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laUra Grossnak
tíz évvel ezelőtt nagyon erősen  
hittél bennem, és sikerült meggyőznöd 
a kiadói világot is arról, hogy  
megérem a kockázatot. kívánok 
magunknak még 40-50 év közös 
munkát és barátságot! Most már  
érted, miért nem dedikálhattam  
ezt a könyvet Pio atyának?
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ProlóGUs

1999. augusztus 10.

egy átlagos napon Faithnek és nekem nem kellene otthon 
lennünk, amikor anyám rám csörög, hogy meghívjon ben-
nünket, nézzük meg az új koporsóját.

– Mariah! – hallom meglepett hangját. – Mit keresel te 
otthon?

– a zöldséges zárva volt – sóhajtok. az öntöző elárasztot-
ta a terményeket. a tisztítósnak pedig meghalt valamelyik 
családtagja.

nem szeretem a meglepetéseket. listák szerint létezem. 
sőt, valójában gyakran elképzelem, hogy olyan az életem, 
akár egy szeptemberi határidőnapló – gondosan kategorizált 
és rendszerezett: változatlan. ennek okát leginkább építész 
végzettségemnek tulajdonítom, no meg eltökélt szándékom-
nak, hogy idős koromban nem leszek olyan, mint az anyám. 
a hetem valamennyi napját egy bizonyos rutin jellemzi. Hét-
főnként az apró babaházak vázain dolgozom, amikhez ked-
den építem meg a bútorokat. a szerda az elintéznivalóké, csü-
törtökön kitakarítom a házat, pénteken pedig a hét közben 
felmerülő vészhelyzeteket oldom meg.

Ma, szerda lévén, elvileg felkapom colin ingeit, beugrok 
a bankba, és elintézem az élelmiszer-bevásárlást, pont annyi 
idő alatt, hogy még hazavezethessek kipakolni, és épp oda-
érjek Faith egykor kezdődő balettórájára. ám most, rajtam 
kívül álló okok miatt, túlságosan is ráérek.
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– nos – kezdi anyám a maga jellegzetes hanghordozásá-
val –, úgy néz ki, a sors rendelte, hogy ma meglátogassatok!

Hirtelen Faith pördül elém a semmiből.
– nagyi az? Megkapta?
– Micsodát? – Még csak reggel tíz óra, de már hasogat a 

fejem.
– Mondd meg neki, hogy igen – feleli anyám a vonal má-

sik végén.
körüjáratom a tekintetem a házon: a szőnyegeket ki kel-

lene porszívózni, de akkor mihez kezdek majd csütörtökön? 
sűrű augusztusi esőcseppek kopognak az ablakon. Faith 
puha, meleg kezével a térdemre támaszkodik.

– rendben – mondom anyámnak. – Máris indulunk.

anyám két és fél mérdöldnyire lakik egy öreg kőházban; 
a helyet new canaanban mindenki csak Mézeskalács-fok-
ként emlegeti. Faith majdnem minden nap találkozik vele, 
nála marad iskola után, amíg én dolgozom. Ha szép lenne 
az idő, sétálhatnánk is addig.

Faith és én épphogy beszállunk az autóba, amikor eszembe 
jut a konyhapulton felejtett pénztárcám.

– várj egy kicsit! – mondom, ijedten merészkedve ki az 
esőbe, mintha a víztől elolvadhatnék.

a telefon csörög, mire beérek; felkapom:
– Halló!
– ó, hát otthon vagy! – szól bele colin. a férjem hangjától 

nagyot dobban a szívem. 
colin értékesítési menedzser egy led vészkijáratjelző-

táblákat gyártó kisvállalatnál, és két napja Washingtonban 
tanít be egy új kollégát. Felhívott, mert mi már csak ilyenek 
vagyunk – nem bírjuk ki egymás nélkül, olyan szoros köz-
tünk a kötelék: a zsák meg a foltja.

– a reptéren vagy?
– aha. a dullesen ragadtam.
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Bebújok a telefonzsinór alá és a karomra tekerem, elkép-
zelve kerek magánhangzóival a szavakat, amiket szégyell 
nyilvános helyen kimondani nekem: Szeretlek. Hiányzol. 
Az enyém vagy.

a háttérben a hangosbemondó éppen egy United-járat ér-
kezését jelenti be.

– Faith ma nem megy úszni?
– Balettre egykor. – várok egy percet, majd gyöngédebben 

folytatom: – Mikor érsz haza?
– amilyen hamar csak tudok.
Behunyom a szemem, és arra gondolok, hogy semmi sem 

fogható a viszontlátás öleléséhez, ahhoz, amint az arcom a 
vállának hajlatába simul, és tüdőm megtelik az ő illatával.

köszönés nélkül teszi le, ezzel mosolyt csalva az arcomra. 
ez colin, dióhéjban: máris rohan haza hozzám.

Útban anyám felé eláll az eső. ahogy átvágunk a hosszú 
focipályán, amely a várost szegélyezi, az autók kezdenek lehú-
zódni az úttest szélére. egy tökéletesen ívelt szivárvány díszíti 
a pálya nedves zöld füvét. én mégsem állok meg.

– azt gondolnád, most látnak ilyet először – mondom, és 
gyorsítok.

Faith lehúzza az oldalán az ablakot, és kidugja a karját, 
majd meglengeti előttem az ujjait.

– anyu! – ordítja. – Hozzáértem!
Megszokásból lepillantok: az ujjai piros, kék és zöld szín-

ben játszanak. egy másodpercig nem kapok levegőt, aztán 
eszembe jut, hogy egy órája még a nappali padlóján ücsör-
gött, kihúzókkal a kezében.

anyám társalgóját egy csúnya, kihúzható, seszínű műbőr 
szófa uralja. Megpróbáltam rábeszélni egy bőrkanapéra pár 
tetszetős füles fotellel, de kinevetett.

– a bőr a Mayflower-nevű gojoknak való – mondta.
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ekkor adtam fel. először is, nekem bőrkanapém van ott-
hon. Másodszor pedig, hozzámentem egy gojhoz, akinek 
Mayflower-neve van. Bár legalább nem vonta be a műbőrt 
műanyag védőréteggel, mint kiskoromban Fanny nagy-
mamám.

de ma a szobába lépve észre sem veszem a szófát.
– Hűha, nagyi! – suttogja Faith lenyűgözötten. – van ben-

ne valaki? – térdre borul a fényesre csiszolt mahagónidoboz 
előtt, és megkocogtatja.

Ha minden a terv szerint haladt volna, ebben a percben 
valószínűleg sárgadinnyéket válogatnék, orromhoz emelve 
a gyümölcsöket ellenőrizném, hogy elég puhák és édesek-e, 
vagy épp Mr. línek fizetnék 13 dollár 40 centet hét Blues 
Brothers ingért, amelyek olyan tökéletesen keményítettek, 
hogy elhullott férfitorzókra emlékeztetve hevernek a kombi 
hátuljában.

– anya, miért van egy koporsó a nappalidban? – kérdezem.
– ez nem koporsó, Mariah, látod az üveget a tetején? ez 

itt egy koporsóasztal.
– koporsóasztal…
anyám leteszi a kávéscsészéjét a kristálytiszta üvegre, hogy 

bebizonyítsa, igazat szólt.
– látod?
– egy koporsó áll a nappalidban. – képtelen vagyok túl-

tenni magam ezen a nyilvánvaló tényen. 
leül a kanapéra, és szandálba bújtatott lábát bokáig az 

üveglapra fekteti.
– tudom jól, drágám, én választottam.
Mindkét kezemmel a fejemet fogom.
– nemrég voltál dr. Feldmannál az éves vizsgálaton, tudod, 

mit mondott: ha vallásosan szeded a vérnyomás gyógy sze-
reidet, nincs okunk kételkedni benne, hogy mindannyiunkat 
túlélsz.
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Megvonja a vállát.
– eggyel kevesebb dologgal kell majd törődnöd, amikor 

eljön az idő.
– ó, az isten szerelmére! ez a miatt az új gondozási közös-

ség miatt van, amit colin említett, ugye? Mert esküszöm, ő 
csak arra gondolt, hogy te…

– édesem, nyugodj meg! nem tervezem, hogy elpatkolok 
a közeljövőben, csak szükségem volt ide egy asztalra. tet-
szik ennek a fának a színe. és láttam a Twenty/Twenty című 
műsorban a fickót, aki ezeket készíti.

Faith hanyatt fekve magyaráz a koporsó mellől:
– aludhatnál benne, nagyi – javasolja. – olyan lennél, 

mint drakula!
– el kell ismerned, döglesztően mesteri munka – mondja 

anyám.
az nem kifejezés: a mahagóni csodaszép, akár egy sima, 

csillogó víztükör, a kapcsok és a szögek tiszták és látványo-
sak, a zsanérok fényesen ragyognak.

– nagyon jó üzletet csináltam – teszi hozzá anyám.
– csak azt ne mondd, hogy használtan vetted!
anyám felszisszen, és Faithhez fordul:
– anyukádnak ideje lenne már egy kicsit lazítani! 
évek óta ezzel nyüstöl, körülbelül ugyanezekkel a szavak-

kal. ám én képtelen vagyok elfelejteni, hogy amikor utoljára 
lazítottam, majdnem apró darabokra hullottam szét.

anyám lehajol Faithhez, és együtt elkezdik ráncigálni a 
koporsó sárgaréz fogantyúját, szőke fejük – a festett és a tej-
föl – szinte egymásba olvad, alig tudom kivenni, hol ér véget 
az egyik és hol kezdődik a másik.

Buta tréfájuk sikerrel jár: a koporsó megmozdul, pár cen-
timéterrel közelebb húzzák magukhoz. csak bámulom a he-
lyén tátongó üres lyukat a szőnyegen, és a legjobb tudásom 
szerint igyekszem elsimítani a cipőm sarkával.

csodalány001-.indd   11 2015.08.05.   12:29



12

colin és én szerencsésebbek vagyunk, mint a legtöbb pár. 
Fiatalon házasodtunk össze, de azóta is együtt vagyunk – 
a komoly buktatók ellenére is. és persze ott a kémia. amikor 
colin rám néz, tudom, hogy nem a terhesség után felszaladt 
öt kilót látja, vagy az ősz hajszálaimat. lelki szemei előtt a 
finom, feszes bőröm, a fenékig érő hajam és a főiskolás ala-
kom jelenik meg. a legjobb formámra emlékszik, mert mint 
mondja, mindig is én voltam a legnagyszerűbb dolog az éle-
tében. amikor időnként elmegyünk a kollégáival vacsorázni 
– azokkal, akiknek igazi trófeafeleségük van –, mindig újra 
és újra rájövök, milyen szerencsés vagyok, hogy ő a férjem. 
Gyöngéden megérinti a hátamat, ami nem olyan formás és 
vékony, mint a fiatalabb modelleké, és büszkén bemutat:

– Ő a feleségem. – és én mosolygok. ez minden, amire 
valaha vágytam.

– anyu!
Megint elkezdett esni az eső, az utat elöntötte a víz, én 

pedig soha nem voltam egy magabiztos sofőr.
– Psszt, koncentrálnom kell!
– de anyu! – nyaggat. – ez nagyon, de nagyon fontos!
– ami nagyon, de nagyon fontos, az az, hogy odaérjünk 

a balettórádra, élve!
egy csodálatos pillanatig csend van. aztán Faith elkezdi 

rugdosni az ülésem háttámláját.
– de nincs itt a tornadresszem! – nyüszíti.
lehúzódok az út szélére, és hátrafordulok:
– komolyan?
– igen. nem tudtam, hogy egyenesen nagyitól megyünk.
érzem, ahogy a nyakam vörösödik. Mindössze két mér-

földre vagyunk a táncstúdiótól.
– az isten szerelmére, Faith, miért nem szóltál hamarabb?!
a szeme megtelik könnyel.
– csak most jöttem rá, hova megyünk!
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rácsapok a kormányra. nem tudom, hogy Faithre va-
gyok-e dühös, az időjárásra, az anyámra vagy a kurva öntö-
zőkre, amik együttesen cseszték el a napomat. 

– Minden kedden ebéd után balettre megyünk!
visszahajtok az úttestre, és vadul megfordulok, elfojtva 

az előtörni készülő bűntudatot, ami azt súgja, túl kemény 
vagyok vele, hiszen még csak hétéves.

Faith a könnyeivel küszködve visítja:
– nem akarok hazamenni, táncolni akarok!
– nem megyünk haza – sziszegem. – csak elugrunk a 

tornaruhádért.
Húsz percet fogunk késni. Már látom is magam előtt a 

többi anyuka szemrehányó tekintetét; figyelik, ahogy betes-
sékelem a lányomat az óra közepén. anyukák, akik időben 
el tudták juttatni a csemetéiket a miniárvíz közepette is, 
akiknek nem kell színlelniük, hogy mindez olyan egyszerű.

egy évszázados parasztházban élünk, amit egyik oldalról 
az erdő, másik oldalról pedig egy aprólékos gonddal meg-
épített kőfal szegélyez. Héthektáros birtokunk legnagyobb 
része a ház mögött felsorakozó faerdőből áll; olyan közel 
lakunk az úttesthez, hogy éjszakánként az elsuhanó autók 
fényszórói bevilágítják az ágyunkat, akár egy világítótorony 
jelzőfénye. a ház maga tele van egymást vonzó ellentétek-
kel: leharcolt veranda és vadonatúj Pella párnák, egy ócs-
ka kád és egy hidromasszázs-zuhanykabin, colin meg én. 
a ko csifelhajtó süllyed, az úttesthez és a ház széléhez érve 
emelkedik ki. amint ráhajtunk, Faith az örömtől elfúló 
hangon kiáltja:

– apu megjött! látni akarom!
én is, bár én ezzel mindig így vagyok. kétségtelen, hogy 

korábbi géppel érkezett, és hazaugrott ebédelni, mielőtt el-
indulna az irodába. eszembe jutnak az anyukák, akik már 
a táncstúdió parkolójában gyülekeznek, aztán az, hogy újra 
láthatom colint, és hirtelen értelmet nyer az a húsz perc késés.
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– köszönünk gyorsan apunak, aztán megkeresed a ruhá-
dat, és rohanás!

Faith úgy ront be az ajtón, ahogy egy maratonfutó fut át 
a célszalagon.

– apu! – szólongatja, de a konyha üres, és a nappaliban 
sincs senki, csak colin aktatáskája pihen szépen az asztal 
közepén, jelezve gazdája jelenlétét.

Hallom az öreg csöveken át csordogáló víz csobogását.
– Zuhanyozik – mondom, mire Faith eliramodik az eme-

let irányába.
– várj egy kicsit! – kiáltom utána, mert biztos vagyok ben-

ne, colin arra vágyik a legkevésbé, hogy a lánya meglepje, 
amikor ő a hálószobában mászkál meztelenül.

a nyomában loholok, és sikerül odaérnem hálószobánk 
csukott ajtajához, mielőtt Faith elfordítaná a kilincset.

– Hadd menjek előre!
colin az ágy mellett áll, és épp törülközőt teker a dereka 

köré. amikor megpillant az ajtóban, lemerevedik.
– szia! – vetem magam a karjaiba. – Hát van ennél szebb 

meglepetés?
– Gyere be, apu fel van öltözve! – intek Faithnek, befész-

kelve az arcom férjem álla alá, míg ő erőtlenül átölel.
– apu! – sipítja Faith, colinra vetve magát pont ágyékma-

gasságban. ezen mindig nagyot nevetünk, és mint általában, 
az apja most is védekezően összegörnyed, még úgy is, hogy a 
karja körém fonódik. Pára szivárog ki a csukott fürdőszoba-
ajtó résein.

– szervusz, cukorfalat! – mondja, de továbbra is elnéz Faith 
feje fölött, mintha arra számítana, hogy egy újabb gyerek 
bukkan fel az előtérből.

– Betehetnénk neki egy videót… – suttogom colin fülé-
hez hajolva. – Már ha szükséged van valakire, aki megmossa 
a hátad…
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válasz helyett azonban colin ügyetlenül kivonja magát 
Faith szorításából.

– drágám, neked talán…
– talán mi?
egyszerre fordulunk a fürdőből jövő hang irányába. az ajtó 

kivágódik, és megjelenik egy csuromvizes, félig törülközőbe 
csavart nő. a nő, aki azt hitte, colin hozzá intézte a szavait.

– Úristen! – kiáltja elvörösödve, majd visszahátrál, és be-
csapja maga mögött az ajtót.

érzékelem, ahogy Faith kirohan a hálószobából, colin 
utána veti magát, a fürdőben pedig elzárják a zuhanyt.

a térdem megadja magát, és hirtelen az ágyon ülve talá-
lom magam, a jegygyűrűmintás paplanon, amit colin vett 
nekem Pennsylvaniában, lancasterben, miután a készítője, 
egy mennonita asszony azt mondta neki, hogy a tökéletes 
házasság szimbóluma a végtelen kör.

az arcomat a tenyerembe temetem, és arra gondolok: Is-
tenem, megint megtörténik!
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