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New Orleans 
Balsmeyer bútorgyár irodaépülete 
Mike Balsmeyer vezérigazgató irodája. 

 
Eve ingerülten tépte fel férje irodájának az ajtaját. Az 

íróasztalig sietős léptekkel közeledett, majd tenyerével 
arra csapva határozottan így szólt: 

– Elegem van belőled, Mike! Elegem van a házassá-
gomból! 

A férfi meglepettségében először csak széttárta kezeit 
az igazgatói székben, aztán felállt és csodálkozva egy 
kérdést fogalmazott meg: 

– Mi lelt téged, drágám? 
– Hogy mi a bajom? Sorolom! Hat éve vagyunk há-

zasok, öt éve nem vittél sehova! Hajnalban indulsz 
minden nap, késő éjjel jössz haza, mert mindig renge-
teg munkád van! Mikor elmész, még alszom, mikor 
hazajössz, már alszom, ebből adódóan nem is tudom, 
mikor szeretkeztünk utoljára! Talán egy hónapja? Fél 
éve? Vagy egy éve? Nem tudom, mert olyan rég volt 
már, hogy nem emlékszem rá! 

– Drágám… – szólt közbe Mike. 
– Még nem fejeztem be! – kiáltott rá a nő. – Úgy ér-

zem magam melletted, mint egy házvezetőnő, akinek 
csak az a dolga, hogy rend és tisztaság legyen az Igaz-
gató Úr házában, amikorra hulla fáradtan hazatér! Min-
dennél fontosabb neked a munka, a bútoraid gyártása! 

– De hát ebből élünk, kedvesem! – jegyezte meg a 
férj és felesége elé sétált. Mosolyogva barna hajába túrt 
és folytatta. – Emlékezz vissza a múltra, ami nem is volt 
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olyan régen! Minden este kimostuk a ruháinkat, hogy 
másnap tisztán újra felvehessük! És most? Csak a ruhád 
több pénz, mint másnak egy havi keresete! Tizenkét-
milliós házban laksz, luxus Mercedesen jársz, finanszíro-
zom a Csimpánzkutatásaidat, és nem utolsó sorban, 
semmivel sem kell törődnöd, mert mindent megtesz 
helyetted a személyzet! Mindened megvan Eve! Dús 
gazdag vagy! Miért nem vagy boldog? Mit szórjak még 
eléd? 

A nő pár pillanatig csak nézte férjét, majd halkan, 
szánalmasan a következőt mondta: 

– Nem értem, ennyi ésszel hogyan kerülhettél a vál-
lalat élére! Egy szűk agyú barom vagy, akinek a vagyon 
a legfontosabb és azt hiszi, pénzzel minden megvásárol-
ható! Gyűlölöm a házat, a luxus Mercedest, undorodom 
a gazdagságtól! Nem törődsz velem Mike! Nem tudom 
értékelni a millióidat, ha boldogtalan vagyok! A pénz 
önmagában engem nem tesz boldoggá! Sőt! 

– Akkor mit tegyek? – kérdezte fennhangon a férfi, 
vissza akarta tartani távolodó feleségét. – Vegyek neked 
egy hajót, hogy ne unatkozz? Mindent megkaptál, amit 
megkaphattál! Mit adjak még? 

Eve az ajtónál megállt, feltépte azt és visszanézett. 
Sötétzöld szemeiben a harag izzott, hangja az ideges-
ségtől remegett. 

– Szeretetet, gyengédséget, egy kis törődést, kedves-
séget, simogatást! De te erre úgy sem vagy képes! – 
hangzott utálatosan, majd becsapta maga mögött az 
ajtót. 
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Férje utána rohant, átvágtázott az előtéren és a lift-
előtérbe lépve megragadta a vállát. 

– Eve! 
A nő határozottan megfordult és ellökve férje kezét a 

következőt intézte felé: 
– Elhagylak, Mike! Elválok tőled! Elég volt! 
– Ugyan, drágám! Most csak ingerült vagy! Mégis 

mit kezdenél nélkülem? 
– Elmennék dolgozni, esténként mosnék, főznék, ta-

karítanék és megismerkednék egy átlagpolgárral, aki az 
emberi lényt is észreveszi, nem csak a zöld hasú papír 
fecniket! Nem kellenek nekem milliók, sokkal nagyobb 
szükségem van egy kis gyengédségre, egy kis simoga-
tásra, érzelmi kényeztetésre! – hadarta gúnyosan. – 
Hidd el, néhány kedves szó sokszor többet ér minden 
pénznél! – vágta férjéhez befejezésül, aztán belépett a 
megérkező felvonóba. 

Mike gondolkodva ejtette magát a foteljába és az asz-
talra könyökölve a tenyereibe temette az arcát. Fájt neki 
a jelenet és fájt az igazság, amit felesége szájából hallha-
tott. Hat év boldognak hitt házasság után néhány perc 
alatt rádöbbent a boldogtalanságra. Arra a boldogtalan-
ságra, amibe akaratlanul sodorta élete párját a figyel-
metlenségével, a nem törődésével. Évekig abban a hit-
ben élt, hogy annak a nőnek, akinek pár rongyos ruhá-
ján kívül semmije sem volt, határtalan nagy boldogsá-
got okoz a pénz, a vagyon, a csillogás. De mindez mit 
sem ér, ha nincs benne érzelem, csupán a hatalmi vágy 
pénzéhes mohósága, ami letakart szemmel ridegen fal 
mindent magába és eltaszítja az emberi lényt, az emberi 



8 
 

lelket, ami az anyagi gazdagság marcangoló fogai közt 
érzelmi szegénységbe pusztul bele. És csak most értette 
meg feleségét, miért vágyódik inkább a szegénységbe 
egy szerető munkás gyengéd ölelése közé a mosolytalan 
gazdagságból, ahol ugyan mindent megengedhet ma-
gának, mégsem képes kitörni abból a fénytelen burok-
ból, amibe férje csillogása zárta. 

*** 

Az idő múlásába feledkező munka végett ismét csak 
éjfél után ért haza. A villára már az éj árnya vetült. Fel-
villantak a hatalmas épület hófehér falai a csendesen elé 
gördülő Linkoln lámpái előtt, s az éjszaka tónusaiban 
szétszóródó fény végül a sötét ablakok néma tükreiről 
verődött vissza. Az egész ház már békésen az álmát 
aludta. Behajtott a garázsába, de még hosszú percekig 
gondolkodott a „hogyan tovább” lehetőségein. Homlo-
kával a kormánykerékre bólintott és csak bambán me-
redt maga elé, mert fogalma sem volt, mi tévő legyen. 
Bántotta a megvilágított helyzet. Széppé, harmonikussá 
kívánta tenni felesége életét. Meg akarta menteni azt az 
édes lelket, amelyet régóta már érzelmi szegénység 
gyötört. Szerelmet már nem érzett, de hitt abban, a 
szeretete elég ahhoz, hogy egy kis odafigyeléssel, ön-
zetlen odaadással, felelevenítse a régi, csodálatos időket. 
Eve szavai fájdítóan harsogtak a fejében, és közben a 
rég szunnyadó énje után kutatott, amivel most széthulló 
házasságának darabjait rakosgatná össze. Zsebébe nyúlt, 
elővett egy dobozkát és felnyitotta a piros bársonyos 


