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Anyám emlékének, 
aki a leggyöngédebb nagymama volt a világon.

Továbbá férjemnek, gyermekeimnek és unokáimnak, 
valamint legújabb baráti körömnek, 

a bolondos nagyiknak.

Végezetül nagy ölelés 
hőn szeretett nagymamánknak, 

Dorisnak, a velünk töltött évekért. 
A keresztnevén kellett őt szólítanunk  

a nővéremmel, mert úgy vélte, 
hogy a „nagyi” öregítené!



Nem kéne sietnem.
De ha lassítok a lépteimen, mozgó céltáblává válok.
Összes porcikámat átjárja a félelem, hogy mindjárt 

a vállamra nehezedik egy kéz. Valaki mindjárt 
megragadja a karomat.

Kocsik húznak el mellettem. Némelyik egészen lelassít, 
mintha a sofőr az útjelző táblákat tanulmányozná. 
Megdermeszt a rettegés. És ha valami mást akarnak?

Megyek tovább. Lekuporodom a nedves járdára.
– Segítsenek – könyörgök. – Egy kis ennivalót.
Ma talán jóllakom. Na és utána?
A holnap is az utcán ér majd?

Ben Westwood: Egy csellengő versei



DAILY TELEGRAPH
GYERMEK VESZÍTETTE ÉLETÉT
EGY „TRAGIKUS BALESETBEN”

Meghalt egy kisfiú a rendőrség által „tragikus balesetnek” ne-
vezett körülmények között. A további részletek egyelőre nem 
ismertek.
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Prológus

Ellie

Oxfordshire

2019. augusztus 17., szombat. A nap, amely örökre belém ég 
majd, habár az adott pillanatban ezt még nem tudhatom. Egye-
lőre ez is csak egy átlagos kánikulai nap, ahogy a meteorológusok 
megjósolták. Előttünk az élet Rogerrel. Így mondta a házassági 
tanácsadó, amikor szélnek eresztett minket. 

– Ön most új esélyt adott a férjének. Tiszta lappal indulnak. 
Ne is nézzen hátra.

De bármennyire igyekszem is megfogadni a tanácsot, attól 
még bennem van a láthatatlan tüske. És szúrja a lelkem.

Az elterelődés segíthet. Ezért tartok éppen a városközpont-
ba a vadonatúj és igen mutatós aranyszínpántos, türkiz szandá-
lomban, hogy vegyek a „csoda” hidratáló krémemből, ugyanis 
elfogyott. Nem én nyerném a nagyik szépségversenyét, mégis 
szerfölött élvezem, ha azt mondják nekem: – Micsoda? Van egy 
négyéves unokád? De hisz olyan fiatalos vagy. – Negyvenkilenc 
évesen végre jól érzem magam a bőrömben, nem úgy, mint eset-
len kamaszként. Van családom és önálló életem, emellett ön-
kéntesként dolgozom egy büntetés-végrehajtási intézetben. Van 
dolgom, és ez segít elhatárolódni a múlttól.

– Big Issue1 – zendít rá a Boots előtti járdaszakaszon kuporgó 
asszony. Ugyanazt a reményteli hangot üti meg, de a környék-
beli hajléktalanokra általánosságban jellemző nyelvjárás nála hi-
ányzik. Rendszeres vásárlója vagyok, és bár tolakodónak tűnhet, 
valójában kedves nő.

1 Hajléktalanok újságja, hasonló a magyar Fedél nélkülhöz. (A szerk.)
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Hozzávetőleg tizennyolc hónappal ezelőtt jelent meg nálunk 
a főutcán a csípőben buggyos, a boka felé összeszűkülő, lila hippi- 
nadrágjában, tetovált ezüst- és aranycsillagokkal a nyakán, pufi, 
tengerészkék széldzsekiben, fülpiercinggel, kopaszra borotvált 
fejjel és elnyűtt ábrázattal, amely mindössze annyit árult el a ko- 
ráról, hogy valahol negyven és a halál között van. A sokadik talál-
kozásunk után rászoktam, hogy valamennyivel több pénzt adok 
neki egy kis ennivalóra, ő pedig egy pillanat alatt eltüntette a több-
letet méretes zsebeinek egyikében. 

– Kösz – mondta rendre. Aztán összedörzsölte a kezét, mint-
ha a pénzről rátapadt láthatatlan piszkot törölné le. Felfigyeltem 
még egy szokására: szeretett dünnyögve dúdolgatni, bár a dalla-
mot nem sikerült felismernem.

Egyik nap váratlanul megkérdeztem tőle, hogy mikor lett haj-
léktalan. 

– Egy időben – felelte homályosan. Ez volt az első rövid léleg-
zetű beszélgetéseink sorában, valahányszor újságot vettem tőle. 
Elárulta nekem, hogy a neve Jo (noha a hanglejtéséből ítélve alig-
ha ezen a néven született), s hogy gyermekkorában „tojt a sulira”. 
(– Azért a börtönben sokat olvastam – jelentette ki.) Kíváncsi 
lettem, vajon miért ültették le, de nem akartam rákérdezni. Egy 
ízben érdekes eszmecserét folytattunk arról, hogy a kormány új 
hajléktalanpolitikája vajon ténylegesen segíti-e majd az utcán 
élőket.

A hideg idő beálltával úgy aggódtam érte, hogy még szál-
lást is megpróbáltam szerezni neki – ami végül nem jött össze. 
Meglehet, hogy túlságosan bevonódtam, de segítőkész természet-
tel áldott meg a sors. Végtelenül szomorú, hogy a mai modern 
időkben is vannak nélkülözők. Azután, néhány hónappal ezelőtt, 
amikor újra belém fészkelte magát a gyanú Rogerrel kapcsolat-
ban, láttam Jót tajt részegen kitámolyogni a kocsmából. Nem 
is az bőszített fel, hogy pocsékba ment a pénzem a többi ada-
kozóéval együtt. Hanem hogy átvertek a palánkon. A magam 
részéről nem szívelem az alkoholt. Az én hátteremmel ez ért- 
hető is.
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Az eset óta, bevallom, tudatosan kerültem őt, néha inkább 
átmegyek az utca másik oldalára, és úgy teszek, mintha nem ven-
ném észre. Ám ezen a bizonyos tikkasztóan forró augusztusi na-
pon valami mégis megállásra késztet.

– Köszi – mondja szutykos tenyerébe pillantva. Pontosan any-
nyit adtam, amennyibe az újság kerül. Kínosan érint a csaló-
dottsága. Van valami ebben a szögletes állú, csontos, borotvált 
fejű nőben, amitől egyszerre látszik sebezhetőnek és szívósnak.  
Már nyúlok is be a táskámba némi apróért.

Ekkor pillantom meg Carole-t.
Földbe gyökerezik a lábam a nő láttán, aki hajszál híján szét-

robbantotta a családomat. Nem szokásom káromkodni, de szíves 
örömest a pokolba tudtam volna kívánni azokat a szégyentele-
nül mutogatott, formás, napbarnított lábakat a rajtuk lévő krém- 
színű, pántos tűsarkúval egyetemben. Az én nyári farmeromnál 
sokkalta divatosabb, karcsúsított ruhájában olyan darázsdereka 
van, mint egy olyan valakinek, aki soha nem eszik. Én csak rá-
nézek egy szelet csokira, és máris két kilót hízom.

Carole karja csupasz – fiatalabb nálam, neki nem kell hosszú 
ujjúval takargatnia a megereszkedett bőrét, amitől én már a negy-
venes éveim közepe óta szenvedek. Riválisomnak hosszú, barna 
haja van (nem szögegyenes és seszínű, mint az enyém), amely 
természetesnek látszó módon omlik a válla alá, de én pontosan 
tudom, hogy minden csütörtökön beszárítják neki. Azért vagyok 
ilyen jól értesült, mert ugyanabba a fodrászatba jár az egyik bará-
tom. Az ilyen közepes méretű, mézszín kőből épült oxfordshire-i 
városkákban, húszperces távolságra a Citytől, az emberek min-
dent tudnak egymásról.

Bárcsak sose néztük volna ki ezt a helyet. Bárcsak sose akadt 
volna az utunkba ez a némber.

Carole ekkor a rá jellemző magabiztos léptekkel felém ve-
szi az irányt, tengerészkék retikülje dinamikusan himbálódzik 
a vállán. Elegáns napszemüveg csücsül művészien a feje tetején, 
mintha nem is praktikus célt szolgálna, csak a márkajelzésre  
lenne hivatott felhívni a figyelmet. Élénk, sárgás rózsaszín rúzst 
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visel. Ugyanazt az árnyalatot, amelynek a nyomát karácsony 
után megtaláltam Roger ingén. – Enyém! – üvöltötte a képembe  
a folt.

Én kevésbé feltűnő árnyalatokat szoktam választani. Áttet-
sző szájfényt vagy különleges alkalmakkor halvány barackszínt.  
És mire mentem vele?

Carole puszta látványától is rogyadozik a térdem. Kiteszem 
a kezem, hogy visszanyerjem az egyensúlyom, ám ekkor elej- 
tem a tárcámat. A járdára szóródik belőle az apró. Mit keres ez 
itt? Amikor legutóbb elhajtottam Carole takaros, a bejárati ajtó 
körül lonccal befuttatott, téglából és kőből épült háza előtt, kint 
volt rajta az ELADVA tábla. Roger eskü alatt állította, hogy Ca-
role visszaköltözött Londonba. Mégis itt van, és éppen peckesen 
lépked felém.

– Carole-é – vallotta be végül a férjem, amikor kérdőre von-
tam a rúzs dolgában. – Sajnálom, Ellie. Ez most tényleg komoly. 
Már le is foglalóztunk egy claphami lakást. – Felnyögött, mint 
aki szenved. – Az a helyzet, hogy szerelmes vagyok.

Nem. Ilyen nincs. Nem engedem. Rogernek persze korábban 
is voltak viszonyai, szerelemről azonban mindeddig szó se volt.  
A mély érzések nekünk, a családjának voltak fenntartva.

Megragadtam a hajtókáját, és megráztam. Odahaza mostaná-
ban is barna tweedzakót viselt, mint amikor még tanított.

– Hogy dobhatsz el huszonnyolc évnyi házasságot? – zokog-
tam. – Azt hittem, együtt fogunk megöregedni. És a gyerekek?

– Az ég szerelmére, Ellie – taszított el magától, mintha nem 
bírná elviselni az érintésem. – A gyerekeink már felnőttek.

Akkor is szükségük van a szüleikre, akármilyen idősek is.  
Ezt én tudom a legjobban.

A félelmem ekkor átfordult dühbe.
– Na és Josh? – fröcsögtem. – Most tényleg mondjuk neki azt, 

hogy a nagyapja elhagyott minket egy másik nő miatt? Mit fog 
gondolni rólad, ha felnő?

Roger megvonta a vállát. 



15

– Továbbra is ott leszek neki. Carole szereti a gyerekeket. Min-
dig is vágyott gyerekre. Nem bánja majd, ha Roger hétvégenként 
nálunk lesz.

– Ezt nem teheted! Nem fogom hagyni!
Hátrált egy lépést, és úgy fixírozott, mint egy idegent. 
– Nézzünk szembe vele, Ellie. Más fényben látlak, mióta tu-

dom, mit tettél. Most még újrakezdhetjük az életünket. Szó- 
val… – Habozni látszott. – El akarok válni.

Egyetlen dolgot tehettem. Évekkel korábban megfogadtam, 
hogy soha többé. De a régi szokások nehezen vesznek ki. Szeren-
csére épp kéznél volt a konyhai olló.

– Az isten szerelmére, Ellie! – kiáltott fel, és egy konyharuhát 
szorított vérző csuklómra. – Mi ütött beléd?

A mostohaanyám hangja villan eszembe. – Mi ütött beléd, 
Ellie?

Kiráz a hideg.
Miután összevarrtak a Radcliffe-ben, Roger búbánatos kép-

pel azt közölte velem, hogy jobban belegondolva, talán tévedett. 
Nem rúghatja fel a családját. Marad. És hajlandó beadni a de-
rekát, és eljön velem házassági tanácsadásra, amennyiben meg-
ígérem, hogy nem teszek többé kárt magamban. Azt mondta, 
Carole-lal már megbeszélte a dolgot, és ő „belement”.

– Tessék, drága.
A hajléktalanlapot áruló asszony hangja betör a gondolata-

imba, és visszaránt a jelenbe. Éppen a szétgurult aprómat húzza 
össze egy kupacba a lábamnál.

– Itt van mind hiánytalanul.
Pironkodva nyúlok a pénzemért. És közben meglátom a krém- 

színű tűsarkút. Megcsap egy émelyítő illat. Aztán Carole hang-
ját hallom a fejem fölül. Olyan hangerővel beszél, hogy csak én 
hallhatom. Kislányos a hangja, ami egy bizonyos életkor után 
kifejezetten irritáló tud lenni, egyes férfiak mégis mindig bedől-
nek neki.

– Jobb, ha tudod, hogy a mai napig találkozgatunk – szi-
szegi.
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Kalapáló szívvel bámulok föl rá.
– Roger azt szeretné, ha én is része lennék a családnak. Mel-

lesleg, élvezi az unoka a játék házat?
Hogy a túróba tud erről? Roger ajándékba vette Joshnak  

a kertünkbe. Nyilván a tudtom nélkül találkozott Carole-lal, és 
akkor említette neki. Kiszárad a szám. Vagy lehet, hogy ő is ott 
volt, amikor Roger kiválasztotta a házikót?

Rosszul vagyok a gondolattól. Lehet, hogy az eladók őt hitték 
a nagymamának…

– Hagyj békén! Hazudsz – mondom reszketőn.
Cinikusan félrebiccenti a fejét. 
– Azt mondod? Tudomásom szerint te hazudtad végig az éle-

ted. Úgy is mondhatjuk, hogy nem okos rád bízni egy gyereket…
Roger elárult volna? Vagy mástól tudja? Lehet, hogy rám ke-

resett a neten. Valahol biztosan lehet erről találni valamit. Mit 
tegyek, ha kipattan a dolog?

– Mit képzelsz te magadban! – akarnám mondani, de bennem 
rekednek a szavak. Mire sikerülne kimondanom őket, addigra 
Carole már elment, elnyelte a bevásárlószatyros tömeg.

– Megjöttem – kiáltom. Még mindig remegő kézzel bezárom 
magam mögött az ajtót, és az előszobai kék-fehér kínai porcelán-
tálkába ejtem a kulcsaimat Roger kulcscsomója mellé, rajta a lá-
nyunktól tavaly karácsonyra kapott „Nagyapa” feliratú fityegővel. 
Az elmúlt évben fokozottan ügyeltünk a biztonságunkra, miután 
betöréssorozat vette kezdetét a környéken, és az egyik szomszé-
dunkat tettleg is bántalmazták. De momentán jobban nyomaszt 
a találkozásom Carole-lal.

Igyekszem megrendszabályozni a hangom. De kiszáradt a szám  
félelmemben. Megcélzom a hűtőt, hogy töltsek magamnak egy 
pohárka bodzás szíverősítőt. Magam főzöm nyaranta a kertünk-
ben található bokrok virágjából. Részben épp a gyógynövények 
jelenléte és a kiterjedt gyep miatt vettük meg a házat, ezt a tüne-
ményes, halványsárga falú, tolóablakos, csinos kéményű, Anna 
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királynő korabeli építményt. Kiserdő is tartozik hozzá, ahol pi-
pacsot és nefelejcset ültettem anyám emlékére.

Az ember sosem lehet elég idős ahhoz, hogy ne hiányozzon 
neki az anyja.

Hosszú évek távolából is villanásokra eszembe szokott jutni 
kedves, szeretetteli arca meg a rózsaillatú, puha bőre. Most is ér-
zem orcája érintését az arcomon. Távoli emlékeimben ott térdelek 
az oldalán szeretett kertjében, miközben gyomlál, amíg csak telje-
sen el nem fárad. Gondolatban bebarangolom vele az ösvényeket. 
Ő tanította meg nekem a vad- és sövényvirágok nevét. Leszedtük, 
és lenyomtattuk őket a Children’s Encyclopaedia Britannica lap- 
jai között, aztán, már laposan, elővettük, és felcímkéztük mind  
a rongyosra forgatott növényhatározóm segítségével.

A nefelejcs volt a kedvence. Én az erdei turbolyát, másik ne-
vén Anna királynő csipkéjét szerettem. Cirógattam a szépséges, 
fehér virágokat, és sírtam, amikor szétmállottak a kezemben. 

– Semmi baj – mondta anyám. – Majd szedsz másikat. – Ke-
vés gyermekkori emlékem egyike ez, féltve ragaszkodom hozzá.  
Hogy szerette volna anyám az unokáit! S hogy imádta volna Josht!

– Egy perc, és jövök – kiált ki Roger a dolgozószobájából.
A konyhában a Radio 4 kürtöli a világba a tökéletes sajtszuflé 

titkát. Mindig bekapcsolva hagyom a rádiót, akkor is, ha elme-
gyek otthonról. Megnyugtat az ütemes zümmögés, a híreket ki-
véve, azt mindig lenémítom. Van így is épp elég gondom.

A kerámiamosogatónál kezet mosok a kedvenc levendulaszap-
panommal, és vizet teszek föl forrni. Most is összevissza cikáz-
nak a gondolataim. Elmondjam Rogernek, hogy láttam Carole-t  
a városban, pedig korábban azt állította, hogy elköltözött? Sem-
mit sem szeretnék jobban. De a házassági tanácsadó azt javasolta, 
hogy ne vádaskodjunk. Úgy kell viselkednem, mintha megbíz- 
nék Rogerben. Még némi örömöt is sikerült színlelnem, amikor  
a múlt hónapban váratlanul meglepett egy ezüst karpereccel. 
Tényleg azt hitte, hogy egy vigaszajándékkal minden rendbe 
hozható?
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– Apu nagyot hibázott, de már megbánta – mondta nekem  
a lányom, amikor kipattant a dolog. – Nem bocsátanál meg neki? 
Nem szeretném, ha mi is olyan család lennénk, ahol nincsenek 
beszélő viszonyban a nagyszülők. A barátaim nem győzik hajto-
gatni, milyen szerencsénk van. Josh mindkettőtöket imád.

Josh! Egyedül miatta csináltam tovább. Néha nehéz elhinni, 
hogy egy szem unokám immáron négy, sőt csaknem öt éve van 
velünk. El sem tudom képzelni nélküle az életem. 

– Nani! – kurjantja a kisbaba korából rajtam ragadt nevemet, 
valahányszor átjön hozzánk látogatóba.

Hivatalosan a hétfő a Josh-nap, olyankor szoktam vigyázni rá, 
amíg a lányom dolgozik. Nem hivatalosan naponta látom imá-
dott kis unokám. Próbálna csak valaki távol tartani tőle! Abban 
a percben, hogy a karomba adták, elolvadtam, és meglepő erővel 
dúlt bennem a szeretet. Ki merem jelenteni, hogy ez még annál 
a szeretetnél is erősebbnek bizonyult, amelyet egykor a saját gyer-
mekeim születésekor éreztem. Lehetséges ez?

Ahogy Josh nőtt, úgy váltam egyre inkább a bolondjává. Sem-
mit sem értékelek többre az ő nyálas babapuszijánál: ahogy a nya- 
kam köré fonja a meleg, dundi babakarját; kitörő öröme, amikor 
elfújjuk a pitypangot, és lábnyomokat csinálunk a hóban; az el-
mélyült arckifejezése, amikor a szókártyákról olvas (A…NY…A), 
vagy ropogós csokis kekszet süt a konyhánkban a zsámolyán  
állva.

Joshnak mégis az anyámtól maradt svájci zenedoboz a ked-
vence, amely most is az öltözőasztalomon áll. Anyám halála után 
abból merítettem megnyugvást, s mintha most is velem lenne. 
Egy fadobozka virágmintájú faragással a tetején. Kétszer el kell 
fordítani benne a kulcsot, majd fölemelni a fedelét. 

– Csukd be a szemed – szoktam mondani Joshnak, és ő gyer-
meki bizalommal máris szorosan lehunyja a szemét. Fölcsendül 
az Edelweiss. Amikor felszólítom, hogy nyissa ki a szemét, csodá-
lattal telik meg a tekintete.

– Varázslat, Nani!
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Unokámnak köszönhetően újra értelmet nyert az életem. Nem 
fogom hagyni, hogy akár Roger, akár egy Carole-féle elvált ném-
ber tönkretegye az életét, ahogy a mostohaanyám tette tönkre az 
enyémet.

– Mi itt mindig szívesen látunk, anya, ha gondolkodni sze-
retnél – ajánlotta fel nekem a fiam, amikor Skype-on tájékoztat-
tam Roger legújabb viszonyáról. Az „itt” Ausztráliát jelentette, az 
apjától legtávolabbi pontját a világnak, akinek a „széptevéseitől”  
a fiam is rosszul volt. De elviselhetetlennek tűnt a gondolat, hogy 
hetekig, sőt akár hónapokig nem láthatnám egyetlen kis unokám.

Ugyanilyen elviselhetetlen gondolat, hogy egy másik nővel 
osztozzam rajta. Hogy hagyhatnám, hogy Josh úgy nőjön fel, 
hogy „nagyinak” szólítja Carole-t? Ő lenne a csinos nagyi, én 
meg az alacsony, szürke, slampos. Carole elhalmozná ajándékok-
kal, hogy belopja magát a szívébe. Szinte láttam magam előtt, 
ahogy az állatkertbe vagy a cirkuszba viszi. És az is lehet – milyen 
rettenetes gondolat! –, hogy Josh a végén őt szeretné jobban.

– Szia – lép ki a férjem a dolgozójából, és futó csókot lehel 
rám. Igyekszem nem belegondolni, hogy ugyanez a száj nemrég 
még Carole száját érintette. A keze annak a nőnek a legintimebb 
testtájain vándorolt. Szavai Roger iránta érzett szerelméről ta-
núskodtak. Talán még mindig szereti. De nem baj, döntöm el 
magamban, amíg velem marad, addig nem baj.

– Szia – lépek hátra, akár egy színdarab mellékszereplője. Való- 
jában Roger tökéletes főhős lenne, és nem csupán azért, mert 
meggyőző jelenség. A férjem kimondottan jóképű férfi. Korához 
képest (hatvanöt éves) dús a haja. A kedélyessége még tanár korá-
ból maradt meg. Kell neki a közönség, miközben természet adta 
tehetsége van mások megnevettetésére, ezt az adottságát azonban 
általában csak nagyobb társaságban kamatoztatja, rám nem paza-
rolja. Százkilencven magas, vonzó férfi bézs színű nadrágban és 
nyitott nyakú ingben. A tweedzakóhoz ma túl meleg van.

– Jól mulattál a városban? – kérdezi.
Majdnem megszegem a fogadalmamat, és szót ejtek Carole-

ról, de még időben visszafogom magam.
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– Jól, kösz. – Természetellenes ez a modorosság, de a régi ve-
szekedéseknél még mindig jobb.

– Te mit csináltál? – kérdezem.
Egy szokványos kapcsolatban ez teljeséggel elfogadható kér-

dés lenne, de mint tapasztaltam, egy viszony után mindaz, amit 
az ember mond, a tévében lát, vagy az újságban olvas, merőben 
új jelentéssel gazdagodik. Így az a kérdésem, hogy „Te mit csi-
náltál?”, könnyedén értelmezhető úgy is: Ma kivel feküdtél le?

– Elbarkácsolgattam. Vacakol a sztereó a dolgozószobában, 
vettem hozzá egy vékonyabb kábelt.

Roger mindig is gyakorlatias ember volt. Az én szememben 
ez volt az egyik szexepilje, amikor sok évvel azelőtt megismer-
kedtünk. Ha tárgyakat meg tud bütykölni, akkor talán engem is 
meg tud reparálni, gondolta naiv tizennyolc éves kori önmagam.

– És szóltak a szomszédok, hogy átalakítják a kertet – teszi 
hozzá. – Elnézésünket kérik a zaj miatt. Beszélgetni kezdtünk, 
aztán áthívtak kávézni, de akkor Amy hívott. Szorítja a határidő, 
és azt akarta tudni, vállaljuk-e Josht néhány órára.

Igen! Mindjárt sokkal szebb színben látom a világot. Amikor 
a lányom bejelentette, hogy a férjével együtt kiköltöznek Lon-
donból, hogy közelebb legyenek hozzánk, eltöltött a szeretet és 
a hála érzése. Egy egyre erősödő tendenciának vagyok a része.  
Én is dolgozom, de őszintén megvallva egyre inkább hobbiként 
tekintek a munkámra. Aligha tekinthető teljes idős munkának, 
hogy alkalmanként mozaikasztalokat fabrikálok jótékonysági vá- 
sárokra. Így amikor a gyerekeknek segítségre van szükségük – pél- 
dául most, a nyári szünetben, mielőtt Josh elkezdene járni a „na-
gyok iskolájába” –, én a rendelkezésükre állok.

Különleges érzés, amikor az ember gyermekének gyermeke 
lesz. Akár egy csoda: a lány, akinek életet adtam, saját gyermeket 
szült, és ez a gyermek részben az én génjeimet is hordozza. Lát-
hatatlan köldökzsinór köt össze bennünket.

Josh unokám nem egyszerűen szeret engem. Bízik bennem. 
Bálványoz – nem kioktat, mint a felnőtt gyerekek. Ő soha nem 
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fog elárulni engem, mint ahogy a nagyapja tette (s talán teszi 
most is). És ami éppennyire fontos: vele valóban tiszta lappal 
indulok. Normális család lehetünk. Nem követem el még egyszer 
ugyanazokat a szörnyű hibákat.

Száműzöm Carole-t a gondolataimból, és magamban végig-
gondolom a napot. Jókedvű ebéd hármasban, ahelyett, hogy Ro-
gerrel kettesben igyekeznénk udvariasan elcsevegni. Előveszem 
Joshnak a cukortól és minden egyébtől mentes gyümölcslevet, 
ami a lányom mániája, míg a férjem egy pohár száraz fehérbort 
fog fogyasztani. Én maradok a szokásos szénsavas vizemnél egy 
szelet citrommal. Később kimegyünk a kertbe játszani. Töké- 
letes lesz.

Aztán Roger elrontja az egészet.
– Nem vagyok éhes. Ha nem baj, inkább bekötném a kábelt.
– Rendben – mondom komótosan, eszemben tartva a tanács-

adó szavait. Tevékenykedni kell. A nyugdíjas lét is stresszes tud 
lenni, ha nincs mit csinálni.

Megfogja és megszorítja a kezem, mint aki megerősítést vár. 
Bevillan az agyamba az a hosszú haj, azok a hosszú lábak. Én is  
megszorítom a kezét, de belül újra égni kezd az a bizonyos lát-
hatatlan seb.

Kintről ajtócsapódás hallatszik. Pöttöm léptek trappolnak vé- 
gig a kerti úton. Dörömbölés a kopogtatóval. Aztán a lányom 
hangja harsan: – Josh! Várd meg anyát.

Unokám a múlt héten tőlem kapott kis piros pólójában ugrik 
a nyakamba. Ejha! Kész sózsák. Beszívom az illatát. Josh rá a leg-
ékesszólóbb bizonyíték, hogy helyes döntés volt összetartanom 
a családot.

– Dobjad, Nani! Gyerünk!
Napnál világosabb, hogy unokám egy szép napon még a válo-

gatottban fog krikettezni. Bámulatos a labdaérzéke.
– Magas!
Újra próbálkozom.
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Dirr! Josh elüti a labdát a műanyag krikettütővel, amit még 
a tavaszi Scilly-szigeteki „kapcsolatépítő” kiruccanásunkról hoz-
tunk haza.

– Szuper!
– Még egyszer. Még egyszer!
Felnézek az égre. Elbújt a nap, és fülledt a levegő. Mintha vi- 

har készülne.
– Csak még egyet!
A labda felível a levegőbe, és a fejem fölött a ház felé száll. 
– Lehagylak, Nani!
Lelassítok, hogy ő győzzön. És akkor megpillantom Rogert 

a dolgozószobája szárnyas ajtaján át. Még ebből a távolságból 
is feltűnik nekem rajta valami furcsa. Fel-alá járkál a szobában  
a telefonnal a fülén, és lendületesen gesztikulál, mintha vitatkozna. 
Nem a kábellel akart vacakolni?

Kellemetlen, hideg érzés kúszik végig a testemben. „A mai 
napig találkozgatunk.”

– Enyém a labda, Nani!
Nem akarok az unokám előtt veszekedni a férjemmel.
– Lássuk, milyen messzire tudod elütni, kicsim. Egy perc,  

és jövök. – Közelebb húzódom a házhoz. Roger háttal áll nekem. 
Aztán oldalt fordul. Potyognak a könnyei. Abban a minutában, 
anélkül hogy egy szót is hallanék, már tudom. Carole-lal be-
szél. Még mindig hiányzik neki. El fog hagyni minket. Egy  
pillanat alatt semmivé foszlik az elhatározásom, hogy a vakot ját- 
szom.

Dühödten megrántom a kilincset. Be van zárva. A zajra meg-
torpan, és egyből kiül a képére a bűntudat. Próbálná leplezni,  
de ezzel már elkésett.

Tátog valamit, miközben mutogatással jelzi, hogy sürgős hí-
vása van. Na persze. 

– Nyisd ki, te rohadék! – üvöltöm. (Itt teszem hozzá, hogy 
nem sűrűn használom ezt a szót.)

Erre hátat fordít nekem!
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Újból megrángatom a kilincset. Olyan erővel, hogy kis híján 
kiszakad az ajtóból. Vonakodva teszi el a telefont a zakója zse-
bébe, legalábbis én vonakodónak látom, és ajtót nyit nekem.

– Ő volt az, ugye? – szegezem neki a kérdést, miközben be-
viharzom.

– Miről beszélsz?
– Tudod te azt. Kérem a mobilodat.
Keze óvón takarja a zsebét.
– Ne csináld ezt. Nagyon kérlek.
Késő. Már le is csaptam a telefonra. Lázasan keresem az utolsó 

hívást, de kicsavarja a készüléket a kezemből. Én visszaszerzem. 
Mire megint kikapja a kezemből. Vörös a képe, a tekintete riadt.

– Carole-lal voltál, amikor az istenverte játék házat vetted,  
így volt? – rikácsolom magamból kikelve. – Mi lesz már? Valld 
be!

Tétovázik. Épp csak egy pillanatig, de az is elég.
– Nem egészen… – feleli vontatottan.
– Te szemét! Végeztem veled. Ezt elcseszted, Roger. Ennyi volt.  

Tartsd csak meg a lotyódat. Megérdemlitek egymást. De a csa-
ládunkra nem teszed rá a kezed. Inkább meghalok, de nem ha-
gyom, hogy az a nő nagymamit játsszon.

Hirtelen észbe kapok. Josh. Hol a gyerek? Úristen. Hogy ve-
hettem le róla a szemem egy pillanatra is? Nyomorult Roger. 
Ugyanakkor az a rettenetes érzés hasít belém, viszketeg nyug-
talansággal, amitől égnek áll a szőr a karomon, hogy ez az én 
hibám is.

A gyep üres. Összeszorítja a torkomat a pánik. Rohanok ki  
a kertbe, és közben próbálom észérvekkel mentegetni magam. 
Végtére is ez egy gyerekbiztos kert. Josh születése után megerő-
sítettük a kerítést a szomszédok felé. Az útra nyíló, lelakatolt ol- 
dalsó kapun nem mászhatott át, mert túl magas. Nincs a facsúsz-
dánál, amit a negyedik születésnapjára vettünk neki. A játék  
házba bújt volna? Rohanok oda, bekukkantok. Egy asztal és  
a széken Josh kifestőkönyve. Más semmi. Hiába keresem, nincs 
sehol.
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Ekkor ütni kezd a templomóra.
Kihagy a szívem. Ez általában csak egy szófordulat, de az 

enyém mintha tényleg megállt volna abban a pillanatban, ami-
kor észreveszem, hogy a játék ház mögött hiányzik egy szakasz  
a kerítésből. Hogy történhetett ez? Hiszen a múlt héten ellenőriz-
tük, és akkor még sértetlen volt. Most meg foghíjas. Egy gyerek 
éppen átfér a résen…

Nekiesem a szilánkos fának, nem törődve vele, hogy felsér-
tem-e a kezem, és átverekszem magam a szomszéd kertjébe.

Ekkor jut eszembe, amit Roger mondott: Szóltak az új szom-
szédok, hogy átalakítják a kertet…

Látok egy tavat. Elég nagy, dekoratív csobogó emelkedik a kö- 
zepén.

És egy kis piros póló lebeg a vízen.



e l s ő  r é s z

A ba leset  e lőt t



Nefelejcs (Myosotis sylvatica)

Kékszínű vadvirág.
A történet szerint egyszer egy szerelmespár piknikezett egy szikla-
szirten. A lány észrevett egy csodaszép kék virágot a szirt peremén. 
De gyönyörű!, kiáltott fel. 

A fiú máris felpattant, hogy letépje neki, de elvétette a lépést, 
és lecsúszott a szakadékba. Ne felejts!, kiáltotta a halála felé zu- 
hanva.

Ez arra emlékeztet minket – mintha bizony szükségünk lenne emlé - 
keztetőre –, hogy a szerelem halálos is lehet.
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1

Ellie

Longwaite Büntetés-végrehajtási intézet, Oxfordshire

Négy hónappal később

Körbenézek a cellámban, amely egy laminált tetejű asztalt, egy 
kemény, karfa nélküli széket, a ruháim tárolására szolgáló kar-
tondobozt, egy vödröt, amelybe elzárás után üríthetek, valamint 
két keskeny priccset leszámítva, üres. Az én priccsemhez tartozó 
párna kőkemény, mivel még új. Ez van, amikor valaki megkezdi 
a büntetése letöltését. 

– Szerintem direkt csinálják őket ilyen rohadt keményre, ne-
hogy egy szemhunyásnyit is alhasson az ember – mondta a cel-
latársam.

Ő most épp nincs itt. Hanyatt fekszem, és szabadjára enge-
dem a gondolataimat. Egy életen át próbáltam elfelejteni a múl-
tat. Lehet, hogy ideje végre szembenézni a tényekkel.

A szabadulásom múlhat rajta.

Ha visszatekintek a gyerekkoromra – a balesetet megelőző idő-
szakban –, az apróságok rajzolódnak ki a legélesebben. Csupa 
triviális dolog. Csak utóbb jöttem rá, hogy éppen ezek voltak  
a később bekövetkező borzalmak előhírnökei.

Vegyük például a lágy tojást. Amikor először mutattam meg 
az unokámnak, Joshnak, hogyan kell feltörni egy lágy tojást, köz-
ben olyan kristálytisztán hallottam a fülemben anyám hangját, 
mintha ott állnánk egymás mellett észak-londoni kertvárosi la-
kásunk konyhájában. 
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– Finoman megpaskolod a hegyét a kanállal – mondta egykor 
az anyám. – Aztán fogod a kést, és óvatosan levágod vele a tojás 
tetejét.

– De nem fáj neki? – kérdeztem.
Anyám gyengéden megölelt. Most is érzem a karja melegét.
– Butuskám! Hiszen nem ember. Olyan kis érzékeny vagy, 

Ellie. Hát mit csináljak veled?
De ezt kedvesen mondta. Nincs sok emlékem anyámról, 

azonban egyetlen esetet leszámítva nem emlékszem rá, hogy va-
laha is ingerült lett volna.

Kaptam a szüleimtől egy babát. Biztosan születésnapom volt, 
vagy karácsony, mivel akkoriban csak különleges alkalmakkor 
ajándékozták meg a gyerekeket. Gyönyörű baba volt porcelán-
arccal és hullámos aranyhajjal. Ha megfordítottam, olyan szív-
facsaróan mondta, hogy „Mama”, hogy ha rajtam múlik, soha 
nem adom ki a kezemből. 

– Bárcsak igazi volna – ábrándoztam fennhangon. – Nem le-
hetne neked is kisbabád, mint a barátnőim anyukáinak?

– Nem – felelte anyám, és dühösen nézett rám, mintha va-
lami sértőt mondtam volna. – Nekem nem lehet.

Majd fölkapott egy csinos kék tálat, amelyik mindig is az 
egyik kedvence volt, és odavágta a falhoz. Egy pillanatig csak 
állt ott a padlóra hullt törmelékre meredve. Aztán egyetlen szó 
nélkül kiment.

Sírva álltam neki összeszedni a porcelándarabkákat.
– Semmi baj – igyekezett megnyugtatni apám, aki segített 

nekem a szedegetésben. – Anyádnak csak le kell dőlnie egy kicsit. 
Jobban fogja érezni magát utána. Ezt majd én befejezem, nehogy 
megvágd nekem magad.

Az apám homlokára kiült ráncok a hullámpapír nevű dolgot 
juttatták eszembe, amit csomagoláshoz használt.

– Ne haragudj, Ellie – mondta anyám, mikor végre előkerült. 
– Kimerültem. Olyankor néha elpattan bennem valami.

Most is hallom a fejemben gyerekes okoskodásomat. Az „el-
pattan” azt jelenti: eltörik. Például az ágak, ha rájuk lépünk. Ezek 
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szerint anya is el fog törni? Mint a szép kék tál? Lehet, hogy  
a járdákon is ezért vannak repedések, gondoltam: mert valaki 
megpróbálta betörni őket. Anyám egyszer azt mondta nekem, 
hogy balszerencsét jelent járdarepedésre lépni. Mindig átléptük 
őket, hogy ne történjen semmi rossz. Ezt azonban senkinek sem 
volt szabad elmondani, nehogy butának nézzenek.

Rémálmok kezdtek gyötörni. 
– Csss – csitítgatott apám, amikor bejött hozzám, mert 

anyám megint rosszul érezte magát. – Semmi baj.
De én tudtam, hogy hazudik, mert megint hullámpapírrá 

változott a homloka. Hamarosan anyám már nem tudott engem 
iskolába vinni a fáradtsága miatt. Ezt a feladatot is apám vál- 
lalta át. Túl nagyokat lépett hozzám képest, de sietnünk kellett, 
hogy még időben visszaérjen, és kinyissa a papíráruboltot. Hosz-
szú évek óta anyám családjának tulajdonában volt az üzlet, nagy-
apám halála után apám vette át. Egy ízben mégis megálltunk egy 
fánál, amelynek üreges volt a közepe. 

– Odanézz – mondta apám, ámulattal a hangjában. – Látod, 
gombák nőnek a mélyén. Ne nyúlj hozzá. Lehet, hogy mérges 
gomba.

Mégis oda akartam nyúlni. Mi van, ha csodagomba, és elmu-
lasztaná a mama fáradtságát?

Néha a szomszédban lakó Miss Greenway jött értem, ha 
apámnak az anyukámra kellett vigyáznia. Miss Greenwaynek 
hintőporillata volt, meg csinos, szőke haja, mint a samponom 
flakonján a lánynak. A „vécé” szót használta „mosdó” helyett, 
és amikor egyszer felmentünk hozzá teázni, megfigyeltem, hogy  
– anyám kifejezésével élve – „parasztosan” fogja a kést-villát, bár-
mit jelentsen is ez.

– Igazán nem jelent gondot – mondta mindig az értem jövő 
apámnak. Otthon aztán nyomban fölszaladtam anyám besöté-
tített, kék csíkos függönyű szobájába, és elmeséltem neki a na-
pomat. Néha hagyta, hogy az éppen soros legjobb iskolai barát-
nőmről fecsegjek, akinek a személye szüntelenül változni látszott. 
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De gyakran csak átfordult a másik oldalára a párnájával, mintha 
zavarnám, és csak annyit szólt:

– Gyere vissza később.
Amikor betöltöttem a hatodik életévemet, nem tarthattam 

szülinapi zsúrt, mert anyám „gyengélkedett”.
– Te nem tudnád megrendezni a zsúromat? – kérdeztem 

apámtól.
Furcsa kis mosolyra húzta a száját. 
– Nem lenne helyes. Az adott körülmények között.
Ez meg mit jelentett?
Később, amikor új barátaim arról kérdeztek, hogy mégis mi-

óta beteg az anyám, nehéz volt válaszolnom nekik. Az eltelt időt 
hol hónapoknak éreztem, hol éveknek. Tudom, hogy karácsony 
is volt közben, mert emlékszem, hogy életemben először nem 
kaptam harisnyát. 

– Már nagylány vagy – magyarázta apám.
De mi köze ennek a karácsonyi harisnyához?
Egyik nap, amikor éppen Miss Greenway jött értem az isko-

lához apám helyett, feltűnt nekem, hogy piros a szeme, mintha 
valaki kiszínezte volna benne a fehér részeket. Azonkívül ezúttal 
hintőporillata sem volt. 

– Apukád szólt, hogy most egy darabig nálunk leszel.
– De miért? – kérdezgettem egész úton hazafelé, kezemmel 

Miss Greenway puha kezében.
Válasz helyett csak még erősebben szorította a kezem.
Nem szerettem Miss Greenway házát. Ugyanakkora volt, mint 

a miénk, csak sötétebb, mert „az áram sokba kerül”. Az any- 
jával, Mrs. Greenwayjel lakott együtt, aki folyton-folyvást rám 
szólt, hogy „hangosabban!”, valahányszor megszólaltam. Egy „Lég- 
frissítő” feliratú flakon állt a fürdőszobai ablakpárkányon, rajta 
rózsaszín-fehér virágok képével. Kíváncsiságból megnyomtam  
a tetejét, és valami illatos pára jött ki belőle, amitől tüsszögnöm 
kellett. Kiszaladtam, és gyorsan becsuktam magam után az ajtót, 
nehogy lebukjak.

Pásztorpite volt uzsonnára. 


