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Köszönetnyilvánítás 
 

 

Hálás és egyben nehéz feladat megfogalmazni ezeket a sorokat. 

Hálás, mert azt jelenti, hogy hosszú hónapok munkája a végéhez 

közeledik, és nehéz, mert sohasem könnyű útjára bocsátani egy 

új történetet. Sok mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, 

de elsősorban köszönöm Neked, kedves olvasó, hogy kézbe 

veszed a kötetet. Kellemes olvasással töltött órákat kívánok. 

 

Szeretnék köszönetet mondani Anikónak, aki nélkül ez a könyv 

biztosan nem készült volna el. Köszönöm a rengeteg ébren töltött 

éjszakát, a vicces megjegyzéseid, a támogatásod, de főként a 

kijózanító pofonokat, amelyek mindig akkor csattantak el, 

amikor már épp fel akartam adni. Nélküled sokkal nehezebb lett 

volna. 

 

Örök hála Tiginek, aki úgyszintén oroszlánrészt vállalt abból, 

hogy a könyv elkészülhessen. Köszönöm a hasznos tanácsokat 

és széljegyeket, és hogy pontosan úgy szeretted ezt a történetet, 

ahogyan én. 

 

Köszönöm Balázsnak a csodás borítót. Remélem, számos 

alkalommal fogunk a jövőben is együtt dolgozni. 

Köszönet Szigeti Tamásnak a marketing anyagokért és grafikai 

segítségért. 

A családomnak a feltétlen támogatásért és rengeteg türelemért. 

 

Emesének és a Book Dreams Kiadónak a sok segítségért. 

És végül, de nem utolsó sorban, köszönöm mindenkinek, aki 

egy-egy like-kal vagy megosztással, néhány jó szóval, szívvel-

lélekkel támogatott.  



 



Prológus 
Tíz hónappal korábban 

 

AZT MONDJÁK, VIHAR ELŐTT A LEGNAGYOBB A CSEND. 

Charley legépelte a publikációja befejező mondatát, és 

hosszan elnyújtózott a fotelben. A nap erőtlen sugarai 

áttörtek a jacquard függöny csipkézett anyagán, és ő 

bágyadtan fürdette arcát a halovány fényben. Megcsinálta. 

Megírta a cikket. Zsibbadt fáradtság és mérhetetlen 

elégedettség járta át. Három teljes hónapja dolgozott – a 

többivel párhuzamosan – ezen a munkán, amelyet túlzás 

nélkül nevezhetett karrierje eddigi legnagyobb kihívásának. 

Végre búcsút mondhat az ébren töltött éjszakáknak egy kis 

időre, a mindent beborító papírhalmokkal együtt. 

A gondolatra gúnyosan felhorkant. 

Áltasd csak magad, Charley! 

Az emeletre vezető lépcső megnyikordult, és már 

hallotta is Tom cipőjének jellegzetes koppanó hangját. A 

férfi rekedtes szavainak beszűrődő foszlányaiba, Charley 

még húsz év házasság után is a lábujja hegyétől a feje 

búbjáig beleborzongott. Az anyja – annak ellenére, hogy 

háromszor is megházasodott – gyakran mondogatta, hogy 

minden férfi kutyaütő, de Charley meg volt róla győződve, 

hogy tévedett. Legalábbis Tom tekintetében biztosan. Ha 

létezne A legjobb férjnek járó díj, a férfi egészen biztosan 

kiérdemelné. 



Charley felsóhajtott. 

Ő viszont kétségkívül a legrosszabb feleség posztjára 

pályázhatna. A konyhaasztalon még szanaszét hevertek a 

jegyzetei, a klaviatúra alig hűlt csak ki, de ő máris a 

következő cikkén gondolkodott. 

Mindig ezt tette. A feje zsongott az újabb és újabb 

ötletektől. 

Megrázta magát, mintha azzal elűzhetné a munka iránti 

megszállottságot, és elcsigázottan elmosolyodott. Hosszú 

évek óta hajtott fáradhatatlanul, hagyta, hogy a fejében 

duruzsoló hang vezesse, de ezúttal nem fog utat engedni 

neki. A szekrényében lapuló csipkés fehérneműre és az 

előttük álló szabad hétvége gondolt. A Belmont Hotel 

kellemes, belvárosra nyíló panorámájára és férje erős, ölelő 

karjára. 

Egek! Nem is emlékezett rá, mikor feledkezett bele 

utoljára Tom tekintetébe. Napközben alig látták egymást, 

és Charley munka után még sokáig dolgozott a nappaliban, 

a férfi általában már aludt, mire bebújt mellé az ágyba. Azt 

sem tudta felidézni, mikor szeretkeztek utoljára, noha, a 

hosszú évek dacára, a kémia még tökéletesen jól működött 

közöttük. 

– Csak azt ne mondd, hogy le sem feküdtél – lépett be 

a nyakkendőjét igazgatva a konyhába a férje. 

– Korán kelőké a dicsőség – vetett rá célzatos pillantást 

Charley. 

– Befejezted? 

– Be bizony. 

– Biztos? – húzta fel egyik szemöldökét Tom. – Semmi 



utómunka vagy napokig tartó vita a szerkesztőddel? 

A férfi kétkedőn elmosolyodott, és a szekrényhez lépett. 

Charley felpattant a karosszékből és arcát a vállába 

fúrva, átölelte a férje derekát. Mélyen beszívta a finom 

gyapjúból áradó férfias illatot, és csak aztán szólalt meg. 

– Semmi ilyesmi. Legalábbis egyelőre. 

Tom Charley felé fordult, és elvigyorodott. 

– Öt perc a dolgozószobában? 

– Hazel itthon van – méltatlankodott nevetve Charley, 

mire a férfi vállat vont. 

– Állandóan a fülében van az a zsinór, ami összeköti a 

külvilággal, és azt az óriási… – Egy pillanatra 

elgondolkodott. – Telefont nyomkodja. 

Charley felkacagott. 

– Phablet. 

– Egészségedre, drágám. 

A férfi megcsókolta a neje feje búbját, töltött magának 

egy pohár vizet, és a zsebében kotorászva az ajtó felé 

indult. 

Charley követte a tekintetével, ahogy kisétált a 

helyiségből, aztán visszaroskadt a székre. A bőre még 

bizsergett a férje érintésétől, és egy pillanatra elfogta a vágy, 

hogy utánamenjen. 

Őrültség volna? Minden bizonnyal. Mégis erre vágyott. 

Visszalopni néhány röpke percet a fiatalságukból, és 

bezárkózni a dolgozószobába. 

Mikor tettek ilyet utoljára? Túlságosan régen. 

Felpattant, és magában kuncogva átvágott a helyiségen. 

Pokolba a Belmont Hotellel és a csipkés fehérneművel. 



Nem akarta kivárni az estét. Most azonnal érezni akarta 

férje csókjának ízét az ajkán, mellkasa szapora lüktetését és 

a teste melegét, ahogy könnyű pehelypaplanként rásimul az 

övére. 

Félúton járt, amikor visszafogott, tompa puffanás 

hallatszott az ajtó mögül. 

– Minden oké odabent? – kiáltotta szórakozottan. – 

Remélem, nem anyám bambuszvázáját lökted le már 

megint, mert több balesetet biztosan nem élne túl. 

Hangosan felsóhajtott, amikor nem jött válasz. 

– Szóval igen – mondta tettetett felháborodással. – A 

hallgatásod azt sugallja, hogy csúfos halálát lelte a padlón. 

Charley megragadta a kilincset, és elfojtott mosollyal 

benyitott a dolgozószobába. Valójában utálta azt a vázát, 

de egyébként sem izgatta volna, ha összetört. Egészen 

máshol jártak a gondolatai. Az anyja őzbarna vázája 

azonban ott állt a helyén, érintetlenül. 

– Nocsak, pedig már… – kezdte Charley, de a torkán 

akadt a szó, mintha hirtelen elvágták volna a hangszálait. 

Az elméje kiürült, a lába úgy rogyott össze, mint egy 

marionett bábé. 

Fogalma sem volt, ki sikoltott. Talán ő, talán valaki más. 

Az azt követő néhány percet is kétségbeesett homály 

övezte. Egy gyengéd, meleg érintésre ocsúdott fel, és arra, 

hogy ugyanez a kéz kiszakítja az övéből Tom hűvös ujjait. 

  



Első fejezet 
Március 

 

A FALIÓRA ÜTEMESEN KETYEGETT, A FŰTŐTESTBŐL ÁRAMLOTT 

a forróság, és erős levendulaillat töltötte be a szobát. A 

kellemes, zsibbasztó aroma a legtöbb emberre nyugtatóan 

hatott volna, Charley-nak mégis minden légvétellel égető 

kín mardosta a torkát. Egy vászonborítású kanapén ült, 

kezét az ölében nyugtatta, és fekete, bordázott garbója alját 

morzsolgatta. Márkás darab volt, mégis slamposnak és 

elnyűttnek tűnt sovány alakján. A vele szemben ülő férfi 

hangja betört a tudatába, és ő felemelte a fejét. Egy 

pillanatra fogalma sem volt róla, hol van, csupán 

elmosódott körvonalakat látott, aztán kitisztult előtte a 

kép. 

– Eltelt majdnem tíz hónap a férje elvesztése, és hét az 

utolsó találkozásunk óta. Miért csak most jött el újra? 

Charley az ölében nyugvó kezére pillantott, azon 

tűnődve, hogy mit feleljen. Az első alkalommal, amikor 

valósággal kimenekült a pszichiáter irodájából, 

megfogadta, hogy soha többé nem teszi be a lábát oda. Az 

orvos minden egyes kérdése sót dörzsölt a friss sebbe, és 

emlékezésre kényszerítette. De ő nem akart emlékezni. 

Nem akarta tudomásul venni, hogy elvesztette a férfit, akit 

szeretett. Görcsösen kapaszkodott a múltjukba, a kissé 

megfakult hétköznapokba, kisöpörve a megmásíthatatlant 



igazságot a fejéből. 

– Azt reméltem, magam is megbirkózom vele, de nem 

tudok – felelte végül, abban bízva, hogy az érzései nem 

ülnek ki az arcára. A levendula illata fojtogató marokként 

szorult a torkára, és apró izzadságcseppek folytak végig a 

nyakán, be a ruhája alá. 

– Mesélje el, hogyan élte meg az elmúlt időszakot. 

Charley kényszeredetten felpillantott, noha 

legszívesebben felkapta volna a táskáját, hogy elrohanjon, 

vissza a szobája csendjébe, a mardosó emlékek közé. 

Mégis mit feleljen erre? Mélységesen szégyellte a 

gyengeségét, de a lelke hónapokkal azelőtt ezer darabra 

tört, és jártányi ereje sem maradt, hogy összeszedje a 

szilánkjait. 

– Vacakul. 

– Visszatért a munkahelyére? 

– Nem. 

– Miért nem? 

Charley mélyet sóhajtott. Az isteni törődés teljesen 

magára hagyta az elmúlt időszakban. Nem csak a férjét 

kellett volna elgyászolnia, de az írástól is kénytelen volt 

elbúcsúzni. A munkája iránti készség úgy illant el belőle, 

mint a füst a kavargó szélben. 

– Nem tudok. Próbáltam, de órákig csak ülök a 

számítógép előtt, a képernyőre meredve. Nincs a fejemben 

más, csak csend. Őrjítő, kongó, semmitmondó csend. 

A férfi nyugtázta a hallottakat, és a lábát keresztbe téve 

hátradőlt a székében. 

– Mesélje el, mivel telnek a mindennapjai. Mit csinált 



például tegnap? 

Charley kibámult az ablakon. 

– Minden nap ugyanolyan – mondta halkan, miközben 

a temetőben töltött hosszú órákra gondolt. Jó ideig csak 

bolyongani szokott a parcellák között. Már csukott 

szemmel is képes lenne megtenni az utat, mégis igyekszik 

minden egyes alkalommal elodázni a találkozást. Egy része, 

ha tehetné, el sem mozdulna a sírhant mellől, de a másik 

még kétségbeesetten tagadna. – Naponta kétszer kimegyek 

a temetőbe. Néha többször is. 

– Ezen kívül eljár még valahová? A boltba vagy a 

fodrászhoz? – kérdezte a férfi. 

– Hetente vagy kéthetente elmegyek vásárolni. 

– Ön főzi meg a vacsorát? 

– Nem. 

– Akkor mi tölti ki a hétköznapjait? 

Charley eltűnődött. 

Semmi. Hónapok óta a néma ház és a temető közti 

ingázás az élete. 

– Tom – sóhajtotta. 

A pszichiáter bólintott. 

– Javult a kapcsolata a lányával? 

Újabb fájdalmas kérdés. 

Charley és Hazel mindig is olyanok voltak, mint a tűz és 

a víz. Míg Charley szelíd volt és halk szavú, addig a lánya 

csökönyös és lobbanékony. De Tom halála óta a köztük 

lévő repedés hatalmas, mély szakadékká alakult. 

– Nem. Teljesen elzárkózik előlem. Van, hogy napokig 

alig beszélünk. 



– És a barátai? Meséljen róluk. Hogy hívják például a 

legjobb barátnőjét? 

– Mirandának. 

– Milyen gyakran találkoznak? 

– Néha. Ritkán – felelte gépiesen Charley. 

– Ki miatt van ez így? Ön nem érzi szükségét, hogy 

találkozzanak, vagy a barátnője nem keresi a társaságát? 

Charley nem válaszolt azonnal. Egy ideig maga elé 

meredt, mintha az okokon gondolkodna, és finoman 

ökölbe szorította a kezét, hogy elnyomja ujjai szüntelen 

remegését. 

– Miattam. Amióta Tom elment, mindent tehernek 

érzek. A nappalt, az éjszakát, az alvást, az ébrenlétet. 

– Jól alszik? 

Charley a fotelben töltött éjszakákra gondolt, amikor 

álmatlanul csak bámul maga elé, és megrázta a fejét. 

– Milyen az egészsége? 

– Többnyire elfogadható, de gyakorta szédülök, és 

minden alkalommal, amikor lefekszem, úgy érzem, mintha 

egy elefántcsorda vonulna át a mellkasomon. 

– Meséljen nekem a láncon függő karikáról. 

Charley önkéntelenül is a kezére pillantott, amellyel 

néhány másodperce a nyakában lévő aranyláncot babrálta. 

– Tom jegygyűrűje. Sohasem vette le, még ha nagy 

ritkán fizikai munkát végzett, akkor is viselte. Nem 

akartam, hogy egy dobozban porosodjon. Időnként a 

kezembe veszem, és beszélek a férjemhez. Nem őrültem 

meg, vagy ilyesmi, jól tudom, hogy nem hallja, de olyankor 

egy kicsit mintha még mindig mellettem lenne. 



– Ellátogatott az önsegélyező csoportba, amit 

ajánlottam? 

Charley megrázta a fejét. 

A férfi levette a szemüvegét, és egy zsebkendővel 

megtörölte a lencsét. 

– Pedig segíthetne – tolta vissza az orrára az okulárét. –

Találkozhatna olyan emberekkel, akik hasonló 

problémákkal küszködnek. 

Charley hátán kellemetlen borzongás futott végig a 

gondolatra, hogy a saját baja mellett a másokét is magára 

kellene vennie. Újra és újra végighallgatni a zokogásba 

fulladó emlékezést és önostorozást. Képtelen lett volna 

elviselni. 

– Néhány hónappal ezelőtt elmentem az egyik gyűlésre, 

de visszafordultam, még mielőtt elkezdődött volna. Nem 

tudok erről beszélni mások előtt, és nem is akarok. 

– Miért? Mit érez, amikor a férjére gondol? 

Charley tétován szóra nyitotta a száját, de csak egy 

elhaló sóhaj szakadt fel az ajkáról. Hogyan is írhatná le az 

egész testét átjáró fájdalmat és a kínzó emlékeket, 

amelyeket képtelen kiűzni a fejéből, nem beszélve a 

fojtogató lelkiismeret-furdalásról? 

– Sajnálom. Nem tudok beszélni róla. 

A férfi bólintott. Egy pillanatra a nő mögötti üres 

falrészre meredt, ádámcsutkája fel-le járt, aztán 

megköszörülte a torkát, és megszólalt. 

– Felírok néhány receptet. Kedélyjavítót és… 

– Nem akarok gyógyszert – tiltakozott Charley egy 

fokkal indulatosabban, mint szerette volna. – Kérem, ne 



írjon fel semmit. 

A férfi lassan bólintott. 

– Nos, rendben van. Ez esetben létezik egy mód, ami 

segíthet. Egyedi esetekben már ajánlottam. 

– Egyedi esetekben? 

A férfi kissé előredőlt a széken. 

– A gyásznak megvannak a szakaszai. Egyénenként 

változhatnak, egyes gyászreakciók elhúzódhatnak, 

egymásba nyúlhatnak, alapvetően mégis elkülönülnek 

egymástól. A tagadás és a dermedtség állapota, amelyet 

gyakran düh és önvád követ, vagy követhet. Majd az 

alkudozás, a depresszió és végül az elfogadás. Mindenki 

máshogyan éli meg ezt az időszakot. Egyesek elzárkóznak 

a külvilágtól, mások erőn felül dolgoznak, hogy eltereljék a 

gondolataikat. A magány és a tehetetlenség érzését idővel 

jobb napok követik. A mélységet magasság váltja, a 

fájdalmat remény, és így tovább. Némelyek nemhogy a 

veszteség előtti önmagukhoz térnek vissza, hanem egy 

sokkal magasabb, tudatosabb szintről folytatják az életüket. 

Változik a hozzáállásuk, az értékrendjük. Nincs kőbe vésett 

szabály, hogy ennek mikor kell bekövetkeznie. – Egy 

pillanatra elhallgatott. – Hallotta már azt a kifejezést, hogy 

krónikus gyász? 

Charley gyűlölte ezt a szót. Gyász. Fekete, mint a 

csillagtalan éjszakai égbolt, és üres. Olyan üres, akár a 

kiszáradt folyó aszály idején. 

– Nem. 

– Krónikus gyászról akkor beszélünk, amikor az egyén 

hosszabb idő elteltével sem tud, rosszabb esetben nem 



akar a veszteségen kívül mással foglalkozni. Elzárkózik a 

külvilágtól, hanyagolja a munkáját, esetleg a kapcsolatait, 

ezáltal az életminősége jelentősen leromlik. De ez a 

módszer talán segíthet az elakadáson, kizökkentheti ebből 

az állapotból. Természetesen, csak ha ön is akarja. 

Charley elszakította a tekintetét a pszichiáterről, és az 

ablakon át, az égen úszó felhőket figyelte. Látszólag 

legalábbis. Egyáltalán nem érdekelte sem az ég, még 

kevésbé a felhők, és egyáltalán semmi sem, ami odakint 

volt a világban. 

Mélyet sóhajtva újra az orvos felé fordította a figyelmét. 

– Mit kell tennem? 

– Nos, tudja, elsődlegesen mindig azt ajánlom, hogy 

minél többet járjon társaságba, és a lehető legkevesebb időt 

töltse egyedül. Határolódjon el valamiképp az elvesztett 

személytől, és nyisson a külvilág felé. – Kisebb szünetet 

tartott, mielőtt folytatta. – Ebben az esetben viszont éppen 

az ellenkezőjére kérem. Írjon leveleket a férjének. 

Charley ajkai elnyíltak, a szeme elkerekedett, és egyetlen 

röpke pillanatra kedve támadt felnevetni. 

– Tessék? 

Hajszál híján tíz kerek hónapja gondolta magáról, hogy 

az életerő mellett a józan ész is elhagyta, de mindennek 

hallatán hirtelen a pszichiáter kompetenciájában is 

kételkedni kezdett. 

A férfi felvette az asztalról a poharát, belekortyolt, majd 

folytatta: 

– A gyász elakadására a kommunikáció van a legjobb 

hatással. Éppen ezért hozták létre a csoportos 



összejöveteleket, mert azáltal, hogy a gyászoló kibeszéli a 

fájdalmát, könnyíteni tud a lelkén és képes lesz 

továbblépni, vagy legalábbis tovább élni a normális életét. 

Kommunikálni másokkal, munkába, hovatovább 

társaságba járni. Ennek alternatívájaként lehet jó ötlet, ha 

leveleket ír, még ha első hallásra bizarrnak is tűnik a dolog. 

Nem számít, hogyan csinálja, papírra veti vagy legépeli. 

Akár diktafont is használhat, csak beszélje ki magából. 

Mondja el, mi bántja, vagy amit nem tud másnak 

elmondani. Elevenítse fel az emlékeket, a jókat és a 

rosszakat egyaránt. Írja meg, hogyan viselte az elmúlt 

hónapokat, a félelmeit, a fájdalmát. 

Charley gépiesen bólintott. 

– Azt hiszem, ennyi elég is lesz mára – pillantott az 

órájára a pszichiáter. – Két hét múlva várom, ugyanebben 

az időpontban. 

Charley felegyenesedett, leakasztotta a kabátját a 

fogasról, felkapta a táskáját, és ingatag léptekkel az ajtó felé 

indult. 

– Minden jót, dr. O’Donell. – Kilépett a folyosóra, és 

elhagyta az épületet. 

A kabátot összehúzva magán, lehajtott fejjel végigsietett 

a turistákkal teli utcán. A járda menti gyorséttermekből 

édes, füstös illatot csempészett a levegőbe a feltámadó szél. 

Charley megállt az egyik gyorsétkezdénél, vett egy adag 

Poutine-t1 és egy doboz görög salátát. 

– Adhatok egy szelet nanaimot2 a rendelése mellé? – 

                                                        
1 Gravy szósszal leöntött sült burgonya. 
2 Kekszes alapú, sütés nélküli réteges desszert. 



bökött a polcon sorakozó sütemények felé az árus. 

Charley nagyot nyelt. 

Tom kedvence. 

– Kérek – felelte, majd fizetett, és továbbindult. 

English Bay Beach késő délután ellenére is tele volt 

emberekkel. Néhányan a parton fürdették arcukat a gyönge 

napsütésben, a járda menti hotdogosnál falatoztak vagy a 

csapatba verődött galambokat etették. Charley gyomra 

hatalmasat kordult a jókora marhahúsos hot dogok láttán, 

mégis émelygés fogta el, ha csak rájuk nézett. Fogalma sem 

volt, mikor evett utoljára. Talán bekapott reggel egy falat 

pirítóst, de az is lehet, hogy az tegnap volt. 

Gyors léptekkel átvágott az emberek között, és 

befordult jobbra az egyik mellékutcába, az ott parkoló 

autójához. A kézitáskáját és a vacsorát rejtő szatyrot 

berakta az anyósülésre, beült a volán mögé, és a nyugat-

vancouveri otthonához hajtott. Leparkolta az öreg 

Lincolnt a ház előtt, majd fáradtan kiszállt a kocsiból. Rá 

sem pillantott a járda mentén haldokló növényekre, csak 

felsétált a megrepedezett lépcsőn, és bedugta a kulcsot a 

zárba. Miután belépett, a tekintete néhány pillanatig 

elidőzött Tom futócipőjén, amely ugyanúgy ott hevert az 

ajtó mellett, mintha a férfi bármelyik pillanatban 

felhúzhatná, hogy egy egész órára eltűnjön a fák közti 

ösvényen. 

– Megjöttem. – Kiáltani akart, de csak halovány, 

rekedtes hang hagyta el a száját. 

– Elhoztad a ruhámat a tisztítóból? – Hazel a 

konyhapult mellett ült, headsettel a fülében. Fel sem 



pillantott a telefonjából, csak kisöpört egy tincset az 

arcából. 

– Ó, a ruha – szorította a homlokára a kezét Charley. – 

Holnap beugrom érte. 

– Holnapra kellett volna – csapta le a fülhallgatót Hazel. 

– Sajnálom, kiment a fejemből. De hoztam Poutine-t. 

Hazel fintorogva felhúzta az orrát. 

– Eddig szeretted – reagált a tőle telhető legszelídebb 

hangon Charley, jóllehet, kemény erőfeszítésébe telt 

nyugodtnak maradni. Az ébren töltött éjszakák és a 

gyászba burkolt nappalok miatt pattanásig feszültek az 

idegei. 

Hol van már a szelíd, mindig vidám Charley? 

– Hát már nem szeretem. 

Hazel felpattant a székről, és kifelé indult, hosszú, barna 

haja lobogott utána. Egy pillanatra megtorpant, 

visszanézett a válla felett és végigmérte az édesanyját. 

Tekintete jó ideig elidőzött az összefogott haján, és a 

szeme alatt éktelenkedő sötét karikákon. 

– Csinálhatnál valamit magaddal. Borzalmasan nézel ki 

– vetette oda, majd átvágott az apró előtéren, és eltűnt a 

lépcsőfordulóban. 

Charley a konyhapulthoz sétált, engedett magának egy 

pohár vizet, és lerogyott a székre. Szabad kezét az asztalon 

nyugtatta, ujjával a faborítás hosszanti mélyedéseit 

birizgálta. Halványan elmosolyodott. A vékonypengéjű kés 

nyomai Tom egy elvetélt próbálkozásának emlékét őrizték, 

amikor a fakanalat csak hírből ismerő férfi vacsorát próbált 

főzni a feleségének, a tizedik házassági évfordulójukra. 



Charley lehunyta a szemét. Szinte hallotta a kés élének 

koppanását az asztallapon, az olaj sercegését, és Tom 

hangos zsörtölődését, amikor a forró serpenyő megégette 

a kezét. 

Túl sok itt a múlt. 

Lassan végignézett a halványzöldre festett helyiségen. A 

díszpárnák a kanapén, a függönyök az ablakokon, a bejárat 

mellett lógó kabátok, még a fényképek is, amelyeken 

mindhármuk szája mosolyra húzódott, csak arra 

emlékeztették, amit a világon mindennél jobban el akart 

felejteni. Hogy soha semmi sem lesz már ugyanolyan, mint 

régen. Hiába várja, hogy a férje az unalomig használt 

öltönynadrágban megjelenjen az ajtóban, vagy felkiáltson 

az éjszaka közepén, amikor, ki tudja, hányadik alkalommal, 

belerúg az ajtó mellett álló komód lábába. 

Egészen besötétedett, mire feleszmélt. Hangosan 

felsóhajtott, és a székről felemelkedve az emeletre indult. 

Az előszobaszekrény mellett elhaladva megtorpant. 

Közepes vastagságú, nyomtatott betűkkel ellátott boríték 

állt az egyik képkeretnek támasztva. Kézbe vette, és 

elolvasta a címzést: Herbert&Louis ügyvédi iroda. Pillantását 

többször is végigjáratta a szálkás betűkön, majd kihúzta a 

szekrény fiókját, és felbontatlanul a többi, azonos címzésű 

boríték mellé tette. 

Felsétált a lépcsőn, Hazel szobája előtt egy pillanatra 

megállt, és hallgatózott. Csend volt odabenn. Tenyerét egy 

ideig a hűvös kilincsen nyugtatta, azon tépelődve, hogy 

benyisson-e, végül lassan visszahúzta a kezét. Gépiesen 

végigment a keskeny, abszintzöldre festett folyosón, és 



belépett az átjáró végén lévő helyiségbe. A szoba pontosan 

olyan volt, mint egy, vagy akár tíz évvel azelőtt. A halvány, 

tojáshéj színű falakon családi képek lógtak, Tom pizsamája 

a párna alatt, papucsa az ágy mellett hevert. Az asztalon 

ugyanúgy ott volt a férfi kedvenc tolla, mintha még 

használná, mellette az apró jegyzetfüzet, az orvosokat is 

megszégyenítő kacifántos kézírással. 

Charley a szekrényhez lépett, és kinyitotta. 

Végigsimított a kilógó ingujjakon, a díszes mandzsettákon, 

aztán kivette az egyik pulóvert és belefúrta az arcát. Az 

anyagból áradó fűszeres illat egyszerre volt édes és 

émelyítő. A karosszékhez sétált, és lerogyott rá. Felnyitotta 

a laptopja tetejét, és némi tétovázást követően megnyitott 

egy üres dokumentumot. 

Hát jó. 

 

Kedves Tom! 

A pszichiáter szerint… 

 

Ez kész agyrém! 

Hátradőlt a széken, és ráhajtotta a fejét a puha 

pulóverre. Bármennyire is tehetetlennek érezte magát, 

ehhez nem volt ereje. Nevetségesebbnek érezte magát, 

mint valaha. Írjon leveleket a férjének. Micsoda képtelen 

ötlet! 

Felhúzta a térdét, és kezét összekulcsolva a lábszárán 

csak nézett maga elé, amíg végül győzedelmeskedett felette 

a fáradtság, és kis időre elnyomta az álom. 
 


