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I.

Janice Harrison odamegy a bejárati ajtóhoz, amint az 
öreg csengő végigkaristolja a csöndet. Évtizedek rozsdája 
tette majdhogynem teljesen tönkre a hangját, egy nap 
majd egészen bedöglik, beragad a nyelve, zárlatos lesz, 
vagy hogy is mondják. De ha szóba hozza, hogy ki kéne 
hívni a szerelőt, Ronnie folyton azt feleli, rajta van a házi 
bütykölnivalói listáján, nemsokára sort kerít rá. Szeret 
reparálni. Harry bezzeg szíves-örömest másokra hagyta 
az ilyesmit.

Valami kis szúrás nyilall a csípőjébe, és lassítja le ha-
ladását a napsütötte, kopott konyhából át az ebédlőn, 
ahol le van eresztve a roló, nehogy a keleti szőnyeg ki-
fakuljon, s a fényezett mahagóni asztallap kiszáradjon, 
be az utcai szobába, ahol mindig meg kell kerülni a boly-
hos plüsskanapé előtti álsuszterpadot, amit a szőnyegbe 
taposott halvány nyomvonal mutat is. Ott, ahol hajda-
nán az apja Barcalounger fotelje állt, most nagy barna 
Zenith televízió mered a semmibe, tetején az anyja után 
maradt poros vicik-vacakokkal. Mostanában már nem-
igen üldögélnek itt, nem néznek tévét a kanapéról, mint 
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azelőtt. Ronnie inkább a kis konyhai Sonyn nézi a hí-
reket vacsora közben, Nelson meg, amikor nincs hová 
lennie munka után, fönn piszmog a számítógéppel, ami, 
azt mondja, jobb, mint a televízió, merthogy interaktív. 
A feleségével bezzeg nem volt annyira interaktív, hogy 
Teresa, most már esztendeje, haza ne költözött volna 
a gyerekekkel Ohióba. Nelson és Roy, aki hovatovább 
tizennégy éves, rengeteget e-mailez egymással, többnyire 
szörnyű vicceket küldözgetnek (idén nyáron a leggyalá-
zatosabb az volt: Emlékszünk-e még, amikor a Kennedyek 
egyszerre csak egy nőt fojtottak vízbe?), mintha bizony az 
e-mail helyettesíthetné a jelen lévő, hús-vér apát.

Janice gyakran akkor se hallja meg a csengőt, ha bent 
van a házban, vagy kinn a hátsó kertben. Mindenféle 
cetliket talál az ajtókeretbe dugva, kézbesítőktől, akik 
nem bírták kivárni, meg névjegyeket vigécektől, akik 
nem adhatták le neki a szövegüket. Ezt ugyan nem bánja, 
mégis elszigetelve érzi magát, mert mi van, ha olyas-
valaki csönget be, akit nagyon is szívesen látna? Ámbár 
el sem tudja képzelni, ki lehetne az. Oly sokan meg-
haltak azok közül, akiket kedvelt.

A nehéz diófa ajtó a magas, cikornyás virágmintájú 
mattüveg oldalablakaival, az ajtó, amelyen kisebb meg-
szakításokkal egész életében ki-be járt, nyárára megda-
gadt és beszorult az esőt valahogy sohasem hozó nyirkos-
ságtól. Most viszont, hogy a levegő végre-valahára tele 
őszies frissességgel, jóval könnyebben, száraz roppanással 
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nyílik-csukódik. A lány – nő inkább, majdnem Nelson-
korú –, aki a tornácon áll, halványan ismerősnek rémlik. 
Széles fehér arcában távol ülő szemek, kékjük kissé tejes 
fehér, sarkukban már észrevehetők a középkorúság ránc-
kezdeményei. Valamivel magasabb Janice-nél, jól kitölti 
bézs színű nyári ruháját, keblén-ölén megfeszül a vászon-
anyag. Vállára csak úgy rákerítette a tengerészkék szvet-
tert, mint azok a fi atal nők a Pearson és Schrack Ingat-
lannál, akik olyan szakszerű komolysággal kezelik villó-
dzó számítógépüket. – Mrs. Angstrom? – kérdezi.

Janice megdöbben. – Valamikor az voltam – hagyja 
helyben. – De most Harrison vagyok, a férjem után.

A lány elvörösödik. – Jaj istenem, hiszen tudtam is. 
Hová tettem az eszemet? – Tejes kék szeme elkerekedik, 
és Janice úgy érzi, a szó szoros értelmében remeg ez az 
idegen, a teste vibrál a józan, egyszerű ruhában, mint 
valami állaté, aki csapdába esett itt a lábtörlőn, a tégla-
oszlopos tornác négyszögű árnyékában.

Autók suhannak el mögötte a Joseph Streeten, friss, 
száraz hangot adva. Az árnyékfoltos járda mellett, a még 
mindig zöldellő juharfák alatt fényes-új, téglavörös Lexus 
parkol. Fejük fölött elhúz egy felhő, szinte dermesztő az 
árnyéka: így érezni meg az új évszak közeledtét, az ár-
nyékok körülrajzoltabbak és mélyebbek, és tücskök cir-
pelnek minden alatt. Az idei rettenetes aszály nyomá-
ban máris pöndörödnek a levelek, a vadgesztenyékének 
barnul a szegélye, minden előudvar, ahol nem öntöztek, 
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merő földre kushadt szalma, erre a látványra gyerekko-
rából emlékszik Janice, amikor még sokkal közelebb volt 
a földhöz, és végeérhetetlennek tetszett a nyár.

– Anyám két hónappal ezelőtt meghalt – kezd rá újra 
a lány, és mélyet lélegezve igyekszik erőt venni a reme-
gésén, két keze kis csíkos táskát gyűröget a hasa előtt.

– Részvétem – mondja Janice. Nelson reggeltől es-
tig hibbantakkal foglalkozik a munkahelyén, és szerinte 
ártalmatlanok. Ő viszont olyanokkal foglalkozik, akik 
házat akarnak venni vagy eladni, többségük életében ez 
a legnagyobb pénzösszeg, amiről dönteniük kell, és azok 
bizony ingerlékenyek és irracionálisak is tudnak lenni.

– Mivel sose mentem férjhez, nekem ő volt a család.
Szóval a tisztes öltözködése dacára mégiscsak koldus. 

– Részvétem – ismétli meg Janice, de már keményeb-
ben –, segíteni azonban aligha tudok magán. – Már moc-
can is a keze, hogy becsapja a nehéz ajtót. Nelson el van 
a Gondozóban, Ronnie meg a klubban golfozik a többi 
nyugdíjassal, úgyhogy Janice egyedül van idehaza. Nem 
mintha dühöngőnek nézné a lányt. De mégis, nagyobb 
őnála, nagyobb csontú, és olyan veszélyesen végérvényes 
a jelenléte, mint aki konokul véget vetett valami hosz-
szú bizonytalankodásnak, akár egy kuncsaft, aki mély 
lélegzetet véve kész harmincezerrel többet ígérni annál, 
amennyire a pénzéből futja. Szemének szögletes ürege 
mintha álmatlanságtól volna püff edt, divatosan ron-
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gyoltra vágott kurta haja a világos és a sötétebb barna 
keveréke, őszes szálakkal.

– Azt én sem hinném – bólogat. – Csak hát az anyu 
azt gondolta, hogy talán igen.

– Ismertem az anyját?
– Nem, sosem találkoztak. De tudni tudtak egymás-

ról.
Janice nagyon szeretné, ha itt volna Nelson. Ő egy 

szempillantás alatt felmérné, hibbant-e ez a lány, és va-
lami címkét is ragasztana rá – bipoláris, skizofrén, pa-
ranoiás vagy pszichotikus. A pszichotikusok például 
mindenféléket látnak meg hallanak, és jószerivel ön-
tudatlanul gyilkolnak, s aztán a bíróságon teljesen ár-
talmatlannak látszanak. Keze alatt az ajtó politúrozott 
fája alkalmi pajzsként kínálja magát, hogy csapja rá erre 
a találkozásra, ám mindaz, ami ebben a lányban kelle-
mes, kedves és higgadt, merthogy ilyen vonások is van-
nak benne, nem csak a zavarodottsága és a remegése, 
nem hagyja bevágni az ajtót. Délkelet-Pennsylvania 
e kora őszi napjának száraz, meleg levegője – a gyerekek 
visszadugva az iskolába, a délelőtti utcák csendesek, a ve-
teményt a hátsó udvari kiskertekben vagy rég felszedték, 
vagy fölmagzott már – akár a múlt lélegzete éri Janice 
arcát, hiszen arról a terepről érkezett a látogatója is.

– A vége felé már én gondoztam, mert nem szerette 
a kórházakat, bezárva érezte magát ott – mondja tovább 
ez a könnyű, megfontolt, remegős hang.
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– Mármint az anyja – kapcsolódik be szándéka elle-
nére Janice.

– Igen, és mivel ápolónő volnék, igazán nem esett 
nehezemre beadni neki az orvosságot, s forgatni az ágy-
ban. Azért fura persze, ha az embernek a saját anyjával 
kell csinálnia ezt. Annyi mindent jelentett számomra 
a teste. Nem szerette, ha hozzáértek, főleg amíg még volt 
benne erő. Egyesekkel egész laza tudott lenni, de a privát 
szféráját görcsösen védelmezte, még velem szemben is. 
Nem szívesen beszélt bizonyos dolgokról, csak amikor 
már tudta, hogy meg fog halni.

Ahogy az idegessége múlóban volt, úgy ugrott át egy 
egész lépcsőfokot a történetében, hogy észre se vette. 
– No de énnekem mi közöm mindehhez? – kérdi Janice.

– Jaj, persze. Hát… úgy néz ki, maga volt az apám 
felesége.

Postásautó araszol tova, az a modern fajta orra nincs 
furgon, fehér alapon piros meg kék csíkkal. Azelőtt ko-
mor katonai zöldek voltak. A postások meg férfi ak; 
az övék manapság postáshölgy, hosszú napszítta hajú, 
izmos barna lábú, sortot viselő fi atal nő, aki a járdán 
tolja a háromkerekű zsákját. Ma még nem ért ide, de 
a Joseph Street túlsó oldalán, a szemben levő ikerház 
jobb felőli tornácán megjelenik egy másik fi atal nő. 
Azt a címet évekig egy öreg és változhatatlannak tűnő 
házaspár birtokolta. Aztán beköltöztek valami szeretet-
otthonba, s most egy ifj ú pár lakik a helyükön, akik 
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örökösen a tornác ereszére függesztett növényeiket gon-
dozzák, redőnyük mögül bömbölő zene árad az egész 
környékre, és két apró gyerekük van, akiket óvodába 
hordanak.

– Talán kerüljön beljebb – mondja Janice, invitálóan 
hátralépve, bár az, hogy a szégyenletes, halott múltnak 
ezt a darabját beereszti az otthonába, egyszerre undorral 
és félelemmel tölti el.

Odabenn a lány, arca-karja olyan fehér, mintha so-
hasem lett volna nyár, úgy ácsorog a homályos, zsúfolt 
nappaliban, mint valami újabb bútordarab, melyet az 
idő lassú földrengése kimozdított a helyéből. Egy kissé 
túldimenzionáltnak fest, akárcsak hajdanán Harry. Ja-
nice megszokta, hogy átlagos méretű emberek élnek 
a házában, ő meg Nelson meg Ronnie, bár Ronnie Alex 
fi a elég nagydarab, amikor fölutazik Virginiából, és Judy 
meg Roy is jó sok helyet foglalt el, amíg még itt laktak, 
a zenéjükkel, a játékaikkal és a folytonos testvéri ma-
rakodásukkal. Persze, lévén az egyik lány, a másik fi ú, 
ráadásul több mint négy év köztük a korkülönbség, le-
hetett volna rosszabb is.

– Kér kávét? – kérdezi Janice. – Vagy teát – a férjem 
azt iszik újabban a vérnyomása miatt, és én is rászoktam.

– Nem, köszönöm. Most semmit se venne be a gyom-
rom. Annyit gondolkodtam rajta, mit is mondok majd, 
aztán mégis jól elszúrtam. Annabelle Byer a nevem. 
Egyedül élek, mint már említettem is. Jövőre leszek 
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negyven. Tizenhárom esztendeig voltam szakápolónő 
a Szent Jóskában, öt éve pedig házi gondozást vállalok, 
bár ezt egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, 
mert a Medicare már alig akarja fi nanszírozni.

– Legalább üljön le – mondja Janice, mintegy kiseb-
bítendő a kéretlen vendég sugárzó, felkavaró tömegét. 
A lány a kanapéra telepszik, amelyen, mint mindenki, 
mélyebbre süpped a vártnál, csupasz térde fénylőn me-
red fölfelé. Pár kapkodó rántás a szoknyán csökkenti 
a kivillanó combok terjedelmét. Janice a zöld füles fotelt 
választja, két karján az egyforma csipketerítőkkel, s te-
nyérrel fölfelé fűzi össze a kezét az ölében, ahogy régen 
az anyja, készen a fi gyelmes hallgatásra, ha ugyan dü-
börgő szíve ezt lehetővé teszi. Szíve fönnakadt a mérics-
kélés hálóján, hogy miképp hat majd az életére, hogyan 
dúlja föl a lelki nyugalmát ez az ártatlanságában vissza-
taszító betolakodás. Ronnie olyan kiegyensúlyozott és 
állhatatos Harryhez képest, mellette Janice megismerte 
a békességet.

– Anyámat bántotta, hogy nem mentem férjhez – me-
séli Annabelle olyan derűs hangon, mintha máris ott-
hon érezné magát, amit Janice egyáltalán nem tart il-
domosnak. – Azt gondolta, az ő hibája, hogy talán az 
ő tapasztalataiból okulva nem bízom a férfi akban, vagy 
a szexben, vagy miben. Százszor is megmondtam neki, 
hogy ez butaság. Apu, mert így hívtam, nagyszerű em-
ber volt. Tizenhat éves voltam, amikor meghalt, még-
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is jó, egészséges férfi képzettel nőttem föl. Fel-feldobált 
a levegőbe, még tizenegy évesen is, megtanított traktort 
vezetni, meg sok minden egyébre, amiben egy gyerek 
a gazdaság körül segédkezhet – alma- és eperszedésre, 
csirkeetetésre, bozót- meg szömörceirtásra. Néha még 
ácskodtunk is együtt, és megtanított lőni a puskájával. 
Van két fi vérem, Scott és Morris, mindig jól kijöttünk 
egymással, rengeteg mindent csináltunk együtt, amo-
lyan vidéki gyerekek módjára. Aztán persze lettek ba-
rátaim is, rendes fi úk, bár a városiakhoz képest, azt hi-
szem, kicsit szégyellősek, de később, a középiskola után, 
segédápolónőként elhelyezkedtem egy öregotthonban, 
a Sunnyside-ban, arra ki a régi vásártér fele…

Felnéz, hogy fi gyel-e Janice. Janice bólint. – Sunny-
side. Hallottam róla.

– Azután elvégeztem egy egyéves tanfolyamot, és fel-
vettek szakápolónőnek a Szent Jóskába, na, ott már nem 
voltak olyan szégyellősek a fi úk, pedig egyik-másik nős 
orvos volt, persze akadt olyan is, aki nem, és én ezt tel-
jesen normálisnak tartottam, csak hát, érti, sose csapott 
belém a villám, és leánykérés se lett soha a dologból. 
Lehet, hogy én nem akartam. Mondtam is anyunak, 
nyugi, akár bekövetkezik, akár nem, attól még az ember 
ember marad, de őt halálra gyötörte, hogy egyedülálló 
vagyok, mintha bizony ő volna az akadálya bárminek is, 
főleg miután eladta a farmot, és én rábeszéltem, hogy 
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költözzön be hozzám, együtt nagyobb lakást tudtunk 
bérelni, odaát az Eisenhower Avenue-n…

Janice-nek nagyot dobban a szíve. Ő is élt valaha az 
Eisenhower Avenue-n, Charlie Stavrosszal az 1204-es 
szám alatt, még a hatvanas években, amikor minden-
ki megbolondult. Pedig semmi meglepő nincs benne; 
impozáns utca, látott jobb napokat is a nagy családi há-
zaival meg fekete és ír cselédeivel, de később is a meg-
bízható, jobb fajta bérlemények környéke maradt, ép-
pen az olyan aszociális lényeknek való, mint ő és Charlie 
volt akkor, s aztán ez a lány meg az anyja.

– …annyira félt, hogy utamban lesz, folyton azt haj-
togatta, ő ki se teszi a lábát a szobájából, ha felviszek 
egy férfi t, de az az igazság, hogy épp eleget éltem én 
egyedül Brewerben, nem szívesen hordtam föl férfi akat 
magamhoz, sose lehet tudni, mikor vadulnak be, én meg 
már harminc múltam, s aki megfelelt volna, az mind 
másvalakinek volt a férje. Mikor aztán megértette, hogy 
meg fog halni – mire a daganatokat észlelték, tüdőszar-
kóma volt egyébként, a rák már a nyirokrendszerre és 
a csontra is átterjedt –, elárulta, hogy több családom is 
van, mint hinném. Megmondta, hogy apu nem az igazi 
apám volt, csak éppen szerette őt annyira, hogy másvala-
kinek a gyerekével együtt is elfogadta. Egyéves se voltam 
még akkor, West Brewer-i nagyszüleim vigyáztak rám, 
miközben ő egy étteremben dolgozott odaát Stogey kő-
fejtője felé, ahol aztán megismerkedett a… megismer-
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kedett Frank Byerrel. Nagyon rástartolt anyámra – azt 
hiszem, akkoriban halt meg az édesanyja, és hát farmon 
kell az asszony. Nem mintha nem habarodott volna bele, 
mert igenis belehabarodott. Apu negyvenvalahány volt, 
anyám meg húsz-egynéhány, de amikor már, tudja, ami-
kor már kezdtem észrevenni a dolgokat, láttam, hogy 
milyen jól elvannak egymással. Folyton azzal cukkolta 
anyut, hogy kövér, pedig ő maga is kövér volt.

Janice undorodva hallgatja ezeknek a nagyon közön-
séges embereknek a történetét. – És az meg se járta az 
agyát – kérdezi türelmetlenül –, hogyan lehetett, hogy 
maga előbb jött a világra, semmint a szülei összeháza-
sodtak volna? – Az utcai szoba panorámaablakának át-
tetsző függönyén át – üvegfüggönynek hívják az ilyet, 
pedig csak vászonból van – látja, hogy a szemben lakó 
nő még mindig a tornácon tesz-vesz a hosszú csőrű ön-
tözőkannával, mintha hallgatózna. Ami persze ebből 
a távolságból lehetetlen. Janice számára szégyenletesnek 
tetszik a lány ittléte. Szégyenletesnek és szégyentelennek.

– Nemigen beszéltek róla – felel Annabelle. – A gye-
rek meg tudja, milyen, mindent adottnak vesz, bele-
szokik a dolgokba. Scott csak eggyel járt alattam; én ja-
nuárban születtem, még épp beírathattak, a februáriak 
már évvesztesek, és Scott a rá következő év novembe-
rében érkezett. Én voltam az osztályban a legfi atalabb, 
talán ezért is éreztem magamat, érti, olyan ártatlannak. 
A többiek mintha mindig többet tudtak volna nálam, 
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és több mindent is csináltak. Mindig én voltam a jó 
kislány, aki egyenest hazamegy az iskolabusszal.

A lány hovatovább úgy beszél Janice-hez, mint va-
lamifajta nagynénihez, majdhogynem anyához. Janice 
azonban sosem tekintette magát sikeres anyának, és sem-
mi kedve újból próbát tenni vele. De azért megkérdi: 
– Biztos, hogy nem inna egy csésze kávét? Nekem mu-
száj egy kis teát főznöm magamnak, mert csak úgy nyü-
zsögnek a fejemben a kérdések. Nem akármilyen hírt 
hozott, már ha igaz, persze.

Feláll, de feláll Annabelle is, és kikíséri a konyhába, 
pedig Janice éppenséggel egy kis távolságot akart terem-
teni kettejük között, hogy gondolkodhasson. Akárcsak 
a Jehova tanúi, ha egyszer beereszti őket az ember; olyan 
szerencsétlen, tésztafehér lelkek, s mégis úgy megkavar-
ják, egyik bibliai idézet a másik után, számukra minden 
egyes újságszenzáció bebizonyít valamit a Jelenésekből, 
hogy az ember úgy érzi, sosem szabadul meg tőlük. Nem 
szereti, ha tulajdon konyhájában a nyakába lihegnek. 
A háziasságban ő sosem jeleskedett, és Harry az orra alá 
is dörgölte ezt (mintha bizony az ő anyja egy Martha 
Stewart lett volna, Harry pedig Mr. Ezermester: bezzeg 
Ronnie, vagy az a kedves Webb Murkett, akit hajdanán 
ismertek!), úgyhogy megörült neki, amikor Ronnie-val 
együtt, akinek az orvosa tanácsolta, a kávéról át kellett 
szokniuk a teára. Valahogy sosem a megfelelő adag ká-
vét rakta be, a teával viszont pofonegyszerű: zacskót 



17

a bögrébe, bögrét a mikróba, és kész. A jó öreg Liptont 
használja, annak idején, lánykorában valami rádiómű-
sort is szponzorált, az a csip-csöp nóta, vagy az a Max-
well House kávé lett volna? Doris Kaufmann meg a töb-
biek a gyógyteára, vagy a jázminosra, vagy a zöldre akar-
ják rábeszélni, merthogy azok újabban olyan egészsége-
sek, a csuklástól a vastagbélrákig mindent megelőznek, 
de Janice semmi értelmét se látja, hogy olyasmit igyon, 
aminek nincs ereje.

Két perc húsz másodperc, amíg fölmelegszik. Anna-
belle az elektronikus számlálót nézi, aztán odamegy a na-
pozóverandára szolgáló hátsó ablakhoz. – Milyen kelle-
mes, napos hátsó udvar – mondja. – A ház eleje olyan 
sötét.

– A juharfáktól. Egyre csak nőnek. Pedig az évek so-
rán el is veszítettünk párat. Volt egy gyönyörű, nagy vér-
bükkünk is, amelyik a ház oldalára vetett árnyékot, azt 
sajnálom. Biztos, hogy nem kér valamit inni? – Janice 
képtelen kiejteni a lány fellengzős, mesekönyvbe illő ne-
vét. Arra gondol, hogy ennek a sokknak a tompításához, 
ennek az egész faramuci helyzetnek a kezeléséhez igazá-
ból egy pohár száraz sherryre volna szüksége.

– Egy pohár vizet megköszönnék.
– Sima vizet? Jéggel?
– Isten ments. Nem is hinné, mennyi a jégben a mik-

roba.
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Harry is valahogy mindig elérte, hogy ő tisztátalan-
nak érezze magát, még akkor is, ha őneki volt igaza. 
Átnyújtja a lánynak a tiszta folyadékkal teli üvegpoha-
rat. Ujjlenyomat az ujjlenyomaton. Mostanában már 
DNS-t használnak – nem mintha O. J. nem úszta volna 
meg azt is. Az a hosszú lábú ügyésznő csak magával tolt 
ki, az a fekete ügyvéd meg olyan dörzsölt volt. A lány, 
amilyen makacsul arrafele néz, mintha ki szeretne menni 
a hátsó ajtón, s leülni a napozóverandán, amely a vete-
ményesre meg a régi hintára tekint, de Janice ellentmon-
dást nem tűrően már indul is vissza a félhomályos, rit-
kán használt nappaliba. Arra vezet az út kifelé. Előre-
tessékeli a lányt, s közben kikapja az ebédlőkredencből 
a Taylor-féle sherrys palackot, letekeri a kupakját, s löty-
tyint egy keveset a teájába. A szesz erőteljes, cserzett il-
lata fölszáll, és semlegesíti a lány tarkójából és csupasz 
karjából áradó fertőtlenítőszagot, amely olyan, akár a hű-
sítő szájvízé. – Gondolom, ezzel el is mondott mindent – 
mondja, amint újra letelepednek ugyanazokra a bútor-
darabokra.

Ám a lány azonban semmi ilyesmit nem ismer be. 
– A szüleimről meséltem, meg hogy gyerekkoromban 
fogalmam sem volt, mikor házasodtak össze, s aztán, 
amikor felnőttem, és kíváncsibb lettem, anyám megval-
lotta, bizony lehetséges, hogy kicsikét az esküvő előtt 
jöttem, mert akkor még élt az apu anyja, csak folyton 
betegeskedett, és a házasságkötés siettethette volna a ha-
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lálát. Ez érthető is volt, hiszen csak a ’60-as években 
lettek liberálisabbak a dolgok.

Ugyan mik lettek liberálisabbak?, kérdi magától Janice. 
Az abortusz, gondolja aztán. Meg hogy a fi atalok csak 
úgy összebútoroztak. De ilyesmi azelőtt is megesett, csak 
talán mélyebben a sötétben. Nagyon közelinek rémlik 
az az 1959-es esztendő, olyan közelinek, mint a szíve 
verése, akkor is vert, abban az időalagútban, ugyanaz 
a hűséges izom, a sötétségében, a vérében. De nem akarja 
elnyújtani a beszélgetést, nem akar belekeveredni, pe-
dig vonzza, cibálja valami vissza a múlt bánatos, nyirkos 
üregébe.

A lány mintha csak olvasna a gondolataiban. – Igen – 
mondja –, anyám mesélt a, hogy is mondjam csak, a vi-
szonyukról. Ő és az… ő és a maga férje, Mr. Angstrom 
együtt éltek, úgy rémlik, a Summer Streeten, három hó-
napig. Mr. Angstrom sose tudta meg, megszült-e engem 
az anyám, vagy sem. Tudja, én is ismertem őt. Találkoz-
tam vele néhányszor, de persze nem is sejtettem, hogy 
kicsoda. Már úgy értem, hogy kicsodám. Egyszer pél-
dául a betegem volt a Szent Jóskában. Angioplasztika, 
ha jól emlékszem. Elbűvölő ember volt. Folyton viccelt.

– Fél évre rá meghalt Floridában – mondja Janice vád-
lóan. – A szíve vitte el. Még csak ötvenhat éves volt. – 
Mintha ezek a kemény tények, mert akkor legalábbis 
nagyon kemények voltak a számára, szétválaszthatnák 
Harryt és ezt a lányt.
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– Valószínűleg bypassműtétre lett volna szüksége. An-
nak idején az még nem volt annyira bevett dolog.

– Ő nem akarta. Nem akarta, hogy beleturkáljanak 
a testébe. Félt tőle. – Janice-t magát is meghökkenti el-
csukló hangja, majdhogynem könnytől égő szeme, mint-
ha önmagát vádolná, amiért nem tette élni érdemessé 
Harry számára az életet. Nem hívta föl akkor Floridá-
ban, mikor pedig Harry szerette volna. A bocsánatáért 
esedezett, de ő nem bocsátott meg.

– Még jóval azelőtt pedig – folytatja érzéketlenül 
a lány –, amikor még csak segédápolónő voltam a Sunny-
side-ban, egy fi úval, akit Galileeből ismertem, Jamie-
vel – együtt éltünk egy kis Youngquist Boulevard-i la-
kásban, aztán az épületet társasházzá alakították át, tu-
lajdonképpen akkor mentünk szét, de ez már egy má-
sik mese –, szóval kiruccantunk Toyotákat nézni oda 
a 111-eshez. Később aztán vásároltunk is egyet, de nem 
aznap, amikor Mr. Angstrom is ott volt. Olyan kedves 
volt, egészen rabul ejtett. Foglalkozott velem, nem csak 
a férfi hoz beszélt, és nem próbált meg mindenáron ránk 
sózni egy kocsit, mint a legtöbb ügynök tette volna.

– Valójában nem az volt a hivatása, az eladás – szúrja 
közbe Janice. – Azt hiszem, nem is igen volt már sem-
milyen hivatása a középiskola után.

De milyen gyönyörű volt akkor, emlékezik Janice, 
azokon az iskolai folyosókon – a magas termete, a kacsa-
farkba simított, csodás viking haja, amelyből néhány 
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hosszú szexi fürt mindig rászabadult a homlokára, mint 
Alan Laddnek, az a mozdulat, ahogyan hátravetette az-
zal a nagy, kecses fehér kezével, miközben a többi felsős-
sel hülyült, például a Mary Ann nevű, ugyancsak meg-
termett barátnőjével, szemhéját pimaszul, álmosan fél-
árbócra eresztette, a folyosók egész világa az övé volt, 
s a magafajta kilencedikes vakarcsra ügyet se vetett. Nem 
is jártak együtt, csak amikor már mindketten a breweri 
Krollban dolgoztak, ő a mogyorós és cukorkás pultnál, 
Harry meg éppen leszerelt a kétévi szolgálat után, amit 
Texasban töltött, mert végül mégsem dobták át Koreá-
ba meghalni. Sokszor fölemlegette Koreát, mintha le-
maradt volna valamiről azzal, hogy nem ment el oda 
harcolni, hanem megtért haza a békés élethez. Senki 
sem akar háborút, de a férfi ak valahogy nem csak békét 
akarnak.

– Igen – bólogat Annabelle, hogy kedvére tegyen, hol-
ott fogalma sincs róla, milyen szimpla lelkek voltunk 
mi akkor mindannyian –, nagy sportoló volt, emlék-
szem azokra az újságkivágásokra a bemutatóteremben, 
meg aztán anyu is mesélte. Ő egy másik középiskolába 
járt, és a csapatuk a Mr. Angstroméké ellen játszott. 
Rengeteget mesélt Mr. Angstromról, mielőtt… elment. 
Mindent tudok magukról, meg Nelsonról, meg ami-
kor leégett a házuk; anyu, gondolom, a lapokból kö-
vette a fejleményeket. Érdekelte. A végén nem volt ben-
ne semmi neheztelés. Azok olyan idők voltak, mondta. 
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Mr. Angstromot már megfogták, mi mást tehetett volna? 
És én sem voltam éppen egy lottófőnyeremény, fűzte 
hozzá mindig.

Ruth és a nézetei, hosszú évek során számításba se 
vett nézetei elözönlötték a nappalit. – Te jó ég. – Eny-
nyire futja csak Janice-től, miközben a sherry befurak-
szik az ereibe, és kezdi tetszetősebbre festeni ezt az egész 
lidércnyomást. Mit árthat neki most már, ami negyven 
esztendeje történt?

– Tudja, Mr. Angstrom fel is kereste egyszer – foly-
tatja ez a fi atal nő; kézmozdulatai egyre fesztelenebbek, 
teste egyre nagyobb, amint át-átveti egymáson a lábát, 
s a bézs színű vászonruha egyre följebb csúszik a comb-
ján. A haja is mintha túlságosan kurta lenne, és túl sokat 
libeg, ahogy a feje előrebillen. Van valami hiú, valami 
erőszakos ebben a hajban – a sokszínű sűrűségében, 
a modern, kurvás nyírásában, a hosszú és rövid részek 
keveredésében. – A halála évében, azt hiszem. Valahogy 
ráakadt a farmunkra.

– Tényleg? – Ez borzalmas. Harry viszonyát Th elmá-
val ő és Ronnie eltemette, egyetlenegyszer sem említet-
ték azóta, hogy az udvarlás mindent megvalló stádiu-
mán túljutottak. Ők diadalmaskodtak, ők a túlélők, 
Harry és Th elma pedig árnnyá vált, hullává, egyre mé-
lyebbre süppedtek a vértelenségbe az elhantolt kopor-
sóban, bőrük szétfoszlott, megfeszült, mint azé a pe-
rui áldozati kislányé, akit azon a hegycsúcson találtak, 
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elgondolni is szörnyű. De azt hallani, hogy miközben 
Th elmával randevúzgatott, még azt a hájas vén szajhát 
is hajkurászta Diamond megyeszerte, ez olyan, mint-
ha Harry még a sírból is megtagadná tőle a békességet, 
aminthogy megtagadta életében is. Harry sosem lehetett 
egyszerű, hétköznapi, megbízható ember. Nem, ennél 
őneki mindig többnek kellett lennie. És ez az egyszerre 
szégyellős és pimasz, kellemes és gyanús leány, ez az ő 
küldönce a sírból. Janice tudni sem akar az egészről, sem 
a lányról. – Ugyan miért tett volna ilyet?

A lány az előrehajláshoz összeszorítja a térdét, de a ru-
hája olyan kurta, hogy a bugyi háromszöge így is ki-
villan. – Hogy rólam halljon biztosat, így mondta anyu. 
De ő nem árulta el neki. Tisztán akart megőrizni tőle. 
Aztán, gondolom, amikor rájött, hogy… hogy hamaro-
san itthagy, meggondolta magát, és azt akarta, hogy leg-
alább én tudjam. – A lány szeme most már kevésbé tejes 
fehér itt a nappali tompa félhomályában, sőt jelentőség-
teljesen szikrázik, a története adja neki a jelentőséget.

– De hát miért? – kiáltja Janice, valamilyen nyomással 
küszködve. – Minek előkotorni a múltat? Minek fölka-
varni azt, amin úgysem lehet változtatni? Ne haragud-
jon – mondja. – Muszáj felfrissítenem a teámat. – Meg 
se játssza, hogy kimenne a konyhába, ott löttyint száraz 
sherryt a bögréjébe a kredencnél, hogy a lány is láthat-
ná, ha kicsit oldalvást fordulna. Ám Annabelle az utcai 
szobában egyenesen a súlyos zöld üvegtojásra mered, 
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benne a buborékkal, a döglött tévékészülék tetején, 
Bessie Springer többi vicik-vacakja között, amiket anya-
gi gyarapodásuk jeleként szedegetett össze, amikor az 
apu autóüzlete beindult. Anyu és az ő szőrmebundája, 
anyu és az ő kék Chryslere – egyszerűbb világ volt az, 
amelyben ilyesmik elégítették ki az ember büszkeségét. 
A lány a hosszú csupasz lábával ott a kanapén, csupasz 
karjával, amelyről lecsúszott a tengerészkék szvetter, 
olyan kurvásan teszi közszemlére a testét, mintha csak az 
anyja élne benne tovább. És van benne valami ízetlenség 
is, valami apátlan üresség, profi lból látszó arca úgy nyeli 
el a fényt, akár az a zöld üvegtojás.

Megérzi Janice pillantását, és feléje fordítja az arcát. 
– Olyan kínos ez az egész, nem? Hogy csak így beron-
tok ide. Kínos nekem is és magának is. – Telt felső ajka 
gyerekes, kérdő jelleget ad a mosolyának. Könnyen se-
bezhetőnek tetszik.

– Hát – nyilatkoztatja ki Janice, immár újból a füles 
fotelben, ahol följavított bögréjének gyógyító utóíze 
egyre jobban elterebélyesíti a tekintély, a hatalom pózá-
ban. Évekkel ezelőtt megfogadta, hogy nem hagyja el-
hízni magát, mint az anyja, de azért tisztelettel adózott 
neki, ahogyan élete vége felé, férje elhunyván, nemze-
déke egyre ritkulván, kézbe vette a dolgokat, megszabta 
a családi költségvetést, és kiállt a tisztesség és illem maga 
alkotta fogalmai mellett. Lévén hogy amúgy is ebben 
a házban lakik, Janice váltig úgy érzi, az anyja veszi körül 
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– Bessie Springer rendíthetetlen és változhatatlan bú-
torai, tulajdon értékének biztos tudata. A Koerner-féle 
öszvérmakacsság, mondta anyu, amikor a maga rovására 
viccelődött. – Talán éppen ez volt az anyja célja, hogy 
kínos helyzetbe hozzon mindenkit – mondja a lánynak 
Janice. – Ugyan mi jót várhatott attól, hogy elmeséli 
magának mindezt, a maga korában? Bajkeverés, ez a do-
lognak a veleje. És ki dönti el ma már, hogy igaz-e egy-
általán? – Holott érzi, hogy igaz lehet – egy leheletnyi 
Harry, valami halvány izzás, felkavaró szándék árad eb-
ből a lányból, ebből a harminckilenc esztendős bűn-
jelből.

– Ó, abban biztos vagyok, hogy nem csak úgy kita-
lálta, valósággal ömlött belőle. Különben sem igen szo-
kott kitalálni semmit. Folyton detektívregényeket olva-
sott, és mindig azt kérdezgette: „Hogyan bírják ezt mind 
kitalálni? Ezeknek hiányzik egy kerekük.” Azonkívül 
megmutatta a születési anyakönyvi kivonatomat is, amit 
egy pottstowni kórházban állítottak ki. „Apja ismeret-
len”, ez áll benne.

– Hát éppen ez az: ismeretlen – nyomul Janice, akár 
az ügyvéd, aki látja, hogy veszíteni fog.

– Azt kérdi, miért – mondja Annabelle. – Én azt hi-
szem, úgy gondolta, hogy… – egyszeriben könnyek tük-
röztetik a fényt a szemében, a duzzadt felső ajak meg-
állíthatatlanul remeg – hogy maguk segíthetnének raj-
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tam, valamiképpen. – Kineveti a könnyeit, végigrántja 
arcán szakszerű keze fejét, kezét, amely ápolónői gon-
doskodáshoz – dörzsöléshez, lefogáshoz, simogatáshoz, 
markoláshoz – szokott. – Azt hihette, nagyon magá-
nyos vagyok. Évek óta nem volt egy komoly kapcsola-
tom. A fi véreim meg, Scott Seattle-be költözött, Morris 
Delaware-be – ő, Morris volt a legdühösebb, amikor 
anyu eladta a farmot, és beköltözött hozzám Brewerbe. 
Úgy gondolta, ő művelni tudta volna, megélt volna be-
lőle, de hát az nem lett volna méltányos, hogy anyu az 
egészet rá hagyja. Nem mintha manapság egy akkora 
farm bárkit is el tudna tartani. Még apunak – Frank-
nek – is működtetnie kellett azokat az iskolabuszokat, 
hogy valahogy boldoguljanak.

– Tehát pénzről van szó? – hegyezi a fülét Janice: ki-
bújt a szög a zsákból. A pénzhez neki van érzéke, elvégre 
Springer-vér. Könyvelősködött az apjának, aztán Nel-
sonnak is, ahogy lehetett, míg végül már túl sok volt 
a rejtegetnivalója a gyereknek. Ronnie-nak külön taka-
rékszámlája és nyugdíja van, de a maga örökségét to-
vábbra is ő kezeli, ügyel rá, hogy mikor járnak le a határ-
idős befektetések, meg hogy milyen kamattal, és miképp 
lehet megakadályozni, hogy a kamatadó miatt hozzá 
kelljen nyúlni a befektetési alapokhoz, amelyeknek az 
igazgatói ráadásul sokszor csakis azért csinálnak nyeresé-
get, hogy jól mutasson az éves beszámoló. Tőle ez a lány 
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egy fi llért sem fog látni. Janice belekortyol a bögréjébe, 
és rezzenéstelenül néz a betolakodóra.

Annabelle összeráncolt homlokkal ízlelgeti a kérdést. 
– Neem, nem hinném. Óránként nettó húsz dollárt ka-
pok az ügynökségtől, és van, hogy tizenkét órás műsza-
kokat dolgozom. Anyu is szép summát hagyott ránk, 
még háromfelé osztva is. A farmon alig volt jelzálog, leg-
alábbis mai értéken mérve. Azonkívül az utolsó tizenöt 
évben nagyon jó állása volt egy befektetési tanácsadónál, 
abban az új belvárosi üvegpalotában. Ki is nevette ma-
gát, hogy minden reggel magas sarkú cipőt meg haris-
nyanadrágot húz, ő, a vidéki tehén. Ráadásul sikerült 
százötvenöt fontra lefogynia.

– Az nagyon jó, ha munkája van az ember lányának – 
hagyja helyben Janice. – Az én generációm ehhez későn 
jutott hozzá. – Felkavarja, hogy Ruthszal kell azonosul-
nia, ezzel a nőszeméllyel, aki foglyul ejtette az ő férjét 
odaát, Mt. Judge-on túl, Ruthszal, ezzel az álnok, szeny-
nyes alfelével mindennek, ami tiszteletre méltó.

– Nem, nem pénzről van szó – mondja Annabelle, 
és előrecsusszan a kanapén, felállni készülve, helyreiga-
zítja a vállán a szvettert, és ismét magához szorítja sárga-
fekete-piros csíkos kis táskáját. – Talán inkább valami 
családi érzésről lett volna. Semmi baj, Mrs. Harrison. 
Látom, hogy nem szívesen keveredik bele, és őszintén 
szólva nem is csodálom. Anyu ötlete volt, és már azt se 
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tudta, mit beszél, a sok gyógyszertől. A haldoklók nem 
mindig józanok, bár az ember az ellenkezőjét hinné. 
Őmiatta csináltam ezt, nem magamért, azért, mert meg-
kért rá. – Feláll, néz le Janice-re.

– Várjon egy kicsit.
– Maga nagyon türelmes volt velem. Tudom, mek-

kora megrázkódtatás lehetett. – A hozzáértő, szolid ke-
zek a hajával babrálnak, művészi ziláltságával, mintha 
bizony őt érte volna az a megrázkódtatás.

Janice felszólamlik önnön védelmében: – Nem lehet 
ilyesmit csak úgy az ember nyakába zúdítani.

– Nem tudtam, mi mást tehetnék. Levélben vagy te-
lefonon még bonyodalmasabb lett volna. – Szokva lévén 
a gyors mozgáshoz, pár lépés, és már az ajtóban is van, 
fogja az ódivatú gombot: dombormintáját kifényesítet-
ték az évek, mintha bronzcsipke volna. Egyetlen mozdu-
lattal felrántja a bedagadt ajtót, s a zaj apró visszhangot 
ver a levegőben, mint valami elhaló kiáltás.

Van valami megrendítő ebben az erős női testben, 
abban, ahogyan férfi  módra mozog, mint azok a futbal-
listanők, akik idén nyáron legyőzték Kínát. Janice egyre 
csak veszíti el a lányait: Beckyt, aztán Teresa is faképnél 
hagyta Nelsont majdnem húsz esztendő után, a tizen-
kilenc éves korára titkolódzóvá és harapóssá vált Judy 
meg jóformán csak a walkmanje sutyorgásában él, és 
teljesen kirekeszti a nagyanyját. – Annabelle, sajnálom, 
ha ostobán viselkedtem…
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