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Miss Stump dühösen karba fonta a kezét.
— Tudja, én nem vagyok ostoba. Ha azt el tudja olvasni — állá-

val a férfi kezében lévő papír felé biccentett —, akkor maga sem 
féleszű. Ki maga, és miért játssza meg, hogy néma és bolond?

Nos, ez volt Apollo utolsó elkeseredett próbálkozása... és rá-
adásul nem valami ügyes. A papírlapot az asztalra ejtette, és ő is 
karba fonta a kezét, majd a nő szemébe nézett. Bármit is hisz róla 
Miss Stump, ő valóban nem tud beszélni.

A nő a homlokát ráncolta... méghozzá egy ilyen jelentéktelen 
dologhoz képest meglehetősen dühösen.

— Hadd halljam! Talán hitelezők vagy hasonlók elől menekül? 
Hogy hívják?

Miss Stump vészesen közel járt az igazsághoz. Jobb lesz elte-
relni a figyelmét, mielőtt túl messzire szárnyalna a képzelete. 
Apollo sóhajtott, és elővette a jegyzetfüzetét. Egy üres oldalra la-
pozott, azután írni kezdett.

Nem tudok beszélni.
És azzal átnyújtotta a nőnek.
— Valóban? — kérdezte Miss Stump gunyorosan, miután elol-

vasta.
Apollo bólintott, majd a füzetért nyúlt, a nő pedig átadta neki.
— Akkor legalább a nevét mondja meg.
A férfi ismét írt, és a nő elé tartotta.
A Caliban jó lesz.
Miss Stump a homlokát ráncolva olvasta az írást.
— Tényleg nem tud beszélni? — kérdezte most már lágyabb 

hangon, és felpillantott Apollóra, majd visszaadta neki a füzetet.
Ő a fejét rázta, és írt.
Nem jelentek veszélyt önre vagy a szeretteire.
Amikor ismét felpillantott, a nő egyenesen az arcába nézett, 

amitől egy pillanatra megdermedt. Miss Stump világoszöld szeme 
mélyén megcsillant a gyertya fénye, és Apollót hirtelen és felké-
születlenül érte a felismerés, hogy mennyire gyönyörű ez a nő. 
Miss Stump nem közönséges szépség volt, amolyan puha orcájú, 
kereken ívelt szájú; az álla inkább kissé hegyes volt, és ragyogó 
zöld szeméből intelligencia sugárzott.
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Bárcsak egy másik életet élne, gondolta Apollo, olyat, ahol le-
nyűgözhetné a nőt a rangjával és a szellemes megjegyzéseivel.

Pislogott, majd a kezében lévő füzetre nézett. A papír össze-
gyűrődött a szorításától. Mivel bujkál, a rangja mit sem ér, és még 
beszélni sem tud.

A nő, aki látszólag nem is sejtette, mire gondolhat a férfi, kissé 
oldalra döntötte a fejét, hogy elolvassa az írást, és egy pillanatra 
nagyon közel kerültek egymáshoz.

Apollo belélegezte hajának narancs- és szegfűszegillatát.
Miss Stump felpillantott, és hirtelen óvatosan hátralépett.
— Még mindig nem árulta el, miért van itt.
A férfi sóhajtott.
Indiónak igaza volt. Kertész vagyok.
A nő elolvasta a sorokat, és még mielőtt a férfi megakadályoz-

hatta volna, elkezdte átlapozni a füzetet.
— Ön tehát nem csak egy egyszerű kertész, igaz?
Miss Stump a kanapéra rogyott, és úgy tűnt, észre sem veszi, 

mennyire ingatag a bútordarab.
Apollo nem akart maga is a pamlagra nehezedni, ezért a kör 

alakú asztalhoz lépett, és közelebb húzta a nőhöz az egyik széket. 
Ekkorra már Miss Stump a tó, a híd és a mögötte elterülő táj raj-
zait nézegette. Apollo leült vele szemben.

A hölgy lassan lapozgatta a füzetet, ujjával követte a mester-
séges vízesés vázlatának vonalait.

— Ezek nagyon szépek. Tényleg így fog kinézni a kert, ha ké-
szen lesz?

Apollo megvárta, amíg a nő ránéz, majd bólintott.
Miss Stump a homlokát ráncolta, majd a következő oldalra la-

pozott, amely egy terebélyes tölgyfát ábrázolt a híd lábánál.
— Nem értem. Hol talált önre Mr. Harte? Már hallanom kellett 

volna arról, hogy Londonban él egy ilyen tehetséges kertépítész.
Apollo erre nem tudott úgy válaszolni, hogy ne árulja el ma-

gát. A nő várt egy kicsit, majd ismét lapozott egyet. Az újabb rajz 
különösen felkeltette az érdeklődését, és forgatni kezdte a füzetet, 
miközben vizsgálgatta.

— Mi ez?
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A szétnyitott oldal mindkét oldalán párhuzamos vonalak fu-
tottak végig, némelyek keresztezték egymást, a többi nem veze-
tett sehová. Itt-ott körök és négyzetek voltak láthatók a vonalak 
között.

A férfi közelebb hajolt, belélegezte a narancs- és szegfűszeg-
illatot, majd a lap szélére írta:

Egy labirintus.
— Ó, értem már! — Miss Stump oldalra döntötte a fejét, és úgy 

tanulmányozta az ábrát. — De mik ezek? — mutatott egy négyzetre, 
majd egy körre.

Ostobaságok... helyek, ahol szerelmesek ücsöröghetnek, egyéb 
látványosságok, mint például szökőkút.

— És ezek?
A nő végighúzta az ujját a hullámos vonalakon.
Apollo vett egy gyors lélegzetet, mivel izgalomba jött attól, 

hogy Miss Stumpot ennyire érdeklik a tervek, és bosszantotta, 
hogy nem magyarázhatja el jobban.

Gyorsan továbblapozott a jegyzetfüzetben, de úgy, hogy nem 
vette ki a nő kezéből. Talált egy üres lapot, azt kitépte, majd ismét 
a labirintus rajzait nézte. Izgatottan írni kezdett a térdén, a ceruza 
többször majdnem átszakította a papírt.

A hullámvonalak a sövény azon részei, amiket még meg lehet 
menteni a tűz után. A még élő növényzet.

Odatartotta a papírt a nőnek, aki összevont szemöldökkel vé-
gigolvasta, majd még mielőtt mondhatott volna valamit, Apollo 
gyorsan elrántotta a lapot, és tovább írt.

Az egyenes vonalak jelzik azt, ahová új növényeket ültetünk. 
A labirintus lesz az új kert középpontja. Egyik oldalán a tó, a mási-
kon a színház, így a színházból az ember átnézhet a labirintus fö-
lött a tóra. Lehet, hogy a színház épületében lesznek kilátók, ahon-
nan látni lehet majd a labirintust és az ott sétálókat. És...

A ceruza végül átszakította a papírt. Apollo dühében ökölbe 
szorította a kezét, mintha belé fojtották volna a szót.

Ekkor vékony, hűvös, nyugtató ujjak ölelték körül az öklét.
A férfi felpillantott.
— Gyönyörű! — mondta a nő. — Gyönyörű lesz.
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Apollo úgy érezte, elakad a lélegzete. Miss Stump hatalmas, 
tágra nyílt szemmel, őszinte csodálattal nézte az ő összecsapott 
vázlatait, a titkos munkáját. Oly kevesen érdeklődtek a tervei 
iránt... még Asa is fészkelődni kezdett néhány perc után, amikor 
megpróbálta bemutatni neki.

Ez a vonzó, pajkos hölgyemény azonban úgy tekintett Apolló-
ra, mintha valamiféle varázsló volna.

A férfi azon tűnődött, hogy Miss Stump vajon tisztában van-e 
azzal, mennyire csábító ez a lelkes érdeklődés.

A nő pislogott, majd visszahúzta a kezét, mintha hirtelen rá-
eszmélt volna, hogy túlságosan messzire ment.

— És lenyűgöző, és csodálatos. Alig várom, hogy sétálhassak a 
labirintusában, bár biztosan nem találok majd ki belőle... szörnyen 
gyatra rejtvényfejtő vagyok. Szükségem lesz egy vezetőre. Talán...

A külső ajtó hirtelen kinyílt, és Miss Stump felugrott a kana-
péról.

— Ó, Maude, te meg hol voltál?
— Lementem a kikötőbe az angolnákért, amiket az a tenge-

rész ígért nekem. — Maude letett egy kosarat az asztalra, nyilván 
abban voltak az angolnák. — Hiányoztam, igaz? — Az asszony a 
jegyzetfüzetre nézett, amelyet Apollo közben magához vett, és 
felvonta a szemöldökét. — Az meg micsoda?

Miss Stump gunyorosan nézett a férfira.
— Caliban egyáltalán nem olyan bolond, mint amilyennek tet-

tette magát.
— Tehát tud beszélni?
Mindkét nő Apollóra pillantott, aki érezte, hogy elönti a forróság.
— Nem, nem tud. — Miss Stump a torkát köszörülte. — Indio für-

dik. Azt hiszem, bemegyek megnézni, hogy nem felejtette-e el 
megmosni a fülét... meg hogy megint eláztatta-e a padlót.

Ezzel besietett a kisszobába.
Maude hozzáfogott kipakolni az angolnát.
— Hoztam egy kis vizet a folyóról a mosogatáshoz. Az ajtó 

mellett hagytam, ha esetleg be akarná hozni.
Apollo eltette a jegyzetfüzetet, és kiment a vízért. Ha tudta 

volna, hogy szükség van rá, maga megy le a folyóhoz érte.
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A tűzhely mellé rakta a vödör vizet melegedni, és tudta, hogy 
az idős nő figyeli.

Amikor hátrafordult, az asszony szúrós szemmel nézett rá.
— Van nyelve, és az én Lilym azt állítja, hogy nem bolond, ak-

kor hát elárulná nekem, miért nem tud beszélni?
Apollo szólásra nyitotta a száját, mivel még kilenc hónap után 

is ösztönösen így reagált, ha kérdezték. Végtére is huszonnyolc 
évig minden erőfeszítés nélkül jött ki hang a torkán, amikor csak 
akarta. Ilyen egyszerűen. A beszéd egy mindennapos, földi dolog, 
ami megkülönbözteti az embert az állattól.

És lehet, hogy számára soha többé nem adatik meg.
Tehát kinyitotta a száját, azután pedig nem tudta, mitévő le-

gyen. Azelőtt napokig, hetekig próbálkozott a beszéddel, és az át-
kozott torokfájáson kívül nem sokat ért el vele. Eszébe jutott a 
nap, amikor az a csizma a nyakára lépett, és a bedlami őr gúnyo-
san nézett le rá, miközben vadul fenyegetőzött. Apollo még most 
is érezte, ahogy a torka összezárul, és elveszti a reményét, az em-
berségét, a beszéd hatalmát.

— Maude! — Miss Stump lépett a szobába, és bár a férfi nem 
tudta, mit láthatott az arcán, de az biztos, hogy dühösen ráncolta 
a homlokát a cselédasszonyra. — Ne piszkáld, kérlek! Nem tud be-
szélni. És talán nem is számít, miért.

Lehet, hogy puhány volt, de Apollo hálásan fogadta a védelmet. 
Ugyanakkor lázadozott a saját gyávasága ellen. Egy férfinak nem 
volna szabad egy nő szoknyája mögé bújni, még akkor sem, ha 
néma. Lehajtotta a fejét, hogy ne kelljen a nők szemébe néznie, és 
az ajtóhoz ment. Már az elején tudta, hogy hiba volt idejönnie. Nem 
lett volna szabad engednie a kísértésnek, és megpróbálnia úgy vi-
szonyulni másokhoz, mintha még ma is normális ember volna.

Egy kis, nedves kéz érintette meg, miközben az ajtó felé ha-
ladt, és Apollo olyan nyugtalan volt, hogy csaknem elhúzódott.

De még időben eszmélt, és megállt.
Indio nézett fel rá, a haja nedves kis csigákba göndörödött, és 

víz csöpögött belőle a hálóruhájára. A kisfiú összevonta a szemöl-
dökét, de határozott tekintete mögött sértődöttség húzódott meg.

— Elmész?
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Apollo bólintott.
— Ó! — Indio elengedte Apollo kezét, és az alsó ajkát harapdál-

ta. — Visszajössz még? Nárc azt szeretné.
Ez nem volt túl hihető, mivel Nárcisz ebben a pillanatban a 

tűzhely mellett szundított.
Apollo a homlokát ráncolta, mivel nem tudta, hogyan feleljen. 

Nem kellene visszajönnie. Veszélyes lenne... és nem csak azért, 
mert lelepleződhet.

— Kérem, jöjjön vissza! — szólt Miss Stump halkan, de amikor a 
férfi felé fordult, látta, hogy a tekintete határozott.

Apollo néhány másodpercig mélyen a szemébe nézett, majd a 
kisfiúra pillantott, és bólintott.

A reakció azonnali és lehengerlő volt. Indio arca széles mo-
solyra húzódott, és úgy indult a férfi felé, mint aki nyomban a kar-
jába veti magát, ám az utolsó pillanatban meghátrált, és csak ke-
zet nyújtott neki.

Apró kis keze szinte eltűnt Apolló hatalmas tenyerében, de a 
férfi úgy rázta meg, mintha egy bársonyba öltözött herceg állna 
vele szemben, nem pedig egy mezítlábas, hétéves gyermek.

Szeretett volna mondani valamit, de végül csak bólintott, és az 
ajtóhoz lépett.

Még hallotta, amint az idős asszony azt mondja Miss Stumpnak:
— Bolond vagy.

A szellemes párbeszédek írásával az a gond, gondolta Lily másnap 
délután, hogy az írónak magának is szellemesnek kell lenni ahhoz, 
hogy megírja őket.

Most azonban a saját szellemességét leginkább Nárciszéhoz 
tudta hasonlítani, aki épp egy legyet próbált elkapni. A kiskutya a 
nagy hajtóvadászatban felpattant a kanapéra, a légy elrepült előle 
— már sokadszor —, ő pedig csaknem lebucskázott a pamlag hát-
oldalán.

Lily felnyögött, és összefont karjára hajtotta a fejét. Szomorú 
dolog, ha az ember úgy érzi, intellektuális képességei Nárciszéival 
vannak egy szinten.


