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És	látá	Rákhel,	hogy	őnem	szüle	Jákobnak,	irigykedni	kezde	Rákhel	az	ő	nénjére,	és
monda	Jákobnak:	Adj	nékem	gyermekeket,	mert	ha	nem,	meghalok.
Felgerjede	azért	Jákob	haragja	Rákhel	ellen,	és	monda:	avagy	Isten	vagyok-é	én,	ki
megtagadta	tőled	a	méhnek	gyümölcsét?
És	 monda	 ez:	 ímhol	 az	 én	 szolgálóm,	 Bilha,	 menj	 be	 hozzá,	 hogy	 szüljön	 az	 én
térdeimen,	és	én	is	megépüljek	ő	általa.
Teremtés	könyve,	30.	fejezet,	1-3.	vers

Ám	ami	 engem	 illet,	 kimerített,	 hogy	 éveken	át	 hiábavaló,	 haszontalan	 és	 hóbortos
gondolatokkal	 álltam	 elő,	 s	 végül,	 mikor	 már	 végképp	 lemondtam	 a	 sikerről,
szerencsére	véletlenül	rátaláltam	e	javaslatra…
Jonathan	Swift:	Szerény	javaslat

A	sivatagban	nincs	tábla,	mely	óva	intene,	hogy	„ne	egyél	köveket!”
Szufi	közmondás



I.
ÉJSZAKA

ELSŐ	FEJEZET
Az	 egykori	 tornacsarnokban	 aludtunk.	 Lakkozott	 parkettáján	 festett	 csíkok	 és	 körök

jelezték,	hogy	ott	valamikor	mérkőzéseket	játszottak;	a	kosárlabdapalánk	gyűrűje	megvolt
még,	 ám	 a	 hálónak	 nyoma	 veszett.	 A	 teremben	 erkély	 futott	 körbe	 a	 nézők	 számára,	 s
mintha	homályosan,	emlékképszerűen	éreztem	volna	a	csípős	verejtékszagot,	elvegyülve
finom	 rágógumi-	 és	 parfümillattal,	 amely	 a	 –	 csak	 képekről	 ismert	 –	 harangszoknyás,
később	 miniszoknyás,	 majd	 nadrágos,	 fülbevalós,	 zölddel	 melírozott	 tüskehajú	 lányok
felől	áradt.	Az	épületben	bálokat	is	tartottak;	ott	kísértettek	a	mindenféle	stílusú	melódiák,
egy	 fájdalmas-bús	dallam,	a	 lüktető	dobok,	 selyemvirágfüzérek,	papírfigurák	emléke,	 és
egy	forgó	tükörgömbé,	mely	fény-pelyhekkel	szórta	be	a	táncolókat.

Megfakult	 érzékiség	 és	 magány	 lengte	 be	 a	 termet,	 s	 valami	 megfoghatatlan,
megnevezhetetlen	 várakozás.	 Emlékszem,	 hogy	 sóvárogtunk	 valami	 után,	 aminek	 a
bekövetkeztét	mindig	vártuk,	de	már	sosem	lehetett	ugyanaz	–	mint	a	kapkodó	ölelések	a
hátsó	 ülésen	 a	 parkolóház	 félreeső	 zugában,	 vagy	 a	 tévészobában,	 lehalkított	 készülék
mellett,	miközben	csak	a	képernyő	vibrált	a	hullámzó	testek	fölött.

A	 jövő	 után	 sóvárogtunk.	Vajon	 honnan	 tanultuk	 ezt	 a	 telhetetlenséget?	Benne	 volt	 a
levegőben,	még	most	is,	mint	egy	elkésett	gondolat,	miközben	megpróbáltunk	elaludni	a
sorokba	 rendezett	 priccseken	 –	 kellő	 távolságra	 egymástól,	 nehogy	 beszélgetni	 tudjunk.
Flanellepedőnk	volt,	akár	a	gyerekeknek,	és	régi	kincstári	pokrócunk	az	amerikai	hadsereg
pecsétjével.	 Szépen	 összehajtogatott	 ruháinkat	 az	 ágy	 végében	 álló	 székekre	 raktuk.	 A
lámpákat	 csak	 lecsavarták,	 le	 nem	oltották.	 Sara	 és	Elizabeth	 néni	 cirkált	 közöttünk;	 az
elektromos	sokkoló	szíjon	lógott	a	bőrövükről.

Lőfegyverük	nem	volt,	azt	még	rájuk	sem	bíztak.	Fegyvert	az	őrök	viselhettek,	akiket
az	angyalok	közül	válogattak.	Ők	csak	akkor	léphettek	az	épületbe,	ha	hívták	őket,	minket
pedig	 kizárólag	 sétára	 engedtek	 ki,	 naponta	 kétszer,	 kettesével	 a	 futballpálya	 körül,
amelyet	most	szögesdrót	kerítés	vett	körbe.	Az	angyalok	azon	kívül	álltak,	nekünk	háttal.
Rettegtünk	 tőlük,	 ám	egyebet	 is	 jelentettek	 számunkra.	Bárcsak	hátranéznének!	Bárcsak
társaloghatnánk	 velük!	 Talán	 csereüzletet	 köthetnénk,	 gondoltuk,	 valami	 alkut,
egyezséget.	A	testünket	bármikor	bevethetjük.	Ilyen	ötleteket	dédelgettünk.

Megtanultunk	szinte	hangtalanul	suttogni.	Amikor	a	nénik	nem	figyeltek	oda,	kinyújtott
karral	 megérintettük	 egymás	 kezét	 a	 félhomályban.	 Ajakról	 olvastunk,	 félrefordított
fejünket	a	matracra	szorítva	 lestük	egymás	szájmozgását,	 így	 tudtuk	meg	egymás	nevét,
ágyról	ágyra:

Alma.	Janine.	Dolores.	Moira.	June.



II.
BEVÁSÁRLÁS

MÁSODIK	FEJEZET
Egy	 fotel,	 egy	 asztal,	 egy	 lámpa.	 Fönn,	 a	 fehér	 plafonon	 koszorú	 formájú,

domborműves	mennyezetdísz,	a	közepében	gipsszel	betapasztott	üres	folt	–	mintha	a	szem
hiányozna	egy	arcból.	Valaha	csillár	 függhetett	ott.	Mindent	eltávolítottak,	amire	kötelet
köthetne	az	ember.

Egy	ablak,	két	fehér	függöny.	Az	ablakmélyedésben	kispárna.	Amikor	az	ablak	résnyire
nyitva	 van	 –	 csak	 résnyire	 nyílik	 –,	 beáramlik	 a	 levegő,	 és	 libegteti	 a	 függönyöket.
Üldögélhetek	ölbe	tett	kézzel	a	fotelben	vagy	az	ablakfülkében,	és	nézhetem.	Napfény	is
jön	be	az	ablakon,	s	a	keskeny	parkettlécekből	készült	csillogó	padlóra	vetül.	Érzem	a	lakk
szagát.	 A	 padlón	 ovális	 rongyszőnyeg.	 Kedvelik	 ezt	 a	 stílust:	 a	 régies,	 népművészeti
jellegű	 tárgyakat,	 melyeket	 női	 kezek	 készítettek	 üres	 óráikban,	 már	 haszontalanná	 lett
holmikból.	 Visszatérés	 a	 hagyományos	 értékekhez.	 Ne	 pazarolj,	 és	 nem	 fogsz
szűkölködni!	Engem	sem	hagynak	veszendőbe	menni.	Miért	akarnám?

A	 fotel	 fölött	 a	 falon	 egy	 bekeretezett,	 ám	 üveg	 nélküli	 kép:	 nyomat	 egy	 kék
nőszirmokat	ábrázoló	akvarellről.	A	virágokat	még	engedélyezik.	Vajon	mindegyikünknél
ugyanolyan	 reprodukció,	 ugyanolyan	 fotel	 és	 ugyanolyan	 fehér	 függöny	 van?	Kincstári
kellékek?

Tekintsd	úgy,	mintha	a	seregben	lennél,	mondta	Lydia	néni.

A	 fekhely	 egyszemélyes,	 a	 matrac	 közepesen	 kemény,	 rajta	 fehér	 gyapjútakaró.	 Az
ágyban	 semmi	 sem	 történik,	 csak	 alszom;	 vagy	 nem	 alszom.	 Igyekszem	 nem	 túl	 sokat
gondolkodni.	Csak	adagolva,	ahogy	mostanság	egyebet	is.	Sok	van,	aminek	a	gondolata	is
elviselhetetlen.	A	tépelődés	árt	az	esélyeknek,	márpedig	én	ki	akarok	tartani.	Tudom,	miért
nincs	üveg	a	kék	íriszes	vízfestmény	előtt,	s	az	ablak	miért	csak	résnyire	nyílik,	és	hogy
miért	van	törhetetlen	üvegből.	Nem	attól	félnek,	hogy	elszökünk.	Nem	jutnánk	messzire.
Más	 menekülési	 módoktól	 tartanak,	 melyeket	 magunk	 ellen	 fordíthatunk,	 csak	 élük
legyen.

Hát	 igen.	 E	 részletektől	 eltekintve	 a	 helyiség	 lehetne	 akár	 egyetemi	 vendégszoba	 is,
kevésbé	előkelő	látogatók	számára;	vagy	afféle	régi	 időkbeli	albérleti	szoba,	amilyenben
hátrányos	 helyzetű	 nők	 laktak.	 Mint	 mi	 most.	 A	 helyzetünk	 valóban	 hátrányos	 –	 már
amelyikünknek	van	még	helyzete.

A	fotel,	a	napfény	és	a	virágok	azonban	nem	lebecsülendők.	Életben	vagyok,	létezem,
lélegzem,	a	kezem	széttárom	a	napfényben.	Ez	a	hely	nem	börtön,	hanem	kiváltság,	ahogy
Lydia	néni	mondta,	aki	buzgón	hitt	ebben	is,	abban	is.

Kong	 az	 időjelző	 harang.	 Az	 idő	 múlását	 itt	 haranggal	 mérik,	 ahogy	 egykor	 a
kolostorokban.	Tükör	elvétve	akad	–	ez	is	olyan	kolostori.



Felkelek	a	fotelból,	s	a	napfényes	részre	 lépek.	A	cipőm	piros,	 lapos	sarkú	–	kíméli	a
gerincet,	 nem	 táncra	 való.	 A	 piros	 kesztyű	 az	 ágyon	 hever.	 Fölhúzom,	 eligazgatom	 az
ujjaimon.	 Az	 arcomat	 keretező	 főkötőn	 kívül	 minden	 piros	 rajtam:	 minket	 a	 vér	 színe
határoz	meg.	A	bő,	bokáig	érő	ruha	felül	be	van	ráncolva	a	mellet	takaró	széles	gallér	alatt,
az	 ujja	 puffos.	 A	 fehér	 ellenzős	 főkötő	 is	 előírásos	 viselet;	 célja,	 hogy	 ne	 lássunk,	 és
minket	 se	 lássanak.	 Nekem	 sosem	 állt	 jól	 a	 piros,	 nem	 az	 én	 színem.	 Felkapom	 a
bevásárlókosarat,	és	a	karomra	akasztom.

A	szoba	ajtaja	–	azért	sem	mondom	úgy:	az	én	szobám	–	nincs	bezárva.	Pontosabban
nem	 csukódik	 rendesen.	 Kimegyek	 a	 fényes	 padlójú	 előtérbe,	 amelynek	 fakó	 rózsaszín
futó	visz	a	közepéig	–	mutatja	az	utat,	mint	valami	erdei	ösvény	vagy	egy	király	lába	elé
terített	szőnyeg.

A	 futó	 ráfordul	 a	 főlépcsőre,	 követem	 hát	 lefelé,	 fél	 kézzel	 a	 kifényesített	 korlátba
kapaszkodva,	 melyet	 az	 egykori	 szálfából	 még	 egy	 másik	 évszázadban	 esztergáltak.	 A
késő	viktoriánus	családi	ház	módos,	nagy	família	számára	épült.	A	hallban	jókora	ingaóra
számlálja	 az	 időt,	 s	 onnan	nyílik	 a	 hússzínű	 bútorokkal,	 nőies	 ízléssel	 berendezett	 utcai
fogadószoba	 is,	 mely	 tele	 van	 burkolt	 utalásokkal.	 Ebben	 a	 szobában	 engem	 sosem
kínálnak	székkel,	csak	állnom	vagy	térdelnem	szabad.	A	hall	elején	a	bejárati	ajtó	fölött
felülvilágító	ablak	díszeleg	színes,	kék	és	piros	virágokat	mintázó	üvegbetétekkel.

Ott,	 a	 hall	 falán	 lóg	 az	 egyik	 megmaradt	 tükör.	 Ha	 a	 lépcsőn	 lefelé	 menet	 arrafelé
fordítom	 a	 fejem,	 a	 szemellenzőim	 közül	 láthatom	magamat	 a	 nagy	 kerek	 halszemnek
tetsző	domború	tükörben	–	mint	valami	torz	árnykép,	egy	mesebeli	vörös	köpönyeges	alak
csúf	 utánzata,	 amint	 épp	 óvatlan	 lépésre	 szánva	 el	 magát,	 a	 vesztébe	 rohan.	 Akár	 egy
vérben	merítkezett	apáca.

A	 lépcső	 aljában	 tonett	 stílusú	 kalap-	 és	 esernyőtartó	 áll,	 hosszú,	 hengeres	 farúdjai
zsenge	páfránylevelet	utánzó,	finom	ívben	hajló	kampókban	végződnek.	Több	esernyő	is
van	 benne:	 egy	 fekete,	 az	 a	 parancsnoké,	 egy	 kék,	 a	 parancsnoknéé,	 és	 amelyet	 nekem
szántak,	a	piros.	Hagyom	a	piros	ernyőt,	ahol	van,	hisz	láttam	az	ablakból,	hogy	napos	az
idő.	Kíváncsi	vagyok,	vajon	a	parancsnokné	a	fogadószobában	ül-e.	Nem	mindig	üldögél.
Néha	hallom,	ahogy	föl	s	alá	járkál,	hol	nehéz,	hol	könnyed	léptekkel,	s	sétabotja	halkan
koppan	a	fakórózsaszín	szőnyegen.

Átvágok	a	hallon,	el	a	fogadószoba,	majd	az	étkező	ajtaja	előtt,	s	benyitok	a	konyhába.
Itt	 legalább	 nem	 bútorfényezőszag	 terjeng.	 Rita	 odabent	 van,	 áll	 a	 felpattogzott	 fehér
zománcfestékes	 lapú	 konyhaasztalnál.	 Szokásos	 Márta-ruháját	 viseli,	 mely	 fakózöld
színével	a	hajdani	műtősruhákat	idézi.	Szabása	az	enyéméhez	hasonló	–	hosszú,	takarja	az
alakot	 –,	 elé	 azonban	melles	 kötény	 van	 kötve,	 és	 hiányzik	 a	 főkötő.	Házon	 kívül	Rita
hordja	ugyan	a	főkötőt,	bár	nemigen	érdekel	senkit	egy	Márta-nővér	arca.	Rita	könyékig
feltűrt	ruhaujja	láttatni	engedi	barna	karját.	Kenyeret	dagaszt	–	dögönyözi	a	tésztacipókat,
mielőtt	még	utoljára	átgyúrná,	és	veknit	formázna	belőlük.

Rita	 meglát,	 biccent,	 ám	 nehéz	 megmondani,	 hogy	 üdvözlésképpen-e,	 vagy	 csupán
nyugtázza,	hogy	bejöttem.	Lisztes	kezét	beletörli	a	kötényébe,	majd	a	fiókból	előkotorja
az	utalványfüzetet.	Homlokráncolva	kitép	három	jegyet,	és	átnyújtja	nekem.	Kedves	arca



volna,	ha	mosolyogna.	Zord	pillantását	nem	személyeskedésnek	szánja:	rosszallása	a	piros
ruhának	 szól,	 s	 annak,	 amit	 az	 jelképez.	 Tán	 ragályosnak	 hisz,	 mint	 valami	 kórt	 vagy
szerencsétlenséget.

Olykor	hallgatózom	a	zárt	ajtók	előtt	–	ilyesmit	azelőtt	sose	tettem	volna.	Nem	sokáig,
mert	 nem	 akarom,	 hogy	 rajtakapjanak.	 Egyszer	 ugyan	 kihallatszott,	 amikor	 Rita	 azt
mondta	Corának:

–	Ennyire	mélyre	sosem	alacsonyodnék	le.

–	Nem	is	kért	senki	–	felelte	Cora.	–	Vagy	ha	mégis,	tehetnél	ellene	valamit?

–	Mennék	a	telepekre	–	vágta	rá	Rita.	–	Nekik	van	választásuk.

–	A	nem	nőkhöz?	Éhen	vesznél,	 vagy	 isten	 tudja,	mi	 történne	veled	–	pörölt	Cora.	 –
Úgyis	elkapnának.

Borsót	 fejtettek;	a	csukott	ajtón	át	 is	kiszűrődött	a	 fémtálba	hulló	borsószemek	 tompa
kocódása.	Rita	mintha	berzenkedve	vagy	egyetértőn	mordult	vagy	sóhajtott	volna.

–	Különben	mindnyájunkért	 teszik	 –	 dünnyögött	Cora	 –,	 így	mondják	 legalábbis.	Ha
nem	 köttettem	 volna	 el	 a	 petevezetékeimet,	 s	 teszem	 azt,	 egy	 tízessel	 fiatalabb	 lennék,
ugyanerre	 a	 sorsra	 juthattam	 volna.	 Amúgy	 nem	 olyan	 rémes.	 Nem	 mondhatod,	 hogy
megerőltető	munka	volna.

–	Tegye,	ha	van	gusztusa	hozzá	–	felelte	Rita.	Ekkor	benyitottam.	A	két	nő	arcáról	lerítt:
sejtik,	hogy	meghallottam,	kibeszéltek	a	hátam	mögött;	ábrázatuk	szégyenkező,	de	kissé
dacos	 is	 volt.	Mintha	 joguk	 lenne	 hozzá.	Cora	 aznap	 nyájasabb	 volt,	mint	 szokott,	Rita
azonban	még	elutasítóbb.

Ma	szívesen	itt	maradnék	a	konyhában	annak	ellenére	is,	hogy	Rita	mogorva	képet	vág,
és	 egy	 szava	 sincs	 hozzám.	 Hátha	 Cora	 is	 előkerül	 valahonnan	 a	 házból,	 citromolajos
üvegével	és	porolójával	a	kezében,	s	Rita	 főzne	egy	kávét	–	a	parancsnokok	otthonában
még	akad	igazi	kávé	–,	és	csak	üldögélnénk	Rita	asztalánál,	amely	éppannyira	nem	az	övé,
mint	ahogy	az	én	asztalom	sem	az	enyém,	s	elcsevegnénk	arról,	hogy	sajog	és	fáj	minden
porcikánk,	hogy	nyilallik	a	lábunk,	és	szaggat	a	hátunk,	s	a	legkülönfélébb	nyavalyáinkról,
melyeket	 csintalan	 gyerek	 módjára	 rosszalkodó	 testünk	 előidézni	 képes.	 Bólogatva
hallgatnánk	egymás	mondókáját,	jelezve,	hogy	igen,	tudjuk.	Orvosságokat	csereberélnénk,
és	 igyekeznénk	 túltenni	 egymáson	 testi	 gyötrelmeink	 taglalásában;	 halk,	 gyászos,	 búgó
hangon	sorolnánk	sirámainkat,	akár	az	ereszcsatornán	ücsörgő	galambok.	„Tudom,	hogy
érted”	–	ismételgetnénk.	Vagy	az	idősebbektől	néha	még	hallható	sajátos	szóhasználattal:
„Értem,	mire	célzól”	–	mintha	a	hang	utazó	volna,	akit	egy	 távoli	célba	kellene	 juttatni.
Ami	tulajdonképpen	igaz.

Régen	 hogy	 gyűlöltem	 az	 efféle	 társalgást!	 Most	 majd	 elepedek	 érte.	 Legalább
beszélgetés	volt,	valamiféle	eszmecsere.

Vagy	esetleg	pletykálnánk.	A	Márták	sok	mindenről	 tudnak,	pusmognak	egymás	közt,
hordják-viszik	a	nem	hivatalos	híreket	házról	házra.	Hozzám	hasonlóan	nyilván	ajtók	előtt
hallgatóznak,	 és	 lesütött	 szemmel	 is	 látnak	 ezt-azt.	 Néha	 sikerült	 elcsípnem	 néhány
foszlányt	súgás-búgásukból.	„Halva	született,	bizony.”	Vagy:	„Hasba	szúrta	a	 lányt	egy
kötőtűvel.	 A	 féltékenység	 valószínűleg	 elvette	 az	 eszét.”	 Vagy	 minő	 szívfájdító:	 „A	 nő



vécétisztítót	 használt.	 Teljesen	 kiütötte	 a	 pasast,	 pedig	 gondolhatod,	 hogy	 előtte
megkóstolta.	Iszonyú	részeg	lehetett;	de	rajtakapták	az	alávaló	perszónát.”

Jó	lenne,	ha	segíthetnék	Ritának	kenyeret	gyúrni!	Belemélyeszteném	az	ujjaimat	a	lágy,
ruganyos,	 meleg	 masszába,	 amely	 tapintásra	 szakasztott	 olyan,	 mint	 az	 emberi	 test.
Rettenetesen	vágyom	rá,	hogy	ruhaanyagon	vagy	fán	kívül	egyebet	is	tapinthassak.	Maga
az	érintés	az,	amire	vágyom.

De	még	 ha	 el	 is	 követném	 azt	 az	 illetlenséget,	 hogy	megkérném	 rá,	 Rita	 akkor	 sem
engedné.	 Túlságosan	 félne	 a	 következményektől.	 A	Mártáknak	 nem	 szabad	 bratyizniuk
velünk.

A	 bratyizni,	 idegen	 szóval	 fraternizálni,	 azt	 jelenti:	 fivérként	 viselkedni,	 testvériesen
bizalmaskodni.	Ezt	Luké	mesélte.	Azt	mondta,	nincs	női	megfelelője	abban	az	értelemben,
hogy	 nővérként	 viselkedni.	 Esetleg	 a	 latin	 alakjából	 kiindulva	 hangozhatna	 úgy:
szororizálni.	 Luké	 szerette	 tudni	 az	 ilyen	 részleteket.	 A	 szavak	 eredetét,	 különös
szóhasználatokat.	Sokat	ugrattam	a	pedantériája	miatt.

Rita	 kinyújtott	 kezéből	 elveszem	 a	 jegyeket.	A	 rajtuk	 levő	 képek	mutatják,	mit	 lehet
értük	kapni:	tizenkét	tojást,	egy	darab	sajtot	és	egy	barna	valamit,	ami	feltehetően	hús	akar
lenni.	Elteszem	őket	a	ruhám	ujjába	varrt	cipzáras	zsebbe,	ahol	az	igazolványomat	tartom.

–	Szólj	nekik,	hogy	friss	tojást	adjanak!	–	figyelmeztet	Rita.	–	Ne	úgy,	mint	a	múltkor.
És	csirkét	hozz,	ne	tyúkot!	Mondd,	kinek	lesz,	akkor	nem	fognak	pocskondiázni.

–	Rendben	–	válaszolom	mosolytalanul.	Minek	 tegyem	ki	a	kísértésnek,	hogy	esetleg
barátságos	legyen	velem?



HARMADIK	FEJEZET
A	hátsó	ajtón	távozom,	melyen	át	a	tágas,	gondozott	kertbe	jutok:	középen	pázsit	és	egy

barkás	szomorúfűz;	körben,	a	kerítés	menti	virágszegélyekben	épp	halványulnak	a	sárga
nárciszok,	s	tulipánok	nyitogatják	piros	színtől	túlcsorduló	kelyhüket.	A	szirmok	a	tövük
felé	sötétebb	bíborban	játszanak,	mintha	vágott	sebből	volnának	gyógyulófélben.

A	 kert	 a	 parancsnokné	 birodalma.	 A	 törhetetlen	 ablakon	 át	 gyakran	 látom	 odalent,
ahogy	párnán	 térdelve	 szöszmötöl,	 széles	karimájú	kerti	kalapján	halványkék	 fátyol	van
átvetve,	mellette	egy	kosárban	olló	és	kötözőspárga.	A	fárasztó	ásást	egy,	a	parancsnokhoz
beosztott	 őrző	 végzi,	 a	 parancsnokné	 pedig	 dirigál,	 és	 a	 botjával	 mutogat.	 Sok
parancsnokfeleségnek	 van	 ilyen	 kertje	 –	 valami,	 ami	 fölött	 rendelkezhet,	 amivel
foglalatoskodhat,	és	aminek	gondját	viselheti.

Valaha	 én	 is	 kertészkedtem.	 Még	 emlékszem	 a	 megforgatott	 föld	 szagára,	 a
tenyeremben	 tartott	 gömbölyű	 virághagymákra,	 az	 ujjaim	 közt	 pergő	 magok	 tompa
zizegésére.	Gyorsabban	telt	úgy	az	idő.	Hébe-hóba	a	parancsnokné	kihozat	egy	széket,	és
csak	üldögél	a	kertjében.	Távolról	olyan	békés	látvány.

Most	 nincs	 idelent.	 Eltűnődöm,	 hol	 lehet…	 nem	 szeretek	 váratlanul	 összeakadni	 a
parancsnoknéval.	 Talán	 varrogat	 a	 fogadószobában,	 bal	 lábát	 zsámolyra	 téve	 az	 ízületi
gyulladása	miatt.	Esetleg	sálat	köt	a	fronton	szolgáló	angyalok	számára.	Nehezen	hiszem,
hogy	az	angyaloknak	szükségük	volna	 ilyesmire.	A	parancsnokné	különben	 is	 túl	díszes
sálakat	 készít	 –	 nem	 lustakötéssel,	 mint	 a	 többiek,	 az	 neki	 nem	 kihívás.	 Az	 ő	 sálain
fenyőfák	sorjáznak,	vagy	sasok,	vagy	merev	emberfigurák	–	egy	fiú,	egy	lány,	egy	fiú,	egy
lány.	Nem	felnőttnek,	hanem	gyereknek	valók.

Olykor	eszembe	jut,	tán	el	se	küldik	ezeket	a	sálakat	az	angyaloknak,	hanem	szétfejtik,
és	 a	 fonalat	 ismét	 gombolyagba	 tekerik,	 hogy	 újra	 kötni	 lehessen	 belőle.	Meglehet,	 így
nyújtanak	 némi	 elfoglaltságot,	 cél	 tudatot	 a	 parancsnokfeleségek	 számára.	 Én	 bizony
irigylem	a	kötögetést	a	parancsnoknétól!	Jó	érzés,	ha	könnyen	elérhető	kis	céljai	vannak
az	embernek.

Ő	vajon	mit	irigyel	tőlem?

Nemigen	 szól	 hozzám,	 csak	 ha	 elkerülhetetlen.	 Én	 szégyent	 jelentek	 számára	 –	 és
kényszerűséget.

Öt	 hete	 álltunk	 először	 szemtől	 szemben	 a	 parancsnoknéval,	 amikor	 megérkeztem	 a
mostani	 szolgálati	 helyemre.	 Az	 őrző,	 aki	 az	 előző	 posztról	 idehozott,	 a	 főbejárathoz
kísért.	 Eleinte	megengedték,	 hogy	 az	 utcai	 ajtót	 használjuk,	 de	 később	 elvárták,	 hogy	 a
hátsón	közlekedjünk.	Még	nem	tisztázódtak	a	viszonyok,	korai	még,	a	pontos	státusunkat
illetően	mindenki	 bizonytalan.	 Kisvártatva	 eldől:	 vagy	minden	 ajtó	 megnyílik	 előttünk,
vagy	kulloghatunk	hátul.

Lydia	 néni	 azt	 mondta,	 igyekszik	 kiharcolni	 nekünk	 a	 főbejáratot.	 –	 Tiszteletbeli
pozíció	a	tiétek	–	hangoztatta.



Az	 őrző	megrántotta	 a	 harangot,	 s	 az	 ajtó	 szinte	 nyomban	 feltárult.	 A	 parancsnokné
nyilván	 mögötte	 várakozott.	 Egy	Márta-nővérre	 számítottam,	 helyette	 ő	 állt	 ott	 hosszú
fakókék	pongyolájában,	félreismerhetetlenül.

–	 Úgy,	 te	 volnál	 az	 új	 –	 szólt.	 Nem	 húzódott	 félre,	 hogy	 beeresszen,	 csak	 állt	 az
ajtónyílásban,	eltorlaszolva	a	bejáratot.	Éreztetni	akarta	velem,	hogy	csak	akkor	léphetek
be	a	házba,	ha	ő	megengedi.	Manapság	ilyen	talpalatnyi	helyekért	is	megy	a	lökdösődés.

–	Igen	–	feleltem.

–	Hagyja	a	verandán	–	a	parancsnokné	ezt	az	őrzőnek	mondta,	aki	a	táskámat	fogta.	A
piros	műbőr	szatyor	nem	volt	nagy.	A	télikabátot	és	a	melegebb	ruhákat	tartalmazó	másik
táska	majd	később	jön.

Az	őrző	 letette	 a	 táskát,	majd	 tisztelgett	 a	parancsnoknénak.	Aztán	már	csak	a	 lépteit
hallottam	 lefelé	 a	 járdán,	 és	 ahogy	 kattant	 az	 utcai	 kapu.	Azt	 éreztem,	mintha	 lehullott
volna	rólam	egy	védelmező	kar.	Olyan	elárvult	az	ember	egy	új	ház	küszöbén.

A	parancsnokné	megvárta,	amíg	a	kocsi	beindul,	és	elhúz	a	kapu	elől.	Nem	néztem	az
arcára,	de	lehorgasztott	fejjel	is	láttam	belőle	egyet	s	mást:	megvastagodott,	kék	derekát,	a
sétapálcája	 elefántcsont	 gombján	nyugvó	bal	 kezét	 –	 egykor	 finom	keze	 lehetett,	 s	még
mindig	ápolt	volt	–	meg	a	jókora	gyémántokat	bütykös	gyűrűsujján,	melyen	enyhén	íveltre
reszelte	a	körmét.	Mintha	gúnyos	mosolyt	viselt	volna	az	ujján,	őrajta	csúfolódót.

–	Bejöhetsz	–	vetette	oda	a	parancsnokné,	azzal	hátat	fordított,	és	bebicegett	a	hallba.	–
Csukd	be	az	ajtót	magad	mögött.

Becipeltem	a	piros	táskát	–	kétségkívül	ez	volt	a	célja	–,	aztán	bezártam	az	ajtót.	Egy
szót	 sem	 szóltam.	 Lydia	 néni	 szerint	 legjobb,	 ha	 meg	 se	 mukkanunk,	 hacsak	 egyenes
kérdést	 nem	 intéznek	 hozzánk.	 –	 Próbáljátok	 az	 ő	 szemszögükből	 nézni	 –	 javasolta
összekulcsolt	kezét	dörzsölgetve,	s	arcán	ideges,	mentegetőző	mosoly	ült.	–	Nem	könnyű
nekik.

–	 Erre	 –	 szólalt	 meg	 a	 parancsnokné.	 Amikor	 beléptem	 a	 fogadószobába,	 ő	 már	 a
foteljában	 ült,	 bal	 lába	 a	 zsámolyon,	 amelynek	 párnázott	 gobelinhuzatára	 rózsákkal	 teli
kosár	volt	hímezve.	A	kötése	a	fotel	mellett	hevert	a	padlón,	átszúrva	a	tűkkel.

Összefont	kézzel	megálltam	előtte.	–	Úgy	–	mondta	a	parancsnokné.	Cigarettát	vett	elő,
s	ajkai	közé	csippentette,	amíg	meggyújtotta.	Keskeny	ajka	volt,	így	összeszorítva;	az	apró
hosszanti	ráncok	körülötte	a	régi	rúzsreklámokat	idézték.	Az	öngyújtó	csontszínű	volt.	A
cigarettára,	gondoltam,	a	feketepiacról	tehetett	szert,	ami	reményt	öntött	belém.	Még	most
is,	hogy	voltaképpen	nincs	többé	pénz,	létezik	feketepiac.	Mindig	van	feketepiac,	mindig
van	 valami,	 amit	 el	 lehet	 cserélni.	Ő	 olyan	 nő	 volt,	 aki	 kerülgethette	 a	 szabályokat.	De
mim	volt	nekem,	amit	áruba	bocsáthatnék?

Sóvárogva	 néztem	 a	 cigarettát.	 Számomra	 a	 szeszes	 ital,	 a	 kávé	 és	 a	 cigaretta
egyformán	tilos.

–	Szóval	az	öreg	hogyishívjáknak	nem	jött	össze	–	jelentette	ki	a	parancsnokné.

–	Nem,	asszonyom	–	feleltem.

Amolyan	nevetésféle	hagyta	el	az	ajkát,	aztán	köhintett.	–	Pech	–	fűzte	hozzá.	–	Ez	a



második	helyed,	nem	igaz?

–	A	harmadik,	asszonyom.

–	Ez	neked	sem	válik	nagy	dicsőségedre	–	jegyezte	meg	a	parancsnokné.	Megint	az	a
köhintő	nevetés.	–	Leülhetsz.	Ezúttal,	de	nem	csinálok	rendszert	belőle.

Leültem	 az	 egyik	 merev	 hátú	 szék	 szélére.	 Nem	 akartam	 bámészkodni	 a	 szobában,
nehogy	udvariatlannak	tűnjek,	úgyhogy	a	márvány	kandallópárkányt,	fölötte	a	tükröt	meg
a	 virágcsokrokat	 tőlem	 jobbra	 pusztán	 elmosódó	 árnyakként	 érzékeltem,	 a	 szemem
sarkából.	Lesz	még	időm,	több	is,	mint	elég,	hogy	végigmustráljam	őket.

A	 parancsnokné	 arca	 egy	magasságba	 került	 az	 enyémmel.	 Felismertem,	 azt	 hiszem;
legalábbis	valahonnan	 ismerős	volt.	Néhány	hajfürtje	kilátszott	 a	 fátyla	alól.	Még	szőke
volt.	Akkor	arra	tippeltem,	talán	szőkíti	–	a	feketepiacon	hajfestékhez	is	hozzájuthatott	–,
de	 már	 tudom,	 hogy	 valóban	 az.	 A	 szemöldökét	 vékony	 ívre	 szedte,	 amitől	 folyton
meglepettnek	 látszott,	 vagy	 sértettnek,	 vagy	 kíváncsinak,	 akár	 egy	 riadt	 gyerek.	 A
szemöldök	 alatt	 azonban	 fáradtnak	 tűnő	 megereszkedett	 szemhéj	 takarta	 csöppet	 sem
fáradt	 tekintetét:	 nyíltan	 ellenséges,	 vakítóan	 égkék	 szeméből	 sütött	 az	 elutasítás.	 Orra
valaha	csinoska	lehetett,	mára	azonban	túlságosan	aprónak	tűnt	az	arcához	képest.	Nem	is
igazán	kövér,	csak	nagy	lett	az	arca.	A	szája	sarkából	lefelé	tartó	két	redő	között	pedig	az
álla	összeszorított	ökölhöz	hasonlított.

–	 A	 lehető	 legritkábban	 akarlak	 látni	 –	 tette	 hozzá.	 –	 Felteszem,	 te	 hasonlóan	 érzel
velem	kapcsolatban.

Nem	válaszoltam,	hisz	az	igen	sértő	lett	volna,	a	nem	pedig	hamis.

–	 Tudom,	 hogy	 nem	 vagy	 ostoba	 –	 folytatta	 a	 parancsnokné.	Megszívta	 a	 cigarettát,
majd	 kifújta	 a	 füstöt.	 –	 Olvastam	 az	 aktádat.	 Ami	 engem	 illet,	 üzleti	 tranzakciónak
tekintem	a	dolgot.	De	ha	bármi	baj	lesz,	mehetsz	vissza.	Megértetted?

–	Igen,	asszonyom	–	feleltem.

–	Ne	hívj	asszonyomnak!	–	csattant	fel	a	parancsnokné	ingerülten.	–	Nem	vagy	Márta-
nővér.

Meg	se	kérdeztem,	hogyan	szólítsam,	hisz	 szemlátomást	 azt	kívánta,	bár	 sose	kellene
sehogyan	 se	 szólítanom.	Csalódott	 voltam.	Akkor	 abban	 reménykedtem,	 hátha	 amolyan
idősebb	nővérként,	anyafiguraként	lép	majd	föl,	aki	megért	és	védelmez	engem.	Az	előző
helyen	a	parancsnok	felesége	javarészt	a	hálószobájában	kuksolt	–	a	Márták	szerint	vedelt.
Szerettem	volna,	ha	ez	a	nő	különb	lenne.	Hinni	akartam,	hogy	más	időben,	más	helyen
vagy	egy	másik	életben	akár	még	kedvelném	is.	De	már	az	elején	érezhető	volt,	hogy	nem
fogom	megkedvelni,	és	ő	sem	engem.

A	parancsnokné	elnyomta	félig	elszívott	cigarettáját	a	kis	díszes	hamutartóban,	amely	a
mellette	álló	lámpaasztalon	hevert.	Határozott	mozdulattal,	egyetlen	csavarással	tette,	nem
finomkodón	oda-odaütögetve,	ahogy	a	parancsnokfeleségek	többsége.

–	Ami	a	férjemet	illeti	–	mondta	–,	pontosítsunk:	ő	az	én	férjem.	Azt	akarom,	hogy	ez
tökéletesen	világos	legyen.	Holtomiglan-holtodiglan.	Jogerősen.

–	Igen,	asszonyom	–	ismételtem	lemondóan.	Voltak	régen	ilyen	játék	babák,	melyeken



hátul	meg	kellett	húzni	egy	zsinórt,	és	akkor	beszéltek;	hasonlóan	monotonnak,	egy	bábu
hangjának	éreztem	a	saját	hangomat	is.	Meglehet,	a	nő	legszívesebben	pofon	vágott	volna.
Meg	is	üthetnek	minket,	van	rá	precedens	a	Bibliában.	De	csak	kézzel,	eszközzel	nem.

–	Ez	az	egyik,	amit	kiharcoltunk	–	szögezte	le	a	parancsnokné,	s	hirtelen	elkapta	rólam
a	tekintetét:	lepillantott	bütykös,	gyémántokkal	borított	kezére.	Akkor	eszembe	jutott,	hol
láttam	azelőtt.

Először	 a	 tévében,	 amikor	 nyolc-kilenc	 éves	 lehettem.	 Vasárnap	 reggeleken,	 amikor
anyám	 sokáig	 aludt,	 korán	 felkeltem,	 és	 bementem	 a	 mama	 dolgozószobájába,	 hogy
rajzfilmeket	 keresgéljek	 a	 különféle	 csatornákon.	 Időnként,	 ha	 egy	 sem	 akadt,	 a
gyerekeknek	 szóló	 gospelműsort	 néztem,	 amelyben	 bibliai	 történeteket	 meséltek,	 és
hálaadó	énekeket	adtak	elő.	Az	egyik	énekesnőt,	a	vezetőszopránt,	úgy	hívták,	Serena	Joy.
Hamvasszőke	 hajú	 filigrán	 nő	 volt,	 pisze	 orrát	 s	 nagy	 kék	 szemét	 az	 ég	 felé	 fordította
himnuszéneklés	közben.	Tudott	sírva	mosolyogni,	néhány	könnycsepp	–	mintegy	végszóra
–	 kecsesen	 legördült	 az	 orcáján,	 miközben	 hangja	 éteri	 magasságokban	 szárnyalt
tremolózva,	erőlködés	nélkül.	Aztán	más	vizekre	evezett.

Ő	 volt	 az,	 Serena	 Joy,	 az	 előttem	 ülő	 nő.	Vagyis	 egykor	 az	 volt.	 A	 helyzet	 így	még
reménytelenebbnek	tűnt.


