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1

Lucille
Csütörtök

London, 2017. október

Akár nehezemre is eshetne, hogy itt legyek. A legtöbb 
korombeli nő így érez. Csak gyorsan elvégzendő feladat-
nak tekintik, és a tennivalók legvégére sorolják, az online 
bevásárlás és a fürdőszoba-takarítás mögé. Még akkor is 
hetekig halogatnák, ha már minden egyéb ki lenne húzva 
a képzeletbeli listáról. Közben persze az új tennivalók is-
mét elsőbbséget élveznének.

Számomra azonban a nagyanyám meglátogatása újra 
és újra a hét fénypontja. Mindig úgy várom, mint más 
nők egy koktélpartit vagy egy lazító fürdőt. Őt szeretem 
a legjobban az egész világon. Sylvie nagymamának köz-
vetve vagy közvetlenül szerzett tapasztalatai vannak a 
huszadik század legtöbb fontos eseményéről. Két óra be-
szélgetés alatt a tévésorozatoktól kezdve a holdra szállá-
son át eljuthatunk Elvis Presley haláláig vagy II. Erzsébet 
koronázásáig.

Folyton meglep. Ez történt két hónappal ezelőtt is, ami-
kor azt kérte, sakkozzunk. Tudtam, hogy van sakk-kész-
lete, mert láttam a nappaliban egy elegáns, ívelt lábú an-
tik asztalon, de azt hittem, csak azért tartotta meg, mert a 
nagyapámé volt, és nincs szíve tőle megválni.
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Tizenkét perc alatt mattot adott, mert a gondolatai há-
rom lépéssel előrébb jártak, miközben az én agyam még 
csak bemelegített. Szóval, lehet, hogy idősnek látszik – 
hangsúlyozom, hogy csak látszik, mert szerintem nem úgy 
viselkedik –, de nagyon vág az esze. Hihetetlen, de mindig 
össze kell szednem magamat, mielőtt találkozunk.

Csendben állok, a nagyanyámat nézem, és azon töp-
rengek, milyen képek peregnek lehunyt szemhéja mögött. 
Szokás szerint a kedvenc foteljében ül a kandalló mellett, 
a lángok fénye megcsillan a szitakötőbrosson, amit min-
dig visel. Talán oda kellene lépnem, és hátrébb kellene 
húznom a fotelt, nehogy az ölébe terített horgolt takaró 
lángra kapjon. Gyönyörűen manikűrözött, finom keze a 
karfán pihen, a fejét hátradönti, és alig észrevehető mo-
soly bujkál a szája szegletében. Vajon hová repítették az 
álmok? A háború utáni Párizsban töltött röpke hetek felé, 
amikor megismerkedett a nagyapámmal? Vagy a forró 
nyári délután felé, amikor összeházasodtak egy kis vidé-
ki templomban? Egy fekete-fehér fénykép áll a kandalló-
párkányon, amelyen éppen megcsókolják egymást. Külö-
nös, hogy pont ezt a fotót kereteztették be. A nagyapám 
háttal áll a fényképezőgépnek, és kissé a nagyanyám fölé 
hajol. Mindig azt mondta, ez a kedvenc esküvői képe.  
A nagyanyám szeme ragyog, belenevet a csókba, mintha 
nem hinné, mekkora szerencse érte.

Halkan leveszem a gyapjúsapkámat és a kesztyűmet, 
és leteszem a nappaliban az ajtó mellett álló, kerek, kecs-
kelábú asztalra. Véletlenül megcsörren a kulcscsomóm, 
a nagyanyám kinyitja a jobb szemét. Más testrészét nem 
mozdítja. Mint egy házőrző kutya, aki még nem döntötte 
el, érdemes-e talpra ugrania. Amikor megpillant, elmoso-
lyodik, egyre jobban és szeretetteljesebben, végül szinte 
ragyog, amikor mellé érek.



19

– Lucille, drágám! Ülj ide mellém! Boldog születésna-
pot! – mondja, és feljebb húzza magát a fotelben. Odalé-
pek, hogy segítsek. Amikor megérintem, ismét feltűnik, 
mennyire sovány, teste szinte elvész a több réteg meleg 
ruha alatt. Elhessegetem magamtól a gondolatot, hogy 
egy napon a csodálatos, vasakaratú nagyanyám a rá váró 
utolsó csatából biztosan vesztesen kerül ki, mert még ő 
sem küzdheti le az idő múlását.

Lehajolok, és megcsókolom sima homlokát, ami a kö-
zelben pattogó tűz ellenére hűvös, és letörlöm a rúzsom 
nyomát. A nagyanyámat fa és harangvirág illata lengi kö-
rül. Ezt a parfümöt viseli, amióta az eszemet tudom.

– Hogy vagy, nagyi? Nem fázol? Volt Natasha ma reg-
gel? – kérdezem. Natasha egy közelben lakó hölgy, aki a 
nagyanyámnak segít. Először csak takarított, de az évek 
során egyre több feladatot kapott. Felöltözteti, mos és 
főz rá, és esténként ismét benéz, hogy lefektesse. Anyám 
fizeti a számlát, én pedig legalább háromszor egy héten 
meglátogatom.

– Ez most nem fontos. Milyen érzés harminckét éves-
nek lenni? – kérdezi. A hangja megremeg, mintha nehe-
zére esne a beszéd. Apró, barna szeme könnyes, egy zseb-
kendőért nyúl, hogy megtörölje.

Bár tágas a nappali, a nagyanyám minden szükséges 
dolgot könnyen elérhető távolságra a kandalló körül he-
lyeztetett el. Könyvek, a szemüvege, egy fehér porcelán-
tányér, amin árulkodó kekszmorzsák hevernek, a televí-
zió távirányítója, telefon, jegyzetfüzet, toll.

– Nem sok különbséget érzek a tegnaphoz képest, 
de... – felelem, miközben leveszek egy csomó magazint 
az egyik puffról, leülök mellé, és megfogom a kezét. – 
Hoztam tortát – folytatom, és felé nyújtok egy becsoma-
golt szeletet.
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– Kaptál tőle tortát? – kérdezi meglepetten, és feszül-
ten várja a választ.

– Én sütöttem – felelem tettetett jókedvvel, és azt re-
mélem, inkább a cukrásztudományomról folytatjuk a be-
szélgetést, de...

– Te sütötted? Idén is elfelejtette? – kérdezi a nagy-
anyám, és elszáll ajkáról a mosoly.

– Nagyon elfoglalt nő, te is tudod. Amúgy sem számí-
tottam rá. Komolyan mondom, nem bánt – szabadkozom, 
miközben kicsomagolom a tortaszeletet, és a tányérra te-
szem. Az igazat megvallva, az anyám azt bezzeg sohasem 
felejtette el, mikor kell fodrászhoz mennie. A frizurája min-
dig tökéletes. A reggeli híreket sem mulasztja el soha. Az a 
típus, aki még az előtt megtervezi a napját, hogy belebújik 
az ágya mellé gondosan kikészített báránybőr mamuszba.

– Lapot sem küldött? – kérdezi a nagyanyám bánatosan.
– Nem.
– Fel sem hívott? – folytatja. Ennek nem lesz jó vége.
– Még nem – felelem erőltetett jókedvvel. – Még nem 

késő, biztosan felhív, ha lesz ideje.
– Ó, Genevieve! – sóhajt a nagyanyám ingerülten, és 

lehajtja a fejét, majd a tűz felé pillant. Úgy tűnik, mintha 
részben önmagát okolná, amiért az anyám már az egy-
mást követő ötödik alkalommal megfeledkezik a szüle-
tésnapomról.

– Tényleg nem számít – felelem sokkal vidámabban, 
mint ahogy érzem magamat. – Ismét üzleti úton van, és 
sohasem tudja, mennyi az időzónák közötti eltérés.

– Ennél sokkal többet érdemelsz – mondja a nagy-
anyám keserűen.

Vajon miért? Egyetlen dolog sem jut eszembe, ami 
különlegessé vagy szerethetőbbé tenne, mint bárki mást. 
Volt ugyan egy múló pillanat a legutóbbi kapcsolatom 
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elején, amikor azt gondoltam. Úgy éreztem egy dara-
big, mintha én lennék Billy életének a legfontosabb sze-
replője. Arról ábrándoztam, hogy egy meleg kéz pihen 
a combomon, amikor felébredek, gőzölgő tea vár az éj-
jeliszekrényen, egy mosolygó arc azt mondja, ugyanazt 
akarja az élettől, amit én. A valóság azonban ennél sokkal 
kiábrándítóbb volt, és úgy döntöttem, akkor leszek a leg-
boldogabb, ha jócskán csökkentem az elvárásaimat. Már 
nem ábrándozom romantikáról. A saját kezembe vettem 
a lelkem ápolását, bár ebben sohasem remekeltem.

– A borítékot! Ott van a kandallóállványon, drágám 
– mondja a nagyanyám, mert megérzi, hogy témát kell 
váltanunk. Összecsapja a tenyerét, és egy borítékra mu-
tat, amelyen a nevem áll. – A tiéd – teszi hozzá. Nyilván a 
szokásos könyvutalvány, aminek mindig nagyon örülök.

Ehelyett azonban egy elegáns párizsi szálloda pros-
pektusát veszem elő: Hôtel Plaza Athénée. Levél is van 
mellette.

Drága Lucille!

Boldog születésnapot kívánok! Irány Párizs, ahol 
egy nagy kaland vár rád! Láss, tapasztalj, találkozz 
új emberekkel, és hozz vissza nekem valamit, ami 
rendkívül becses számomra. Valamit, amit oly sok 
éve szeretnék ismét a kezemben tartani.

Szeretettel:
Sylvie nagyi

Miután elolvastam a levelet, a nagyanyámra pillantok, 
aki olyan ravasz mosollyal néz vissza rám, mintha most 
verte volna át a világ legjobb mesterdetektívjét.
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– Mit jelent ez, nagyi? – kérdezem hitetlenkedve. Nem 
értem, miről van szó.

– Azt jelenti, hogy Párizsba mész – nevet a nagy-
anyám. – Itt van ez is – teszi hozzá egy Eurostar feliratú 
másik borítékra mutatva, ami a kis asztalkán fekszik.

– Nem mehetek Párizsba, hiszen... – felelem, a boríté-
kért nyúlok, kinyitom, és a vonatjegyen szereplő indulási 
időpontra pillantok. Péntek. Holnap. Egy csalóka pillana-
tig megörül a szívem, mert azt hiszem, ő is jönne velem. 
De persze hogy nem. Néhány hét múlva kilencvenéves 
lesz, és csak ritkán mozdul ki a Wimbledon Common-i 
háza, a templom és a városházán tartott könyvklub biz-
tonságos háromszögéből. – Lehetetlen! Dolgoznom kell, 
és nem engedhetem, hogy rám pazarold a pénzedet. Visz-
sza lehet váltani a jegyet, vagy meg tudod változtatni az 
időpontot?

– Eszem ágában sincs! Natasha intézett mindent, és fo-
galma sincs, hogy visszaváltható-e egyáltalán – legyint a 
nagyanyám. Már tudja, hogy győzött.

– Azt akarod, hogy menjek Párizsba? Egyedül? – kér-
dezem. Talán pont erre van szükségem, hogy elgondol-
kodjak, mit akarok az élettől, és feltegyem magamnak 
azokat a nehéz kérdéseket, amelyeket mostanáig halogat-
tam. Vagy mégsem? Talán arra van szükségem, hogy pár 
napig semmire se gondoljak.

– Eltaláltad! Pontosan ezt akarom! – vágja rá a nagy-
anyám, és diadalmasan a levegőbe csap.

Ismét a levélre pillantok. Harminckét szívecske szere-
pel a neve alatt, pont annyi, ahány éves vagyok. Nyilván 
eltartott egy darabig, amíg odarajzolta őket, hiszen már 
nehezen forgatja a tollat.

Talán valami terve van mindezzel. Nyilván azért küld 
Párizsba, hogy kimozdítson a tespedésből, egy újabb 
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gyorséttermi vacsora és a Netflix bűvköréből, ami a szü-
letésnapomra jutott volna – nem mintha bármi kivetniva-
lót találnék ezekben –, és egy jóképű francia fiú karjába 
tereljen. Sajnos figyelmen kívül hagyja, hogy a természet 
nem áldott meg olyan szép, szimmetrikus arccal, mint az 
övé, a kandallópárkányon sorakozó régi fényképeiről su-
gárzó magabiztosságról és a karcsú derekáról már nem 
is beszélve.

– El kell menned – mondja a nagyanyám, és megszo-
rítja a kezemet, mert látja, hogy még mindig nem veszem 
komolyan. – Van valami, amit el kell intézned a számomra 
– teszi hozzá. Bármi legyen az, biztosan megteszem, mert 
imádom őt. Bármit megtennék, hogy örömet szerezzek 
neki élete hátralévő részében. – Van egy ruha, a Maxim. 
Dior tervezte. Kölcsönadtam egy kedves barátnőmnek 
sok évvel ezelőtt, és mivel már nem él, nagyon szeretném 
visszakapni. A lányánál, Veronique-nál van. Felírtam a 
címét a levél hátuljára. 75002 Párizs, rue Volney 10., 6. 
ajtó – mondja. A nagyanyám memóriája nagyon jól mű-
ködik, ha akarja. – Vár téged.

– Dior ruha? Úgy érted, Christian Dior? – kérdezem 
meglepetten. A nagyanyám mindig nagyon stílusosan öl-
tözködött, főleg a fekete finom árnyalatait, a sötétkéket, 
a lágy krémszíneket és a karamellbarnát viselte, és soha-
sem vitte túlzásba a kiegészítőket meg a sminket. Nem 
lehet azonban egyenlőségjelet tenni egy értékes, divatter-
vező által alkotott ruha és a csinos, de viszonylag olcsón 
megvásárolható kosztümök, ruhák meg kötött holmik 
között, amelyek a szekrényében sorakoznak, és ahol a 
kasmír szinte felesleges fényűzésnek számít.

– Igen, Dior – feleli, de hangjában egy csepp kérkedés 
sincs, úgy mondja, mintha magától értetődne.

– Hogyan került hozzád egy Dior ruha? Nyilván…
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– Rengeteg pénzbe került, persze – vág közbe  
a nagy anyám. – Ez azonban egyáltalán nem érdekes. 
A lé nyeg, hogy ismét szeretném a kezemben tartani, 
mert számomra sokkal többet ér, mint amennyibe ke-
rült. Két éjszakára foglaltam szállást, de cseppet sem 
zavarna, ha tovább maradnál. Sőt, kifejezetten örülnék 
– teszi hozzá, és egyetlen kézmozdulattal jelzi, hogy 
nincs értelme vitatkoznom.

Szóval egyik pillanatról a másikra úgy alakult, 
hogy holnap Párizsba utazom. Önkéntelenül elmoso-
lyodom. Nem tűnik túl bonyolultnak. Elhozom a ru-
hát, utána egy kis városnézés, belevetem magamat a 
szerelem városának forgatagába, miközben olyan ké-
peket készítek, amelyek segítségével a valóságosnál 
sokkal vagányabbnak tűnök a közösségi médiában, és 
hazajövök. Gyorsan összeszámolom magamban, hány 
nap szabadságom maradt, és közben elégedetten lá-
tom, hogy a nagyanyám jókorát harap a tortából. Néha 
lopva rám pillant, és halkan ünnepli előre betervezett 
győzelmét.

Egy dolog biztosnak tűnik. Nem csupán a ruha 
megszerzéséről van szó, amelyet már nem viselhet. Ez 
csak egy ruha, még akkor is, ha rengeteg pénzbe ke-
rült. Ha csak erről lenne szó, az a bizonyos Veronique 
is elhozhatná. A nagyanyám elhallgat valamit, ebben 
biztos vagyok.

Így kerültem péntek délután három óra tizenöt perckor a 
St. Pancras állomásról Párizsba induló Eurostar C kocsijá-
ba, egy pohár pezsgővel és egy ekler fánkkal ünnepelve a 
születésnapomat. A lapok címoldala dögunalom – Harry 
herceget elhappolták; Katalin és Vilmos a harmadik gyermekét 
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várja –, így hátradöntöm az ülésemet, és a következő két 
csodás órában átadom magamat Marian Keyes Görögdiny-
nye című regényének, de még ezelőtt, harminchat óra ké-
séssel, megérkezik anyám születésnapi üzenete.

Tudom, hogy elkéstem, de nem tehetek róla. So-
kat gondolkodtam, mivel ajándékozzalak meg az 
idén. Mivel nem vehetem fel a versenyt Párizs-
zsal, átutaltam a számládra egy kis pénzt. Töb-
bet, mint szoktam. Vásárold meg a legsikkesebb 
ruhát, amit találsz.

Nyilván a nagyanyám hívta fel. Ennek ellenére fel-
tűnik, hogy egyetlen szóval sem kíván boldog születés-
napot.

Talán csalódást okozok neki, de nem biztos, hogy 
meg veszem a legsikkesebb ruhát. Azon ritka esetekben, 
ami kor utazom, az öltözködésben a kényelmet tartom a 
leg fon tosabb szempontnak, amit anyám sohasem értett. 
Szá má ra mi sem természetesebb, mint hogy testhezálló 
ceru za szoknyában, hátul varrott harisnyában repülőgép-
re szálljon. Én inkább a sportcipőket és a laza felsőket 
ked velem, és melltartót ugyan nem hordok, de alsótrikót 
viselek, hogy azért rendesen nézzek ki. Anyám a sportci-
pő gondolatától is hidegrázást kap, és teljesen kizártnak 
tar tom, hogy vásárolt volna valaha is egy párt magának. 
Eszembe jut, amikor a legutóbb megvártam a munkahe-
lye előtt. Mondanom sem kell, ő lépett ki legutoljára az 
épületből, jóval a megbeszélt időpont után. Ugyanolyan 
irodai ruhát viselt, mint a többi ott dolgozó nő, csak sok-
kal drágábbat, amiről egyből tudni lehetett, hogy ma-
gas beosztásban van. Beleolvadt az androgün tömegbe, 
amely ben a nőket megfosztják a színektől és a nőiességtől.  



26

Mindenki feketét visel, és nyilván a csinos táska is til tott, 
mert fémláncokkal és -szegecsekkel teleaggatott, eg zo-
tikus állatok festett bőréből varrott tárolókat horda nak 
magukkal, ami inkább tűnik fegyvernek, mint ki egé szí-
tőnek. Azt reméltem, hogy anyám más lesz, színes madár 
a varjak között, de nem. Ha közöttük él az ember, olyan-
nak kell kinéznie, mint ők. Rémes! Fogalmam sincs róla, 
miért ezek a nők a siker, a vagyon és a kiteljesedés jelké-
pei, de aznap elhatároztam, nem kérek az egyenviláguk-
ból. Talán csodabogárnak kellett volna éreznem magamat 
a hullámos, krémszínű sifonszoknyámban, amit más nő 
szentestére tartogat, de miközben néztem őket, ahogy – 
megannyi egyenruhás robotként – egymás után özönle-
nek kifelé az iroda kapuján, hirtelen elöntött a szabadság 
érzése.

Ennek ellenére, mivel Párizsba indultam, kissé össze-
kaptam magamat. Frissen vasalt, se nem férfias, se nem 
nőies csíkos inget vettem, amit félig betűrtem a legjobb, 
magasan a csípőm fölé érő farmernadrágomba. Kényel-
mesen utaztam, semmi sem szorított, de amikor kilépek 
a kocsiból a Gard du Nord-on, és magával ragad a jól 
öltözött, kora esti ingázók forgataga, szívesen elbújnék 
egy napszemüveg mögé. Nem mintha bárki ismerne Pá-
rizsban, de jólesne a biztonságot adó felismerhetetlenség 
arra az esetre, ha valakinek feltűnne ez a viharvert bőrön-
döt vonszoló, kezében két bevásárlószatyrot cipelő nő a 
fényárban úszó előcsarnokban.

Habár az egész várost szürkeség lengi körül, mégis 
gyönyörű az alkony. A kora esti Párizsban halványul-
nak a nap utolsó fényei, mintha egyre lejjebb vennék 
a fényerősséget az égen. Elegáns lakóépületek egész 
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háztömbökön át nyújtóznak, egyforma, krémszínű 
ablakaik szabályosságát magas, vörösre, zsályazöldre 
vagy csillogó feketére festett ajtók színesítik. Minden 
zsúfolt. A kosztól és a légszennyezettségtől sötétlő 
kőfalak szomszédságában csillogó divatüzletek sora-
koznak, kirakataik a karácsonyra készülő sokaságot 
csábítják. Az egyik kirakatban cukormázas, édessé-
gekkel díszített mézeskalácsból megépítették Párizs 
nevezetességeit: a Notre-Dame-ot, a Diadalívet és az 
Eiffel-tornyot, mellettük ünnepi ruhába öltöztetett 
próbababák állnak.

Miközben taxira várok, a csipkézett kovácsoltvas 
erkélykorlátok mögött meglátom a párizsi élet min-
dennapjainak kellékeit: hat emelet magasan egy hátsó 
kerekére állított kerékpárt, amellyel másnap munkába 
indul a tulajdonosa. Szűk, fekete ruhadarabokat vise-
lő férfi cigarettázik a magasban, és úgy mered a sötét 
messzeségbe, mintha egy verset költene gondolatban. 
Egy nő magas sarkú bokacsizmában, borospohárral a 
kezében telefonál, úgy tűnik, mintha a szeretőjével in-
cselkedne.

A nagyanyám ragaszkodott hozzá, hogy a Plaza 
Athénée-ben szálljak meg az ő költségére. A szálloda 
a Dior-ház szomszédságában áll, nem mintha sok időt 
szeretnék ott tölteni. Miközben a taxim a város zsúfolt 
útjain araszol, feltűnik, hogy a sugárutakat szegélye-
ző fák már megváltak a lombjaiktól, és sárga levelek 
borítják a macskakövet. Turisták tolonganak a hazafe-
lé siető, kimerült franciák között. Mindenhol építkez-
nek, ami sok helyen elcsúfítja a fővárost. Egész utcákat 
zárnak le, ahol egykor divatos üzletek álltak, és emiatt 
sokat kell kerülni. Miközben egy ideiglenesen kihelye-
zett forgalmi lámpánál állunk, egy lebontott ház meg-
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hagyott ódon kapuzatára pillantok, amely makacsul 
áll a foghíjtelken. Épületek egész sorát takarja ponyva, 
mintha óriási, kibontásra váró, becses karácsonyi aján-
dékok lennének.

Amikor megállunk az Athénée előtt, eszembe jutnak 
a nagyanyám szavai: „Keresd a vörös árnyékolós ablako-
kat!” Az avenue Montaigne-ra néző legalább ötven ablak 
olyan impozáns látványt nyújt, hogy megállok egy pilla-
natra, miután kiszállok a taxiból.

– Üdvözlöm a divat sugárútján! – mondja a mellém 
lépő londiner, felkapja a piszkos és megviselt csomagjai-
mat, azzal elsiet.

A fényűző, baldachinos ágyamon ülök, a szobámban 
megannyi csokor vörös szegfű, és úgy érzem, a világ tele 
van lehetőségekkel, és ha kilépnék a hatalmas lakosztály 
erkélyére, és kinyújtanám a kezemet a hideg éjszakába, 
megragadhatnám a szerencsét. Isten tudja, hogy enged-
heti meg magának a szálloda árát a nagy anyám. Alant 
őrülten kavarog a párizsi forgalom, gépkocsik dudál-
nak a bedugult utcákon, és lassan araszolnak előre, de 
itt fent, a csillagok közelében minden nyugodt. Ki kell 
mozdulnom innen. Olyan nő leszek, aki az ágyra dobja 
a bőröndjét, és a nyakába veszi az idegen várost anélkül, 
hogy pontosan tudná, hová indul, de azt tudja, hogy sok 
kaland vár rá.

Akármennyire is nehezemre esik, most az egyszer 
olyannak kell lennem, mint az anyám. Ő már a recepció-
nál állna kiterített térképpel a pulton, ügyet sem vetve 
arra, hányan várakoznak a háta mögött, és azt követelné, 
hogy azonnal tájékoztassák a város aktuális látnivalói-
ról. Nekem is így kellene viselkednem, mégsem teszem.  


