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Ezt a regényt elhunyt nagypapám emlékének ajánlom, aki bizonyosan önmagára ismerne az általam
megformált öreg piktor józan életbölcseletében, életszeretetében és odaadó ragaszkodásában
azokhoz, akik a szívében lakoznak. Illetve Édesapámnak, akinek a személyében egy kritkus, de

mindig odaadó olvasómat és támaszomat is elveszítettem.
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Laurie-t egy pillanatig se lepte meg, hogy amint betoppant a Parisian küszöbén, Rozsda vidám

vakkantások közepette faképnél hagyta. Feltehetően Corey keresésére száguldott el, ahogy máskor
is tette. Fellélegezve áldotta a száraz, meleg időt, máskülönben Lathea ismét szidta volna a kutya
hagyta sárfoltokért. Legalább ennyire megszokott látványt jelentett Doreen jelenléte a házban. Az
utóbbi időben egyre gyakrabban jött, hogy tereferéljen Latheával, főzőcskézzenek, vagy, legalábbis
az  ő  gyanúja  szerint,  Corey-t  dédelgesse.  A  kisfiú  elmúlt  kétéves  és  kifejezetten  szórakoztató
társaságot nyújtott. Folyton mosolygott, be nem állt a szája és, bár a szavait nem mindig lehetett
felismerni,  beszélt  rendületlenül.  Rozsdával  elválaszthatatlanul  összenőttek  és  bizony  semmi
meglepő nem volt abban, mert Doreen szívesen múlatta az idejét ebben a jókedvű káoszban. Nem
egy alkalommal említette, hogy Corey Quentinre emlékezteti, aki továbbra is eltűntként szerepelt a
hivatalos  nyilvántartásban.  Szingapúr  ostroma óta  semmi  hír  nem érkezett  felőle,  így  teljesen
természetes, hogy az anyai szív lassacskán csordultig telt aggodalommal.

Laurie különben szerette, ha Doreen náluk töltötte az idejét, mert akkor mindig felélénkült az
élet.  Fiatalos,  energikus lénye frissességet  csempészett  a  falak közé,  miközben a  háztartásban
komoly terhet vett le Lathea válláról. Alkalmanként Grant ugyan elmaradt tőlük, ámbár a kellemes
társaságot ő is felettébb sokra tartotta. Ezért aztán fel se kapta a fejét, amikor a séta utáni szokásos
teáját az asszonytól  kapta meg. –  Milyen az idő odakint? –  tudakolta máris azzal  a különleges
hanglejtéssel, mely nem hagyott kétséget afelől, hogy a válasz is érdekli.

- Pompás. Bár a szél éles, a fákon már látni a rügyeket. Ripsz-ropsz itt a tavasz.

- Az öleb is itt bóklászik valahol?

- Corey-val van az ebédlőben. És Lathea?

- Hátul a konyhakertben.

Laurie  szokása  szerint  elővette  a  Times  aznapi  számát,  amit  általában  ilyenkor  szeretett
átböngészni. Reggel csak átszaladt a főcímeken, türelme ugyanakkor nem terjedt odáig, hogy bele is
merüljön a háborús tudósítások dzsungelébe. Még akkor sem, ha mostanság egyre-másra lelkesítő
hírek érkeztek. Például az a beszámoló is egyszerre volt örömteli meg vérfagyasztó, ami a március 6-
i kiadás címlapján kürtölte világgá az esseni Krupp Művek elleni légitámadás részleteit. A RAF egyik
új  repülőgépe  kipróbálását,  a  célkijelölőket,  éppen  ez  alkalommal  tesztelte  először  éles,  harci
helyzetben. A bombázók előhírnökeként világító-rakétákkal szórták tele az éjszakai égboltot, hogy
azután közel  huszonöt percig zúduljanak a bombák a Krupp Művekre.  A cikk írója megbízható
forrásokra  hivatkozva  három-négy  éjszakai  támadást  jósolt  a  hozzávetőlegesen  kétszázötven
négyzet-kilométernyi ipari terület ellen, ahol a német hadigépezet lüktető szíve vert.

Elborzadva  a  pusztítástól,  ami  feltehetően  így  sem  lesz  elegendő  Németország  térdre
kényszerítéséhez,  továbblapozott.  Ám alig olvasott  bele a parlamenti  tudósításba,  Doreen máris
visszatért. – Ne haragudj, ha zavarlak…

Kíváncsian felnézett. Az asszonnyal együtt mindannyiszor mintha valóságos fényár zúdult volna a
műterembe. Fiatalos alakja, gondozott külseje üdítő változatosságot jelentett, bármikor is láthatta. –



Szó sincs róla. Mit szólsz ehhez az újabb Churchill-petárdához tegnap az Alsóházban? Az öregfiú
egyszerűen tévedhetetlen.

Doreen a fejét ingatta. – Laurie, Keaton báró van itt, beszélni szeretne veled.

- Hogy ki?

- A báró.

Megrökönyödve ejtette az ölébe az újságot, hogy az orra hegyére száműzve a szemüvegét a
hírnökre sandítson. – Mi az ördögöt keres itt?

- Eeej már, mi lenne, ha őt faggatnád? Én honnan tudnám – ezzel az asszony engedélyre sem
várva kirobogott, hogy jóformán azonnal beterelje a látogatót.

Makulátlanul öltözött, kissé görnyedt hátú alak somfordált be. Öregesen támaszkodott a botjára,
sokat  veszítve  ezzel  egykori  magabiztosságának  még  a  látszatából  is.  Gyászhuszárként  talpig
feketében nemcsak nevetségesnek hatott a ragyogó tavaszban, de azt is bátran ki lehetett jelenteni,
hogy fikarcnyi érzéke sincs az árnyalatokhoz. Az öltönye ilyen távolságból is téli tweednek tűnt, ami
noha úri divat, tökéletesen felesleges luxus a cornwalli klímában.

Delbert Keton hetven felett járt és ő elégtétellel szögezte le magában, hogy nem is hazudtolja
meg a korát. Haja régen a múlt ködébe veszett, mindössze nyamvadt, gyér bajusz árválkodott az
arcán, a sok ránc kisimításához pedig forró vasaló sem lett volna elég. Feltűnő sápadtsága törékeny,
beteges emberre vallott, gyaníthatóan mindez maradványa annak a kórnak, amiről a télen a faluban
pletykáltak. Amúgy a rozoga külső mögül sütött a dölyfösség, egy önmagával eltelt emberé, akit ő
már gyerekfejjel is csak megvetni tudott. Festőként nagyon jól tudta, hogy a szem az, ami a korral
sem  változik,  és  bizony  Keaton  bazaltszürke  szemei  továbbra  is  ugyanazzal  a  lenézéssel
mustrálgatták, akárcsak régen. Elvakult önteltséggel a hatalom és vagyon magaslatáról. – Gondolom,
nem kell ismét bemutatkoznom.

E modortalanság hallatán rögvest feltámadt Laurie harci kedve. Eszében sem volt tisztelni a
rangot, vagy a nevet egy ilyen arcátlannal szemben, akit különben sem tartott sokra. – Miért ne
kéne? Még nem ismerjük egymást.

- Személyesen talán nem, a környéken viszont mindenki tudja, ki vagyok – hangzott a pökhendi
válasz.

-  Uram, ez  viszont  az  én házam, és  ha ön ismeretlenül  betör  ide,  a  minimális  udvariasság
bemutatkozni, nem gondolja?

Keaton gúnyos mosolya nem leplezte, mit gondol a kioktatásról. – Meglep, mert egy állítólag
túlzottan is modern gondolkodású piktor így beszél. Ráadásul egy szerencsétlen koccanás alkalmával
már találkoztunk.

- Amikor szintén gondjai támadtak a bemutatkozással. Amúgy az is legalább ilyen meglepő, hogy
egy báróból hiányzik az elemi jó modor. Ezt nem tanítják arrafelé?

A  nyilvánvaló  ellenségeskedéstől  megfagyott  a  levegő.  Keaton  zavara  és  tanácstalansága
határozottan szórakoztatta őt.  Jól  tudta,  hogy más aligha beszél  vele ilyen hangon. –  Tehát mi
járatban van Marazionban? – tudakolta végül megtörve a feszült csendet, jóllehet szánt-szándékkal
nem kínálva hellyel a betolakodót.



-  Üzleti  ügyben  járok.  Szeretném,  ha  a  közelgő  születésnapom  alkalmából  lefestené  a
feleségemet. Nagy alakú portréra gondoltam.

- Egy pillanat, én nem vállalok bérportrékat, úgyhogy, kérem, ne is mondja tovább.

- Hiszen jó nevű festő, aki portrét is festett már. Az én tulajdonomban van ’A Tündérlány’.

Laurie közönyösen legyintett. – Ugyan, évtizedekkel ezelőtt festettem.

- És ez jelent valamit?

- Hogyne jelentene! Azóta sem vállalok bérfestést.

- Hajlandó vagyok bármit fizetni önnek, Mr. Doorn. Az idén leszek hetvenöt éves és….

- Csak gratulálni tudok, ehhez a kívánságához mégis mást kell keresnie. Nincs az a pénz, amiért
azt a nőt megint lefesteném!

Bár az indulatos szavak akarata ellenére hagyták el a száját, végeredményben fikarcnyit sem
érdekelte.  A  gondolattól  is  irtózott,  hogy  Neda  Keatont  viszontlássa.  Egyszer  s  mindenkorra
leszámolt vele, nem volt többé helye se az életében, se a műtermében.

Keaton gyanakvó szemöldökráncolással méregette. – Talán ismeri a bárónét?

- A bárónét? – fintorgott Laurie. – Én Nedát ismertem valamikor.

- Megkérdezhetem, honnan?

- A dolog kevéssé rejtélyes. Mindketten idevalósiak vagyunk. Ez azonban nem másítja meg a
döntésem.

Keaton engedély nélkül, a személyéhez illő fölényes magabiztossággal járta körbe a műtermet,
mint aki otthon érzi magát. Végül megtorpant a Latheáról készülő kép előtt. A festmény bal felét már
az asszony alakja uralta. A tenger felől gerjedő szélben csak úgy lobogott szőke haja, benne a
varázslatos vörös tincsekkel. Mellére és combjaira ingerlően rátapadt a ruha hártyavékony anyaga,
hogy testének finom vonalai megragadják a szemlélődő tekintetét. Laurie kifejezett büszkeséggel
tekintett az alkotásra, amit bár nem tekintett késznek, nagyon is megelégedésére alakult. Eredeti
szándéka szerint az érzéki nőt sikerült a vászonra álmodnia, ám a kihívó érzékiség mellett képes volt
megőrizni a belőle áradó hamvas ártatlanságot és romlatlan tisztaságot. Mindezt a fantáziája szülte,
hiszen a modell nem volt hajlandó megmutatni magát még a festő szemének sem.

- A barátnőjével kivételt tesz? – vakkantotta Keaton a fogai közt. – Eddig némileg kételkedtem a
közszájon forgó mendemondában, ám kezdem azt hinni, nem zörög a haraszt….

- Báró ide vagy oda, ne higgye, hogy eltűröm a sértéseit a saját házamban – lépett Laurie a
képhez és tüntetően a fal felé fordította. – Kéretlenül betör ide, kémkedik a műtermemben, beleszól
az életembe… Vegye tudomásul, hogy eszem ágában sincs odáig alacsonyodni, hogy borsos összegek
fejében öregasszonyokról fessem le a kilókat vagy a szarkalábakat.

- Ezt kikérem magamnak! Az én feleségem…

- Hagyja ezt, jó? Pontosan tudom, miféle a maga felesége és nem festem le soha többé. Most
pedig távozzon, mielőtt megfeledkezem magamról!



A látogató mégsem moccant. Bozontos szemöldöke alól a villámló tekintet nyílt haragot lövellt. –
Többé? Ezek szerint korábban már lefestette?

- Talán odaadóbb figyelmet szentelhetne a képtárának. Isten vele!

A báró mégsem indult azonnal. Megütközve bámult Laurie-ra, aki megingathatatlan nyugalommal
mutatott az ajtóra és látható makacssággal állta a szikrázó tekintetet. Végül Keaton koppantott
kettőt a botjával és kifelé vette az irányt. Amint átlépte a küszöböt, ő gyorsan betette mögötte az
ajtót és egy pillanatig sem érdekelte, kikíséri-e valaki ezt a pöffeszkedő nagyurat vagy sem. Azt se
bánta volna, ha Rozsda megkóstolja a bokáját. Egy darabig bosszúsan meredt a háttal fordított
képre, majd kárörvendő hahota szakadt ki belőle. – Lesz, ám ne mulass ma este, drága Neda! – ettől
a gondolattól kirobbanó jókedve támadt.

 

Grant Hyland-Flake letelepedett a felkínált helyre. Kezében egy csésze teával nem is ismert jobb
délutáni  foglalatosságot,  mint  lustán  elnyújtózva  Laurie-val  diskurálni.  Az  asszonyok  és  Corey
Penzance-ba mentek Cowanékhoz, ezért a Parisian eléggé kiürült ahhoz, hogy két öregember kénye-
kedvére élvezhesse a csendet.

- Tulajdonképpen hálás vagyok nektek, elsősorban Latheának meg a kicsinek. Ha ők nem vonnák
el Doreen figyelmét, folyton a könnyeit ontaná. Nemrég múlt két éve, hogy Szingapúr elveszett,
Quentinről azóta semmit nem lehet tudni. Egy árva hírt sem!

- Hagyd el, Grant, nem erre valók a barátok?

- Belegondoltál már, hogy idén lesz négy éve…. négy átkozott éve, hogy a fél világ nem bír azzal a
berlini  őrülttel?  Elképesztő!  Legalábbis  azok  után,  amit  egyszer  már  végigcsináltunk  a  Nagy
Háborúban. Ami engem illet, most az egész talán még elviselhetetlenebb.

- Mert akkor hősködő suhancként masíroztál a golyózáporban? Hááát!

Grant fásultan biccentett. – Ellenben ma tehetetlenül rostokolok itthon és az egyetlen fiamról azt
se tudom, él-e.

Nyomasztó csend furakodott közéjük. A személyes veszteségekre semmiképpen, de amúgy vigasz
lehetett volna a Vörös Hadsereg sztálingrádi győzelmének híre. Március 16-án a szovjetek Harkov
visszafoglalásával tették egyértelművé, hogy számukra a ’Nagy Honvédő Háború’-ként elnevezett
küzdelem igazán csak most kezdődik.  Ezután a keleti  front  megmerevedett  ugyan,  ám addigra
kétszáz-hatszáz  kilométer  mélységben előrenyomultak és  számos olyan települést  vettek vissza,
melyek már 1941-ben a német vonalak mögé kerültek. Ezt mindenki jelentős fordulatként és a
háború menetében előremutatónak értékelte.

További nagy horderejű dolgok is történtek. Február végén norvég ejtőernyősök felrobbantották
a németek egyik vízellátó berendezését, azután március legelején Japán súlyos katonai vereséget
könyvelhetett  el  a  Bismarck-szigeti  csatában.  Napokkal  később,  március 9-én,  Rommel marsallt
visszahívták  az  afrikai  hadsereg  éléről,  miután  februári  ellentámadása  és  Francia  Afrika
elfoglalására  tett  kísérlete  csúfos  kudarcba fulladt,  méghozzá egy új  páncélos  hadosztállyal  az
utánpótlásban.  Stratégiai  szempontból  a  német-olasz  seregek  számára  létkérdéssé  vált  Tunisz
megtartása, hiszen ellenkező esetben az angol-amerikai erők elérhető közelségbe kerültek volna
Olaszországhoz.

Bárki, aki naponta követte a híradásokat, könnyen észrevehette, hogy a háború több fronton is



erőteljesebben folyik és számos látszólagos elszigeteltségben zajló esemény azért mégiscsak egy
egésszé kovácsolódik össze. Noha csak két és fél hónap telt el az 1943-as évből, napnál világosabbá
vált, hogy a harci cselekmények eldurvulása előjele annak, miként fordul a hadiszerencse. Nemcsak
az olasz és afrikai fronton, de Jugoszláviában és Franciaországban is hallatott magáról a szervezett
ellenállás, az állandó bombázások időlegesen meg-megbénították a német hadiipart, megízleltetve a
lakossággal a fenyegetettség légkörét. A világ minden sarkában folyt az öldöklés, így aki otthon
maradt Angliában, nem tehetett egyebet, minthogy aggódik szem elől veszített szerettei miatt. A brit
katonák messze utaztak és, akárcsak Quentin Hyland-Flake-et, sokukat az eltűntek közé sorolták a
hivatalok.

- És hol jár Emerico? – rogyott le Grant egy pohár sherryvel az egyik karosszékbe. A témaváltás
Laurie-nak  is  alkalmas  kiutat  kínált,  nem  volt  kedve  a  megtévesztő  vigasztaláshoz.  Jóllehet
mélységesen osztotta barátja félelmeit, attól tartott, csak bajosan tudná mindezt szavakba önteni.

- Á, tudod, hogy igazad volt?

- Tényleg, és miben?

- A jenkik dolgában. Porthkerrisben építenek kiképzőtábort vagy valami ilyesmit. Állítólag a nyár
elejére készen kell lennie.

- Mit művelnek majd ott?

Laurie megvonta a vállát.  – Te vagy a katona, barátom. Talán Emerico megtud valamit.  Ma
Porthkerrisbe ment. Az ördög se tudja, hogyan, de megtalálták és felkérték, hogy segítsen. Tanult
építész, ráadásul katona volt, ezért remélem, alkalmazni fogják.

Grant felhajtotta az italt. – Nem bánod, ha máris itt hagy?

-  Nem is tudom. Azt hiszem, azért  nem, mert nem megy messze.  Annak viszont örülök,  ha
dolgozhat. A tétlenség nem fiatalembereknek való. Itthon rengeteget segít, az mégsem az igazi.

- Még nem mondtam, de nagyon büszke lehetsz rá. Anne káprázatosan nevelte.

- Néha átkozom a sorsot, amiért most nem lehet velünk. Láthatná, hogy békében tudunk élni.
Annyi sírás meg keserűség után boldog lenne. És ami a fiamat illeti, tudod, csodálom őt. Szinte
mindenhez ért, kertészet, bütykölés, főzés, és a hidegvére is lenyűgöz. Nem rémlik, hogy valaha is
ennyire sokoldalú, vagy ennyire kitartó lettem volna. Néha szabályosan irigylem.

Grant derűsen mosolygott.  – Na, és beszéltetek már a jövőről? Mi lesz vele a háború után?
Visszamegy Itáliába, vagy letelepszik itt és családot alapít?

- Ő nem nyilatkozott, én meg nem faggattam. Annyit mesélt, hogy Kubában udvarolt egy lánynak,
aki csúnyán felültette, és tudod, aki egyszer megégette magát…. Ettől függetlenül szeretne családot,
de határidők nélkül.

A  témától  valamelyest  kimerülve  üldögéltek  a  csendben.  Laurie  szórakozottan  pöfékelt  a
Havannán,  Grant pedig sűrű bajusza alatt  réges-régi  slágereket dudorászott.  A résnyire nyitott
teraszajtón a kertben élénken csiripelő madársereg vidámsága zúdult be, és ha valakinek igazán jó
füle volt, a tenger morajlását is hallhatta.

- Lathea említette, hogy ismét Londonba készül – mondta aztán Laurie.



- Igen, igen. Van Stepney-ben egy tiszteletes…. hogy is hívják? – Grant kedvenc szokása szerint
csettintett egyet hosszú ujjaival. – A mindenségit, pedig itt van a nyelvemen, Anders…. Ó, nem,
Adams! A kislány ősidők óta ismeri és az öregúr állítólag rossz bőrben van. Doreen felajánlotta neki,
hogy húzza meg magát a St. Annes-ben. Addig sem lesz gazdátlan a ház, Doreen pedig arra az időre
átvállalja Corey-t.

- Néha úgy rémlik, a mi korunkban…

A mondat vége azért nem hangzott el, mert Rozsda ellenséges ugatása hasított bele a kellemes
délutánba.

- Á, megjött a család Penzance-ból.

Laurie a szivart félretéve tápászkodott fel. – Nem valószínű, őket soha nem ugatja meg az eb.

A teraszajtón keresztül lépett ki a szabadba, majd, tavasz lévén, az egyre zöldebb árnyalatokkal
kacérkodó ágak és bokrok közt a kerítés felé sétált. Rozsda hangos méltatlankodással rohant elébe,
rögvest azután támadásra készen vissza a kapuhoz. Néhány hónap kellett csak, hogy kezdje kinőni
kölyök formáját, fogai már most is riasztóan vicsorogtak, ha úgy akarta.

- Na, végre! – az ingerült hangot akkor is felismerte volna, ha megtestesülése nem toporog a kapu
másik oldalán.

- Nocsak, Neda Lanning. Képzelődtem volna, amikor legutóbb azt prüszkölted, sose látlak többé?

Az asszony szeme mérgeszölddé változott és hozzá finoman manikűrözött kezével a kerítésre
sújtott, hogy valószínűleg magának okozott fájdalmat. – Vidd innen azt a korcsot és engedj be végre!

- Miért tenném? Nincs miről beszélnünk.

- Már hogyne lenne! – ezzel önkényesen berontott a kertbe, egyenesen a házba tartva.

Rozsda őrjöngve vetette magát elé, szájából előbukkantak éles fogai, ahogy teljes erőbedobással
üvöltött a betolakodóra. Talán rá is veti magát, ha Laurie nem lép közbe.

- Micsoda fenevad! – fújtatott Neda undorodva.

- Csak nem állhatja a felfuvalkodott hárpiákat. Ha nem akarsz eledelül ajánlkozni, tartsd meg a
véleményedet és menj be a házba!

Rozsda igencsak zokon vette, amiért nem tehette a dolgát, Laurie alig tudta lecsillapítani. –
Sajnálom, öregem – vakargatta a gyönyörű bundát. – Majd én kidobom a sárkányt, bízd csak ide! – a
kutya továbbra is neheztelően morgott, szúrós pillantása egészen a házig elkísérte.

- Nos, Grant…

Grant szemtelenül az asszonyra kacsintott. – Nos, Neda? Nem mondom, nagyasszonyi belépő volt.

- Megkérhetlek, hogy hagyjál magunkra?

A  jéghideg,  fensőbbséges  hanggal  nem törődve  Grant  a  barátjára  sandított,  aki  érdektelen
legyintéssel felelt a fel nem tett kérdésre. – A kíváncsiságtól mozdulni sem tudok, sajnálom.

- Kétlem, hogy bármilyen hét lakat alatt őrzött híred lehetne, Neda, ezért rukkolj elő vele.



A látogató ezúttal a házigazdához fordult. – Nagyon jól tudod, miért vagyok itt,  úgyhogy ne
színészkedj! A férjem berontott a galériára és vörös fejjel nekem támadt, hogy mondjak el mindent
rólad, hogy honnan ismerlek és mikor festettél le.

- Ez azért érthető kérés, nem? Igaz, néhány évtizeddel korábbra vártam volna.

- Ne tettesd magad! Mit keresett nálad?

- Le akart téged festetni és kiakasztani a falra.

- Te meg erre elmesélted neki?

Laurie  tiltakozóan  emelte  fel  a  kezét.  –  Közöltem vele,  hogy  nincs  az  a  pénz,  amiért  újra
lefestenélek.

Az asszony arcából kiszaladt a vér. Támadásra kész vadmacskaként állt ott, csípőre tett kezekkel
és remegő szájjal. Olyan dühös lett, hogy nem sok híja volt, hogy felrobbanjon. – Újra! Neked elment
az eszed!

- Nem tűröm, hogy így beszélj velem! Kicsúszott a számon.

- Kicsúszott a szádon? Van fogalmad róla, mennyibe kerülhet ez nekem?

Laurie megvonta a vállát. – Szemernyit sem érdekel. A te házasságod és a te férjed, aki előtt,
ugyebár, nincsenek titkaid. Egyáltalán minek jöttél ide?

- Hogy a szemedbe vágjam, miféle embernek tartalak, Laurel Doorn.

Laurie feszülten hallgatott, majd gúnyosan Grant felé kacsintott. – Ő van megsértve, mi?

- Hiába élcelődsz! Kisstílű húzás volt tőled! Annyi éven át fütyültél mindenre, élted a magad
életét  és  én  is  boldog  voltam.  Mi  az  ördögért  kell  most  újra  felszakítani  mindent?  Számodra
valamiféle torz gyönyört jelent, ha a férjem tudomást szerez arról, ami talán igaz se volt?

A heves kirohanástól az asszony arca kipirult. A harag végre életre keltette a szemét is, jóllehet
rideg utálattól  izzott.  Laurie arra gondolt,  még mindig vonzó,  bár számára már nem több egy
idegennél. Ellenszenves és kemény, megtestesítője mindannak, ami őt taszítja. – Nagyon is igaz volt.

- De elmúlt. Legalább annak emlékére, ami valaha összefűzött minket, lakatot tehettél volna a
szádra.

- Annak emlékére? – most Laurie-n volt a sor, hogy minden átmenet nélkül haragra gerjedjen. –
Mégis mit szólsz ehhez az arcátlansághoz, Grant?

- Szent igaz, hogy rövid az emlékezeted, Neda. Amikor felszálltál arra a vonatra, még halálosan
szerelmes voltál Laurie-ba, amikor hazajöttél, pedig már Mrs. Keaton. Szerinted egy ilyen emléknek
érdemes adózni?

Az asszony teleszívta a tüdejét levegővel. – Nem akarlak megsérteni, de neked ehhez az egészhez
fikarcnyi közöd sincs.

- Akkor mondok neked én valamit – lépett előre Laurie fenyegetően. – Soha senki nem alázott
meg úgy, mint te. Hittem neked, ám abban a pillanatban, amint Keatonnak kimondtad az igent,
minden jogodat elveszítetted arra, hogy valaha is emberszámba vegyelek. Számomra te nem létezel.



- Milyen szentimentális vénember vagy!

- Ó, nem! Te vagy született haszonleső. Rászedtél, ahogyan most a férjedet is. Úgyhogy cseppet
sem izgat, mit olvas a fejedre. Akkor gondoltál volna bele.

- Te csak ne adj nekem tanácsokat!

- Eszemben sincs. Mondhatnám, hogy tönkretetted az életemet. El kellett mennem innen, az
apám kitagadott, a bátyámmal szinte nem is találkoztam többé. Mégsem nézek vissza, nem fogom
ezeket a szemedre hányni. Viszont akkor te se futkoss ide siránkozni, csak mert a sors elégtételt vesz
rajtad.

Az asszony gyűlölködő pillantást vetett rá, ám az ajtó előtt megtorpant, ahol Rozsda vicsorogva
várt rá. – Nyalogasd csak a sebeidet, de ha azt hiszed, ezt megúszhatod….

-  Nekem te  nem tudsz  ártani.  Se vagyonom, se  családom,  se  hitelem a társaságban.  Ezzel
szemben én sokat ronthatok a te ázsiódon. Elegendő a férjed fülébe suttognom, hogy a ’Tündérlány’-
t a szeretőm ihlette, sőt, Joseph Keaton is az én fiam volt. Ennyi majd leránt téged a magaslóról, és
nem hiszed többé, hogy szent vagy, hm?

- Azt próbáld meg, Laurie!

Ő minden további helyett az ajtóra mutatott. – Két perced van. Ha még azután is a földemen állsz,
máris tárcsázom Keaton számát. Emellett, ha jót akarsz magadnak, többé tényleg nem jössz vissza.
Soha, megértetted?

Az  asszony  nem mozdult.  Fenyegetően  összevont  szemöldökkel  és  résnyire  húzott  szemmel
bámult a ház urára. Ajkát árulkodóan összepréselte, mint aki visszavágáson töri a fejét. Végül mégis
az  üvegajtó  felé  lódult,  bár  az  utolsó  pillanatban  meggondolta  magát.  –  Sejtelmem sincs,  mit
szerethettem benned.

- Aki olyan árulásra képes, mint te, az sose szeretett. Most pedig takarodj!

 

Miután Grant is távozott a Parisianből, Laurie felsétált az emeletre és magára zárta a szobája
ajtaját, hátha így valamiképpen úrrá tud lenni elemi felháborodásán. Ez azonban egyáltalán nem volt
könnyű, mivel ahányszor az asszony a gondolataiba lopódzott, szinte az egész teste remegett az
elfojtott indulattól. Keatonék erőszakos benyomulása az életébe jobban felkavarta, mint hitte volna.
Nem annyira érzelmileg,  mint  inkább a tisztességtudatát  sértette,  és  hiábavalóvá tette  minden
próbálkozását, hogy a múltat valóban lezárja. Szégyenletesnek találta, ahogyan őt akarták bűnbakká
tenni, holott neki volt a legkevesebb köze az elrontott, boldogtalan házasságukhoz. Keatonnak egész
vagyon lapulhat a zsebében, ő akkor sem árulja el önmagát és lesz gazdagok bérfestője. Soha nem
volt és nem is lesz. Hidegen hagyta a báró születésnapja, hasonlóképpen az is, vajon az a kettő mi
mindent hazudott össze egymásnak az évtizedek során. Ha egyetlen elszólás akkora katasztrófába
torkollhat, mint azt az asszony állítja, a házasságuk fabatkát sem ér. Jelenthetett volna elégtételt, ha
az egykori viszonyról és az ő elhalt fiáról minden napvilágra kerül, ám ma már ez cseppet sem
számított. Túl sok év telt el. Nem okozott volna morzsányi örömöt, legfeljebb felélesztené az egykori
mélységes csalódást, amit semennyi idő nem tudott kimosni az emlékezetéből.

A nap késő délutánba fordult, mire odalentről felismerte az ismerős hangokat. Lathea jellegzetes,
simogató kacagását és Emerico mélyebb tónusát.  A nyitott  ablakon át  hallotta őket  a ház felé
lépdelni, majd amikor benyomultak a házba, szavaik ismét elhaltak. További fél óra telt el, amíg úrrá



lett a keserűségén és úgy érezte, képes az estét a fiatalokkal tölteni. Tehát összeszedve magát
csatlakozott  hozzájuk.  A  tavaszi,  komótosan  ereszkedő  estében  a  terek  egyre  terebélyesebb
sötétségbe burkolóztak, egyedül az étkezőből mászott ki egy meleg, sárgás fénypászma a nappali
felé. A levegőben máris finom illatok terjengtek.

- Elég legyen a fűszerből – nevetett valahol Lathea. – Távozzon a főztömtől!

- Higgyen nekem, ebbe kell még egy s más.

Laurie a vidám civakodást keresve toppant a konyhába. Emerico az asszony háta mögül előre
nyúlkálva  igyekezett  a  vacsorába  kontárkodni,  azután  megragadva  a  derekát  kibillentette  az
egyensúlyából és valamit a lábosba hintett.

- Csak nem erőszakot alkalmazol a gyomrunk érdekében? – cukkolódott Laurie a háttérből.

- Ugye, ugye? – Lathea élelmesen fürge mozdulattal le is fedte a vacsorát.

- Én csak a javunkat akarom.

- Na, persze!

A vidám jelenetről megfeledkezve Laurie körbelesett. – És a mi Corey barátocskánk?

- Nicknél maradt.

Keatonék dühítő felbukkanása ki is verte a fejéből, hogy a gyerek néhány napra a nagybátyjához
készült.  Amióta  Maggie  Cowan  hirtelenjében  és  a  jelzett  időpontnál  sietősebben  jött  világra,
Cowanék nemigen tartották maguknál a kisfiút. – Szeretném, de jelenleg Maggie is minden erőnket
felemészti – vallotta be Nick. – Ám amint beleszokunk ebbe az új helyzetbe, rögvest szólok.

Az ígéretét be is váltotta. Eleinte látogatóba hívták Latheát meg Corey-t, akik reggel átruccantak
Penzance-ba, este pedig élményekben gazdagon tértek haza. Gyakran Doreen is velük tartott, aki,
legalábbis a kismamának, pótolhatatlan segítséget jelentett. Amíg az asszonyok pletykáltak vagy
főztek, Corey a kisbaba körül sündörgött, hogy azonnal beleszeressen. Együtt látni a két apróságot
egészen  káprázatos  volt,  játszottak,  nevettek  és  Corey  a  maga  két  évével  olyan  meglepő
elővigyázatossággal közeledett az újszülötthöz, mintha a testőre lett volna. Egy alkalommal Laurie-t
még le is szidta, mert túl hangosan mesélt el egy történetet. Megható jelenet volt, ahogy egyik
kezével a kisbaba fejét simogatta, a másikat viszont fenyegetően lóbálta feléje. Nick feltehetően
ezeket a megnyugtató jeleket alapul véve jutott el addig, hogy Corey-t meghívja arra a két napra,
amit ő is otthon töltött.

- Történt valami, Laurie? – tudakolta Lathea kezét lágyan a vállára ejtve, mialatt ő ott gubbasztott
az asztalfőn, éhesen, kimerülten és még a délután kellemetlen emlékeitől nyomva.

- Semmi, kedvesem, kicsit elmerengtem.

Derűs mosoly érkezett válaszul. – Szerintem Emerico ünnepelni szeretne ma este. Mit gondol, jól
sikerült a napja Porthkerrisben?

- Ó, reméljük, nagyon reméljük!

Mivel a fia borért szaladt a pincébe, megengedett magának egy cinkos mosolyt. Szeretettel nézett
fel a ház egyetlen asszonyára, akinek ismét megnőtt haja egyetlen fonatban omlott a mellére és bár



megállapodtak, hogy ő ismét levág belőle, azért szívesebben húzta az időt. Hogy némileg túlzott
önfeledtséggel figyelte a vacsorai előkészületeket, a fia kapta rajta. – Beállsz a sorba?

- Miféle sorba?

- Ne értetlenkedj! Természetesen Lathea imádói közé.

- Hogy micsoda? – csípte el az asszony az utolsó szavakat, ahogy a gőzölgő levessel betoppant az
étkezőbe.

Emerico nem zavartatva magát folytatta. – A sor Herold Mofittal kezdődik, nem?

A falubeli postás nevének említése kacajt csalt ki az asszonyból. – Ne ugrasson engem!

Laurie a fiatalok huzakodását hallva önkéntelenül is  Heroldra gondolt.  A harmincas éveinek
második felét taposó férfi nem volt ugyan kifejezetten jóképű vagy vagány, kellemes modoráért és
megbízhatóságáért  méltán ismerték  el  a  faluban.  A  Parisianben is  kétnaponta  tiszteletét  tette.
Általában délután érkezett,  hogy egy fertály órát elüldögéljen.  Lathea akármint is  vélekedett  a
ragaszkodásáról, nem mutatta. Mindig udvarias és barátságos volt vele, ő mégis úgy látta, ha valakit
egyszer egy Mihail Kupolyev típusú férfi kényeztetett, akkor ott Herold Moffitnak nem sok babér
terem.

- Mesélj, fiam, mit intéztél Porthkerrisben? – érdeklődött később.

- Óriási hírem van! – Emerico ragyogó arca önmagáért beszélt. – A jenkik kiképzőtábort vernek
fel  Porthkerris  tőszomszédságában.  Hosszú  távra  terveznek,  legalább  egy-másfél  évre,  ezért  a
táborukat biztos alapokra építik.

- Veled?

- Bizony, bizony. Megállapodtunk, hogy heti négy napot töltök a helyszínen. Mellettem szól a
katonai múltam és, hát, errefelé az építész is ritka, mint a fehér holló.

Laurie frissen nyírt bajszával játszott. – Vajon mire készülnek?

- Nem árulták el, amin nem csodálkozom, bár gyanítom, hogy a második front megnyitására
képeznek ki egységeket.

- Éppen Porthkerrisben? – hökkent meg Lathea.

Ez Laurie-t is gondolkodóba ejtette. – A tengerpart elég sík terep.

- Alaki kiképzésre nagyon előnyös, apa. A magas sziklák kemény kihívást jelentenek. Az őrnagy,
akivel tárgyaltam, azt pedzegette, hogy elsősorban ezt akarják kiaknázni.

- Igen, most, hogy mondod! Arrafelé vannak a Boscarven sziklák is. Én mindenesetre semmi
pénzért nem másznám meg egyiket se.

Lathea  elégedetten  dőlt  hátra  üres  tányérja  mellett,  miközben  Emerico  szolgálatkészen
újratöltötte borospoharát. – Ezek szerint tele leszünk amerikaiakkal?

- Azt azért nem hiszem – felelte Emerico. – A tábort legfeljebb hatszáz főre tervezik és innen
amúgy is háromórás út. Ha kimenőt kapnak, se Marazionba jönnek majd.



- Ez megnyugtató.

 

Laurie egészen addig nem hallott újból a témáról, mígnem két héttel később egy este Leonard
Mercury le nem telepedett az asztalához a Kótyagosban. Howard Stump társaságában habos sörnek
áldoztak  és  a  legújabb  hírekről  pletykáltak.  Elsősorban  Afrikáról,  ahol  Montgomery  a  Mareth-
hágónál  új-zélandi  és  francia csapatokat  irányítva háromnapi  frontális  támadás után sem tudta
áttörni az ellenséges vonalakat. Március 26-án viszont jelentékeny légitámadás fedezetében mégis
sikerrel járt és átvágta a német-olasz vonalat. A német Messe tábornok feladni kényszerült sokáig
tartott  állásait,  ám hiába vonult  vissza a sivatag irányába, Gabésnál sem vethette meg a lábát
tartósan. Április 7-én a tovább rohamozó brit csapatok, egyesülve a nyugatról érkező amerikaiakkal,
akiket hat nappal korábban még három ezer kilométer választott el tőlük, legyűrték.

- Végre jó hírek, ugye, Leo?

Leonard Howard felé biccentett. Már hétköznap olyan kimerültnek látszott, mint aki hetek óta
egy órát se szusszant. – Nekem is van egy bejelentésem. Különösen számodra, Howard.

- Tényleg? Izgatottan várom.

- Kapunk segítséget a rendelőbe.

Howardnak minden átmenet nélkül elkerekedett a szája. – Na, ne ugrass!

- Hihetetlen, mi? – nevetett Leonard.

A faluban hónapok óta aggasztó orvoshiánnyal  küszködtek,  miután Howard a legtöbb idejét
Penzance-ban töltötte, hogy némely terhet levegyen James Rodney válláról. Az ottani helyzetet így
sem volt  módja jelentősen enyhíteni,  mivel  a kitelepítettek ellepték a várost és a pacientúra a
sokszorosára duzzadt. Állandó orvosra lett volna szükségük, nem kisegítőre. Ekkor Rodney azt a jól
hangzó ajánlatot kapta, hogy kerítenek mellé valakit, akivel megfelezheti a betegeit. Csakhogy az
idős  orvos  nem tartozott  az  együttműködő körorvosok közé,  így  Howardot  leszámítva  egyetlen
hivatásbéli sem akadt, akit beengedett volna féltve őrzött birodalmába. Patthelyzet alakult ki, hiszen
amíg Howard Penzance-ban rendelt,  Maraziont magára kellett hagynia ellátatlanul. A következő
műszakban pedig futkoshatott a szétszéledt betegek után, amit hosszú ideig már nem tudott vállalni.

- Ne izgasd tovább a fantáziámat, Leo, hogy áll a helyzet?

Leonard  tökéletesen  megértette  az  orvos  türelmetlenségét,  aki  az  embertelen  hajsza  okán
gyakorlatilag alig látta csecsemő kisgyermekét.  Régi,  nyugodalmas vidéki  életük mintha örökre
szertefoszlott volna. – Az elején kezdem.

- Jó lesz, csak gyorsan, mielőtt az infarktus lesodor erről a székről.

Laurie vidáman kacsintott. – Ne dramatizáld túl, doktorom!

- Szóval – vágott bele Leonard. –, Porthkerrisben az amerikaiak felhúznak egy kiképzőtábort. A
katonákkal egy tucat képzett orvos érkezik, de lehet, hogy még több is. Ma jártam ott és beszéltem a
tábor parancsnokával,  bizonyos Cradock ezredessel.  Nem állítom, hogy látatlanban rábíznám az
életemet, viszont tagadhatatlanul csupa szív fickó. Mivel olykor szívesen felhasználnák a falutól
keletre eső területeket hadgyakorlatozásra…



- Te jó ég! – hűlt el Laurie. – Az én földjeim szomszédságában? Ez rossz vicc, Leo!

- Onnan húszmérföldnyi távolságban, Laurie, és szó sem lehet lövöldözésről. Amúgy meg én nem
tehetek semmi többet, minthogy megkérem őket erre-arra. A kormányzati pecsét az engedélyükön
többet ér az én szavamnál. Bár azt mondom, hadd rohangásszanak a dűnék közt, amíg minket nem
zavarnak. Cserébe viszont kapunk tőlük egy orvost.

- Egy orvost? – hüledezett Howard. – Egy igazi, épkézláb orvost?

- Ahogy mondod. Egyelőre három hétköznapról beszéltünk, amikor átveszi tőled a rendelőt, de
Cradock  szerint  alkalmasint  négy  is  lehet,  hiszen  a  táborban  marad  orvos  bőséggel.  Az  illető
lakhatna a fogadóban, azaz bármikor elérhető. A hét másik felét csak meg tudod oldani valahogy,
nem?

- Meg hát!

Leonardot szórakoztatta a lelkes reakció. – Ezt szeretem!

- És miféle az emberünk?

- A csapatok a jövő héten egyenesen a tengerentúlról érkeznek. Cradock azt ígérte, azonnal keres
egy jelentkezőt, hátha valaki önként vállalja – Leonard beletúrt kócos hajába. – Furcsa alakok ezek
az amerikaiak. Mintha nem is a kötelességükről lenne szó, minden feladatra önkénteseket keresnek.
Na, mindegy! Ha teremtett lélek nem akar önszántából idejönni, ő kijelöl valakit.

- Mikor kezd?

- Legkésőbb május elején.

- Zene füleimnek! Áldjon téged a Mindenható, Leo – emelte Howard a poharát Leonardra, a
koccintáshoz mindannyian boldogan csatlakoztak.

 

A  hűvös  estében  Lathea  szívesen  ült  ki  a  bungaló  lépcsőjére,  hogy  vastag  kardigánjába
burkolózva hallgassa a késői híradást. Az épületben nem égtek a fények, ezért az ajtót kitárva jól
hallotta  a  rádió  kissé  morzsás,  meg-megakadó  hangját.  A  tenger  felől  élénk  szél  fújdogált
megkócolva a kert fáinak lombozatát,  a fű pedig mintha suttogott volna a sötétben. A csendet
azonban hirtelen robaj zavarta szét. Beletelt néhány percbe, míg a csillagfényes égbolt előtt három
repülőgép komótosan kelet felé húzott.  Kivilágítatlanul repültek,  erős ereszkedésükből ítélve az
egyik közeli reptérre igyekezhettek. Emerico értesülései szerint már naponta érkeztek az amerikai
katonák Porthkerrisbe. Hogy légi úton-e, azt senki nem tudhatta biztosan, ellenben a feje felett
elhúzó konvoj nem az első volt, amit errefelé látni lehetett. Már puszta jelenlétük kellemetlenül közel
hozta a háborút. Akárcsak az a légitámadás, ami néhány nappal korábban Londont érte. Az elszórt és
kiszámíthatatlan  német  akciók  számottevően  megritkultak  ugyan,  alkalmanként  így  is  tetemes
károkat okoztak és polgári áldozatokat is szedtek.

A rádióban elhalkult a zene, hogy az elhíresült szignál után a híreket beolvassák. – A BBC londoni
stúdiója jelentkezik 1943.  április  28-án.  Afrikában folytatódik az ellenség visszaszorítása Tunisz
irányába. Montgomery tábornok továbbra is sikeresen tör előre észak-déli irányban, bár a német-
olasz egyesített  hadsereg főparancsnoka végzetes hibának nevezte esetleges alábecsülésüket.  A
britekkel együttműködve a 2. amerikai hadtest és egy francia hadtest közös támadása az ellenséget
százharmincszor  hatvan  kilométer  kiterjedésű  területre  szorítja  vissza.  A  tengelyhatalmak



utánpótlása  ellen  indított  légi  és  tengeri  rajtaütések  nagy  számban  okoznak  károkat,  ami  a
végkimenetelt illetően döntő jelentőséggel bírhat. A légi fölényt az ellenség képtelen megtörni…

Lathea két tenyere közé szorítva a forró teától áthevült csészét Bettyre meg Kesterre gondolt.
Bár decemberben érkezett egy levél Afrikából, a harcok újbóli fellángolása óta semmit sem hallottak
felőlük.  A  híradások  ritkán  bocsátkoztak  a  brit  veszteségek  elemezgetésébe,  ennek  ellenére  is
nyilvánvaló volt, hogy mindkét oldalon kell, hogy legyenek áldozatok.

- Meg nem erősített jelentések szerint a varsói gettólázadás továbbra is elkeseredett utcai harcok
közepette folyik. Mint ismeretes, az év elején Berlinből elrendelték a gettóban megmaradt mintegy
hatvanezerre becsült zsidóság deportálását. 1942 nyara előtt közel százhatvan ezren nyomorogtak
ugyanekkora területen, és akikkel nem végzett az éhínség vagy betegség, azokat tavaly nyáron több
hullámban  koncentrációs  táborokba  hurcolták.  A  február  15-i  határidővel  teljesítendő  utolsó
kitelepítés váratlanul heves ellenállásba ütközött. A gettólázadás 19-én tört ki, addigra a zsidóságot
az SS irányította rajtaütés a gettó töredék részére szorította vissza. Nem hiteles források arról
tudósítanak, hogy a német hadsereg páncélosokat, lángszórókat és robbantó alakulatokat is bevet.
Házról-házra járva és mindent lángba borítva próbálják a dacoló embereket elpusztítani. Tudni vélik,
hogy a végcél a gettó teljes elpusztítása.

A bokrok között ekkor sötét árny tűnt fel, amely Nick hangján szólalt meg.

- Nahát, te! Ilyenkor?

- Hazafelé tartok. Hoztam nektek egy kis lisztet meg effélét Bristolból. Emerico vette át a házban.

- Kedves tőled.

Nick  elhallgatott  egy  percre,  mielőtt  kibökte  volna.  –  Maradhatok  egy  kicsit?  Rég  nem
beszélgettünk.

- Örülnék neki.

Nick a kezét nyújtotta, hogy felsegítse a lépcsőről. – Kapcsoljuk ki a rádiót, hallgatni se bírom.
Mit iszol? Teát? – kérdezte a férfit belépve a bungalóba.

- Igen, a tea jó lesz.

Amíg kiszolgálták magukat, behúzta a fekete függönyöket.

- Carla nem aggódik?

- Eredetileg holnapra vár, de előbb szabadultam. Menjünk ki, csodálatos az este.

A halvány fény kihunyt  és  ők visszatelepedtek a  két  lépcsőfok egyikére.  A közelben tücsök
ciripelt, a fejük felett ágak karcolták a bungaló üvegét.

- Mondtak valami újat a hírekben?

- A varsói mészárlásról beszéltek. El se tudom képzelni, hogyan képesek hatvanezer emberre
rágyújtani a házakat és elevenen megégetni őket. Micsoda elfajzott ideológia támaszthat alá ilyen
rémtetteket?

Nick  fásultan  dörgölte  a  tarkóját.  –  És  a  gázkamra  dolog,  amiről  egyre  többet  beszélnek?
Nehezemre esik elgondolni, milyen lehet, de talán jobb is így.



- Bárcsak ne lenne igaz! De nem áltatom magam.

- Én sem.

Lathea a férfira nézett a sötétben. – Szüntelenül az jár a fejemben, vajon az apám zsidó volt-e.
Sejtelmem sincs.

- Van ennek jelentősége?

- Hmm, itt benn – tapasztotta Lathea a tenyerét a szívére.

- Meséld el.

- Szégyenletes, mennyire nem ismertem.

- Az öklét annál inkább – Lathea nem felelt azonnal. – El kéne végre felejtened.

- Szeretném, és néha azt hiszem, sikerült, de aztán kiderül, hogy mégsem. Az álmok visszatérnek
és…. úristen, majd a föld alá süllyedtem, amikor Carla Maggie-vel vajúdott. Emerico férfi létére
azonnal tudta, mit tegyen, míg én….

Nick váratlanul megragadta a kezét. – Ne gyötörd már magadat! Van, akiben nyomós ok nélkül is
félelmet kelt a vér látványa. A szülés különben sem szívderítő látvány. Fájdalom, vér, szenvedés, mi
ebben a szép?

- Kedves tőled, hogy vigasztalsz, Carla szerencséje meg az, hogy Emerico ott volt.

Nick  mosolygott  a  kellemes  estében.  –  Az  élethez  szerencse  kell,  nem  is  kevés  –  aztán
elkomorodott. – Egyébként Londonból hozok híreket. A héten Richard Adamsnél jártam Stepney-ben.

- Hogy van?

- Szerintem a végét járja – Lathea összerezzent. – Otthon van, Mrs. Storney ápolja, de akármit is
mond az öreg, hálni jár belé a lélek. Az a tüdőgyulladás túlságosan megtörte.

- Istenem!

- Sajnálom, jobb újsággal szerettem volna jönni.  Igazság szerint arról álmodoztam, hogy ide
hívhatjuk Maggie keresztelőjére, ez azonban ki van zárva.

- Nem is tudom, mit mondjak – Nick megszorította a kezét. – Ha belegondolok, szinte senki nem
marad meg a régi  életünkből.  Négy év és  minden megváltozott  –  Lathea tekintete elveszett  a
távolban,  miközben  belefogott  a  leltárba.  –  A  szüleim,  Erwin,  a  családod,  mind  meghaltak  és
magukkal vitték az életünk egy nagy szeletét.

- Úgy látom, ma nem vagy túl jó hangulatban. Történt valami?

- Semmi különös. Az éjszaka borzalmas álmom volt, az lehet az oka.

- Miről álmodtál?

Csend. – Mischáról.

- Ó!



Lathea közönyösen legyintett. – Lényegtelen. Mesélj a keresztelőről. Mikor lesz?

Nick  sajnos  nem hagyta  magát  eltéríteni  a  témától,  és  ahogy  ő  a  szemébe nézett,  mintha
visszalépett volna az időben. Olyan régen volt, hogy kibújva a megbízható barát szerepéből udvarolni
akart  neki  és  talán  az  is  egy  másik  életben  volt,  amikor  utoljára  megcsókolta.  Néhanapján
rettenetesen hiányolta a gyengédséget, azt, ahogyan a férfi meleg ujjai végigtáncoltak az arcán és a
szája egyre közelebb lopódzott.

- Ezt nem szabad, Nick.

- Csak egyetlen csók, Lat. Kérlek.

És  odahajolva  hozzá  forrón  megcsókolta.  Ugyanazzal  a  szenvedéllyel,  amit  egyszer  már
felajánlott, ő mégsem kért belőle. Erős keze a tarkójára siklott, hogy közelebb vonja, és türelmes
ravaszsággal csókolja tovább, ő azonban elhúzódott tőle.

- Ez nem becsületes Carlával – dadogta.

- Bizony nem.

- Akkor ne csináld!

-  Próbálom, de olykor alulmaradok magammal szemben.  Erwin pokoli  szerencsés fickó volt,
amiért szeretted.

Ostoba  helyzet  volt,  olyan,  amitől  háborog  az  ember  lelkiismerete.  Emellett  Lathea  pocsék
hősnőnek találta magát ebben a szerepben, csélcsapnak, becstelennek. – Téged is szeretlek.

Nick elhúzta a száját. – Csak nem úgy, ahogyan jó lenne. A tetejébe külön bosszantó, hogy annyi
nő közül éppen az tetszik nekem a legjobban, aki örökre elérhetetlen.

- Ne kínozz engem, miközben megnősültél és családot alapítottál.

- Igen, te pedig be is bújsz e mögé – állt fel Nick. – De ha ennyire tiszteletben tartod a házasság
szentségét…

Lathea elpirult a gondolatra, hogy máris a szemére hányják hosszú idő után először fellobbant
szenvedélyét. – És te, Nick Cowan, tiszteletben tartod a házasság szentségét?

A  nehéz  sóhaj  önmagáért  beszélt.  –  A  pokolba  is!  Azt  kívánom,  bárcsak  nagyon  gyorsan
beleszeretnél valakibe, mielőtt…jó éjszakát, aludj jól – ezzel Nick sarkon fordult és minden további
magyarázat nélkül távozott. Alakját azonnal elnyelte az éjszaka.

Lathea kábultan rogyott vissza oda, ahonnan az imént felugrott és könnyes szemmel a csillagos
égboltra meredt. Másnap reggel a konyhában a hatalmas csomagot látva Laurie említette meg az
esti látogatót.

-  Mindenesetre  messze  nem  szokványos  időpont  az  udvariassági  látogatásra  –  tette  hozzá
Emerico.

- Ugyan, fiam, ne légy szőrösszívű. Nick sokszor nem a maga ura, amikor munkáról van szó.
Nyugodtan maradhatott volna éjszakára, ha Carla egyszer úgysem számított rá. Nem okos dolog
éjszaka kóborolni.



Maga se tudta, miért, Lathea úgy érezte, némi mentegetőzéssel tartozik. – Sietett haza. Rég nem
látta Carlát meg a kicsit.

- Ezt megértem – Emerico megjegyzése kellemetlenül megrekedt a levegőben, Lathea pedig a
szeme sarkából fürkészve őt sem tudta eldönteni, a megjegyzést szemrehányásnak szánta-e, vagy él
nélküli megjegyzés volt.

 

Doreen nagyon hálás volt, amiért elfogadták a meghívását. Nem győzte ismételgetni, hogy ő túl
gyakran  él  vissza  a  Parisian  vendégszeretetével,  ami  talán  túlzás  is.  Laurie  és  Lathea  titkon
összenéztek az asztal felett, bár egyikőjük sem felelt. Doreen pótolhatatlan segítséget nyújtott nekik,
hiszen nemcsak az állandóan nyüzsgő Corey-t leste, hanem sokszor a főzést is felvállalta. Többet
dolgozott ott, mint pihent, és különösen állt ez, amióta Emerico egyre többet volt távol. Az épülő
amerikai bázis sok feladatot rótt rá, és mivel nem hajlott arra, hogy átmenetileg Porthkerrisben
telepedjen le, a hosszú utazások végén rendszerint későn ért haza. Laurie a gyönyörű április keltette
ihlettől úszott az ötletekben, ez kiűzte a szabadba és nem egyszer egész napra elveszett valahol a
zöldben pingálva. Így fordulhatott elő, hogy hazatérve a boltból Lathea leginkább Doreent szokta
otthon találni az üres házban.

A finom falatok felett  izgalmas társalgás  folyt,  mely  sűrűn visszakanyarodott  az  amerikaiak
felbukkanásához.  Emerico  természetszerűleg  tele  volt  mesélnivalóval,  hiszen  a  tábor,  amelyen
rohamtempóban dolgozott,  máris  kezdett  megtelni.  –  Arról  beszélnek,  hogy  a  hatszáz  férőhely
merész  alultervezés,  az  is  előfordulhat,  hogy  a  közelben  valahol  máshol  kezdenek  egy  újabb
építkezésbe. Rövidesen kiderül.

Nem ő volt az egyetlen, aki testközelből ismerkedett az idegenekkel. Lathea a bolti vevőktől
máris hallott olyan pletykákat, hogy a katonák túlzottan nagy benyomást tesznek a helyi fruskákra.

- Csinosak az uniformisban, világít a mosolyuk és gáláns emberek – adta tovább a híreket Mrs.
Coultridge,  aki  ez alkalommal valószínűleg tényleg ragaszkodott  a  tényekhez,  melyeket  máskor
bosszantó nagyvonalúsággal kezelt.

Noha a hatszáz amerikainak még alig kétharmada érkezett meg, a helyiek máris új életre keltek.
Emerico  szerint  ugyan  komoly  megkötések  vonatkoztak  az  eltávozókra,  nehogy  felesleges
összeütközésbe kerüljenek a lakossággal, ez egyetlen fiatal lányt sem tarthatott vissza attól, hogy
lenyűgözőnek találja a kialakult helyzetet. A háború kezdete óta a környékről szinte minden hadra
fogható fiatal férfi eltűnt, és ahogy Mrs. Coultridge egyszer velősen leszögezte: Így egyetlen szerelmi
dráma se lehetséges, amin unalmas perceinkben csámcsoghatnánk.

Nem is  igen  akadt  neki  való  csemege,  amit  keresztbe-kasba  szétkürtölhetett  volna,  hacsak
Howard  Stump  esküvője  meg  a  kisfiú  születése  nem,  aki  gyanúsan  korán  érkezett  e  világra.
Megítélése szerint  Stump már kinőtt  a csikó korosztályból,  és az ilyesmi nem méltó hozzá.  Az
amerikaiak felbukkanásával sokan a vérszegény híripar felvirágzását várták, hiszen fiatalok között
már-már kötelező a szerelem, legalábbis Mrs. Coultridge szerint. Ahogyan az is valószínűnek tűnt,
hogy a katonák se fogják minden idejüket a táboron belül elvesztegetni, hanem ha már egyszer ilyen
messzire kerültek otthonról, nem lesz ellenükre néhány ártatlan flört.

- Vajon Howard tényleg kap segítséget? – merengett Doreen a desszert felett. – Igazán ráférne.
Állítólag kedden a kis Judy Arcand újabb epilepsziás rohamtól esett össze az iskolában és mire
Howardot Penzance-ból előkerítették, majdnem odalett.



- Mindenesetre Leo komolynak hangzó ígéretet kapott – esett neki Laurie a ritkaságnak számító
édességnek.

Lathea feljebb tornászta Corey-t az ölében, aki az első harapással máris összekente az arcát.

- Adja ide, átveszem ezt a haspókot – nyúlt érte Emerico a kisfiút könnyedén a térdére véve. –
Nem sajnálod ezt a finomságot? Több jut az arcodra, mint a hasadba.

Corey-t  láthatóan nem hatotta meg a kedves dorgálás,  inkább csibészes mosolyát villantotta
Emericóra.  Vörös fürtjeivel,  élénk szemével  szakasztott  úgy festett,  mint egy angyal.  Szabályos
vonásaival egész egyszerűen szépnek mondható. Mindannyian jót derültek a cseppet sem bűnbánó
arcon.

-  Én  azért  James  Rodney  magatartását  is  felháborítónak  tartom –  dörmögte  Grant.  –  Vén
csirkefogó, akinek olyan tevékeny felesége van, mint senki másnak, és ezért a gyógyításon felül
semmi dolga. Se gyereke, se unokája,  aki lekötné. Mellesleg háború van és egyikőnk se teheti
kedvére azt, amit éjszaka megálmodik. Ő meg itt kényeskedik, akár valami szűzlány. Ki hallott már
ekkora luxust, hogy szükség idején az ostoba hóbortjai miatt nem hajlandó másokkal dolgozni! Az
eszem megáll!

Laurie szkeptikus volt. – Én nem csodálkozom. Emlékezz csak vissza, az iskolában micsoda tróger
volt. Éltanuló, aki úgy viselkedett, mintha a tudás egyedüli letéteményese lenne.

- Egyszer jól helyben is hagyta valaki – Grant tekintete valósággal felizzott a kárörömtől.

- Emellett Howard alkalmas balek azzal az átkozottul jó szívével.

- Ó, kedvesem, ez a régi recept – helyeselt Grant a felesége felé, csakhogy az asszony félreértette
a hangsúlyt.

- Hogyan veheted ezt természetesnek? Rodney tisztességtelenül bánik vele. Kihasználja.

- Senki nem mondta, hogy egyetértek vele. Ugyanaz az önző fajankó, aki világéletében volt.

- Márpedig ezt mondtad.

A házigazda teleszívta a tüdejét. – Pusztán annyit állapítottam meg, hogy ez egy régi recept.

- Persze, de ahogy mondtad!

- Ó, te jó ég! Felcsaptál gondolatolvasónak?

A semmiség felett lángra lobbant vitán Laurie, rosszul leplezve vigyorát, jót derült. Latheára
kacsintott, aki jobbnak látta a süteményével foglalatoskodni, ez a tapintat viszont távol állt Corey-tól.
Jó hangosan, széles mosollyal szólalt meg. – Leharapják egymás fejét.

Laurie döbbenten meredt a kis szószátyárra, aki elkotyogta az ő szava járását. Hirtelen még a
háziak is felfüggesztették a vitát.  Mindannyian a kisfiúra lestek, amint a szája körüli  maszattal
vigyorgott rájuk, nem nagyon értve a beállt némaság okát. Akkor tört meg a jég, amikor Grantből
kiszakadt egy mély hahota és kezet csókolt a feleségének. – Először harapj te, Doreen egyetlenem.

A háziasszony megenyhülten mosolygott és hosszú évek alatt gyűjtött bölcsességgel nem felelt
semmit a lovagias, bár legalább annyira incselkedő ajánlatra. A felszültség oldódásával Emerico
vette át a szót. – Egyébként én is megismerkedtem Cradock ezredessel. A héten elmondta, hogy



napokon belül kiderül, kit küld Howard Stump kisegítésére.

- Ilyen gyorsan?

- Miért is ne? Ha jól rémlik, májustól ígérte az orvost és ma már 27-e van. Tizenhét orvost kapott
az egészségügyi alakulatba és harminc nővért. Egyet igazán gond nélkül nélkülözhet.

- Nővért is kapunk?

Emerico jó érzékkel elkapta a falatot, amit Corey kevés híján kiterelt a tányérjából. – Erről nem
tudok, de mintha nővér lenne, nem?

- Igen, Miss Sothersby. Kiváló ápoló és, hát, húsz éve a marazioni rendelőben van – magyarázta
Grant. – Azért kíváncsi vagyok, kifélét szabadítanak ránk. Howard után akárki jön, átkozottul nehéz
lesz megszoknunk.

- Egy biztos, Howardnál fiatalabb fickót kapunk.

Nyolc  óra  után  a  rádió  a  híreket  sugározta,  majd  tánczenét  közvetítettek.  Addigra  Corey
elszundított Laurie ölében, tehát ideje volt indulni. A meleg estére való tekintettel gyalog érkeztek a
Parisianből.

- Grant, áll még az ajánlata a londoni lakásra? – tudakolta Lathea, mialatt a házigazda felsegítette
rá vékony kardigánját, melynek melege azért az éjszakában már jól esett.

- Hogy kérdezhet ilyesmit, drágám, természetesen.

- Hálás vagyok érte.

Grant odanyúlt a falra erősített kisszekrényhez és előkereste a szerény kulcscsomót.

- Még nem tudom pontosan, meddig maradok. Nick szerint a tiszteletes aggasztó állapotban van.

- Emiatt ne törje a fejét. Addig marad, amíg kedve tartja. Ismeri a járást, úgyhogy érezze otthon
magát.

- Mikor indulsz? – karolt bele Doreen, kilépve az áprilisi estébe.

- Hétfőn. Nick ugyan felajánlotta, hogy vigyem át Corey-t, de Laurie hallani se akar róla. Segítesz
neki, amíg távol vagyok?

- Ez magától értetődik. Tudod, mennyire imádom ezt a gézengúzt.

Corey mélyen aludt Emerico karjaiban, ezért az asszony szelíd cirógatására sem nyitotta ki a
szemét. – Azért a keresztelőre itt leszel, ugye?

- Persze, hiszen nagy feladatok várnak rám.

Carla  és  Nick  már  hónapokkal  korábban  a  szavát  vették,  hogy  elvállalja  Maggie
keresztanyaságát,  keresztapául  pedig  Emericót  szemelték  ki.  Talán  a  szülésnél  tanúsított
helytállásáért  cserébe  kapta  a  felkérést,  de  akárhogy  is  volt,  nagyszerű  választásnak  ígérkezett.

Carla  meghatódva,  a  szavakkal  küszködve  környékezte  meg  a  kéréssel.  –  Engem  aszerint
neveltek, hogy a keresztszülők biztosítékot jelentenek arra az esetre, ha velünk történne valami.



Tehát fiatal, életerős és megbízható garanciát kell választanunk.

- A bizalma megtisztelő – felelte Emerico. Ebben a magabiztos három szóban minden benne volt,
ami egy fogadalommal is felért.

Hazafelé  bandukolva  a  csillagok  szolgáltatta  fényben,  alig  beszélgettek.  Helyette  Laurie
slágereket fütyörészett, amivel nem verte fel a kicsit, de ahogy botjával kopogtatva néhány lépéssel
megelőzte őket, vidámsággal töltötte meg az éjszakát.

 

28.
A május friss,  zöldellő parkjai  régi emlékeket idéztek Latheában. Már szinte el  is  felejtette,

milyen a Hyde Park tavasszal, milyen a zsenge fű illata és mennyire lenyűgöző látványt nyújt a Park
Lane mentén sorakozó fasor, amikor a szellők szárnyán vitorlázó levelek között átkukucskál a nap. A
parkon átvágva, majd a járdán téblábolva várakozott Anne-re. A lány továbbra is a Royal Courtban
szolgált és ő örült a fennmaradt barátságnak. Ez volt az egyetlen kapocs, mely akármilyen lazán, de
mégis egykori életéhez kötötte. Már így is olyan sokat elveszített belőle, nem akarta Anne-t is a
veszteségek közt tudni.

A Park Lane szokásos forgalmát bonyolította. A piros festésükben megkopott emeletes buszok
között  élénk  autóáradatot  látott,  amiből  rögvest  arra  következtetett,  hogy  az  üzemanyaghiány
errefelé  nem okoz vészes érvágást.  Bár  a  város egyik  előkelő  és  gazdag negyedének szívében
nézelődött, így is feltűnően sok egyenruhával találkozott, és még többel, amíg Anne-nel lebuszoztak
a Victoria pályaudvarra, hogy onnan a Victoria Streeten sétáljanak a Parlament felé.

- Mondtam Mike-nak, hogy ma a Vén Hattyúban ebédelünk – csiripelte Anne boldogan. – Már jó
ideje megígértem neki, hogy elviszlek oda, és tudod, milyen haragtartó tud lenni egy báty.

- Sejtelmem sincs, nekem sose volt.

- Ó, jobb is!

A fintor önmagáért beszélt.  A kora délutáni napsütésben cipősarkaik dallamként kopogtak a
fényben úszó aszfalton, ahogy a járókelőket kerülgetve masíroztak előre. – Jézusom, mennyi katona!

Anne leplezetlenül  mulatott  a  megjegyzésen és  Lathea egészen addig nem is  értette  ennek
jelentőségét,  amíg be nem tértek a Vén Hattyúba.  A pályaudvartól  kőhajításnyira,  a  városháza
mögött, a Spencer Streeten feküdt. Ősrégi étterem lehetett, régi fapadlóval meg berendezéssel.
Bezúdulva a szűk ajtón Anne azonnal a testvérébe botlott. – Mike! Meg is jöttünk.

Köténnyel a derekán Mike Rydl feléjük sietett. – Szevasz, kicsim – ölelte meg a húgát, majd
rögvest Lathea felé fordult. – Üdv, Mike vagyok – nyújtotta a kezét. – Rengeteget hallottam önről,
ideje volt megismernem is.

- Köszönöm.

-  Mike –  nevetett  a  férfi  hódító  mosollyal.  –  Csak így  egyszerűen.  Lefoglaltam egy asztalt,
megmutatom.

Körülpásztázva  a  félhomályba  burkolózó  helyiséget,  Lathea  szinte  kizárólag  egyenruhásokat
látott maga körül. Amerikaiakat meg briteket vegyesen, bár a szomszédos asztalnál éppen ausztrálok



tréfálkoztak két fiatal nővel. Ez a kozmopolita nyüzsgés egyszerre volt izgalmasan tarka-barka, no
meg újszerűen idegen. Ahogyan azok a kíváncsi pillantások is, melyek alig foglaltak helyet, máris
megtalálták őket.

- Nem csatlakozol egy kicsit? – invitálta Anne a fivérét.

- Húsz perc múlva jár le a szolgálatom. Hozom nektek az étlapot.

Magukra maradva Anne átmosolygott az asztal felett. – Hogy tetszik?

- Mike vagy a Vén Hattyú?

Szórakozott kacaj. – Mindkettő.

- Mike vagány típusnak látszik.

- Az is. És még?

- Jóképű.

- Annak találod?

- Határozottan.

Mike duzzadt az erőtől, vaskos végtagjai igazolták ezt. Lathea Anne-től hallotta, hogy rajong a
sportokért, elsősorban az evezésért meg a futballért. Szemtelen vigyor ragyogott az arcán, ahogy
ide-oda sürgölődött az asztalok dzsungelében, szokatlanul szürkés haja csak úgy röpködött a feje
körül.

- A férfiakról jut eszembe – komorult el Anne megvárva, míg a fivére az étlapokat eléjük ejtve
távozik. – Van nálam két levél, a címzés szerint mindkettőt Kupolyev grófné adta fel Avignonban a
férjének.

- Tessék?

Anne habozás nélkül odaszórta a bizonyítékokat az asztalra. – 1940. január a keltezés. Mindkettő
a hotelba érkezett, hát, nem különös?

Lathea értetlenül bámulta a borítékokat, mielőtt a barátnőjére emelte a tekintetét. Jó ideje már,
hogy elmondta neki, miként lett Mihail Kupolyev hitvese, máskülönben nem juthatott volna hiteles
okiratokhoz a háború zűrzavarában. Anne, aki hajdanán plátói módon vonzódott a férfihoz, érthető
módon elképedt, ugyanakkor a titkot azóta is híven megtartotta.


