnek a bolondozásokról (ez túlnőne a 

mi kölcsönös levelezésünk keretein), hanem csak a gyengédségről. 

   Nos, pénteken este, igen, megvolt a reményem, hogy érezzek egy kis gyengédséget. Az 

egyik barátnőm szervezett egy kis ünnepséget a születésnapja alkalmából, ahová mintegy 

húsz főt hívott meg. A meghívottak között volt a testvére, akivel már találkoztam három- 

vagy négyszer. Ő agglegény, idősebb, mint én, elragadó, de nem csapodár, gyermektelen, a 

községi bank kirendeltség-vezetője a mi szép kis vidékünkön. Össze voltunk «boronálva», 

ahogyan mondják, és bevallotta a barátnőmnek (aki a testvére, tud követni?), hogy örülne, ha 

viszontláthatna. Én is tudtára adtam, hogy nem hagynak hidegen a testvére szép szemei, így 

hát elmondta ezt neki többször is, és sietett, hogy megszervezze ezt a születésnapi partit abban 

a reményben, hogy összehozzon minket. Mindezek után, az ügy el volt rendezve.  

   Így tehát lázasan, teljes díszben, izgatottan arra a gondolatra, hogy valakinek a keze 

megérintsen, hogy Éva kosztümben lásson, a hurkáimmal, a redőimmel, a hibáimmal, de 

készen álltam a kalandra! 

   A barátnőm testvére már ott volt, amikor én megérkeztem. Jól gondolja, hogy nem álltam 

vele szóba azonnal. Először csipegettem a büfében, csevegtem a haverokkal, és főként: nem 

kevés pezsgőt ittam. És még egy pohár és még egy korty, stb. Szólt a zene, néhány pár 

táncolt, elképzeltem a pillanatot, amint elindul felém, hogy felkérjen, és minél inkább 

elképzeltem, annál inkább ittam. 

   22 órakor felmentem az emeletre hányni.  

   Felesleges megjegyeznem, hogy az összes erőfeszítés, amit azért tettem, hogy szép legyek 

és a frizurám is jó legyen, azon nyomban semmivé lett. Hánytam, ameddig csak bírtam, és 

még aztán is, alig álltam a lábamon. A falak táncoltak, a plafon forgott, szörnyűség. Senkinek 

nem szóltam egy szót sem, bementem a gyerekszobába ledőlni, (a gyerekeket elküldték a 

nagymamához a hét végére). Lerogytam egy kiságyra a Micky egerek és plüssmacik közé és 

elaludtam. Amikor felébredtem a kómából, hajnali 3 óra volt, a buli már majdnem véget ért. 

Diszkréten felszívódtam, nem is köszöntem el, semmi. Hazavezettem miközben imádkoztam, 

hogy a zsaruk ne állítsanak meg, majd újra lefeküdtem. 

   Amint láthatja, semmilyen ostoba hülye alak nem bántott: én magam vagyok az ostoba 

hülye alak. 

   Így tehát a maradék hétvégét azzal töltöttem, hogy szidtam magamat, utáltam magamat, 

kialudtam a szégyenemet és a részegségemet. Soha nem történt velem ilyen, most történik, az 

én koromban, micsoda ostobaság! Minden a félelem miatt. Sőt a rettegéstől, hogy mit szól 

majd hozzám a területi bank igazgatója. Szánalmas, mondhatja most. 

   Levonhatja a konklúziót, és igaza van, hogy jobban érzem magam a háttérben maradva 

önnel, aki messze van a hegyekben és teljesen alaktalan. Semmi kockázata annak, hogy 

megláthat: így tehát megmutathatom magam. Most, hogy olyannak lát, amilyen vagyok, 

tanúsít felém még egy kis tiszteletet? Legrosszabb esetben egy kis könyörületességet? 

   Ma reggel mégis rám talált egy napsugár: a fontos ügy, amiért a nagyvárosba utaztam! 

Örömmel jelentem be: a nyirkos házam, a zsákutcás kolostorom EL VAN ADVA. Elmentem 

aláírni a papírokat a közjegyzőnél, és néhány hónapon belül szedni kell a sátorfámat. Hú! Egy 

nagy súly esett le a vállamról, ha tudná. 

   Ezt a házat nem én választottam. Az anyám öröksége. Semmi nem nyomasztóbb, mint egy 

örökség, amikor az ember saját szárnyait szeretné kipróbálni: rosszabb, mint egy kötél, hogy 

felakassza magát. Azt hittem, nekem kell a család emlékét gondozni az életem árán is, és itt 



kell eltemetni magam. Ennek vége. Minden jót az angoloknak, akik átveszik a helyemet. 

Jelenleg nekem az marad, hogy eldöntsem, milyen ég felé van kedvem repülni. Ajánlotta 

nekem Barcelonát: miért? Nem is beszélve a katalán nyelvről (egyik más idegen nyelvről 

sem, egyébként) és a szakmai tevékenységem szempontjából sem lenne egyáltalán praktikus 

az idegen nyelv. Legfeljebb, ha foglalkozást is cserélek, miért ne? 

   Egyébként ön hogy van? Gondolt-e már arra, hogy mást csinál? Szívesen látnám 

tőrnyelőként, medveidomárként vagy autóversenyzőként. Ne feledje, azt ígérte, hogy 

megnevettet! 

   A kórusom vezetője (ma este megyek énekelni, ez jelenti most nekem a legnagyobb jót) azt 

mondja mindig, hogy nevessünk a lehető legtöbbet, az lazítja a rekeszizmot, és bátrabban 

énekelünk. Nos, hát igaza van: nevessünk! 

 

   Szeretettel üdvözlöm. 

 

   Az ön nem túl büszke levelezőtársa: 

   Adeline 

   Ui: Mozart, Shakespeare és Cervantes bizonyára szimpatikusak, de ők soha nem válaszoltak 

volna az e-mailjeimre. Tehát ön a kedvezményezettem! 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                           2013. március 5. 

 

    

   Kedves Adeline! 

   Ebben a pillanatban értem haza egy hat órás gyalogtúráról. Így sajgó háttal, de oxigéntől 

túláradó aggyal írok önnek. Óh, szegény! Sőt, ó szegénykém, ahogy a férfi mondja a Seguin 

úr kecséjé-ben. Elképzelem önt, amint a plüss állataival ott fekszik a kiságyban és nagyon 

sajnálom. Igen, ez majdnem annyira rossz, mintha visszautasították volna, mert így saját maga 

menekült el! Nem, végül is ez így jobb, legyünk optimisták, mert ez reményt ad egy második 

esélyre. Látja, azt írtam, hogy legyünk optimisták, anélkül, hogy gondolkoztam volna, a 

többes szám első személyt használtam, és nem a másodikat, mintha egy olyan küzdelemről 

lenne szó, amiben osztozunk. Majd én kihúzom a csávából, kicsikém! Végül is a barátnője 

testvére, ez a bankigazgató semmit nem látott az ön átmeneti lerobbanásából. Nézze a jó 

oldalát a dolognak, a kutyafáját! Nem is lát, nem is ismer, berúgok egy kicsit, teszek egy kis 

kört a mosdóban, szintén még inkognitóban bóbiskolok egy kicsit Mickey-vel, és hopp, 

diszkréten lelépek. Semmi nem tört össze, semmi kompromittáló, csak egy kis késleltetés. Ez 

a barátnő, ha tényleg az, ki fog eszelni önök számára egy második lehetőséget és ott eljátssza 

majd a főszerepet! A Don Pérignon pezsgőt majd lecseréli barack italra, és a nyakába ugrik a 

bankárjának! Lehet, hogy ő félénk. Sok férfi így van ezzel, gyakorlatilag meg kell őket 

erőszakolni, hogy jusson valamire velük, le kell vetni a nyakkendőjüket, az ingüket, és a 

többit, meg kell fogni a kezüket és oda tenni, ahová ön akarja, hogy legyen. Ismerős a helyzet, 

hogy ezt mondhassam, az én első kis barátnőmnek le kellett tépnie rólam a nadrágot. 

Bocsánat, elragadtattam magam, úgy tűnik, túl messze mentem. 



   Azt képzeli, hogy tudnék másokkal is levelezni önön kívül, és hogy zsonglőröznék 

közöttük, mint ahogyan egy nőcsábász férfi művészi módon teszi ezt a szeretőivel, anélkül, 

hogy le ne buknék? Bánt, hogy így gondolja, de az önbizalom hiányának a számlájára írom 

ezt. Nos, az igazság: nem, senki mással nem levelezek, és ez a levelezés önnel nagyon sokat 

jelent nekem. Semmihez nem hasonlítható, amiben részem lett volna eddig. Az ír hölgy? 

Semmi különös. Értékeltem az őszinteségét, az egyszerűségét, de nagyon rövid levelekről volt 

szó. Nos, akarja tudni, miket írtunk egymásnak? Ő elmesélte, mi történt vele, én is leírtam, 

ami velem történt. Követtük egymás dolgait. Részvéttel voltam gyerekeinek betegsége iránt. 

Ő gratulált nekem, amikor megjelent egy könyvem. 

   Önnel ez teljesen más. Igazi örömöt jelent, amikor önnek írok és idegesít, ha el kell 

halasztanom valami miatt a levélírást. Talán megérti. Amikor regényt írok, törekszem a 

következetességre, a felépítésre. Most épp ellenkezőleg, kalandozhatok bármerre a kedvem és 

az ön kedve szerint, elfelejthetem a megalkotott szereplőimet, és nem kell követnem a 

sorsukat a következő alkalommal, ha nem akarom. Részegítő szabadságot érzek. Mindenféle 

irányba mehetnek és ez a gyorsaság, rendezetlenség nagyon tetszik nekem. 

   Szeretem azt a szűkmarkúságot is, ahogyan ön megmutatja magát előttem. Nem ismerem a 

foglalkozását, soha nem láttam az arcát, de tudom, mit csinált azon a péntek estén, március 

elsején. Ki tudja még, rajtam kívül? Mit fog még nekem elmesélni? Merrefelé halad? És hová 

tartok én, aki már elmesélte önnek a saját Útját A Csillagokig?  

   Nem akarom, hogy összehasonlítsa a kettőnk életét, úgy gondolván, hogy az enyém 

biztosan ezerszer izgalmasabb, mint az öné, kérem, ne tegye. Volt négy feleségem, igen, de 

nem egy időben! A gyerekeim felnőttek, elmentek. 2010. október 28-a óta egyedül élek itt a 

házamban, íme, most már ezt is tudja. Sőt még kutyám sincs. Csak egy gőgös macskám. Az 

engem körülvevő zajos, túlburjánzó élet már a múlt. A média felkéréseit szinte mind 

elutasítom, mert nincs semmi új mondanivalóm, és szégyellem magamat ismételni. 

Szégyellek magyarázkodni, hogyan és miért, és kinek a hatására és milyen helyiségben és a 

nap melyik percében írok, amikor nem írok semmit. Korábban a könyveim között egy év telt 

el, aztán most meghaladtam a kettőt, a hármat. Rajta, nézze meg az életrajzomat, Adeline, és 

meglátja az utolsó publikációm dátumát. Nos, hát kérem, hagyja mindezt az én hírességemet, 

az oly eseménydús és gazdag életemet. Ez már nem jelent számomra semmit. 

   Az étterem azon része, ahonnan írok, éppen most telt meg körülbelül húsz vidám vendéggel, 

akik annyira jól érzik magukat, hogy a hasukat fogják a nevetéstől, mint Brel mondja 

(irigykedem az efféle mondatokra, mint ez is itt!). Igencsak nehézségeim lesznek a levélírás 

folytatásával. A nyaraló, ahol vagyunk egy hatalmas épület, több kis apartmannal, és van ez a 

közös helyiség a földszinten, az egyedüli hely, ahol van internet kapcsolat. Ez a helyzet, már 

nem nevetnek, nyerítenek. Búcsúzom. 

 

   És legyen, én is szeretettel üdvözlöm önt. 

   (Hogy hívő vagyok-e? Nem hiszem.) 

   Pierre-Marie (akinek a pulcsija kezd rettenetes szagot árasztani) 

 

 
    

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                       2013. március 7. 

 



 

   Kedves Pierre-Marie! 

   Milyen különleges és jó barát ön! Bátorít, vígasztal és most azt ígéri, hogy a 

házasságközvetítő szerepét is eljátssza! A barátnőim sem csinálnák jobban, mint ön. 

Bizonyára ön nem azokhoz a férfiakhoz tartozik, akik minden áron elutasítják a nőies énjüket, 

kételkedtem ebben egy kicsit, tudja meg. Egy férfi, aki bevallja a félénkségét, egy férfi, 

akinek meg kell fognia a kezét és «oda tenni, ahová kell» és aki sír a zsúfolt utcán, miközben 

az édesapjáról beszél, nem törődve a járókelők tekintetével, nem lehet egy macsó. Talán naiv 

vagyok, de nekem úgy tűnik, hogy az írás bizonyos alázatot kíván és hogy az írók abba az 

irányba haladnak, hogy bevallják gyengeségeiket, hibáikat, sebeiket. Az írás alapanyaga innen 

kell, hogy jöjjön, nem? A léleknek ezekből a nyílásaiból, ahonnan a szenvedéseink ömlenek. 

   Ón, ne, ne! Állítson le, lírai lettem! Ez az ön közelében lévő hegyek hatása, amelyek 

messziről megrészegítenek, mondhatnánk. 

   Mivel megkért rá, megnéztem az életrajzát kedves barátom. És észrevettem publikációinak 

lassulását: igazat mondott. 1984-ben, volt az első regénye, láttam, hogy cikkeket is publikált 

és részt vett egy novelláskötet kiadásában is. 1985-ben két regény! 1986-ban csak egy, de 

milyen csodálatos! Bevallom a Kastély a ködben az egyik kedvencem, azért ez, mert akkor 

léptem be az ön világába. Emlékszem arra az ámulatra, amit a könyv olvasása keltett, 

nevezetesen, amikor elmeséli a vágóhídi híres jelenetet. Beleremegtem! 

   Aztán határozott szabályszerűséggel publikált tíz éven át. Aztán egy «lyuk»: semmi 1997 és 

2000 között. Kíváncsivá tett. Mi történhetett önnel ezalatt a három üres esztendő alatt? Ha egy 

korábbi válságról volt szó, akkor ma se aggódjon, hiszen akkor is visszanyerte a következő 

években az írás korrekt ritmusát, egészen a Goncourt-díj elnyeréséig 2005-ben. A dátumokat 

nézve azt gondolnánk, hogy ez a díj lassította le önt. A díjazottak nehézkesebbek lennének, 

mint azt képzeljük?  

   De ami főként a szemembe ötlött, az a dátum, amit ön is említett kíméletlen pontossággal: 

2011. október 28. Biztos vagyok abban, hogy még a hét napjára is emlékszik, sőt még az 

órára is, amikor egyedül találta magát a nagy házában… Egy embernek, aki, úgy tűnik, 

mindig a családi sürgés-forgás közepette élt, ez a kegyetlen egyedül maradás olyan lehetett, 

mint a bomba robbanása, nem? És valóban ön gyakorlatilag semmit nem publikált azóta! Nos, 

kedves Pierre-Marie, ostobaság azt feltételezni, hogy az ön sivatag átkelése egybeesik érzelmi 

életének egyik fordulópontjával? Megvetéssel említi a macskáját, ez azt jelenti, hogy teljesen 

el fog merülni az egzisztenciális válságban! 

   És hogy megértem önt! 

   Ami engem illet, le kellett állítanom a hosszúra nyúlt betegségemet, hogy szembe tudjak 

nézni a saját a válságommal. Parlagon vagyok. Semmit nem csinálok a napjaimmal hónapok 

óta, kivéve, hogy az édesanyám emlékeit rostálgatom. Várok arra a pénzre, amit a kolostorom 

eladásáért kapok, az egyedüli luxus az, hogy beiratkoztam az említett kórusba és táncórákra 

járok. Így kétszer hetente kibújok a magányomból és hagyom, hadd szórakozzon a testem, ez 

elég nekem jelenleg. 

   Visszatérve arra a részeg estére, amelynek egy epizódját elmeséltem, még csak nem is 

válaszoltam a barátnőm üzeneteire, amiket hagyott nekem. Nyugtalankodik. Venni fogom 

hamarosan a fáradságot és felhívom, de megmondom neki, hogy a testvére nem érdekel. 

Nyilvánvalóan nem állok még készen egy szerelmes éjszakára. Gyávának talál? Olyan 

vagyok, mint azok a megsértett állatok, akik görnyedten elbújnak az odújukban és nyalogatják 

a sebeiket. Amíg nem teljes a gyógyulás, minek kockáztatni? És hogy mindent elmondjak, 

iszonyodom a banki dolgoktól. Lefeküdni egy bankárral, siralmas ötlet volt, a testem jelezte 

ezt elég határozottan.  

   Ellenben, amint ön is láthatja, valóban boldog vagyok, hogy írhatok önnek és olvashatom a 

válaszait. Különösen, amikor azt írja, hogy nagyra tartja a levelezésünket (köszönöm!). 



Kölcsönös titkunk óta – az ön pulcsija verejtékes, az enyém penészes gomba szagát kelti –, 

teljes szabadságot nyújtunk egymásnak, ez csodálatos! Jelenleg nincs szükségem semmi 

másra, kivéve a kis öregeimet. 

  Képzelje el, ma reggel, amikor kenyérért mentem, összeakadtam Odette Pardessus
8
-vel. 

Esküszöm, hogy ez az igazi neve: nem lennék képes kitalálni egy másik nevet, ami annyira 

illene hozzá, mint ez. Mert Odette minden évszakban férfi esőkabátot visel, kopottat és nem 

túl tisztát, aminek az öve lelóg egészen a földig. A feje sem látszik ki belőle teljesen. Régi 

történeteket mesél, kilométereket sétál a vidéken, és összegyűjti az elhagyott tárgyakat. 

Egyféle rongyszedő, de közben művész is. Otthon felhalmozza a sok kacatot, és furcsa 

szobrokat készít belőle nagydózisú neoprén ragasztóval. Nagyon ronda, de ugyanakkor még 

soha nem láttam ennyire megkapó dolgot. Ma reggel tehát meghívott magához. Segítettem 

neki kicsomagolni a napi gyűjteményét: újságok, műanyag flakonok, csapok vasból, 

autóbuszjegyek, chipsek csomagolópapírjai, néhány csikk, pfuj. És mialatt mindezt a 

konyhaasztalra kiraktuk, elkezd nekem beszélni az anyámról. Tudtam, hogy ismerte, még 

egészen kiskorában, mint ahogy a családom többi tagját is, mivel ez a ház a nagyszüleimé 

volt, és előttük pedig a dédszüleimé. Röviden, azt gondoltam, hogy olyan dolgokat fog 

mesélni, amiket már tudok, de egyáltalán nem. Odette elmesélt egy olyan különleges dolgot, 

amely itt történhetett, ebben a házban, ahol lakom, ötvennégy évvel ezelőtt. Egy kissé össze 

vagyok zavarodva ma reggel óta emiatt. Majd csak a végén mesélem el önnek (ha egyáltalán 

érdekli), mert mielőtt elmondom, miről is van szó, egy kis kutatást kell végeznem a városi 

levéltárban és a könyvtárban, hogy ellenőrizzem Odette történetének valódiságát. Holnap 

fogom kezdeni a kutatást. Egyféle nyomozás lesz, mint a regényekben! 

   Ezzel a felfüggesztett mesével fejezem be mára és egy varázstea recepttel a testet 

marcangoló reumás fájdalom ellen: zsurló, fekete ribizli, kőrislevelek és kamilla, 50 gramm 

mennyiségben növényenként, összekeveri és forró vizet önt rá. Próbálja ki, új emberré válik! 

És ha hívő, mondjon egy imát Sainte-Adeline-nek, a büdös pulcsit viselő írók védőszentjének, 

ez a legfontosabb! 

 

   Szeretettel ölelem, és ne törje el semmijét! 

 

   Barátnője: 

   Adeline 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                          2013. március 10.  

 

 

   Kedves bámulatos Adeline! 

   Itt esik a hó ma reggel. Igazi szép havazás, egyenesen és csendesen hull. Látja, itt van egy 

ok, amiért az élet szép! Majd meglátja, a többit is meg fogom találni önnek apránként, a 

hiányzó kilencet. Mondjuk, hogy ez a harmadik, mivel az első, emlékeztetem, az volt, hogy a 

barátom lehet (ezt ön mondta így!), a második az, hogy fog még úgy nevetni legalább 

kétszázszor az életében, mint egy fakutya (erről jut eszembe, én nem ígértem soha, hogy meg 
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fogom nevettetni, én, ez igen fennhéjázó lenne!). A harmadik, tehát, ez a havazás lesz, ami ma 

reggelre meglepett bennünket az ablakon túl, és fehérré varázsolja a vidéket, vagy a járdát, 

vagy a fákat, vagy a gyártetőket, bármit. Igen, ez az: találni egy okot arra, hogy szép az élet, 

lehet az is, hogy el tudjuk mondani egy férfinak, nőnek, az embereknek, akik még nem 

ébredtek fel, vagy önmagunknak, ha egyedül vagyunk, ezt a három szavas újságot: esett a hó.  

   Igaza van: emlékszem: 2010. október 28-a egy csütörtök volt. Egyedül találtam magam a 

nagy házamban ettől a naptól, 21 óra 15 perctől kezdve. Azóta is egyedül vagyok. De az 

elején kell kezdenem, ha jól akarom elmesélni. 

   2002 őszén meghívnak a Brive-i Könyvvásárra. Éppen azelőtt adtam ki a nyolcadik 

regényemet, Az elágazást, nem a legjobbat, mellékesen megjegyezve (ha nem olvasta, ne is 

olvassa el), de mivel már régóta nem publikáltam az előző években (amint ön is észrevette 

ezt), nagy érdeklődés volt a standomnál. Jól emlékszem a zavaromra, amit a szomszédom 

miatt éreztem, akinek az asztalán első regényének kevés példányszáma emelkedett csupán. Az 

emberek egyszerűen és pusztán csak nem ismerték. Én ismertem mindkét szituáció dedikálási 

jeleneteit, a túlzsúfoltét és az átlátszóét is, és nem is tudom, melyik a zavaróbb. A délután 

vége felé egy kicsit nyugodtabb a légkör, és egy hölgy nyújtja felém a Kastély a ködben egyik 

kötetét, nagy formátumban, de siralmas állapotban, amelyen látszott, hogy elolvasták, és újra 

olvasták többször. Felemelem a fejemet és egy napsugarat látok.  

   Mosoly tölti el az egész arcát. Barna. Szeretem a barnákat, mint Hitchcock szereti a 

szőkéket, kizárólagosan (a norvégom is barna volt!). Elmagyarázza, hogy ez a kedvenc 

regénye, mint önnek. Megköszönöm, megkérdezem a nevét, Vérának hívják. Könnyed kis 

külföldi akcentusa van, de melyik országból való? Ezt írom a könyvbe: Vérának és a 

mosolyának, barátságom jeléül, a Brive-i találkozásunk emlékére. És aláírom. Nyújtom vissza 

a könyvet. Megkérdezi Hány órakor végez? Azt válaszolom, hogy nem tudom pontosan, 19 

körül kétségkívül. Feltételezem, hogy ezt egy barátnője miatt kérdezi, aki szintén egy 

dedikációt szeretne, de nem. Azt mondja, Meghívom, igyon meg velem egy kávét, vagy egy 

sört vagy azt, amit szeretne. Hasonló esetekben azt felelem általában, hogy sajnos 

elígérkeztem máshová, ez nem lehetséges. De most hallom a saját hangomat, amint azt 

mondom Miért ne? Megadja egy közeli kávézó nevét és elmegy. Miközben a következő 

személyt fogadom, őt nézem, amint távolodik és hátulról ugyanolyan vonzónak találom, mint 

elölről (odavagyok a popsikért). 19 óra 15 perckor egymással szemben ülünk a szomszéd 

kávézó egyik kis, kerek asztalánál. Kezdésként az irodalomról beszélünk, a Kastély a 

ködbenről. Megemlíti a vágóhídi híres jelenetet természetesen, de egy másikat is, kevésbé 

látványosat, a pap és az öreg hölgy közötti beszélgetést, éjszaka a buszon, és úgy gondolom, 

hogy a regénynek pontosan ez a része az, amire a legbüszkébb vagyok. Egy félórányi 

beszélgetés után tudja, hogy hat gyerekem van, hogy most váltam el a norvég feleségemtől, és 

én tudom, hogy ő 45 éves, Toulouse-ban lakik, és még férjnél van, de hát ez van. Kérünk még 

egy második kört is, majd egy harmadikat, már nem is tudom, mit. Langyos vizet is ittam 

volna, csak hogy minél tovább vele maradhassak. 21 óra után egy kicsivel telefonhoz hívnak, 

hogy menjek el a vacsorára a kiadómmal és néhány író kollégával, amit előre megszerveztek. 

Javasolom Vérának, hogy kísérjen el, majd azt mondom, hogy egy régi barátom, akivel 

véletlenül találkoztam itt. Nevet. Akkor nem kéne tegeződni? Igen, nos, hát tegeződünk majd. 

Nem vagyunk félősek. Megtettük. Ki kellett találnunk egy közös múltat. Ez nagyon furcsa és 

zavaró volt. Amint haladt az idő a vacsorán, annál inkább játszottuk együtt ezt a cinkos 

játékot, amint néztem őt, hallgattam, annál inkább hallottam egy belső kis gúnyos hangot: 

kisapám, téged megfogtak.   

   Elfelejtettem írni, hogy az egyik szeme hibás volt. Túlzás lenne azt mondani, hogy 

kancsalított, de azt mondani, hogy nem volt kancsi, az sem lenne igaz. Márpedig én mindig 

szerettem (a fenekükön túl) azokat a nőket, akikben hogy is mondjam? Volt valami különös. 

Lehet az egy kis sántítás, apró hiba, egy sebhely, egy látható égési sérülés, nehézkes 



beszédmód. Miért? Nem tudom megmagyarázni. Másrészt mindig vonzottak a külföldiek. És 

Vérában megvolt mindkét különlegesség: kacérság a szemében, és olasz volt. Pármai. Rajta, 

mondjuk ki a dolgokat egyszerűen: 50 éves koromban piszkosul szerelmes lettem. 

   Másnap este egy ágyban voltunk; a következő héten eljött hozzám vonattal Drôme-ba; egy 

héttel később én száguldottam Toulouse-ba. Végérvényesen 2003 őszén rendezkedett be 

nálam, nálunk, elváltan. Fordító volt, bárhol tudott élni. Három gyerekével költözött ide, két 

fiúval, 12 és 14 évesek voltak és egy 15 éves lánnyal. Abban az időben nekem is ott voltak a 

gyerekek, a három, a 12 éves ikrek és a 11 éves öccsük a norvég feleségemtől, a 17 éves 

lányom, Laura, aki a második feleségemtől való volt (Megyünk Cicám?). Egyébként most 

ezzel a Laurával, a férjével és a kisfiukkal vagyok a hegyekben ezen a héten, de ne 

bonyolítsuk. És akkor még nem is számoltam azokat a gyakori együttléteket (hétvégén és 

szünetekben), amelyeket a többi gyerekemmel töltöttem, akik közül az idősebbnek, aki az első 

feleségemtől való (hívjuk őt Átváltozás-nak), már szintén van egy kisbabája. Tudja még 

követni? Ne adja fel! Egy gyors összefoglalás: Véra és én 2003 őszétől kezdve egy olyan 

házban laktunk, amely csak úgy zsongott a gondjainkra bízott hét gyerektől: egy 11 éves, 

három 12 éves (!), egy 14, egy 15 éves kamasz és egy 17 éves lány. 

   Az évek, amelyek ezután következtek, életem legbolondosabb évei voltak. Mindenféle 

állapoton keresztülmentünk: kimerültség, eufória, elkeseredés, de leginkább boldogok 

voltunk. Annyit nevettünk ebben a valószínűtlen bazárban, a nyüzsgő gyermektábor, a 

folytonos állatkert közepette. Voltak veszekedések, krízishelyzetek, verés is, de mindig jött a 

sajnálkozás, mindig az elnézés, a kibékülés, mindig a megbocsátás és a könnyek, ami ezzel 

járt. Ezen felül minden hatalmas hullámokká mosódott: a nevetéseinkbe. És ezen felül ott volt 

még: a védőangyal Véra állandó, ragyogó, megnyugtató mosolya. 

   És ez alatt a két észvesztő év alatt gondoltam ki és írtam meg a Goncourt-díjas regényemet, 

kedves Adeline. Senki nem tudja elképzelni egy pillanatát sem azoknak a körülményeknek, 

ahogyan kiszakadt belőlem ez a regény, sem azt, ahová el kellett menekülnöm az íráshoz. 

Írtam a vonatokon, hotelszobákban, de különösen (mivel a dolgozószobám át volt alakítva 

szobává): a konyhaasztalon és alatta, az ágyamon fekve, ülve, a mosókonyhában (sokszor), a 

fürdőszobában, és amikor az idő engedte, szép napokon egy faágra hajolva, a hangárban álló 

autómban, a kukák mögött felhalmozott farakások mögött. Elárulom önnek: egész fejezeteket 

a WC-én írtam füldugóval és fülhallgatóval a fülemben. Együtt ettem ezzel a regénnyel, 

együtt aludtam vele, főztem vele, bevásároltam vele. Két év írás, tele szenvedéllyel. Véra 

elolvasta a részeket, erősített, biztatott. Megérdemeltem ezt a díjat, Istenemre mondom! 

Együtt megérdemeltük! Tényleg, most jut eszembe, az egyik levelében Nobel díjat emlegetett 

számomra! Honnan vette ezt? Jót nevettem. Képzelje csak: 1929 Thomas Mann; 1954 Ernest 

Hemingway; 1970 Alexandre Szolzsenyicin, 2014 Pierre-Marie Sotto. Az előző listába 

becsúszott egy kakukktojás, találja meg! És dobja ki onnan!  

   Nem, beérem a Goncourt-díjjal, ami egyébként nem szállt a fejembe! 53 éves voltam és 

sokkal több kellett ahhoz, hogy megingasson. Az izgalmon túl, amit majd elmesélek 

alkalomadtán önnek, egy hajítófát sem ér (az a benyomásom, hogy már legalább háromszor 

írtam azt, hogy majd alkalomadtán elmesélek valamit, ez már kezdi növelni az úton elvesztett 

kiscsibéink számát), az izgalmon túl tehát, szemben találtam magam a jól ismert kérdéssel, 

amit minden publikálás után felteszek: nos ez jól sikerült fiam (szívesen nevezem magamat 

fiamnak), és most? Sem többet, sem kevesebbet, mint a többi alkalommal. 

   Az élet folytatódott. A gyerekek felnőttek és elmentek szép sorjában tanulni: 2004 

szeptemberében Laura Lyonban telepedett le. Ez nagy változás volt, hiszen ő volt 

mindenkinek a nagy testvére. Gloria (Véra nagyobbik lánya) egy évvel később hagyott el 

bennünket, 2005-ben, szintén Lyonba ment. Ó jaj, a két nagylány kirepült! 



   Következő ősszel Matéo (Véra első fiúgyermeke) megkezdte tanulmányait Valence-ban és 

csak a hétvégéken láttuk. Itt két év szünet következett, status quo, 2008 őszéig. Újabb 

kirepülés, ezúttal háromé egyszerre: az ikreim és Diego (Véra második fia). 

   Csak John maradt, az én utolsó kisfiam, akihez Véra nagyon kötődött és a ház hirtelen 

nagyon nagynak tűnt, elmondhatom. Aztán, amikor ő is elment a maga idejében 2009 őszén a 

Vogézekbe, más néven magunk között Alaszkába, a lutheránus iskolába, Véra rendkívül 

nehezen vette a csapást. Nehezebben, mint én. 

   Hát igen, többször hallgattunk zenét, hogy megtörjük a csendet, többet jártunk el otthonról. 

   Csak Véra megváltozott. Kezdett 

   (Most jöttem haza és folytatom ezt az elbeszélést, amit pénteken abbahagytam a hegyekben. 

Reggel kezdtem el az étterem asztalánál ülve, amikor olyan szépen esett a hó az ablakon túl és 

folytattam este, ülve az emeletes ágyon, amin egész héten 5 éves unokámmal (Laura fiával) 

osztoztam, én fent, ő lent. Mit csinálsz papa? – Levelet írok – Kinek? – Egy hölgynek – 

Leoltod hamarosan a villanyt? – Oké, leoltom – Jó éjt papa – Jó éjt kis szívem.) 

   Azon az őszön Véra megváltozott és ez folytatódott egész télen. Nem a viselkedése 

változott. Olyan volt, mint amilyen mindig is: figyelmes, nagylelkű, gyengéd és lendületes. 

De gyakran, főként délutánonként, valami miatt kezdett szétesni. Fátyolos lett. Nem tudom 

jobban megfogalmazni: mintha egy fátyol takarta volna el a testét, az arcát és a lelkét. Egy 

fátyol, amit nem lehetett levenni. Meg akartam ragadni az ujjaimmal és levenni róla, de soha 

nem tudtam. Feküdtünk egymás mellett az ágyon. Fogta a kezem, a mellkasára tette, ott 

tartotta, a szemét becsukta és azt mondta: beszélj hozzám.  

   Én akkor beszéltem. Nem törődött a tartalommal. Gondolom, egyszerűen csak egy kedves 

hangot szeretett volna hallani. Meséltem neki mindenről, a gyerek- és fiatalkorom emlékeiről. 

Ha ez humoros volt, akkor elhúzta az ajkait, fizetségként az erőfeszítésemért. Amikor azt 

akarta, hogy hallgassak, ujjaival megszorította a kezemet. 

   Mihelyst vendégek voltak nálunk, visszaváltozott csaknem az igazi Vérává. Mihelyst 

egyedül maradtunk, a fátyol leszállt: beszélj hozzám. Azt gondoltam, hogy beteg, de soha nem 

akart orvoshoz, vagy pszichológushoz menni. És ha Véra nem akart valamit, felesleges volt 

mondogatni neki.  

   A nyár úgy telt el, mint a korábbiak, a ház ismét megtelt. A napi étkezések minimum nyolc 

főnél kezdődtek és egyes napokon huszonnégyen is voltunk. Úgy emlékszem, hogy a 

medencében mindig volt valaki, nappal és éjjel. Ja, igen, a Goncourt-díj javadalmazása 

szimbolikus (10 euro), de a jutalmazott könyv eladása után járó összeg szinte robbant, és 

2007-ben csináltattunk egy szép medencét. Nehezen szoktam hozzá a gondolathoz, hogy ez az 

enyém. A következő hónapokban sokat álmodtam arról, hogy ott fekszem a partján és ki 

akarnak tenni onnan. Hebegtem, hogy ez az én medencém és jogom van itt maradni zárás után 

is, és egyébként itt nincs záróra sem, de nem sikerült elég hangosan beszélni és furcsa módon 

egyáltalán nem voltam biztos abban, hogy ez az enyém, ez a medence. Jó, a nyár eltelt ebben 

a lázas állapotban. Aztán eljött az ősz. Újból kettesben, újból az üres szobák csöndje, újból a 

fátyol, újból a kezem az övében, a mellkasán. Beszélj hozzám.    

   2010. október 28-án, csütörtökön Lyonba mentem egy felolvasásra az egyetemen és 

dedikálásra a könyvtárba. Megrendeltem a szokásos taxit (csak egy autónk volt, és azt mindig 

Vérának hagytam, amikor elutaztam). Taxival mentem tehát a Valence-i pályaudvarra, 

ahonnan vonatra szálltam dél tájban. A kiadókkal ebédeltem, a Lyon-i óváros egy zsúfolt 

helyén, aztán megtartottam a felolvasást az egyetemen délután, és a dedikálást is a 

könyvtárban körülbelül 19 óráig. Ott akartak tartani vacsorára is, de jobbnak láttam 

visszajönni. Vonatra ültem tehát Valence felé, ahol várt a taxi, hogy hazahozzon. 21 óra 15 

perc volt, amikor megérkeztünk. Rendeztem a taxit és az elment. Az autónk a helyén parkolt. 

A ház ki volt világítva, az ajtó nem volt kulcsra zárva. Beléptem és hívtam Vérát. Nem volt 



sem a nappaliban, sem a szobánkban, egy másik helyiségben sem. Minden rendezett volt. 

Nem hagyott egyetlen szót sem, semmilyen üzenetfélét. Aztán soha nem láttam viszont. 

   A folytatást talán majd máskor mesélem el. Túl nagy megrázkódtatás. Ez az, amit mondani 

akartam az első leveleim egyikét írva önnek, hogy ez olyan volt, mintha egy bombára lépnék. 

Mihelyst Vérára gondolok, vagy mihelyst róla kezdek beszélni valakinek, van valami, ami 

automatikusan beindul: a hangom elhal, az emberek tekintete zavaros lesz. Így van ez… (most 

engedélyezek magamnak három pontot). 

   Ez a levél soha nem ér véget. Sajnálom. És teljesen egocentrikus.  Szégyellem. Egyedül 

hagytam önt a magányával, a krízisével, az oly kevés kis járadékával és elmeséltem a 

medencémet, a Goncourt-omat és a bánatomat. A következő alkalommal, ígérem, 

elfeledkezem magamról! 

 

   Szeretettel ölelem: 

   Pierre-Marie Sotto (író, aki nem ír már, csak Adeline Parmelan-nak) 

   (Óh, igen, minthogy költözködik, próbáljon egy olyan helyet találni, aminek a neve 

boldogságot és fényt jósol, mert eddig igen erősek a negatívumok: Deuil-la-Barre, Le Cloître, 

Mouron. Ha párizsi külvárosban lakott volna, bizonyára képes lett volna kiválasztani 

(H)ouille(s)
9
-t!) 

   Ui: Majdnem elfelejtettem: égek a vágytól, hogy megtudjam, mi történt az ön nyirkos 

házában ötvennégy évvel ezelőtt! 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                          2013. március 11. 

 

 

   Kedves barátom! 

   Először egy rövid áttekintés: ma reggel el kellett mennem egy szerviz-kontrolközpontba az 

autóm miatt (nagyon régi autó), és kitöltve a papírokat, elnevettem magam. Soha nem 

tulajdonítottam nagyobb figyelmet ennek, de nem fogja kitalálni, mi a rendszámtáblám három 

betűje? Bármibe fogadni mernék: VGT
10

. 

   Az autón minden jelzés határozottan piros. Autót is kell majd cserélnem, ha ki akarok jönni 

a zsákutcából, ahol már túl régóta vegetálok. És esküszöm, vallom, soha nem fogok 

letelepedni Houilles-ban (honnan vette ezt az ostoba nevet?)! Ay-ban sem, egyébként! 

Hagyom még, hátha talál nekem kedvesebb irányokat! 

   Elmondtam tehát a történetemet, majd meghaltam a nevetéstől. Igaz, egy kissé 

kényszeredett nevetés volt, de mégis csak nevetés, ugye? 

   Most térjünk a lényegre: Véra. 

   Amióta említést tett a negyedik felesége létezéséről, mondván, hogy beszélni róla, olyan 

«mintha bombára lépne az ember», sejtettem, hogy valami komoly és fájdalmas dolog történt 

                                                             
9
 Houilles – település Franciaországban, Yveline megyében. Az elején írt H és a végén lévő s 

betű nélkül (ouille) egy indulatszó, melynek jelentése: jaj!. 
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 A VGT rendszám a fordítottja a híres francia gyorsvonatnak, a TGV-nek. 



közte és ön között. Ne szégyellje magát, amiért elmesélte intim életének ezt a részét. 

Egyáltalán ne! Én a bizalom zálogát látom ebben, ami sokkal többet jelent nekem, mint 

ahogyan azt el tudja képzelni, és még ha remegés fog is el erre a gondolatra, remélem, méltó 

leszek rá. Mindenesetre tudnia kell, mennyire átérzem azt a szenvedést, amin ön is 

valószínűleg keresztülment.  

   Ezer kérdésem van a Véra témával kapcsolatban: adott fel hirdetést a keresésére? 

Olaszországban is talán, minthogy onnan származott? Mit mond a három gyereke? Még 

mindig szokott velük találkozni? Felhívta a kórházakat? És az üdülőházakat, ahová a szomorú 

emberek olykor elmennek menedéket keresni? 

   Ön mindenképpen elvesztette a múzsáját, a szívének egy nagy darabját: most már jobban 

megértem, miért nem halad az írás az ön tolla alatt. Gondolja, ha egy nap megtalálja az 

okokat, amelyek Vérát rávették, hogy ilyen módon tűnjön el, rátalál majd az ihletre, a lángra, 

amely önt élteti?  

   Erre a napra várva, ami talán elérkezik egyszer, az a megérzésem, hogy meg kellene lepnie 

magát valamivel. Lássuk csak, miért nem ír gyerekeknek szóló történeteket? Ott van egyedül 

a nagy üres házában, szemben a szintén üres medencéjével (ebben az évszakban gondolom, 

hogy az!), a sátáni macskájával, a sebeivel, a kétségeivel, a hatvanévesek dalaival, és az 5 

éves unokájával, aki papinak hívja önt, amikor együtt alszanak az emeletes ágyon: minden 

adott! Miért nem ír neki? Kiszámolót? Verseket? Kifestő könyvet? Ábécéskönyvet? A gonosz 

farkas történetét? A gonosz nyúlét? Képzelje el kicsit, milyen öröm lenne látni az unokáját, 

amint büszkén elviszi a nagypapája könyvét a tanító néninek! 

   Jó, most lázba jöttem. 

   De tudja azért, mert a gyerekek nagyon megérintenek. Felkavarnak. Sok szeretetet adnak és 

bánatot is egyben.  

   Nem gondoltam, hogy lesz majd kedvem elmesélni önnek a következő dolgot, de az ön 

bánatának elbeszélése Véra eltűnésével kapcsolatban elkerülhetetlenül szembeállítja velem a 

saját árnyaimat. 

   Röviden teszem, bocsássa meg a távirati stílust. Majd olvas a sorok között.  

   Tizenkét évvel ezelőtt nekünk is volt egy gyermekünk a férjemmel. 

   22 éves voltam és éppen azelőtt temettem el az apámat. Három hónappal és nyolc nappal 

később megszültem a fiamat, Philémont. 

   Akkor már nem szerettem a férjemet. Erőszakos természetű volt, azt hiszem, ezt már 

mondtam. 

   Philémon szívproblémával született. Pontosan tizenhét napot élt.  

   Elvesztem. Hónapokig maradtam egy üdülőházban, ahogy ezt nevezni szokták óvatosan. 

Nyugtatószerekkel teljesen elkábítva. Aztán, csodák csodája, feljöttem a felszínre.  

   Amikor már volt elég erőm, elváltam a férjemtől, és így adódott, hogy gyámoltalanul és 

anyagilag leégve, rákényszerültem, hogy az anyám házában rendezkedjek be itt, Le Cloître-

ban.  

   Az anyám és én majdnem kilenc évig laktunk együtt. 

   Hála neki, felépültem, lépésről lépésre. Pszichoanalízisre jártam. Levelezőn folytattam a 

tanulmányaimat, szenvedéllyel fordultam a kutatás, az olvasás, ezer és egy téma felé, amelyek 

lehetővé tették számomra, hogy eltávolodjak az átélt fájó érzésektől. Megszereztem a 

diplomát, és végre elkezdhettem dolgozni. Először alkalmazottként, aztán a saját kontómra.  

   Múlt októberben az anyám brutális körülmények között meghalt, de ezt majd később 

mesélem el. Kitettem egy táblát az irodám ajtajára: Haláleset miatt zárva, mint Brassens 

dalában (A Végrendelet-ben, ismeri?). És aztán nem tértem oda vissza. 

   Most már (szinte) mindent tud. Kivéve azt, ami azt a rendhagyó borítékot illeti, amit 

küldtem önnek alig egy hónapja. Köszönöm, hogy nem nyitotta ki, és még mindig arra kérem, 

hogy ne tegye meg, annak a barátságnak a kedvéért, ami mindkettőnknek jót tesz.  



   Meghatódva érzem magam, amiért beszéltem önnek Philémonról és az anyámról. A 

halottaimról. 

   Azt mondhatom önnek, kedves Pierre-Marie, hogy mindezt nem tudtam volna megosztani a 

bankigazgatóval. Nem túl varázslatos, igaz?  Elvette volna a kedvét! 

   Mindezek után, reménykedem, hogy egy napon találok egy férfit, aki egyaránt szereti majd 

a gömbölyűségemet és a nyomasztó dolgaimat is. Ha rátalálok erre a gyöngyszemre még 

időben, szeretnék egy kistestvért, kisfiút vagy kislányt adni az én Philémonomnak. De ezelőtt 

még van mit aprítani a tejbe! Elkezdeni a kutatást az ügyben, amit az az öreg, bolond Odette 

mesélt nekem! A héten ezzel foglalkozom és tudatni fogom önnel az ügy állását. 

   Imádom az ön eltévedt kiscsibéinek a képét, és az a benyomásom, hogy nekünk van egy 

egész udvarra való belőlük! Szakmai szokásból úgy tűnik, mintha bánná ezt. Nincs igaza. 

Hagyja a rendet és az időrendi következetességet! Az igazi élet is összevisszaság, nem nekem 

kell ezt önnel megtanítani. Folytassa így, ahogy eddig, írjon mindenről, ami eszébe jut, 

imádom ezt! 

   Részemről el fogom olvasni az ön Gouncourt-díjas regényét, keresve benne ennek az 

asszonynak a nyomait, akit ön annyira szeretett; biztos vagyok abban, hogy ott rejtőzik 

minden sor mögött. Ráadásul majd azzal szórakozom, hogy kitaláljam, melyek azok a 

fejezetek, amelyeket a WC-be bezárkózva írt!! 

   Gondolkodjon a gyerekkönyv ötletén és mondjon véleményt. Persze itt nem tehet célzásokat 

a női fenekekre, amelyekért odavan és megértem a frusztrációját… Vagy pedig vegyen fel 

álnevet és írjon erotikus regényt! 

  Szeretettel ölelem önt és biztosítom arról, hogy a hóesés egy jó ok arra, hogy az élet szép. 

De itt az én ablakom előtt csak gonosz esőcseppek vannak, amelyek éppen most törték le az 

első nárciszaim szárát. A kis ostobák elhitték, hogy itt a tavasz és nagyon megbűnhődtek. A 

következő életemben a napfény felé megyek és kaktuszokat ültetek. Nem is! A szenvedély 

gyümölcseit! 

 

   Írjon minél hamarabb kedves író úr, aki már nem ír. De nekem ne felejtsen el írni! 

   Az ön igen meghatott Adeline-je. 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                    2013. március 11. 

                                                                                                                            

                                                                                                                          

   Pierre-Marie, nagyon mérges vagyok! Most jöttem haza a könyvtárból: lehetetlen 

megszerezni az ön könyvét, Az alkony melódiáját! Jó, megnyugszom. Ha megvan mégis, 

akkor rossz helyen kerestem. De milyen csalódás! Annyira siettem volna újra elolvasni azok 

után, amit mesélt. Puff… 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                          2013.március 12. 

 



                                                                                                                   

   Kedves Adeline! 

   Nem mondta még, hogy a férje erőszakos természetű volt, éppen csak annyit írt, hogy egy 

szemét alak volt. Tehát egy szemét, erőszakos alak volt. Ön nagy és erős, nem tudott volna a 

pofájába vágni? Meg kellett volna tennie. Amikor a gyerekeimnek problémái voltak egy 

gonosz vagy csúfolódó osztálytársukkal az iskolában, mindig ezt tanácsoltam nekik: ne 

vitatkozz, durrants a pofájába. Véra nagyon haragudott. Ő azt hangoztatta, hogy többet ér 

megérteni, érvelni, beszélni. Igen, egyetértek, az értelem ezt diktálja nekem is, de legbelül 

igazából azt érzem, hogy le kell csapni ezeket az embereket. Micsoda életút fiatal kora 

ellenére! Ha jól értettem, amit írt, és ha csak a fontosabb eseményekre koncentrálok, végül is 

mindaz, amit rám bízott az életéből a mai napig, így zajlott, nem tévedek, ugye?: 

   1979-ben született; 1979 -1991-ig növekedett és hízott (egy kicsit nagyon is); 1992-ben (13 

évesen) felfedezi az apja kettős életét és homoszexualitását; 1993-ban egyre inkább kövérebb 

lesz; 1994-ben az apja elhagyja a családi otthont; 1999-ben (húsz évesen) hozzámegy egy 

szemét, erőszakos alakhoz; 2001-ben (22 évesen) megtudja az apja halálát és életet ad egy 

babának (Philémonnak), aki meghal 17 napos korában; 2001-től 2003-ig depresszióba esik; 

2003-ban (24 évesen) berendezkedik Le Cloître-ban az édesanyjánál; 2003-tól 2012-ig 

újjáépíti magát; 2012-ben (33 évesen) elveszíti az édesanyját; 2013-ban elkezd levelezni Az 

író Pierre-Marie Sottoval. 

   Haragszik rám, ugye? Igaza van. Szörnyű így sorba szedni életének viszontagságait. De 

nem ad nekem sok adatot az örvendezésre. Képzeljen el egy másik lehetőséget, ahol a 

szerencse inkább az ön oldalán állna, ahelyett, hogy cserbenhagyja: 

   1979-ben született; 1979-től 1991-ig harmonikusan nevelkedik egy szerető családban; 1992-

ben (13 évesen) a francia tornász csapat tagja lesz; 1993-ban (14 évesen) ön a legfiatalabb 

érettségizett francia hölgy; 1999-ben (20 évesen)! találkozik Franck-kal, a Lafargue cement 

örökösével, élete szerelmével és hozzámegy; 2003-ban (24 évesen) szüleit elhelyezi egy 

nyolchektáros birtokon Nice külterületén; 2003-2008-ig négy gyermeknek ad életet, két 

fiúnak és két lánynak (kétszer is ikreknek!); 2013-ban Pierre-Marie Sotto író kapcsolatba lép 

önnel, hogy megírja az életrajzát, ön nem adja meg folytatást. 

   Bocsánat, Adeline, nem vagyok túl büszke magamra, de gondolom beindult a védekezési 

mechanizmusom. Vannak dolgok, amelyeket nem tudok elviselni, és akkor kerülöm a témát, 

viccelek, átadom a labdát, mint ahogyan a rögbiben mondják. Egy gyermek halála is ilyen 

dolog. Azt mondtam önnek, hogy a temetéseket jobban szeretem a házasságoknál, és hogy el 

fogom magyarázni, miért. Jelenleg, hogy tudom, mi történt önnel, lemondok erről a 

magyarázatról. 

   Egy tizenhét napos baba temetése. 

   Csodálom önt, hogy túlélte. Igen, őszintén, parányinak érzem magam és meghajlok ön előtt. 

Beszél a felépülésről, levelező tanulmányokról, elért diplomákról, munkáról. Honnan 

merítette ezt a hihetetlen erőt? Én jobban összetörtem volna, úgy hiszem, mint ön és soha nem 

jöttem volna felszínre ebből a végtelen mélységből. Vagy talán lehet, hogy megpróbáltam 

volna belevinni ezt a szenvedést az írásaimba. Az alkotás képes túltenni és tovább léptetni 

minket, lévén a bánataink az elsődleges ihletünk. Boldog gyermekkor: átok egy írónak, így 

mondják. És ön? Hová gyömöszölte a reménytelenségét? Hogyan győzte le? A kémiával, 

természetesen és analízissel, de biztos vagyok abban, hogy főként azzal a reménnyel, amit 

őrizget magában, hogy adjon egy kistestvért Philémonnak. Nagyon felkavarónak találtam 

mindezt, meg kell mondanom. És ha egy napon (persze, ha tart még a levelezésünk) tudatja 

velem ezt a hírt, azt hiszem, mérhetetlen boldogságot fogok érezni önért.  

   Igen, természetesen háromszor elutaztam Olaszországba, Véra nyomát keresve. Pármát 

huszonöt évvel ezelőtt hagyta ott, de még találkoztam olyan személyekkel, akik nagyon jól 

emlékeztek rá, gyengéden és szeretettel a legtöbb esetben, de ez nem lepett meg. Találkoztam 



néhány családtaggal is. Behívtak magukhoz, megkínáltak innivalóval. A forgatókönyv mindig 

ugyanaz volt: mosoly, mihelyst bemutatkoztam, mint Véra férje. Döbbenet és szomorúság, 

mihelyst elmondtam, hogy eltűnt. Mindenestre semmilyen nyoma nincs Olaszországban.  

   Franciaországban minden szokványos keresés megtörtént. Titokban varázsvesszővel 

kutatókhoz is fordultam. Az egyik vízben látta, a másik Spanyolországban. A gyerekei nagyon 

bátran viselkedtek és együtt éreztek velem. Csak Gloria, az idősebb lánya, aki 23 éves volt az 

eltűnése idején, nem csillapodott. Nem bocsátott meg neki. Bennem is néha a vad düh 

kerekedik felül. Haragszom rá, amiért itt hagyott bennünket ezzel a gyötrelemmel. Hónapokig 

keresgéltem egyetlen szót, amit elrejthetett volna a házban. Mindenhol kutattam. Még ma is 

előfordul, hogy az éjszaka közepén felkelek, meggyőződve, hogy megtalálom a helyet. Éjjel 3 

órakor rohanok a garázs mélyén lévő mosógép felé vagy egy könyv jut eszembe, amit 

mindketten szerettünk, és amelybe belecsúsztathatta volna az üzenetet, ami elmondja végre… 

miért. Mert az első kérdés az, hogy hol van?, a második, ami kínoz, hogy miért? 

   Erotikus regény? Ez nem megy, hová is gondol! Túl jól nevelt vagyok, asszonyom. Egyszer, 

egy nyilvános kerekasztal-beszélgetés alkalmával azt magyarázgattam, hogy már régen 

eldöntöttem: nem írok bizonyos dolgokról, szexuálisakról főként, attól félve, hogy az apám 

elolvassa. De miután az apám meghalt, féltem, hogy majd az anyám olvassa el. És amikor az 

ő ideje is lejárt, a gyerekekre gondoltam: mit gondolnának az apjukról, ha olvasnák ezt meg 

azt! Abban a pillanatban egy hallgató bedobta a kérdést: igen, és mit gondolnának az olvasói? 

Igaza volt. Az érvelésem nem állja meg a helyét. A probléma velem van. Túl jól nevelt 

vagyok, csak ezt tudom mondani önnek!  

   Ami a gyerekeknek szóló történeteket illeti, ez egy elragadó ötlet, de úgy vélem, beérem 

azzal, ha elmesélem nekik, az ágy szélén ülve, csak úgy magunk között.  

   Határozottan szeretnék többet tudni az édesanyjáról minél előbb. Hamarosan felemeli a 

fátylat? 

 

   Az ön kedvenc írója: 

   Pierre-Marie Sotto 

   (Még ma feladom önnek Az alkony melódiáját dedikálva.)  

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                          2013. március 12. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie! 

   Ön javíthatatlanul író! Nem, ne nézzen rajtam keresztül a szégyenkező kisfiú tekintetével: 

még a teljes alkotói «nagy szarban» is változatlanul a regény szűrőjén át látja a világot, az 

életet, az embereket. 

   Ez az ön karmája, a választása, a terhe, de ne keverjen össze mindent szánalomból! Azt 

fogja mondani, hogy felkaptam a vizet, de nem szoktam ahhoz, hogy szétcincáljanak, mint 

egy szereplőt. Először is ön felvázolja az életem kronológiáját forgatókönyvíró módjára, aki 

szeretné magát biztosítani a kitalációinak valószerűségéről, és aztán javasol egy másik életet? 

Egy második életutat? Egy B tervet? Mondjuk, jó. Ebből arra kell következtetnem, hogy az 

életem túl szomorú ahhoz, hogy hihető legyen? Hogy mint kitalált szereplő nem felelnék meg 

önnek? Ha ön engem kitalált volna, a kiadója már kérné is öntől a kéziratot, erről van szó? 



   Igen, Pierre-Marie, haragszom önre, és annál inkább megmondom, mivel tanulgatom, hogy 

ne fojtsam el ezt az érzést. Ha láthatná a szemeimet most, amikor írok, a falhoz lenne 

szögezve. És minthogy ön javasolta, most megkockáztatnám, hogy pofán verjem, tessék! 

   A feleségei nem mondták önnek soha, hogy hatalmas különbség van a szereplők és az igazi 

emberek között? Ameddig ön ír, megvan minden hatalma fölöttük, ez rendben. De a 

valóságban nincs több mint bárkinek. Nos, hát ne próbáljon nekem egy álom életet kitalálni a 

Lafargue cement örökösével – pont egy olyan anyag, mint a cement, ami nehéz, földhöz 

ragadt, amikor én a könnyedség után áhítozom! És fogadjon el olyannak, amilyen vagyok: 

kövér, talán patetikus, de ÉLŐ.  

    Jó, befejeztem, nem elégedetlenkedek tovább az irományával, megyek a kóruspróbára. 

Mivel nem tudok jól a fejére csapni, tele torokból fogok énekelni önre gondolva, az majd 

felszabadít. 

 

   (Másnap, megnyugodva.) 

   Majdnem kitöröltem mindent, amit eddig írtam, de egy kis gondolkodás után, itt hagyom. 

   Nem tudom egyszerre követelni, hogy ÉLŐ legyek, és ugyanakkor elutasítani ezt az életet, 

ami néha elsodor. Alapvetően még éltet a titkos remény, hogy vékony legyek, midőn már 

megtisztítottam az érzéseket, amelyeket mindig is elfojtok a bensőmben. Ezért most ön 

megfizet, Pierre-Marie, sajnálom! 

   Tudja, nem tudom, hogyan csináltam, hogy «visszatértem» a kisfiam halála után. 

Visszajöttem, ennyi az egész. Aztán a feldolgozás. Békét találtam az analízisben, ez bizonyos, 

és a spiritualizmus egy formájában is. Nem gyakorlok semmilyen vallást, de vonzódást 

fedeztem fel magamban a láthatatlan, a szent iránt, ami enyhítette a bánatomat. Nem járok 

misékre, de gyakorlom egy kicsit a meditációt, ráadásul énekelek és táncolok is. Ezek 

bensőséges területek, és itt tartok jelenleg. 

   Amit mondani akartam tegnap este az az, hogy nem vagyok egy Zola vagy Dickens 

regényéből kiszabadult hősnő: olyan vagyok, mint az emberek milliói, akik azzal 

boldogulnak, amijük van. És az én helyzetemben, azzal ellenkezőleg, amit, úgy tűnik, ön 

gondol, inkább szerencsém van! Szerencse, hogy nem vagyok az utcán, van hol laknom és mit 

ennem, szerencsém van, hogy vannak intellektuális eszközeim, amelyek a rendelkezésemre 

állnak, hogy barátok vesznek körül, és hogy van egy (jó nagy) testem, ami egészséges. A 

többit most rakom össze. 

   És ön Pierre-Marie? Mit csinál ön, hogy elviselje Véra hiányát? Hogyan tömi be ezt az 

ürességet, ezt «a lyukat»? Milyen stratégiát állított fel? Hogyan él azzal a dühvel, ami 

felébreszti éjszaka és arra kényszeríti, hogy feltúrja a házat? Most érzi magát először egyedül 

ebben a reszkető életben?  

   Azt mondja, hogy elpusztult volna, ha elveszített volna egy gyereket: ki tudja? 

   Ki tudja, milyen ismeretlen erők lakoznak önben? Nézzen egyszerűen a családfájára: hány 

nagymama, dédpapa, nagybácsi és nagynéni szembesült egy gyermek elvesztésével? És aztán, 

hányan maradtak állva? Hányan fordultak vissza a mezőre? Az üzembe? 

   Én azt tettem, amit ők: visszatértem, hogy szántsak, vessek. 

   Egy kicsit száraz hangon mondom mindezt, ez igaz, de ezek olyan témák, amelyeket nem 

lehet lágyan megközelíteni, közvetlenül az ideget kell célba venni. Nem véletlen hogy a 

családfa példáját említettem: az első kutatásaim a levéltárban úgy tűnik, Odettet igazolják, és 

ha az adatok beigazolódnak, tudom majd bizonyítni önnek, hogy a szellemek csakugyan 

meglátogatnak minket, egyik generációról a másikra. 

 

   Eközben engedjen meg két hatalmas puszit az ön (túl) jól nevelt férfi arcára. 

   Adeline 



   Ui: Egy kicsit csalódott vagyok, hogy nincs kedve gyerekeknek írni, és még csalódottabb, 

hogy az erotikus regény elijeszti. Személy szerint én vevő vagyok azzal a feltétellel, hogy jól 

fogjon a toll. Ha mondhatom ezt! 

   Uui: Végtelenül köszönöm önnek, hogy elküldi Az alkony melódiáját dedikálva! 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Max Valladier-nak 

                                                                                                                         2013. március 15. 

 

 

   Kedves Max! 

   Hogy vagy a múlt év óta? Az isiászod? És Josy? 

   Bolond dolog, megígértük, hogy találkozunk hamarosan, alig váltunk el, és már eltelt nyolc 

hónap. Már majdnem felvettem a telefont, hogy hívjalak, de ahhoz, amit kérni szeretnék tőled, 

jobban megfelel a levél, majd megérted, miért. Két okból fordulok hozzád, és csak hozzád: az 

első az, hogy a barátom vagy, a második pedig, hogy kiváltságos a helyzeted, mivel a szép Le 

Mans városban laksz! Jó, elmagyarázom, figyelj nagyon: 

   Bár az utolsó publikálásom már négy évre tekint vissza, az olvasóim folyton küldenek 

nekem, nem is kevés levelet, képzeld el! Igazán hűségesek és türelmesek. Néha kéziratokkal 

is megkeresnek, hogy olvassam el, hogy írjak róla kritikát és én tanácsot adok nekik. El tudod 

képzelni, hogy ehhez semmi kedvem nincs. Röviden, körülbelül három hete megkapom egy 

olvasó kéziratát egy igen vaskos borítékban. Erre én azt válaszolom, nagyon diplomatikusan, 

amire egyébként alig vagyok képes, hogy nem fogom elolvasni és visszaküldöm neki. Akkor 

ő erősködik, nem adja meg a postai címét a visszaküldéshez és mellékel egy fotót, hogy 

meggyőzzön arról, idézem ő korántsem olyan olvasó, mint a többi.  

   Erre én azt válaszolom neki, hogy ez a fotó nekem egyáltalán semmit nem mond (miközben, 

kedves Max, mégis mond valamit nekem ez a fotó, még meg mennyire!), közlöm vele, hogy 

egyébként semmilyen levelezésbe nem kívánok vele kezdeni és elmagyarázom, miért. De a 

válasza maga után vonja az enyémet, ami aztán az övét, aztán megint én írok stb. Megértetted, 

játszani kezdtünk. Egy olyan cinkosság alakult ki köztünk, mint amikor találkozol egy 

személlyel, akiről tudod már néhány perc után, hogy megfelel neked.  

   Olyan dolgokba avatom be, amit nem igen mondtam egész életemben, legfeljebb három 

személynek, és ő ugyanígy tesz. Ritkán telik el úgy nap, hogy ne írnánk egymásnak. 

Mindkettőnknek örömet okoz, akkor miért mondjunk le róla? 

   Annál inkább fontos ez, mert nagyon jól ír, tagad mindenféle irodalmi ambíciót, de én 

ismerek sok olyan kollégát, akik a bokájáig sem érnek fel. Egyszerűen ír, anélkül, hogy a 

hatáskeresés lenne a célja, és ez nagyon tetszik nekem, egy kicsit olyan ez, mint azok a nők, 

akik szépek, és úgy tűnnek, mintha nem tudnák ezt, érted? Előfordul, hogy elszabadulnak a 

gondolatai és képes ilyet írni: Úgy gondolom, hogy az írás alapanyaga ebben van: a léleknek 

ezekben a mélyedéseiben, ahonnan előtörnek szenvedéseink, vagy ennek a tonnányi súlynak a 

melléfogásaiban. De ez éppen egy ellenpélda. Ezt is írta egyszer: az ablakom előtt csak 

gonosz esőcseppeket látok, amelyek éppen most törték el az első nárciszaim szárát. A kis 

idióták azt hitték, itt a tavasz, és íme, a büntetésük. Ez szépen össze van rakva nem? Röviden, 

ő olyan természetes, tiszta, nem romlott. Én inkább beleesek a nehézkes mondatok 

csapdájába, amelyek szennyezik az irodalmat, szerencsére újra olvasom magam és kijavítom!  



   Jó, most azt mondod: levelezel egy nővel, aki dolgokat bíz rád, és aki természetesen ír, és 

akkor mi van? 

   Nos, az van, hogy valami nem stimmel, Max. 

   Ami nem stimmel az az, hogy kételkedem. Kételkedem a személyét illetően. 

   Ez az Adeline Parmelan (ez a neve) feltárja nekem robbanásszerűen a történetét, a drámáit 

(tudnád, min ment keresztül), reményeit. Beszél magáról, a családjáról. Mindez olyan helyen 

történik, amit egyáltalán nem ismerek (párizsi külvárosi rész) vagy csak rosszul (Sarthe, le 

Mans-t kivéve, mert ti ott vagytok). Mindez nagyon autentikusan cseng. Hihetnék benne, 

mondaná más, és… hiszek is.  

   Nos, az egyik levelének kanyargó soraiban ráakadok erre a mondatára:… elmentem 

szépítkezni. Számomra ez egy erőpróba, miért csúnyának ítélem magam, még akkor is, ha 

néhány férfi és nő igyekszik meggyőzni az ellenkezőjéről. Ez az olasz nyelvre jellemző. Az 

olaszok gyakran követik el ezt a hibát: olaszul az azért, mert kifejezést így mondják perché, 

ami hasonlít a pourquoi-ra, a francia miértre. Vérának mindig maradt egy kis akcentusa, 

ennek ellenére tökéletesen és tisztán beszélt franciául, emlékszel, de néha elkövette ezt a kis 

hibát, különösen, amikor haragos volt vagy nagyon izgult. Például, egy vitában, amikor 

kifogyott az érvekből, ezt kiáltotta: És aztán leszarom! Ez így van, miért így van! Elég sokat 

viccelődtünk vele emiatt, a gyerekek és én, de soha nem javította ki magát, mintha meg 

akarná őrizni, kerül, amibe kerül ezt a cseppnyi olasz sajátosságot az ajkai között, ezt a 

Franciaország előtti nyomot. Képzelheted, mennyire szíven ütött, amikor olvastam a 

levelezőtársam tollából ezt a füleimnek oly családiasan zengő és főként Vérától 

elválaszthatatlan szófordulatot. 

   Véletlen, mondod majd, és talán igazad van, de van még más is; a múlt éjjel, az éjszaka 

kellős közepén, mint elég gyakran, egy világos, pontos, józan gondolatra riadtam fel: Parme-

lan… Parle-moi
11

… Meséltem neked, hogyan kérte Véra ezt tőlem, az utolsó hónapokban a 

kezemet fogva, olyan tekintettel, mint aki már oly távol, oly egyedül, oly szomorú volt és 

azzal a vággyal, hogy kapaszkodjon belém, mielőtt elmerül… vagy elmegy: parle-moi. És 

most ezt a nőt úgy hívják, hogy Parme-lan. Szinte magától értetődik az összehasonlítás: 

parme-lan… parle-m’en…parle-moi…, és akkor még nem is számolok azzal, hogy Parme is 

benne van! 

   Max, nem bolondultam meg. Kell, hogy segíts nekem. Bizonyosságra van szükségem. 

Kérlek, ugorj autóba, amikor lesz egy szabad perced, és menj el addig a faluig, amit Le 

Cloître-nak hívnak, ez huszonhét kilométerre van Le Mans-tól, megnéztem és találd meg a 

Marc-Bloch nevű zsákutcát, az 1 számot. Megteszed ezt értem? Vedd úgy, mintha játszanál! 

Magándetektív leszel, akinek ez a küldetése. Menj el oda és jelentsd a látottakat. Mondd el, ki 

lakik ebben a házban, milyen név található az ajtaján, vagy a postaládáján, milyen autó parkol 

előtte és mi a rendszáma. Meséld el, milyen az a nő, aki ott él (mármint ha létezik és sikerül 

látnod).  

   És ha minden rendben van, akarom mondani, minden stimmel azzal, amit ő állít, akkor 

elfelejtem a képzelgéseimet és nem zaklatlak többé ezzel. 

   Baráti üdvözlettel és bizalommal. 

 

   Josy-t üdvözlöm. 

   Pierre-Marie 

   Ui: Mikor jöttök erre, Drôme-ba? Boldog lennék, ha láthatnálak itt benneteket, tudod. 
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 Beszélj hozzám! 



Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                         2013. március 16. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie! 

   Most én kaptam egy borítékot öntől! A postás éppen az előbb dobta be a postaládámba a 

könyvet, és azonnal rávetettem magam! Köszönöm, köszönöm, köszönöm! 

   Mégis meg kell mondanom, hogy a dedikálás miatt tanácstalan vagyok. Miért olaszul van 

írva ez a néhány sor? Már mondtam önnek, úgy hiszem: nem beszélek semmilyen nyelven. 

Egyszer segítséghez folyamodtam az interneten egy fordítás ügyében, és egy nagyon furcsa 

halandzsa szöveget kaptam, teljesen értelmetlen volt. Ha nem túl sok, amit kérek, fel tudna 

világosítani? Talán ez egy irodalmi idézet, sötétben tapogatózom. 

   De ezen kívül nagyon elégedett vagyok. A könyvet hamarosan újra elolvasom, és majd 

elmondom a benyomásaimat (ha érdekli), a kölcsönös bizalom fényében. 

   Bocsánat a mai rövid üzenetért, de képzelje el, minden várakozás ellenére, újból 

megpróbáltatások várnak rám a fürdőszobában!! Igen helyesen írtam önnek, hogy «a nők 

gyakran variálnak», és ez most kezd igaz lenni rám vonatkozóan is. A bankügynökség 

igazgatója udvariasan és nagyon kedvesen felbukkant újra: és íme, vele ebédelek ma délben. 

Jó szándékkal, de sose lehet tudni? Szeretnék rendben lenni mindenhol, «lent”» is. A 

helyemben Pierre-Marie, ön mit választana, fekete alsóneműt vagy valamilyen, mindenhová 

megfelelő ártatlan kis pamutot? Hűha! Micsoda buta liba vagyok! 

    

   Jó, most búcsúzom, a szőrtelenítő krém vár rám! 

   Az ön Adeline-je 

 

 
 

Max-tól 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                          2013. március 17. 

    

 

   Kedves Pierre-Marie! 

   Micsoda furcsa levelet küldtél nekem? Nem kertelek: az a benyomásom, hogy teljesen 

szétcsúsztál öregem. Legutóbb, amikor láttuk egymást, őszintén mondom, nyugodtabbnak 

találtalak és bizakodva váltam el tőled. Ellenben Josy nem. Ismered őt: már száz kilométerről 

megérzi a bajokat. A visszafelé vezető úton ezt mondta nekem: «Ne higgy a kellemes 

látszatnak, szélvész közeledik. Ha Pierre-Marie konokul azt hangoztatja, hogy egyedül akar 

maradni a bánatával abban a házban, akkor hamarosan meg fog bolondulni.» Be kell 

vallanom, hogy a leveled olvasásakor erre gondoltam. 

   Figyelj, nem tudok mit mondani a neked írogató hölgy kapcsán. Gyakorlatilag jelenleg nem 

tudok semmiféleképpen érted tenni semmit: nyolc napja operálták meg a csípőmet és éppen 

most tértem haza. Majdnem vért izzadok, öregem, ha tudnád. Egyetlen napsugár: az 

ápolónőnek, aki minden reggel jön beadni az injekciót a faromba, kárhozatra buzdító csábító 

kancsal szeme van. Jól ismersz, mindig megnéztem a nőket. De most, még ez sem kárpótol a 

fájdalomért. Lelkileg zokni vagyok. 

   A Központi Egyetemi Kórházban megígérték, hogy a fájdalom majd csökkenni fog, de még 

nem látom a végét. Soha ennyi kenőpénzt ki nem adtam egész életemben, és a legrosszabb, 

hogy egy hónap múlva megint műtőasztalra kell feküdnöm a másik csípőmmel! Lám, ez 



történik az egykori tesi tanárokkal. Nos, felesleges tovább ecsetelni a helyzetemet, nem fogok 

beugrani az autómba és kémkedni. 

   Felejtsd el a vacak bizonygatásaidat, Pierre-Marie! Felejtsd el Vérát! 

   Hagyd ott azt a házat, még mielőtt teljesen depressziós leszel, és szellőztesd ki a fejedet! Ha 

lenne két lábam, én ezt tenném. Teletömném a bőröndömet és hopp: mennék az Antillákra, 

Kaliforniába! (Ne menj Olaszországba, kérlek!) 

   Tudom, mennyire szeretted Vérát. De ennyi idő után, egyetlen jel nélkül, el kell fogadnod, 

hogy kilépett az életedből. Josy is olvasta a leveledet és orrol rád, de azért szeretettel ölel. 

Josy is hasonlóan gondolja, mi más is lehet! 

   Én is ölellek. Micsoda szerencsés ember vagy te: egész életedben a feneked széken, és íme, 

itt vagy teljesen egészségesen nyugdíjas korodra. Churchill megmondta: sport nem. De én 

mindig is nulla voltam angolból, kár. 

 

   Ágyhoz kötött barátod: 

   Max 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                    2013. március 22.                                                                                                                              

 

 

   Jó estét Pierre-Marie! 

   Minthogy nem válaszolt az utolsó két üzenetemre és nem akarom elhinni, hogy közönyös 

maradt az alsónemű dilemmámmal kapcsolatban, ebből arra következtetek, hogy momentán el 

van vágva a világtól. Lehet, hogy a számítógépe elromlott? Mindenesetre remélem, hogy nem 

esett semmi komoly baja. Mihelyst lesz egy kis ideje, adjon életjelet magáról, nyugtalan 

természetű vagyok. 

   Azért írok önnek az éteren át, remélve, hogy majd el tudja olvasni. Meg kell vallanom 

önnek, hogy ez a dolog kevésbé dicsőséges emlékeket juttat eszembe. Néhány éve annak, 

hogy volt egy kapcsolatom egy olyan férfival, aki két vonat, két repülőgép, két hőlégballon 

között élte az életét, meg mit tudom én még mi között. Mivel nem volt sosem elérhető, és 

nekem pedig szükségem volt rá, órákon át beszéltem a hangpostájával. El sem tudja képzelni 

mindazt, amit rá lehet bízni ezekre a hangrögzítőkre! Tudom, ez a teljesen összetört Adeline 

Parmelan: szomorú és patetikus. Velem ehhez is hozzá kell szoknia. 

   Nos, ma este, szintén szomorúan, kérdéseket és válaszokat fogok írni. Mit szól ehhez Pierre-

Marie? 

- Ez remek, Adeline, szabad kezet adok! 

- Akarja tudni, hogyan zajlott a tegnapi ebéd a bankügynökség igazgatójával, Pierre-

Marie? 

- Ó igen Adeline, égek a kíváncsiságtól! 

- Nem kétkedtem. Akarja tudni melyik alsót választottam? 

- A fekete csipkéset, fogadom! 

- Célt tévesztett: a fehér pamutot. 

- Ó! 

- Úgy érzem csalódott, Pierre-Marie. 

- De végül is Adeline, hagyja abba az alábecsülésemet! Semmit nem mondtam. 



- De túl hangosan gondolkodott, Pierre-Marie, és igaza van: nem vállalom fel a 

nőiességemet. De ennek nincs jelentősége ezúttal, mert okos maradtam és nem tettem le 

egyetlen ruhaneműt sem. 

- Ejha! 

- Kérem, kerülje ennek a szónak a használatát velem szemben, Pierre-Marie. Akarja 

tudni, mit ettünk? 

- Elengedhetetlen? 

- Igaza van, térjünk egyenesen a tárgyra: nagyon kellemesen telt az idő. És tudja miért? 

Sokat nevettem! Romain (mert így hívják) nagyon bolondos és egyáltalán nem veszi 

önmagát komolyan. Elmesélte érzelmi csalódásait, társkereső kezdeményezéseit az 

internet honlapjain, regénybe illő találkozásait. Annyira feloldódtam, hogy bedobtam 

neki a múltkori siralmas részegségem témáját. Mindent elmondtam, egészen a macik 

közötti kómámig. Micsoda megkönnyebbülés! 

- Ez a Romain egy jó pasasnak tűnik. Kedveli őt Adeline? 

- Túl korai lenne még megmondani, Pierre-Marie. De nem titkolom, hogy várom a 

következő találkát. 

- Lesz majd? 

- Igen Uram! Három nap múlva. A színházban. 

- Bizonyára elégedett? 

- Igen, de azért óvatos is. Utoljára, amikor színházba mentem, halálos unalom volt. És 

aztán annyi dolgot kell elrendeznem az életemben, hogy nem vagyok biztos abban, hogy 

marad időm egy románcra. 

- Ó nem Adeline! Ne húzódozzon! Még mindig a félelem beszél önből! Megtiltom, hogy 

meghátráljon!  

- Ej, csak csendesen Pierre-Marie! Azért mert ön szívek csábítója, még nem kell azt 

hinnie, hogy önnek minden meg van engedve, ugye? 

- Én? Szívek csábítója? Nevetnem kell! A szívem siralmas állapotban van, emlékeztetem. 

- Kezdem azt hinni, hogy szereti a boldogtalanságát, Pierre-Marie. 

- Beletörődéssel vádol, ez lenne? 

- Most olvastam újra végig a regényét, Az alkony melódiáját. Beleremegek abba a 

gondolatba, hogy úgy végzi majd, mint Edmond.   

- Ennek nincs kockázata. Mondtam már: sokkal-sokkal ésszerűbb vagyok, mintsem 

elmerüljek a tébolyban. 

- Csak a bolondok tartják magukat ésszerűeknek, Pierre-Marie! 

- Honnan vette ezt az aforizmát, Adeline? A közhelyek szótárából? 

- Igaza van. Késő van, és sürgősen le kell zárni ezt a beszélgetést. Nyugtalanul várom 

válaszát holnap. Jó éjszakát, Pierre-Marie. 

- Jó éjt Adeline. Álmodjon szépeket! 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                          2013. március 25. 

 

 

   Kedves Adeline! 



   Most jöttem haza néhány bonyodalmakkal teli nap után. Nem tudtam írni önnek és ez 

hiányzott. Ön hiányzott. Túlságosan hiányzott. Akarom mondani: nincs semmi ésszerű oka 

annak, hogy annyira hiányzott. Összezavarodtam, hagyjuk. 

   A túl hosszú hallgatásomnak három magyarázata van: 1) a kazánom cserbenhagyott; 2) Éva 

lányomat (az elsőt a Hová megyünk cicám?-mal), akinél menedéket találtam (Valence-ban 

lakik), úgy kellett felkanalazni (éppen válnak); 3) egy kedves barátom éppen most hunyt el 

(hamvasztása ma reggel). 

   Elmesélem majd mihelyst egy kissé rendeződnek a dolgok, és kevesebb zárójellel, ígérem.  

 

   Hamarosan írok. 

   Az ön ömlengős Sotto-ja 

   Ui: Még egy pár sor, amit a minap kezdtem el írni, de már nem küldtem el. Ezt még az ön 

gáláns randevúja előtt írtam (akarom mondani még a kérdése előtt, amit feltett nekem). 

Bohókás kedvemben voltam: 

   Adeline, a feketét, feketét, feketét! Ne habozzon! Szorongassa meg ezt a bankárt! 

Marcangolja szét! Vizsgálja át a számláit! Simogassa meg a vaskos pénzügyi csomagját és 

lovasítsa me 

   Ekkor a kazánom zajosan kilehelte a lelkét és már nem tudom, mit akartam írni. … meg a 

részvényeit, talán?    

 

Holnap írok. Ölelem. 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                         2013. március 25. 

 

 

   Pierre-Marie, végre! Gyötrelmes napjaim voltak a kedvenc íróm miatt, már tervbe vettem, 

hogy felhívom az egész Drôme-i régió kórházait!  

   De mondja csak, nem éppen abban mesterkedik, hogy egy kis «Adeline Parmelantól mentes 

szünetet» tartson? Egy kazán, egy válás és egy haláleset: ennyi baj ennyire kevés időn belül 

nem semmi. Őszintén remélem, hogy nem az én balszerencsés sorsom fertőzi meg önt a 

hálózaton keresztül, ettől nagyon bánatos lennék. 

   Bocsássa meg az idétlen tréfáimat, de üzenetének hangneme kissé zavar: az 

elvetemültségnek és a pikantériának a robbanékony keveréke bármit kimondat velem, és 

bevallom, annyira zavar, hogy éppen az imént öntöttem magamnak egy (kicsi, nagyon kicsi) 

pohár snapszot, hogy a felindultság elmúljon. A snapsztól, érti? Egy olyan üveg, amit az 

anyám már nem érkezett kinyitni: nos, hát ma este megtettem! Iszom Pierre-Marie Sotto 

egészségére, a kimúlt kazánjára, lányának kihűlt házasságára, az elhamvasztott barátjára és az 

elhunyt anyámra. Ennyi halál… Rajta, egy másodikat is. 

 

   Hogy mindent elmondjak, hozzá kell tennem, hogy feltettem Mozart Requiem-jét a 

kolostorom mélyén és a legjobb párizsi éjszakai mulatókhoz méltó hangulat uralkodik nálam. 

Ha látna most Pierre-Marie, teljesen egyedül, a poharammal, a monitor előtt, amint éppen egy 

elképzelt zenekar karmesterének mozdulatait utánzom! Ennek a zenének a gazdagsága 

mindenen átlendít, nem zárok ki még egy harmadik snapszot sem. Sőt egy negyediket sem, 

hogy leküldjem az előzőt. 



   Ronda dolog egyedül inni, Pierre-Marie. Dekadens és obszcén. Csatlakozzon hozzám, ha ön 

egy igazi férfi! 

   És táncoljon! 

   És énekeljen! 

   És imádkozzon a barátja lelkéért! 

Hú ha! Furcsa állapotban vagyok ma este. Úgy véli, hogy ez a holnapi nap miatt van? 

   Mert holnap színházba megyek! Még a darab címét sem tudom, azt viszont nagyon jól 

tudom, hogy holnap kötelező lesz ez alkalommal a fekete csipkéset felvenni. 

   Ellenben önre nem lehet azt mondani, hogy teketóriázik: nem képzeltem, hogy ön ennyire 

Rabelais-szerű, Pierre-Marie! Látja, az emberek többsége azt hiszi, hogy az írók szigorúak, 

intellektusuknak nincs humorérzéke, szerzetesek, unalmasak és beszűköltek, de csak azért, 

mert nem ismerik önt! 

   Egyébként, ha belegondolok, hogy ha az ön «szarsága» hosszadalmassá válik és baj lesz 

majd a medence kiadásainak fizetésével, mi lenne, ha nyitna egy segítő-fejlesztő ügynökséget 

olyan hozzám hasonló fiatal libák számára, akiket elkísérne gáláns találkáikra? Kiváló lenne 

ebben! 

   Ügynökség ide vagy oda, segítsen engem még holnap: snapsz és Mozart nélkül, ez egy 

másféle ének lesz… 

   Szent vagy, szent vagy!    

 

   Szeretettel ölelem, kedves barátom! 

   Adeline, akinek nincs szüksége kazánra ma este. 

   Ui: Nagyon örülök, hogy ok nélkül bár, de annyira hiányoztam. 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Maxnak  

                                                                                                                          2013. március 25. 

 

    

   Kedves Max! 

   Sajnálom, hogy annyit kések a válasszal. Ez nem jelenti, hogy közönyös vagyok szomorú 

sorsod iránt, de úgy történt, hogy néhány napon belül szembesülnöm kellett három gyásszal: 

az egyik a kazánomé (még csak hét éves volt, meg vagyok átkozva ezekkel a vacak 

berendezésekkel), a másik az, hogy Éva lányom házasságának vége van (hát ez van, 

elválnak), és végül Gérard barátom (az, aki Brassens dalokat énekelt, gyakran beszéltem róla 

neked) nagyon szomorú, ám nagyon is valódi halála.  

   Szegénykém! Te vagy az utolsó személy, akit ágyhoz vagy fotelhez kötve el tudok képzelni. 

Valószínűleg meghalsz az unalomtól vagy felrobbansz a türelmetlenségtől, nem? Erről jut 

eszembe, tudod-e, kedves testnevelő tanár úr, hogy léteznek olyan négyszögletes tárgyak, 

amelyeknek kemény fedelük van, belülről pedig oldalak vannak kis fekete betűkkel teleírva? 

Ezeket hívják könyveknek. Esküszöm neked, hogy ezek nagyban segítenek eltölteni az időt. 

Bocsánat, most heccellek, de mindig annyira meglep, hogyan csinálom, hogy egy olyan 

alaknak vagyok a barátja, akinek az utolsó olvasmánya valószínűleg a KRESZ könyv volt?  

   Titok. És a titok szépsége. 

   Jó, hagyd azt az ügyet, ennek a Parmelannak a kolostorát. Igazatok van, Josynak és neked: 

megtébolyodtam. 



   Hogy elmondjam, közben megbizonyosodtam: valóban van egy Adeline Parmelan a March-

Bloch zsákutca 1 szám alatt, ebben a Le Cloître nevű kis faluban, mivel küldtem neki egy 

csomagot erre a névre és megkapta. 

   Ne izgassátok magatokat! Nem indulok el most rögtön nyugat felé. Majd megszelídítem a 

kísérteteimet. 

 

   Mindkettőtöket szívből ölellek: 

   Pierre-Marie 

   Ui: Nem fogok álmodozni a te bandzsi kis ápolónődről. Nagyon jól tudod, hogy én 

fenékpárti vagyok. 

   Ui 2: Vigyázz magadra! 

   Ui 3: Josy, ha ez megnyugtat, abbahagyom a levelezést ezzel a Parmelannal.  

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adelinne-nek 

                                                                                                                          2013. március 26. 

 

 

   Kedves Adeline! 

   Micsoda szertelenség, szavamra mondom! Önt már nem lehet visszafogni! Azt veszem 

észre, hogy az én Rabelais-szerű tanácsaim egyszerre csak teljesen eltűntek a palettájáról. 

Anélkül, hogy akartam volna, olajat öntöttem a tűzre, egy túlfűtött mozdony szénnel 

megrakott tüzére, beindítottam egy heves kandalló fújtatóját, rátapostam egy dübörgő traktor 

gázpedáljára. 

   Rossz irányt mutattam és visszavonok mindent, amit mondtam. Nyugodjon meg, esdekelve 

kérem! Gondoljon semleges és langyos dolgokra: olvassa el Bayrou programját; nézzen meg 

egy dokumentumfilmet a mókusokról; lélegezzen hasból; igyon egy pohár tejet; ültesse át a 

petúniáit! Bocsánat, mondok mindent, nem is tudom, hogy átültetik-e a petúniákat, csak 

véletlenül javasoltam zavaromban. Csináljon azt, amit akar, de nyugodjon meg, Istenre 

kérem! 

   És lassan a poharakkal! 

   Mozart és a Requiem ellenben, maradhat, ezt jó, ha folytatja. Nincs ellenvetés! Nekem 

azonban ez sem jött be. Mindannyiszor, amikor az a rossz ötletem támadt, hogy írás közben 

ilyen grandiózus zenét hallgassak, zseninek képzeltem magam és csalódtam, miközben 

újraolvastam magamat a csöndben. Ez olyan, mint amikor repülővel utazik az ember: a repülő 

repül, nem ön. 

   Jó, nem rólam van szó. Az ön esete a sürgős, a bankárjával. Tájékozódjon egy kicsit a 

darabról, ha nem akarja, hogy üres fejűnek higgyék. De ne menjen bele túlságosan, ha nem 

akarja, hogy kellemetlen alaknak higgyék. Találja meg pont a középutat: művelt vagyok, de 

nem kérkedek ezzel. 

   Ha az előadás után (ami valószínű, nem, inkább bizonyos), felajánlja, hogy menjen fel 

hozzá az utolsó kis pohárkára, mutasson egy kis habozást, kérve kérem! Két másodperc elég 

lesz. De az azonnali elfogadás, bennem legalábbis minden esetben, kedvezőtlen benyomást 

kelt. Be kell vallanom, hogy a rögtön ugrás engem szörnyen elbátortalanít.  

   Ève van a telefonnál. El kell búcsúznom. Visszajövök, mihelyst tudok, a délelőtt folyamán.  

 

   A tanácsadó Pierre-Marie  

 



 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                          2013. március 26. 

 

    

   Újra itt vagyok, Adeline! Végre csöndben. Átmelegedve. Nyugodtan. Eltelve egy jókora 

adag gőzölgő natúr spagettivel. Hidratálva egy 0,33-as Heineken sörrel. Készen állok. 

   Mivel kezdjem? Az a benyomásom, hogy az eltévedt kiscsibéink szaporodnak és 

kóborolnak a természetben. Nézzük például: mi volt az a kabinet, amire célzást tett a március 

11-ei levelében? Mindig is érdekelt volna. 

   Jó, de először is szeretnék visszatérni a leszidásomra, amit ugyanezen a napon kaptam öntől. 

Bizony megérdemeltem, mert úgy viselkedtem, mint egy goromba pokróc, de engedje meg, 

hogy megvédjem magam. Nem, valóban ön nem egy regény szereplője. Igen, ön ÉLŐ 

(nagybetűkkel). Igen, ön létezik, az önmaga szilárdságával, vastagságával (bocsánat, ez a szó 

nem létezik az ön szótárában, ezt a szót inkább egy vékony nő esetében használnám). Erről jut 

eszembe, és ki is használom a nyitott zárójeleket, a pontokat ugyan lenézem, de visszaélek a 

zárójelek adta lehetőséggel, mindegyiknek megvan a maga hibája, de azért lássa be velem 

együtt, hogy a zárójelek több információval látnak el bennünket, míg a pontok éppen 

megfosztanak ettől, kihasználva tehát ezt a nyitott zárójelet, szeretnék feltenni önnek egy 

hihetetlenül kényes kérdést. Ha meg merem tenni, ez azért van, mert érzem, hogy önnel a 

tiltott dolgokról is beszélhetek, megengedhetem magamnak és ön nem sértődik meg. Nos, 

kérdezem: Adeline, mondja meg nekem, mennyi a súlya? Tudom, ez ostobaság, Miért érdekes 

ez? De amióta azt írta nekem: nagy és kövér vagyok, arra gondolok… milyen mértékben. 1,78 

m magas vagy 1,92 m, mint én? Ez nem ugyanaz a dolog. 81 kg vagy 156 kg? Íme, ez a 

kérdésem. Nem muszáj válaszolni. Be is zárom a határtalanul nagy zárójelemet a testére 

vonatkozóan, de én még soha nem láttam önt, és soha nem hallottam a hangszínét. Ön kis 

fekete betűk halmaza a képernyőmön és az, amit a képzeletem létrehoz ebből. Kérem, ne 

üljön fel a harag lovára (hopp, ez a kép elég szép, majd beleírom az esetleges legközelebbi 

regényembe, ha lesz következő regény). És én is alig vagyok több az ön számára ennél, még 

ha láthatja is a fejemet a fotókon. Mert ön jól tudja, hogy egy személy valódi megjelenése 

gyakran semmi kapcsolatban nincs azzal a képpel, amit ennek a személynek a fotóin látni 

lehet. Hál’Istennek!  

   És most rátérek egy még érdekesebb dologra: önt kétségkívül részletesen elemeztem és 

manipuláltam, mint egy szereplőt, de tudja-e, hogy állandóan ugyanezt teszem saját 

magammal is? És kétségkívül ez az, ami lehetővé tette számomra, hogy a legkevesebb 

sérüléssel haladjak át az életen. Azzal egy időben, hogy a legnagyobb bajaimat, legnagyobb 

bánataimat élem át, ott van bennem a legvégső vigasz: meg fogom írni azokat. Át tudom 

formálni és az írásaim témájává teszem azokat. És nagy élvezetet találok abban, ha ezt jól 

meg tudom csinálni. Életem legelső oka az írásban van, Adeline. Kell ezért bocsánatot 

kérnem? 

   Jelenleg egyetlen szerencsétlenség áll ellen ennek az aranykornak, és ön tudja mi az. 

   Olykor éjszaka félálomban mozgást érzékelek magam mellett, egy súlyt, egy melegséget, 

valamit, ami rám nehezedik, és ami felmelegít, és ami mozog. Lassan megfordulok. Azt 

mondogatom, hogy a rémálomnak vége van. Kinyújtom a kezemet, hogy megérintsem Vérát, 

a karját, a combját, a hasát, de csak a dölyfös macskám van ott, aki kegyeskedik olyankor 

meglátogatni, mert ez jól fekszik neki. 

 



   Szeretettel ölelem, kedves Adeline, és kívánok önnek nagyon szép római
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 estét. 

   Pierre-Marie 

   Ui: Boldog vagyok, hogy újra megszerette az Alkony melódiáját. 

   Ui 2: Néha vetek egy szempillantást a legnagyobb elkóborolt kiscsibénkre. Ott van a nagy 

formátumú borítékban, a könyvszekrényem alsó polcán. Mozdulatlansága érdekfeszítő. 

 

  
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                          2013. március 26. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie! 

   Mozart és a snapsz nagyon sokáig ébren tartott tegnap este. Nem tudom, a kettő közül 

melyiknek köszönhetem a holtsápadt arcomat, de meg kell mondanom önnek, hogy reggel óta 

a tükörből visszanéző képem félelmet okoz. Nos, hát sajnálom, de ma nem fogom elküldeni a 

fényképemet Pierre-Marie, ez öngyilkosság lenne. Ha kudarcot vallok ezzel a mai «római» 

estével, mint ahogyan ön mondja, túl fogom élni. Ellenben, ha ugyanakkor el kellene 

veszítenem az ön barátságát, az nagyon kemény lenne. Engedje meg nekem, hogy passzoljam 

a labdát jelenleg, és ne válaszoljak az ön (nyers, konkrét, de jogos) kérdésére a súlyomat 

illetően. Válaszolok majd, megígérem, egy más alkalommal. Majd amikor támadást érzek.  

   17 óra van: két órám maradt tehát arra, hogy véghezvigyek egy esztétikai csodát. Már azon 

kéne lennem, hogy hozzálássak a probléma megoldásához (hasizomgyakorlatok, 

uborkaborogatás, fekete retek főzet), de jobban szeretek írni önnek, miközben kávézom és 

cigarettázom. Ez nem jó! A valódi életemet kellene előnyben részesíteni, de annál jobban 

szeretem levelezésünk «kis fekete betűit». Jaj! Hogy milyen rossz a lelkiismeretem!  

   Röviden, hogy jól értse: semmilyen tűz nem lángol bennem, kihunyt minden, egy 

szerencsétlen, lágy, rosszul fésült tárgy vagyok. Előre látható volt. 

   Miután ellenőriztem, nos, a ma esti darab címe: A szerelem egy olyan fogás, ami melegen 

fogyasztandó, egy bizonyos Nicolas Dumesnil műve. Jobban szeretek nem tudni többet olyan 

dologról, ami már előre azt sugallja, hogy nem lesz valami nagy szám. Legalább a bankárom 

nem egy sznob, nem is tudálékos, nem lesz ok fejfájásra. Ami a tanácsát illeti a kis habozás 

témát illetően, amit minden, jól nevelt fiatal hölgynek be kellene tartania, amikor felajánlanak 

neki egy «utolsó pohárkát», azt gondolom, nem lesz rá szükségem: maradok a víznél. 

Teljesen tiszta leszek.  Elérhetetlen és titokzatos. Mit szól hozzá? 

   Ez kutya beszéd, Pierre-Marie, honnan vette ezt a kifejezést «azonnal ugrik»? A XIX. 

századból? Olyan ember lenne, aki a pulcsi helyett «szvettert» mond vagy a sál helyett 

«nyakmelegítőt»? Nyugtasson meg! 

   Mindeközben térjünk vissza a kóbor kiscsibéinkhez.  

   Visszarettentem a súlyomat érintő nehézségtől, azt viszont nagyon szeretném elmagyarázni 

önnek, mit csináltam «az irodámban», mielőtt kitettem rá a feliratot, hogy «temetés miatt 

zárva». Gyakran elővigyázatos vagyok, amikor az emberek megkérdezik tőlem, mi a 
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 Célzás a férfi nevére, akivel Adeline találkozik, akit Romain-nak hívnak, ami azt is jelenti: 

római 



foglalkozásom és meg fogja érteni, miért. Ami felbátorít arra, hogy ezt önnek elmondjam, az 

az ön csodálatos hóeséses és vízmelegítős történetének meséje, amikor az édesapja elvitte az 

égési sebeket gyógyító parasztasszonyhoz. Ön vidéken nőtt fel és a sikerei sem tették 

párizsivá eddig. Aztán pedig elmesélte azt is, hogy látókhoz fordult azért, hogy próbálja 

megtalálni Vérát: mindez azt jelenti, hogy ön fogékony a rejtélyes dolgokra, a 

megmagyarázhatatlanra, a testet jól ismerő öregek tudására.  

   Nos, íme Pierre-Marie. Az irodám falára kiakasztott táblára ez volt vésve: Adeline 

Parmelan, tanácsadó. Ez olyan meghatározatlan, rugalmas, semmitmondó. 

   Emberek jöttek hozzám, tanácsot kérni, hogy segítsek nekik világosan látni az életüket 

elborító ködben, meghozni egy döntést, megtölteni szavakkal a csendet, megtanulni, hogy 

bízzanak önmagukban. Több módszert is alkalmaztam ennek érdekében: egy kis 

pszichológiát, egy kis asztrológiát, egy kis grafológiát, egy kis mágiát. Kártyát vetettem 

például. És aztán figyeltem az arcukat, a viselkedésüket, és megláttam dolgokat. 

Megérintettem a hátukat, karjukat, hasukat és ott megéreztem dolgokat. Kértem őket, hogy 

beszéljenek az őseikről, lerajzoltam a családfáikat, és néha, amikor családok jöttek el hozzám, 

szerepjátékot játszattam velük.  

   Még ha meg is szereztem a klinikai pszichológusi diplomámat mesterképzésben, 

lényegében főként az ösztöneimre hallgattam és nagy volt bennem a vágy, hogy segítsek az 

előttem álló embernek. Még olykor szerelmes leveleket is írtam szenvedő szerelmesek 

nevében, vagy hivatalos ügyeket intéztem, reklamáló leveleket küldtem. Gyerekekkel is 

foglalkoztam, és ez az, ami a leginkább hiányzik. Történeteket olvastam nekik, néztem, 

ahogyan játszanak, dalokat énekeltem nekik, táncoltam velük, segítettem megjavítani az 

elromlott kapcsolatokat. Röviden, tanácsadó voltam mindenben, bármiben. Ami számított az 

az, hogy az emberek mosolyogva menjenek el tőlem. 

   Természetesen ez nagy alkalmazkodást követelt tőlem és azt, hogy én is tudjak mosolyogni! 

De az anyám brutális halála óta nem vagyok képes erre. Gyámoltalanul be vagyok zárva a 

saját sötétségembe. Elveszítettem azt, amit az ön hegyekben élő gyógyítója «tűznek» hívott. 

Elvesztettem az ehhez való érzékemet, a megérzéseimet és már nem tudok olvasni a kártya 

lapjaiból, sem az arcok vonásaiból. Mindezekből ered a szakmai tehetetlenségem.  

   «Az» visszajön vagy nem.  «Az» lehet, hogy örökre eltűnt. Mindenesetre jelenleg nincs 

erőm emberekkel foglalkozni, azon kívül, hogy bevásárolok nekik, kicserélek egy 

villanykörtét vagy beszélgetek velük a napsütésben.  

   Sokat beszéltem erről, ugye Pierre-Marie. Talán túl sokat is? 

   Csak a nagyon közeli barátaim ismerik ezt az okkult tevékenységemet, és ők megkapták az 

utasítást, hogy diszkréten kezeljék. Például Romain (ó, sietnem kell, egy óra múlva itt lesz) 

sem tudja ezt, amit az imént elmeséltem önnek. Feltételezem, hogy egy bankár (még ha 

mókás és elbűvölő is) nem tudná ezt megérteni, és csak annyit mondtam neki, hogy éppen 

visszatérőben vagyok a szakmámhoz. És ez talán nem is hazugság! 

    Most határozottan olyan vagyok, mint egy gyarló Napsugár Nő: ebben a fatális órában, 

Pierre-Marie, valóban nem tudom, mit tartogat számomra a jövő, ami ezzel a vacak estével 

kezdődik. Mindaz, amit mondani tudok, az az, hogy az ön Adeline-je nem valami bátor. A 

fekete alsónemű a szemben lévő fotel karfáján van. Brazil nadrág, susogó melltartó. Ez van, 

de öklendezem tőle. Ez az én «tűzpróbám»: bátorság! 

   Mielőtt befejezném, el akarom még mondani, mennyire szeretnék segíteni önnek abban, 

hogy tovább tudjon «lépni Vérától». Ha kissé tolakodó voltam a témát illetően, néhány előző 

levelemben, az azért volt, mert túl jól megértem az ön vigasztalhatatlan bánatát. Ahogyan 

beszél azokról az éjszakákról, amikor az az érzése, hogy érzi a jelenlétét, az szívszorító. Ha ez 

a bánat nem oldódik fel az írásban, mivel tudná hatékonyan eloszlatni? (Kerülje a snapszot, 

baráti tanács!) Mielőtt beugrom a zuhany alá, javaslok egy listát: sport, utazások, vallás, 



jógagyakorlatok, szörfözés, túlzott vásárlás – és ha mégis marad a reménytelenség: találkozás 

más nőkkel? Vagy férfiakkal – ez megváltoztatná önt! 

   Mindeközben, ne felejtsen el engem, kedves tanácsadó barátom! Kétségkívül szükségem 

lesz önre holnap reggel. És ha nem mesélek is el mindent, legalább elmondom, mennyit ér 

Nicolas Dumesnil darabja. «A szerelem egy olyan fogás, ami melegen fogyasztandó», 

fogyassza szemenként! 

 

   Az ön susogó Adeline-je 

   Ui: Hogyan fogja tölteni az estét? 

 

 
 

Josy Vallardier-től 

Pierre-Marie-nak 
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   Pierre-Marie! 

   Itt Josy. Tegnap óta Max ismét kórházban van. Nagyon erős fájdalmai voltak, már aludni 

sem tudott, és visszavittem az Egyetemi Kórházi Központba. Bent tartották megfigyelésre, 

remélem, megtalálják, mi a baj. Várakozás közben válaszolok a sürgős levelekre. 

Kihasználom az időt. 

   Volt egy időszak, amikor meg akartalak keresni levélben, hogy beszéljek neked valamiről, 

de közbejött Max műtétje és elhalasztottam a dolgot. 

   Emlékszel a barátnőmre, Lisbethre, gondolom? Nem láttad őt a csodás Baldol-i 

kirándulásunk óta, de emlékeztetlek, hogy nagyon szimpatikusak voltatok egymásnak. 

Mindenesetre ő nagyon is jól emlékszik rád és Bandol óta elolvasta az összes könyvedet. 

Társulatával (gondolom, beszélt neked a közösségbe való beilleszkedéséről), most dolgoznak 

egy színdarabot bemutató projekten és képzeld el, a te Az állat visszatérése regényedet akarja 

adaptálni. Ez a legrövidebb regényed és mivel nyolc helyszínen zajlik, úgy találja, hogy ez 

remek lenne színdarabként. Elkezdett dolgozni a szövegen (egykori franciatanárként is 

lelkesíti a dolog), és már hetek óta macerál, hogy kérdezzelek meg, beleegyezel-e. Ez egy 

amatőr izé lenne természetesen, de jól akarja csinálni a dolgokat. Beleegyeznél, hogy 

megadjam neki az e-mail-címedet, és hogy beszéljetek erről közvetlenül? És aztán arra is 

gondoltam, ha a projekt beindul, ez egy jó alkalom lenne arra is, hogy meglátogass minket? 

   Jelenleg ezt most nem ajánlom neked. 

   Kellemetlen időket élünk át mostanában, ezekben az utóbbi hónapokban. Te is láttad, 

Maxnak most rosszkedve van, neki, aki naponta harminc kilométert biciklizett és ott volt még 

a vasárnapi szent és sérthetetlen golfozás Richard-ral és Loulou-val. No, jó, a dokik szerint a 

nyár elején újrakezdheti. Nagyon remélem, mert nem most lesz az, amikor Max beéri 

könyvek olvasásával a hintaszékben ülve a verandán, biztosíthatlak róla! Elvittem neki A 

Csapatot ma reggel, ez még elmegy. A többit nehezen viseli.  

   Furcsa, hogy Ève válik. Már a házassága bejelentésekor is azt éreztem, mennyire eltelt az 

idő! A gyerekeink sem gyerekek már, mégsem sikerül felfognom. Emlékszem még Ève-re, 

amikor még egész kicsi volt, a copfjára és a bokaharisnyáira!  

   A mi nagy lányunknál még mindig semmi: utazgat, melózik, de egy leendő vejnek még az 

árnyéka sincs a horizonton. 

 

   Majd írj Lisbeth ügyében! 



 

   Szeretettel ölellek: 

   Josy 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 
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   Kedves susogó! 

   Hogy én és a szörf? Kegyelem! Jól látszik, hogy rosszul ismer engem. Egy komikus 90 %-

ban használja a testét, 10 %-ban a fejét, ez ismert tény, márpedig nálam ez pontosan fordítva 

van. Még arra sem vagyok képes, hogy a saját szerepemet játsszam. Olyan mértékben, hogy 

minden egyes díjátadás is nagy kínszenvedés nekem. Annyira szeretnék minimum tizenöt 

centivel alacsonyabb lenni ilyen alkalmakkor és könnyedebbnek látszani. De nem sikerül. 

Minél inkább dicsérnek, annál inkább szeretnék eltűnni. A Goncourt-díjnál Véra a fülembe 

súgta: Olyan vagy, mintha seprűt nyeltél volna… 

   Nos, a mai este? Nem a darabról beszélek. Egy ilyen cím valóban a legrosszabbat sejteti. Jól 

megbüntettem magam én is egy hasonló darabbal egy hónapja a szomszédos kultúrteremben. 

Az előadás címe ez volt: Meglepetés gyanánt… Nos, valóban volt mitől meglepődni, 

esküszöm. Miközben néztem a darabot, ugyanazt éreztem, mint amikor vegetáriánus ételt kell 

ennem: miért sújtanak ezzel? Mi rosszat tettem? Miért bűnhődöm? 

   De végül is azt szeretném tudni, hogyan zajlott az este (csak röviden!). Nem követelek 

bizalmas részleteket, nem engedhetem meg magamnak (talán igen) és bízom önben, hogy 

félszavakkal is értésemre tudja adni mindazt, ami történt. Egyébként a jó irodalom nem éppen 

ebben van, a sejtetésben? De igen, persze, hogy ebben! De bocsánat, még meg fog szidni 

ezért, hiszen nem az irodalomról van szó, hanem az ÉLŐ Adeline Parmelan valódi életéről.  

   Valójában, az egyetlen dolog, ami számít nekem, hogy ne legyen szomorú ma reggel. 

Tegnap megkérdezte tőlem, mivel töltöm az estémet. Nos, hát a kanapén elolvastam egy 

izlandi krimit. Az éjszaka közepén fejeztem be. De körülbelül minden ötvenedik oldalnál 

önnél jártak a gondolataim. Hogyan halad a bankárral? Milyen állapotban találom az én 

Adeline-emet holnap reggel?  

   Furcsa, de azt éreztem ön iránt, amit hajdanán, ugyanazt a még az alvásban is akadályozó 

nyugtalanságot, amikor az egyik gyerekemnek nehézségei voltak. Azt írtam, hogy valaha, 

pedig az igazat megvallva, semmi nem változott most, hogy már felnőttek. Nem szerettem 

Ève férjét (perrendtartásban jártas, okoskodó, kemény dolog lesz vele a gyerekek felügyeletét 

elrendezni), tehát nem szerettem, és most örülök, hogy elválnak, de könnyek között látni a 

lányomat és annyira szomorúnak a minap, szívet tépő volt számomra. A karjaimban nem 30, 

hanem 8 évesnek tűnt.  

   Mindenestre nyugtasson meg. És meséljen el mindent, még mielőtt kíváncsiságból kitalálok 

négy forgatókönyvet, a legrosszabbtól a legjobbig, és mielőtt azzal vádol megint, hogy 

szereplővé teszem meg önt.  

   És még valami! Adeline Parmelan tanácsadó. Leesett az állam. És még inkább, ahogy a 

folytatást olvastam. Miért? Azért, mert az előző levelemben, az irodájára vonatkozó kérdés 

után azt írtam először: Mit csinált ön az irodájában? Tenyérjóslást? Nem voltam messze! 

   Rajta, megmondom világosan: a szavak, amelyeket önmagával kapcsolatban használ: 

titokzatos dolgok… szavak a csendről… mágia… meglátni dolgokat… megérezni dolgokat… 

ösztön… ezek a szavak beszélnek nekem, kiáltanak felém. Nem azért, mert mintha nekem 



lenne valami affinitásom ezzel a titokzatos világgal. Nincs. Az én mesterségem nyilván az, 

hogy kitaláljak történeteket, valótlanságokat, de az ÉLŐ Pierre-Marie Sotto valódi életében 

inkább materialista vagyok. Nincs semmilyen közöm a felfoghatatlanhoz. Nagy és vaskos 

kezeim vannak, de rátehetem én akár tíz órahosszára is a bibire, a bibi megmarad. Odaadnám 

az összes irodalmi díjamat azért, hogy megszerezzem a hatalmat az emberek szenvedéseinek 

enyhítésére, vagy csökkentésére, de nincs tehetségem ehhez. Lehet, hogy én inkább a 

szavaimmal, a hangommal gyógyítok egy kicsit. Beszélj hozzám! 

   Nincs tehetségem ezen a téren, az ezotéria terén, de mégis a reménytelenség oda vezetett, 

hogy ezt is megpróbáljam. Amikor minden hivatalos rendőrségi utat kimerítettem, amikor 

minden személyes lehetőségem is kimerült, annyira egyedül maradtam, hogy már semmi 

eszköz nem volt a kezemben. Varázsvesszővel keresőkhöz fordultam, tudja, milyen 

eredménnyel. A víz? Megmérgezték a szomszédos tavat. Spanyolország?  Látja maga előtt 

amint vonatra szállok Madrid felé, Véra fotójával a kezemben és kérdezgetem az embereket: 

ismeri ezt a személyt? Soványan és szakállasan végeztem volna, mint Don Quichotte 

hallucinálva valahol a la Mancha-ban, végtelenül bolyongtam volna, tébolyodva kérdezgetve: 

ismeri ezt a személyt? 

   És itt van ön, Adeline. 

   Kezdetben nem értettem, mi ez az érdeklődés ön iránt. Nem találtam az okát. Vagy oly 

keveset. És aztán voltak ezek a… jelek. Most nem akarok erről többet mondani önnek. Félek, 

hogy eltörök valamit, ha ezt teszem, félek, hogy elvágok egy fonalat, ami még megmaradt 

nekem. 

   Még csak annyit: úgy gondolom, nem veszítette el az adottságát. Úgy gondolom, hogy van 

ebben a ködben, amiben oly gyámoltalannak hiszi magát, egy kis lámpás, ami kapcsolatban 

van velem. 

   De ez még túl korai. 

   Itt a tavasz ma reggel. Egy cinke hatalmas erővel beleütközött az ablakomba. Sajnálom 

szegényt. 

 

   Szeretettel ölelem: 

   Pierre-Marie Sotto, a nyugtalan tanácsadó 

   Ui: Ó igen, a dedikálás! 

 

     Ché, come sole in viso che più trema, 

     cosi lo rimembrar dal dolce riso 

     la mente mia da me medesmo scema. 

 

   Dante Isteni Színjátékából való és ezt jelenti: 

 

     Mint ahogyan a napsugár egy remegő tekintetben, 

     nevetésének oly édes emléke ugyanúgy 

     elkülönülve él tőlem távol, elmémben.  

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Josynak 

                                                                                                                          2013. március 27. 

 

 



   Ó, ez nagy baj! Max-szal az embernek mindig kedve támadt könnyedén venni a dolgokat, 

kedve volt heccelődni. Add át neki, hogy legendás optimizmusával, jó kedvével mindig erre 

biztatott. Nos, lehet, hogy lebecsültem a jelenlegi szenvedését. Mondd neki, kérlek, és kérj 

elnézést a részemről. És tájékozass az állapotáról. Lehet neki telefonálni? Nála van a mobilja? 

   Természetesen emlékszem Lisbethre, Bandolra és az őrült nevetésre vele a teraszon. 

Megfájdult az állkapcsom. Egy kicsit be voltunk csípve nem? Valóban olvasta minden 

könyvemet? Ez jól esik, és rossz érzés lenne elutasítani az adaptációját. Őszintén 

megmondom, Az állat visszatérése egy amatőr társaság által, hm, hm (köszörülöm a 

torkomat). Mondjuk, hogy hozzájárulok az engedélyezéséhez, de nem akarok arra 

kényszerülni, hogy lássam is az eredményt. Könyveimnek körülbelül tizenöt színházi 

feldolgozása közül… kettő vagy három, ha tetszett. És ők professzionisták voltak.  

   Jó. Nem érdekes. Add meg neki az e-mail címemet és majd meglátjuk vele a továbbiakat, a 

Bandol-i terasz és a Provence-i rozé emlékére. 

  

   Ölellek Josy: 

   Pierre-Marie 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                          2013. március 27. 

 

 

   Kedves író-tanácsadó! 

   Amikor fiatal voltam, én is vezettem naplót, mint sok más lány. Ez egy vastag füzet volt, 

Snoopy rajzával a fedelén és egy nem túl erős retesz zárta le. Mielőtt megvettem, az előtt egy 

kis idővel olvastam Anna Frank naplóját, és példáját követve, elhatároztam, hogy egy 

képzeletbeli barátnőnek ajánlom. Anna Frank «Kedves Kitty-jéből» így lett «Kedves Jenny» 

(valószínűleg egy tévésorozatból vettem a nevet), és rábíztam minden bánatomat, kétségemet, 

de főként a reménytelen szerelmeimet az iskola egyik vagy másik fiúja iránt. «Kedves Jenny! 

Egy lüke dolog történik velem: azt hiszem, hogy ma rám nézett, amikor elhaladtam előtte a 

menzán sorban állva. Esküszöm! Várj, elmesélem neked, a fantasztikusnál is fantasztikusabb 

volt!» És következett az esemény leírása tizenkét oldalon keresztül, teletömve ostoba 

felkiáltójelekkel. Ismeri az efféle történeteket. Nos, ebből kiindulva, hogyan akarja, hogy 

fékezzem az elbeszélés menetét? Hogyan akarja, hogy elmeséljem az estémet Romain-nel 

«félszavakban»? Nem könnyű! 

   Még mielőtt bedobnám magam, tudnia kell, hogy nagyon jó kedvem van. Egész délelőtt 

énekeltem, miközben pokoli nagytakarítást csináltam a nagy és nedves házamban 

(Summertime, Oh Happy Days!), meg fogja érteni, miért. Minden esetre az irántam való 

aggódása megható! Elképzelem önt, plédbe burkolózva a kanapéján az izlandi regényével 

(igen, plédbe burkoltam önt, mert attól félek, hogy megfázik – én is figyelek ám önre – és 

egyébként mi van a kazánnal???), amint minden ötvenedik oldalnál rám gondol és a 

mosolytól fülig ér a szám. 

   Ennek kapcsán be kell vallanom valamit azonnal: az este folyamán én is gondoltam önre. 

Hihetetlen, de igaz. Megéltem dolgokat és párhuzamosan örültem annak, hogy másnap majd 

el tudom önnek mesélni. Romain-nel voltam, és mindvégig azon járt az eszem, hogyan 

«vázolom» majd önnek mindezt (hm, ez a szó csak úgy jött magától). Soha életemben nem 

éreztem efféle kettősséget: ha még továbbmegyek, oda jutok, hogy megkérdőjelezzem, nem 

azzal az egyedüli céllal fogadtam-e el, hogy elmenjek szórakozni a bankárommal, hogy önt 



szórakoztassam! Egyszeriben tudni szeretném, lehetséges-e együtt élni egy íróval, anélkül, 

hogy ne fenyegetne a «szereplővé válás» veszélye, hogy folytassam az ön fejtegetését. Vajon 

Véra érzett ilyen dolgokat? Aggódást, hogy csak az irodalom által létezik? (Félreteszem most  

a többi feleségét és főként a «Megyünk Cicám»-ot, ami nekem túl ostobának tűnik ahhoz, 

hogy ilyen kérdéseket tegyek fel – ó, a szerencsés.) Minden esetre esküszöm önnek, hogy a 

tegnapi tapasztalat után egy kicsit jobban mérlegelem problémáinak széles körét Pierre-Marie. 

Ön ki van téve a minőségromlás átkozott veszélyének! 

   Nos, természetesen ez olyan minőségromlás, ami dimenziós előnyt is magában hordoz. Ha 

az estém katasztrófába torkollott volna, az ötlet, hogy önt megnevettetem a 

szerencsétlenségeimmel, azonnal csökkentette volna szégyenemet és bánatomat. Kezdem 

érteni, mit is akart mondani, amikor a «végső vigasztalódásról» beszélt. 

   Rajta, nem húzom tovább az időt, belevágok! 

   Nem, várjon! Először még el kell mondanom, miért töltöttem a mai napom öt óráját azzal, 

hogy felsúroljam a padlót, elrendezzem a nyitva lévő dobozaimat, kiporszívózzak, illatosítsam 

a mosdót és portalanítsam a polcaimat: Romain jön hozzám ma este vacsorára («a 

fantasztikusnál is fantasztikusabb!» mondaná a Snoopy naplóm). És azon a tényen kívül, hogy 

az egész ház szaladt, közölte velem egy betegségét: asztmás. Nos, mivel nincs szándékomban 

látni, amint a szemem előtt fulladozik, inkább eljátszottam a lakástündér szerepét. Íme ezért! 

   Magától értetődik, hogy ehhez a ranghoz méltó vacsorát kell neki készítenem. És ebbe bele 

kell adnom mindent! Mert ő inkább ínyenc, ezt megértettem tegnap este az előadás után 

(tényleg, ez egy mestermű volt! Nem is, csak viccelek), amikor a vidékünk egyik 

legelegánsabb étterme előtt állította le az autóját. És én szegény fejem, a 

szakácsművészetemmel dicsekedtem neki a múltkor, amikor az ügynökségéhez közeli 

sörözőben ebédeltünk! Most meg vagyok lőve. Már kiagyaltam a menüt, de hozzá is kéne 

kezdenem az elkészítéséhez késlekedés nélkül. 

   És ön Pierre-Marie, mit szeret enni? Már említette, hogy nincs ínyére a vegetáriánus étel, és 

a múltkor a sima spagettit egy sör kíséretében: ez az egyedül élő ember szokásos étele, vagy 

előfordul, hogy kötényt köt maga elé, és egy orgiázó szimfóniát vezényel? 

   Ó, ahogy a konyháról beszélek, megfagy a vér az ereimben! 

   Mondtam már, hogy Romain még önnél is nagyobb? 1,95 cm. És mint régi rugby játékos, 

elég erős mellkasa van. Szóba sem jöhet, hogy vegetáriánus salátát adjak neki! 

   Az időt látva, mennem kell a konyhába, és azt veszem észre, hogy jól elkalandoztam és 

fantáziálgattam, és semmit nem meséltem önnek! Késő bánat, most már tényleg nincs időm 

szép kerek mondatokra, elmondom hát távirati stílusban: a darab inkább lesújtó – stop – jó kis 

viccelődés – stop – kezek érintése az előadás alatt – stop – sokatmondó tekintetek vacsora 

közben – stop – kölcsönös cinkosság – stop – térdek súrlódása a kocsiban – stop – hazatérés – 

stop – nem hirtelenkedés, de egy könnyű csók elköszönéskor – stop – egy második csók, 

hosszabb – stop – a bölcs döntés, hogy nem megyek messzebbre – stop – heves szívdobogás – 

stop – vacsora ma este, hogy határozzunk, ki tudja? – stop!!!   

   Pierre-Marie, most abba kell hagynom a felsorolást, de ígérem, holnap írni fogok. Mesélek 

majd a flambírozott baklövéseimről és a pisztáciás-csokoládés macaronjaimról. És másról is, 

ha lesz valami más is. 

   Mondja csak: megint egy északi regénnyel fogja tölteni az estét a kanapén vagy van valami 

kellemesebb is kilátásban? Reménytelenül egoista vagyok néhány napja. Adjon hírt a 

szomorú lányáról, a kazánjáról, a cinegéiről! 

    

   Üdvözlöm az edénycsörgés kellős közepén. 

   Barátja, Adeline 

   Ui: Meg tudja erősíteni, hogy a születési dátuma (az internetről vadásztam le és kételyeim 

vannak) valóban 1952. május 5-e? Bika? 



   Uui: Köszönöm a dedikálás fordítását. Nagyon szép. Levonhatom azt a következtetést, hogy 

perfekt beszél olaszul? És norvégül is kétségkívül? Mindenesetre, még ha a házimunkákhoz 

nem is ért annyira, szereti a nyelveket, ez már valami! (Bocsánat, ez már a sütő hatása – a 

hőfokszabályozó 8-ason van!) 

 

 
 

Josy-tól 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                          2013. március 28. 

 

 

   Pierre-Marie! 

   Köszönöm gyors válaszodat! Lisbeth el lesz ragadtatva, sietek vele közölni az e-mail-

címedet.  

   Megyek a kórházba Maxot meglátogatni. Beviszem neki a mobilját, de ismered: a maga feje 

után megy. Megpróbálhatod felhívni mégis. Minden esetre átadom neki, amit mondtál. 

   Lisbeth egy intelligens nő, meg fogja érteni, hogy bizonyos fenntartásaid vannak a 

projektjével szemben. Örülök, hogy emlékszel az őrült nevetésre a teraszon! 

 

  Légy jó! 

  Josy 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                          2013. március 28. 

 

 

   Kedves bankárkedvelő hölgyem! 

   Egész nap Valence-ban leszek egy szakközépiskolában. Régi ígéret a bájos dokumentációs 

hölgynek. Mihelyst hazatérek, írok önnek, ma este. 

   Igen, valóban 1952. május 5-én születtem Dieulefit-ben Drôme megyében. Mi célja van 

ezzel? 

 

   Pierre-Marie, ihlet nélküli író 

 

 
 

Adeline-től 

Marie-Pierre-nek 

                                                                                                                          2013. március 28. 

 

 

   Kedves ihlet nélküli író! 



   Töltsön nagyon szép napot ennek a bájos dokumentációs hölgynek a társaságában! Az ön 

ízlése szerinti feneke van? Minden esetre örülök, hogy a szeme még felcsillan, ha a szíve… és 

a tolla nem is. (Tényleg, kézzel vagy számítógépen szokott írni?) 

   Köszönöm, hogy megerősítette születési dátumának valódiságát. «Dieulefit» micsoda 

csodálatos hely a megszületésre, főként egy alkotó számára! Hogy mit fogok kezdeni ezzel az 

információval, később közlöm majd önnel, úgy, mint a tegnapi este elbeszélését is. Ma én is, 

mint ön, korán keltem, hogy elmenjek valahová. Titokzatos vagyok, mert még borzolni 

akarom a kíváncsiságát… 

 

   Üdvözletem küldöm, mielőtt elmegyek egy pár csizmát venni: Sarthe-ot elöntötte a víz, 

akkora felhőszakadás volt, nem tudom, kocsival vagy kenuval menjek. 

   Adeline 

 

 
 

Lisbeth P. Destivel-től 

Pierre-Marie Sotto-nak 

                                                                                                                          2013. március 28. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie Sotto! 

   Végtelenül köszönöm az e-mail-címét, amelyet Josy adott meg, a beleegyezésével. Könnyen 

el tudom képzelni, mennyire szépen kellett kérnie, és nem engedtem meg volna magamnak, 

hogy zavarjam önt, ha nem lett volna alkalmunk együtt tölteni néhány kellemes pillanatot. 

Josy mondta nekem, hogy nem felejtette el a teraszt Bandolban? Sem azt az állati, véget nem 

érő nevetést, ami gyakorlatilag a földre tepert minket, önt és engem? Nagyon örülök ennek! 

   Azon az emlékezetes estén, tegeztem önt, úgy hiszem. Jelenleg nem merem ezt tenni, hogy 

olvastam a műveit. Talán ostoba dolog, de abban az időszakban nem jól mértem fel azt a 

megtiszteltetést, hogy találkozhattam önnel. Ez az ön Goncourt-ja előtt volt! Azóta áhítattal 

követtem az újdonságait. A regényei közül, ami a leginkább és vitathatatlanul felkavart, az 

Egy asszony az ablaknál, egyrészt személyes okok miatt (mint az ön hősnője, én is megértem 

az anyaságra, özvegy vagyok, nincs gyerekem), másrészt esztétikai okok miatt is, mert az ön 

írásmódjának bája ebben a szövegben érte el csúcsát. Ugyanakkor, mint ahogy azt Josy 

mondta önnek, Az állat visszatérése kapcsán keresem most meg önt.  

   Amióta előnyugdíjban vagyok, aktívan részt veszek Le Mans egyik negyedében lévő 

egyesület munkájában, nevezetesen nehéz körülmények között élő nőket segítő közösségben. 

Létbizonytalanságban élők, alkoholproblémákkal küzdők, házastársi erőszakot elszenvedők, 

megannyi téma, ami az ön regényeit is átszövi. Ezért gondoltam, hogy javaslok nekik egy 

színházi projektet (én magam is amatőr színésznő lettem évekkel ezelőtt) az ön regényéből 

kiindulva. 

   El is kezdtem a munkát néhány hónappal ezelőtt és hamarosan be is fejezem. Ne féljen, 

megőrzöm a szerkezetet. Az estleges eltérések abból adódnak, hogy nehézkes megvalósítani 

bizonyos dolgokat (nevezetesen ki kellett hagyni a rendőrség kiszállásának jelenetét, amit túl 

bonyolult színdarabra átírni) és több «lelket» kellett vinni a dialógusokba. 

   Hosszasan írok, bocsássa meg, de órákon át tudnék erről a munkáról beszélni, annyira 

lelkesít engem! Visszatérek a kérdéseimhez: 

 

1- Megadja-e a jogot ahhoz, hogy egy adaptációt bemutassunk (ez a Le Mans-i Pierre-

Bourdieu Ifjúsági és Kulturális Központban lenne), és mennyi lenne a jogdíj összege, 

amit fizetni kellene ezért? 



2- Lenne-e kedve, érdeklődése, kedvessége elolvasni az adaptációmat? 

3- A legfontosabb: szeretném meghívni önt, hogy az egyesületbeli nőkkel találkozzon. 

Ez rendkívüli lenne számukra, ha tudnának beszélgetni az íróval, mielőtt belebújnak a 

szereplői bőrébe. Remélem, hogy mindez összejön önnel, akiről tudom, hogy egy 

megértő, nyitott személy. És ínyenc, ha az emlékeim jók? Ha eljön, királyi 

fogadtatásban részesül! (Van a pincémben néhány nívós palack, amit az elhunyt 

férjemnek már nem volt ideje elfogyasztani, félreteszek önnek egyet belőle.) 

  

   Íme, bedobom a palackot a tengerbe! Ha ön «igent» mond, nagyon boldog nő leszek, és a 

«csajaim» (ahogy én hívom őket) legalább annyira boldogok lesznek, mint én. De persze azt 

is megérteném, ha az ön elfoglaltsága nem tenné lehetővé, hogy eljöjjön idáig. 

 

   A bolondos kacajunk emlékére, üdvözletemet küldöm: 

   Lisbeth P. Destivel  

 

 
 

Pierre-Marie Sotto-tól 

Lisbeth P. Destivel-nek 

                                                                                                                          2013. március 28. 

 

 

   Jó estét Lisbeth! 

Köszönöm lelkesedéssel tele sorait. Köszönöm azt is, hogy hűségesen követte az írásaimat 

Bandol óta. 

   Szívesen megadom az Állat visszatérése színpadi adaptációjára az engedélyt. A jogokat 

illetően, mivel csak néhány bemutatóról van szó és az is egyesületi keretek között marad, azt 

tanácsolom, hogy ne értesítse a kiadómat. Játsszák el a darabot a saját kedvük szerint. 

Ellenben, ha fizetős lesz a belépő és az előadásukkal turnézni is fognak, akkor ezt jelezni kell.  

   Ne vegye sértésnek, de jobban szeretném nem elolvasni az adaptációját, mert ha beleütöm 

az orrom, ismerve magamat, hirtelen elviselhetetlenné válnék! 

   Ami a meghívását illeti, nagyon kedves, de sajnos Le Mans igen messze van Drôme-tól, és 

jelenleg el vagyok merülve egy regény írásában, ami minden időmet és energiámat felemészti. 

Nem tudom, mikor érek a végére, de addig arra törekszem, hogy a figyelmem ne terelődjön el. 

Remélem, nem haragszik rám túlságosan.  

 

Szívélyes üdvözletem önnek és a csajainak. Köszöntse őket a nevemben! 

Pierre-Marie Sotto 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                         2013. március 28. 

 

 

   Kedves Adeline! 



   Ó, hogy mennyire nem szeretem ezt! Nem csak, hogy éppen az imént voltam hűtlen önhöz 

egy e-mailt küldve egy másik Sarthe-i hölgynek, de egy nagy hazugságot írtam neki, 

nagyobbat, mint én magam vagyok (nem azt mondtam, hogy mint ön!).  Elmagyarázom: 

   Azzal az ürüggyel, hogy az élet véletlenül összesodort bennünket, és jókat nevetgéltünk 

több palack Provence-i rozét elfogyasztva körülbelül tizenkét éve (igen, 2000 nyarán történt 

és éppen akkor váltam el vennskapelig, ez azt jelenti norvégül, hogy barátságosan), és íme ez 

a nő feltámad a múltból és a következőket kéri tőlem: 1) engedélyezzem, hogy elfuserálják Az 

állat visszatérését, színházban játszva el amatőr csapatával; 2) olvassam el az adaptációját 

anélkül, hogy felakasztanám magam; 3) menjek el Le Mans-ba, hogy ihassak ismét vele és a 

színész barátnőivel. 

   Ezt válaszoltam sorban igen nem, nem, és visszavonultam azzal az ürüggyel, hogy jelenleg 

el vagyok merülve egy regény írásában, ami minden időmet és energiámat felemészti. A 

legrosszabb az, hogy miközben legépeltem a billentyűzettel ezeket a szavakat, arra 

gondoltam: bárcsak igaz lenne! 

   Természetesen annak, hogy Le Mans-ba menjek, különleges értelme van számomra, most, 

hogy önt ismerem. De meg vagyok győződve arról, hogy most hatalmas hiba lenne, ha 

találkoznánk. A csoda számunkra, a szavaink a képernyőn, nem? Nem kell elrontani. Gyakran 

megkérdezték tőlem (ó de ostoba vagyok, hiszen ön kérdezte meg nem is olyan régen), hogy 

kézzel vagy számítógépen írok-e. 100 %-ban számítógépen. Az emberek meglepődnek ezen: a 

papír érzékelése, a toll sercegése, illata, stb. Hülyeség! Az érzékenység a szavakban van, a 

történetben van és mindenben, amit az ember oda leír. Nem a tollban van, még a Sergent-

Major tollban sem! Bocsánat, elveszek az érvelésemben, fáradt vagyok, a találkozások jobban 

fárasztanak, mint korábban, tulajdonképpen ezt akartam írni: amikor meglátom a vastag 

betűvel kiírt nevét a kapott levelek között és meghallom az ezt kísérő hangos jelzést, 

ugyanolyan izgalmat érzek, mint amit egy postaládámba bedobott, ön által írt levél okozna. 

Legalábbis feltételezem. Kapni kéne öntől egyet, hogy megtudjam, valóban így van-e. 

   Kihasználom a fáradságomat és a finom gyapjútakaró kényelmét, amibe beburkoltam 

magam és kérdezek öntől valamit, amit nem mernék, ha jó erőben és friss lennék. Nem, nem a 

súlyáról van szó. Szükségem lenne a véleményére egy másik témában, mert ön nő, és mert 

különleges hatalma van, és mert bízom önben. 

   Íme: 

   Adeline, gondolja el, hogy egy férfi nyolc évig él a szeretett hölggyel, megosztja vele a 

nappalokat és éjszakákat, vele reggelizik, ebédel és vacsorázik, bevásárol vele, moziba megy 

vele, vele beszéli meg a híreket, szeretkezik vele, napozik vele, sziesztázik vele 

délutánonként, az irodalomról beszélget vele, figyeli a macskát és bolondozik vele, főz, újra 

tapétázza az egyik szobát, összehajtja az ágytakarót, zenét hallgat éjjel az autóban utazás 

közben, elviszi vele az egyik gyereket a kórházba, ott tölti vele az éjszakát, néhány nap múlva 

hazaviszi későn, és vele ünnepli a hazatérését ennek a gyereknek, napszemüvegeket próbál 

vele, elviszi a fodrászhoz és sétál az utcán miközben vár rá, bármikor végez is, felhívja 

telefonon, hogy megmondja neki, szerencsésen megérkezett, ha elmegy valahová, várja, hogy 

ő is felhívja és megmondja neki, szerencsésen megérkezett, ha ő utazik el valahová,  

   mindez évekig így sokáig, 

   és egy napon észreveszi, hogy a nő valószínűleg megcsalja őt? 

   Igen, kétségkívül megcsalja, mivel eltűnik anélkül, hogy mondana valamit bárkinek is. Nem 

mond senkinek semmit, mert ezt lehetetlen elmondani. És jobb elmenni szó nélkül, mint 

megpróbálni elmondani ezt az elmondhatatlan dolgot. 

   Gondolja Adeline, hogy egy nő tudja ezt titkolni ilyen sokáig és aztán elmegy hirtelen? 

   Beszélj hozzám… Mert ha hallgatsz, a csend engem kényszerít beszédre, és amit mondok 

majd, fenekestől felforgatja az egész házat. 



   Azt hiszem, hogy ez a csend éppen most játssza ezt velem, ma este, Adeline. Rámegyek a 

küld gombra, anélkül, hogy újraolvasnám. 

 

Szeretettel ölelem: 

Pierre-Marie 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

 

                                                                                                                          2013. március 29. 

 

 

   Ó, Pierre-Marie, milyen szomorú vagyok ön miatt! Láthatja, még azt sem írom le, hogy 

«kedves barátom», ugrásra készen állok, hogy válaszoljak a tegnap esti üzenetére. Felkavaró 

ez az üzenet. Fájdalmat okozó. Szívet tépő. Teljesen letört. Arra ösztökél, hogy átöleljem 

most a nagy és túl kövér karjaimmal és átvegyem ezt a fájdalmat, ami az ön szavaiból úgy 

fakad, mint egy vízesés cseppje, egy ezeréves vízcsepp, amit sokáig visszatart a sziklaréteg, 

de végül mégis csak előtör, csepp, csepp. Sírjon Pierre-Marie! Robbanjon! Kiáltson! 

Dühöngjön! Ürítse ki a szívét, amit hatalmas bánat áraszt el már régóta!  

   Azt hiszem, hogy ön valami érzékeny dolgot érintett, egy igazságot. Sok idő és sok bátorság 

kell ahhoz, hogy az igazsággal szembe merjünk nézni és úgy gondolom, hogy ön most éppen 

ezt teszi. Szinte fizikálisan éreztem azt az intenzív, mélyről jövő vibrálást, amellyel pontokba 

szedte egy élet fontos pillanatait. Itt tart most Pierre-Marie. Nos, természetesen egy kicsit 

lökötten ébredt ma reggel, egy kicsit rosszkedvűen, mintha másnapos lenne, és valószínűleg 

szigorúan megfeddve magát (kezdem megismerni önt) azért, hogy elküldte nekem azt az 

üzenetet anélkül, hogy újraolvasta volna. Valószínűleg sajnálja most, hogy hagyta magát 

belemenni ebbe a bizalmas közlésbe, de kérem, ne sajnáljon semmit. 

   Beszélt nekem azokról a lázas éjszakákról, amikor felkelt, hirtelen meggyőződve arról, hogy 

a titok kulcsa egy mosógép mélyén rejlik vagy egy könyv lapjai között: ne keresse többé! Azt 

hiszem, megtalálta. Mert a kódolt üzenetek gyakran nem régi mosógépekben rejtőznek, 

hanem a szívünkben. Csak a kód hiányzik a megfejtéséhez, és talán megtalálta ezt a kódot. 

   Mit is mondjak még Pierre-Marie? Soha nem volt szándékomban, hogy távoli személyek 

igazságait kitaláljam. A látók telefonon keresztüli «trükkjei» felháborítanak. Ahhoz, hogy 

megértsünk valakit, előttünk kell lennie, kapcsolatba kell lépni vele, érintkezni vele. Tehát 

nem állíthatok semmit szilárdan a Véra-témát illetően. Önnek kell tudnia. 

   Ha hirtelen világossá vált, hogy megcsalta önt, akkor kétségkívül ez a legegyszerűbb és 

legkellemetlenebb igazság. 

   Igen, a nők képesek erre. Legalább annyira, mint a férfiak, ez meglepi? Ehhez nincs szükség 

látnokra, elegendő csak körülnézni. Próbálja meg Pierre-Marie: az ön környezetében hány pár 

szenvedte el az egyik vagy másik fél hűtlenségét? Részemről csak Sarthe-ban ismerek egy 

csomót! Sőt van egy barátnőm, akinek a három gyermeke nem ugyanattól az apától van: még 

mindig ő a férje, de a két fiatalabb gyerek a szeretőjétől van. A férj úgy tesz, mintha nem 

tudná. Mindhármat a magáénak tekinti, ugyanazzal az állhatatossággal neveli, eteti őket, tetőt 

ad a fejük fölé. Ami a szeretőt illeti, szavamra, azt hiszem, megkönnyebbült, hogy nem 

tartozik felelősséggel két gyermekéért, és úgy tűnik, mindenki elrendezte a helyzetet.  

   Visszatérek ahhoz a kérdéshez, amit ön az apám és spanyol «szeretője» kapcsán tett fel 

nekem: jobban szerette-e volna, hogy Véra ön mellett folytassa az életet a hazugságaival 

együtt? Szemet hunyt volna-e a kiruccanásai, a «továbbképzési» hétvégék, a «haverokkal» 



töltött estéi fölött? Minden arra mutat, hogy ő kétséget kizáróan nem tudta elviselni ezt a 

kettős életet. 

   Nem tudom, hol marad a bátorság, ezekben az esetekben? Mit mondani? Hallgatni? 

Maradni? Eltűnni? Nem ítélhetek. 

   Mindaz, ami most fontos nekem, az ön: Pierre-Marie Sotto, ihlet nélküli író, boldogtalan, 

magcsalt és elhagyott férj.  

   Pierre-Marie Sotto, az ÉLŐ ember, aki furcsa, meglepő, a női fenekek és Cervantes 

kedvelője, egykori félénk fiú és mégis egy több nyelven beszélő, izgő-mozgó, népes család 

feje, utazgató, szemlélődő, magányos, a három ponttal hencegő, hatvanas, életerős férfi és egy 

üres medence tulajdonosa, tartózkodó, ha éneklésről, táncról, közönség elbűvöléséről van szó, 

de merész, amikor a szexuális tanácsadó szerepét játssza az ő Adeline-jével! Ez az az 

ellentmondásokkal, gyengeségekkel, félelmekkel, tehetséggel, humorral és emberséggel 

vegyített Pierre-Marie, aki engem érdekel! Ő az, akit kedvem van hallgatni. De ahhoz, hogy 

újra szóhoz tudjon jutni, az a benyomásom, hogy meg kell tisztítania önmagát a másik Pierre-

Marie-tól: attól, aki kővé vált Véra eltűnése által. Bevallotta nekem, hogy olykor veszett 

dühöt érzett iránta. Többször kérdeztem már azt, hogy mit csinált ezzel a veszett dühvel, és ön 

igazán soha nem válaszolt. Megint visszatérek erre, mert nekem úgy tűnik, ennek a veszett 

dühnek az érzése nyilvánvalóan bent rekedt önben és ez gátolja. Ha nem sikerül ezt 

kikiabálni, kiénekelni, kitáncolni magából, írja ki Pierre-Marie! Írjon le rettentő szavakat! 

Csúnya szavakat. Erős szavakat. És azután: gyűrje össze a lapot, égesse el, vágja darabokra! 

Azután kezdje újra. Mindenképpen ezt mondanám önnek, ha átlépné különös irodám 

küszöbét. 

   Elküldöm önnek ezt az üzenetet azonnal én is, anélkül, hogy újra olvasnám. Ha érdeklik önt 

a combjaim a levegőben, elmesélem később. Most más a fontos.  

 

   Baráti szeretettel ölelem: 

   Adeline Parmelan, tanácsadó! 

   Ui: Mondja meg a másik Sarthe-i hölgynek, hogy a hely foglalt. Ha zaklatja önt, adja meg a 

címét, majd én ellátom a baját. Csak viccelek! 

   Uui: A csillagjegyét tanulmányozom. Izgalmas! 

 

 
 

Lisbeth P. Destivel-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                      2013. március 30. 

 

 

   Jó napot Pierre-Marie! 

   Először is köszönöm, hogy olyan gyorsan válaszolt. Nem titkolom, hogy egyszerre vagyok 

elégedett és csalódott a válasza miatt, még ha az igazat megvallva, nem igen vártam mást. 

   Örülök, hogy beleegyezik a darabba: ne féljen, csak három vagy négy, jegy nélküli 

előadásról lesz szó. 

   És csalódott, az biztos! 

   Mindezek ellenére megértem, hogy nincs ideje eljönni hozzánk: képzelem, amikor éppen az 

írással foglalatoskodik, semmi más nem számít, ez teljesen természetes. Sietek majd elolvasni 

a születendő művet! Megkérdezhetem-e, hogy miről szól, és mikor adják ki? (Ez lenne az én 

vigaszom.) A kastély a ködben stílusában (az ön álmodozó periódusa) írja vagy inkább az Egy 

asszony az ablakban stílusát követi? Ó, csak némi kis információt adjon, kérem, megígérem, 

hogy tartani fogom a számat! 



   Végül azért is csalódott vagyok, hogy önnek nincs kedve elolvasni a munkámat. Tudom, 

hogy nagyon gyakran és sokan kérnek öntől hasonló dolgot, de azt gondoltam, talán… a 

találkozásunkra és közös barátainkra való tekintettel…? 

   A közös dolgainkról jut eszembe, tudja-e, hogy van még más is ezen kívül? Azzal kezdem, 

hogy én is május 5-én születtem, mint ön! Anélkül, hogy hinnék az asztrológiában és az 

összes efféle badarságban, mégis úgy gondolom, hogy ön és én is hedonista természetűek 

vagyunk és ínyencek, tipikus bikák, ugye nem tévedek? Másik közös pont: kivéve, ha nem 

tévedek, ön is egyedül él, mint én. 

   És még egy: Drôme! Mert képzelje el, az én idős édesapám öntől nem messze lakik, a 

családi farmon, ahol született, nyolcvankilenc éve. (Én magam a Crest-i iskolába jártam, 

mielőtt eljöttem a gimnáziumba, Montmélimar-ba.) És a véletlen összehozza néha a dolgokat, 

úgy tűnik, hogy hamarosan meg kell látogatnom őt! Az időpont még nincs lefixálva, de nem 

gondolja úgy, hogy ez egy jó alkalom lenne arra is, hogy egy kis időt együtt töltsünk egy 

ebédet vagy egy kávét elfogyasztva? Számításom szerint autóval megyek, így könnyű lesz önt 

megkeresni. Ígérem, nem fogom bosszantani az Állat visszatérésével. Mondjuk egyszerűen, 

hogy nagyon örülnék, ha láthatnám. 

   Írja meg, mit gondol erről! 

   Baráti üdvözlettel: 

   Az ön lelkes híve, Lisbeth 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                         2013. március 30. 

 

 

   Kedves tanácsadó! 

   Igen, haragudtam magamra, amiért elküldtem tegnap este azt az üzenetet önnek; igen, ma 

reggel szaggató fejfájással ébredtem; igen, kétséget kizáróan felfedeztem a valóságot; igen, a 

tanácsai jók: ki kell űzni magamból mindezt, kikiabálni, kiokádni. 

   Ön határozottan ért a dolgához. Ha majd egyszer újra megnyitja a rendelője ajtaját, ki kell 

cserélni a táblát és ráírni: Adeline Parmelan, elhivatott tanácsadó vagy Adeline Parmelan, 

kivételes tanácsadó, végül is valami olyat, ami jelzi a páciensek felé, hogy nem akárkivel van 

dolguk. Sokan az ön helyében megpróbáltak volna meggyőzni arról, hogy rossz úton járok, 

megkérdezték volna, vannak-e jeleim vagy bizonyítékaim Véra hűtlenségére vonatkozóan. 

Köszönöm, hogy ön nem ezt teszi és inkább hisz ebben a felvillanó és rettenetesen 

nyilvánvaló tényben: Vérának volt valaki más is az életében.  

   Már elmeséltem önnek, hogyan sikerült mindig is játszani az alkimizmussal, a balsorsomat 

írásaim lényegének megtenni, átváltoztatni a szenvedéseimet azzal, hogy irodalmi témává 

tegyem és így enyhítsem azokat. Véra eltűnése azonban soha nem került bele ebbe a 

folyamatba. Ez az esemény ellenállt ennek. Mezítelen szenvedés maradt, talán olyanféle, amit 

az állatok éreznek. Korábban meg kellett volna értenem, miért nem sikerül ezt az ólmot 

aranyra cserélnem. Most már tudom. Nevén neveztem a szenvedésemet. És hogy táplálni 

tudjuk a bajt, meg kell nevezni, nem? 

   Itt vagyok ma reggel, ahogy ön is mondja, ezzel a rettenetes másnapossággal, anélkül, hogy 

egyetlen üveg italt is ittam volna. Még ez a vigaszom sincs. Különös, de az este óta azt 

gondolom, hogy Véra valahol Venezuelában van. Az elmémben nem feltétlenül az igazi 



Venezueláról van szó, aminek Caracas a fővárosa, hanem egy távoli országról, a képzelet és a 

valóság határán, egy országról, ahol el lehet tűnni nyom nélkül. Ott képzelem el azzal a 

valakivel. Nem, nem is képzelem el. 

   Adeline, nincs szándékomban ezt az én halott történetemet levelezésünk középpontjába 

helyezni. Nem akarom ezt ránk erőltetni. Ez unalmas és tocsogós (létezik ez a szó?) lenne. 

Amikor regényeket írtam (folyamatos múlt időt használtam), gyakran veszekedtem saját 

magammal: állj! Elég a pszichológiából! Elég a drámából! Könnyedséget fiam! Hagyd, hogy 

az élet teret kapjon! És emlékszem a gyerekeimre, akik minden egyes alkalommal, amikor 

néhány napos távollét után hazatértem, kis ökleiket, ütemesen verték az asztalon reklamálva: 

egy anekdotát! egy anek-dotát! Nem a Moszkvában vagy Bordeaux-ban való távollétem 

tudományos irodalmi összefoglalását akarták hallani, azt akarták, hogy elmeséljem nekik, 

hogy az orosz tolmácsom egy kis fogkrém maradékkal az arcán jelent meg a konferencián, 

aztán én a fülébe súgtam, majd ő, síron túli hangon köszönte meg, szpasziba mondta, mielőtt 

elővette a zsebkendőjét, benyálazta és letörölte. Íme, ezt akarták hallani. És az olvasók is 

ilyenek. A magyarázkodásokba gyorsan belefáradnak. Csiklandós történeteket akarnak (ó, 

kérem, mesélje el a bukfenceit, Adeline, nevettessen meg ezzel, ez lenne a legszebb ajándék 

most számomra). 

   Mit nyújthatok én önnek a magam részéről? 

   Nos, induljunk a csibevadászatra! 

   A szomorú lányom? Igen, szomorú, de nem azért, mert elhagyja ezt a több mint tizenkét éve 

süllyedő hajót, aminek a kapitánya mégiscsak szennyezte a családi étkezések légkörét tíz éven 

át érthetetlen, politikai gazdaságtan kurzusaival. Szomorú, mert szembesül ezzel az egész 

galibával, az elvesztegetett idővel, amikor nem volt boldog, a bukással. De helyre fog jönni az 

én Ève-em. 

   A kazánom? Meg van javítva. 

   A dokumentálóm? Szép farú Venus.    

   A cinkém? K. O. 

   És végül a legfurcsább dolog: a másik Sarthe-i hölgy. 

   Biztos voltam abban, hogy elküldtem tíz méterre (rugby zsargon) vagyis lehűtöttem a 

válaszommal, de nem! Kitartó. Képzelje el, siet majd elolvasni a születendő művet. Érzem, 

nagy a kockázata annak, hogy belebonyolódom a hazugságomba. Beszél a Kastély a ködben 

című regényemről, és leszögezi, hogy ez az én álomszerű periódusom! Mindig ebben az 

álomszerű periódusomban vagyok, kivéve, amikor az álmom természete megváltozik: az 

álmom az, hogy hagyjon békén! Még rosszabb: ugyanazon a napon született, mint én, május 

5-én, ezt jobban ki sem eszelhette volna! Kétségkívül hasonlóságunk erős jelét látja ebben. 

Idézi a közös, bikákra jellemző hedonista és ínyenc temperamentumunkat. Úgy érzem, 

kedvem lenne meghalni. Ha most Véra itt lenne, felolvastatnám vele ennek a nőnek az e-mail-

jét, és ő az r hangokat erősen pergetve így kommentálná: de hisz oda van érr-ted, szavamr-ra, 

egy vödörr higedvíz, igen! De a legrosszabb dolgok legrosszabbikát megtartottam a végére, 

íme, egy csokorban: mivel jeleztem neki, hogy nincs szándékom Le Mans-ba utazni, ezért ő 

fog leutazni ide! Az idős édesapja a szomszédságomban lakik, úgy tűnik! Hallott már ilyet: 

beugrik a kis autójába és lejön engem meglátogatni!  

   Válaszolnom kell neki. Tennem kell valamit. 

   Tényleg, végtelenül köszönöm, kedves tanácsadóm. Mennyivel tartozom? 

   Pierre-Marie 

 

 
 

Pierre-Marie Sotto-tól 

Lisbeth P. Destivel-nek 



                                                                                                                          2013. március 30. 

 

 

   Kedves Lisbeth P. Destivel! 

   Kérem, bocsásson meg az előző levelemért. Miután újra olvastam, csak akkor jöttem rá, 

mennyire közömbös voltam önnel szemben, holott végül is felejthetetlen órákat töltöttünk el 

együtt azon a Bandol-i teraszon, tizenhárom évvel ezelőtt. 

   Mentségemre legyen mondva, valóban igen elfoglal az új regényem (nem, nem tudom még 

feltárni a tartalmát, még eléggé «képlékeny», úgy beszélek, mint azok a terhes nők, akik 

várnak néhány hónapot, mielőtt bejelentenék a jó hírt). 

   Igen, küldje el tehát az adaptációját. Örömmel átnézem és elmondom az érzéseimet.  

   Köszönöm, hogy szereti az Egy asszony az ablaknál könyvemet. Én is nagyon kötődöm 

ehhez a regényhez. 

   Ami Az állat visszatérését illeti, már többször volt színházi adaptációk tárgya, leginkább 

szakmabeliek által (Chéreau is tervezte, de később lemondott róla), és biztos vagyok abban, 

hogy az öné remek helyet foglal majd el a gyűjteményben. 

   Nos tehát lejön a mi Drôme-unkba? Valóban túl ostobaság lenne nem megragadni az 

alkalmat. Írja meg az időpontot, mihelyst megtudja és összehozunk egy kis találkát valahol. 

 

   Baráti üdvözlettel: 

   Pierre-Marie Sotto 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                             2013. április 1. 

 

 

   Kedves Adeline! 

   Egy rövid kis levél (ezúttal), amelyben közlöm önnel a negyedik jó okot arra vonatkozóan, 

hogy az élet szép. 

   Tegnap, Húsvét vasárnap családi ebéd az idősebb fiamnál, Nicolas-nál, az Átváltozások (az 

első feleségemtől valónál). Most 36 éves és négy gyereke van. Ez az első alkalom, hogy 

máshol és nem nálam ünnepelünk (már nem tudom úgy írni, hogy nálunk). A nagy 

összejövetelek mindig itt voltak, ebben a házban. Lehetséges, hogy népes családunk 

súlypontja ezentúl áthelyeződik? De nem ez a téma. 

   Mindenki ott volt, vagyis húsz személy, mivel Véra két gyereke is eljött. Csak Gloria 

hiányzott (majd beszélnem kell önnek róla). És természetesen, A süllyedő hajó kapitánya, akit 

senki nem sajnált, és mindenki messze állt attól, hogy szerette volna viszontlátni, úgy 

gondolom. Egyszer csak a hangulat elcsendesedett. A kávé után elnyúlok a kanapén a 

szalonban és onnan, félig álmomban hallom még a társaság beszédét, azokét, akik az asztalnál 

maradtak, családias hangnemben nevetgélnek. Az asszonyok és lányok élénkek és vidámak, 

még Ève is; a férjeik és udvarlóik is (direkt nem vőket írok, ez olyan kellemetlen szó!) 

bohóckodnak. Ugratják egymást kedvesen, felviszik a hangjukat, majd elcsendesednek. 

Mindez elringat, körbefog és betakar. Nevetek, ahogy hallom őket is nevetni. A kertből 

beszűrődik a gyerekzsivaj, kint játszanak. Elalszom. Biztonságban vagyok. Jól vagyok. 

   Most bizonyára azt gondolja, hogy egoista vagyok és ez önt nem érinti, mivel nincs család 

ön körül, fiú- vagy lánytestvérek, unokaöcsök és unokahúgok, és hogy a családi ünnepek 

önnek nagyon furcsák, vagy ha nem, akkor azt jól eltitkolta előlem. Igen, ez valóban az az 



eset, bocsássa meg ügyetlenségemet, és mondjuk, ezt azért írtam meg, hogy biztosítsam önt a 

sorsomról. Persze vannak nekem is magányos pillanataim, pedig körül vagyok véve 

emberekkel. 

   Nos, akkor majd próbálok találni egy megfelelőbb negyedik okot. 

 

   Mihamarabb írjon! Alig várom, hogy olvashassam: 

   Pierre-Marie 

   Ui: Hogy áll már az édesanyja, a nyirkos ház nyomozása ügyében és mindabban, ami 54 éve 

történt ott? És az asztrológiai tanulmányai? 

 

 
 

Lisbeth P.Destivel-től  

Pierre-Marie-Sottonak 

                                                                                                                             2013. április 1. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie! 

   Ó milyen boldog voltam, amikor elolvastam ma reggel a levelét! Előfordul, hogy ügyetlenül 

viselkedek az emberekkel szemben, mert eléggé rámenős természetű vagyok, és ezt nem 

mindig értelmezik helyesen. De úgy látom, hogy ön nem a menekülő írók közül való, akik 

visszahúzódnak az elefántcsont tornyukba, miután elérték a sikert. Biztos voltam abban: ön 

nem ilyen típus! 

   Íme, a javaslatom: mihelyst befejeztem az adaptációt (nem fogok késlekedni vele), értesítem 

az édesapámat és leutazom meglátogatni. Több napig mellette maradok, és így bizonyára 

találunk időt a találkozásra. Saját kezűleg viszem el önnek a kéziratot, és akkor szép 

nyugodtan elolvassuk hangosan, mit szól hozzá? Így egyszerre két célt is elérünk: ön 

elmondja a megjegyzéseit ott azonnal, én pedig jegyzetelhetek és ez mindkettőnknek 

élvezetesebb lesz, ugye? 

   Remélem, hogy a javaslatom tetszik önnek. Előre örülök az eljövendő munkaértekezletnek 

önnel, egy ilyen típusú szerzővel, és nagyra értékelem, higgye el, hogy megtisztel ezzel a 

lehetőséggel. Hamarosan írok egy pár szót Josy-nak és megköszönöm, hogy közvetített 

köztünk! 

   Az önnel való találkozásra várakozva, kívánok további jó irodalmi «terhességet». Meg kell 

mondanom, hogy az ön hasonlata különösen megérintett engem, akinek nincs gyermeke, de 

akinek volt alkalma átélni három vetélést. Bocsánat, hogy egy kissé érdes témát érintek, de 

ismerve az ön érzékenységét, amire szép példa az Egy asszony az ablaknál, tudom, hogy meg 

fogja érteni. 

 

   Hamarosan találkozunk. 

   Hálás híve, Lisbeth 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                           2013. április 2. 



 

 

   Kedves Adeline! 

   Tudna nekem, nagyon kérem, sürgősen küldeni egy vaskos kötelet (súlyomnak megfelelőt) 

vagy egy gázkamrát, vagy elegendő mennyiségű arzént vagy egy elég nagy párnát ahhoz, 

hogy sikerüljön vele megfojtani saját magam? 

   Kitalálta: a másik Sarthe-i hölgy jelentkezett! Leutazik: Úton van. Itt van! Vagyis majdnem. 

Mihelyst befejezi a mészárl… bocsánat, Az állat visszatérése adaptációját, siet hozzám, hogy, 

ezt hallgassa meg, együtt elolvassuk hangosan a művét! Ezentúl semmi nem állítja meg, jól 

érzem. Azt hiszem, egy nagyon magas színvonalú hisztérikára találtam ezúttal. Bandol óta 

tudhattam volna. Végem van. 

   Most már  minden megtörténhet, ha elgondolom a folytatást. Elképzelem, hogy őrült 

nevetésben tör ki az olvasás kellős közepén, vagy elsírja magát, vagy esetleg szexuálisan 

zaklat majd. 

   Már tudom róla, hogy volt három vetélése. Adeline, lehetségesnek tarja, hogy egy embrió, 

aki előre megsejti, mi vár rá az anyjával később, képes legyen saját maga úgy dönteni, hogy 

inkább nem születik meg? 

  Semmilyen módot nem látok arra, hogy elkerülhessem ezt a csapást. Az elején tehát a 

hallgatás taktikáját fogom alkalmazni. Nem válaszolok neki. Becsukom a spalettáimat, 

lehúzom a rolóimat, lekapcsolok minden villanyt, behúzódok egy sarokba és nem mozdulok 

többé. Majd meglátjuk.  

   Ha van valami jobb ötlete, kedves tanácsadóm, vevő vagyok rá. 

 

   Ölelem: 

   Pierre-Marie (aki éppen most értette meg alaposan a ragadozójának kiszolgáltatott gnú 

mentális állapotát) 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                         2013. április 3. 

 

 

   Kedves-kedves Pierre-Marie!  

   Köszönöm, köszönöm az üzeneteit! A tyúkudvarom tele van elkóborolt kiscsibékkel, akik 

reklamálják a fejadagjaikat, és már nem tudom, mivel is kezdjem. 

   Éppen most vagyok túl életem egyik legkülönlegesebb Húsvétján, félek elmesélni önnek a 

kalandjaimat, attól tartok, nem fogja elhinni. 

   Először is tudnia kell, hogy számomra, mint akinek gyakorlatilag nincs családja (a 

fiútestvéremet kivéve, amint majd látni fogja), az együttlétnek és az ünneplésnek a kötelező 

pillanatai eléggé kétesek, ezért mindig úgy rendezem a dolgokat, hogy nagyon elfoglalt 

legyek. 

   Bevettem tehát a programomba egy gyermekfelügyeletet péntek estére annál a barátnőmnél, 

akinek a három gyereke nem egy apától való. A jogilag elismert férj, mivel sok elfoglaltsága 

van a parókián, azt a kiváltságot kapta, hogy hogy meghívták a Vatikánba, hogy az új Ferenc 

pápa jelenlétében ünnepelje a Húsvétot. Áldásos helyzet, mert mialatt ő imát mond a Szent 

Péter téren, a felesége azt tervezte, hogy ő is felszáll a mennybe, csak a szeretője karjaiban. 

Innen jön az én ideiglenes bébiszitterségem Marie-Neige (7 éves), Luc (5 éves) és Adélaïde (3 

éves) mellett, nem vagyok prűd. 



   Alig repült el az anyjuk, mivel én újra diétázom, elhatározom, hogy csinálok nekik egy 

rakás palacsintát, ami hamarosan elűzi a szomorúságukat (a palacsintakészítés az egyik 

legjobb gyógyszer a depresszióra). A gyerekek mindenhol azt eszik, veszekszenek érte, 

jóllaknak vele, és 21 óra 30 perckor a ház elcsendesül. Készülök bekapcsolni a számítógépet, 

hogy írjak önnek, amikor a kis Adelaïde lejön. Könnyes a szeme és látom, hogy hányt. Ekkor 

kezdődött a lidércálom. Megkímélem a részletektől, de tudnia kell, hogy éjfélig fürdettem,  

mosdattam őket, hajukat mostam, lapátoltam a vizet és őrködtem a három kis beteg mellett.  

   Nyílván az anyjuk kikapcsolta a mobilját és semmilyen orvos nem volt elérhető Húsvétnak 

ezen a napján. Másnap nyugtalanul elhatározom, hogy elviszem őket a sürgősségire, kérve-

kérvén, hogy egyikük se hányja össze az utómat. Egy jó órányi várakozás után, a belgyógyász 

megvizsgálja őket, ételmérgezésre gyanakszik és felveszi őket megfigyelésre.  

   16 óra, 17 óra… a barátnőm mobilja még mindig nincs bekapcsolva. Már-már keresztet 

vetek a húsvéti koncertre, amit a kórusom ad Mouronban, a templomban még ugyanaznap 

este, amikor hirtelen megjelenik, a szeretője a sarkában. És tudja mit? Ordít velem, amiért 

nem ellenőriztem a hűtőjében lévő tojások szavatosságát. 

   Nem csak hogy kimerült voltam, késésben a próbára, de még bűnös is, mert örömet akartam 

okozni a kölykeinek: bele voltam betegedve. 

   Röviden, mégiscsak hamarosan elcsíptem a próbát, de őszintén mondom, jobb lett volna, ha 

a kulisszák mögött maradok a koncert alatt. Hamis hang, rossz kezdés, annyira össze voltam 

zavarodva, hogy csak a Veni Creator Spiritus közepén sikerült kissé megnyugodnom.  

   Felesleges mondanom mindezek után, hogy mikor a karnagyunk azt javasolta, folytassuk 

nála az estét, kaptam az alkalmon. Félretettem a diétámat, és hajnal 2 óráig bosszút álltam a 

hideg tálakon és az alkohollal bőségesen meglocsolt süteményeken. Rosszul tettem, mert mit 

ad isten, a hazafelé vezető úton, a régi VGT autóm fedélzetén, egy csapat rendőrrel 

találkoztam. 

   Ó, Pierre-Marie, soha nem kívánom önnek, hogy őrizetbe véve töltse az éjszakát. Órákon át 

sírtam, vacogott a fogam a megaláztatástól. 

   Úgy engedtek ki, hogy bevonták a jogosítványomat. A rendőrség tizenöt kilométerre volt a 

lakhelyemtől, azt hittem, el tudom érni, hogy autóval elengedjenek, de egyáltalán nem. Hívni 

kellett valakit. Húsvét vasárnapján, délben! Egy fél óráig kint álltam a kutya hidegben, körbe-

körbe forgolódva, teljesen dilinósan. Kitől kérjek segítséget telefonon? Romain-től? 

Öngyilkosság lenne! Nem szabad, hogy eljárjon a szám, ha szeretnék még számítani egy 

következő, lábak a levegőben alkalomra, tehát őt el kell felejtenem. A barátnőmtől, akinél 

éppen most voltam bébiszitter? A kórházban történt jelenet után tőle nyílván nem. 

Átböngésztem a telefonos névjegyeimet, és akkor, valami hihetetlen dologra jöttem rá: ha 

meglett volna az ön telefonszáma, Pierre-Marie, önt hívtam volna segítségül. Igen, önt. Senki 

mást. 

   De nem volt meg az ön telefonszáma, ezért úgy döntöttem, hogy felhívom… (most 

megengedek magamnak három pontot) a bátyámat, Cédric-et. 

   Szerencsére még nem volt annyira kábult, így a rendőrök nem tilthatták meg neki, hogy 

hazavigyen. Az úton végig ezt szajkózta: «A fenébe, az én testvérem bekasztlizva, a fenébe is, 

a mama kedvenc kislánya a sitten.» Majd meghalt a nevetéstől. Azt képzeltem, hogy hazavisz 

és utána békén hagy. De mint szokás szerint, Cédricnek nem volt jobb dolga, így maradt. 

Pierre-Marie, a múltkor ön reklamált tőlem kötelet, kemencét, párnát az utolsó levelében 

(kéznél tartom ezeket a másik Sarthe-i hölgy számára), de azt kell mondanom, ha lett volna 

egy puskám, azt nem magam ellen fordítottam volna. 

   Cédric kényelembe helyezve magát, teletömte a fejemet se eleje, se vége történeteivel, 

bagózott a kanapén, és panaszkodott minden miatt. Végezetül meglett, amit akart: kiállítottam 

neki egy csekket ma. 1000 eurót, hogy kisegítsem. 

   Végre egyedül lévén, bekapcsoltam a számítógépet.  



   Amikor láttam, hogy ön több üzenetet is küldött, kezdett jobb kedvem lenni. És aztán, 

elolvastam azokat és teljesen jókedvem lett.  

   Elképzeltem önt, amint fekszik a kanapén félálomban, a kedves beszélgetések halk neszével 

körülvéve, megfosztva a süllyedő hajó kapitánya, «a veje» jelentététől, boldog, mint egy basa. 

Ez a látvány, a jóllakott és békés férfi látványa nagyon megnyugtatott: elfogadom a 4. okot! 

   Végül elképzeltem önt, amint ez a hárpia Sarthe-i hölgy üldözi és nagyot nevettem. Végül is 

Pierre-Marie, mit tett ez a jó asszony? Önt olvasva, azt mondanám, hogy fél tőle. Rendben 

van ez az ön korában? Gyerünk, rajta, szabaduljon meg tőle egyszer és mindenkorra, vagy 

viselje el a látogatását, de ne játssza a gyereket. Halottnak tetetnie magát, talán rossz 

megoldásnak tűnik. A javaslatom még mindig fennáll: adja meg a címét, és én elmegyek. 

(Már régen be kellett volna szerezni azt a nagy puskát, számítson rám.)  

   Oké, visszaszerzem a józanságomat ezek után az ostoba napok után és ígérem, minden 

kérdésére válaszolok nagyon gyorsan. Addig is, üdvözlöm. Süt a nap a kertem végében, iszom 

egy erős kávét, és ahogyan lassan elérkezik számomra a kijózanodás csodás állapota, egyre 

inkább érzem: az élet nem is olyan ronda, önnek igaza van. 

 

   Adeline 

   Ui: Ezután az újabb katasztrófa után, amit éppen most meséltem el, még mindig nem veszi 

el tőlem az «Adeline, kiváló tanácsadó» feliratú táblát»? 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                              2013. április 4. 

 

 

   Kedves szabálysértő! 

   Reméltem, hogy a ficánkolásainak elmesélésével fog majd megnevettetni, de nem voltam 

csalódott a programváltozás miatt. Sanyarú hétvégéje engem elragadott. Rajta, mondja meg az 

igazságot, hogy a legrosszabb pillanatban (de melyik volt az? A nagy mérgezés a lejárt 

tojásokkal? A szócsata a barátnőjével? A kijózanodás cellája? Az 1000 eurós csekk a 

testvérének?), a legrosszabb pillanatban nem hallotta azt a vigasztaló kis hangot, ami agyának 

titkos lebenyéből jött: ó, milyen jó lesz majd mindezt elmesélni az én öreg barátomnak, 

Pierre-Marie Sottonak? 

   Tényleg engem kellett volna hívnia a baj közepette? Bevallom, majdnem könnyek szöktek a 

szemembe ezeket a szavakat olvasva. Ahogy korosodom, egyre inkább érzelgőssé válok. No 

és persze a lelkiállapotom miatt, amiben vagyok két és fél éve. Elegendő az autó volánjánál 

ülve meghallani egy dalt, egy találó mondatot egy filmben, még ha nem is olyan jó maga a 

film, egy sort egy regényben, és máris elérzékenyülök. Jobban megértem a nagyapámat, akit 

ez a három szó A hölgyek útja azonnal letaglózott: elvékonyodott a hangja, levette a 

szemüvegét, hogy könnyeit letörölje. Én is így fogom végezni, azzal a különbséggel, hogy én 

nem csináltam végig Verdunt. Csak belőlem egy más szó, egy más név váltja ki ugyanezt, ön 

tudja melyik.  

   Természetesen repültem volna önnek segíteni, ha hívott volna! Az a kis tréfa a levelem 

elején csak a vicc kedvéért volt. Igazán nagyon kellemetlen nekem, ha ön bajban van, még ha 

nem is láttam a valóságban. Igen, valóban ön iránt is érzem azt az ösztönszerű 

ésszerűtlenséget, amit csak nagyon kevesek iránt (mármint a családon kívül): valakinek 



szüksége van rám, legyen férfi vagy nő, rohanok, és aztán gondolkodom! Tényleg, tudja, mi a 

barát meghatározása? Egy olyan valaki, akit felhívhat az ember akár éjjel 3 órakor is és azt 

mondhatja neki: azt hiszem, nagy ostobaságot csináltam, tudsz jönni egy ponyvával és 

lapáttal? És ő megy. 

   Ne féljen, minden tiszteletem az öné, megtarthatja a táblát. Talán kellene egy kis diszkrét 

kiegészítést hozzá írni, talán zárójelben: Adeline Parmelan, kivételes tanácsadó (de aki szereti 

meginni a maga kis poharát). Ez még emberibbé tenné, mit gondol? 

   Igaza van abban, ami a másik Sarthe-i hölgyet illeti. A pánik félrevezetett. Válaszolni fogok 

neki, még nem tudom, mit, de válaszolok neki. Egyébként, ha meg szeretné látogatni közben, 

ne zavartassa magát. Le Mans-ban lakik az Abel-és-Gordon utca 7 szám alatt.   

   Hetet-havat összehordok: a három pontról írok még egy kicsit. Szívesen elfogadom a három 

pontot, amikor habozást jelez, vagy felfüggesztést, amit fenn akarunk egy kis időre tartani, 

például ahogyan ön előkészíti… a fiútestvére megjelenését! Ilyenkor olyanok, mint a 

dobpergés és jogos a használatuk. De utálom őket akkor, amikor nem következik semmi 

utánuk, amikor lustaságot vagy a hozzá nem értés elkendőzését jelentik csupán. Jó, leállítom a 

leckéimet! Sotto tanár úr, ó, ó, észrevette, hogy már senki nem figyel önre? 

 

   Pierre-Marie 

   Ui: Nem, tudok úgy elbúcsúzni, hogy ne jegyezném meg azt, ami nyugtalanít. A ön hosszú 

levele magával ragadott, szórakoztatott, izgalmas volt, de… (itt jön a habozás három kicsi 

pontja) mást vártam. Majd egy másik alkalommal. 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Josynak-nak 

                                                                                                                               2013. április 4. 

 

 

   Kedves Josy! 

   Ma késő délután beszéltem Max-szal telefonon. Egy kicsit érzelgősnek találtam, kétségkívül 

a gyógyszerek miatt és kicsit lelkizősnek. Egy jó félórán át beszélgettünk, a végén mégis csak 

elmesélt egy viccet. Amikor elkezdte mondani, hogy: ismered azt, amikor a doki… arra 

gondoltam, hogy íme, a mi Maxunk újra a régi. Nem értettem a történetet, de a végén 

nevettem, és azt vettem észre, hogy könnyes a szemem. Azt hiszem, egyre inkább érzelgős 

leszek a korral. Jobban megértem a nagyapámat, akit ez a három szó A hölgyek útja azonnal 

letaglózott: elvékonyodott a hangja, levette a szemüvegét, hogy könnyeit letörölje. Én is így 

fogom végezni, azzal a különbséggel, Josy, hogy én nem csináltam végig Verdunt. 

   Kaptam egy e-mailt Lisbeth barátnődtől. Micsoda temperamentum! Mondtam neki, hogy én 

nem tudok Le Mansba utazni, erre ő fog majd ide leutazni! A lehető legjobban fogadom majd, 

az irántad érzett barátságból, de bevallom, félek egy kicsit. 

   Nos, nem Maxról és nem is Lisbethről akartam írni neked. Annak az üzenetnek a kapcsán 

írok neked, amit Maxnak küldtem március 15-én, és amit te is elolvastál (az ő engedélyével, 

nem szemrehányásként írom). Nos, a leveledben nem érintetted a témát: elmentél Le Cloître-

ba megnézni, hogy ez az Adeline Parmelan valóban ott lakik-e a Marc-Bloch zsákutca 1. 

szám alatt? 

   Voltál ott? És ha igen, mit láttál? Milyen ő külsőleg? Egyedül él? Milyen autója van? Mi a 

rendszáma az autójának? 



   Írtam nektek azokról a jelekről, amelyek feltűnnek a leveleiben, az azért, mert helyett a 

miért. Nem tébolyodtam meg, Josy. Szomorú vagyok, de nem vagyok depressziós. Az eszem 

a helyén van. Csak csodálkozom azon a bűvöleten, amit ez a hölgy gyakorol rám, és meg 

akarom ismerni az okát. 

   Tudnod kell, hogy ez nagyon sokat jelent nekem, és ha nem tudok információhoz jutni a 

kettőtök segítségével ezen a téren, megoldom magam, autóba szállok és elmegyek megkeresni 

én magam. Talán ezt kellett volna tenni már kezdetben. Meg tudsz engem kímélni ettől a 

hosszú utazástól? 

   Ne hagyj hírek nélkül! 

   Ölellek: 

   Pierre-Marie 

   Ui: Ne izgasd magad Ève miatt, elég erős. 

 

 
 

Josytól 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                               2013. április 4. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie! 

   Te és én, elég régóta ismerjük egymást, ezért nem kertelek: lefárasztottál. Igen bosszantasz 

ezekkel a hamis jelekkel, bosszantasz Vérával és a történeteiddel, amelyek körbe-körbe 

haladnak.  

   Ezt akarod hallani: ha ez a nő helyet kapott az életedben, ha megigézett, ez nagyszerű! 

Miért keresni a delet tizennégy órakor? Annyira félsz, hogy elengedd Véra árnyékát, hogy 

nem tudod így élni a saját életedet, íme, ezt gondolom. 

   Félsz megtudni, hogy ez az Adeline Parmelan jó okból létezik, félsz fogadni Lisbethet? Ez 

nem az én dolgom. 

   De mivel a barátod vagyok mindezek ellenére, és jó fej is vagyok, megteszem, amit kérsz. 

Odamegyek, elmegyek Le Cloître-ba. Még fényképet is készítek, így te magad is látni fogod! 

És egy kis szerencsével, hm, be is mutatkozhatok ennek az Adeline-nek és elmondhatom neki, 

hogy kémkedek a háza után és lefotózom az autója rendszámtábláját. Kétségkívül el lesz 

ragadtatva attól, hogy nyomozol a háta mögött! 

 

   Remélem, értesz. 

   Josy. 

   Ui: Max örült, hogy telefonáltál neki. 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                             2013. április 4. 

 

 

   Pierre-Marie! 

   Üzenete vége miatt meg nem nevezhető tanácstalanságba merültem. Az a benyomásom, 

hogy ön csalódott és ez egy rettenetes érzés. 



   Tudom, oké, várta a Romain-nel való estém elbeszélését és nem is lenne még túl késő, hogy 

elmeséljek mindent ezen a téren. Kivéve, hogy jelenleg nem annyira van kedvem ehhez. 

   Mire lenne jó elmesélni önnek a hálószoba-történeteimet, amikor, úgy tűnik, ön mást vár 

tőlem? Igazából mit vár ön tőlem? A három pont használatától az ön «de»-je után, irodalmilag 

írva felfordult a gyomrom. Így tehát ön eltitkolta előlem az igazi szándékait. Mintha ön már 

nem az lenne, ami szeretett volna lenni ezekben a hetekben, vagyis a barátom egészen 

egyszerűen. 

   Igazából ez az én hibám. A leveleink szaporodásával elfelejtettem a kiinduló pontját 

mindennek, pedig az az a hely, ahol tör a nyereg, hirtelen tudomásul veszem. Elfelejtettem 

azt, amiért kapcsolatba kerültünk, mert így kellemesebb. Kedvem volt azt hinni, hogy ennek 

nincs már jelentősége, hogy a lényeg ezentúl máshol van. De azt látom, hogy nem, és most 

igencsak vissza kell térni oda, ahonnan indultunk. 

   Azzal gyanúsítom, hogy eltitkolta igazi szándékait, holott én voltam az, aki nem volt őszinte 

önhöz már az elejétől. 

   Elkerülhetetlen Pierre-Marie: eljött az ideje annak, hogy nyissa ki a hatalmas borítékot, amit 

önnek küldtem. 

   Szinte halálra váltan írom ezt, mert ha ön kinyitja, meg fog engem utálni. El fogom önt 

veszíteni és ehhez nincs kedvem. 

   Mégis, ha majd kinyitotta azt az átkozott borítékot, szeretném, hogy ne kavarjon össze 

mindent. Még ha el is titkoltam ön előtt fontos dolgokat, mégis teljesen őszinte voltam 

minden egyes alkalommal, amikor írtam önnek. Ezt írja a javamra, nagyon kérem.  

   Jó. A kocka el van vetve. Szomorúnak érzem magam, de csak saját magamra haragudhatok, 

senki másra. 

   Virtuális találkozásunk olyan volt számomra, mint egy igazi találkozás, ezzel azt akarom 

mondani, hogy igazabb, mint a többi más, érzéki és kézzelfogható.  

   A levelezésünkben bekövetkezett brutális fordulat arra késztet, hogy azt tegyem, amit már 

régóta halogattam. Becsomagolok, kettőre zárom a kolostoromat, hívok egy taxit (az autóm 

még mindig a rendőrségen van), és vonatra szállok dél felé. Minthogy az idő telik és egy új 

helyet kell találnom, ahol felépíthetem az új életemet, jobb azonnal elkezdeni. Ó nem, semmit 

ne féljen, nem teszem azt, mint a másik Sarthe-i hölgy, a hisztérika, aki üldözi önt: nem 

megyek védelmet keresni Drôme-ba. Toulouse lesz inkább, talán. Vagy Biarritz. A tenger, a 

horizont. 

   Ha a történetünket ön írta volna, biztosan jobb véget talált volna. Bocsássa meg, hogy nem 

rendelkezem az ön tehetségével. 

 

   Szeretettel ölelem, kétségkívül utoljára. 

   Az ön Adeline Parmelan-ja 

   Ui: Soha ne felejtse el, hogy olvasóinak (férfiaknak és nőknek egyaránt) jobban szükségük 

van önre, mint ahogy azt gondolja. 

   Uui: A bőröndömbe beteszem a számítógépemet is. Ott, ahol leszek, kémlelni fogom az 

öntől érkező jelet. Fogadom a haragját is, vagy ami még rosszabb: konstatálom a hallgatását. 

 

 
 

Libeth P. Destivel-től 

Pierre-Marie Sottonak 

                                                                                                                               2013. április 4. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie! 



   Minthogy nem kaptam a múltkori óta híreket öntől (úgy értem, ön nyakig van a munkában), 

engedelmével újból írok, hogy közöljem, minden oké, a Drôme-ba való érkezésem dátuma 

eldőlt: ezen a hétvégén megyek! Nem gondoltam, hogy ennyire hamar tudok utazni, de a 

levélváltásunk szárnyakat adott, az adaptációt befejeztem! Egyébként idős édesapám jelezte, 

hogy ismét megfázott, szüksége van arra, hogy valaki ott legyen vele. Tehát szombaton késő 

délután érkezem meg hozzá és ott maradok legalább tíz napra.  

   Mikor szeretné, hogy találkozzunk? Akarja, hogy közvetlenül az érkezésem elején, vagy 

jobban szeretné, hogy telefonáljak, ha már ott leszek? Megadom a mobilszámomat, tudván, 

hogy a vezetékes hálózat eléggé instabil a világnak azon az eldugott helyén, ahol az apám él: 

060888518. Várom az önét is a válaszban. 

   Még egyszer, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a javaslatomat! 

 

   Hamarosan találkozunk, nagyon-nagyon örülök. 

   Hálás híve: Lisbeth 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Josynak 

                                                                                                                               2013. április 4. 

 

 

   Josy! 

   Tehát elmész oda! Nem azt kérem, hogy bankot rabolni menj vagy ölj meg valakit. Fénykép 

sem kell. Beszélni sem ezzel az Adeline Parmelannal. Csupán azt kérem, hogy tedd meg 

nekem ezt a kis szívességet: menj le oda, nézz szét és meséld el nekem. 

   De ha megteszed, sietned kell, mert a madárka kétségkívül hamarosan el fogja hagyni a 

fészket az elkövetkező napokban és már kérdéses lesz, hogy megtaláljuk a nyomát. 

 

   Pierre-Marie 

   Ui: Bocsáss meg, de nem tudtam megállni nevetés nélkül, amikor olvastam Bosszantasz 

engem, mert láttalak. Láttam a két kinyújtott karodat, tenyérrel fölfelé a magasban, az 

összeráncolt homlokodat és a szótagolva kiejtett szavaidat: bosz-szantasz engem! Azt hiszem, 

hogy nagyon imádlak, Josy. Gyerünk, tedd meg értem. 

 

 
 

Pierre-Marie Sotto-tól 

Lisbeth P. Destivelnek 

                                                                                                                               2013. április 4. 

 

 

   Kedves Lisbeth! 

   Micsoda jó hír! Az édesapja bizonyára boldog lesz, ha látja önt. És én is, jól gondolja. Úgy 

van, ahogy ön mondja: két legyet ütünk egy csapásra. 

   Fel fogom hívni tehát a jövő hét elején, hétfőn vagy kedden. Nem akarom rögtön az 

érkezése után lefoglalni. Elsőbbség a papának, ez természetes! 

 

   A mihamarabbi viszontlátásra, kedves Lisbeth. És legyen óvatos az úton, szombaton. 

   Pierre-Marie 



 

 
 

Lisbeth P. Destiveltől 

Pierre-Marie Sottonak 

                                                                                                                               2013. április 5. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie! 

   Nagyszerű lesz, ha felhív hétfőn! Miután egy kicsit kipihenem az út fáradalmait, 

babusgatom az idős édesapámat, az öné leszek teljesen. Kinyomtattam az adaptáció szövegét 

két példányban, hogy megkönnyítsem az együtt történő hangos olvasás lehetőségét. És amint 

majd azt meg fogja látni, tartogatok néhány meglepetést a tarsolyomban! Pszt, nem mondok 

erről többet. 

   Olyan izgatott vagyok, majd kiugrok a bőrömből, a találkozásunkra gondolva. Amikor 

közöltem a «csajaimmal», hogy leutazok önhöz, elhalmoztak kérdésekkel, amelyeket majd 

megpróbálok feltenni önnek. Ígértem nekik néhány dedikált fotót, remélem, nem talál ebben 

semmi kellemetlent. 

 

   Kívánok nagyon kellemes hétvégét és hétfőn várom a telefont! 

   Az ön Lisbethje 

 

 
 

Josytól 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                               2013. április 5. 

 

 

   Pierre-Marie! 

   Először is közlöm veled, hogy Max ma délután jön ki a kórházból és sokkal jobban érzi 

magát. Valószínűleg mondta neked, hogy antibiotikummal kezelik a csípőjében létrejött 

fertőzés miatt, ennek most vége. Ez a jó hír, amit meg akartam osztani veled. 

   Aztán, igen, igen, igen, Pierre-Marie, elmentem Le Cloître-ba. Ma reggel. És a 

következőket tudom neked írni: igen, a ház a Marc-Bloch zsákutca 1 szám alatt létezik. 

   Amikor megérkeztem, minden zárva volt. Az ablakredőnyök leengedve úgy az emeleten, 

mint a földszinten. Udvar és kis kert van elől, egy nagyobb udvar hátul, ez az, amit láthattam, 

miután lábujjhegyre álltam a porta előtt. A postaládán természetesen volt egy név, az eső egy 

kicsit megkoptatta, de még olvasható: Viviane Parmelan. 

   A kert nem túlságosan gondozott, de nem is túl elhanyagolt. A legnagyobb ablak alatt 

nárciszok sorakoznak, a védőtető alatt egy pár klumpa, egy elnyúló locsoló slag mellette. 

Autó nem volt az udvaron. Minden nyugodt volt, semmi furcsa. 

   Készültem, hogy eljövök, de egy férfi kijött a szomszédos házból a kutyájával. Egy 

hatalmas, aranyszínű labradorral, olyannal, mint ami nekünk is volt Max-szal, emlékszel? 

Ezzel bátorítottam magam: Josy, gyerünk, játssz! Köszöntem neki, először a labradorról 

beszéltem vele, tudod, hogy elnyerjem a bizalmát. Egy kicsit beszélgettünk, de a kutya 

állandóan húzgálta a pórázt (hát persze, menni akart a sétájára!) és a pasas folyton rászólt: 



«Elég legyen Romain! Ülj Romain! Nyugi Romain!» Ez furcsa volt, azt hihetné az ember, 

hogy egy kisfiúhoz beszél.  

   Röviden, két szidalmazás között el tudtam mondani, hogy a csajodat keresem, ezt az 

Adeline Parmelant. A zárt ajtókra mutattam és a szomszéd megerősítette, hogy tényleg látott 

ott egy hölgyet, egy nagy barnát, akinek köszönt is időnként, amikor a labradort sétáltatta. 

Nem tudta a nevét: valójában ő is csak átutazóban lehetett, szabadságon két hete. 

   Azért mégis megkérdeztem tőle, van-e ennek a hölgynek autója, azt felelte igen. Hozzátette 

még, hogy egy rakás dobozt tett be a csomagtartóba.  

   Aztán a labrador már annyira nyugtalankodott, hogy elnézést kért, és mentek az útjukra.  

   Íme, ez minden, amit össze tudtam neked gyűjteni Pierre-Marie. 

   Bevallom, hogy különös tapasztalat volt ez nekem. Az volt a benyomásom, hogy egy 

filmben játszom, érted, mit akarok mondani? Szinte beleborzongtam, amikor visszaültem a 

kocsiba és a lehető leggyorsabban el szerettem volna jönni Le Cloître-ból, mintha valami 

rosszat tettem volna. Elég ostoba dolog, nem? 

   Mindenesetre tegyél rendet az agyadban, semmilyen szellem nem lakik abban a házban, 

valóban egy ÉLŐ személy van ott, azon a helyen. Nem tudom, hogy ez elegendő-e neked 

ahhoz, hogy eloszlasd a kétségeidet, de kérlek, ne kérd tőlem, hogy menjek vissza.  

   Tudom, hogy Lisbeth ezen a hétvégén utazik le az apjához, és hogy ti is találkoztok 

hamarosan. Felhatalmaztam, hogy tegyen néhány puszit a bőröndjébe a mi részünkről. 

Remélem, hogy újra rátok talál az a jókedv, amelyben Bandolban részetek volt, hamarosan 

immár tizenhárom éve. Tizenhárom év! Öregem, az idő olyan gyorsan telik, hogy nem sikerül 

követnem. 

   Mondd meg Ève-nek, ha majd találkozol vele, hogy sokat gondolunk rá és a gyerekekre. 

Tudom jól, milyen erős! És aztán egy olyan apával, amilyen neki van, megkapta a védőoltást, 

ami a válásokat illeti! Ha, ha, ha! Pierre-Marie, te vagy és mindig is te leszel az én kedvenc 

bajkeverőm! 

   Nos, elengedlek, búcsúzom. Takarítanom kell egy kicsit mielőtt… az én kis állatom 

visszatér – ismered Max-ot és a mániáit! 

   Ne felejtsd el északot! 

   Josy 

 

 
 

Olivier Vandeweert-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                               2013. április 5. 

 

 

   Helló Pierre-Marie! 

   Éppen most futottam össze Dommal a kávézóban és hosszasan beszéltünk rólad, ebből az 

alkalomból írok most neked.  

   Ó, igen, nem azért mert nem hallani már rólad, vagy, hogy senki nem gondol már rád a 

házban! Ennek kapcsán nagy ostobaság volt mégis, hogy nem jöttél el aláírni a Párizsi 

Szalonba két hete, elmulasztottál egy szívderítő vacsorát Véfourban Cathrine és Sébastien 

társaságában. Mindketten oltári jó formában voltak, imádtad volna. Ismétlem még egyszer, 

hagyd a nyugtalankodást: nem azért hanyagolnak a dedikálásban, mert az utolsó könyved 

négy éve jelent meg. Tudod jól, hűséges közönséged van, és ami (ez nem mindenkinek adatik 

meg) képes megújulni, hogy egy elég jó szinten megtartsa a vevőket. Egyébként Dom küld 

majd neked egy meghívót a Saint-Malo-i fesztiválra, ahol nagyon szeretnénk látni. Emlékszel 

a hajókirándulásunkra? És az újságíróra, aki a kanyarodásnál a lelkét is kihányta, amikor 



letörtük a pezsgősüveg nyakát a díjad tiszteletére? Ha elfogadod a meghívást, megígérem, 

hogy megint teszünk egy kiruccanást a tengeren: egészen Jersey-ig! 

   Nos? Hogy állsz? Elkezdtél valamit? Azt mondtam Domnak az imént: a hatodik kiadói 

érzékem (aminek ismered a hírét) jeleket küld nekem. Hiszem, hogy oda vagy tapadva a 

klaviatúrához és éppen egy meglepetést készítesz elő nekünk. Tévedek? 

   Ha ez a hír balzsam a szívednek, tudd, az angol luxuskiadás (tudod, a díszkiadás, ami 

egybegyűjti a trilógiádat) két hónap múlva jeleneik meg ott. Csodálatosnak ígérkezik. Majd 

fognak hívni, jó lenne, ha átugranál Londonba. 

   Írj néhány sort, türelmetlenül várom, hogy Sotto csodás masinája újra elindult-e? 

 

   Szeretetteljes barátsággal: 

   Oliver 

   Ui: Átadom még a japán fordítód üdvözletét, akivel a Versailles-i kapunál futottam össze és 

csalódottnak tűnt, hogy téged ő sem lát. 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                               2013. április 7. 

 

 

   Adeline! 

   Most legszívesebben megszidnám. Olyan, mint egy serdülő! Csak nem az én kis 

megjegyzésem, a Mást vártam, indította el ezt a cunamit? Gondolkozzon egy kicsit! Várja 

meg legalább, míg visszaszerzi az autóját! Hol van a józan esze, a kutyafáját! Hová fog 

menni? Tudja, hogy az emberek az utcán találják magukat ilyen vakmerőségből? 

   Azt, amit én vártam öntől, ne tegyen úgy, mintha nem tudná. Azt gondoltam, hogy ön ki 

tudná nyitni annak a csöndnek a kiskapuját, ami fallal vesz körül immár két és fél éve, hogy 

tudna egy kis utat mutatni segítségként. De lehet, hogy én olyan hatalommal ruháztam fel önt, 

amivel nem rendelkezik és most ön boldogtalannak érzi magát, mert azt hiszi, csalódást 

okozott nekem. Megértem ezt a rettenetes érzést és sajnálom, hogy ennek én vagyok az oka. 

   Mindenesetre, így vagyunk. Nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan eljön, hogy is mondjam, 

az ártatlanság idejének a vége.  

   De önnek igaza van: bármi is történjen ezután, nem kell elátkozni ezt a néhány hetet, amit 

azzal töltöttünk, hogy írtunk egymásnak. Nagy örömöt találtam ebben és mi több, ne 

nevessen: valami olyat, ami a szerelmi érzéshez hasonlít. Tudja ezt ön: az élete telik a 

megszokott kerékvágásban, testi-lelki aluszékonyságban, és aztán hirtelen valaki feltűnik és 

elhozza a lázadást. És aztán csak tele van türelmetlenséggel: látni fogom, hívni fog, írni fog. 

Ez tölti be minden gondolatát. És mivel a másik viszontszereti, ön is ebben a lázban él, ebben 

az ünnepi hangulatban. Én ötször éltem át ezt. Ötször lángoltam fel. A legelső 15 éves 

koromban volt, és nem voltam a helyzet magaslatán. A három következő alkalom a három 

feleségemmel történt. Igen, még a Megyünk cicám?-ot is beleértve, a szívem hevesen 

dobogott, és nincs kedvem magamon gúnyolódni. Az ötödik alkalom más dolog, a tűz nem 

hunyt ki.  



   Az ünnepek tehát. A szívek és testek ünnepe. Ez tart, ameddig tart. És aztán a színek 

kifakulnak, a tiszta vonalak összekuszálódnak. Jönnek a félreértések, a kétely, a sértődés 

(majdnem tettem ide három pontot, de még időben észrevettem.) 

     Az a benyomásom, hogy mindezt önnel is átéltem, virtuálisan és felgyorsítva, de a 

folyamat összes nüanszával együtt, például a következővel: önnek írva, jelenleg, úgy teszek, 

mintha minden jó lenne, ugyanúgy, ahogyan az elváló párok eljátsszák a maradék időben, a 

párnájukon vagy nem, elmúlt szerelmük komédiáját. Az indián nyarukat. Még egyszer. Egy 

utolsó alkalommal. Még könnyeznek is. 

   Adeline, tudom, mint ön is, hogy ebben a borítékban található az ártatlanságunk vége. Ma 

reggel óta biztosan tudom. Reggeli után bementem a dolgozószobámba és sokáig 

mozdulatlanul néztem. Meg kell mondanom, félelmet okoz nekem az ön nagy formátumú, 

kemény borítékja. Ott van, ugyanabban a helyzetben, titkát őrizve, és egy veszedelmes 

állathoz hasonlít, aki mintha aludna, és életveszélyes lenne megzavarni (ó, micsoda közhely! 

banális hasonlat! Sotto! Sotto! szedd össze magad!). Végül a kezembe vettem a borítékot, de 

nem nyitottam ki, csak megtapogattam. 

   Nem kézirat van benne. Ezek nem A4-es papírok. Ezek hosszúkás borítékok, 22×11-es 

formátumúak. Kétségkívül két kupac ilyen boríték van egymás mellé helyezve, jól lehet 

érezni a választóvonalat a burkolat ellenére, amivel összefogta őket. 

   Levelek. 

   Nem tudom, mit tartalmaznak. Csak azt tudom, hogy az elolvasásuk után már nem leszünk 

olyanok egymásnak, mint amilyenek eddig voltunk. Nos, mielőtt felnyitom, biztosítani 

szeretném önt: azt az Adeline-t, akivel negyvenhárom napja levelezek, őt, azt az Adeline-t 

gyengéden és szeretettel megőrzöm. Hittem a múltjában, a jelenében, a kórusában, a 

gyógyteáiban és a bankárjában. És semmi nem tudja eltörölni ezt. Egy barátom mesélte 

egyszer, hogy a Minitel
13

 idejében forrón levelezett egy fiatal hölggyel, akiről kiderült, hogy 

férfi volt, de ez nem zavarta abban, hogy kellemes emlékként maradjon meg.     

   Szeretném, ha ezt írhatnám önnek: folytassa csak a kitalációit, Adeline, megbocsátom azt is, 

ha nem létezik! De nem, ezt mégsem írhatom, megtörik a varázs. 

   Már többször megmondták, az irodalom csak hazugság, végül is kitalálás, ami ugyanaz 

fordítva is, mivel a kitalálás előre bevallott hazugság, nem?  

   Egyébként már mondtam önnek, hogy néha úgy fogom fel saját magamat is, mintha kitalált 

személy lennék, ez segít felvállalni önmagamat, érdekesebbé tesz és elviselhetőbbé, mint 

amilyen vagyok a valóságban. De azért vigyázok, hogy ne kalandozzak el messzire ebben a 

veszélyes játékban. És aztán a mérleg figyelmeztet a valóságra: látott már egy 106 kg-os nem 

létező embert? 

   Be kell fejeznem Adeline. Ève és a két kicsi egy óra múlva érkezik és a csirkével, a pürével 

és a kókuszos fánkkal kell foglalkoznom. 

   Ma este fogom kinyitni a borítékot, amikor megint egyedül leszek. Nos, valóban kell ez a 

gyász, amit csinálunk? Vajon tényleg meg fogom önt gyűlölni? Ez szomorúvá tesz engem és 

fáj ezt hinni. 

 

   Én is ölelem, lehet, hogy utoljára. 

   A barátja (még ebben a pillanatban a barátja vagyok): Pierre-Marie Sotto 

   Ui: Arra gondolok, hol van most, ebben a percben.  
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 Franciaországban elterjedt nyilvános videotex rendszer speciális terminálokkal, a 

telefonhálózaton át a felhasználók számtalan közhasznú információforrást érhetnek el, 

valamint egymást. 



 

Pierre-Marie-tól 

Oliver-nek 

                                                                                                                             2013. április 7. 

 

 

   Kedves Oliver! 

   Köszönöm a leveledet. Mindig nagyon örülök, amikor meglátom a nevedet a leveleim 

között. Jó, kezdjük a legfontosabbal: nem írok. Sajnálom, a híres kiadói megérzésed 

becsapott. 

   Bár, ha megfontolom, lehet, nem teljesen így van. Ez kicsit bonyolult. Amikor kicsi voltam, 

volt az a kifejezés, hogy pedálozik a kerékpárja mellett, emlékszel? Ezt csinálom: pedálozok a 

kerékpárom mellett. Az írói kerékpárom a garázs mélyén van, leengedett kerekekkel, leesett 

lánccal, és én mellette vagyok és pedálozok. Nem tudom, hogy az ürességben vagy egy másik 

ismeretlen furcsa kerékpáron, de hajtok. 

   Bocsásd meg ezt a titokzatos nyelvezetet, de ha világos lenne számomra, mi ez, világosan 

megírnám neked. Nem akarok titkolózni előtted, bármi is legyen az, csak az írás kapcsán 

jelenleg ködös a helyzet. Egy bizonyos: mihelyst lesz valami biztos ennek kapcsán, te leszel 

az első, akinek elküldöm, vagy futok vele. De addig is türelmesen várni kell egy kicsit és 

nyugton hagyni. Számomra az alkotáshoz vezető út, tudod, rémesen tekervényes, én magam 

sem találok rá, akkor hogyan magyarázzam meg másoknak, sőt akár neked, aki a leginkább 

megért engem (egy kis bók a kiadónknak nem kér kenyeret, igaz!). 

   Ami Saint-Malot illeti, sajnos az a hét nem jó nekem, az ikerlányaim (akik Bergenben, 

Norvégiában élnek) Franciaországban lesznek és szeretném látni őket. Add át Domnak, kérlek 

és köszönd meg, légy szíves. 

   Ellenben Angliára igent mondok. Tudom, hogy szép munkát végeztek a luxuskiadással, és 

hogy tartozom nekik ezzel. De akkor te lefoglalod nekem hivatalból azt a nagyszerű Donaldot 

tolmácsnak. Vele az angolban olyan okosnak érzem magam, és ez csodás. 

    

   Baráti üdvözlet mindenkinek, ott fent, kedves Oliver és köszönöm neked, hogy figyelsz rám 

a távolból, ez megható. 

   Pierre-Marie Sotto (író-kerékpáros) 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Josynak 

                                                                                                                              2013. április 7. 

 

 

   Kedves Josy! 

   Köszönöm! 

   Rögtön azzal kezdem, hogy tudd: nem hiába mentél el Le Cloître-ba. Ellenkezőleg azzal, 

amit te gondolhatsz, ottani látogatásodnak beszámolója és különösen az interjúd a kutyás 

szomszéddal rávilágított bizonyos dolgokra. Nem azt tudatják velem, ami igaz, hanem azt, 

ami hamis, és ez nagyon is értékes. 

   Adeline Parmelan azt írta, hogy viszonya van egy bizonyos Romain-nel, márpedig most 

hála neked, tudom, kit hívnak Romainnek: igencsak szőrösebb és négy lába van és lapos 

kutyaorra! Röviden, ez a személy jócskán meg van áldva a mesélés fantáziájával, ami 



általában nagyon is tetszik nekem, de ebben a különleges esetben inkább az igazság iránt 

érdeklődöm.  

   Pedig ő sok mindent tud, de ha rárontok, annak az a veszélye, hogy csökönyössé válik, vagy 

bezárul, mint egy osztriga vagy eltűnik örökre. Nos, én meg hagyom. Hamarosan többet 

fogok tudni és híradással leszek, igazán megérdemelted. 

   Lisbeth már bizonyára a környéken van, az édesapjánál. Holnap kell hívnom és gondolom 

azt követően egy negyedórán belül meg is érkezik hozzám. Tényleg hogyan is barátkoztatok 

össze? Elég furcsa személyiség, nem? 

   Köszönet még egyszer a beszámolóért, hatalmas voltál. 

 

   Maxnak is nagy ölelés. (Van Sportcsatornátok? Nézheti a focimeccseket Kierkegaard 

olvasásának hiányában.) 

   Pierre-Marie 

 

 
 

Josy-tól 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                               2013. április 8. 

 

 

   Pierre-Marie! 

   Röviden írok, még mielőtt elkísérném Max-ot a gyógytornászhoz, ahol elkezdi a 

kezeléseket. 

   Igen Lisbethnek rettentő személyisége van! Vele dupla vagy semmi: vagy rettenetesen 

elbájol (emlékezned kell rá, mennyire szép nő egyébként), vagy elmenekül tőle az ember. Én 

az első kategóriába tartozom, és nagyon remélem, te is belépsz hamarosan a klubba! 

   Majdnem harminc éve már annak, hogy találkoztunk, abban az időben, amikor Maxot és 

engem a párizsi régióba helyeztek. Kolléga volt a suliban egész egyszerűen. De ami minket 

igazán összehozott, az a szakszervezet és a 86. évi sztrájkok voltak (Devaquet
14

 álljon félre! 

Devaquet álljon félre! Emlékszel?) Transzparenseket festettünk, dalokat szereztünk, karöltve 

kószáltunk. 

   Lisbeth mindig végzett közösségi munkát, innen jön ma is az elkötelezettsége a «csajai» 

iránt. Tudom, te nem nagyon politizáltál (eleget vitatkoztunk akkor ezen!), de biztos vagyok 

abban, hogy találni fogtok ezer más beszédtémát. Lisbeth minden iránt érdeklődik. 

   Egy becsületes, őszinte, töretlen asszony. És főként olyan, mint a napsugár. 

   Végül is jó. Látom, hogy a gondolataid a hazudozó Adeline körül járnak. Reméltem, hogy a 

«nyomozásom» eltérít a rögeszmédtől, de ahogy látom, ez pont fordítva van sajnos. Szereted 

az életet komplikálni Pierre-Marie, ez kétségbeejtő. Mindig azt gondoltam, hogy egy kicsit 

flúgosnak kell lenni ahhoz, hogy művész legyen az ember: nem a veled való ismeretség fogja 

megváltoztatni a véleményemet! 

   Oké, befejezem. 

 

   Max ölel! 

 

   Én szintén. És ne felejtsd el, hogy van élet a könyveken kívül is, jó? Egy igazi élet tele igazi 

emberekkel. 
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 Chirac 2. kormányában a felsőoktatásért és a kutatásért felelős miniszter, akinek akkori új 

törvénytervezetét 1986. dec. 8-án visszavonták. 



   Josy 

 

 
 

Oliver-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                         2013. április 8. 

 

 

   Én kedves Pierre-Marie-m! 

   Ma reggel olvastam az üzenetedet és barátként válaszolok rá.  

   Tedd félre a kiadói szerepemet, felejtsd el Saint-Malo-t, és őszintén mondd el nekem, mit 

jelent ez a biciklis metafora: éppen elveszíted a pedálokat? Kisiklottál? 

   Ne kerüljük a kását: van híred Véráról? 

   Tudod, amióta ez a szörnyű történet rád zuhant, mindenki aggódik érted itt, kezdve velem. 

És ezt nem annak ürügyén mondom, hogy sokat érsz a ház katalógusában, remélem, nem 

gondolod, hogy ennyire cinikus vagyok. 

   Megértettem a kérésedet, hogy hagyjanak békén, és nem foglak többé sürgetni, ha ez a 

kérésed. De tudd mégis, hogy gyakran gondolok rád. Testvérként. 

 

   Ne csinálj butaságot, OK? 

    

   Barátod Saint-Germain-des-Prés-ből: 

   Oliver 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Josynak 

                                                                                                                             2013. április 8. 

 

 

   Josy! 

   Felvetek neked egy kis matematikai problémát, pontosabban egy valószínűséggel 

kapcsolatos problémát. Kövess figyelmesen! 

  Legyen egy személy, aki e-maileket üld egy másiknak, tegyük fel mintegy húszat, néha 

egész hosszúakat. Az e-mailekben ez a személy egy szót, csak egyetlen szót ír 

NAGYBETŰVEL, kétszer vagy háromszor. Oké. 

   Legyen egy másik személy, akit tegyük fel Josynak hívnak, aki nem ismeri az első 

személyt, aki elmegy ennek az első személynek a lakóhelyére, akivel nem találkozik, miután 

hazatér, most ő küld egy e-mailt, amelyben egy szót, csak egyetlen szót ír NAGYBETŰVEL, 

és ez a szó, már biztosan kitaláltad, ugyanaz, mint amit az első személy írt NAGYBETŰVEL. 

   Akkor mondd meg nekem: számot vetve azzal a rengeteg szómennyiséggel, ami a mi szép 

francia nyelvünkben található, ismétlem, a két személy nem ismeri egymást és soha nem 

találkozott, mennyi a valószínűsége annak, hogy ez megtörténjen? Hagylak gondolkozni, 

kip…kop… kopogtatom a villám hegyével a pohár szélét… kop.    

   Nem látod? Nos, én látom és feltételezem, hogy ennek a valószínűsége 1 a 200000-hez. 

Márpedig ez történt. Adeline Parmelan azt a szót, hogy ÉLŐ kétszer írta nagybetűvel a nekem 

szóló e-mailjeiben, és te ugyanezt tetted, miután ott lent jártál. És nem te írtad, hogy szinte 



reszkettél, amikor beültél a kocsiba és a lehető leggyorsabban el akartad hagyni Le Cloître 

környékét? Te írtad vagy nem? 

   Bocsánat, hogy ezzel gyötörlek, de te is ugyanezt teszed velem, így hát kvittek vagyunk. Az 

igazi élet? Nyilvánvalóan, de a rejtett dolgok, a dolgok, amelyeket nem értünk, azok is a 

részét képezik ennek az igazi életnek. 

   Mindezt azért írtam le, kedves Josy, hogy meggyőzzelek arról, nem vagyok flúgos. 

Egyébként, és hogy lezárjam ezt a fejezetet, tévedésben vagy: egy művész nem engedheti meg 

magának azt a luxust, hogy hóbortos legyen, nem jobban, mint egy gyógyszerész vagy egy 

forgalmi pilóta.  

   Nem tudom rávenni magam, hogy felhívjam Lisbethet. Félek, ha megteszem, nagyra tárul 

az ajtóm és akkor ciklon lesz idebent. Mindent magával sodor, kitép, elfúj: a bútorokat, a 

képeket, a tapétát, és engem. Egy percig sem kétlem azokat a tulajdonságokat, amelyeket neki 

tulajdonítasz, de rám hozza a frászt, ez a te barátnőd. A napsugaras emberek 

elbátortalanítanak. Félek, hogy lerohan az egészségével, a jó kedvével, a csodálatával. 

Félek… hogy megesz. Íme, ettől félek: hogy megesz engem. És a macskám rájött erre: 

furcsán forgolódik maga körül és hiába keres egy helyet, ahol megbújhatna. Ideges. Elhiszed, 

hogy egy állat ilyen mélységig előre megérzi a veszélyt? 

   Másrészt, ha nem hívom fel, képesnek tartom arra, hogy értesítés nélkül lerohan. Semmi 

sem könnyebb, mint megtalálni a házamat, hiszen itt mindenki ismer. Látod, Josy, ebben a 

pillanatban szeretnék ismeretlen lenni és egészen pici. És megtalálhatatlan.  

   Holnap, kedden felhívom, majd holnap. 

 

   Üdv Maxnak: 

   Pierre-Marie 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Oliver-nek 

                                                                                                                               2013. április 8. 

 

 

Kedves Oliver! 

   A leveled érzékenyen érintett. Igazán több vagy nekem, mint a kiadóm, nem baj, ha ezt 

mondom? Amikor te már nyugdíjas leszel, én meg elfelejtett író, még mi akkor is fogunk 

találkozni, te is tudod. 

   Amikor azt a szót olvastam: testvérként, éreztem, hogy összeszorul a torkom. A kor lehet az 

oka, egyre érzékenyebb vagyok. Jobban megértem a nagyapámat, akit ez a három szó A 

Hölgyek útja azonnal felkavart: a hangja elvékonyodott, letette a szemüvegét és megtörölte a 

szemét. Én is így végzem, pedig én még Verdunt sem éltem át. 

   Nem, nincs semmi újabb hírem Véráról. De nem tagadhatom előtted: padlón vagyok, és ez a 

legkomolyabb padló, ahol vagyok az eltűnésének napja, 2010. október 28-a óta. 

Összefoglalom az eseményeket: levelezésben vagyok egy személlyel, aki sokat tud róla; ma 

este fogok írni egy másik személynek, aki szintén sokat tud róla, azt hiszem; és főként van a 

birtokomban egy hatalmas levél, amit rettegek felbontani.  

  Törékeny és fájdalmas helyzet ez, amit kutatok. És ez a kutatás egyúttal tudod a 

pedálozásom. Minden olyan homályos. 

   Bocsáss meg, hogy ilyen titokzatosan írok, esküszöm, nem tudok többet mondani a témáról. 

Talán majd egyszer, amikor együtt horgászunk egy folyóban, aminek a vize egy kicsit tisztább 

a többiekénél. 



   Nem csinálok butaságot, aludj nyugodtan! 

 

   Ölellek, testvérem: 

   Pierre-Marie 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                              2013. április 8. 

 

 

   Pierre-Marie! 

   Párizs. 

   Az igazság, hogy Párizsban vagyok. 

   Most, amikor írok önnek, talán már kinyitotta a borítékot, nem tudom. 

   Abban az esetben, ha nem tette volna még meg, a kezei már részben kitapogatták a 

tartalmát. 

   Minden másképp lenne, ha ön széttépte volna a csomagolópapírral együtt azon a napon, 

amikor bedobták a postaládájába. De ön kiszámíthatatlan és nem tette meg. Most hogyan 

vonjam el a figyelmét? Meghallgattam írói tanácsait: hogy felkeltsem az érdeklődését, egy 

kicsit eltávolodtam a valóságtól. 

 

   Ez azóta tart, hogy a játék csapdába csalt. Fantáziáltam és az ön jelenléte oly valódinak tűnt 

nekem: az oly csodálatos jelenléte! Marie-Pierre, én is éreztem a szívdobbanást, amikor 

felbukkant a neve két jelentéktelen e-mail között. 

   Én is éreztem az örömet okozó türelmetlenséget. 

De ne felejtsük el a lényeget: egyik napról a másikra elárultam az ön bizalmát. Ha van 

tanulság, amit levonhatok a történetünkből, az a következő: nem küzdünk le semmit, soha 

nem kontroláljuk a másikat. Nem vagyunk Istenek. Sem ön, sem én, bármi legyen a név, amit 

adok magamnak. 

   Segíteni önnek? Igen, bizonyos értelemben igen, ez volt a vágyam – és az is maradt. 

   Csendben, szégyenkezve fogom várni, ha ön mégis megbocsát. 

 

   Befejezésként csak annyit, legyen biztos egy dologban: majd megszakad a szíve annak, aki 

a levelet aláíró név mögött rejtőzik. 

   Adeline 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                               2013. április 8. 

 

 

   Adeline! 

   Még nem bontottam fel a borítékot. 



   De már nagyon közel jártam hozzá. 22 óra volt. Ève és a gyerekek már elmentek, 

elmosogattam, rendet raktam. Felmentem a dolgozószobámba, ami az emeleten van, 

összeszedtem a munkajegyzeteimet, mindent, ami fent volt, üres csészéket, CD-ket, 

irkafirkákat, és elővettem a borítékot. 

   Úgy emlékszem, körülbelül egy fél óráig csak néztem, és nem volt bátorságom ahhoz, hogy 

feltépjem a ragasztást, pedig annyira kínálkozott az alkalom. Alig van leragasztva, elegendő 

lett volna csak éppen feltépni a sarkán, anélkül, hogy felnyitottam volna, hogy aztán 

eltávolítsam a bélést, és biztos vagyok abban, hogy ferdén nézve ki tudtam volna olvasni a 

címzettet az első kis fehér borítékon, és hogy felismertem volna, ha ismernem kell a keze 

írását. Most veszem észre, hogy úgy beszélek ennek a borítéknak a felnyitásáról, mintha egy 

nő levetkőztetéséről beszélnék, azzal a különbséggel, hogy ez utóbbi nagy gyönyörűséget 

ígér, míg a másik… 

   Tudni akarom, de a félelem attól, hogy megtudom, nem enged. 

   Majd máskor, talán sikerül, gondolkodás nélkül belevágok. 

   Addig is várok egy másik, megfelelőbb alkalomra. Ismerek valakit, aki tud valamit, és aki 

elmondja majd nekem kevésbé fájó módon azt, amit tudnom kell. 

   Látja, van még haladékunk. 

 

   Pierre-Marie 

   Ui: Igaza van, nem vagyunk Istenek. 

 

 
 

Maxtól 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                             2013. április 8. 

 

 

   Kedves Öregem! 

   Josy soha nincs itthon hétfőn esténként, ez a bridzs estéje. És mivel látta, hogy képes 

vagyok ellátni magam egészen egyedül, elment. Így azonnal levelezésbe kezdtem. Végül is 

engem bíztál meg azzal a küldetéssel, hogy menjek el Le Cloître-ba, nem igaz? És minthogy 

nekünk (a hosszú házasság kötelez) ugyanaz az e-mail címünk, mondjuk, hogy Josy és én, egy 

kissé elválaszthatatlanok lettünk. 

   Végül is ez attól függ, miben: bevallom, szívesen odaadnám neki a második csípőmet, hogy 

feküdjön fel helyettem a műtőasztalra, néhány hét múlva! 

   Aztán pedig az óriási különbség Josy között és közöttem az, nem lesz ebben semmi új 

neked, hogy ő nő. Egy átkozott nőstény, öregem! És ebből adódóan, egyáltalán nem értékeli a 

férfiúi szolidaritást. Amikor elmesélte, hogy rád erőszakolta azt a másik flúgos nőt, felforrt a 

vérem. Ezért is írok neked ma este, aminek feltétlenül köztünk kell maradnia. Miután 

elküldtem, kitörlöm a postaládánkból. Mert ha Josy rátalál, barátom, akkor nekem végem lesz. 

Ígérd meg, hogy nem teszel még célzást sem erre az üzenetre egy olyan válaszban, amit ő 

elolvashatna! Az évszázad perpatvarát kockáztatom ezzel. 

   Oké, azt hiszem, nem fogod kikotyogni. Legrosszabb esetben, hívjál a mobilomon egy hétfő 

este. 

   Két dolog van, amit el kell mondanom neked ebben a csúcstitkos levélben.  

   Először is, igazad van, hogy veszélyben érzed magad most, hogy Lisbeth P. Destivel 

körülötted lófrál. Elég jól ismerem ahhoz, hogy elmondhassam, ő egy ádáz teremtés. Hogy ő 

«napsugár»? Lehet! De szerintem, politikailag korrekt módon azt lehet mondani, hogy folyton 

nyüzsög. Mióta özvegy, Le Mans minden nyugdíjasa be van gyulladva, bizony szegénykém. 



Még nekem is, aki szereti a kicsapongást (jól ismersz), szorul a kapcám.  Nos, most, hogy már 

túl késő visszatartani, őszintén izgulok miattad. Ástál egy nukleáris védőhelyet a kertedben, 

egyidejűleg a medencéddel? Ha igen, jól tetted. Ha nem, fogj ma este ásót meg lapátot és áss! 

Vagy talán a Verdun-i nagyapád hagyott rád egy öreg puskát: eljött az ideje, hogy lehozd, 

most vagy soha, a padlásról. Röviden, hogy megértsd: találd meg a lehetőséget, hogy elkerüld 

ezt a félnótás nőt, kivéve, ha meg akarsz halni, mint Félix Faure. 

   A másik dolog, amit mondani akarok, a Le Cloître-beli nővel való furcsa ügyedet érinti. 

   Josy meg van győződve, hogy lázálomban élsz. Gondolom, ez az oka annak, hogy nem 

mesélt el neked mindent. De nekem, igen. Elfelejtett egy kis részletet a «beszámolójából» a 

minap. Nem tudom, hogy ennek van-e jelentősége vagy nincs, majd meglátod. 

   Megmondta a nevet, ami a postaládára volt írva, de nem mondta el, hogy levél is volt 

benne! Egy nagy boríték, ami kilógott. Amikor rájött, hogy a házban nem laknak, volt olyan 

bátor, hogy kijjebb húzza a borítékot, mert látni akarta, mi van ráírva. Egészséges női 

kíváncsiság! Képzeld el, hogy a boríték Párizsból, a 9. kerületi rendőrkapitányságtól érkezett. 

   Csinálj, amit akarsz, de remélem, nem keveredsz csúnya ügybe (ha mondhatom így, 

anélkül, hogy ártanék Lisbethnek!). Te jó ég, Josy mindjárt itthon van, ki kell még törölnöm 

az üzenetet. Ne felejtsd el: ez a mi titkunk! El ne hibázzam! 

   Bátorság mindenhez. 

   Mihelyst (a fenébe, már hallom az autóját!) 

 

   Ölellek! 

   Max 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Gloria-nak 

                                                                                                                             2013. április 13. 

 

 

   Drága és gyönyörű Gloria! 

   Prágából írok neked (egy franciát is oktató középiskola meghívásának teszek eleget) és csak 

holnapig, vasárnapig leszek itt. Feltétlenül el kell jönnöd ebbe a városba, de a szerelmeddel 

együtt. Ha nincs még szerelmesed, várd meg, amíg lesz, és vele utazz ide, mert így lesz teljes 

az élmény. És tedd ugyanezt Velence esetében, ígéred? 

   Biztosan csodálkozol, hogy levelet kapsz tőlem. Nem gyakran történik ilyen. De kétség 

kívül, még inkább meglepődsz majd, ha elolvasod. Nem, ne ugorj rögtön a végére! Tudod, az 

írók utálják ezt. Előfordult, hogy valaki ezt tette az orrom előtt, a vonaton: egy fiatal nő, aki 

az egyik regényemet olvasta, az én kedves Az élők és a holtak, Bart címűt, és az utolsó oldalra 

lapozott, hogy megnézze, hogyan végződik. Majdnem ráordítottam. 

   Nos, legyél türelmes, és olvasd el a soraimat a megírt sorrendben, oké? 

   Csak te hiányoztál Húsvétkor Nicolas-nál, de ez nem szemrehányás. A családi 

összejövetelek és te már két dolognak számít, mióta nincs Véra. És megértelek. Én is azt 

mondom magamnak minden alkalommal, hogy csak rá gondolunk, hogy a hiánya körbevesz 

minket, mint ahogyan a jelenléte is körbevett, hogy igyekszünk vidámnak látszani, és hogy ez 

szükségképpen nyomasztó. De még sem az teljesen. Gondolunk rá, természetesen, de el is 

feledkezünk róla. Az élet követeli a jogait, lásd a temetések után. 



   Mindenki hozott valami harapni valót, mindenki jó kedvű, vidám volt, ment a viccelődés. 

Gyere el a legközelebbi alkalommal, kellemesen meg fogsz lepődni. 

   Felhívhattalak volna telefonon, de jobban szeretek most írni neked, így van elég időm 

megfontolni a szavaimat és kell, hogy megfontoljam. Részedről is lesz időd, hogy átgondold 

mindezt, anélkül, hogy azonnal kéne reagálnod, és ez így kényelmesebb lesz. Nem akarlak 

sem siettetni, sem kényszeríteni, sem csapdába csalni. 

   Arról a péntek estéről szeretnék veled beszélni, amikor elmentem érted Lyonba, immár öt 

éve. Ez 2008 októberében volt, tehát 21 éves voltál és a konzervatóriumban tanultál. 

Elmentem érted, mert vasutas sztrájk volt, emlékszel? Véra nem tudott érted menni, hétvégén 

is dolgozott a tolmács kollégáival valahol Délen. Nagyon későn érkeztem meg hozzád, éjfél 

körül, a ház előtt vártál rám. Egy kicsit eltévedtem a városban visszafelé jövet, és a véletlen 

abba az utcába vezetett bennünket, amelyet talán felismersz a mellékelt fotón.  

   Nem, nem én készítettem a fotót. Valaki küldte nem régen és megkérdezte, mond-e nekem 

ez valamit. Mivel ez egy zsarolásfélének tűnt számomra, és nem is akartam belemenni 

mélyebben, azt válaszoltam, hogy nem. Leveleztem is ezzel a személlyel, aki egyébként 

lenyűgöző. Ami a kéziratot illeti, amit az elején küldött nekem, már nem kell elolvasni! 

   Nos, Gloria két dolog: 

 

 Először, ez a kézirat nem egy kézirat, ezek levelek, mintegy negyven levél, úgy vélem, 

mert nem nyitottam ki a borítékot. És azt hiszem, nem is fogom soha kinyitni, mert 

rettegek tőle. 

 Másodszor, a fénykép nagyon felkavart, mert azonnal felismertem rajta azt az utcát, 

amelyen véletlenül mentünk mindketten 2008 októberének azon az éjszakáján 

Lyonban, és a következő meglepő és felejthetetlen dolog történt. 

 

   Nagyon lassan vezettem. Újra látom a villamos vezetékeit, a korlátot, az utcai lámpákat, azt 

a néhány autót a járdán parkolni, kései kerékpárosokat és messzebb a járókelőket, akik 

színházból vagy étteremből hazafelé tartanak. Emlékszem kedélyes beszélgetésünkre, ami 

szinte mindig az volt veled.  

   És akkor Gloria, te láttál valamit. 

   Hirtelen nyugtalan lettél, megfogtad a karomat és azt kiáltottad: Fordulj balra! Arra! Arra! 

Fordulj! Fordulj! Követelőző és indokolatlan kérés volt, és persze nem is arra kellett menni, 

még jobban eltévedtünk emiatt.  

   És végig az utazás alatt olyan hamis voltál, nem találok rá jobb szót, olyan hamisnak tűntél. 

Soha nem láttalak ilyen állapotban, és borzalmasan rossz lett a közérzetem. Valaminek 

történnie kellett, amitől én megmenekültem, de téged teljesen felkavart. 

   Márpedig téged nehéz megingatni. Az első találkozásunk óta, Toulouse-ban, csodáltam a 

magabiztosságodat. Csak 15 éves voltál akkor, és én, a nagy író, egyáltalán nem hatottalak 

meg. És azon a napon, amikor Véra fennhangon a fülembe súgta, hónapokkal később (amikor 

egy mozi előtt álltunk sorba Velence-ban, látod, még emlékszem, buta dolog), amikor 

odasúgta: Gloria nagyon szeret téged, nagyobb megtiszteltetést éreztem ettől a négy szótól, 

mint az irodalmi díjaim többségétől! Röviden, számít nekem az, amit gondolsz, de ezt tudod 

jól, ugye? 

   Az autóban, akkor éjjel, miközben hazafelé tartottunk, többször is azt hittem, hogy beszélni 

fogsz. Majdnem meg is tetted. Valami szörnyű dolog mardosott. De semmit nem mondtál. 

Megkérdezted, rágyújthatsz-e. Nem tudtam, hogy dohányzol. Otthon felmentél egyenesen a 

szobádba és az hittem, sírsz. Be kellett volna kopogtatnom hozzád és megkérdezni, hogy mi a 

baj. De egy férfinak az efféle dolog nem megy olyan könnyen. A saját lányaimmal szemben 

biztosabb vagyok, megtettem volna. Veled kapcsolatban azt gondoltam: Véra holnap hazajön, 



jobban ért hozzá. De másnap reggel, már nem látszott semmi, olyan voltál, mint máskor, és 

amikor felhoztam Vérának a dolgot, csak annyit mondott, biztosan fáradt voltál. 

   Gloria, azt hiszem, tudom, mit láttál azon éjjelen, Lyonban. 

   Láttál valamit, amit én nem láttam, mert te messzebb látsz, mint egy majdcsak 60 éves férfi, 

mint én. Láttál két személyt, kéz a kézben, vagy ölelkezve, vagy csókolózva, vagy éppen 

kinyitni egy ház ajtaját, hogy együtt menjenek be oda. Egy hotel ajtaját? És te felismerted az 

egyik személyt, vagy a ruházatáról, vagy az árnyékáról, vagy a frizurájáról. Láttad, hogy ez a 

személy Véra volt. És a másik egy férfi volt és nem én. Márpedig, a dolgok rendje szerint, a 

férfi, aki Vérát kézen fogja, vagy átöleli, aki megcsókolja, aki kinyitja vele egy ház, egy hotel 

ajtaját, a férfi, aki szereti, és akit ő is szeret, az én vagyok. 

   A reflexedből arra következtettem, hogy meg akarsz óvni, meg akarsz kímélni ettől a 

felkavaró látványtól, mint amikor egy gyermek tekintetét elterelik, hogy ne vegyen észre egy 

számára túlságosan szörnyű balesetet, egy motorost például, aki elveszítette a fél lábát vagy 

valami hasonlót (újabban láttam ilyet).  

   De lehet, hogy számodra ismerős volt az a férfi. Talán téged már beavattak? Egy anya és a 

lánya, Véra és Gloria. Az elválaszthatatlanok. Hányszor maradtatok egyedül a konyhában, az 

esti program végeztével, amikor a többiek, kimerülten, már elmentek aludni, elsőként én? 

Véra és Gloria, akik folytatják a beszélgetést halkan, nevetgélnek, elmesélik egymásnak 

titkaikat. Miről beszél egy Véra és egy Gloria hajnali 3 órakor, a konyhában, amikor a többiek 

alszanak? 

   Hányszor elűztetek engem igen kedvesen, amikor részt akartam venni a 

beszélgetéseitekben, a kertben, a szalonban, a peron lépcsőjén: el innen uram! Téged nem 

hívtunk! Lehetne nyugodtan beszélni, oké? Ez engem soha nem bántott, ellenkezőleg, 

meghatónak találtam a női cinkosságotokat. 

   Szeretem a titkos kerteket, az enyémeket és másokét is. A tietek hozzátok tartozott, és ez így 

volt jó. Csak történt valami, Véra átlépte a játékszabályokat, és te nem tudtad követni, mert… 

te nagyon szeretsz engem, és utálod az árulást. 

   Véra is nagyon szeretett, sőt még annál is jobban. De ö habzsolta az életet. Emlékszem arra 

a szélvészre, amilyen akkor volt, amikor Brive-ben találkoztunk. Emlékszem arra, ahogyan 

elsöpört minden akadályt. A gyerekei? Majd követni fogják. A férje? Nem foglalkozott vele, 

egyébként is már vége volt közöttük. Az, amit ő a végnek nevezett, kétség kívül az volt, hogy 

már nem szerették úgy egymást, mint az első napokban. Vérával vagy izzás van, vagy semmi.  

    Én ezt mondom: ha ő fenekestől fel tudta forgatni az életét három héten belül a Brive-ben 

történt találkozásunk után, miért ne tudná újrakezdeni nyolc évvel később egy másikkal. 

Logikus, nem? Takaréklángon égett mindezek alatt, mellettem, de a tűz ott lappangott benne 

bizonyára. 

   Azokban a napokban, ami ez eltűnését követte, kitaláltam, hogy te titkolsz valamit, valami 

kimondhatatlant. Mindannyian szenvedélyesen, elkeseredetten vetettük bele magunkat a 

keresésébe. Te nem. Mintha már tudtad volna, hogy hiábavaló. Éppen csak kérdezősködtél az 

eredményekről. Még azt a fáradtságot sem vetted, hogy részt vegyél a komédiában. Mi 

elveszítettük a fejünket, te haragudtál. Viselted ezt az ólmos haragot, ami rád nehezült, de 

mindig jelen volt. Látszott az arcodon, a szemeidben. 

   Akartam veled erről beszélni már többször, és hogy nem tettem meg ezt a lépést, az azért 

volt, mert féltem attól, amit megtudok. 

   Most pedig, íme, rád zúdítok mindent. Elegendő lenne kinyitni azt a rettenetes borítékot, de 

annyira szeretném inkább nem megtenni. Nincs kedvem aláveti magam újabb szenvedésnek. 

Szeretném, ha el tudnám égetni azt az ocsmányságot. 

   És nem akarom kérdezgetni szemtől szembe azt a személyt sem, akivel levelezek, attól 

félek, hogy lerombolok valamit, ami köztünk van, majd egy másik alkalommal talán 



elmagyarázom. Egyszóval tőled szeretném megtudni az igazságot, Gloria. Ha tőled jön, 

enyhébb lesz számomra. 

   Hol van az édesanyád? Hol van Véra? 

   Mondd meg nekem, kérlek. 

 

   Pierre-Marie 

   Ui: Megkaptam az Andalúziából küldött képeslapot Karácsonyra. Köszönöm. Nagyon szép, 

kitettem a falra, az íróasztalom fölé. 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Maxnak és Josynak 

                                                                                                                             2013. április 15. 

 

 

   Kedves Max, kedves Josy! 

   Tudom, hogy ha csak Maxot, vagy csak Josyt szólítom meg az üzenet elején, az előbb vagy 

utóbb a másik karmaiba kerül, ezért most duplán írok, és mindkettőtökhöz egyszerre címzem 

a levelet. 

   Éppen most jövök Prágából. Micsoda város! De nyugodjatok meg, nem foglak untatni 

benneteket a régi zsidó temetővel, a Hradzsin negyeddel, sem Franz Kafkával. Tudom, hogy 

fütyültök minderre, mert az egyetlen dolog, ami érdekel benneteket ma, az a találkozásom 

Lisbeth P. Destivellel, a múlt kedden. 

   Nem tudom túlságosan, hogyan is kezdjek az elmeséléséhez, amikor az érdekeltségetek 

különbözik egy kissé. Megpróbálok egyszerre eleget tenni mindkettőtöknek, így mindenki 

csak a neki szánt részt olvassa el. 

   Josynak: Felhívtam Lisbethet kedden reggel, javasoltam neki, hogy jöjjön el hozzám 

délután, de sikerült meggyőznie, hogy már délben fogadjam, mindenről gondoskodott. 

   Maxnak: Ez az őrült nőszemély 12 óra 50 perckor szállt partra, éppen abban a pillanatban, 

amikor Nicolas Stoufflet feltette a szuper-bankós kérdést. A kosarában volt annyi ennivaló, 

amellyel hét személy is jóllakott volna egy hétig, és három üveg Provence-i rozé! 

   Josynak: Tavaszias ruhában volt a hűvös idő ellenére. Igazad van, igazán szép nő. 

   Maxnak: Majdnem szétdurrant a szoknyájában, és mihelyst leült, elkezdte húzogatni a 

szoknyája szélét a térdére. Most azt mondod: miért nem vett fel hosszabbat? Teljesen 

elfelejtettem, hogy egy kissé molett valójában. 

  Josynak: A konyhában ebédeltünk. Egy csomó dolgot elmesélt a gyermekkoráról Crestben, 

az ifjúkoráról a Montélimarban, a középiskolában, a találkozását a férjével, a három vetélését, 

a gyászát. Hihetetlen beszédes a barátnőd. Nagyon megsajnált a magányosságom miatt. 

   Maxnak: A konyhában ettük meg az olivás süteményét, miközben benyakaltuk az első üveg 

rozét. A rögeszméje az én magányosságom volt. Hiába mondtam neki, hogy jól megvagyok, 

folyton ide tért vissza. Még állatom sincs? – De, van egy macskám. Kereste a tekintetével, de 

jól gondolod, hogy szegény állat elbújt már régóta. 

   Josynak: 16 óra körül láttunk munkához a szalonban, az egy kissé homályos szalonban, 

hogy mindent elmondjak. Az adaptációja kisé felkavart. Az volt a célja, hogy dinamizálja a 

dialógusaimat és az eredmény meglepő. 

   Maxnak: A délután közepén kezdtünk a melóhoz, miután jól belaktunk. El tudod képzelni, 

az alacsony fotelemben ülve abban a szoknyában. Az adaptációja semmire nem való. Úgy 

gondoltam, hogy már mindent láttam ezen a területen, de ilyen mészárlást, még soha! 



   Josynak: Eljött az a pillanat, amikor a földre szórta a lapjait. Mentem segíteni neki 

összeszedni. Szeretném, ha el tudnám mesélni neked, Josy a folytatást, de ismered az én 

javíthatatlan szemérmességemet. Emlékszel a 68-as szexuális forradalom előtti filmekre? 

Mihelyst egy pár elkezdett csókolózni, a kamera oldalirányt vett egy aranyhalas akvárium 

vagy egy zöld növény felé. Nos, hát, mondjuk, hogy érd be ennyivel. 

   Maxnak: Nem tudom, hogyan kezdett hozzá. Kivédhetetlen technika. A papírhalmaz a 

levegőbe repül, én a segítségére sietek összeszedni, anélkül, hogy felfognám, hogyan, ott 

találom az orromat a térdén. A folytatást, szegény barátom, hagyom, hogy képzeld el. Csak 

tudd, hogy amikor egy órával később dedikáltam neki Az állat visszatértét, garantálhatom 

neked, hogy ezek a szavak bizton elnyerték a jelentésüket. 

 

  Mindkettőtöknek: Ölellek benneteket. 

  Pierre-Marie 

 
 

Josytól  

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                 2013. április 16. 19h 08 

 

 

   Pierre-Marie! 

   Mivel úgy érzem, örömödet lelted abban, hogy ilyen fortélyosan ütköztesd az álláspontokat, 

becsületes leszek veled szemben: Lisbeth telefonált a «munkaértekezletetek» másnapján, így 

hát majd megfulladtam a nevetéstől, az üzenetedet olvasva. 

   Rendben, a barátnőmnek nincs olyan tehetsége, mint neked, sem annyi képzelőereje, és nem 

tudok semmit mondani Az állat visszatérte adaptációjának kapcsán, hacsak azt nem, hogy 

nagy szorgalommal készítette. A többi dologban, inkább jobban bízom benne, mint benned.  

   Mégiscsak furcsa, hogy egy olyan korú, kultúrájú és intelligens férfi, mint te, még ott 

tartson, hogy a nőket a szoknyájuk hosszúsága szerint ítélje meg. Ez, a filmek szerelmi 

jeleneteivel ellenkezőleg, amit megjelenítesz nem változott a 60-as évek óta! Túl hosszú = 

zárkózott. Túl rövid = veszélyes. 

   És természetesen ő provokálta ki a végzetes légáramlatot! És ha jól értem, te ott találtad az 

orrod ebben a vészes szoknyában, anélkül, hogy akartad volna! 

  Olvasva azt, amit szenteskedő módon «Maxnak» írsz, azt hihetné az ember, hogy amit tettél, 

azért tetted, mert fegyverrel fenyegettek! Szegénykém! 

   Annyira nehéz beismerned, hogy Lisbeth őrületesen csábító? 

   Miért nem vallottad be, hogy megkívántad? Miért nem köszönted meg egyszerűen azt, hogy 

kapcsolatba kerültél általam egy IGAZI ASSZONNYAL? 

   Igen, NAGYBETŰVEL írtam ezt a két szót! 

   Igen, fel vagyok húzva, mint egy INGAÓRA! 

   Igen, ezután is BOSSZANTALAK, amit mindig is tettem! 

   Hogy nem válaszoltam a félnótás üzenetedre a statisztikával és a nagybetűkkel 

kapcsolatban, az azért volt, mert semmit nem értettem belőle. 

   Az a remény éltetett, hogy Lisbeth látogatása majd helyére teszi a fejedet, hogy a valóságos 

jelenléte rávesz arra, hogy más dologra is gondolj, de a leveled iróniája azt bizonyítja 

számomra, hogy ebben tévedtem. Te jobban szeretsz a képzelgéseidben, a feltevéseidben, a 



titokzatosságaidban hánykolódni, mint megosztani az ágyad egy szeretetre méltó asszonnyal, 

nos, akkor: úgy kell neked. 

   Miheztartás végett írom, Lisbethnek nincsenek kételyei. Csodálatos perceket töltött veled. 

Elmesélte, hogy sokat nevettetek, beszélgettetek. Téged gyöngédnek és érzékenynek talált. 

Még azt is elmesélte, hogy sírtál a karjaiban, és hogy virágot szedtél neki a kertedből mielőtt 

elment. Látod, ha egy férfi sír, aztán virágot ad a nőnek, miután szerelmeskedett vele, a nő 

feltételezi, hogy ez egy kezdődő kapcsolatnak a jele. Én tanítsam meg neked a szerelem 

ábécéjét? Elfelejtetted az elemi szabályokat? 

   Remélem, Pierre-Marie, hogy nem fogsz gorombán viselkedni a barátnőmmel. Csalódott 

volt, amiért olyan gyorsan elutaztál Prágába a találkozásotok után, de számít arra, hogy 

viszontlát, képzeld. Vár téged, ő vár!  

   Nos, ha ez nem jó neked, a saját érdeked is az, hogy nagyon gyorsan találj megoldást és írj 

egy méltó leveled neki, amelyben megmagyarázod, hogy egy gyáva alak vagy.  

   Egy utolsó dolog: Max és én alaposan összevesztünk ezen a történeten. 

   Köszönöm neked ezt a viszálykodást. 

 

   Ennek ellenére puszillak. 

   Josy    

 

 
 

Maxtól 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                             2013. április 16. 

 

 

   Öreg cimborám! 

   Emlékszem egy nálad töltött estére, amikor azzal szórakoztattál minket, hogy irodalmi 

kritikák csapnivaló cikkeit olvastad fel, emlékszel? Az elcsépelt szófordulatok között volt 

egy, ami téged különösen idegesített, valami efféle izé lehetett, hogy «ez a könyv nem hagyja 

önt közömbösen». Nos, öregem, elmondhatod magadnak, hogy a leveled nem hagyott 

bennünket közömbösen, Josyt és engem! Azzal is eldicsekedhetsz, hogy fene nagy 

katasztrófát robbantottál ki itt Le Mansban. Micsoda Toll! De, amint a kritika még azt is 

mondaná, «a vélemények megoszlanak»: egyik oldalon a Josy haragja, a másikon Max őrült 

hahotája. Erről ismerszik fel a mestermű, nem?  

   Ha, ha, ha! Nem nevettem így, amióta fáj a csípőm: elképzelve téged négykézláb, ennek a 

tiszteletreméltó Lisbethnek a lábai között, minden fájdalmam tovatűnt! És aztán csak 

nevettem, Josy egyre komolyabbá vált, és minél inkább nem bírtam abbahagyni a nevetést, 

Josy annál inkább majd felöklelt a pillantásával. Az a jelenet, amit levágott! Azt hinné az 

ember, negyven évvel visszament az időben, a Feminizmus nagy korszakába: ez a történet  a 

szoknyával hisztérikussá tette. 

   Eredmény: Josy úgy szájalt velem, mintha én lettem volna az, aki a barátnőjét letapizta. 

Reggeltől estig csak azt hallom, hogy szidja a férfiakat. Az összes férfi gyáva, haszontalan, 

hím soviniszta, nőcsábász, érzéketlen, gyerekes és egyebek. De ne izgasd magad! Mihelyst 

megnyugszik, ismerem őt, ki fogunk békülni az ágyban. Feltéve, ha a rossz lábam is bírja 

majd a mozgást, nagy hálával tartozom neked, kedves barátom! És nem véletlenül választom 

ezt a jelenetet! 

   Jó, ezt elmondtam, de nem felejtem el, hogy nagy slamasztikában vagy. Tiszta dolog, most 

a prágai utazásod van soron, de azok után, amit a Josy és a te Mata Harid több 



telefonbeszélgetéséből kivettem, az az, hogy beléd bolondult és hamarosan készen áll arra, 

hogy pótolja Vérát. 

   Ha egészséges lennék, felajánlanám, hogy sátorozzunk egyet, csak mi férfiak valahol a 

trópusokon, de még ide vagyok szögezve a házhoz, egy jó időre. Mit szándékozol tenni? 

   Jó, most békén hagylak te rodoszi Gorgó! Kitörölök mindent! Ez nevetséges, az a 

benyomásom, hogy van egy szeretőm, akit Pierre-Marie Sottonak hívnak! 

 

   Bátorság és rejtsd el a ludaidat
15

! 

   Max 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                             2013. április 17. 

 

 

   Pierre-Marie! 

   Vettem a bátorságot, hogy írjak önnek, bár a kezem remeg egy kicsit a klaviatúrán.  

   Az utolsó üzenete óta számomra megállt az idő. Várakozom, sóbálvánnyá válva és 

lélegzetvisszafojtva, egy kicsit úgy, mint a gyerekek játékában, tudja: 1, 2, 3… itt a napocska! 

Ha megmozdulok a szeme láttára, elvesztem. Kiestem!  

   Az a probléma, hogy irtózatosan nagy kedvem van tovább játszani önnel, még, és még. Az 

egész lényem visszautasítja a játék végét és azt éreztem a legutóbbi szavaiból, hogy önnek 

sincs kedve erre az elhatározásra jutni. Kinyitotta a borítékot végül is? Beszélt azzal a 

személlyel, azzal a «valakivel, aki tudja azt, amitől ön retteg, hogy megtudja»? 

   Tudja, miről álmodozom, csöndben, amióta abbahagytuk a levelezést? Arról álmodom, 

hogy mindent újrakezdünk, de az én új forgatókönyvem szerint, nincs hatalmas boríték, fotó 

sem, levelek sem, semmi. Csak egyszerűen egy asszony van, aki megírja önnek, mennyire 

szereti a regényeit. Aztán ön válaszol neki, és finom levelezés szövődik, egy őszinte 

levelezés, megszabadulva a rejtélyek, a ki nem mondott dolgok, a titkok súlyától. Az 

álmomban saját önmagunk vagyunk. A valótlanság a könyvek területén marad, nem árasztja 

el a realitást, nem zavar össze bennünket, semmilyen rossz játékot nem űz velünk. 

   És aztán felébredek. 

   Párizsban vagyok, egyedül egy szűk lakásban, ahol nincs már kedvem lenni, a kilencedik 

kerület egyik polgári lakóházának hatodik emeletén gubbasztva. Bekapcsolom a 

számítógépemet, megnézem az e-mailjeimet, az üresség érzése megbénít: egyetlen üzenet 

sincs öntől. 

   Odébb vonszolom magam a főzőfülkébe. Készítek egy kávét. Nézek ki az ablakon, szép idő 

van, itt a tavasz, és mégis annyira sajnálom azokat a nyirkos és szürke heteket, azokat a 

heteket, amikor az eső eltörte a nárciszok szárát a Le Cloître-i kertemben, azokat az oly édes 

heteket, amikor az volt a benyomásom, hogy az ön társaságában élek.  

   Hol van, Pierre-Marie? 

   Hogy van? 

   És a macskája? És a lánya? És az álmatlansága? És az eltévedt kiscsibéink? 
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 Az író valószínűleg arra a római mondára utal, amikor a római férfiak az istenek tanácsára, 

a Capitoliumnak a galloktól való megvédése érdekében ludakat vittek oda fel, akik 

gágogásukkal jó előre jelezték az ellenség jövetelét. 



   A kezem még mindig remeg a klaviatúrán. Egy kettős falú csapdába estem és magammal 

rántottam önt is, bocsánatot kérek. 

   A szívem nehéz a vallomásoktól, amelyekre úgy érzem, nem vagyok képes. 

   Jobban szeretném, ha bántana; engedje meg, hogy tartsam az arcomat. 

 

   Az ön rémült hazudozója: 

   Adeline 

 

    

 
 

Lisbethtől 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                             2013. április 17. 

 

 

   Én tigrisem! 

   Bosszantott egy kicsit (igazából nagyon) amikor megtudtam Josytól, hogy visszatértél az 

utazásodról anélkül, hogy engem értesítettél volna. Vártam, mint ahogyan megállapodtunk, 

hogy jelzed a visszatérésedet, mi hogy történt? Többször is akartalak hívni a nap folyamán, de 

az üzenetrögzítőd jelentkezett azonnal, mintha a telefonod ki lenne kapcsolva. Ezért küldök 

most üzenetet Crestből, a szakszervezeti bizottságtól. Nem nehéz találni errefelé vifit. 

   Vagy a töltőddel van gond? Az egészségeddel? Remélem, hogy nem és főként azt remélem, 

hogy felhívsz ma este. Az apám jobban van, és úgy érzem, hogy a jelenlétem inkább árt neki a 

továbbiakban, mint használ. Próbálok mégis észrevétlen és diszkrét maradni, de ő immár 

annyira megszokta az egyedüllétet, hogy most inkább jobban szeretné, ha szedném a 

sátorfámat. Úgy gondoltam, holnap indulok, és teszek egy kitérőt hozzád, mielőtt visszatérnék 

Le Mans-ba. Ha nem jön közbe semmi, így lesz. Dél körül, mint a múlt héten? Viszek egy kis 

harapnivalót (hm, ha merem mondani!!), és ha van kedved, hogy maradjak egy kicsit, a tiéd 

leszek addig, amíg akarod. Íme, kimondtam. Merem remélni, hogy a hallgatásod nem rossz 

előjel. A múlt kedden olyan szép pillanatot töltöttünk együtt, hogy bánatos lennék, ha így 

lenne. 

   Sietek, hogy mielőbb hallgathassalak. 

   Sietek, hogy mielőbb lássalak. 

   Sietek, hogy mielőbb megöleljelek. 

 

   A nőstény tigrised, Lisbeth 

 

 
 

Oliver-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                             2013. április 17. 

 

 

   Testvérem, Pierre-Marie! 

   Kerestem az alkalmat, és íme, egy alkalom: képzeld el, hogy holnap leutazom Valence-ba, 

az egész Dél-Kelet régió képviselőinek gyűlésére. Domnak kellene elmennie, de a szegény 



tegnap reggel elesett egy bérelt biciklivel és most nagyon csúnyán néz ki. Nem nagyon 

súlyos, de mégis két fogát elveszítette és a jobb arcára kapott egy monoklit. Ehhez 

hozzátartozik, hogy a háta mögött Mike Tysonnak nevezik.  

   Röviden, én fogom helyettesíteni sebtében. Ma este szállok vonatra. A gyűlés egész nap 

tart, de valószínűleg 18 óra körül szabad leszek. Mit szólnál, ha innánk egy italt és szolidan 

megvacsoráznák kettesben, mint a szerelmesek, csak te meg én, hm? Ha ismersz olyan helyet, 

ahol jól be lehet lakni, én a te embered vagyok! 

   Mondj igent, el leszek ragadtatva. 

   Holnap találkozunk, remélem! 

 

   Oliver 

   Ui: Próbáltalak felhívni, de mindig csak az üzenetrögzítőd jelentkezik rendületlenül.  

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Oliver-nek 

                                                                                                                             2013. április 17. 

 

 

   Oliver! 

   Te nem tudhatod, de megmented az életem! Igen, persze rendben van a holnap este, de még 

mennyire! De megkérnélek, hogy küldj, kérlek egy másik sürgős e-mailt 11 óra előtt, 

amelyben közlöd velem, hogy feltétlenül veled kell ebédelnem, munkával kapcsolatos témáról 

lévén szó. Fogalmazz, ahogyan akarsz, de tűnjön nagyon hivatalosnak és szinte kötelező 

legyen, hogy elmenjek. Tedd meg kérlek, majd megmagyarázom. A fáradozásodért elmegyek 

érted oda, ahová akarod 18 órakor Valence-ban és elviszlek az Isten tüzéhez címzett 

étterembe. 

 

   Micsoda komisz alak vagyok, KÖSZÖNÖM! 

   Pierre-Marie 

   Ui: Magázva írj! 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                             2013. április 17. 

 

 

   Adeline! 

   Itt vagyok. Még itt vagyok. 

   Levele felzaklat és szédülést okoz. 

   Én is azt hittem, sosem ér véget ez a hét hír nélkül. És mégis, zajlottak a dolgok. Megvolt a 

«másik Sarthe-i nő» látogatása (önnek bankárja volt, nekem hárpiám van, talán egyszer majd 

elmesélem, hogyan találkoztunk, nos, eggyel több elveszett csibe) és azután elmentem 

Prágába, ahol négy napot töltöttem, de semmi nem szórakoztatott önnél jobban, még a 



Moldva nyugodt vize sem, mint az én Sarthe-i hölgyem csörtéi. Elűztem magamtól ugyan egy 

vagy két órára, de azután a gondolataim mechanikusan, automatikusan, ellenállhatatlan 

módon visszatértek önhöz, mint a víz, ami mindig lefolyik a lejtőn (ó, nem javulnak a 

hasonlataim! És mennyi határozó, ami –an-ra végződik! Sotto, szedd össze magad!). 

   Most, hogy a nevét megláttam a postaládám levelei között, a szívem nagyot dobbant. 

Köszönöm, hogy megtette az első lépést, hogy újra megtaláljuk egymást, mert részemről, 

ahogy telnek a napok, egyre kevésbé merném. Látja, íme, egy okkal több, hogy az életet 

szépnek találjuk, az ötödik, azt hiszem: megtalálni valamit, amit elveszettnek hittünk. 

   Bármi is legyen a név, amit adok magamnak írta az április 8-ai levelében. Ettől vagyok egy 

kicsit zavarban, nem gondolja? Én Adeline Parmelant ismerem és hozzá kötődöm. Nem 

önhöz, aki ön, nem tudom, ki, de aki megzavart minket, és aki félelmet okoz nekem.  

   És Adeline az, akinek még jelenleg is írok. 

   Ha maradt még egy kis gyanta a húrunkon, a most már oly vékony húron, és ha nem húzzuk 

túl erősen, ha nagyon elővigyázatosak leszünk, talán nem szakad el teljesen. 

   Nem, még nem bontottam fel a borítékot. Nem, a személy, akit megkérdeztem, még nem 

válaszolt. A partinak még nincs vége. 

   A lányom? Bizonyára Ève-ről kérdezett. Játssza a bátor káplárt a csatában, körülvéve két 

kiskorú katonával, akik folyton azt kérdezik, a papa miért haragszik. 

   A macskám? A macskám semmire nem reagál. A hullám mellett is enne a kis csajkájából. 

De továbbra is foglalkozom vele, megszokásból. Ez Véra macskája volt, mondtam már 

önnek? 

   Az álmatlanságom? Rádióval gyógyítgatom. Ismeretlen emberek megtörik a csendet és 

beszélnek nekem.    

   Minthogy nincs többé bankár, sem kórus, sem iszogatás, sem Philémon, beszéljen nekem 

Párizsról, ahol most van és arról, hogy mit csinál ott. És ki tudja? Talán megtörténik a csoda: 

egyszer fogok még hinni önnek. 

    

   Pierre-Marie 

 

 
 

Oliver Vandewert-től 

Pierre-Marie Sottonak 

                                                                                                                             2013. április 17. 

 

 

   Nagyon kedves Pierre-Marie Sotto! 

   Amint az köztudott, a segítő szolgálatunk kapcsán keresem meg önt azzal a kéréssel, hogy 

egy rendkívül fontos találkozóra hívjam most csütörtökön, április 18-án Valence-ba. Az éves 

gyakorlatunkat követve, a Le Songe Kiadó egész csapata, a könyvkereskedők és a képviselők 

is (Dél-keleti régió) várják önt a Kongresszusi Központba 10 órától kezdődően (a program 

tervezet mellékelve). A bemutatást ebéd követi 12 óra 30-kor. Az ön délutáni kerekasztal 

beszélgetése 14 óra 30-kor veszi kezdetét, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy a 

moderátora legyek. A nap végére fenntartottunk még az ön számára egy kis időt a dedikálásra 

a Motif könyvkereskedés partnerségével. 

   Örülnék, ha találkoznánk Valence-ban az esemény alkalmával, és kérem önt, kedves szerző 

úr, fogadja a legszívélyesebb üdvözletemet. 

 

   Oliver Vadewert 

   A kiadásért felelős/Le Songe Kiadó 



   Ui: Beleadtam mindent öregem, remélem, megfelelő lesz, titokzatos barátom. Elmeséled 

majd, hm? Várlak 18 órakor ugyanennek a Kongresszusi Központnak a kijáratánál (program 

tervezet mellékelve!). A ma esti viszontlátásra! 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Lisbethnek 

                                                                                                                           2013. április 18. 

 

 

   Lisbeth! 

   Micsoda balszerencse! 

   Elmagyarázom. Épp hogy visszatértem Prágából, hívni akartalak, de annyira szép idő volt, 

hogy elhatároztam: először beüzemelem a medencét. Lehajoltam, hogy kicsavarjam az elzáró 

gombot és a mobilom, ami az ingem zsebében volt, beleesett a vízbe. Kimúlt! 

   Elmentem hát Dieulefit-be egy másikat vásárolni, és szinte a te üzeneteddel egy időben 

kapok egy e-mailt a kiadómtól (amit mellékletben el tudsz olvasni). Ő egy rendes alak, egy 

kicsit maradi, aki tartja a távolságot a szerzőivel, és aki nem utál semmit jobban a 

pofátlanságnál. Röviden, nincs más választásom, mint áment mondani és száguldani Valence-

ba egész napra. 

   Így le kell mondanom a piknikről és az ezzel járó örömökről. Majd máskor. 

   Örülök, hogy az édesapád jobban van és meg vagyok győződve, hogy a jelenléted nagyban 

hozzájárult a gyors gyógyulásához. Azt szeretné, hogy már visszautazz? Ne vedd magadra, de 

ezek az idős személyek nagyon kötődnek a nyugalmukhoz, a rutinjaikhoz és a legkisebb 

változás megzavarja őket.  

   Jó utat kívánok neked Le Mansba, 751 kilométer, ez nem kevés! 

    

   Pierre-Marie 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Oliver-nek 

                                                                                                                          2013. április 18. 

 

    

   Kedves Oliver! 

   Tökéletes volt! Hihető és meggyőző. Annyira, hogy majdnem elmentem a gyűlésre! 

Köszönöm még egyszer.   

   Ó, én hülye, majdnem elküldtem az utóiratodat is az üzenettel! Már a küldés szón volt az 

ujjam! Kivert a hideg veríték. 

 

   Ma este egy jó kis kajára vágyom, jól megöntözve, erre van most szükségem, nem is tudod, 

mennyire. Majd elmesélek mindent. Már hallom, amint nevetsz. 

 

   Pierre-Marie 

 



 
 

Pierre-Marie-tól 

Josynak 

                                                                                                                             2013. április 19.  

 

 

   Josy! 

   Josynak írok, de lehet, hogy Max fogja elolvasni ezt az üzenetet. Egyáltalán nem értem a ti 

levelezéseteket. Az a benyomásom, hogy mindketten elolvassátok a másik válla fölött azt, 

amit az egyikőtök már nem ér el anélkül, hogy vissza ne pattanna a másikra, és én nem 

szeretem ezt. Egyszer melléfogsz Josy és az lesz a vége, hogy Max titokban fog üzeneteket 

írni nekem, amiket igyekszik aztán minél hamarabb kitörölni. Ezt akarod? Mindenestre ez 

történik majd, ha folytatjátok ezt a közösködést az e-mail címmel. Soha nem láttunk még két 

kutyát ugyanabból a csajkából enni. Vagy ha igen, akkor rosszul végződik. 

   Nem érdekes. Most, egyébként főként neked írok, Josy. 

   Azt gondolod, hogy a szerepek végérvényesen ki vannak osztva az életben azok számára, 

akik zsarnokoskodnak, és akik összetörnek? Azok között, akiknek joguk van megharagudni, 

és akiknek be kell érni azzal, hogy fejet hajtanak? 

   Micsoda tanácsadó vagy te, el sem hiszem! Számot vetettél már magadnak azzal, hogy te 

mondod meg nekem, mit kell tennem és mit nem? Egy magyarázkodó levél Lisbethnek? 

Miért nem magyarázkodsz te ugyanennyire? Miért kellene bocsánatot kérnem? Azért, mert 

gyakorlatilag megerőszakolt ez a nő? Mert erről van szó, képzeld el! Megitatott velem egy 

csomó bort, mielőtt csapdába ejtett (leszórta a földre a papírlapokat), és úgy vetette rám 

magát, olyan szexuális támadással, hogy semmi más esélyem nem maradt. És a nappali 

szőnyegén ráadásul. Bárki jöhetett volna váratlanul, egy szállító, egy szomszéd. Amint vége 

lett a kellemes percnek (mert az volt, nem tagadhatom), mérges voltam magamra, hogy 

megtettem. Mert nyílván egy ember, aki méltó erre a névre, nem érheti be azzal egy ilyen 

ficánkolás után, hogy viszlát, köszi és eltűnik. És itt kezdődnek a komplikációk! Folytatni kell 

kis ajándékokkal, újabb találkát ígérni kedves szavakkal. Tudod, hogy a tigrisének nevez és ő 

meg az én nőstény tigrisem? Most, hogy ezt olvasom,egyre inkább érzem, hogy küzdenem 

kellett volna a túlélés reflexével, vagy egy Zanzibárba szóló jeggyel hogy ne kapjak lángra. 

Ismered a szerelem és a gyilkosság közötti különbséget? Nincs különbség. Mindkét esetben, 

ugyanaz a kérdés adódik: mit csináljunk a testtel azután? Tudom, ez cinikus, de a jelenlegi 

helyzetben, ahogy én értem! 

   Sírtam volna a karjaiban? Én? Hallucinálok. Ez már nem egyszerű hazugság, ez 

pszichiátriai eset.  

   Az adaptációja? Azt mondod nekem, hogy szorgalmas? Ha igen, akkor borzadállyal 

képzelem el, mit hozott volna létre, ha nem lenne szorgalmas. Amikor, azzal az ürüggyel, 

hogy dinamizálja a dialógusaimat (a rögeszméje), átalakítja az ápolónő kérdését: Alszik, 

Digne úr? a következővé: Nos, bátyó, durmolunk?, a pofám leszakad. És még sok ehhez 

hasonló. 

   Íme, ez van, Josy. Valóban írni fogok Lisbethnek és a megadom a módját, nem vagyok 

modortalan, de ha tud olvasni a sorok között, meg fogja érteni levelem fő mondanivalóját, ami 

ebben a két szóban van: hagyj békén! 

   És ami téged illet, ha beszélsz minderről vele, kérlek, ezt is vedd figyelembe. 

   Oké. Josy, Max, remélem, sikerül mindezt magunk mögött hagyni minél hamarabb és 

visszatérünk ahhoz a barátsághoz, ami volt, Adeline Parmelan, Lisbeth, és mindezek előtt. 

 

   Ölellek benneteket: 



   Pierre-Marie 

 

 
 

Lisbethtől 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                             2013. április 20. 

 

 

   Rendben van, Pierre-Marie, megértettem. Ne is fáradj azzal, hogy ezután is hazudj nekem, 

Josy átküldte a neki írt üzenetednek egy részét – mindenesetre azokat, amelyek engem 

érintenek.  Az igazi barátok ezért vannak: hogy letépjék a ragtapaszt egy hirtelen mozdulattal. 

Ó igen, békén hagylak! Megkönnyebbülhetsz! És megkíméllek attól a feladattól, hogy írj 

nekem. Túl jó, túl naív vagyok, annyi baj legyen. Ezentúl tudom, érzem a bőrömön, hogy az 

írók sem érnek többet, mint bárki más. 

   Mondhatnám, hogy menj a f…, de túl kedves vagyok. 

 

   Lisbeth 

   Ui: Tudod, mire gondoltam, amikor a kiadód «hivatalos» levelét csatolni merted nekem a 

minap? Az ötödikes tanulóim bocsánatkérő szavaira, amiket a nevetéstől pukkadozva 

mondtak, miután nem csinálták meg a házi feladatot. Őket kivéve, meghatónak találtam. 

   Uui: Sok szerencsét a Josyval való barátságod helyreállításához! 

 

 
 

Lisbeth P. Destiveltől 

Pierre-Marie Sottonak 

                                                                                                                             2013. április 21. 

 

 

   Végül is visszavonom azt, amit tegnap írtam: nem hagylak békén. Még nem mondtam el 

mindent, íme, legfeljebb két vagy három dolog a miheztartásod végett. 

   Egy: A disznó kifejezések, amelyeket a bal fülembe suttogtál, miközben a szőnyegeden 

gurultunk, ábécé sorrendben be vannak írva egy fájlba a számítógépemen. A fájl címe: 

«Pierre-Marie Sotto ugyanolyan tehetséges szóban is, mint írásban?» Az alcím pedig: «Egy 

Goncourt-díjas otthona». A lista első kifejezése «Falj fel nyersen!» Az utolsó kifejezés szintén 

alliterációs: „Gyere, gyere, gyere, gyorsan”. Megjegyzik majd a stílus szegénységét. 

Megtartom a fájlt, rendelkezz vele. 

   Kettő: A fehér gatya, amit gyöngéden levettem rólad, a te kérésedre (lásd a fájl szavai 

között a V betűnél: «Vedd le rólam ezt az izét, nem bírom tovább»), sokat ér majd a «retró» 

honlapokon, a hatvanas évekbeli különlegességek között. Egy újabb bestseller írásának 

hiányában még mindig eladhatod, kifutja majd a medencéd takarítását. 

   Három: Közelebbről megismerve téged és annak fényében, amit tudok most már rólad, Az 

állat visszatérése egy nőgyűlölő szöveg, amit egy beszűkült látókörű ember írt, aki fél a női 

nemtől. Ez szomorú, de ezek után lemondok arról, hogy féktelen, vad dimenziókat lássak 

benne, a cím csupán egy sovány ígéret.  

   Négy: Senkit nem erőszakoltam meg. Te már készenlétben voltál, MIELŐTT a lapjaim 

szétszóródtak volna. Nagyon jól nézek ki, tűzbe hozom a férfiakat, és a látásom is jó, 

meglátom a domborulatot a nadrágban. 

   Mára ennyi. 



  

   «Odaadó híved» Lisbeth 

 

 
 

Maxtól 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                             2013. április 22. 

 

 

   Szegény öregem! 

   A te zaklatott életeddel, amiben mindig is részed volt, nem értheted, milyen a tartós 

házasság. Egy olyan férfiról és egy nőről van szó, akik 20 évesen összeházasodtak és még 

mindig házastársak, negyven évvel később, mint Josy és én. Nem tudod, milyen átélni az 

ifjúságot, az érett kort, aztán az öregedés első jeleit ugyanazzal a partnerrel. Nem tudod, hogy 

az ilyen párok, mint mi is, mennyire eggyé válnak, egészen addig, hogy természetesnek 

találják megosztani egymással nem csak az ágyukat, hanem még az e-mailjeiket is. 

   Kutyák, akik ugyanabból az edényből esznek: köszönet a képért. De ez rosszabb annál! 

Mintha egy közös agyunk lenne! Mintha már nem lenne saját külön életünk! Ez elég furcsa 

érzés, számot vetni erről ilyen brutálisan. 

   Hogy mindent elmondjak, türelmetlenül várom hogy eljöjjön a hétfő: vártam, hogy Josy 

elmenjen a bridge partira, és hogy írhassak neked félelem nélkül, anélkül, hogy megjelenne itt 

a hátam mögött és beleolvasna a soraimba. 

   Mert igazad van, pontosan ez történik! Alig kapcsolom be a számítógépet, biztosra veheted, 

hogy azonnal felugrik és kérdezősködik, mit csinálsz, kinek írsz? Hát bizony öregem, nincs 

semmi magánéletem a hetvenes évektől kezdve, és ez engem átkozottul lesújt. Amióta a 

csípőm tönkrement, az a benyomásom, hogy minden tönkremegy. 

   Ma reggel könnyes szemmel ébredtem és egy gondolat forgott körbe-körbe a roskatag öreg 

kobakomban. Akarod tudni, mit mondott ez a gondolat? Azt mondta: nem fogok többé járni, 

nem fogok többé járni, benne van a pakliban, abbahagyom. 

   Most azt mondod: abbahagyni mit? 

   Túlságosan én sem tudom, jelenleg. De van valami súlyos dolog Josy között és köztem, ami 

nyomaszt engem és fáradt vagyok. 

   Ez a történet Lisbeth-tel egy mocskos trükköt árul el, Pierre-Marie. Amióta megírtad 

nekünk azt a kettős hangnemű levelet, egy szakadék keletkezett köztünk és ő nem hajlandó 

átlépni rajta. Josy nem haragszik rám (rád sem), órákig beszél a barátnőjével telefonon, azt 

gondolná az ember, hogy ők ketten valamiféle lázadást szőnek. Én mindehhez asszisztálok, 

amióta a fotelemhez vagyok szögezve és mindez, irodalmiasan mondva, rémesen untat. Nem 

tudok felugrani a kerékpáromra, vagy beülni az autómba, hogy megszökjek, ide vagyok 

túszként láncolva. Marad a hétfő este, hogy egy kis lélegzethez jussak. 

   A számadás végén, furcsa, de irigykedek rád. Irigylem a szabadságodat, a bátorságodat, 

amellyel képes voltál többször is elhagyni a feleségeidet, irigylem azt, ami történik veled Véra 

eltűnése óta. Ez ostobaság, tudom. 

   Hogyan lehet irigyelni a balsorsot? És mégis irigylem a fájdalmaidat. Sőt azt is irigylem, 

hogy lefeküdtél azzal a másik hisztérikával! 

   Minden inkább, mint ez a bénaság, amiben vagyok. 

   Húsz évvel ezelőtt el kellett volna hagynom Josyt. De ismersz, legénykedek, zajos vagyok, 

játszom a szájhőst, ez minden. Szerettem egy másik nőt. Egy nagyon szép és fiatal nőt, akivel 

egy hétvégén találkoztam egy továbbképzésen. Ő is tesi tanár volt, mint én, de egy Colmarhoz 

közeli középiskolában, nem volt éppen praktikus. Akkor, úgy boldogultam, hogy telefonon 



beszélgettem vele egy fülkéből, amikor elmentem kutyát sétáltatni. Leveleket írtam neki, és ő 

a Casden bank hamis borítékjaiban válaszolt, amiket kinyitni eszébe sem jutott Josynak. El 

tudod képzelni? Titokban találkoztunk csak négyszer vagy ötször, de amikor erre gondolok, 

barátom, majdnem erekcióm van. 

   Milyen messze van mindez! Elveszett, elrepült, véget ért. 

   Az igazságot akarod: szomorú életet élek, ez van. Ez nem igazán a Josy hibája. Valójában 

nem is az én hibám. Ez így van. Kivéve, hogy eddig nem mertem ezt bevallani saját 

magamnak. És ez változtat meg mindent, ez tesz tönkre mindent: tudatára ébredtem, hogy 

meghalok az unalomtól. 

   Nem tudom még, mit fogok csinálni. Az valószínű, hogy műtőasztalra kerülök a másik 

csípőmmel is. (Az operációt május 16-ra halasztották.) Azután, ki tudja? Ha nem halok meg a 

műtőasztalon, talán összeszedem magam újra? 

   Látva Josy hangulatát az utóbbi időben, el tudom képzelni, hogy kétség kívül 

megkönnyebbül, ha nem leszek többé a nyakán, mit gondolsz? El tudod hinni, hogy 

boldogulhatok még az életben nélküle? 

   Bocsi a siralmas hangú üzenetért, Pierre-Marie. Jogod van csúfolódni rajtam annyira, 

amennyire csak akarsz! Ne zavarjon, itt hajótörés készülődik… ami pánikot kelt, de ez 

majdnem, hogy klassz. Nos, bármit is mond neked Josy, én köszönöm neked, hogy 

belekevertél ebbe a szarba. 

   És kapsz tőlem a híres hátba veregetéseimből egyet, tudod: olyat, ami felébreszti a 

halottakat! 

 

   A te lábatlan nyomorék barátod, Max 

   Ui: Ki fogom törölni ezt a levelet, természetesen. Kivéve, ha elfelejtem… Ez egy szép 

«elhibázott lépés» lenne, nem? 

 

 
 

Maxtól 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                             2013. április 22. 

 

 

   Ugyanazon az estén, tíz perccel később. 

   Pierre-Marie, minden oké. Éppen most tettem meg a különválás első lépését: létrehozom a 

SAJÁT e-mail fiókomat. Ó, a fenébe is, milyen jóleső szippantás a friss levegőből! És persze 

az első üzenetet neked küldöm.  

   Ezentúl, max.tout.seul
16

@netline.fr vagyok, és írhatsz nekem disznó dolgokat, sőt a 

legrosszabb macsó gondolataidat, nem kell félned, hogy értesíti Arthurt az őrség, ami itt 

székel az én házamban. Vedd tudomásul! 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Maxnak 

                                                                                                                             2013. április 23. 
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 Az e-mail cím jelentése: Max teljesen egyedül 

mailto:max.tout.seul@netline.fr


   Kedves Maxtouseul! 

   Én vagyok tehát az, aki felszenteli most a személyes e-mail fiókodat, feltételezem. Micsoda 

rendkívüli megtiszteltetés! Milyen jelszót választottál? Amoco Cadiz? Berezina? Waterloo? 

   Bocs, hogy hülyéskedek, szokás szerint, pedig az utolsó leveled nagyon megérintett. Mit 

tettem, mit tettem, te jó Isten! Szerencse, hogy felmentesz a bűn alól egy kicsit, mert 

egyébként nem tehetnék mást, mint bedugni a fejem egy gázkályhába.  

   Az a kettős hangvételű üzenet azért volt, hogy nevessünk! Pont azért, hogy nevessünk, a 

fenébe is! Csak szórakoztatni akartalak benneteket, nem pedig elindítani egy cunamit. Ha 

valaha beleveted magad az irodalomba öreg korodra, el kell olvasnod Milan Kunderától A 

Tréfát vagy Nathalie Sarraute Egy igenért vagy egy nemért című művét, és meg fogod látni, 

hogy néhány szó, sőt egy egyszerű intonáció hogyan tud életeket felkavarni. De nem akarlak 

ezzel untatni. 

   Két kérdést tettél fel, Max: El tudod hinni, hogy boldogulhatok még az életben nélküle? (hát 

ez majdnem megríkatott, az volt az érzésem, mintha egy kisfiú kérdezte volna) és: Meg fog 

könnyebbülni, ha nem leszek többé a nyakán? 

   Nem futok el a válasz elől. 

   Már az ötödik osztálytól kezdve ismerjük egymást, ennek tehát negyvennyolc éve. A 

barátságunk sohasem változott. Megy magától. Nincs szükség arra, hogy beszéljünk róla. De 

nem emlékszem rá, hogy valaha is feltettük volna a másiknak a kérdést: mondd meg, mit 

tegyek? És íme, most ezt kérdezed, egy fél évszázad után. Ez engem hihetetlenül érint, és jól 

érzékelem a felfordulást a fejedben. 

Nos, nem fogok kitérni a válasz elől. 

   Gondolom, hogy Josy meg fog könnyebbülni, ha nem leszel többé a nyakán? Nem.  

   Hiszem-e, hogy tudnál boldogulni az életben nélküle? Nem.  

   Azt hiszem, hogy ti egymásnak vagytok teremtve, és hogy nem jól látod a helyzetet. Azt 

hiszem, hogy együtt mentek még az úton húsz-harminc évig tovább, egyszerre haltok meg 

három hét különbséggel (a túlélő nem tudja elviselni a másik távozását) és hogy a sírotok tele 

lesz ronda dolgokkal (majd ügyelek rá, hogy én is helyezzek el egyet, ha még megleszek): 

dísztáblákkal, érmekkel, rettenetes márványkönyvekkel, amelyekre rá lesz írva Max és Josy. 

Íme, ezt gondolom. Vagy inkább látom. Ez a látomásom kettőtökről. Nem tudom mivel 

magyarázni, de így van.  

   És ugyanezt mondtam volna húsz évvel ezelőtt is, amikor találkoztál azzal a hölggyel (ha 

megkérdezted volna a véleményemet). Ez nem kor kérdése. 

   Ez nem akadályozhat meg benneteket abban, hogy egy kicsit más irányba menjetek és 

főként, hogy szakadjatok el egymástól. Éljétek a saját életeteket! Kötődjetek egymáshoz, de 

ne olvadjatok össze! Figyelj, mihelyst a csípőd el tudja viselni az utazást, ugorj fel a vonatra 

(vagyis mássz fel a vonatra) és gyere el hozzám körbenézni, Josy nélkül, hagyd, hogy 

elmúljon a vihar. Van hat szabad szobám, választhatsz. Rossz szemmel nézi majd, tudva, 

hogy valószínűleg haragszik most rám, de annyi baj legyen. Jelezd a függetlenségedet! 

   A te problémád Max, nem Josy. Te magad igen jól megfogalmaztad, ez az unalom. Ne 

keverd össze. Egy tanács: ne hozz döntést addig, amíg fel nem gyógyultál. Az ember nem tud 

helyesen gondolkodni gyulladás gátlók szedése alatt.  

   Még egy dolog: felelősségteljesen válaszoltam a kérdéseidre, de mint ahogy mondják, te 

vagy az életed irányítója, és természetesen azt csinálsz, amit akarsz. 

   Csak tudd, hogy minden esetben számíthatsz rám. 

   Oké, majd erősebben gondolok rád május 16-án. 

 

   Ölellek: 

   Pierre-Marie 

   Ui: Josy visszahódítása sok időt fog igényelni, attól tartok. Jelenleg hagyom lenyugodni. 



   Ui2: Ennek semmi köze a témához, de hagyd veszni Verdunt és a Hölgyek Útját. Meg kell 

mondanom az igazat: a nagyapám soha nem küzdött ott. Természetesen háborúzott, de nem 

azon a részen. Egy barátom mesélte ezt nekem a saját nagyapja kapcsán, ami nagyon 

megtetszett és átvettem tőle szóról szóra, a sajátomnak tekintve. Szinte megijeszt, néha.  

 

 
 

Maxtól  

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                             2013. április 23. 

 

 

   Kedves öregem! 

   Ronda dolog eltemetni a barátokat idő előtt, tudod? A sírkövemnek ez a látomása brutálisan 

nyomott hangulatba ejtett… A humorod romba dönt, az őszinteséged megrendít. Szeretném 

neked bizonyítani, hogy nem csak egyetlen nő férfija vagyok, szeretném neked bizonyítani, 

hogy van még bennem szufla! De igazad van, hogy óvatosságra intesz. Hogyan induljak el az 

új világ meghódítására egy lábbal és fájdalomcsillapítókkal mérgezett gyomorral? 

   A fájdalmamat a türelem jeleként fogom fel és megvárom a május 17-ét, hogy egy 

ápolónővel húzzak el a kórházból. 

   És könyörgöm, hagyj fel azzal, hogy könyveket javasolsz nekem, jól tudod, hogy 

agyongyötörsz velük. Az én szememben csak egyetlen igazi író létezik ezen a nyomorult 

földön: te. Nos, addig, amíg nem szülöd meg a következő könyvedet, a tévé előtt ragadok. 

   Josyval szemben jó stratégiát választottál: hagyd, hogy lehűljön jó néhány Celsius fokot. A 

Lisbeth-tel való barátkozása nagyon nem tetsző fordulatot vett. Az utolsó hírek szerint, azt 

tervezik, hogy felvonulnak egy «Femen» táblával. Látod őket, ezt a két nőcskét, meztelen 

kebellel a régi Le Mans utcáin? 

   Kemóm lesz egy félóra múlva, elköszönök. 

 

   Ölellek a túlvilágról: 

   A te Maxod. 

 

 
 

Lisbeth-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                             2013. április 24. 

 

 

   Pierre-Marie Sotto-Tollforgatónak a «nagy írónak»! 

   Azon tűnődöm, vajon mire való neked az a két kis kerek zötykölődő valami a valószerűtlen 

kengurus alsónadrágodban, amit a múltkor viseltél, ha még arra sem bátorítanak, hogy 

válaszolj egy megsértett nőnek. 

   Mivel nincs elnézéskérés a részedről, nem zárom ki a lehetőséget, hogy elküldjem a kis 

dossziémat az egyik olyan népszerű újságnak, ami a hálószoba titkokból él. Elnevezhetném 

esetleg így: «Pierre-Marie Sotto valóban paráználkodik…?» 



   Írok még neked egy kis példát, amin gondolkozhatsz, a sorba szedett repertoáromból az O 

betűhöz: «Ó, igen, add a fenekedet!» Ez aztán a magas irodalom, határozottan. 

   Várom, hogy minél hamarabb olvashassalak. 

 

   A «mellékelt élvezeteid» okozója: 

   Lisbeth 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Lisbethnek 

                                                                                                                             2013. április 24. 

 

 

   Lisbeth! 

   Nem tudom, meddig van számításod elmenni ily módon, de vigyázz arra, amit csinálsz. Ne 

kalandozz a becsületsértés területére, sem pedig a magánélet kiteregetésére, kellemetlen 

meglepetésben lesz részed, azt garantálom neked. Az egyik is, és a másik is bűntény a francia 

törvény szerint, és nem hinném, hogy a közalkalmazotti tanári nyugdíjadból megengedhetnéd, 

hogy fizesd az ügyvédeket, akikre szükséged lesz, sem a bírságot nekem, amit a nyakadba 

sóznak, a per kimeneteleként.  

   Nos, állítsuk le ezt a játékot, kérlek. Felnőttek vagyunk, te is, én is, nem? 

   Igazából nem kellett volna elfogadnom, hogy elolvassam az adaptációdat. Josy erősködött 

minden áron, akaratom ellenére. Az én bűnöm, hogy gyenge voltam. Aztán belebonyolódtam 

a hazugságaimba. 

   De mégis, túlzásnak találom, ahogyan a képemhez vágod a «Goncourt-díjat» és ahogyan 

ironizálsz a «nagy író» kifejezéssel. Dicsekedtem én egyszer is előtted? 

   A továbbiakban megemlítem még a szófordulataidat a nevemmel és az elmélkedéseidet az 

alsóneműmmel és a testalkatommal kapcsolatban, de nem kommentálom. Olvasd újra és 

ítélkezz te magad! 

   De tartom magam ahhoz, hogy ez véget érjen. A bocsánatkérésemet akarod? Megkapod. 

Elnézést kérek Lisbeth. Ez így megfelel? 

 

   Pierre-Marie 

 

 
 

Pierre-Marie-tól  

Olivernek 

                                                                                                                             2013. április 26. 

 

 

   Kedves Oliver! 

   Nos? Jókat lehet enni, vagy nem lehet jókat enni a Tele száj étteremben? Igazat mondtam? 

Megnyugtatónak találom, hogy vannak még ilyen kis édenhelyek, mint ez is, olyan főnökkel, 

aki azt ígéri, ami az étlapján van, és akinek az a célja, hogy kedvesen kiszolgálja a vendégeit. 

De amit a leginkább értékeltem azon az estén, veled, az nem a tányéromban volt. Nem tudod 

elképzelni az örömömet, amennyire jól esett a nevetés veled. Életemnek ebben a szakaszában 

ez felbecsülhetetlen ajándék, felér egy három hetes kúrával Néris-les-Bains-ben. Köszönöm! 



   Nagyon kellemes a társaságod, ilyenkor az a benyomása az embernek, hogy roppantul 

vidám az élet. Már kicsit szégyelltem is magam miattad, a csuklásaid, a vinnyogásaid, az 

elfojtott kiáltásaid miatt. Hiába próbálkoztál, hogy néma maradj a szalvétát a szád elé 

szorítva, a szomszédos asztalok felénél szintén nevettek, rájuk ragadt, észrevetted egyáltalán? 

   Nagyon örültem tehát, hogy részese lettél ezzel a nimfomániás nővel való kalandjaim 

elmesélésének, de a probléma az, hogy erről más is tudomást szerzett, én szerencsétlen. A 

kerítőnő (ennek a szónak a használata soha nem volt még ennyire indokolt), elárult engem és 

a támadóm ma már tudja, hogy hamis volt a meghívásod a Kongresszusi Központba. És most 

nagyon mérges. 

   Nos, csak azt akartam, hogy légy óvatos. Ha valaha is, a Le Songe-ban egy bizonyos 

Lisbeth P. Destivel arra kér, hogy személyesen láthasson, utasítsd el. Ez a nő végtelenül 

határozott. Képes arra, hogy miután beazonosította a személyedet, kiadja magát előtted 

valami nagy fejnek, majd eljön szó nélkül, összezúzott orral hagyva ott téged. 

   Ezen kívül, semmi újat nem írtam. Szólni fogok, ha megjön az ihlet. 

  

   Ölellek: 

   Pierre-Marie 

 

 
 

Olivertől 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                             2013. április 26. 

 

 

   Igen kedves barátom és testvérem! 

   Ismered a rajongásomat a finomságokkal megterített asztal iránt: megismételjük, amikor 

akarod, Velence-ban, Párizsban, Tombouctou-ban vagy máshol! Ó, mennyit nevettem! 

Tudod, velem sem történik ez minden nap. Anélkül, hogy bárkit is elárulnék, a kollégáid nagy 

többsége sokkal inkább a szerzői jogaikról beszélgetnek velem, mint a szexuális 

kapcsolataikról, ami egyébként igen nagy kár. 

   Megjegyzem feltétlenül ennek a Lisbethnek a nevét és a Le Songe hálózatának fekete 

listájára teszem azonnal, köszönöm a tanácsot. A te részedről, nagyon remélem, mégsem 

aggódsz az életedért, nyugtass meg… Nem szeretném, ha drámába torkollna az életed, még 

akkor sem, ha egy ehhez hasonló hír biztosan jócskán megemelné az eladási árakat! El tudod 

képzelni? «A 2005. év Goncourt-díjasát vadul kinyírta egy szószátyár francia tanárnő!» Már 

ha csak erre gondolok is, megbolondulnak az üzleti számításaim! 

   Hagyjuk az örökös tréfálkozást: annak ellenére, amit az ebéd végén meséltél nekem Vérát és 

a titokzatos levelezőtársadat illetően, azt gondolom, formában vagy («Minek a formájában?»  

kérdezte a nagyapám, amikor meglátogattam a nyugdíjas otthonban). Igen, öregem, jobban 

nézel ki, mint a múlt évben, ez nagyon biztató. És végezetül, a szemed legmélyén észrevettem 

a felgyulladó kis lángot, amikor a levelezésetek különös heteiről beszéltél. Honnan jött ez a 

láng? Milyen szél izzította fel a parazsat?  

   Ezekkel a kérdésekkel búcsúzom, abban a reményben, hogy hamarosan jó hír jön felőled. 

    

   Embertársi és irodalmi barátsággal: 

   Oliver 

 

 
 



Lisbeth-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                             2013. április 26. 

 

 

   Pierre-Marie! 

   Első pont: igen, elfogadom a bocsánatkérésedet. Hiányzik belőlük egy kis spontenaitás, de 

fogadjuk el. 

   Második pont: lehet sok mindent csináltam szegény férjem halála után, de nem vagyok 

teljesen flúgos. Hogy meglebegtettem szemeid előtt a piros kendőt, azért volt, hogy 

cselekvésre bírjalak. Látom, hogy ez sikerült. Nyugodj meg, nem fogok viaskodni veled 

semmilyen jogi arénában, nincsenek meg hozzá az eszközeim (nettó 2674 euró havonta 

valószínűleg sokkal kevesebbet nyom a latban, mint a te több ezer eladott példányod, köszi, 

hogy emlékeztettél erre). 

   Harmadik pont: a seb még eleven, de vannak lehetőségek a gyógyulásra, ne aggódj értem. 

(Látod, azt merem hinni, hogy talán gondot okoz neked ez a téma.) 

   Negyedik pont: Josynak tudnia kellett volna, hogy egyáltalán nem vagyok a te eseted. Már 

csak az maradt, hogy vele is rendezzem az ügyeket és hogy ez az egész se eleje (habár), se 

vége történet megtalálja a végső pontját. 

   Végső pont. 

 

   Lisbeth 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Gloriának 

                                                                                                                             2013. április 27. 

 

 

   Kedves Gloria! 

   Jött igazolás a két hete elküldött üzenetem átvételéről, de nem válaszoltál rá. 

   A testvéred, Matéo telefonált nekem és ő mondta, hogy most éppen sokat próbálsz egy 

fontos castingra és jelenleg is félek, hogy a legrosszabbkor kereslek meg a levelemmel. Ha 

így van, nagyon sajnálom és kérlek, bocsáss meg. Ahogy mondani szokták: nem tudhattam. 

   Csak mondd el egyszerűen, hol tart a dolog most. Meg fogom érteni, ha nincs kedved erre 

az igen érzelmi területre kalandozni, és türelemmel várok. 

   Ma csak azt akarom neked egyszerűen elmondani, hogy kinyitottam a borítékot, és hogy 

tudom.  

   Ma éjjel csináltam. Erősen esett és a macska ide menekült a szobámba, hajnal 3 óra körül. 

Felébresztett, amikor forgolódott az ágyon, hogy megtalálja a helyét. Megsimogattam egy 

kicsit, aztán felkeltem, belebújtam a köpenyembe és az irodámba mentem. Nem kellett 

gondolkodnom, cselekedni kellett, eljött az idő. Elővettem a könyvszekrény alsó polcáról azt 

a nagy formátumú, barna borítékot és kinyitottam. 

   Egy kék kartonkötésű mappa és benne két rakás 22×11-es nagyságú hosszúkás fehér 

boríték. Mindegyiken ugyanaz az írás, a Véráé, az ő szép, elegáns és könnyed írása, ugyanaz, 

ahogyan azokra a cetlikre írt, melyeket a hétköznapokon szinte mindig egy kissé mindenhol 



ott hagyott a lakásban: veszek kenyeret; ürítsd ki a mosógépet és tedd a szárítóba; ne egyétek 

meg a körtét, a holnapi pitéhez lesz. Minden borítékon ugyanaz a bélyeg a szokványos 

feladáshoz, mindegyiken ugyanaz a cím postán maradóként Marseille-be, és mindegyik 

elküldve ugyanannak a címzettnek: Vincent Pelletier-nek. Mindegyiket kibontották és 

elolvasták.  

   Szétválogattam őket a bélyegzőn álló dátum szerint, szinte mindegyiket Dieulefit-ben adták 

fel a postahivatalban. Az elsőt 2008 szeptember 4-én csütörtökön, az utolsót 2010 október 20-

án, szerdán adták fel, nyolc nappal Véra eltűnése előtt. Négy tíz darabos halomba raktam így 

őket és maradt még egy hét darabos. Negyvenhét levél tehát, egy kicsit kevesebb, mint két év 

alatt, vagyis majdnem két levél havonta átlagosan. 

   Ezt olyan szertartásosan és pontosan végeztem, mint egy szülő talán, ahogy képes lenne 

felismerni a hullaházban a gyermeke felismerhetetlen testét: igen, ez az órája, ez a 

fogszabályozója. De az is lehet, hogy ordítottam mégis, nem tudom.  

   Egy borítékot kiválasztottam véletlenül. Az ujjaim annyira remegtek, hogy a levélpapír is 

rázkódott, de most már a végére kellett járnom. A levél négy lapot tartalmazott, sűrű írással. 

Így kezdődött: Szerelmem! A szemem azonnal meglátta a nevemet a lap alján, ahol ennyit 

olvastam: Pierre-Marie egy angyal, de 

   Semmi mást nem olvastam el, csak ezt az öt szót. Nem lettem volna képes elviselni. 

Visszatettem a levelet a borítékba. Átvittem az egész csomagot a nappaliba, és bedobtam a 

kandallóba a nagy barna borítékkal együtt. Meggyújtottam és addig néztem, ahogyan a 

levelek égtek, amíg csak a hamu maradt belőlük. 

   Hát ez van, Gloria. 

   Már én is tudok majdnem annyit, mint te. Többé már nem árulhatod el az édesanyádat, 

előttem sem kell már tovább rejtegetni a titkodat. El tudom képzelni a terhet, amit 

elszenvedtél az utóbbi két év alatt és csodálom az erődet. Most te döntöd el, mit kell nekem 

elmondanod és mit nem. Mindenestre őrizd meg azt, ami még jobban fájna nekem, azt 

hiszem, nem érdemeltem meg ezt. 

   Talán tudunk majd újra egymással beszélni. Mint valamikor. Nem szeretnélek elveszíteni. 

 

   Ölellek: 

   Pierre-Marie 

   Ui: Mégis egy kérdés csupán. Azt, hogy Véra hagyta, hogy elmerüljek a kétségbeesésben, 

kezdem megérteni. Amit nem értek, az az, hogy titeket is itt hagyott szó nélkül, titeket: a két 

testvéredet és téged. Vagy nektek hagyott hátra valamit? 

 

 
 

Gloriától 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                             2013. április 28. 

 

 

   Pierre-Marie! 

   Emlékszel a tanáromra, aki modern táncórákat tartott nekem a Lyon-i konzervatóriumban, 

Salimára? Gyakran beszéltem róla, amikor hazamentem vakációra. Különleges módon 

tanított, amit imádtam. Nevezetesen szokása volt egy közmondással kezdeni az órát, amit 

először elmondott nekünk arabul, aztán franciául. Van egy közülük, amit soha nem felejtettem 

el: «Az, amit te elültettél a kertedben, a fiad kertjében fog kivirágozni.» Azon a napon, amikor 

ezt meghallottam, sírtam végig az óra további részében. Sírva táncoltam. Salima látta, milyen 

állapotban vagyok, de nem mondott semmit. 



   Békén hagyott. És a végén megszorította a vállamat, ennyi volt.  

   Miért mondom el ezt neked? 

   Azért, mert én vagyok a kert, ahol a mama elültetett dolgokat. 

   Milyen véletlen, hogy te ismét írtál nekem, 27-én, és úgy döntöttem, hogy 28-án, másnap 

válaszolok neked: majdnem egy évforduló, mivel ma van két és fél éve, hogy a mama eltűnt. 

Mindig is érzékeny voltam a jelekre, ez az olasz beállítódásom. Nos, gondolod, hogy eljött A 

Nap?  

   Szeretném előrebocsátani, hogy az igazság még szomorúbb, mint ahogy azt képzeled, még 

kegyetlenebb. Tényleg biztos vagy benne, hogy szeretnéd hallani? Ha valóban akartad volna, 

akkor elolvastad volna az összes levelet, mielőtt elégetted azokat, nem? 

   Főként azt szeretném mondani, hogy az, amit kérsz tőlem, lehetetlen: nem tudok válogatni, 

Piere-Marie. Ha elkezdek neked mesélni egy keveset, mindent kiadok. Nincs válogatás. Nincs 

elhallgatás. Nincs teketória. Ez egy sorompó lesz, ami felugrik, érted? 

   Nos, azt hiszem, talán az, amit megtudtál, elég lehetne neked?  

   Mindenesetre Matéo jól informált: most nagyban folynak a próbák a zenés komédiára, 

amelyben kaptam egy kis szerepet. (Ez A hírnév ára, nagyon-nagyon örülök.) De lesz egy pár 

pihenőnapom a pénteki újrakezdés előtt, akkor jól gondold át és majd írd meg, mire jutottál. 

 

   Gloria 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Gloriának 

                                                                                                                             2013. április 29. 

 

 

   Kedves Glória! 

   Ève lányom volt itt a hétvégén nálam a két kicsivel. Séta közben, tegnap délután, Zoét a 

nyakamban vittem és azt kérdezte: Te erősebb vagy, mint egy teve, nagypapi? Imádom. 

Ötször akkora a súlyom, mint az övé, valószínűleg azt hiszi, az erőm elpusztíthatatlan. Ha 

tudná. 

   Azért égettem el olyan gyorsan a Véra leveleit, hogy végérvényesen megakadályozzam az 

elolvasásukat. Mert engedtem volna a kíváncsiságnak, ha megtartom őket. Egyébként később 

kerestem volna bennük, minden oldalon, minden szóban azt a mérget, ami megkeserítette 

volna örökre az életemet. Nem hinném, hogy te, a szavaiddal ugyanakkora kínt tudnál okozni, 

mint a levelek elolvasása. Persze, megijesztettél ezzel a még szomorúbb, még kegyetlenebb 

kifejezésekkel, de akkor is jobban szeretném tőled megtudni. 

   Az az öt szó, amit elolvastam, nekem bőven elég volt. Közben hallottam Véra hangját, 

hangszínét, akcentusát. Elfogadom, hogy mást szeret, elfogadom, hogy elment vele, de nem 

esik jól, hogy becsapott. Érted? 

   Nyilvánvalóan nehéz helyzetbe hoztalak. De mivel én kértelek meg, hogy beszélj, nem kell, 

hogy lelkiismeret furdalásod legyen. Talán neked is jót tesz, ha elmondod, ezek után a 

hallgatással tele évek után. Benne vagyok, hogy ássuk fel veled együtt a kertet. Ketten együtt 

nem lesz annyira kínos.  

   Amikor elűztetek magatoktól, Véra és te, hogy elmeséljétek egymásnak a titkaitokat, a 

cseresznyefa alatt, a medence szélén, a teraszon, vagy amikor suttogtatok a konyhában az 

éjszaka közepén, azt gondoltam, hogy te vagy a beszélgetés tárgya, te, a 18, 19, 20 éveddel és 

mindazzal, ami ezzel együtt jár: a szerelmeid főként. Bizonyos voltam benne, hogy te vagy a 

kis magánbeszélgetéseitek sorozatának a főszereplője. De most, hogy visszagondolok erre, 



emlékszem, hogy gyakran feltettem a kérdést magamnak: miért annyira komolyak? Miért nem 

nevetgél már egyikük sem? És ez igaz, hogy a nevetés ritkán fordult elő kettőtök között.  

   Mesélj el, amit akarsz, amit tudsz. 

 

   Ölellek: 

   Pierre-Marie 

   Ui: Elmentem megnézni az 1980-ból való A hírnév ára filmelőzetesét. Nagy durranás! 

Feltételezem, hogy minden energiádra szükség lesz, még ha egy kis szerep is. Beszélsz, 

énekelsz? Vagy csak táncolsz? 

 

 
 

Gloriától 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                          2013. április 29. 

 

 

   Pierre-Marie! 

   Párizsban úgy esik az eső, mintha dézsából öntenék. Az ég egy kis darabja, amit látok a 

szobám ablakából, szürke, mint novemberben. A két szobatársam elment melózni, egyedül 

vagyok a lakásban, és fáj a hátam, mintha reumám lenne. 26 évesen, a fenébe! A fájdalom 

miatt elmentem egy csontkovácshoz egy hónapja. Akkor láttam először. Mihelyst a hátamra 

tette a kezét, az anyámról beszélt. «Haragot érez iránta?» El tudod képzelni a dolgot? Szinte 

sokkot kaptam és nem válaszoltam semmit. Hozzátette még, hogy nagyon erős súlyt érez azon 

a helyen, ahol a fájdalom jelentkezik, és kétségkívül arra van szükségem, hogy 

megszabaduljak attól, amit hordozok magamban. Radarral jöttem el tőle és néhány nappal 

ezután megkaptam az első üzenetedet. 

   Zoéval ellentétben én tudom, hogy nem vagy olyan erős, mint egy teve, pedig te magasabb 

vagy mégis néhány fejjel, mint én. Ha megosztjuk a súlyt, lehet, hogy a hátam jobban lesz? 

Te hiszel az efféle dolgokban? 

   Nem is tudom, hol kezdjem. Félek, mintha a mama hirtelen felugrott volna a hátamra 

pontosan!), ahogy leírom annak az embernek a nevét: Vincent. 

   (Az imént körbejártam a lakást és zajt hallottam a lépcsőház felől: de semmi.) 

   Meg kell nyugodnom. 

   Amikor először a mama kiejtette előttem a nevét, végzős voltam a gimnáziumban. 2006-

ban.  

    Nem tudom, emlékszel-e arra a fiúra, Erwanra? A gyakorlati vizsgámra készültem vele, 

gyakran jött hozzánk… és szerelmes lettem bele. Ez volt az első alkalom. Minden 

összekavarodott a fejemben, és akkor beszéltem róla a mamának. Ha van ember, akire 

rábízhattam magam, akkor az ő. Azt akartam, hogy adjon tanácsot, megerősítsen, 

megnevettessen, babusgasson, nem tudom. És ezt is tette. 

   Hirtelen elmesélte az első szerelmét, ami 19 éves korában talált rá, amikor Párizsba érkezett 

egyedül. Megható volt. Egy szép, nyugodt, intelligens fiatalembernek írta le, aki építészetet 

tanult, és aki gyakran megnevettette. Mutatott egy képet róla abból a korból. Nagyon magas, 

legalább annyira, mit te. Elmondta azt is, hogy ő volt a «boldogsága» és… a 

«boldogtalansága» is. Nagyon költőinek találtam ezt. 

   Gyakran visszatértünk erre a témára. Minden alkalommal, amikor én Erwanről beszéltem, ő 

Vincent-ről beszélt, azt hiszem, várta ezeket az alkalmakat. Lassacskán megértettem, hogy 

alábecsültem a «boldogtalanság» szót. Megértettem, hogy még mindig szenved Vincent miatt. 



A hiányától. Hogy ez a férfi nem csak ifjúsága szerelme volt, hanem élete szerelme. És 

kezdtem magam rosszul érezni a papa miatt és miattad.  

   És egy napon bejelentette, hogy viszontlátta őt. Véletlenül botlott bele, Marseille egyik 

utcáján.  

   Kevesebb, mint egy hónappal később találkoztak, hogy együtt töltsék a hétvégét. 

   Megkérdeztem tőle, hogy te tudsz-e a dologról és hogy ez nem zavar-e téged. Egyik ujját a 

saját ajkához emelte, egy másikat ez enyémre, miközben elmagyarázta, hogy kitalált egy 

munkatalálkát egy olasz szerzővel. 

   Utáltam ezt. Akarom mondani, utáltam, hogy téged hülyének néz, de főként azt, hogy ezt 

nekem elmondja! Úgy nézett ki, mint egy felsős kislány, aki titokban csínyt követ el. Tudta, 

hogy mibe mászik bele, ha viszontlátja Vincent-t, és mégis habozás nélkül vette meg a jegyet. 

   Ettől kezdve kezdett hazudni neked, és én a cinkosa lettem. Ellened. Bocsánatot kérek ezért 

tőled, Pierre-Marie. Már az is utálattal tölt el, ha erre gondolok. 

   Levelek váltása a hátad mögött, Lyonban vagy máshol elrendezett találkák, mindig a 

tolmácsolási munkája ürügyén, ez lett a folytatás. 

   Igen, ő volt az és a mama, akit láttam felénk jönni a járdán, azon az éjjel, azon az utcán 

Lyonban, 2008 októberében, ölelkezve, mint a szerelmes párok. Azt hittem, meghalok a 

szégyentől. Magamra vettem az egész szégyent és még mindig viselem. 

   Nem tudom, akarod-e, hogy folytassam. 

   Mondok még többet is, ha akarod. 

   De hallgatok, ha azt kéred. 

   Az eső bánatossá tesz. Úgy küldöm el ezt az üzenetet, hogy nem olvasom újra. Még mindig 

fáj a hátam, ki fogok nyújtózni.  

 

   Gloria 

   Ui: «Csak» táncolni fogok (ahogy te írtad) A hírnév árában.    
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   Gloria! 

   Köszönöm a kedvességedet. Azokra az ápolónőkre emlékeztetsz, akik, miközben felszívják 

a folyadékot a fecskendőbe, megkérdezik, hogy biciklizel-e ebben a szép időben, vagy hogy a 

téli óraátállítás nem zavart-e meg nagyon. Mindent elkövetnek, hogy elvonják a figyelmedet 

és úgy adják be az injekciót, hogy észre sem veszed. Beszéltél a csontkovácsról, a 

szobatársaidról, a gyakorlati vizsgabeli társadról, de el kellett idáig érnünk, ehhez a pasashoz. 

Nagyon késő van. Holnap reggel folytatom. 

 

Pierre-Marie 
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   Gloria! 

   Átvirrasztott éjszaka vagy szinte majdnem. Össze vagyok törve. 

   Sosem hittem volna, hogy a leveled ennyire felkavar. Pedig nem tudattál velem nagy 

dolgokat. Azt hiszem, már kitaláltam a legfontosabbat: egy másik férfi Véra életében és 

gyávaság az ő részéről, hogy bevallja nekem. 

   Ezt a gondolatot, még ha szörnyű is, el tudom fogadni és el is tudom viselni. Nem tartom 

magam pótolhatatlan személynek. Az élet mindig arra ösztönzött, hogy szerény legyek, az 

irodalmi életben ugyanúgy, mint a magánéletben. 

   Azt is felfogtam, hogy szó nélkül ment el, mert mi értelme lett volna előre kimerítenie 

magát a sok beszélgetéssel, amelyek során egymásnak estünk volna, a millió kimondott 

szónak, amelyekkel csak ismételgettük volna magunkat vég nélkül, és amelyek végén az 

ember semmi mást nem bizonyít, csak azt, hogy felfordul a gyomrunk a túl sok beszédtől. 

Háromszor váltam el, kívülről ismerem ezt az érzést. 

   Azt hiszem, hogy október egyik estéjén történt, 2009-ben. Jon egy hónappal korábban 

utazott el, egyedül hagyott bennünket a házban. Éppen vacsoráztunk, a rádióban halkan 

mentek a hírek. Véra mozdulatlanná dermedt, elveszett pillantással és néhány szó hagyta el a 

száját véletlenül. Halkan, de kivehetően azt mondta: Nem fog sikerülni. Meghűlt ereimben a 

vér, mert bizonyosság volt a hangjában, ahogyan mondta. Nem volt bátorságom szólni és úgy 

tettem, mintha nem hallottam volna, nem reagáltam. Úgy gondoltam, azt akarja mondani, 

hogy: nem sikerül ilyen csöndben élnem, mindenkinek a hiányában. Ma, amikor már tudom, 

amit tudok, azt gondolom, hogy főként ezt akarta mondani: te nem vagy elég nekem, Pierre-

Marie, és nem vagyok képes arra, hogy ezt megmondjam neked. 

   Igen, mindezt el tudnám viselni. Hátat fordítanék neki, bereteszelném a szívemet, a 

torkomat, legyőzném a büszkeségemet és viselném. 

   Az, amit nem tudok elviselni, az az, hogy hazudott nekem. Két éven át. 

   Nem egyszer, csak úgy mellékesen, mert nem tudott volna másként cselekedni a 

körülmények miatt. Nem egyszer, véletlenül, amiért elnézést kért volna másnap, bocsánatot 

kért volna, és meg is bocsátottam volna neki. Ki nem hazudott egyszer, kétszer, ötször? De ő 

két éven át hazudott. Hétszázharminc nappalon át és hétszázharminc éjszakán át.  

   Ez az időtartam a legborzalmasabb. Ez az, ami porig aláz engem. Ez megfertőzi nem csak a 

két utolsó évet, amelyek folyamán kétségkívül megkérdőjelezhetek ezentúl mindent, amit 

megosztottunk, vagy inkább mindent, amit azt hittem, megosztok vele. Nem, ez belepi és 

elárasztja az előző életünket is. Ez már olajszennyezés. 

   Nem, Gloria, nem akarok semmilyen részletet ezekről a hazugságokról. Nem akarom tudni 

sem azt, hogy hol, sem, hogy mikor, sem, hogy milyen alkalomból, sem, hogy milyen módon 

csalt meg.  

   Tegnapig, a leveledig, azt hittem, hogy haragszom Vérára. Most nevetni tudnék azon, hogy 

most vagyok csak igazán mérges rá. Igen, én is érzem azt a veszett dühöt, amit jól ismersz, és 

amiről beszéltél nekem. Tudlak egy kicsit mentesíteni a terhek aló l, ha megosztom veled? 

   Van ez a düh, de a gyász is, amit érzek most Véra iránt, akit jobban szerettem minden más 

nőnél az életemben. Az eltűnt személy iránti gyász. Ez kegyetlenül fájdalmas.  

   Bocsánat, hogy rád zúdítottam a bánatomat Gloria. 61 éves leszek vasárnap, te pedig még 

csak 26 vagy, ha valakinek óvnia kéne a másikat, az úgy gondolom, én lennék. De az az 

érzésem, hogy ugyanolyan súlyt viselünk mindketten ebben az ügyben. 

   Még csak annyit, mielőtt elköszönnék: ha el kell még valamit mondanod, egy dolgot 

csupán, amit tudnom kell, tedd meg! Néha a fogorvosok is hasznot húznak az altatásból, hogy 

egyszerre két fogat húzzanak ki. Akkor rajta, mondd el! 



   És még annyit: nem ok nélkül szenvedtél hajótörést. Nem ok nélkül, hallod? 

 

   Ápold a lumbágódat! Ölellek: 

   Pierre-Marie 
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   Nem vagyok ápolónő, sem fogorvos! Táncos vagyok. Vagy legalábbis próbálok az lenni, és 

ez kemény dolog. 

   Ez a helyzet szörnyű és néha szeretnék valaki más lánya lenni. Szeretnék egy «normális» 

anyát, aki hetente egyszer felhívna, aki eljönne megnézni a fellépéseimet, akihez 

hazamehetnék vakációzni a szép házába, aki megfőzné a kedvenc ételemet, és megkérdezné, 

hogy vagyok. 

   De nem. Az én anyám nem törődik ezzel, elment egy másik bolygóra.  

   Az igaz, hogy a tetteivel két évig hazudott neked, de igazán nyolc éven át hazudott neked a 

gondolataival. És beleszőtt engem a hazugságába. 

      Milyen más dolgot? Nem. Csak a meztelen igazság maradt: Vincent volt, ma is ő, és 

marad mindörökre élete nagy szerelme. Harminc éven át élt ezzel együtt. Álmodozott róla, 

éjjelente, harminc éven át. Ő mondta ezt nekem. Nem tudom, miért avatott be a dolgaiba. Én 

nem kértem tőle ezt, semmit! 

   És azon a napon, amikor rátalált egy Marseille-i utcán, elég volt, hogy egymásra nézzenek 

és ott folytatták az életüket, ahol abbahagyták, amikor fiatalok voltak. Semmi és senki nem 

tudta volna megakadályozni őket ebben. 

   Tudom, hogy küzdött, hogy megpróbált velünk maradni, de ahogyan teltek a napok, úgy 

kerültünk mi egyre inkább háttérbe. Mi, vagyis te, én, a szépen összerakott család, mindez a 

vidám kis összevisszaság. 

   Azt veszem észre, hogy jót tesz nekem, ha írok neked, Pierre-Marie. Lehetővé tetted 

számomra, hogy megszegjem az ígéretemet, és még ha az is néha a benyomásom, hogy rossz 

gyerek vagyok, egy «áruló», azt mondhatom, akárhogyan is van, végre majd tudok úgy 

táncolni, ahogyan eddig csak álmomban táncoltam. Tudod, amióta beléptem a 

konzervatóriumba, minden tanárom arra ösztönöz, hogy szabaduljak fel valami alól, «nyissak 

ki egy új ajtót». Nem értettem, miről beszélnek. Nem voltam tudatában annak, hogy ez a titok 

szinte vasgolyóként nőtt oda a bokámhoz. 

   De amint apa mondta a telefonban, nem vagyok az anyám anyja! Elegem van abból, hogy 

védjem őt! Elegem van abból, hogy mindenki szemében a «tökéletes» nő képét akarom 

megőrizni róla! Nem, Véra nem volt tökéletes. És igazad van, hogy figyelmeztetsz arra, nem 

én vagyok a felelős ezért a galibáért.  

   Most válaszolok a legelső kérdésedre: nem, nem tudom, hol van. Nem adott semmi jelet az 

eltűnéséről: sem Diegónak, sem Mateónak, sem nekem. Ez meghaladja a felfogásodat? Az 

enyémet is. Még azt sem tudom, hogy életben van-e, sem azt, hogy előkerül-e még valaha. 

Csak azt tudom, hogy sokat sírtam miatta. Ma már nem akarom, hogy eltolja az életemet. 

   Szükségem van arra, hogy éljem az életemet, hogy táncoljak, hogy szabad és könnyed 

legyek. Hogy szárnyakat növesszek, nélküle.  

   És neked is biztosan szükséged van erre. 

 



   Ölellek: 

   Gloria 
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   Kedves Gloria! 

Íme, nagy ajtókat és ablakokat nyitottunk ki. Ez így nagyon jó. És még jobb, ha építkezni is 

tudsz mindebből. Mindenestre ezt kívánom neked, teljes szívemből.  

   Azt akarom még mondani, hogy csodálatos lány vagy és hogy büszke vagyok rád.  

   Ezentúl táncolj, drágám. Táncold el a visszanyert szabadságodat! 

Apaként ölellek, még akkor is, ha apaként a második helyen állok (nem olyan rossz ez, ez már 

helyezés mégis). 

 

Pierre-Marie 

Ui: Levelezek a hölggyel, aki elküldte nekem a leveleket. Ha valamikor általa megtudok 

valamit Vérát illetően, jelzéssel leszek feléd és te majd megmondod, akarod-e tudni vagy 

nem. Ez így jó neked? 
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   Kedves Adeline! 

   Hol van most? 

   Vajon azok a kis jelek, amelyeket feltüntetek a monitoromon, amikor négy ujjal ütögetem a 

klaviatúrát (tizenkét regényt írtam négy ujjal, a két mutató- és nagyujjammal!), vajon azok a 

kis jelek valóban eljutnak, nem tudom, milyen úton az az ön látószögébe, oda, ahol 

tartózkodik, Párizsba, visszatérőben a kolostorába vagy máshová? Vajon ez a modern 

varázslat működik-e? Vajon mi egy elektronikus mese szereplői vagyunk? Vajon a végén 

kapcsolódunk-e és lesz-e sok kis elektronunk? 

   Két hét hallgatás. De az utolsó levél az enyém. Ellenőriztem. Úgy tettem, mint hajdanában a 

Megyünk cicám?-ban. Én azt mondtam, figyelj, meg kellene hívni Unteléket, szeretném látni 

őket, ő azt felelte erre nem, nem, most ők következnek meghívni minket, legutóbb nálunk 

jöttünk össze, erre én de hiszen ez nem számít, nem? és azt válaszolta nem, de igenis számít, 

most ők következnek meghívni minket. Most önnek kellett volna írnia Adeline! Ön következik. 

A Megyünk cicám?-nak bizony igaza volt! Lám, vele kellett volna maradnom! 

   Hiányzik a hangja. Igen, jól tudom, hogy nem hallottam a hangját, az arcát sem láttam. 

Amikor azt mondom, a hangját, akkor arra gondolok, hogy a beszédmódját, ahogyan beszélt 

hozzám. És azt, ahogyan rávett, hogy én is beszéljek, hogy kedvet adott nekem ahhoz, hogy 

beszéljek. Végül is hiányzik a cinkosságunk. Mi hiányzunk nekem. 

   Ami a leginkább megérint, elszédít engem a könyvekben, a filmekben, a színházban az nem 

is a történet maga, hanem, ahogyan felöltöztetik azt. A mód, ahogyan elmesélik, a felépítésük, 



a szövet, amellyel megszövik. A szemcse, ahogyan a fényképészetben mondják. És ezt a 

szemcsét megtalálom az ön szavaiban, Adeline. A történetei tetszenek nekem és az a mód is, 

ahogyan elmeséli. 

   Nem végül is mégsem csak ennyi az igazság: nyugtalan vagyok ön miatt. 

   Válaszoljon, kérem! 

   Gyorsan eltelt ez a két hét. Nem akarja tudni, hogyan? Biztosan nem? 

   Rajta megkísérlem felkelteni a kíváncsiságát: 1) kinyitottam a nagy borítékot; 2) a személy, 

akit megkérdeztem (Gloriát), válaszolt nekem; 3) tíz napja kaptam egy levelet, amelyben 

valaki azt mondja nekem, hogy menjek a f… Nos, még mindig nem akar tudni semmit? 

 

   Ölelem. 

    

   És várok: 

   Pierre-Marie 

   Ui: Ó, igen, nagyon szeretnék 1, 2, 3… megvagy! játékot játszani önnel. Olyan lassan fogok 

számolni és olyan lassan fordulok majd meg, hogy lesz ideje közeledni anélkül, hogy 

észrevenném. 
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   Ha hírek nélkül maradtam volna még néhány napig, ürügyül szolgált volna a születésnapja 

arra, hogy küldjek önnek egy üzenetet. Május 5-én írtam volna önnek néhány semleges szót 

(például boldog születésnapot, remélem, jól van, ölelem) és lázasan vártam volna egy jelet az 

ön részéről. De megelőzött és a csúcsok csúcsa, hogy ajándékot ad nekem! Többet, sőt, 

minthogy minden egyes szava ajándék, összesen 476-ot ugyanabban az egy csomagban. 

Akarja tudni, melyeket szeretem leginkább? A megjelenésük sorában: kedves követve 

Adeline-nel, azért mert, ha haragudna rám, más megszólítást választott volna. Aztán hang és 

hiányzik, majd a cinkosság, és ez a nyelvtanilag ugyan helytelen szerkezet, ami a szívem 

mélyéig hatolt. Mert nekem is, rettenetesen mi hiányzunk nekem Pierre-Marie! De egyik szó 

sem érne semmit a szememben, ha nem írta volna egy kicsit lejjebb ezt az egyszerű, de 

meglepő mondatot: Kinyitottam a nagy borítékot. 

   Kinyitotta az én nagy borítékomat és mégsem sérteget? 

   Kinyitotta az én nagy borítékomat és nem szenved ettől? 

   Nem fekszik kórházban? Nem halt meg azonnal?  

   Kinyitotta a nagy borítékomat és ön miattam aggódik? 

   Ez a fordított világ, már nem tudom, mit mondjak, mit gondoljak. Nem tettem semmit, hogy 

megérdemeljem a bocsánatát, és mégis, úgy tűnik, megbocsát. Kegyelmet kapott? Látta Szűz 

Máriát? Vagy egyszerűen az én legendás vészt hozó személyiségem el van felejtve? 

   Ó, Pierre-Marie, milyen buta is vagyok! Próbálok viccelődni, de hamar feladom. Az ön 

üzenetének eleganciája nagy alázatra késztet. Egyszerűen elfogadom tehát azt a boldogságot, 

hogy látom önt, amint újjáéled a semmiből, ahová, azt hittem, eltűnt örökre, és próbálom 

újraszőni önnel azt a törékeny kapcsolatot, amit barátságnak hívtunk. 

   A Megyünk cicám? jól tudott élni, és minden tiszteletem az övé, mert, nekem ez egyáltalán 

nem megy. Én következtem volna a válasszal, valóban, de addig, amíg ön nem nyitotta ki a 

borítékot, a hallgatás becsületesebbnek tűnt. Most hinni fog nekem, ha mesélek pár dolgot, 



hogy mivel töltöm a hétköznapjaimat? Az őszinteségnek milyen zálogát nyújthatom önnek? 

Tegyen fel bármilyen kérdést, amit akar, és én válaszolni fogok, semmit sem mellőzve és 

elferdítve: esküszöm Philémonra, az angyalkámra, az én halott kicsi fiamra. Nem tudok 

erősebb esküt tenni. Mert, ha hazudtam is, vagy elferdítettem egy kicsit az igazságot a 

levelezésünk ideje alatt, a lényeg megmaradt igaznak. És Philémon lényeges volt. 

   Egy hete hagytam ott Párizst. Megbolondultam a lakásom szűk falai között, a sok bánat 

közepette, kezdve azzal, hogy elveszítettem önt. Nem mentem vissza Le Cloître-ba: mióta 

felfedeztem, mi történt ott ötvennégy éve, az a ház félelmet kelt bennem.  

   A Húsvét hétvégén történt kalandom következményeként a jogosítványomat bevonták 

három hónapra. Tehát vonattal jöttem el Párizsból az új életem számára egy új menedéket 

találni. Jelenleg Oléron szigetén lakom egy vendégszobában. «Lássuk milyen Oléron szigete», 

gondoltam és hirtelen kedvem támadt ehhez a kis turisták által kedvelt helyhez, ami 

főszezonon kívül eléggé kies ahhoz, hogy ne otthon érezzem magam, és elég civilizált ahhoz, 

hogy ne rettentsen el egy párizsi nőt, amivé váltam.  

   Minden reggel a nappal kelek fel, és megyek sétálni a tengerpartra. Az idő friss, borongós, 

változékony. Nézem a hosszú lábú madarakat, amelyek csipegetik a gilisztákat a mocsárban. 

Nem tudom a nevüket.  

   Gondolkodom az életem útján, amit befutottam eddig és a lehetséges utakon, amelyeken 

menni szeretnék a jövőben.  

   Vajon ezen a szigeten át vezetnek az én útjaim? Nagyon gyakran gondolok önre is, sajgó 

szívvel, ami miatt úgy nézek ki, mint akinek nagyon fáj a lelke. A minap a gát mentén, ahol 

járkálni szoktam, egy pecázó férfi papír zsebkendőt nyújtott felém. Meg vagyok fázva? – 

kérdeztem tőle. Mosolygott, aztán elmondta, hogy egy nőnek, aki egyedül sétál, és a tengert 

nézi, feltétlenül szerelmi bánata van. Nem ellenkeztem. Látja, mennyire siralmas ez Pierre-

Marie: egy mozgó báb vagyok.   

   A vendégszobám kicsi, virágos és modern: nagy teljesítményű internet eléréssel 

rendelkezem. Hosszú, csöndes napok is rendelkezésemre állnak, amelyekből csak az ön 

jelenléte hiányzik. Nos, mondja el nekem!  

   Mondja el, mit gondolt a levelekről. Mondja el, mit tudott meg Gloriától. Mondja el azt is, 

ki küldte el önt a f… - megérdemelte ezt a bánásmódot? 

   És még csak ezt, mielőtt befejezném: az az Adeline, aki önnek február közepén írt, már nem 

az az Adeline, aki ma ír önnek. Ön változtatta meg. Jobbá tette. Sokkal jobbá. 

   Merészelem azt írni, bár félénken, de őszintén, hogy ölelem. 

 

   Hamarosan? 

   Az ön új Adeline-je 

 

 
 

Maxtól 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                               2013. május 2. 

 

 

   Öreg cimborám! 



   Nem tudom, nálad milyen, de nálunk az időjárás nagyon változatos. Az utóbbi hetekben 

megismert cunami és világvége hangulat után, rászolgáltam az árvízkészültségre is: az én 

Josym könnyekben úszik a konyhában tegnap este. Még egy ilyen nedves május elsejét nem 

láttam a két elnökségi körmenet óta, 2002-ben. Emlékszel? Chirac-Le Pen, és a temetési fejek, 

amiket vonszoltunk? Josy akkor Franciaországért sírt. De tegnap saját magáért. Látnod kellett 

volna, volt miről beszélni az SOS Baráti vonalon! Összeomlásának oka a telefonhívásban 

rejlett: Lisbeth egy üzenete szemére vetette, hogy lehetetlen helyzetbe hozta őt előtted és hogy 

miatta veszített a tekintélyéből. A szóáradat hosszú volt, megkíméllek ettől, de azzal 

végződött, hogy «fejezd be, hogy saját párkapcsolati problémáidat másokra vetíted és 

foglalkozz inkább a saját fenekeddel, mint az enyémmel és a Pierre-Marie-éval, mindenkinek 

jobb lesz így.»  

   Josy széthullott. Rám nézett a könnyfüggönye mögül, és akkor, tudod, mit csináltam? 

Kitártam a karjaimat. 

   Már tizenkét napja kiabáltunk egymással. Tizenkét napja nem érintettük meg egymást, és 

gőgösen méregetett engem az egy méter ötven centije magasságából. Hirtelen kitártam a 

karjaimat, és amikor Josy odabújt hozzám, minden sértődésem elolvadt, mint a hó a napsugár 

hatására. Ez ennyire egyszerű, én is majdnem elsírtam magam. Milyen hülyén nézhettünk ki, 

el sem tudod képzelni! Két hülye, hatvanon túli öreg, papucsban, a mosogató előtt állva, amit 

huszonöt évvel ezelőtt szereltünk be, és felfedeztük újra, hogy kapaszkodunk egymásba. Az 

ember szinte azt hinné, hogy soha semmit nem tanul az életből. Az ember szinte azt hinné, 

hogy már nem vagyunk olyan komiszok, miután elérkeztünk a nyugdíjhoz, mint 

rövidnadrágos korszakunkban, nem, de gondolj csak bele!  

   Ahogy ott szorítottam magamhoz, arra az üzenetre gondoltam, amit a múltkor küldtél, 

amikor azt írtad, hogy három hét intervallummal fogunk meghalni egymás után. Nem, 

barátom, nem lesz három hét: Josy és én, mint Romeo és Júlia. Íme, ezt gondoltam. És bocs, 

hogy a te területedet érintettem Shakespeare-rel. 

   Nos, tegnap óta, ahogy a rádióban mondják, javulás kezdődött az Atlanti óceán térségében: 

Az Azori szigetek felől érkező anticiklon elhagyja a vidéket és ez jót tesz! 

   A konyhában zajló jelenet után szolgálatkész volt velem szemben, amit nagyra értékeltem 

és vettem neki gyöngyvirágot. Nem egy szálat, nem is kettőt. Nem, nem! Harminchetet 

vettem neki, annyit, amennyi éve házasok vagyunk! (Az Ardoise utca sarkán a román kis srác 

meg is ölelhetett volna.) Amikor hazatértem, Josy a könnyeit törölgette és kávét készített, de 

amint meglátta a sok gyöngyvirágot, a könnyei megint eleredtek. Azt hiszem, sósan itta meg 

kávét és jó erősen. Mit is mondhatnék még? Ezek nemes könnyek voltak. Bocsánatot kértünk 

mindes sértésért, minden odavett szóért, amit egymás képébe vágtunk, és még arról a második 

gyerekről is beszéltünk ismét, akit soha nem sikerült összehoznunk. Messzire mentünk, 

Pierre-Marie, átkozottul messze. 

   Ezt szerettem volna neked most elmesélni, kedves barátom. Hála neked és a Lisbeth körül 

kialakult kalamajkának, újra felmelegítettem az én Josymat a nagy ágyon, ami már hónapok 

óta nem érezte a ficánkolásunkat. És tudod, mi a legjobb? A csípőm bírta. 

 

   Ölellek, öregem. És Josy is. Majd ő is ír neked, megígérte. 

   Max. 

 

 
 

Gloriától 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                               2013. május 3. 

 



 

   Kedves 2. apukám! 

   Éppen csak pár szót írok, mielőtt elmerülök a próbákban, hogy elmondjam, én is büszke 

vagyok rád! Sőt, nagyon-nagyon! Nem fogok hajbókolni előtted ma reggel (nincs idő!), de 

tudom, hogy mindig számíthatok rád, hogy te megérted a cselekedeteimet, és segítesz nekem, 

ha szükséges, ezt nagyra értékelem. 

   Aztán még: igen, ha megtudsz valamit az anyámról, mondd el! Még akkor is, ha ez szomorú 

dolog, jobban szeretném tudni. Vége a titkoknak, egyetértesz? 

   Megpróbálok azzá a «csodálatos lánnyá» válni, amit te látsz bennem. 

 

   Indulok, és sok puszit küldök mindkét medve orcádra! 

   A te Gloriád 

   Ui: Beüzemelted a medencét? Leutazom majd fejest ugrani benne ezen a nyáron! 

   Uui: Eljössz megnézni, hogyan táncolok a A hírnév árában? Szeptemberben kerül 

előadásra, Párizsban. Átdolgozás lesz! 

   Uuui: Az élet szép! 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Maxnak 

                                                                                                                               2013. május 4. 

 

 

   Kedves Max! 

   Bravó! Nem is tudom, mit csodálok benned leginkább: az álhatatlan szívedet vagy a szilaj 

hitelességedet. 

   És látod, most Shakespeare-t emlegeted! De ezen csak félig csodálkozom. Azt gondolom, te 

nagyon jól rejtegeted a játékodat, és szórakoztat téged, hogy olvasatlannak adod ki magad 

azért, hogy jobban blokkold az ellenfelet. Emlékszem arra az estére nálunk (a norvégiai 

időszakomból), amikor elhallgattattad azt az inkább beszédes és pedáns írókollégát, jelezve 

neki, hogy egy ló felpáncélozva lehet és nem pedig megpáncélozva. Be is csukta a száját több 

mint harminc másodpercre és ez jó volt! 

   Örülök, hogy békességben tudlak benneteket, Josyt és téged, de efelől nem is voltak 

kételyeim. Várom majd a levelét. Öleld meg a nevemben és mondd meg neki, hogy nem 

haragszom rá (túlságosan) azért, hogy felültetett.  

   Most elköszönök, hallom, hogy jön a srác kamionja, aki fát hoz nekem a teraszhoz. 

Felújítom. Nicolas jön segíteni. Kíváncsi vagyok, mit találunk, ha felszedjük a régit. 

Harmincöt éve mennyi kis dolog tűnhetett el a deszkalapok között! 

 

   Pierre-Marie 

   (Azért még óvatosan a csípőddel.) 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                              2013. május 4. 

 

 



   Kedves Adeline! 

   Le Cloître, Párizs, most meg egy szigeten! Önt nem lehet követni! Honnan van ez az 

izgágaság? Amikor a regényekben a szereplők elutaznak ilyen módon, két lehetőség van: 

vagy keresnek valamit, vagy menekülnek valamitől. Vagy ők üldöznek valamit, vagy ők az 

üldözöttek. És ön? 

   Úgy néz ki, hogy ön mégis csak talált egy kis nyugalmat a hosszú lábú madarak között, 

amelyeknek nem tudja a nevét. Fogadok, hogy bérelt egy biciklit! 

 

   Minden kérdést felteszek, amit akarok! Javaslok egy zavarba ejtő és veszélyes játékot. 

Emlékszem, az egyik unokatestvéremmel játszottuk ezt. Felteszünk minden kérdést, amit 

akarunk és a másiknak csakis az igazat kell válaszolni, rendben? Egy szép, barna, de pimasz 

volt az unokatestvérem. Én 13 éves voltam, ő 15. Nálunk voltunk, a padláson ültünk. A játék 

megijesztett engem, de nem mertem neki nemet mondani. Azt kérdezte: ki kezdi? Mire én: te, 

gyerünk és vártam az első kérdését. A szívem olyan erősen vert, hogy attól féltem, meghallja. 

Gondolkodott egy kicsit és megkérdezte: mi a kedvenc ételed? És akkor az anyám hívott 

minket enni és a játékunk ezzel véget is ért. Én annyira meg voltam ijedve, hogy lefelé menet 

az arcomat beütöttem a létra fokába. No jó, már majdnem egy fél évszázaddal idősebb 

vagyok, és most nagyon szeretnék önnel játszani. 

   Mégis azzal folytatom, hogy először válaszolok az ön által feltett kérdésekre. 

 

   Hogy mit mondott Gloria? Megerősített abban, amit már tudtam: hogy Véra egy másik férfit 

szeretett, de elmondta, hogy már nagyon régóta szerette, mindig is őt szerette. Azt is 

elmondta, hogy Véra két évig hazudott, és titokban találkozott ezzel a férfival, miközben 

hétvégi munkát színlelt. Három napja tudom ezt, és hogy elviseljem, olyat kellett tennem, 

amit még soha életemben nem tettem: átkutattam a gyógyszeres polcot és megtaláltam ott 

Véra altatóját. Abból bekapok kettőt minden este, miközben arra gondolok, hogy Véra 

hiányzik ugyan, de mégis jelen van, egyszerre szolgáltatva nekem a bajt és a gyógyírt rá.  

 

   Hogy mit gondolok a levelekről? Erről azt tudom írni, hogy csak hét szót olvastam el, de 

ennyi elég volt a keresztre feszítésemhez. Mindet elégettem és az ön nagy borítékját is velük 

együtt. Nagyon örülök, hogy ezt megtettem. 

 

   Adeline, önre akarok bízni valamit, amit Gloria nem tud, sem a testvérei, sem az én 

gyerekeim, sem a rendőrök, akik vezették a nyomozást. Valamit, amit csak én tudok egyedül, 

és amire nem tudok úgy gondolni, még két évvel később sem, hogy ne érezzem a feltépett seb 

elevenségét. 

 

   Hogy érthető legyek, először el kell mondanom, milyen is a pénzhez való viszonyulásom. 

Ha egyszer már elegendő van belőle, ezt 96-ra tenném, az Elágazással, amit megfilmesítettek 

(a film közepes volt, de a szerzői jogok jelentősek), már nem érdekel tovább. Ez nem 

büszkeség, nem is szégyen, ez így van. Tehát Elin (a norvég feleségem) vállalta a családi 

kassza kezelését, és aztán Véra. 2005-től kezdődően én egyetlen borítékot sem nyitottam ki, 

ami a bankból érkezett. Vérának és nekem közös bankszámlánk volt, és neki felhatalmazása 

volt, hogy elérjen minden egyéb számlámat is. Mivel ő rendezett mindent, ez így praktikus 

volt, nekem tökéletesen megfelelt. Az eltűnése után a rendőrök megkérdezték, hogy nem volt-

e az utóbbi időben szokatlan banki művelet, például kivétel vagy jóváírás. Állítottam, teljesen 

jóhiszeműen, hogy nem volt, hogy minden rendben van. Valójában nem tudtam erről semmit. 

 

   November elején megkaptam az október havi elszámolást és szinte feltéptem. Véra kivett 

250 euró készpénzt a hónap minden egyes hetében. Meg szerettem volna nézni az előző 



hónapok elszámolásait, de sehol nem találtam azokat a házban. Akkor elmentem a bankba és 

kértem a számlánk történetének lehívását. Felfedeztem, hogy Véra kivett 750 eurót a 

különböző bankszámláinkról minden egyes héten, 2009 februárja óta, vagyis huszonegy 

hónapig, ami összesen 63 000 eurót tesz ki. 

   Ez teljesen törvényes volt. Semmit nem mondtam. Ön az első személy, akinek beszélek 

erről. Nem ennek az összegnek az elveszítése kínoz engem, hanem a hosszú, előre tervezés 

tudatossága, és az érzés, hogy nem csak megcsaltak: elárultak.  

   Mi történhetett a szegény fejében, amikor a kezemet a mellkasára téve kérte beszélj hozzám, 

akkor, amikor reggel kivette a 750 euróját, és a következő hétvégén elment egy másik 

férfihoz? A kritikusok dicsérnek, hogy ismerem az emberi lelket. Micsoda melléfogás. 

Semmit nem ismerek belőle. Senki semmit nem ismer belőle. 

 

   A nyomozás alatt semmit nem mondtam erről az ellopott pénzről, mert szégyelltem magam 

és a naivitásomat. Nem akartam felvenni a megkopasztott tyúk szerepét, a szegény alakét, akit 

megcsalnak, és akit a földig aláznak. Inkább felöltöttem a szerencsétlen szerepét, akinek 

imádott felesége eltűnt. Ez mégiscsak jobb szerep, nem? 

   Túljátszottam a szerepemet. Szaladgáltam. Bátor, fáradhatatlan, példamutató voltam. Benne 

voltam minden kutatásban, keresésben. 

   Titokban csak egy halom keserűség voltam és senki nem tudta ezt. Létezésem legrosszabb 

hónapjai voltak. Az unokáim tartották bennem a lelket. 

   És mivel nem akarok többé semmit eltitkolni ön előtt, még egy dolog: a nyomozással 

megbízott rendőrök megkértek, hogy vigyem be nekik Véra útlevelét. A régi útlevelét vittem 

be, amit íróasztala fiókjában találtam meg. Nem mondtam meg nekik, hogy néhány hónappal 

korábban csináltatott egy újat, azt pedig elvitte magával. 

 

   Most rajtam a sor, hogy feltegyek néhány kérdést önnek, kedves Adeline. Nyugodjon meg, 

úgy teszek, mint az unokatestvérem, és a könnyebbel kezdem: 

 

 Eszik-e osztrigát ott Oléron szigetén (ha még mindig ott van), még akkor is, ha a 

május nem -r betűs hónap?   

    

   Egy kicsit nehezebb: 

 

 Jelenleg már tudom, hogy ki kell szűrnöm az igazat és a hamisat mindabból, amit ön 

magától elmesélt nekem. Vannak dolgok, amelyeket nem hiszem, hogy képes lett 

volna kitalálni. Hiszek például Philémonban. Vannak olyan dolgok, amelyeknek nem 

igen van jelentőségük, de amelyekről szeretném tudni, hogy félrevezetett-e, hogy 

kitalációk-e, mert olyan jól ki vannak találva! Így például az egyik levelében írja, hogy 

teljesen egyedül énekli sanctus, sanctus!, miközben nekem ír és öntögeti magának a 

kis pohár snapszokat. Annyira előttem van a jelenet. Kérem, mondja, hogy ez igaz! 

    

   Jönnek az egyre keményebbek: 

 

 Mi történt abban a kolostorban ötvennégy évvel ezelőtt? 

 

   És végül a szuperbingó kérdés (Bizonyára már kitalálta, avagy rájött az előzőből. De 

tévedés esetén, egy szinonima szótár vagy egy DVD lesz, tartsa ezt szem előtt): 

 

 Adeline, honnan vette azokat a leveleket, amelyeket elküldött nekem abban a nagy 

borítékban? 



 

   Hogy teljesen befejezzem a levelemet, az arrogáns macskámról pár szó: nem jött haza már 

ötödik napja, és ma délután megjelent itthon soványan, kiéhezve, szomjazva, porosan. 

Gondolom, valahová be volt zárva. Nem tudom, ő örült-e, de én örültem, hogy újra látom. 

Íme, egy okkal többet találtunk arra, hogy érdemes élni. Az ötödik ok volt, hogy megtalálni 

valamit, amit elveszettnek hittünk, a hatodik az lesz majd, hogy megtalálunk valakit, akit 

elveszettnek hittünk, a macskánkat például. 

 

   Ölelem. 

 

   Kedvem lenne ellátogatni a szigetére. 

   Marie-Pierre 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak  

                                                                                                                               2013. május 4. 

 

 

   Pierre-Marie! 

   Hajnali 3 óra 12 perc van és éppen most fedeztem fel az üzenetét, amelyet fél egykor 

küldött. Nem gyakran történik meg velem, hogy megtöröm az álmatlanság óráit, de most 

igazán nagyon érdekelt voltam abban, hogy bekapcsoljam a számítógépemet! Holnap jobban 

látok majd a nappali fénynél írni, és kétségkívül nyugodtabban. Most épp csak annyit, hogy 

szinte felkiáltottam, amikor olvastam: 63 000 euró!! Véra lecsapolt 63 000 eurót az ön 

számlájáról!?!? Szerencse, hogy ültem az ágyamon, mikor az üzenetét olvastam, és hátraesés 

közben nem tudtam semmimet eltörni. Te jó ég, Pierre-Marie, ez hatalmas összeg! 

 

   Most, az éjszaka közepette, egy kissé zavarosan és komoran, nem is tudom, mi sokkol 

legjobban. Az ön nyeglesége? Az akaratlagos vaksága? Véra, ahogyan lépésről lépésre 

összegyűjti a batyuját az ön szeme előtt és az ön háta mögött? A hallgatása a rendőrök előtt? 

A szégyene? 

   Mindez engem duplán érint, azt hiszem. És most már minden megvilágosodik, minden 

részlet tökéletesen stimmel! Ebben a korai órában, nem vagyok olyan állapotban, hogy 

elmagyarázzam önnek, ez a közlése miért szédít meg ennyire, de meg fogom tenni, 

természetesen. 

 

   Ezek után, nem biztos, hogy az álom visszatér, de megpróbálom a lehetetlent. Az 

éjjeliszekrényemen van egy halom könyv, amelyek a bölcsesség útja felé terelnek, a Tantra 

például, amelyben a szerző elmeséli a tanulás hosszú hónapjait egy indiai nő, egy tantra 

mester mellett, azért, hogy elérje a felső tudati állapotokat. Ez a könyv elbűvöl engem, 

ismeri? Annyira szeretnék képes lenni arra, hogy csak lélegezzem, éppen csak lélegezzem, 

semmi másra nem gondolva! 

 

   Mégis csak forralok egy kis vizet és iszom egy csésze álmot hozó valeriána és narancsvirág 

keveréket, ez mindig jót tesz. 

   Huszonegy hónap. Nyolcvannégy hét. 63 000 euro. Ha lenne ennyi készpénzem, tudja, mit 

csinálnék, Pierre-Marie? 

   Rögtön elszöknék a Himalájára, hogy kérjem a beavatásomat a tantrizmusba. 



 

   Töltse jól az éjszaka végét! 

   Adeline 

 

 
 

Pierre-Marie-tól  

Adeline-nek 

                                                                                                                               2013. május 5. 

 

 

   Adeline! 

   Köszönöm! 

   Biztosan azt kérdezi, vajon mit köszönök? Nos, hát hogy megnevettetett ezzel a kidobott 

63 000 euróval! Elképzeltem önt hálóingben (tévedek?), hátraesve az ágyon, nagyra nyitott 

szájjal, kiguvadt szemekkel, elképedve az elképesztő összeg által, és ismételgetve mindenféle 

hangszínen skálázva: 63 000 euró!!! Hatvanhárom ezer euró!!!  

   És ez engem megnevettetett. Ez az első alkalom, hogy beszélek erről két és fél éve, és azért, 

hogy nevessek rajta. Nos, igen: köszönöm. Ön megszabadított egy tehertől, kihúzta a 

halszálkát a torkomból, mint a mesében, megragadta a nagy és mutatóujjával, és kitépte, 

anélkül, hogy nekem fájdalmat okozott volna. Ön egy szent tanácsadó, mondhatom 

nyugodtan! Ön úgy gondolja, hogy már nem ad tanácsokat másoknak, de ez jól működik 

velem! 

   Köszönöm. 

   (Ezt tehát elmondtam, és köztünk szólva, 63 000 euró talán szép kis összeg, de sokaknak ez 

alig egy havi bére, ne felejtse el. Mi kis halak vagyunk, Adeline.) 

   Ebben az órában, hajnali 5 óra 30 perc van, ön bizonyára már elaludt, a gyógyteái hatására, 

én viszont már felébredtem, betakarom önt, hogy védjem a hidegtől, és lábujjhegyen kiosonok 

a szobájából, hagyom önt édes álomba merülni, amelyben a 100 eurós bankjegyek lassan 

szálingózva földet érnek, mint a hó a Himaláján (bravó, Sotto, egy kissé szokványos, de nem 

rossz!). 

 

   Az ön új erőre kapott páciense: 

   Pierre-Marie 

   Ui: Nagy megdöbbenésében figyelmen kívül hagyta a kérdéseimet. De nem baj, legyünk 

tantrikusak és mondjuk, hogy előttünk az örökkévalóság. 

 

 
 

Adeline-től  

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                             2013. május 5. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie! 

   Az álmatlanságomnak a relaxációs gyakorlataim vetettek véget (hálóingben, igaza van – és 

sötét színűben, pontosítok), de nem sikerült sokáig aludnom. Nem tudom, hogy az álmosság 



hiánya vagy az ön által megtudott dolgok tesznek-e idegessé, annyi bizonyos, hogy amint 

felébredtem, szívembe belehasított a gondolat: te jó ég, milyen nap van? Május 5-e, nem? 

Nos, engedje meg, hogy jelenleg mellőzzem ezt a mocskos történetet a pénzről, és egy nagyon 

szokványos, de őszinte kívánsággal kezdjem ezt a levelet: szívből kívánok önnek csodálatos 

születésnapot. 

   Mit fog csinálni ma, hogy megünnepelje a 61. tavaszát? Hihetetlenül nagy családjának egy 

része ön körül lesz? Ha nem, tékozló macskája át fog-e alakulni hercegnővé és készít-e önnek 

egy sütit? (Tudja, mint a Szamárbőr dalban, «készítse az ön… készítse a tésztát».) Remélem, 

legalább nyávog valami kedveset macskanyelven és dorombol majd a térdein. Ha én az ő 

helyében lennék, ezt tenném. De mivel nem vagyok macska, önnek sokkal jobb lesz, ha 

visszatartom magam attól, hogy felmásszak a térdeire, ön ugyanis eltiprás általi halált 

kockáztatna ezzel! Egyébként, ha arra gondolok, hogy egy teljesen őszinte beszélgetést 

kezdünk mostantól, és hogy függőben hagytam a kérdést, íme, a válasz, amit várt: 83. 

legalábbis ennyit mutatott a mérleg, mielőtt ide jöttem. Talán leadtam néhány grammot azóta, 

mert természetesen van kerékpárom (a kedves hölgy, akié a vendégszoba, kölcsönadja nekem 

az övét), és minden nap tekerek erdőkön és mocsaras vidékeken át néhány órát. Honnan 

találta ki? 

   Piere-Marie, megígértem, hogy válaszolni fogok minden kérdésére, legyenek azok pirosak, 

fehérek, bingó vagy szuperbingó, készen arra, hogy leessek a létráról. De még ezelőtt, csukja 

be a szemét egy pillanatra és próbáljon elképzelni egy nagydarab, inkább sovány nőt, a maga 

1,77 méterével és 83 kilójával, amint teker egy ócska, a tengeri só által megrongálódott, 

háromsebességű antik cuccal, és aminek az első kereke könnyedén fedett. Most kezdje 

elindítani ezt az izét egy homokos tengerparton, ahol állandóan fúj a szél, természetesen 

mindig szembe. Képzelje el továbbá, hogy ez a nagydarab inkább sovány nő rendszerint egy 

doboz cigarettát szív el naponta, és választ talál egy másik kérdésére: ha erre a szigetre 

eljöttem, az azért van, hogy szenvedjek! 

   Aligha tréfálok. Tudja, Philémon halála után, a válásom után attól, akit piszok alaknak 

hívtam, és a hosszú depresszióm után nagyon sok kilót leadtam. Siralmas állapotban voltam, 

mindenféle téren, egy dolgot kivéve: az ifjú korom óta először újra egy vékony nőt mutatott 

az árnyékom. Sikerült megőriznem hosszú évekig, nevezetesen azzal, hogy nagyon sokat 

sportoltam abban az időben, amikor az édesanyámmal éltem Le Cloître-ban. De vigyázat, nem 

szalontánc volt ez, ugyebár? Igazi sport volt: gyaloglás, úszás, és még evezés is a Loire 

folyón. Igazi sportfüggő lettem és az erőfeszítés elkábított. És aztán, az utóbbi évek 

eseményei (rákényszerülök, hogy beszéljek ezekről önnek), újra felébresztették bennem a régi 

aggodalmakat, és egy csapásra abbahagytam mindent. A futást az evésre cseréltem, és egymás 

után szedtem fel a kilókat. 

   A depresszió kapcsán, beszélt nekem az altatókról, amelyeket Véra házi patikájában talált. 

Én is nagyon jól ismerem ezeket az átkozott pirulákat, és megértem (ó mennyire), hogy 

szüksége van rájuk, de legyen óvatos mégis, ne tévesszék meg! Ha kéri, elküldöm önnek az 

új, mágikus hatású, gyógyteáim receptjeit, amelyeknek majdnem ugyanaz a hatásuk, 

biztosítom önt! 

   El nem tudja képzelni, mennyire örülök, hogy olvashatom sorait és írhatok önnek, Pierre-

Marie. Még akkor is, ha be kell vallanom a dolgokat, amelyeket eltitkoltam, az örömöm 

határtalan. És ez nyilvánvalóan a 6. számú oknak köszönhető: megtalálni valakit, akit, azt 

hittük, elveszítettünk. Amikor elküldtem önnek februárban a nagy borítékot, vastag 

csomagolópapírban, nem gondoltam arra, hogy milyen fontos lesz majd ön az életemben, még 

ha, önnel ellenkezőleg, tudtam is, hogy összetartozunk, ön és én, mindketten védekezve.  

   Még mielőtt túl messze mennék, be kell vallanom az első, fontos hazugságot. Nem Mozartot 

és a sanctus, sanctus-t érinti, mert valóban énekelek egyes egyedül és tele torokkal, különösen 

esténként, amikor kinyitok egy üveg valamit. Nem, ez a hazugság az életkoromra vonatkozik. 



Amikor azt írtam önnek, hogy 34 éves vagyok, nem azért volt csupán, hogy fiatalítsam 

magamat, nem tisztán kokettálás volt a részemről. Az igazság, hogy szükségem volt arra, 

hogy kitöröljek kilenc évet az életemből. Meghagyom önnek a számolás örömét, és meglátja, 

hogy elegendő megfordítani a két számjegyet, és megkapja a valódi koromat.  

   Ez a kilenc év, amit el akartam törölni, megadja a választ az ön bingó és szuperbingó 

kérdéseire, nevezetesen az összes közül a legfontosabbra: hogyan kerültek Véra levelei a 

kezembe. 

   Nem «kerültek», hogy őszinte legyek. 

   Akartam ezeket a leveleket! Felkutattam azokat és elloptam. 

   Mint ön, először, amikor magam előtt tartottam ezt a vaskos csomagot, rettenetes félelmet 

éreztem. De mint ön is, tudtam előre azt, hogy mit találok benne, és hogy «az» le fog engem 

gyűrni. Ez a pillanat bevésődött az emlékezetembe, a pontos megfelelője az ön földet rengető 

tragédiájának 2010. október 28-án. Számomra ez 2009. november 17-e volt. Egy kedd. 

Marseille-ben történt, egy jeges és szeles napon, amikor a misztrál szél elűzte a felhőket. Az 

ég kristálytiszta volt, és ragyogóan sütött a nap. Emlékszem, hogy nagyon nem odaillőnek 

találtam ezt az eget és ezt a napsütést… Mint ha az istenek gúnyolódtak volna velem, a 

bánatommal. 

   A vonaton, ami elrepített Marseille-ből azon a napon, úgy tettem, mint ön: átfutottam a 

szememmel Véra negyvenhét levelét, de csak egyetlen egyet tudtam végig olvasni, sírtam a 

Saint-Charles pályaudvartól a Lyon-i pályaudvarig. Emlékszem a tekintetekre, ahogyan 

néztek rám a szomszédos helyeken ülő emberek. Rettenetesen zavarban voltak, de senki nem 

mert egy szót sem szólni hozzám. Azt, aki megkockáztatta volna, azt hiszem, megharaptam 

volna.    

   Annyi mondani valóm van, hogy szinte kavarog a fejem. 

   Tartok egy kis szünetet. Egy erős kávéra van szükségem: a Saint-Trojan PMU kis bárjában 

iszom majd meg, ahová minden reggel megyek. Mivel nem esik az eső, kiülhetek a teraszra és 

elszívok néhány cigarettát, miközben hallgatom az őslakosok beszélgetését. Tudja, hogy ide 

járnak rendszeresen pineau Charentes bort inni reggel 9 órától kezdve? Addig, ameddig nem 

vagyok ott, van reményük erre! 

 

   Íme, itt vagyok újra, készen arra, hogy folytassam ezt az elengedhetetlen fejtegetést. De a 

kávéház teraszán ülve az imént mégis átgondoltam néhány dolgot: most a születésnapján 

vajon jogos-e, hogy önre zúdítsam az igazságaimat teljes egészében? Őszintén, nem hiszem, 

hogy ez ajándék lenne önnek.  

   Nyugodjon meg, nem hátrálok meg a feladattól. Erre készülök már a legelső alkalom óta, 

amikor ön vette a bátorságot és beszélt nekem Véráról az e-mailjeiben. Egyszerűen csak 

tudnom kell, hogy van-e kedve mindezt elolvasni éppen ma? 

   Lehet, hogy elment sétálni? Tudom, hogy az évszak már nem kedvez a hócipőnek, de 

szívesen képzelem azt, hogy éppen jár valamerre, és nem szeretném elrontani ezt a napot. 

   Elküldöm tehát a vallomásom kezdetét (én már csak ilyen diszkrét vagyok), várom a 

szabadot jelző zöld lámpát, és addig elmegyek megnézni a tengert. Mondtam már, hogy kicsi 

szobám ablakából is lehet látni? Nagy luxus számomra, hogy minden nap gyönyörű a 

panoráma, annál is inkább, mivel a szobám keletre néz. Tegnap a napfelkelte csak úgy izzott. 

   Három dolog mégis, mielőtt elbúcsúzom. 

   Először, amikor elégette Véra leveleit, azt tette, amit nekem is kedvem lett volna megtenni. 

De az volt a benyomásom, hogy elpusztítok valamit, ami nem az enyém. Önnek inkább 

jogában állt, hogy tudomást szerezzen a létezésükről.  

   Másodszor, allergiás vagyok az osztrigára. Itt szuronycsigát eszem és halat. 

   Harmadszor, hogy el tudjam mesélni önnek, mi történt ötvennégy éve Le Cloître-ban, 

először el kellene magyaráznom, hogyan halt meg az anyám, de ez nem a szuper bingó 



kérdés. A szuper bingó kérdés inkább ez lenne: kicsoda ön Adeline? Mert, amint már 

bevallottam önnek félszóval, Adeline Parmelan nem létezik többé ebben a másik Adeline-ben, 

abban, aki aláírja ezt a hosszú levelet. 

 

   Adeline Pelletier 

   Ui: Mi a kedvenc étele Pierre-Marie? 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                               2013. május 7. 

 

 

   Kedves Adeline! 

   Tudja, mi a jó hír? Az, hogy továbbra is szólíthatom Adeline-nek. 

   Köszönöm, hogy felköszöntött a születésnapomon. Nem történt semmi különös az esemény 

kapcsán. Még tízen sem voltak! Éppen csak az unokáim telefonhívásai és képeslapok a 

postaládában. Különösen azokat szeretem, ahol a kis feladók először megvonalazzák 

ceruzával, aztán kiradírozzák azokat a vonalakat, amelyek segítettek nekik egyenesen írni. 

Még egy-két jól kiválasztott helyesírási hiba és én el is érzékenyültem. 

   A születésnapi vasárnapot az idősebb fiammal, Nicolas-val töltöttem, akinek óriási jó 

tulajdonsága, hogy nyugodt ember. Szétszedtük a régi, fából készült teraszomat. Igen, 

használhatom a fúrógépemet vasárnap, mivel az első szomszéd több, mint ötszáz méterre 

található, másrészt pedig vallási meggyőződésünk nem tiltja, hogy ezen a napon dolgozzunk. 

A deszkák alatt harmincöt éve (Nicolas ennyi éves vagy majdnem) elveszett tárgyakat 

találtunk, pénzérméket, természetesen tollakat, de még fésűket is, fülbevalókat, füzeteket és 

főként játékokat nagy mennyiségben: mindenféle alakú és színű figurákat, mágneseket, 

gyöngyöket, kártyákat (a zenész családjába kérek
17

), kis műanyag késeket babakonyhához. 

Időnként Nicolas megszólalt nézd, apa, emlékszem erre az izére, és egy palaszürke varázstőrt 

mutatott. Én is emlékeztem rá. Délben, virslit ettünk a konyhában és megittunk egy üveg 

bordóit. Igen, határozottan jó születésnapi vasárnap volt. 

   Már csak az új teraszt kell megcsinálnom, a saját ritmusomban az elkövetkező napokban.  

   Ezt a kérdést kicsoda ön? a következő levelemre tartogattam, de ön megelőzött. Igaza volt. 

Nagyon kell, hogy világosság legyen. 

   Megértettem most már a következőt Adeline: nem mi vagyunk saját történetünk hősei.  

   Nekünk, önnek és nekem, csak másodrendű szerepünk van. A két főszereplő bolondabb, 

romantikusabb, szenvedélyesebb, és mindenesetre izgalmasabb, mint mi. Képesek voltak 

eszeveszetten szeretni egymást, felégetni az életüket, elhagyni egymást (miért? nem tudom), 

elmenekülni máshová, és huszonhét év után ismét találkozva, mindent újra kezdeni. Képesek 

voltak velünk élni, önnel és velem, aztán elhagyni minket, eltűnni, képesek voltak vállalni a 

kegyetlenséget velünk szemben. Nem ésszerűek. A hősök nem ésszerűek. Nem tudnak 

megelégedni a gyógyteával (bocsásson meg) sem az 1000 euróért játékkal 12 óra 45-kor, sem 

az óraütések zajával, miután a gyerekek elhagyták a házat. A tűz kell nekik és az esztelenség. 

Mellettünk csak elhaladtak, egy kicsit úgy tekintettek ránk, mint akikkel néhány évnyi űrt 

kitöltenek, és elfordultak tőlünk. Láttuk őket áthaladni az életünkön. 
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 Utalás egy kártyajátékra, a 7 család játékra, ahol az a győztes, aki elsőként megszerzi és 

kirakja egy család (zenész, cirkusz, állatok családja…) összes lapját. 



   Nekünk az marad, hogy gyógyítsuk be a sebeinket. De én mindig szerettem javítani: eltörött 

játékokat, rosszul megírt oldalakat, tévútra ment barátságokat. Ön is, aki járatos a szavak és a 

fájdalmak világában, ön a tanácsadó. És itt az ideje, hogy alkalmazza önmagára nézve is a sok 

jó téteményt, nem? 

   Mit akarok még tudni, kérdezi tőlem. Mit kell még önnek kifejteni számomra? Nem sok 

mindent. Amikor olvasok egy regényt, utálom, amikor a szerző a kétharmad részénél kezdi 

bontogatni a hogyannak a miértjét. Ez bennem azt a benyomást kelti, hogy a mulattatásnak 

vége van, vagy az utazásnak, amit a kezei között tartott, és kezdi nekünk magyarázni a fekete 

táblán a játékokat, amelyeket játszottunk és a tájképeket, amelyeket láttunk. És ezzel elveszi a 

báját a regénynek.  

   De mégis: 

   Mennyi ideig volt a felesége annak az embernek? Vele élt Le Cloître-an? És az édesanyja 

szerepe mindebben? És miért használja a miértet az azért, mert helyett a március 4-én kelt 

levelében. Azt írja: … elmentem szépítkezni. Számomra ez egy próba, miért csúnyának ítélem 

meg magamat, még ha némely férfi és nő igyekszik is meggyőzni az ellenkezőjéről. Ez az olasz 

nyelvre jellemző sajátosság, egy hiba (az egyedüli) amit Véra elkövetett. Amikor ezt 

olvastam, érzelmi sokkot kaptam, mint ha Véra hirtelen megjelent volna előttem, és azt 

mondta volna, lehajtott fejjel és azzal a csodálatos akcentusával: visszajöttem, miért nagyon 

hiányzol. 

   Önre bízom a választást, hogy mit szeretne még erről elmondani. És azt is, ahogyan el 

akarja mondani. Véra negyvenhét levelében talán van valami, amit nekem is tudnom kéne? 

Most, hogy elégettem azokat, csak az ön emlékezetében élnek. 

 

   Ölelem: 

   Pierre-Marie 

   (83 kg, ez huszonhárommal kevesebb az enyémnél, engem nem befolyásol.) 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                               2013. május 9. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie! 

   Úgy vettem a levelét, mint egy bonbon. A nyelvemre helyeztem, és aztán hagytam, hogy 

szép lassan elolvadjon a tegnapi nap folyamán, a kedvenc sétáim közben. 

   Az íze hol édes volt, hol kesernyés, változó, mint az ég. A szavai velem voltak akkor is, 

amikor sétáltam a virágzó rekettyebokrokkal tele fenyőerdőben és a füves dűnéken, a sziget 

nyugati partja mentén. Mialatt a papírsárkányokat néztem, és egy vitorlásversenyt is láttam, 

elképzeltem önt, amint éppen a teraszát építgeti. Bizonyára igaza van, mi nem lángolunk 

eléggé, nem vagyunk eléggé bolondok ahhoz, hogy regényhősök legyünk. Ön, a fúrógépével, 

én az ócska biciklimmel. Ön, az amatőr régész, a kis műanyag kincseivel, és én a magányos 

kóborlásaimmal, miközben cipelem a bánatomat, elveszve a C zóna vakációzói között. 

Nagymértékben hiányzik rólunk a tolldísz. És mégis én úgy szeretem magunkat! Annyira 

szomorú leszek, azon a napon, amikor el kell hagyni egymást.  



   Levelében az ön által használt hangszín melankolikussá tett, mint ha az út végére értünk 

volna. Az ön szelídsége tesz lehangolttá. Úgy tűnik, nem haragszik rám, de senki másra sem. 

Fáradtnak tűnik, és rettegek attól, hogy még fáradtabbá teszem, ha felkavarom azt a kissé már 

leülepedett vizet, amiben Vincent és Véra merített el bennünket. 

   Reggel óta keresek valami lángoló és hősies dolgot, amit írhatnék önnek. Annyira szeretném 

elkápráztatni önt, fellelkesíteni újra! De ehhez ki kellene találnom valamit, márpedig, még ha 

ön végül is jobban kedveli a kitalált történeteket a valódinál, megígértem, hogy nem hazudok 

többé.        

 

   2003-ban találkoztam Vincenttel. A körülményeket már ismeri, elmeséltem időközben, csak 

Vincent-et az 1,95 m Romain-né változtattam át, aki nem létezik. Soha nem volt bankár az 

életemben, de a többi szóról szóra igaz. Vincent egy barátnőmnek a testvére volt (még most is 

az), akit gyakran meglátogattam akkor, amikor az anyámmal éltem Le Cloître-ban. Az a 

siralmas este, amikor végül a plüss Micky egerek között találtam magam, pont úgy zajlott le, 

ahogyan leírtam, a folytatás szintén. Több mint tíz éves emlékek.  

   Azt már nem volt időm elmondani, hogy a színházi este után, a nálam lezajlott vacsora után, 

Vincent jótéteményként lépett be az életembe.  

   Vincent kedves alak volt. Tudott meghallgatni másokat, szánt rá időt, hogy megértse azt, aki 

vele szemben ült. 

   Akkortájt gyakran ült vele szemben egy 33 éves nő, nagy, barna, egy korábbi elhízott, aki 

sportossá vált, egy régebbi depressziós, aki derűs lett, és készen állt arra, hogy visszatérjen az 

életbe kilenc Le Cloître-ban eltöltött év után.  

   46 éves volt, egy építkezési vállalatnál dolgozott Párizsban. Életemben másodszor is ott 

hagytam az anyámat és elmentem, hogy vele éljek, a 9. kerületben. 

   Az elkövetkező évek folyamán csak egy dolog volt, amin vitatkoztunk: a gyerek. A 

születésnapok jöttek-mentek, egyik a másik után, én meg voltam győződve arról, hogy 

megtalálom az okot, még mielőtt késő nem lesz számomra. 36, 37, 38 éves lettem. A méhem 

üres maradt, egyedüli fantomként őrizve Philémon egyre halványuló és távolodó kis alakját.  

   2008 kezdetén, amikor a vágyam már szinte lidércnyomássá vált, az építkezési vállalat, ahol 

Vincent dolgozott, megnyert egy versenyt egy hatalmas projektre, Marseilles-be. Olyan 

lelkesedéssel vetette bele magát a kalandba, ha látta volna, Pierre-Marie! Mondanom sem 

kell, hogy ennek az építkezési telepnek a felelőseként arra kényszerült, hogy a munkaidejének 

felében ezer kilométerre éljen az otthonunktól! Mi ez, ha nem menekülés? 

   Abból következtetve, amit Véra leveleiből megértettem, ennek a nyárnak a végén látták 

viszont egymást. Hogy véletlenül találkoztak, vagy sem, nem számít. Véletlenek nincsenek, 

csak alkalmak.  

   A 2009-es év számomra egy rémálom volt. Vincent egyre többet tartózkodott Marseilles-

ben, elfelejtett hazajönni bizonyos hétvégeken, és kezdtem megérteni, hogy megcsal. 

Legalább ön, a vaksága miatt megmenekült ettől Pierre-Marie: attól, hogy a megaláztatás egy 

szaglászó, kíváncsi kis döggé változtassa át. De én az lettem. Egy kártékony állat, aki aláássa 

a másik életét és a másik ocsmányságaiból táplálkozik. Egészen addig a napig, amikor 

elloptam a Vincent által Marseilles-ben bérelt átmeneti lakásának kulcsát. Meggyőződve 

arról, hogy azon a napon Párizsban tartózkodott, én szálltam fel a vonatra. 

   Azon az estén vissza is tértem a levelekkel. Hazamentem, a kulcsokat visszatettem a kabátja 

zsebébe, ahonnan elemeltem, és egyedül maradtam a szobai szekrényünk tükre előtt, feldúltan 

és eszelősen. A tükörből a féltékenység által megöregedett, megcsúnyult, kövér és szomorú 

nő nézett vissza rám. Hogy Vincent ne találjon rám ebben az állapotban, betettem néhány 

holmit egy táskába, beledugtam a leveleket a közepébe, firkantottam pár szót, és elindultam 

az egyedüli menedékbe, amit ismertem: Le Cloître-ba. Az anyám szoknyája mellé. Most is.  



   Hajnali egy óra volt, amikor megérkeztem. Mint 1994-ben, az anyám befogadott és nem 

kérdezett semmit. Felvett egy otthoni ruhát, begyújtott a kandallóba, aztán megkínált egy 

pohár itallal, egy másodikkal, egy harmadikkal… Zenét kapcsolt be, és hagyta, hogy sírjak a 

kanapén. Egy szót sem tudtam kimondani. Az egyetlen dolog, amit csinálni tudtam, hogy 

elővettem a leveleket a táskából. Az alacsony kis asztalra dobtam azokat és halálosan 

részegen lerogytam egy ágyra. 

   Másnap a levelek nem voltak az asztalon. Amikor, megkérdeztem az anyámat, hová tette el 

a leveleket, egyszerűen csak egy kis kupac halomra mutatott a kandallóban. Szerelmi bánat 

dolgában az anyámnak megvolt a maga osztályrésze. És nem azért hozott a világra, hogy 

lásson engem, amint keresztre feszítenek. 

 

   Ó Pierre-Marie, mérlegelve most mindezt, az a kellemetlen benyomásom van, hogy 

szenvedést okozok ezzel önnek. Kétség kívül jobban tenném, ha hallgatnék, ha hagynám a 

teraszával, az 1000 eurós játékával, az oly nyugodt fiával, a kalandozó macskájával 

foglalatoskodni. Az egyetlen ok, ami arra buzdít, hogy folytassam, nem túl becsületes: 

szükségem van önre. 

   Nyilvánvalóan tartozom az igazsággal, de milyen árat képes ön fizetni azért, hogy hallja? 

Mit tulajdonít ön egy 43 éves nőnek, aki végképp gyászolja az anyaságot, egyedül van Oléron 

szigetén, várva, hogy megszabaduljon a zárdájától, ahol nem akarja úgy végezni, mint az 

anyja. Mennyiben érinti önt ez végül is? 

   Sajnálom a francia nyelvi hibát, ami becsúszott az egyik üzenetembe. Megértem, mennyire 

szíven ütötte ez önt. Megértem, milyen bolond gondolatok fordultak meg a fejében abban a 

pillanatban! De ez csak egy hiba volt, semmi más, Pierre-Marie. Talán egy szemét? Vagy 

mivel nincsenek véletlenek, talán annyira átvettem Véra stílusát, hogy éppen ugyanazt a hibát 

követtem el, amit ő. Mert, természetesen az anyám nem égette el a leveleket, egyébként 

hogyan tudtam volna elküldeni önnek? Meg kellett halnia ahhoz, hogy megtudjam a titkait. 

Meg kellett halnia ahhoz, hogy felfedezzem az ön létezését, az ön könyveit. Meg kellett halnia 

ahhoz, hogy egy adott pillanatban az ön barátja lehessek.  

   Mindennek ellenére maradhatok még egy kicsit a barátja? 

   Küldök önnek Pierre-Marie néhány szemcsét az Oléron-i sóból: abból, ami a mocsarak 

mellett található, de a szemhéjon is fellelhető bizonyos estéken, amikor a lemenő nap fénye 

elviselhetetlenül lágyan veszi körül a dolgokat. 

   Vigyázzon az ujjára, egy elvétett kalapácsütés könnyen megtörténik. És írjon nekem! 

 

   Az ön Adeline-je 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                             2013. május 11. 

 

 

   Kedves Adeline! 

   Ne féljen, nem használok kalapácsot, fúrok. Ön nagyon jól ír, néha már annyira, hogy 

felteszem a kérdést magamnak, ki az író kettőnk közül! 

   A hazugságai a koráról, a múltjáról nem érdekesek számomra. Ezek csak díszletek, 

amelyekbe ön felöltöztette a mondanivalóját egy bizonyos pillanatban a mi történetünk 



szükséglete szerint. Most a sajátjába öltözött, de ez is igencsak ön, aki benne rejtőzik és ön 

változatlan. A lényeg ugyanaz: Philémon és az édesanyja. 

   Mert ők ketten a lényeg, az egyik gondozta-ápolta önt negyvenkét éven át, és a másikat ön 

gondozta tizenhét napig, az egyik kétszer is befogadta önt, amikor kétségbeesett volt, és a 

másik, aki megpróbált élni tizenhét napig és ugyanolyan holtan hagyta itt önt, mint amilyen ő 

volt, ők ketten maradnak az ön életének csillagjai, az egyedüliek valójában, ugye? 

   Sajnálom a bankárját, természetesen. Igencsak megnevettetett! Az ön Cédric testvére 

kevésbé tetszett. Tényleg, ő valóban létezik? Mivel most az igazság játékát játsszuk, úgy tűnt, 

hogy egy kissé zsúfoltra sikerült az a sanyarú húsvéti hétvége. Kétségeim támadtak, bevallom, 

a folyamatos katasztrófák kapcsán, amiről Robert Lamoureux kacsája jutott az eszembe, 

tudja, az, aki mindig élénk. De nem érdekes, szeretem, amikor történeteket mesélnek nekem, 

és ha jók, akkor igazabbak lesznek, mint az igaziak, kevésbé felejtjük el azokat mindenesetre. 

Ily módon alkotjuk újra a múltunkat, gondolom. 

   Véra hazugságai ellenben nem hogy elragadtatnának, egyenesen sértenek. Ön azt mondja, 

hogy nem haragszom senkire. De igen, rá haragszom. 

   Ennek kapcsán befejezem azt, amit elkezdtem, amikor elégettem a leveleket: a 

számítógépem kukájába tettem a fényképet, amit ön küldött. És kiürítettem a kukát. A 

számítógépem, mielőtt helyrehozhatatlan tettet hajtott volna végre, megkérdezte: Valóban 

végleg törölni akarja ezt a dokumentumot? Megköszöntem a figyelmeztetését és ráklikkeltem 

az igenre. De előtte még utoljára jól megnéztem ezt a képet. Megnagyítottam a képet, a két 

árnyékra összpontosítva, amelyeket a héttérben lehet látni, jobbra, az árkádok alatt, azt a 

hölgyet bézs színű kabátban és azt a magas férfit, aki a karjában tartja. Minél inkább 

közelítek, a kép annál zavarosabbá válik. Nem lehet biztosan kivenni az alakokat. És mégis 

biztos. Szinte hallani lehet a szavaikat, amelyeket mondanak és a csókjaik neszét. Arra 

gondoltam, hogy nem tehetek semmit ott, az intimitásukkal szemben és hogy ez már nem rám 

tartozik. És ráklikkeltem az igenre. Valóban igen és végképp. Tegyen ön is így Adeline! 

Hagyjuk őket békén! 

   És ha mégis gondolnunk kell rájuk, azt tehetnénk azért, hogy jóváírjuk nekik a következő 

dolgot, ami nem semmi: lehetővé tették nekünk, hogy találkozzunk, ön és én. Ez soha nem 

történhetett volna meg nélkülük. Sem az édesanyja nélkül. Mert feltételezem, ő jelezte önnek, 

hogy Véra egy nagy író felesége. 

   Tegnap befejeztem a teraszt. Jól sikerült és büszke vagyok magamra. Már délután tudok is 

hencegni ezzel, mert Nicolas jön a hétvégére a feleségével (szintén nyugodt, mint ő) és a négy 

gyerekével (igen, nyugodtak, hogyan találta ki?). Mivel októberi időjárás van itt, harirát fogok 

nekik főzni. Ez egy marokkói leves, finoman ízesítve bárányhússal és tíz különféle 

zöldséggel. Imádják, még a kicsik is. Szeretem a zajt, amikor a kés élével szeletelem a 

póréhagymát, a zellert; a hús szagát, amikor pirul; a fűszerek illatát és az egésznek a 

bugyogását, amíg lassú tűzön meg nem fő. Nos, akkor mondjuk megtaláltuk a hetedik okát 

annak, hogy az élet miért szép: ráérősen főzni azok számára, akiket szeret az ember, 

miközben hallgatja a rádiót. 

   Mesélje el még, ami maradt a mondandójából Adeline, de ne kínozza magát. Meséljen még 

a szigetéről és használja ki, hogy ott van. 

 

Pierre-Marie 

 

 



 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                         2013. május 14. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie! 

   Rettenetesen lehangolódtam szombaton, amikor megkaptam az üzenetét. 

   Lehangolttá tett, amikor elképzeltem önt, a pater familias szerepében, boldogan, mint egy 

kiskirály, a vidám ünnepi asztal végén trónolva, öntve magának egy utolsó pohár 

Boulaouanét, büszke lévén arra, hogy megadta a világnak azt a nagy, nyugodt fiút és a négy 

szép kisgyereket, és még büszkébb arra, hogy megvendégelheti őket.  

   A kép nagy hatást tett rám; három napig emésztettem. 

   Hetek óta, a gyakori levelezésünk egy illúziót keltett bennem. De a torokszorító igazság 

szíven ütött, amikor megláttam az üzenetét: nem voltam (és kétségkívül soha nem leszek) 

vendég az ön asztalánál. Ez a nyilvánvaló dolog megint sarokba szorított, és igaza van önnek, 

amikor arra ösztökél, hogy képzeljem el az életem hátra lévő részét. Vagyis az életemet ön 

nélkül. Az életemet ön után. 

   A bánataim halmozódnak: mi lesz Adeline Pelletier-vel Vincent Pelletier nélkül? Mi lesz 

Adeline Parmelan-nal Viviane Parmelan nélkül és a kolostora nélkül? Mi lesz Adeline-nel 

Pierre-Marie nélkül?  

   Önnek, még Véra nélkül sem volt szükséges, hogy mindent újra kezdjen. Az ön élete szilárd 

alapokra épült és egy teljesen új teraszra; az enyém homokra. 

   Soha senkinek nem fogok ilyen jól írni, mint önnek, ezt tudom. Örömöt jelent számomra, 

hogy legépelem a mondatokat, keresgélem a szavakat, és ez csakis azért van, mert bizonyos 

vagyok abban, hogy ön elolvassa (három pont) és hogy válaszol! Ugyanakkor egy igazi író 

számára, mondja meg, ha tévedek, a címzett nem számít. Az írás gyakorlata közel van az 

onániához, nem? 

   Tehát valami mást kell találnom, hogy értelmet adjak az eljövendő éveimnek. Van egy 

irányvonal, figyelje csak meg: kórus, tánc, gyógyteák, meditáció, a szellemiség valamely 

formája, mindezek a kis dolgok, amelyekben egy pillanatra látom a megnyugvást. 

   A szerelem? 

   A férfiak? 

   Igen, persze, nem zárkózom el, de jelenleg túlságosan félek, hogy újra beleesek a saját 

csapdámba. 

   Attól a naptól, amikor tudomást szereztem Véra létezéséről, állandóan kísértett az a 

gondolat, hogy lássam őt: kellett, hogy tudjam, milyen ő. Barna volt-e, mint én, vagy az a féle 

szőke szépség, akitől az ember hátán a szőr is feláll. Nagy és stramm volt-e, vagy inkább 

vékony és törékeny, mint egy baba? A szeme, a haja, a járása, a kora, mindent tudni akartam 

az ellenfelemről. 

   2010 februárjában készítettem a képet Lyonban, ahol Vincent és Véra szokás szerint 

találkozott. A szálloda neve megjelent a levelekben, és nem volt szükségem arra, hogy 

lejegyezzem, jól emlékszem rá. Nem tudom, hány órát töltöttem el az utca végén, az autóban 

rejtőzködve. Még ma is le tudnám pontosan rajzolni a helyszín térképét, a villamos vezetékeit, 

a sínt, az utcai lámpákat.  

   Ott láttam őket együtt. Vincent-t Vérával. Vérát Vincent-nal. Rányomtam a nagyítás 

gombra, és ők eltűntek a hotel belsejében. Nem gondolkoztam azon, hogy mit csinálok 

ezután. Kövesem őket? Rájuk törjem a szobájuk ajtaját, hogy tetten érjem őket? Bódult 

voltam és teljesen tanácstalan. 



   Elindítottam az autót, és az éjszaka maradék részét végig vezettem. Többször megfordult a 

fejemben, hogy hirtelen megrántom a kormányt, de amikor megérkeztem Párizsba, egyben 

voltam és kissé kijózanodtam. 

   Szégyelltem magam, hogy kémkedtem Vincent után. Annyira szégyelltem, Pierre-Marie! A 

fotót a számítógépemen meghagytam, mintegy a magam megfegyelmezésére. Addig, amíg 

nem használtam, az volt az érzésem, hogy tudom uralni azt az őrültséget, ami rám leselkedett.  

   Amikor utoljára láttam Vincent-t, három bőrönd körül állt. Azt mondta, elutazik, nem jön 

vissza többé, és hogy majd értesít a lakás miatt. Hónapok óta vesztes voltam, de akkor 

valóban ott maradtam a porondon. 

   Az útlevelét elvitte, természetesen. Önnel ellentétben én nem tudtam úgy tenni, mint aki 

nem tudja, hogy a saját akaratából hagy maga mögött mindent azért, hogy egy másik nővel 

éljen, tőlem messze. Hol és Hogyan? Még mindig nem tudom. Mert, amint ön is, vártam egy 

jelet, ami soha nem érkezett meg. Az első időkben lestem a telefonszámláját, a banki 

kivonatait, de ott is ugyanolyan észrevétlen volt minden, semmi jelzést nem tartalmazott. 

Nincs költség, nincs hívás, nincs tartozás, semmi. 

   Amikor ön bevallotta Véra pénzkivételeit, megértettem, hogyan is szervezkedtek. Egy 

ekkora összeggel valamit el tudtak kezdeni, nem gondolja? Egy szigeten esetleg, egy kis 

kunyhóban a Csendes óceán partján? Vincent gyakran álmodozott efféle életről.  

   Időnként, hogy ebből a hosszú kábulatból, amelyben elmerültem, meneküljek kissé, 

elmentem az anyámhoz, és együtt töltöttük a hétvégéket, Le Cloître-ban. Kártyából jósolt 

nekem. Soha nem látta, hogy visszatér. 

   Ő volt az, aki kedvet csinált nekem ezekhez a furcsa ismeretekhez: asztrológia, kártya, 

álmok. Azt mondogatta, hogy minden eszköz jó, ami hozzá enged férni a másik által okozott 

bánathoz és segít abból kijönni. 

   A múlt október 9-én halt meg, miután elesett a pincébe vezető lépcsőn. A fejét beütötte a fal 

sarkába, és az orvos szerint nem nyerte vissza többé az eszméletét. Cédric testvérem talált rá, 

és azonnal felhívott. 

 

   Ezen a télen heteket töltöttem azzal, hogy rendet tegyek a rengeteg kacat között, ami 

felgyülemlik egy egész élet folyamán. Sok irkafirkát égettem el a kandallóban. 

Mindannyiszor, amikor elégettem valamit, a könnyeim eleredtek és már nem is tudtam, kit 

siratok igazán: az anyámat, Vincent-t, az apámat, Philémont? 

   Éppen Karácsony előtt találtam meg a levélköteget. Tudja, hová rejtette el az anyám? Az ön 

két könyve közé: A kastély a ködben és Az elágazás közé. Lassacskán rájöttem, hogy Pierre-

Marie, akiről Véra beszélt, a könyvek borítóján található Pierre-Marie-val azonos, és így 

történt, hogy a levelekről áttértem az ön regényeire, szinte transzban voltam, úgy lebilincselt 

az olvasás. Az anyám aláhúzott bizonyos mondatokat, jeleket rajzolt a margóra, összefirkálta 

titokzatos felkiáltó és kérdőjelekkel. Kereste, hogy talán megtalálja Vincent-t és Vérát a sorok 

között? Nem tudom. Engem pedig, ahogyan haladtam előre, egyre jobban zavart ez a 

kapcsolat közöttünk, egyre inkább szükségét éreztem, hogy megosszam önnel – közvetlenül – 

ezt a bánatot, amit mindketten megéltünk, ki-ki a maga részéről. 

   Egy bánatot meg lehet osztani, Pierre-Marie? Az enyém, minden esetre csökkent azóta, 

amióta írni kezdtünk egymásnak. Fokozatosan átadta magát annak az örömnek, hogy 

megismertem önt, ma pedig már nem is igen számít. És megmondom önnek teljesen őszintén, 

hogy az egyetlen ember, akit félek elveszíteni ezentúl, az éppen annak a nőnek a férje, aki 

elutazott az enyémmel. Nem találja ezt nyakatekertnek? 

   Valószínűleg igen. 

   Nem tudom befejezni ezt a levelet anélkül, hogy el ne mondjak önnek még valamit: valaki 

más is meghalt ennek a nyirkos háznak a pincéjében ötvennégy évvel ezelőtt. Ez a valaki az 

anyám kis testvére volt. Odette előtt, a különleges öreg nő előtt, akiről beszéltem, senki nem 



említette nekem a létezését. A fényképeket, ahol ő is rajta volt, a nagymamám eltűntette. Az 

akkori újságokban megjelent cikkek szerint, a kicsi lement játszani az alagsorban tárolt 

szerszámokkal. És mivel a fantomok gyakran azzal végzik, hogy a felszínre jönnek a mélyből, 

önre hagyom, hogy kitalálja, mi volt a kicsi keresztneve. 

   Késő van és fáj a gyomrom, miután egy kicsit több Pineau-t ittunk a kelleténél a 

vendégszoba tulajdonosnőjével. Mireille-nek hívják. Majd írok róla a következő napokban, ha 

szeretné, és ha van kedve egy kicsit nevetni. 

 

   Ölelem: 

   Az ön Adeline-je     

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                           2013. május 14. 

 

 

   Kedves Adeline! 

   Legszívesebben felpofoznám magam! Egy ostoba szamár is körültekintőbb lett volna nálam. 

Büszkélkedem ön előtt a szépen megterített családi asztallal, amikor ön teljesen egyedül és 

szomorúan szakítja le a szuronycsigát a kagylóhéjról a speciális kis villájával, sőt az is lehet, 

hogy egyszerű fogpiszkálót adnak hozzá! Micsoda figyelmetlenség! Kérem, bocsásson meg! 

   Mégis tudnia kell (próbálom pótolni, amit elmulasztottam), hogy ezek a családi étkezések 

nagyszerű ételekkel, kivételes alkalmakká váltak számomra. Rendszerint, két és fél éve, 

leszűkültek inkább egy doboz szardíniára, és egy joghurtra egyetlen társaságban, az arrogáns 

macskámmal.  

   Furcsa elképzelése van az irodalom gyakorlatának koncepciójáról. Nem, én nem írok a 

magam kedvére. Ha nem publikálnék, én egyetlen szót sem írnék (kivéve Adeline 

barátomnak). Egy sikeres regény fejezete és egy harira leves, ugyanaz: meg akarom 

ajándékozni azokat, akik olvasnak, vagy akik esznek. Éppen csak próbálom a kevés kis 

tehetségemmel megvendégelni őket. 

 

   A tehetségről jut eszembe, fenntartom a véleményemet önről, ne bántódjon meg! Annak, aki 

képes ilyet írni: félek, hogy elveszítem annak a nőnek a férjét, aki elutazott az enyémmel nem 

szabad, hogy irodalmi komplexusa legyen senkivel szemben. Erről most Brassens dala jut 

eszembe, A férjek árnyékában, ami mindig elvarázsol. Nevettem rajta tehát, és aztán arra 

gondoltam, mit jelenthet igazán és elszorult a torkom. Nekem sincs kedvem elveszíteni önt 

Adeline. Miért veszítenénk el egymást? Megosztottuk egymással a titkainkat, nem vált ez 

kárunkra. Kinyitottuk egymás előtt a szekrényeinket, a pincéinket (Philémonnak hívták az 

édesanyja kis testvérét, ugye?), feltártuk a kertjeink földjét, hogy előkerüljenek a rég elásott 

dolgok. De úgy tűnik, semmi nem tudja megrontani a cinkosságot köztünk. Mintha a mi 

barátságunk képes lenne mindent kibírni. 

 

   Holnapután, csütörtökön érkeznek az ikrek Bergenből. A Lyon-i repülőtéren fogadom őket. 

Egy hétig lesznek itt, de lesz időm ön számára is, ne féljen. 

 

Az ön Pierre-Marie-ja  

 

 



 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                            2013. május 15. 

 

 

   Pierre-Marie! 

   Egy szó csak a katasztrófában, mert ez már abba a kategóriába tartozik: vissza kellett 

térnem Párizsba kutyafuttában tegnap este, miután beszéltem a társasház házfelügyelőnőjével. 

Vízkár van nálam, egy szörnyűség. Tocsogok a vízben reggel óta, és az alattam lévő 

szomszédok nagyon pipák, éppen most festették újra a szalonjukat. Egy szóval «el vagyok 

ázva»!! Próbálom a leggyorsabban elintézni a legfontosabbat, és a sürgős után, majd 

meglátjuk a többit. Utálom az ilyen izéket. Pontosan most lenne szükségem arra, hogy elérjem 

Vincent-t. Milyen hülye helyzet! 

   Az ön segítsége messze van? Ostoba dolog, de szükségem van egy férfira (még ha 

virtuálisan is) az életemben! 

 

   Ölelem: 

   Az ön ázott tyúkja, Adeline 

 

 
 

Pierre-Marie-tól  

Adeline-nek 

                                                                                                                      2013. május 15. 

 

 

   Kedves vízkárosult! 

   Igen, a férfiak rettenetesen hiányoznak, amikor nem sikerül kinyitni az uborkás üveget vagy 

a szép, cukormázzal bevont birsalmabefőttet. 

   Szeretnék segíteni, de nem vagyok szakértő vízkárokban. El tudom követni, de megállítani 

nem. Egész véletlenül: zárja el a főcsapot és hívjon segítséget (de vigyázat, a vízvezeték 

szerelők szoknyapecérek). 

 

   Kitartás! 

   Pierre-Marie  

 

 
 

Josytól 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                             2013. május 16. 

 

 

   Pierre-Marie! 



   Elég furcsa nap ez a mai és talán ezért is veszem a bátorságot, hogy írjak neked. Éppen most 

hagytam ott Maxot a szobájában, a kórházban, a nyakáig bekenve Betadinnal, és nem volt túl 

nyugodt. Annyira megszenvedett az első csípőjével, szegény. Ott akartam maradni a 

bizonyosságért, hogy ne legyen egyedül, amikor kinyitja a szemét, de ő erősködött, hogy 

jöjjek haza. Tudod, mit mondott? Te nem tudod átélni ezt helyettem. Ha félek, és ha 

fájdalmaim vannak, te nem tehetsz semmit. Tedd azt, amit tenned kell a te helyedben.  

   Hirtelen ez bántott egy kicsit. Jól tudom, hogy én osztom a lapokat! Mindaz, amit szerettem 

volna, az az, hogy osztozzam vele a fájdalmas pillanatban azért, hogy segítsek. Ez a házastársi 

feladatom, nem? 

   Röviden, hazajöttem, egyedül és elég furcsán érezve magam, azon tanakodtam, vajon mit  

akart Max azzal mondani, hogy «tegyem azt, amit tennem kell». A hűtő zsúfolásig tele, a ház 

rendben, a számlák kifizetve, és annyira esik már napok óta, hogy nem kell a kertet sem 

locsolni, akkor mit kell tennem?  

     

   Leültem a verandán, a hintaszékbe és gondolkoztam. És akkor gondoltam rád, Pierre-Marie. 

Hogy írjak neked: íme, ezt «kell» tennem már hetek óta! És írni Lisbeth-nek is. Mert, még ha 

ez nem is tetszik neked, ugyanabban a helyzetben vagytok, te is, ő is ebben a történetben. Ti 

ketten, régi jó barátok, akikkel sikerült összevesznem.  

      

   Amikor ez nyilvánvalóvá vált a szememben, mondhatom, hogy egy órán át mozdulatlanul 

ültem a hintaszékben és néztem az esőt, ahogyan lecsurog a veranda üvegén. Üres volt a 

fejem, mintha én lettem volna az, akit elaltattak. Aztán hirtelen felkeltem, bekapcsoltam a 

számítógépet, és íme: veled kezdem. 

   Egyébként nincs sok mondanivalóm számodra. Az, ami a szívemet nyomja, elfér néhány 

mondatban. 

 

1- Bocsánatot kérek. 

2- Igazad van, amikor arra emlékeztetsz, hogy nincs hatalmam mások élete felett, 

legkevésbé az érzelmeik felett.  

3- Ezen a nyáron, ha Max felépül, gondolom, szeretne néhány napot nálad tölteni 

nélkülem. Ezt nem mondta ki kereken, de megéreztem. Szüksége van a legrégebbi 

barátjára. És hogy szabadon lélegezzen a házisárkánya nélkül! 

 

   Én pedig kihasználom az alkalmat arra, hogy meglátogassam Céline-t, nélküle, hiszen ő 

nem lesz olyan állapotban, hogy tizenegy órát üljön a repülőn Mayotte-ig. (Igen, Martinique 

és Guyana után ott kap egy állást két hét múlva.) Jó lesz majd, ha a nagylányommal tölthetem 

az időt, szemtől szemben. Amióta bolyong a világban, soha nem tettem meg! 

   Mára elég is lesz az írásból, és remélem, hogy értékeled azt az erőfeszítést, amivel egy 

hozzám hasonló, makacsfejű megír egy hasonló levelet. 

   Ugyanezzel a lendülettel írok most Lisbeth-nek is. És ígérem, nem fogok többé semmit 

összekavarni.  

   Ha akarod, holnap röviden írok majd holnap néhány szót Max állapotáról? 

   Remélem, hogy jól vagy és hogy a fű a te kertedben nem nő annyira, mint itt (lehetetlen 

lenyírni a vízözön miatt).  

 

   Őszinte ölelés: 

   Josy 

 

 
 



Pierre-Marie-tól 

Josynak 

                                                                                                                           2013. május 16. 

 

 

   Kedves Josym! 

   Ha nem lenne szegény Maxunk a műtőágyon (mihelyst felébred, öleld meg erősen a 

nevemben), ez egy ideális nap lenne, egyik olyan nap, amikor minden rendben van: a csomók 

kioldódnak, a hírek jók, a szív könnyű. 

   Egy negyedóra múlva indulok Saint-Exupéry-be, ahol felveszem az ikreket, ez már 

önmagában bőven elég a napi örömhöz. Imádok velük lenni, és látni, amint az emberek 

megfordulnak a két szép lány után, akik úgy beszélnek franciául, mint te és én, de maguk 

között áttérnek a norvégre. És amikor belém karolnak az egyik és a másik oldalról, 

elmondhatom, hogy olyan büszke vagyok, mint Brad Pitt, amikor lefelé jött a lépcsőn, 

Cannes-ban. 

   És most a hab a tortán, a norvég örömre még itt van a te e-mailed.  

   Oké, Josy, ne játsszuk azt a játékot, hogy bocsánatot kérek tőled, nem, én kérek, nem én 

kérek. Azt hiszem, jól gondolom, hogy megfizettünk ezért a rövidzárlatért. Az áramlás jól 

működött kettőtök között, mármint közted és Lisbeth között, nagyon jól ment kettőnk között, 

mármint közted és köztem, de amikor a harmadik is csatlakozott, őszintén mondom, nagyon 

elromlott. Valószínűleg összekevertük a vezetékeket. A legjobb, szerintem, az lesz, ha nem is 

beszélünk róla évekig, addig, amíg nem leszünk képesek nevetni rajta. 

   Válaszom a három mondatodra: 

 

1) Tiszta szívből megbocsátok és én is bocsánatot kérek. 

2) Senki nem parancsol mások érzéseinek. Néha az az illúzióm, hogy meg tudom ezt tenni 

a szereplőimmel, de képzeld el, hogy nekik is megvan a jellemük és ők is elküldhetnek 

engem a búsba. 

3) Ó igen! Igazán örülnék, ha Max eljönne hozzám egyedül ezen a nyáron. Már el is 

képzelem az összes rosszat, amit a nőkről általában el fogunk mondani, különösen rólad, 

büntetés nélkül! 

 

   Most már mennem kell, ha nem akarom elkerülni a lányokat. 

 

   Ölellek: 

   Piere-Marie 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                             2013. május 16. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie! 

   Nem, a vízvezeték szerelő nem volt szoknyapecér. Csak román, vagy albán, nem értettem 

jól. Mindenesetre kicserélte a megrongálódott vezetéket a konyhában, és én csak ennyit 

vártam tőle. Ami engem illet, az utolsó felmosórongyot 23 órakor csavartam ki, aztán 

lerogytam a kanapéra, ahol magzati pózban aludtam a párizsi madár első füttyéig, vagyis 



addig, amíg az első türelmetlen autós (Connardus véhiculum
18

) dudálni nem kezdett a 

körúton.  

 

   A szememet kinyitva rögtön eldöntöttem azt, amin ezelőtt még hezitáltam: mihelyst száraz 

lesz a lakás, meg fogok szabadulni tőle. Ez elég bonyolult, mert a bérlet Vincent nevén van. 

Ön kért, mint ahogy én tettem, egy Igazolást a kutatás sikertelenségéről Vérát illetően? A 9. 

kerületi rendőrség részéről várom ezt a vacak papírt azért, hogy elkezdhessek intézkedni. 

Feltételezem, hogy ez hosszú és nehézkes lesz, és ez az adminisztratív okvetetlenkedés már 

előre kimerít. Mintha nem lenne elég teendőm az anyám halálával, a Le Cloître-i ház 

eladásával, a testvéremet illető sürgető kérdésekkel, stb. 

 

   Ma nem lesz időm hosszan írni önnek. Az elázott holmikkal megtelt kukászsákok 

tornyosulnak az előszobában, le kell vinnem, és el kell intézni a biztosítással kapcsolatos 

dolgokat.      

 

   Pierre-Marie én is feltehetek most önnek egy szuperbingó kérdést? Nagyon jól emlékszem 

arra, amit ön írt, néhány hete, amikor a másik Sarthe-i hölgy (tényleg, mi lett vele?) sürgette 

önt, hogy jöjjön Le Mans-ba: «nagy hiba lenne, ha találkoznánk. A varázs köztünk, ezek a 

szavak a képernyőn». Ma, mindannak fényében, amit bevallottunk egymásnak, még mindig 

úgy gondolja, hogy egy hús-vér találkozás «elrontaná ezt a varázst»?  

   Képzelem, hogy mennyire elfoglalt lesz a norvég ikrek érkezésével, nyugodtan gondolja át a 

kérdést és úgy válaszoljon. 

   Ó igen, imádom az uborkát és a cukormázas birsbefőttet: általában mindent imádok, amit 

kézzel lehet enni vagy egy szelet kenyérrel. 

   

   Ölelem: 

   Adeline 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                            2013. május 20. 

 

 

   Kedves hajótöröttem! 

   Örülök, hogy szárazon tudhatom! 

   Nem soha nem volt, sőt nem is kértem ezt az oly szépen elnevezett Igazolást a sikertelen 

kutatásról papírt. Megértem, hogy önnek ez szükséges, de én akkor is furcsának találom, hogy 

elismerjem a bukást. Vajon hamarosan látni fogunk olyan embereket, akik a sikertelen 

érettségi bizonyítványukat lobogtatják a kezükben, vagy a sanyarú házassági leveleiket, vagy 

globálisabban az elrontott életük tanúsítványait? 

   Azt kívánom önnek, hogy gyorsan és a legkevesebb sérelem nélkül élje túl az összes 

adminisztratív ügyes-bajos dolgát. A lakását illetően ne cselekedjen túl hirtelen, jól jön 

Párizsban, ha van, ahol meghúzza magát az ember (de most a vidéki ember beszél belőlem). 
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 Kreált latin kifejezés, a francia connard/hülye és a véhicule/jármű szavakból, jelentése itt: 

hülye autós 



   A szuperbingó kérdése alaposan megingatott. Igen, természetesen sok víz lefolyt már a 

folyón (és a konyhájában), március óta, igen féltve őrzött titkokat bíztunk egymásra eddig, én 

mégis úgy gondolom, nem jött még el a találkozásunk ideje. 

   Ez volt az első spontán megérzésem, amikor olvastam a csütörtöki levelét. Azóta tudatosult 

bennem ennek két oka is. 

   Az első bizony az a félelmem, hogy megtörjük ezt a mostani szép játékunkat. Félek attól, 

hogy a hangunk, a testünk túlságosan jelenlévő lesz, túl valóságos, ami nem egyezik meg 

azzal, amit mindegyikünk szeret a másikban. És utána már nem lesz lehetséges, hogy 

hátralépjünk, mintha mi sem történt volna. 

   A másik ok, hogy május vége van, hamarosan itt lesz a nyár. Nyáron, az én oly gyakran 

szellemekkel tele házam megélénkül, és újra megtelik. Jönnek-mennek, zajlik az élet.  Már 

sokkal kevésbé, mint korábban, de azért még gyakran előfordul. Aztán, amikor eljön a 

szeptember, a fájdalmas üresség és csönd lesz osztályrészem. Már kétszer átéltem mindezt. 

Tartok a harmadiktól, és bevallom, egész más érzésekkel fogadnám a deres időt és az 

átmenetet a télbe, ha az ősz kezdetén meglenne az a perspektívám, hogy találkozzam végre 

Adeline-nel, a tanácsadóval, a hű baráttal, a sanctus éneklőjével, a snapszok kedvelőjével, a 

gyógyteák bajnokával, az olvasómmal, a nem mindig igazat íróval, a nagy dolgok 

feltalálójával, a halott csecsemő, Philémon édesanyjával, az éjszakai fotóssal, a levelek 

tolvajával, a nővel, akinek a férjével az enyém elszökött, a jelenleg árvával, a Zippo 

tulajdonosával…(Itt nehezen tudok gazdálkodni a három ponttal.) 

   Íme, ezt gondolom tehát, de ez igencsak egoista felfogás. Ha azt mondja nekem, hogy az ön 

nyara nagyon elkeserítőnek ígérkezik, hogy belehal, amennyiben elhalasztjuk a 

találkozásunkat őszre, akkor meghallgatom a javaslatát. 

   Várom a válaszát. 

 

   Pierre-Marie 

   Ui: Az ikrek alszanak, olvasnak, tornáznak és isszák a 2000-es bordói boromat. Főzök nekik 

borjúbecsináltat és húslevest (náluk nem esznek efféléket Bergenben).  

   Ui2: Ó igen, ami a másik Sarthe-i hölgyet illeti, természetesen ő az, aki elküldött engem a 

f… Azt kérdezi, megérdemeltem-e. A válasz igen. 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                               13. május 27. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie! 

   Abban a korszakban, amikor még tanácsadóként dolgoztam, mindenféle ember átlépte az 

irodám küszöbét. Az volt a szokásom, hogy egy füzetbe feljegyeztem az első benyomásaimat 

minden egyes páciensről. Egyesek zajosan léptek be (a legidegesebbek szinte feltörték az 

ajtót), mások csöndesen, félénken, cikázva, vagy lábujjhegyen nyitottak be hozzám. 

Feljegyeztem az első szavaikat is, amit kimondtak vagy a kézfogásuk milyenségét. 

Emlékszem egy 70 éves hölgyre, aki hajlott és gyönge volt, de szinte összeroppantotta a 

kezemet, amikor hangosan köszönt «Jó napot kedves Nővér!», mint a nyugdíjas otthonban. 

   Túlnyomó többségben azok jöttek el hozzám, akik szenvedtek, akiknek bánatuk volt, 

elveszettnek érezték magukat és megnyugvást kerestek valahol, valamiben, de nem találták. 

Különböző okok miatt nem sikerült nekik összeegyeztetni személyiségük különböző 

aspektusait és innen eredt a mozdulataik, mimikáik, az össze-vissza néző tekinteteik 



diszharmóniája, és egyéb feltűnő viselkedésük, például, dadogás, hebegés. Testük mozdulatai, 

a tudtuk nélkül, egyszerű és őszinte beszédben nyilvánultak meg, és az én munkám többnyire 

az volt, hogy helyreállítsam a kommunikációt az egyes részek között, hogy ne legyenek többé 

ellenségesek egymással. És aztán előfordult, hogy egy páciens fél lábon, mankóval jött be a 

rendelőmbe, sínbe téve vagy begipszelve. Kérdeztem tőle: «Mi történt? Talán elesett?» És 

akkor meséltek nekem többen is az elvétett lépcsőkről, a csúszós fürdőkádakról, az el nem 

pakolt gyerekjátékokról, a rohanásról, hogy elérjék a buszt, mindenféle sorscsapásról, ami 

pedig nem is az volt igazából. Az elesés, elbukás, botladozás, hibázás nem véletlenül történt, 

hanem gyakorlatilag mindig akkor, amikor az embereknek nem volt meg a belső kontrol, 

kiegyensúlyozatlanok voltak. 

   Hogy ezt most elmesélem önnek, Pierre-Marie, az pontosan azért van, mert a múltkor én is 

elvétettem egy lépcsőfokot, éppen akkor, miután írtam önnek. Igen, igen, lefelé mentem a 

kukászsákjaimmal, és összerogytam a házfelügyelőnő portásfülkéje előtt, és nevetségesen 

felkiáltottam. Az eredmény: két szétszakadt kukászsák, az elázott holmik szanaszét, és egy 

kiment térd. Ha a saját kliensem lettem volna, mosolyogva néztem volna magam a sarokból, 

és azt kérdeztem volna, miféle rossz lépést követhettem el, miféle «én-mi» volt az, ami így 

kicsinált. Sajnos, kevésbé vagyok sikeres abban, hogy önmagammal konzultáljak. Mindaz, 

amit mondani tudok önnek, Pierre-Marie, az az, hogy igaza van: túl korai találkoznunk, 

továbbá nem vagyok kész ahhoz, hogy megtegyek egy lépést, amire még ön sem készült fel. 

Veszélyes vállalkozás! Nyilvánvalóan szükségem van arra, hogy megtaláljam az egyensúlyt, 

ami jelenleg hiányzik belőlem, és kétség kívül nem igen sikerül megtalálni négy vagy öt 

hónap múlva sem. Kész vagyok arra, hogy eltöltsek egy szomorú nyarat, porosat, magányosat, 

sírósat, visszataszítót, tele elintézni valóval, de nem lényeges! Már semmi mást nem kérek, 

csak ezt: folytassuk a levelezést. Folytassuk a kis fekete karakterek küldését, hosszabbítsuk 

meg ezt az örömöt az ésszerűségen túlra, akarja? 

   Legyünk ebben a virtuális térben ugyanolyan rajongóak és hősiesek, mint amilyen Véra és 

Vincent voltak a valóságban. Nem vagyunk olyan bátrak, de azért mégis van egy előnyünk: a 

levelezésünket tekintve a negyvenhét levél, amit váltottak, nem számít soknak. Vigyázzon 

magára és a nagyszerű Bergen-i ikrekre! Töltse jól az időt, Pierre-Marie. Töltse meg a 

medencéjét, és a bordeau-i poharait, és a házát úgy, ahogyan azt óhajtja. Én éppen az 

ellenkezőjét fogom csinálni: kiürítem a lakást, kiürítem Le Cloître-ot, kiürítem a fejemet, 

kiürítem a haragot a szívemből. Ha majd könnyű leszek, találok egy ágat, ahol megtelepszem. 

Egy nyugodt helyet, szárazat, kellemeset, egy helyet magamnak, ahol büszkén állva 

gondolhatok a jövőre. Mit gondolna Ardeche megyében Joyeuse
19

-ről? A Loire mentén 

Vivants
20

-ról? Dordogne-ban La Force
21

-ról? 

 

   Szeretettel ölelem: 

   Sántikáló barátja 
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 A község nevének jelentése: vidám, boldog 
20

 A község nevének jelentése: élők 
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 A község nevének jelentése: erő 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖT HÓNAPPAL KÉSŐBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                            2013. október 9. 

 

 

   Pierre-Marie! 

   Jól tudom, hogy most éppen Frankfurtba utazik, de kapott-e ön is, mint én, ma reggel a 

rendőrségtől telefonhívást? Ha igen, írja meg, hogyan viselte? 

   Részemről az a benyomásom, mintha egy másik dimenzióba billentem volna át. Jelezzen, ha 

visszatért (holnap este, azt hiszem). 

 

   Ölelem, nagyon várom a híreit. 

   Adeline 

   Ui: Bocsánat, hogy nem tágítok könnyen, de mégis: ma október kilencedike van, pontosan 

egy éve halt meg az anyám. Amikor azt mondtam a nyáron önnek, hogy a 9-es szám 

visszatérő a sorsomban, fenntartja még, hogy csak kitaláltam? 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                           2013. október 9. 

 

 

   Adeline! 

   Igen, volt telefonom Dieulefit rendőrségétől ma este 22 órakor. Próbáltak elérni az egész 

nap folyamán, de a telefonom ki volt kapcsolva. A német vendéglátóimmal való vacsora alatt 

értek el. Félre vonultam, hogy beszéljek velük, és minthogy nem mentem vissza egy 

negyedóra múlva, vendéglátóim utánam jöttek megnézni, mi történt velem. 

   Szinte sokkot kaptam. 

   Mihelyst meghallottam a Guyana nevet, az a látomás jutott az eszembe, hogy Vérát és 

Vincent-t valahol Venezuelában képzeltem el. Nem jártam messze. De én a tengerparthoz, az 

édes semmittevéshez, a kávéházakhoz kapcsoltam ezt a képet, nem a dzsungelben való 

haldokláshoz.  

   Igen, holnap megyek vissza Franciaországba. 

 

   Ölelem: 

   Pierre-Marie 

 

 
 



Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                        2013. október 11. 

 

 

   Pierre-Marie! 

   Hogy van?  

   Én két órán át telefonáltam Béatrice-szel, Vincent nővérével. Sem ő, sem én, nem tudjuk 

felfogni. Ha legalább a rendőrség mondott volna valami biztosat! Ön is úgy értette, hogy az a 

szándékuk, hogy keresést rendelnek el a testek megtalálására? Jól tudom, 3 év után nem kell 

nagy dolgokat remélni, de hátha mégis? 

   Ellentmondó érzések kavarognak bennem, amitől szinte szédelgek. Szerencsére fel kell 

ragasztanom a csempéket a kis fürdőszobámban. Ez az első alkalom, hogy ilyen vállalkozásba 

kezdek: nem biztos, hogy eredmény derékszögű lesz… 

 

   Ölelem: 

   Adeline 

 

 
 

Maxtól 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                      2013. október 12. 

 

 

   Pierre-Marie! 

   Bocsásd meg a «nem jó időpontban» történt telefonhívásunkat. Josy és én is, hezitáltunk, 

hogy felhívjunk-e, nem kétlem, hogy három napja ostromolnak az üzenetek és hívások, de 

mégis közvetlenül akartunk veled beszélni, ha csak egy pillanatra is. Ilyen körülmények 

között hallani akartuk a hangodat és azt, hogy te is halld a mienket. 

   Tegnap találtam rá a bekeretezett írásra a Nyugat-Franciaország-ban.  

   Ha jól értettem, megtalálták a pilóta jegyzetfüzetét? És Véra neve is oda volt írva kézzel a 

többi utaséval együtt, ugye? 

   Képzeld el, hogy arról a kis turista gépről, amelyiknek balesete volt, mi akkortájt hallottunk, 

a lányunk, Céline éppen ott volt abban az időben Gayanában, 2010 novemberében, és már két 

hete semmilyen híreket nem kaptunk tőle. Nos, gyorsan megnéztük a helyi újság híreit az 

interneten, és gondolhatod, majdnem elájultunk, amikor megemlítették ennek a kis Cessna 

gépnek az eltűnését az erdőben. Végül is a lányunk jól volt és még csak nem is hallott a 

balesetről. 

   Ha tudtuk volna, hogy Véra ott volt ezen az átkozott gépen… 

   Rettenetes hallani erről a tragédiáról és elképzelni, milyen véget ért Véra élete, 

szerencsétlen társaival együtt, ott, abban a világvégén található erdőben. 

   Ha tehetünk valamit érted, szólj! 

   Feltételezzük, hogy lesz valamilyen megemlékezés, egy mise valahol, nem tudom. Ha igen, 

Josy és én is, nagyon szeretnénk ott lenni veled. 

 

   Mindketten forrón ölelünk: 

   Max és Josy 

 

 



 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                          2013. október 12. 

 

 

   Pierre-Marie! 

   Tudott aludni az éjjel? 

   Én nem. Bevallom: minden órában hallottam, hogy harangoznak. És mindannyiszor önre 

gondoltam, és a figyelmeztetéseire: «Adeline, gondolkozzon még, mielőtt megveszi azt a 

házat olyan közel a templomhoz! Higgyen nekem, azok a nyavalyás harangok nagy zajt 

csapnak!» De elég bizarr módon, engem nem idegesítettek. A megszokott szelíd társaságaim 

voltak, egészen addig, amíg meg nem próbáltam elképzelni a Gayana-i dzsungelt, Vincent és 

Véra kálváriáját, és a másik öt utasét.  

   A valóságban még nem hiszem el. Túl messze van. Vagy túl filmszerű ahhoz, hogy hihető 

legyen. Talán majd akkor válik valóssá, amikor a rendőrség eljuttatja hozzánk a pilótafülke 

képeit? Nem keresgéltem az interneten. És ön? 

 

   Önre gondolok a napfényben úszó teraszomon ülve. Minél inkább telik az idő, annál inkább 

örülök, hogy ezt a helyet választottam. Hamarosan lemegyek Mercuès-be és sétálok a Lot 

mentén. Itt az éger- és a kőrisfák kezdenek rozsdabarnává válni. 

 

   Ölelem: 

   Adeline 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                          2013. október 12. 

 

 

   Adeline! 

   Én felmentem az internetre és megtaláltam a pilótafülke egy fotóját. A kis Cessna a fák közé 

zuhant, hegyes orrával a talajba, mint egy játékszer. Nagyon úgy néz ki, hogy ilyen 

körülmények között a pilóta és az utasok nem élhették túl a becsapódást, vagy nem 

sikerülhetett kijutniuk a gépből, hogy segítséget kérjenek. A többire megpróbálok nem is 

gondolni. 

 

   Ölelem: 

   Pierre-Marie 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                        2013. október 13. 

 

 

   Pierre-Marie! 



   Ön azt írta egyszer nekem, hogy mi nem vagyunk a saját történetünk hősei. Gyakran 

gondolok erre ezekben a napokban, azt kérdezgetve magamtól, hogy jobban szeretnék-e 

inkább egy szenvedélyes és halott hősnő lenni, mint egy hétköznapi, de élő nő. 

   Nyilvánvalóan jobban kedvelem a második verziót. Még ha gyerek nélkül is. Még ha férj 

nélkül is. Még ha apa és anya nélkül is. 

   Csak önnek tudok leírni, például egy ilyen dolgot: a szörnyű tények ellenére, amelyeket 

hamarosan megtudunk, minden reggel úgy ébredek fel, hogy rácsodálkozom az életre és kezd 

megjönni a kedvem. Azt kérdezem magamtól: mi fog ma történni? Általában nem nagy 

dolgok, de kicsivel is megelégszem. A kávé illata, az ég színe, egy dal a rádióban.  

   Nézze, itt van a mai nap meglepetése: miközben folytattam a dobozok kicsomagolását, 

megtaláltam az ön Az alkony melódiája kötetét, amit azt hittem, elveszítettem. Az ön dedikált 

példánya mellé helyeztem, amit küldött nekem, egy polcra, ami ezentúl önnek van szentelve. 

Tetszik a gondolat, hogy a közelemben van, dupla példányban. 

 

   Cserébe dupla adag ölelést küldök: 

   Adeline 

 

 
 

Olivertől 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                          2013. október 13. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie! 

   A hír úgy elterjedt a kiadó folyosóin, mint a tűzvész, el tudod képzelni. Ismered a hozzád 

való kötődésünket, amellyel viseltetünk irántad. Minden, ami téged érint, minket is érint. 

   Rajtam keresztül, a Le Songe egész csapata együttérzését fejezi ki neked. 

   El akarom mondani, hogy szeretettel emlékszem néhány nálatok eltöltött vacsorára. Mindig 

vidám és fesztelen volt. Látom magunkat, amint sokat nevetünk az asztalnál, aztán 

kortyolgatjuk a konyakunkat, te meg én, az este vége felé a szalonban, mialatt Véra a 

konyhában maradt a nagy lányával beszélgetni (Gloriával, azt hiszem?). Arra is emlékszem, 

hogy ők ketten még mindig sugdolóztak, amikor mi elmentünk lefeküdni, hajnali 2 órakor és 

én ezt elbűvölőnek találtam.  

   Szomorú vagyok. Eddig maradt egy kis esély, egy elenyésző ugyan, hogy viszontlátjuk 

még, hogy egy napon megjelenik. Most ennek vége. 

   Nem tudom, milyen állapotba hozott téged ez a végkifejlet. A képzelet lázba jön az ilyen 

esetekben, és annál inkább, amikor ilyen drámai körülményekről van szó.  

   Ha szükséged van valamire, bármi is legyen az, a Le Songe részéről, ne habozz egy percig 

sem, és ha főként rám van szükséged, ne habozz egy pillanatig sem.  

   Feltételezem, hogy lesz egy találkozás a többi áldozat családtagjaival, hogy osztozzatok a 

gyászban. De ha valamikor lesz egy nyilvános összejövetel, egy tiszteletadás, tudasd velem, 

kérlek. Szeretnék ott lenni a közeledben. 

   Fogadd őszinte együttérzésemet. 

 

   Ölellek: 

   Oliver 

 

 
 



Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                         2013. október 14. 

 

 

   Kedves Adeline! 

   Megkapta ennek a Sallefranque hölgynek az e-mailjét, akinek a fia a gépen volt? Az ötlete, 

hogy találkozzanak a családtagok október 26-án Nantes-ban, és itt elmondjanak egy misét, 

nekem helyénvalónak tűnik, mivel a hat áldozat közül négy Loire-Atlantique megyéből 

származik. Így rövid lesz mindenki számára az út. Kivéve minket. 

 

   Nem kevés habozás után úgy döntöttem, hogy megteszem az utat. Minden neheztelés 

ellenére, amit Vérával szemben érzek, nem tudom elképzelni, hogy ne legyen semmilyen 

búcsúztatás. Hiába vagyok ateista, ez bántana.   

   Tehát elmegyek, felállok és leülök engedelmesen a többiekkel, a templomban. Elmegyek 

egészen addig, hogy keresztet vessek. Ha a pap jó. 

   És ön? Eljön ön is? 

 

   Ölelem: 

   Pierre-Marie 

   Ui: Tegnap eljátszadoztam egy kicsit: sorba szedtem a leveleinket, a legelsőtől kezdve, 

február végétől, egészen idáig. Tudja-e, hogy eddig 62 levelet írt nekem és én önnek 61-et? És 

ha megkérdezem a számítógépemtől a betűk számát, amit ez kitesz (a kiadásban már egy 

kötetnyi szöveget jelent), azt válaszolja nekem, hogy 852 640, ami annyi, mint a legvaskosabb 

regényem (Mint a folyó). Az ön leghosszabb levele március 4-én íródott. Az enyém március 

10-én. A legrövidebb levele augusztus 8-án (ennyi az egész: Igen, én!) Az enyém augusztus 

9-én (ennyi az egész: Ejha!). És akkor? Mondhatja ön. Akkor semmi. Csak egy kicsit 

számokban akartam látni a leveleinket! 

   Uui: Miközben arra várakozom, hogy egy sugárutat elneveznek rólam, de legalább egy 

utcát, vagy egy többfunkciós termet Dieulefit-ben, addig is beérem egy polccal Adeline 

Parmelan-nál. Köszönöm.  

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                      2013. október 15. 

 

 

   Pierre-Marie! 

   Igen, természetesen megkaptam Hélène Sallefanque e-mailjét. Csodálom a 

kezdeményezését, amiért írt nekünk, és arra késztet bennünket, hogy enyhítsünk a ránk 

vonatkozó bánaton azzal, hogy megosztjuk a többiekkel. Az övé, ami a soraiból átszűrődik, 

rettenetesen torokszorító, és én nem is haboztam egy percig sem: elmegyek Nantes-ba. Már 

értesítettem Vincent nővérét, aki a férjével és a gyerekeivel szintén elmegy. Önt valószínűleg 

elkíséri a népes családja többsége? 

 

   Furcsának tartom, hogy ily módon számot vetett a levelezésünkkel… Levettem a Mint a 

folyó regényt a Sotto polcról, mérlegeltem, és elképedtem. Tényleg annyit írtunk egymásnak, 

mint az a könyv? Ha ön mondja, elhiszem! A legfurcsább, hogy ennyi levelezés után is az a 



benyomásom, hogy nem ismerem önt. Egy rejtély marad számomra. Kiismerhetetlen és vonzó 

rejtély. 

 

   Ölelem: 

   Adeline 

   Ui: Ma este Espère
22

 polgármesteri hivatala szervez egy baráti találkozót, ahol üdvözlik a 

község új lakosait. És tudja mit gondoltam? Ebből az alkalomból leteszem egy kicsit a 

szerszámaimat és a régi festékfoltos nadrágomat: szépítkezni fogok! 

   Uui: Lehet azt mondani, hogy «szépítkezik» az olyan temetésekre készülve, ahol nincsenek 

temetnivaló holttestek? 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                       2013. október 15. 

 

 

   Kedves Adeline! 

   Nem tudok betelni ezzel a szép névvel: Remélem. Ön kételkedett abban, hogy majd az 

asztalomnál foglal helyet, mintha ez a legnagyobb megtiszteltetés lenne. Vajon egy napon 

majd meglátogathatom önt ott? Igen… remélem. 

   Igen, minden alkalomra lehet szépítkezni, még a temetésekre is. Sokáig úgy gondoltam, 

hogy ügyelni a külső megjelenésre jelentéktelen dolog, addig, amíg a lányaim és a feleségeim 

meg nem változtatták a véleményemet. Nos, igen, szépítkezzen a mai estére, de hagyjon 

nekem is helyet az Espère-i lakosok között. Emlékszem még, hogyan mesterkedett, hogy 

elcsábítsa a nem létező bankárját néhány hónapja. Ma, nem tudom, miért, már nem nézném 

ezt ugyanolyan jó szemmel.  

   Így tehát a megemlékezés jövő szombaton lesz, 26-án, Nantes-ban, mivel ez a dátum 

láthatóan megfelel mindenkinek. Az én népes családom részéről, ahogy ön írta, Véra három 

gyereke jön. Gloria TGV-vel utazik aznap, a két fiú előző este indul az édesapjukkal kocsival. 

Jön még Ève, Jon, valamint Laura és a férje. Mind a négyen együtt teszik meg az utat autóval 

Lyontól. Hogy Olaszországból jön-e valaki? Nem tudom. Véra egyedüli gyerek volt, és a 

szülei már meghaltak. 

   Én, egyedül megyek vonattal, pénteken, 25-én. 

 

   Pierre-Marie 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                          2013. október 16. 

 

 

   Kedves, nagyon kedves Pierre-Marie! 

   Imádom a kis féltékenységi poénjait… és, hogy bosszantsam, nem mesélem el a 

díszteremben lezajlott tegnapi estélyt. De annyit azért tudnia kell, hogy «nagy» tekintélyre 
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 A község nevének jelentése: remélem 



tettem szert, és hogy az alpolgármester folyton engem nézett, miközben a község «tekintélyes 

fejlődését» mutatta be ünnepélyes keretek között. Ha egy napon (mint ahogyan sugallta), 

eljönne ide, a helyi sajtó rögtön hasznot húzna belőle. El tudja képzelni? «Egy Espère-i lakos 

fogadja a Goncourt-díjas írót.» 

   Félretéve a tréfát, a látogatása nagy örömet szerezne nekem. És egy csomó nyugtalanságot, 

természetesen. Emlékeztetem, hogy jelenleg csak egy szobám van. És a szalonban a szófa 

csak 1,60 m hosszú – most ellenőriztem.  

   Pierre-Marie, van egy ultra bingó kérdésem: szégyellnünk kellene, ha másról is beszélnénk, 

nem csak Vincent és Véra haláláról, meg erről a balesetről, ami három év után zúdult ránk? 

   Még egyszer írom, csak önnel tudok ilyenekről beszélni: a rendőrség telefonhívása óta, ami 

egy hete történt, inkább megkönnyebbülést érzek, mint mást. Számomra Vincent már halott 

volt régóta, és a levelezésünk nagyban felgyorsította a gyász folyamatának lezajlását. 

Feltételezem, hogy a szertartáson, 26-án elsírom az utolsó könnyeimet. 

   Úgy adódott, hogy nekem feltétlenül Párizsban kell lennem 25-én reggel, a lakás 

helyzetének állapota miatt (nincs gond, lakók vannak), és akkor a Montparnasse-i 

pályaudvarról indulok egyenesen. Hogyan képzeli el a folytatást? 

 

   Nagy ölelés: 

   Adeline 

   Ui: Készítettem egy képet a fürdőszobámról, már végre rendben van. Elküldöm önnek: 

számítok a csodálatára. 

 

 
 

Pierre-Marie-tól  

Maxnak és Josynak 

                                                                                                                      2013. október 17. 

 

 

   Max, Josy! 

   Mivel voltatok olyan kedvesek és kérdeztétek, íme: szombaton, október 26-án 11 órakor 

misét mondanak a 2010. évi novemberi repülőbaleset áldozatainak tiszteletére, akik közé Véra 

is tartozik, Nantes-ban, a Saint-Croix templomban, a Kis-kikötő körút 4. szám alatt.  

   Megható lenne, ha itt látnálak mindkettőtöket, de ne érezzétek ezt kötelezőnek. 

 

   Szeretettel ölellek benneteket: 

   Pierre-Marie 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Oliver-nek 

                                                                                                                          2013. október 17. 

 

 

   Oliver! 

   Mivel voltál kedves, és érdeklődtél, íme: szombaton, október 26-án 11 órakor misét 

mondanak a 2010. évi novemberi repülőbaleset áldozatainak tiszteletére, akik közé Véra is 

tartozik, Nantes-ban, a Saint-Croix templomban, a Kis-kikötő körút 4. szám alatt.  

   Megható lenne, ha itt látnálak, de ne érezd ezt kötelezőnek. 



 

   Szeretettel ölellek: 

   Pierre-Marie 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                          2013. október 18. 

 

 

   Kedves csempéző! 

   Egyszóval mondva: a fürdőszobája bámulatba ejt! Ha nem lennék biztos abban, hogy többé 

nem hazudozik, azt hinném, hogy egy szakember csinálta. Hihetetlenül szeretném minél 

hamarabb látni a valóságban. Egy kérdés mégis azzal a sárga «teveszőrrel» kapcsolatban, 

amilyenre a falakat festette: ez a végleges szín? 

   Miért szégyellnénk, ha másról is beszélnénk, nem csak Véráról, Vincentről és a balesetről? 

Vagy másra is gondolnánk? Követelem a jogot, hogy beszéljek a csempézésről önnel annyit, 

amennyi tetszik és akkor, amikor tetszik. Ki előtt kellene szégyenkeznünk? Nincs végítélet, 

Adeline. A Királyság itt van. Minden itt van. 

    Persze ettől függetlenül, engem is elöntöttek hirtelen az érzések az imént, amikor írtam 

néhány barátnak a jövő szombati megemlékezéssel kapcsolatban. Váratlanul törtek rám, 

akkor, amikor az áldozatokról írtam, akik közé Véra is tartozik. A hiány érzése, amit már 

legyőztem, azt hittem, visszatért. Újra éltem a találkozásunkat Brive-ben, bolondos éveinket a 

sok lurkóval, szerelmünket. 

   De nem tartott sokáig. Újra itt vagyok kissé bohókásan és a holnap felé fordulok. 

   Nem tudom, ön hogyan érzi, mi vár ránk Nantes-ban, önre és rám, de ennek az 

összejövetelnek a lezajlása nem annyira világos az én gondolataimban. Tisztelet Vérának, az 

utolsó, igen, természetesen, de egy könnyed és megható érzés is: találkozni fogok önnel.  

 

   Pierre-Marie 

   Ui: Ez az alpolgármester engem nagyon idegesít. 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                          2013. október 18. 

 

 

   Pierre-Marie! 

   Csak, hogy tudja, a fürdőszobám, amint azt bizonyítja a gyártó felirata is a festékesdobozon, 

«nugát». Végérvényesen «nugát». Öntől eltérően én nem látok semmilyen tevét ebben a 

történetben.  

   Ó, Pierre-Marie, ön hiszi, hogy jól elbeszélgetünk, ha látjuk egymást? Én nem merek erre a 

pillanatra gondolni, és paradoxonszerűen már a ruhatáramat is a találkozásunk 

perspektívájának megfelelően alakítottam. 

   A fekete, természetesen, szükségesnek látszik. Kár: szívesen megtisztelném önt a kedvenc 

blúzomban (pont zöld), ami úgy tűnik, kiemeli a dekoltázsomat. Ó, nem jó, buta vagyok! Ön a 



«fenekekért» van oda! Az ízlése kizárólagos, vagy figyelemreméltónak tartja a mellben egy 

kicsit erősebb hölgyeket is? 

   Aggódom, Pierre-Marie. Ön tud rólam (szinte) mindent, de semmi elképzelése nincs arról, 

hogy nézek ki, milyen a szemem színe, hogy van levágva a hajam. Arra gondolok, nem 

kellene-e küldenem egy mostani fényképet, hogy hozzá tudjon szokni az arcomhoz, ezzel 

elkerülhetnénk pillanat zavartságát, nem? 

    

   Ölelem: 

   Adeline 

   Ui: Espère alpolgármestere, Gilles Moustier, valóban sármos. És sármőr. 

   Uui: Véra mindig is hiányozni fog önnek. Olyan nyomot hagyott önben, ami 

eltörölhetetlenebb, mint bármelyik vízálló festmény. 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                       2013. október 19. 

 

 

   Adeline!    

   Engem már hasonlítottak tevéhez, de az Zoé unokám volt, amivel azt akarta mondani, hogy 

nagyon erős vagyok. Nem azért, hogy nevetségessé tegyen. 

   Megtorlásként csak egy mondat: igen, küldjön nekem egy fotót (ah, nem ezt várta, vallja 

be!) 

   Megnéztem a vasúti menetrendet. 18 óra 11 perckor érkezem Nantes-ba, a jövő pénteken. 

Remélem, esni fog, és el tudjuk dúdolni Barbarát az esernyő alatt. 

   Ölelem, Adeline. 

 

   Pierre-Marie  

   Ui: Lehet, hogy Gilles Moustier sármos egy kicsit az első ránézésre, de nagy csalódást fog 

okozni önnek. Ne foglalkozzon vele! 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                          2013. október 20. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie! 

   A fotóval kapcsolatban, teljes nagyságban szeretne látni? Mellkép? Portré? Automata 

fénykép? Egyedül vagy társaságban? Strandon vagy a hegyekben? Éppen tagliatellét 

fogyasztva? Koccintva a sógornőm egészségére? Grimaszolva? Tüsszentve (Igen, ilyen is 

van)? Talán pizsamában? 

   Nem, várjon, van egy jobb ötletem: ezt küldöm el (mellékelve megtalálja)! Az anyám 

csinálta. Nem volt túl tehetséges, nyugodjon békében, és hiába mondtam neki, hogy nem 

fényképezünk embereket, amikor rájuk ontja sugarait a nap, nem hallgatott rám. Az összes 

rosszul sikerült kép közül ezt szeretem a legjobban. 



   A vonatot illetően, pénteken 25-én, 16.09-kor érkezik. Nantes-ba. Az eső jó lenne, még ha 

nem is szeretném hallani Barbara szomorú hangját a szertartás előtt, attól tartok, 

összeomolnék. Kivéve, ha ön énekli el, és az ön karjaiba dőlnék… 

 

   Most inkább meséljen nekem valami idióta dolgot, valami furcsát, illetlent, ha nincs ellene? 

Nem tudom, hogy ezek a régi fotók itt a szobám földjén az oka-e, de elszorul a torkom és a 

könnyeimmel küzdök. 

 

   Ölelem: 

   Adeline 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                          2013. október 22. 

 

 

   Kedves hazudós! 

   Nem tudta volna korábban elmondani? Hogyan hallgathatta el előttem nyolc hónapon át? 

Több mint hatvan levélben? Nem is tudom, dühös vagyok-e vagy elbűvölt inkább? (A válasz, 

elbűvölt, persze.) 

   Nagy. Kövér. Barna. Legyen, de jól eltitkolta a legfontosabbat elmondani, nevezetesen, 

hogy ön… Nem, ezek nem a megszakítás pontjai, ezek az… ámulat pontjai! Ki sem tudom 

mondani, csak némán lehajtva a fejemet: ön igazán nagyon… 

   Oké, akkor ezzel meg is volnánk, felnyitom a sorompót és hagyom, hogy a felfüggesztett 

szöveg összes három pontja meglógjon, nem érdekel… Gondoljon oda bármit! 

   Jól megvezetett engem a szépség érvényes eszményi értékeivel, a víziló, a kövér test 

meséjével, és a van mit aprítani a tejbe, hogy széppé varázsolja magát szöveggel… 

   Nézem önt ezen a fotón, ahol hunyorog a nappal szemben (bravó az édesanyjának!) és 

nevetek magamon, én, aki tanácsokat adtam, hogyan szédítse el a természetfeletti bankárját. 

Ezzel a bájos arccal el tudná csábítani bárki segítsége nélkül a bankárokat, katonákat, 

gyógyszerészeket, kosarasokat, egyetemistákat, elektromos háztartási gépeket forgalmazókat, 

kereskedelmi ügynököket, minisztereket, zsokékat, hegedűművészeket… Végül is 

mindenkit… Talán még egy Goncourt-díjast is… 

   Ó, hihetetlen kis titkolózó… 

   Nem térek magamhoz… 

 

   Pierre-Marie (aki nem tudja becsukni a száját…) 

   Ui: Késlekedtem a válasszal, mert az ujjaim alig találták meg a betűket a klaviatúrán. 

 

 
 

Lisbeth P. Destiveltől 

Pierre-Marie Sottonak 

                                                                                                                          2013. október 22. 

 

 

   Pierre-Marie! 



   Remélem, hogy nem keseredtél el, amikor megláttad a nevemet a leveleid között. 

Biztosítalak is azonnal, hogy nem próbállak meg kirángatni a te (túl) mesterkélt 

magányodból. Hat hónapi hallgatás után, és a legutóbbi levélváltásunk élénk hangneme után, 

egyszerűen csak közölni szeretném veled, hogy végig vittem a színházi projektet, aminek az 

alapja Az állat visszatérése volt. Azért, mert a szerzőből hiányzik a gyengédség, a 

művészetnek még nem kell hiányt szenvednie, ugye? Félretettem tehát a büszkeségemet, és jó 

kislányként befejeztem a művet. 

   A három bemutató közül az utolsó tegnap este zajlott le. Az Ifjúsági- és Kultúrház 

zsúfolásig megtelt, és a közönség négyszer tapsolt vissza bennünket, állva. Sokan odajöttek 

hozzám gratulálni. Mivel nem vagyok olyan ember, aki csak magára szeretné felhívni a 

figyelmet, mindannyiszor megemlítettem a nevedet és a műved minőségét. (Ha brutálisan 

megugrik az eladás Le Mans-ban, tudni fogod, miért.) 

   Összességében a közönségnek tetszett a történet, és különösen értékelték a modernizált 

dialógusokat. Hallanod kellett volna, ahogyan a közönség felnevetett, amikor az ápolónő 

belép Digne úr szobájába és felkiált: Nos, nagyapó, durmolunk? Gran-di-ózus volt! 

   Kihasználom az alkalmat, és elmondom neked, hogy találkoztam valakivel. Richard 

imádnivaló ember, elvált, bohém, és nem komplikálja túl a dolgokat. 

   Hát ennyi. Nyugodtan alhatsz. 

    

   Lisbeth 

   Ui: Ó igen! Keresem az ötletet egy új színpadi feldolgozáshoz. Arra gondoltam, hogy az 

Egy hölgy az ablaknál-lal próbálkozom, hacsak valami jobb ötlet nem adódik természetesen. 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                         2013. október 22. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie! 

   Amióta szó van a fürdőszobám kifestéséről, gyanítom, hogy problémája van a látásával, 

mert ebben a történetben éppen arra gondoltam, hogy igencsak előrehaladott zöld hályogja 

van! Most még valószínűbb, mert azzal folytatja, hogy olyannak látja az életet, amilyennek 

akarja látni? Különben hogyan tudott volna nekem ilyen üzenetet írni? Rajta, tegye fel az 

igazlátó írói szemüvegét és nézze meg jobban a képet: grimaszolok, a szemem előtt tartom a 

kezemet, a többi csak homályos ragyogás! Én, aki el akartam kerülni a csalódást, mit tegyek 

most, hogy ön hercegnőt lát bennem? Hogy helyrebillentsem a mérleget, a helyes irányba (ezt 

szokás mondani), elküldök önnek egy másikat. A 6 éves unokaöcsém készítette (Béatrice fia) 

reggel, ébredés után. Nem túl éles, tudom. És az ujjait az objektív elé tette. De látható. hogy 

nincs bennem semmi Sophia Lorenből. Sem Barbarából. 

   Pierre-Marie, én én vagyok, csak én. És én leszek ott önnel szemben négy nap múlva. 

Feketébe öltözve, esernyővel felszerelkezve, és (kétségkívül) néhány «teveszőr» színű festék 

nyomával az ujjaimon. 

   Négy nap múlva… sőt… három nap múlva? 

   Arra gondoltam, hogy… (most rajtam a sor, hogy felhagyjak az ön utasításával a 

felfüggesztés három pontjával kapcsolatban), végül is… mivel két óra különbségével 

érkezünk meg az állomásra Nantes-ba… azt gondoltam… 

   És Ön? 

 



   Adeline 

   Ui: Nyolc hónap levelezés után, két órát várni egy kávézóban igazán semmiségnek tűnik.  

   Uui: Kegyetlen volt, hogy olyan későn válaszolt: két napot sajnálkozással töltöttem, hogy 

elküldtem önnek a fényképet. 

   Uuui: Szerencsére ünnepség volt Espère-ben. 

   Uuuui: Duzzogásból az ágyamba csábítottam Gilles Moustier urat. 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                          2013. október 23. 

 

 

   Kedves Adeline! 

   Ne fárasszon tovább a fotóival. A véleményem nem változik. Az unokaöccsének sem 

sikerült önt elcsúfítani. 

   Gilles Moustier az ágyában? Egy percig sem hiszem. Hogyan tudna ő ott lenni egyébként, 

az ágyában, amikor egyáltalán nem is létezik ez az ember. Kitalálta őt is! Csak úgy 

megjegyzem, hogy Gilles Moustier nem is olyan rossz név. Majdnem hihető. Bravó! 

   Kacér, visszaeső hazudozó, már nem is tudom, hogy van-e még kedvem találkozni önnel 

Nantes-ban. No, jó, helyesbítek, ha megmondja nekem a pályaudvarhoz közeli kávézó nevét, 

ahol várni fog rám két órát holnap után, nagyon is el szeretnék oda menni és bekukucskálni.  

 

   Pierre-Marie 

   Ui: Ó, igen, valami furcsát szeretne? Ma reggel megyek a fogorvosomhoz és a 

váróteremben összefutok… A süllyedő hajó kapitányával, az ex vejemmel! Kezet fogunk, 

mondunk néhány banális szót, és az újságok mögé bújunk, zavartan. Egymással szemben 

ülünk. Csak mi ketten vagyunk a helyiségben. Hirtelen azt érzem, hogy engem néz, mintha 

mondani akarna valamit. Bátorítom a nézésemmel és ezt duruzsolja szó szerint: Tudta, hogy 

Sarkozy
23

-re szavazok? Nem volt időm válaszolni neki. Kinyílt az ajtó és a fogorvos behívta. 

Amint ment befelé, rejtélyesen rám mosolygott. Semmit nem értettem. 

 

 
 

Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                          2013. október 23. 

 

 

   Pierre-Marie! 

   A Café des Plantes-ban fogom várni, északi kijárat, a kerttel szemben lévő kis helyen. Soha 

nem jártam itt, de az internet szerint jónak tűnik. 

   Hátul fogok leülni, citromos teát iszom és lesz nálam egy (jó) könyv. 18 óra felé, azt 

hiszem, már egy sort sem fogok érteni, mindegy, majd úgy teszek. 18 óra 10-kor felállok és 

kimegyek a mosdóba: remélem, lesz tükör, ami előtt rendbe hozom a hajamat. 18 óra 15-kor 

lesni fogom az utcát. Minden nagydarab embernek a megjelenése olyan lesz, mintha 
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köztársasági elnök 



neutronbomba robbanna a mellkasomban. Ha nem érkezik meg 18 óra 20-ig, kérek még egy 

adag citromos teát. 18 óra 30-kor már késést feltételezek a vonalon. A mobilom az asztalon 

lesz, a könyv mellett, amit már nem tudok tovább olvasni: küld egy sms-t, hogy értesüljek, ha 

esetleg ott ragadt az Angers-i pályaudvaron? 18.45-kor rendelek egy pohár fehér bort. 

Szárazat. És ha nem lesz ott még 19 órakor sem… egy snapszot. 

    Lefoglaltam egy szobát egy szállodában, félúton a pályaudvar és a templom között, ahol a 

szertartás lesz. Tetszett a neve: Lámpaernyő. Két csillagos, megfizethető, az én 

pénztárcámhoz való, de gondolom ön talált valami elegánsabbat?  

   Írja meg, ha megadjam a telefonszámomat. 

 

   Ölelem: 

   Adeline 

   Ui: Nem azért ment el a fogorvoshoz, hogy szép mosolya legyen, ha találkozunk? 

(Mindenestre én fodrászhoz mentem.) 

   Uui: Gilles Moustier, hát igen, elégedett voltam magammal. Köszönöm, hogy értékelte. 

   Uuui: Mindig azt gondoltam, hogy a Sarkozy-imádat nem biztosíték a fogfájás ellen. 

 

 
 

Pierre-Marie-tól 

Adeline-nek 

                                                                                                                          2013. október 24. 

 

 

   Kedves Adeline! 

   A Google úti térképe szerint, 41 másodperc kell ahhoz, hogy eljussak gyalog a Nantes-i 

pályaudvar északi kijáratától a Café des Plantes-ig.  

   Ha a vonat pontos, és 3 percet számolok arra, hogy a vágányról ehhez az északi kijárathoz 

érjek, akkor logikusan 18 óra 14 perc és 41 másodperckor fogok belépni a kávéház ajtaján.  

   Sötét kabátban leszek és színes sálban, és húzom magam után azt a rettenetes, de oly 

praktikus kis fekete, gurulós, teleszkópos utazótáskát. 

   Rögtön kipécézem önt és elindulok ön felé. Javaslom, hogy fogjunk kezet. 

   Ön megkérdezi, hogy jól utaztam-e. Azt fogom mondani, hogy igen, és talán elmesélek 

valamit, ami az utazás alatt történt a vonaton. Aztán én is megkérdezem, hogy ön jól utazott-e. 

   Úgy gondolom, jól fogunk szórakozni azzal, ha betartjuk a programunkat. 

   Aztán majd kitaláljuk a folytatást. 

   Örülök a találkozásunknak. 

   Íme, látja, megvan a tízedik oka annak, hogy szépnek találjuk az életet: olyan randevúra 

menni, ami megdobogtatja a szívünket. 

   Minél inkább közeledik a találkozásunk, annál inkább fájdalmasabb a Nantes-i utazásom 

igazi oka: az ima, ahová szombaton megyünk, azokért, akik elhagytak bennünket. 

   Akkor a holnapi viszontlátásra, kedves levelezőtársam. Ez az utolsó levelem, mielőtt 

személyesen is láthatom önt. 

   Bármi is történik ezután, azt mondhatom önnek, hogy ez szép utazás volt. 

 

   Köszönöm. 

   Pierre-Marie 

 

 
 



Adeline-től 

Pierre-Marie-nak 

                                                                                                                         2013. október 24. 

 

 

   Kedves Pierre-Marie! 

   Ez az üzenet szintén az utolsó, mielőtt elindulok Cahors-ba, ahol át kell szállnom a déli 

vonatra Párizs felé. Ma este utoljára alszom a 9. kerületi lakásban, ahol Vincent-nal éltem. 

Már üres, úgy gondoltam a földön alszom. Talán szükségem van arra, hogy egy rossz 

éjszakával büntessem magam bűnbánat gyanánt? Hogy elengedjem a haragot, amit éreztem 

iránta, és valószínűleg a bűnösségemet, amit azért érzek, mert ön miatt legalább annyira 

megyek Nantes-ba, mint miatta. 

   Megadom a telefonszámomat: 064431811. 

   A bőröndöm készen áll. Két órát töltöttem el azzal, hogy telepakoltam, kiürítettem, újra 

bepakoltam. A hezitálás végén, csak a legszükségesebbeket viszem: tisztálkodó szereket, 

kozmetikumokkal megtömött táskát, három sötét ruhát, két színes ruhát, lapos sarkú cipőt a 

Nantes-i utcákon járkálni, magas sarkút azért, hogy az ön egy méter kilencvenkét centijével 

egy magasságban érezzem magam, egy farmert, hogy befejezzem a lakás takarítását, három 

könyvet, hogy elüssem az utazás és az önre való várakozás idejét.  

   Az ön programja megfelel, követni fogom a levél szerint. Remélem, nem fog izzadni a 

tenyerem, amikor kezet fogunk, az erős érzelmek mindig megemelik a testhőmérsékletemet. 

   Tegnap elolvastam és újra olvastam a «programot», amit Hélène Sallefranque küldött 

nekünk a szertartáshoz. Az «ima az eltűntekért» szavak padlóra tettek. 

   Az idő közeledik, Pierre-Marie. Lekapcsolom a számítógépet. Egy rész belőlem azt súgja 

«minden rendben, vége van», míg egy másik rész, egy sokkal éltetőbb az ellenkezőjét mondja, 

hogy minden most kezdődik. Abban a templomban szombaton az eltűntekért imádkozunk. 

Sőt, lehet, hallani fogjuk a sanctust a Requiemből? De én, titokban mondok egy imát értünk 

is, egy imát azokért, akik itt maradtak. Egyébként ez nem is ima lesz. Inkább egy dal. Egy 

ének, amit halkan improvizálni fogok («sotto módban», ha mondhatom ezt), és ön lesz az 

egyedüli, aki hallani fogja. Ez kétség kívül nagyon illetlen lesz, egyfajta «sabadabada», ami a 

szívemmel egy ritmusban szól majd. És tudja, mit gondolok? Ez a boldogtalanság ellentéte 

lesz. Énekel majd velem Pierre-Marie? 

 

   Ölelem: 

   Holnap találkozunk. 

   Adeline. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anne-Laure Bondoux 1971 áprilisában született Bois-Colombes-ban Felső-Szajna 

megyében és egy Párizshoz közeli festői kisvárosban, Marly-le-Roi-ban töltötte az 

ifjúkorát. A házukban nagyon sok könyv volt, így korán rászokott az olvasásra. Középiskolás 

éveiben verseket, novellákat, leveleket, naplót írt. Ekkortájt fogalmazódott meg benne a vágy, 

hogy író szeretne lenni. Aztán Nanterre-ben szerzett bölcsész alapdiplomát, férjhez ment, egy 

fia és egy lánya született, akiknek nagyon sok mesét, fantasztikus történetet olvasott 

kiskorukban. Eleinte többféle műfajban is alkotott: egy kevés színdarab, dalszövegek. Aztán 

újságíró volt, de később az írást választotta fő hivatásaként. 2000 óta tíz ifjúsági regényt 

publikált. Munkáját számos díjjal elismerték Franciaországban és külföldön is.  

Jean-Claude Mourlevat 1952. március 22-én született és Auvergne-ben töltötte 

gyermekkorát. 1962-ben az Ambert-i Blaise Pascal gimnázium tanulója és kollégistája lett. 

Felsőfokú tanulmányokat több városban is folytatott: Strasbourg, Toulouse, Bonn és Párizs. 

Német nyelvtanári oklevelet is szerzett és több éven át tanította ezt a nyelvet. Később a 

színháznak szentelte életét, Brecht, Cocteau és Shakespeare művei rendezőjeként. 1997-ben 

publikálta az első regényét. Aztán a regények sorjában követték egymást, amelyekért számos 

díjat kapott, mint például a Boszorka-díjat, amelyet évente a legkiválóbb ifjúsági regény írója 

kap, vagy a Feddhetetlenek díját, amelyet az ifjú olvasók szavaznak meg. 2011-ben a sci-fi 

nemzetközi fesztiválon elnyerte az Utopial-díjat. Ifjúsági regényeit mintegy húsz nyelvre 

fordították le. 

Az írókról többet megtudhatnak a következő honlapokon:  

www.bondoux.net 

www.jcmourlevat.com 

Anne-Laure Bondoux és Jean-Claude Mourlevat közös munkájának eredménye az És 

táncolok is című, hol rövidebb, hol hosszabb e-mailek sokaságából álló regény. Egy titokzatos 

csomag egy megadott e-mail címmel olyan, mint egy tengerbe dobott palack, amely ezúttal az 

író, Pierre-Marie Sotto postaládájába érkezik. Levelezés kezdődik az egykori Goncourt-díjas, 

jelenleg „ihlet nélküli író” és a „nagy, barna” fiatal Adeline Parmelan között, amely során 

mély barátság alakul ki közöttük, és titokzatos múltbeli történésekre is fény derül. Van valami 

inspiráló a hölgy soraiban és stílusában, ami elbűvöli az írót, de a tőle kapott csomagot 

mégsem meri felbontani. Ugyanakkor érzi, később csak sejti, aztán már tudja is, hogy van egy 

közös titok, ami összeköti öket, és a csomag ezt a titkot rejti. A regény legvégén derül ki és 

válik világossá az olvasó számára, hogy miért kellett ennek a két magányos embernek 

találkoznia, miközben olvassa egymás után a hol kacagtatóan vidám, hol sejtelmesen szomorú 

hangnemben, de mindenképpen eredeti stílusban megírt e-maileket.  
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