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MÁRAI SÁNDORNÉ LOLA LEVELEI

VII. 23.

Édes A-m
végre egy délelõtt egyedül itthon. Suse reggel
elsõ nap üzletébe R. irodába, Liesel a gyer-
mekkel a szokásos másállapotos vizsgálatára
orvoshoz és én békességben itthon. Az elõbb hí-
vott fel telefonon Paul túl keveset vagyok vele,
pedig a legkellemesebb, bár Suse és a többiek is
a régiek, aztán felhívott Anne, hogy egy óra
körül lunch után jön értem és elmegyünk meg-
nézni a múzeumot. Utána elvisz Susehoz a
boltba és majd vele jövök haza. Szünet nélkül
esznek R. egyetlen szenvedély úgy is néz ki.
Ma reggel végre megírtam össz lapocskákat,
New Yorkba csak Anne Wintereknek,
Oconneleknak Nininek és Ranschburgnak,
persze Stern's-eknek még tegnap, ma van a
szent inventorie-day, biztosan dúlnak a ba-
nyák, amiért nem vagyok ott. Marcellenak és
Laxeknak már múlt héten írtam, más senkinek nem írok oda. Írtam Bán M.-nak
Zoltánnak és Lajosnak is csak egy lapot, aztán Papp Gézáéknak Marcozzinak és
Jacobsennek, másnak oda sem írtam. Zsazsáéknak sem, mert minek? Mához egy
hétre repülök vissza, addig még írok. Most érkeztek meg Liesel és a gyermek, meg-
jegyzem valóban gyönyörû és nagyon édes, ha kevesebbet mûvelne vele Suse, akkor
nagyon tûrhetõ lenne. A másik gyermek csak 14 hónapos de már jár és kezd beszél-
ni, ott egy kis baj van a kinézéssel, de majd talán kinövi, kicsit satnya „de jól áll ne-
ki”! Szerencsére messze laknak. Nem tudom írtam-e Paulától kaptam egy nagy üveg
finom kölni vizet, jó ajándék, Suse saját gyártmányú kötött ruhákat akart rám tuk-
málni, 250 d-os ruhák!!, de kicsi nekem az övé, és nem is nagyon kell, így errõl le-
mondtam.
Édes A-m most jött meg vasárnapi leveled. Nem hittem hogy a special delivery ilyen
gyorsan megy, úgy számítottuk vasárnap kapjátok meg, így is jó. Hétfõn talán a Já-
nosnak írt lapom jött meg, aztán már rendszeresen a leveleim. Szörnyû lehet a hõség
és ilyenkor mégjobban sajnálom hogy nem vagytok itt! Lehet olcsóbban is lakni mo-
telban, 4-tõl 6-ig naponta, ez egyszer igazán megvalósítható! Nagyon örülök hogy
olyan jól megvagytok, János egy édes és igazán mindent tud mit hogy kell. Csakhogy
a csekk is megjött. A cikket tedd el nekem. Hol voltatok Laxekkal vacsorázni? Re-
mélem City Islandon Velencében? Csak aludjon János az ágyamban ebben a hõség-
ben, de meg ne hûljön! Vendéglõ felfedezésetek nem lehetnek valami változatosak,
ha majd jövök, fõzünk, meglátjátok milyen finom hamburgert, már én is alig várom.
Itt semmi nagy fõzés, épp úgy van minden mint régen Berlinben volt, ami nagyon jó
és itt még alkalmasabb. Suse nagyon lebeszél a pulykáról, egy „lasagnara” van gusz-
tusuk, ami végül szintén csomó pénzbe kerül, most arról van szó, h. ezt fogok én be-
vásárolni és megcsinálom valamelyik este mire meghívjuk az egész családot. San
Franciscoról lemondok, ha te is lebeszélsz, pedig nem lenne nagy eset, de fõleg az
hogy egyedül megcsinálni nem túl vonzó. Mexico azt hiszem nincs olyan közel és elég
komplikált, így azt hiszem ezt is kihagyom, állítólag van valami Mexico szerû vá-
rosrész itt, ezt majd megnézzük. Számomra a legjobb a tiszta, tündéri idõ, illatos le-
vegõ nagyszerû klíma. Szó sincs „smogg”-ról, amikor itt errõl beszélnek, az olyan
mint New Yorkban a „végre egy igazi jó nyári nap”. Este hûvös, de kabát nem kell,
egész éven alig kell mondja Suse, nincs is télikabátja. Ez jó itt. Minden más? Azt
hiszem ahogy az ember berendezi magának. Valamit ki kellene találni a Free
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Europeal San Franciscoból, azt mondja Paula az egész európai, gyönyörûen fekszik
és épp olyan jó a klímája. Hát talán..?
Fürdeni még csak egyszer voltam, de õk nem járnak így nincs rá alkalom és mint ír-
tam a Csendes-óceán sem csendesebb mint az Atlanti, csak melegebb. Mindenképp
megyünk még egyszer amíg itt vagyok. Holnap kimegyek Pauláékkal délután a
Santa-Monica beach sétányára, ezt már autóból láttam, õk állandóan oda visznek
fekvõszékeket és ott pihennek. Ez egy hosszú pálmasor szép alle, lehetne Nizzaban,
erre emlékeztet az egész legjobban. A pálmák nagyon különösek itt. Sehol ennyi
„szomjas” pálmafát és sehol ennyi „részeg” pálmafát nem láttam. Minden olyan
mintha idetelepítették volna, mint az egész város a világ minden fajtájából összerak-
va. Kint a desertben ahol vasárnap az óriás és isteni hegyekbõl lekocsikáztunk egész
más vegetáció van, fõleg úgynevezett „Josuah” pálmafák, különben akácok és más
hazai fák, fent persze fenyõk és redwoodok szintén egy fenyõ fajta és csodálatos kék
és zöld madarak. Fõleg a remek tiszta idõ és levegõ amit élvezek itt. Most megyek
Liesellal ebédelni, aztán várom Annet. Vigyázzatok magatokra és remélem még ka-
pok levelet. Kíváncsi vagyok az egyfelvonásosra. Talán lehetne itt a nyersfordítások-
kal valamit csinálni?! Illió Illiószor
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Péntek 11.6

Édes A-m, most jött El paso leveled és Houston lapod. Este akartam részletesen ír-
ni, de úgy látom le akarod rövidíteni az utadat így hamar küldöm a levelet Miami-
ba, hogy még ott érjen. Nagyon örülök hogy eddig így ment minden, de nem csodá-
lom hogy elfáradtál ezekben a távolságokban és látnivalók tömegében. Azért gondolj
rá hogy itthon megint a munka és „klíma” vár, és ha nem is mégy ezek után Puerto
Ricoba, ahogy látom, legalább pihenj ott pár napot. Talán nem Miamiban ami azt
hiszem Rockeway dependesza lehet, de útközben biztosan láttál szép beach helyeket,
ahol néhány napot eltölthetsz. Feltétlen „pihend ki” az utat mielõtt haza jösz. Ha
nincs elég pénzed küldök. Ha nagyon sietsz, de talán ha nem is sietsz nagyon még
szerencséd lehet Máriához. Milyen „zûr” van megint körülötte nem tudom, de sem-
mit se lehet érteni, ami körülöttük van? Úgy volt hogy ma repül vissza, miután ki-
hisztériázta magát a hotelban, másnap ment az iratokat elintézni, lejelentkezni még
egy pasi volt vele onnan valami Borsy Detre, (hogy ezek honnan szednek össze min-
dent és mindenkit?) aki rögtön megkapta a német visszautazást, de tõle megtagad-
ták ismeretlen okok miatt, úgyhogy a repülõjegyet át kellett tenni bizonytalan termi-
nusra és megindítani Bonnal az elintézéseket. Így õ még itt van, reméli hogy hétfõ
keddre el lesz intézve, 18-án premierje, de ha nem lesz mindent le kell mondani. Na-
ponta felhív és szemmel láthatólag boldog, hogy ezt megteheti. Lebeszéltem a kijövés-
rõl, nem is érek rá, de ma is találkozom vele Modern Art-ban. Thassyéknál ebédel,
akik engem is hívtak általa, de „dolgozom” lemondtam, holott nem dolgozom, mert
cserélnem kellett valakivel akinek holnap egy esküvõre kell menni, így holnap leszek
bent. Nem bánom egyszer. Egész héten a „china”-ban nagyon kellemes volt, holnap
is. Lajostól jött egy angyali fénykép 18 éves korából, el leszel ragadtatva, majdnem
bõgtem mikor megláttam, nem tudom miért? És egy nagy „Terv” hogy készüljük rá
majd elmenni itt az olasz követségre aláírni okmányokat mert én veszek egy örökla-
kást Sorrentoban, amit azért vesz az én nevemre hogy ne legyen örökösödési adó, de
õ életfogytiglan használhatja! Valma Lajos dolog, majd elolvasod! János egész hé-
ten dolgozott a laundryban kihordott egy barátja helyett aki beteg, napi 2—3 d-t ke-
resett. Jü. Tegnap felhívott Lax, nincs-e szükségünk semmire, nagyon kedves, mikor
jösz, szeretnének ausführolni minket, mondtam én nem tudok este nagyon fáradt va-
gyok. Ma felhívott Klári jöjjünk oda ebédre vasárnap Jánossal, mondtam: igen.
Egyszer muszáj, aztán már úgyis itt leszel és majd meg kell hívni õket, veszek egy
hét szabadságot ha jösz. Talán Zoltán is itt lesz, azt írta 6-án jön, jó lenne. Kifize-
téseket elintéztem, csak a patika maradt ez nem sürgõs. Vigyj magadra édes angya-
lom, próbálj egy pár napot pihenni dolgozni, ott összeszedni az útinaplókat. Idõ itt
úgyis oly ronda, addigra talán kitavaszodik. Örülök hogy megjött utánad küldött le-
vél El Pasoba. János iskolában, most megyek Máriával találkozni, azt fogom neki
mondani a week endre nem leszünk itt, kimegyünk Conneticutba, ráérek jövõ héten
újra együtt lenni vele. Illió illiószor

Ui. Még egy levelet küldök ma este Miamiba, ha nem találsz ott kettõt, akkor kérd
meg õket, hogy küldjék vissza a feladónak, ha jön posta. Nagyon udvariasak.


