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1.
Isabelle Duran lassan, nagyon lassan lépkedett fel a Szent Patrick Katedrális lépcsőjén. Magas,

vékony, nagyon szép nő volt. Sima fekete ruhája fölött majdnem földig érő cobolybundát viselt,
amely gallérja lágy keretbe fogta arcát. Kalapja alól csak gyönyörű fekete szeme és elefántcsontszínű
arcbőre látszott ki. A goromba szél jeges ujjai benyúltak a gallérja alá. Két hét múlva itt a karácsony
és ő már szinte el is felejtette milyen hideg a december New Yorkban. Hosszú évek után jött most
vissza ide, de ez már egy másik történet. Erre nem akart gondolni többé. Még az emléke is túl
fájdalmas volt.  Néha felbukkant az álmaiban. Amikor kinyitotta a székesegyház hatalmas súlyos
ajtaját,  a  hideg  szinte  a  csontjáig  hatolt.  Fölpillantott  a  roppant  magas  boltíves  mennyezetre.
Bizonyos értelembe megbánta, hogy idejött. Mind elmentek, először az anyja majd az apja és most
már ő is. Szinte már ahhoz túl sokan voltak, hogy imádkozzon értük. Egy fekete ruhás pap ment el
előtte, ő pedig lassan elindult a Katedrális hátsó része felé ahol egy kis oltár állt. Két imádkozó
apácát látott ott, amikor letérdelt melléjük, gyertyát gyújtott. Ezután lassan elindult vissza amerről
jött. Sokáig állt nézte a Madonna és a gyermek szobrát, s közben rá emlékezett. Újra közel akarta
tudni magához Michaelt, érinteni a meleg kis testét, puha kis arcát, kicsi kezét, amely mindig olyan
erősen kapaszkodott az övébe. Szemét elhomályosították a könnyek, miközben lassan ballagott a
székesegyház kapuja felé, tisztán hallotta a Katedrálison átfújó szél fütyülését. Ekkor valami olyasmi
történt vele, amire még egész élete során nem volt példa.



2.
Minden sivár, kietlen üres és értelmetlen. Így látta Jake, pedig New York érzékien nyújtózott a

lábai előtt azon a délelőtt. Ez idő tájt 30 éves és egy gyönyörű, de fájdalmasan naiv fiúval Nicóval él
együtt Manhattanben. De ami a legfontosabb megvalósította kamaszkori álmait. Csodálatos képeket
fest. Önarcképét törött tükörben. Képeket “gyászruhás hölgyekről”Jake így hívta őket. Valójában
olyan nők voltak, akik először gyászruhát viseltek, majd ez a ruha ez a feketeség lassan beléjük
ivódott, áthatotta őket,és már a tekintetükben tükröződött akármilyen ruhát is viseltek. Jake vesztére
különös szépség. Hányszor hallotta ezt kisgyerek kora óta, mennyit kellett tűrnie a szépsége miatt.
Még az emlékükre is elfogta az undor. Ilyenkor anyja szépen felöltöztette, ragyogó szőke haját
kamillában mosta és begöndörítette. Azután autóba ültek, elhajtottak valamelyik barátnő partijába és
Jake kínszenvedélye máris megkezdődött.

- Istenem, de édes - sápítoztak a hölgyek  s ki az arcát csipkedte, ki összerúzsozta a túlfestett
ajkával. Mit tehetett - tűrte. Fogcsikorgatva  ádáz gyűlölettel. Hogy utálta ezeket az affektáló nőket,
és igen, hogy gyűlölte az anyját. Mert néha kielégítetlen vágyódás volt ez, úgy képzelte, hogy beteg,
s  Catherine  ápolja,  lázas,  de  boldogan  bújik  az  ölébe,  s  mint  soha,  elalhat  a  karjában.  De
Catherinenek nem maradt rá ideje. Szinte minden férfit fűzött a sofőrtől a pincérig könnyelműen,
léhán, csak úgy kedvtelésből, s ki tudja mit tett még, amikor nem látta. Apa szegény jóhiszemű,
szörnyen elfoglalt  apja,  mindezekből  semmit  sem akart  észrevenni.  És  mennyire  szerette  Jake.
Sokszor úgy érezte ez a kettősség szinte keresztre feszíti. Megpecsételve sorsát. Catherine, lázas
betegen is a szobalányra vagy fogadott ápolónőre bízta

akit  alig  látott,aki  folyton  lerázta  ,ez  a  Catherine  ilyenkor  dédelgette,  mutogatta,  mint  egy
játékszert. Belesápadt az elfojtott gyűlöletbe, s miközben a süteményt majszolgatta illedelmes finom
mosollyal a legválogatottabb kínzásokat eszelte ki anyja és barátnői számára.

Fojtogatás,  késelés,  és minden egyéb szerepelt  a repertoárjában. Fantáziái  heves kéjérzettel
jártak, s minél közelebb jutott a kamaszkórhoz annál határozottabban nemi izgalommal. A hölgyek,
persze semmit sem vettek észre. Számukra továbbra is egy jól nevelt gyönyörű gyermek maradt.
Igen -  már rég tudta,  milyen szép. Biztosan érezte a nők tekintetéből,  s  bizonyos férfiak oldal
pillantásából,  ahogy tekintetük az ő alkonyszürke szemébe mélyedt.  Úgy érezte akár egy isten
dönthet gyönyört vagy halált oszt. Angyali külsőd van, de magad vagy a sátán mondta neki a Philippe
az első szeretője és Jake tudta igaza van. Neki Jake Monfortnak a gyönyör és a halál a legfőbb
hivatása.

 

 



3.
Isabelle  finom lökést  érzett,  de valójában nem volt  senki  a  közelében.  Felemelte tekintetét.

Istenem, de gyönyörű, gondolta meghökkenten, amikor Jake nyomában Nicóval a katedrális felé
közeledett. Először  a járása, talán nem is az arca tűnt fel neki. Csak a nagy, szabad terekhez
szokott, fiatal férfiak képesek így járni. Hullámzó, széles harmonikus léptekkel, mintha az egész világ
előttük  térdepelne,  és  az  arca!  Szelíd,  ovális,  haja  nyakba  hulló,  mézszínű,  és  olyan  lágy.
Kiismerhetetlen szürke szeme fölött szabályosan ívelt szemöldök, érzéki száj, Jake hosszú fekete
kabátot  viselt,  de  ez  sem  tudta  elrejteni  sudár,  karcsúságát.  Egyedül  a  keze.  Isabelle  hátán
végigfutott a hideg. Ezek az erőteljes férfi ujjak. Ezek az ujjak bármit megtehetnek. Ó igen. Akármit
megtehetnek!



4.
Jake ma nem akart templomba menni. Nicó szabályosan magával vonszolta, és ő megtette a

kedvéért, hiszen nemsokára karácsony, érkezik. Nick anyja, és erre az időre természetesen a rendes,
katolikus  olasz  fiú  egy  kis  lakást  bérelt,  nehogy  Lucia  mama  bármit  is  megsejtsen  kettejük
viszonyáról. Hiányozni fog! Vallotta be, önmaga számára is döbbenten és ekkor, mint egy jelenést
meglátta  a  nőt,  éppen  kifelé  jött  a  templomból.  Messziről  pillantotta  meg,  ahogy  prémekbe
burkolózva halad el,  mint egy szellemalak valami felé, amit ő nem látott.  A férfi  egy pillanatig
figyelte a nőt, aki nem nézett felé, s olyan vágy fogta el, amilyet már régóta nem érzett. Bámuló
szemei előtt egy emlékkép elevenedett meg. Nataly! Sosem felejti el az első találkozást az őszi
verőfényben tündöklő Central parkban. A Nő a szemközti padon ült, valamit talán olvasott. Szikrányi
kihívás sem volt a tekintetében. Jake nem tudta mit tegyen. Elmenjen? Legyen közömbös? Jobb híján
egy unalmas könyvbe temetkezett. Szabadulni próbált, de hiába, a nő zöld szeme, fahéjszínű haja,
hófehér  bőre,  finom  eleganciája  mellyel  fekete  ruháját  viselte  mágnesként  vonzotta.  Ekkor  a
gyönyörű jelenés felállt és Jake elindult egyenesen a nyomában szorosan mögötte, akár az árnyék.
Mit remél? Mit akarhat egy gyászruhás asszonytól?- tépelődött, de nem maradt sok ideje. Hirtelen a
park széléhez értek, amikor a nő sofőrje előzékenyen egy gyönyörű Buickba segítette asszonyát, és a
látomás egy pillanat alatt eltűnt Jake szeme elől.

A férfi másnap már ott ült a padon a szokott helyen, és Nataly bárhogy próbálta magát fegyelmezni
szintén kisétált a parkba, és Jake ott várta leírhatatlan pillantással. Szinte körbefonta alakját, s ami a
legfontosabb igazán meghökkentő - arca diadalmas, de mosolytalan volt. Minden megismétlődött,
majd követte. Mégsem próbálkozott ismerkedéssel.

Natalyt lassan teljesen megőrjítette. Miért? Nem félszeg. Nagyon is magabiztos. Sehogy sem
értette a viselkedését. Mindezen túl, lassan rá kellett jönnie, hogy a fiú örülten vonzza. Mi lesz
ebből? Úgy látszik teljesen megbolondult-  töprengett viszonylag józanabb perceiben. Mégis alig
várta a kaland folytatását.

 

Másnap a férfi a szokott helyen várta, futó elégedettség suhant át az arcán. Látszott tudta, biztos
volt benne, hogy az asszony újra el fog jönni. Szégyen, szégyen, szégyen! Vádolta egy belső hang, de
csak addig ameddig Jakre nézett. Ez azonban semmi sem volt a rá váró megaláztatáshoz  képest,
mert a férfi  Nataly legnagyobb megdöbbenésére egyszerűen faképnél  hagyta! Hullámzó szabad
járással szép lassan megindult, egy röpke pillanatra még visszatekintett, s mintha az asszony ott sem
lett volna, a világon sem volna, könnyed, szabad léptekkel folytatta útját. Nataly pedig ment, mint
akit megbűvöltek.

Szinte azonnal a nyomába eredt. Már a park szélénél jártak, amikor a tömegben szem elől vesztette.
Izgatottan kereste, de amikor sehol sem találta erőtlenül lerogyott egy padra. Segíthetek valamit?
Rosszul  van  asszonyom?  Kérdezte  Sam  a  bölcs  öreg  sofőrje,  aki  már  nagyon  régóta  várta.
Válaszképpen Nataly a fejét rázta. Képtelen lett volna megszólalni.  Ügyet sem vetve New York
 lüktető  forgatagára,  élettel  teli,  zajos  nyüzsgésére,  szinte  kábán  utazott  hazáig.  Mikor  végre
hazaért, tehetetlenül hanyatlott az ágyra. Ilyen elképesztő, hihetetlen szégyen még életében nem
érte! Micsoda hipnózis vehette rá arra, hogy egy ilyen fiatal férfinek engedelmeskedjen, mert hiszen
ez történt! Engedelmeskedett.



Hát ki Ő? Ki ez az alkonyszerű árnyék? Talán nem is halandó, hanem egy démon? Nem mehet ez
így  tovább!  Tisztára  megőrültem!  Nataly  a  következő  napokat  keményen  tartva  magát
elhatározásához, hogy a fiúval nem találkozik - rendkívüli gyötrelmek közepette töltötte. Hol féktelen
szenvedély - hol érthetetlen szorongás lett úrrá rajta. Este volt már, aludni próbált. Késő őszbe
hajlott az idő, erős szél ostromolta a kert platánfáit. Most mégsem a zaj nyomasztotta, pedig máskor
hogy félt a megürült lakásban. A lámpa fénye a toalettasztalon álló fényképre vetődött, melyen
harmonikus egységben nevet a világra. A jóképű őszülő elegáns férfi George, a férje és Nataly a
vonzó szépasszony. Ők ketten szinte tökéletes párt alkottak, mint egy lélek két testben. Keveseknek
adatik  meg egy  ilyen  találkozás.  George  sikeres  ügyvéd  volt,  és  mindenben  támogatta  Nataly
művészi törekvéseit.

Ennyi maradt az egykori családból. Az autóbaleset alig egy éve történt. Nataly tekintete magát is
meglepve mostanában egyre ritkábban időzött a képen. Hol vannak a rémálmok, melyek szüntelenül
felidézték férje szétroncsolt holttestét, hol a fásultság, amiben olyan sokáig élt? Hol van mindez?
Kérdezte. Nem mert válaszolni. Szinte félelmetes változást érzett. Újra élni szeretne, szerelmes és
nem képes szabadulni tőle, csak ránéz, csak egy pillanat, s vakon megy utána. Édes istenem hová?
Talán a halálba. Néha értelmetlen balsejtelmek gyötrik. Miért? Mikor az életet szerelmet kívánja.
Mióta meglátta, minden idegszálával a férfira vágyik, s ez a szenvedély egyre mélységesebb.

 

 

 



5.
Nataly divatos ruhaszalonján a Fifth Avenuen kívül nem járt sehová. Azelőtt, hogy szerette ezt a

szalont.  Még  George  ötlete  volt.  Neki  kezdetben  nem is  volt  nagy  kedve  hozzá,  ő  mindig  is
divattervező szeretett volna lenni, nem üzletasszony. De miután saját tervezésű modelljei lettek a
legkeresettebbek,  egyre  nagyobb kedvvel  vágott  az  üzletbe.  Egészen a  tragédiáig.  Az  mindent
megváltoztatott. Azóta csak gépiesen tette a dolgát most pedig különösen. Szinte megszállottan
dolgozott reggeltől estig. A munka néha szinte gyógyít- bíztatta magát, sikertelenül. Valójában Jake
hiányától szinte kibírhatatlanul szenvedett. Így telt el egy hét. A hetedik nap, amikor éppen lefeküdni
készült a szobája ablakából megpillantotta Jaket. Nataly iszonyú zakatoló szívvel, azonnal behúzta a
nehéz függönyt. Nem, nem, soha többé nem alázhatja meg! Nem érdekli, az életben nem akarja
látni! De mintha a balsors ösztökélte volna, néhány perccel később kitekintett. A férfi ott állt, várt,
mint egy tanácstalan, tétova gyerek. Aztán- honnan tudhatta, hogy nézi - ismét felvetette gyönyörű
szemét. Most először van benne valami emberi gondolta és beleborzongott.

 

Tűnj el,  távozz tőlem! Kiáltotta volna, ha egy asszony ebben a helyzetben kiálthatna. De az
ismeretlen időközben elment.  Tudja  hol  lakom! Hogy erre  nem gondoltam -  tört  rá  hírtelen a
bizalmatlanság. Ki ős és mit akar tőle? Vad kétségek gyötörték. De késő volt, most már gátlástalanul
vágyódott utána, forró szenvedéllyel kívánta a testét, hogy legyűrje, hogy megbabonázza, hogy ismét
hús-vér asszonnyá tegye.


