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Én senki vagyok! Te ki vagy? 
Te is tán senki vagy? 
Akkor éppen egy pár vagyunk. 
Ne mondd, mert elhírlik – tudod.

A „valaki”-ság sanyarú! 
Száz júniuson át
Neved vartyogni békamód,
Hogy csodáljon a láp!

                     Emily Dickinson
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 Előhang

Éveken keresztül, még akkor is, amikor szerette, a lénye egy része gyű-
lölte őt, méghozzá azon a gyerekes módon, amit az ember nem tud irá-
nyítani. A férfi makacs volt, és ostoba, és jóképű, mely utóbbi tulajdon-
sága sok olyan hibájára adott felmentést, melyeket újra és újra elkövetett 
– mert miért követett volna el új hibákat, amikor a régiek olyan jól be-
váltak neki?

És elbűvölő is volt. Ez volt a probléma. Elbűvölte őt. Aztán feldühí-
tette. Aztán megint elbűvölte, ő pedig a végén már nem tudta, hogy a 
férfi-e a kígyó, vagy ő a kígyó, a férfi pedig a gondozója.

A férfi csak siklott tovább, sármosan és haragvón, és megbántott em-
bereket, aztán új dolgokat talált, amelyek jobban érdekelték, a régi dol-
gokat pedig összezúzva hagyta hátra.

Aztán a sármja hirtelen nem működött tovább. Kisiklott a vonat. Már 
nem volt vezetője. A hibákat többé nem lehetett megbocsájtani, a má-
sodszor is megismételt hibát nem lehetett figyelmen kívül hagyni, a har-
madszor is megismételt hibának pedig súlyos következményei voltak: 
meghalt egy ember, megszületett egy halálos ítélet, és kis híján még egy 
életnek vége szakadt: az övének.

Hogy szerethet még mindig valakit, aki megpróbálta tönkretenni?
Amikor vele volt – és elszántan vele volt a férfi kegyvesztetté válá-

sának hosszú útján –, együtt harcoltak a rendszer ellen. A gondozóottho-
nok ellen. A sürgősségi osztályok ellen. A diliház ellen. A mocsok el-
len. A pácienseiket elhanyagoló dolgozók ellen. A beteghordók ellen, 
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akik megkötözték a kényszerzubbonyt. A nővérek ellen, akik félrenéz-
tek. Az orvosok ellen, akik kiosztották a gyógyszereket. A padlót borító 
vize let ellen. A falakon éktelenkedő ürülék ellen. A többi rab ellen, akik 
kötekedtek, követelőztek, ütöttek és haraptak.

A férfit nem az igazságtalanság, hanem a düh szikrája izgatta leg-
inkább. Az ügy újszerűsége. Az esély, hogy megsemmisítsen valamit. 
A veszélyes játék. Az erőszak fenyegetése. A hírnév ígérete. Hogy isko-
lás gyerekek fogják emlegetni az ő és társai jogos tetteit, iskolások, akik-
nek megtanítják a változás leckéjét.
Egy penny, öt cent, tíz cent, negyed dollár, egy dollár…
Az egyetlen bűn, amit ő, a férfi egykori társa, sohasem lenne képes 

bevallani, az, hogy ő lobbantotta föl az első szikrát.
Mert mindig is hitte – teljes meggyőződéssel –, hogy a világot csak 

úgy lehet megváltoztatni, ha előbb elpusztítjuk.



 2018. augusztus 20.
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 1
– Andrea – mondta az anyja, majd a már legalább ezerszer elhangzott ké-
rés nek eleget téve így helyesbített: – Andy.

– Anya…
– Hallgass végig, drágám. – Laura egy pillanatra elhallgatott. – Kérlek.
Andy bólintott, és felkészült a kioktatásra. Ma hivatalosan is harminc-

egy éves lett. Az élete holtpontra jutott. Ideje elkezdenie döntéseket 
hoz ni, ahelyett hogy csak sodródik tovább.

– Az én hibám – mondta Laura.
Andy érezte, hogy cserepes ajka elnyílik.
– Mi a te hibád?
– Hogy itt vagy. Hogy csapdába estél ezen a helyen.
Andy kitárta a karját, és körbemutatott az étteremben.
– A Rise-n-Dine-ban?
Az anyja tekintete lesiklott Andy arcáról a kezére, amely idegesen 

reb bent vissza az asztalra. Piszkosbarna haj hanyag lófarokba kötve. Sö-
tét karikák a fáradt szem alatt. Tövig rágott köröm. A csuklója csontjai 
akár egy hajó váza. Egyébként is sápadt bőre olyan fakó volt, mint a víz, 
amelyben virslit főznek.

A munkaruhájáról pedig még nem is esett szó. A tengerészkék egyen-
ruha úgy lógott Andyn, mint egy papírzacskó. A mellzsebre varrt ezüst 
jelvény merev volt, Belle Isle pálmafás logója körül a RENDŐRSÉGI 
DISZPÉCSERSZOLGÁLAT felirat. Mintha rendőr lenne, de mégsem 
az. Mintha felnőtt lenne, de mégsem igazán. Heti öt éjszakán keresztül 
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Andy négy másik nővel együtt egy sötét, nyirkos helyiségben ült, ahol 
911-es hívásokra válaszolt, rendszámokat és jogosítványszámokat futta-
tott le a rendszeren, vagy éppen ügyszámokat osztott ki. Aztán reggel 
hat körül visszasomfordált az anyja házába, és a nap nagy részét alvás-
sal töltötte.

– Nem szabadott volna megengednem, hogy visszaköltözz ide – 
mondta Laura.

Andy összeszorította az ajkát, és a tányérján fekvő sárga tojásra me-
redt.

– Édes kislányom. – Laura átnyúlt az asztalon, megfogta lánya kezét, 
és várta, hogy Andy fölnézzen rá. – Kirángattalak az életedből. Féltem, 
és önző voltam. – Az asszony szemében könnyek csillogtak. – Nem sza-
badott volna ennyire rád támaszkodnom. Nem szabadott volna ilyen so-
kat kérnem.

Andy megrázta a fejét, aztán megint a tányérjára szegezte a tekintetét.
– Drágám.
Andy továbbra is csak a fejét rázta, mert máskülönben meg kellett 

volna szólalnia, és ha megszólalt volna, akkor meg kellett volna monda-
nia az igazságot.

Az anyja semmit sem kért tőle.
Három évvel korábban, amikor Laura telefonált, Andy éppen a Lower 

East Side-on lévő negyedik emeleti koszos kis egyszobás lyukba igye-
kezett, amelyen három másik lánnyal osztozott. Egyiküket sem kedvelte 
különösebben, és mindegyik fiatalabb, szebb és műveltebb volt nála.

– Mellrák – mondta Laura, aki nem kerülgette a forró kását, hanem 
szokása szerint azonnal a lényegre tért. – Harmadik stádium. A sebész 
eltávolítja a tumort, és mindjárt a nyirokcsomókból is mintát vesz, hogy 
megállapítsa…

Laura szinte tudományos részletességgel fejtette ki, hogy mi vár rá, 
de Andy felfogóképessége felmondta a szolgálatot. A mell szó jobban 
megragadta a figyelmét, mint a rák, és lelki szemei előtt megjelent anyja 
tekintélyes keble. Amint összepréselődik a szerény fürdőruha alatt a 
strandon. Amint kikandikál a régens korabeli ruhából az ő Netherfield 
témájú tizenhatodik születésnapi buliján. Amint összeszorul a párnázott 
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kosár és a belevarrt drótok alatt a LadyComfort melltartóban, amikor 
Laura az irodájában ül, és a beszédterápiás pácienseivel foglalkozik.

Laura Oliver nem volt egy bombázó, de mindig is olyan nő volt, akit 
a férfiak „jól összerakottnak” neveznek. Vagy lehet, hogy a nők nevez-
ték így, valamikor a múlt században. Laura nem volt az erős smink és a 
gyöngyök híve, de sosem lépett ki úgy a házból, hogy rövid, ősz haja ne 
lett volna gondosan megfésülve, vászonnadrágja ne lett volna kikemé-
nyítve, és fehérneműje ne lett volna tiszta.

Andynek szinte soha nem sikerült bonyodalom nélkül elhagynia a 
lakást. Mindig vissza kellett szaladnia valamiért: hol a telefonjáért, hol a 
munkahelyi azonosítókártyájáért, egyszer pedig még a sportcipőjéért is, 
ugyanis papucsban indult el.

Amikor New Yorkban valaki azt kérdezte Andytől, hogy milyen az 
édesanyja, ő rendre azt felelte, amit az anyja a saját anyjáról szokott 
mondani: Mindig tudja, hogy hol vannak a Tupperware edények fedelei.

Andy még egy simítózáras tasakot sem tudott becsukni.
A vonal másik végén, ezerháromszáz kilométerrel távolabb, egyedül 

Laura szakadozott lélegzetvétele árulkodott arról, hogy ez mennyire ne-
héz neki.

– Andrea?
Andy New York-i zajoktól zsongó füle visszaállítódott az anyja hang-

jára.
Rák.
Andy próbált megszólalni, de nem jött ki hang a torkán. Ez sokk 

volt. Fájdalom. Bénító rémület, mert a föld hirtelen megszűnt forogni, 
és minden – a kudarcok, a csalódások, a New Yorkban eltöltött hat év 
borzalmai – eltávolodott, akárcsak egy szökőár visszahúzódó hullámai. 
Olyan dolgok kerültek felszínre, amelyeknek sosem lett volna szabad 
kiderülniük.

Az anyja rákos.
Lehet, hogy meghal.
Meghalhat.
– Szóval ott van a kemó, ami nem piskóta – mondta Laura. Hozzá 

volt szokva Andy elhúzódó hallgatásaihoz, és rég megtanulta, hogy ha 
ezt szóvá teszi, akkor sokkal valószínűbb, hogy kulturált beszélgetés 
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helyett veszekedni fognak. – Aztán mindennap beveszek egy tablettát, 
és kész. Az ötéves túlélési valószínűség több mint hetven százalék, úgy-
hogy igazán nincs miért aggódni. – Rövid szünet, hogy levegőt vegyen, 
vagy talán abban reménykedett, hogy Andy végre képes lesz megszó-
lalni. – Tökéletesen kezelhető az állapotom, drágám. Nem akarom, hogy 
aggódj. Csak maradj ott, ahol vagy. Úgysem tudnál tenni semmit.

Ebben a pillanatban felharsant egy duda. Andy fölnézett. Szo bor me-
re ven állt egy gyalogátjáró kellős közepén, és képtelen volt megmoz-
dulni. A telefon szinte égette a fülét. Már éjfél is elmúlt. A hátáról és a 
hónaljából olvadt vajként ömlött a verejték. Valahol gépi nevetés hang-
zott fel egy sitcomból, valahol csörömpölt néhány üveg, valahol pedig 
éles segélykiáltás harsant, amilyet Andy már a városba érkezése utáni 
első hónapban megtanult nem észrevenni.

De most már túl hosszúra nyúlt a hallgatása a telefonban.
– Andrea? – próbálkozott az anyja.
Andy kinyitotta a száját, de fogalma sem volt, hogy mit mondjon.
– Drágám? – próbálkozott ismét az anyja még mindig türelmesen, 

és még mindig abban a kedves stílusban, amelyet mindenkivel használt, 
akivel csak találkozott. – Ha nem hallanám az utcai zajokat, azt hinném, 
hogy megszakadt a vonal. – Újabb szünet. – Andrea, mondd, hogy meg-
értetted, amit mondtam. Nagyon fontos lenne.

Andy még mindig tátott szájjal állt. A csatornabűz, amely olyannyira 
jellemző volt erre a környékre, úgy tapadt meg orrjárata hátsó felében, 
mint egy darab túlfőzött spagetti, amelyet hozzávágtak a konyhaszek-
rényhez. Újabb dudálás. Újabb nő kiáltott segítségért. Újabb verejték-
csepp csorgott le Andy hátán, hogy aztán a bugyija pereme fölfogja. 
Amúgy is lyukas volt azon a helyen, ahol a hüvelykujja szokott lenni, 
amikor felhúzza.

Andy azóta sem tudta, hogyan volt végül képes megszólalni, de arra 
emlékezett, hogy mit mondott:

– Hazamegyek.
Nem volt nehéz felszámolni a városi életét. A három részmunkaidős 

állásából SMS-ben mondott fel, a metróbérletét pedig odaadta egy haj-
léktalan nőnek, aki először hálálkodott, aztán rikácsolva ócska ribanc-
nak titulálta. A bőröndbe csak a legszükségesebb holmik kerültek: a 
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kedvenc pólók, a bejáratott farmerek, és néhány könyv, amelyek nem-
csak a Belle Isle-ból New Yorkba való költözést élték túl, hanem a vá-
roson belüli öt különböző költözködést is, amelyek mindegyike egyre 
lepukkantabb albérletekbe vezetett. A kesztyűjére, a vastag kabátjára és 
a fülvédőjére nem lesz szüksége otthon. Még arra sem vette a fáradsá-
got, hogy kimossa, sőt, hogy egyáltalán lehúzza az ágyneműt, amelyben 
az öreg Chesterfield kanapén aludt. Hajnalban, nem egészen hat órával 
az anyja hívása után már a La Guardián volt. New York-i életének egy 
szempillantás alatt vége szakadt. Három fiatalabb és tehetségesebb la-
kótársát mindössze a hűtőben hagyott, félig megevett szendvicse és a 
következő havi lakbér rá eső része emlékeztette Andyre.

Ez három évvel ezelőtt volt, csaknem feleannyi ideje, amennyi időt 
New Yorkban töltött. Andy nem akarta ezt tenni, néha azonban mégis 
megnézte a volt lakótársai adatlapját a Facebookon. Neki ők voltak a 
mérce. Hozzájuk hasonlította magát. Az egyik középvezetői szintig ju-
tott egy divatblognál. A másiknak saját, méretre készített sportcipőket 
gyártó cége volt. A harmadik kokaintúladagolásban halt meg egy gaz-
dag férfi jachtján, Andy azonban időnként, amikor a segélyhívásokra 
válaszolt, és egy-egy tizenkét évessel hozta össze a sors, aki viccesnek 
találta, hogy felhívja a 911-et, és úgy tegyen, mintha molesztálnák, úgy 
gondolta, négyük közül ő a legkevésbé sikeres. 

Egy jacht, az ég szerelmére.
Egy jacht.
– Drágám? – Anyja rácsapott az asztalra, hogy felhívja magára a fi-

gyel mét. Az ebédközönség már megfogyatkozott, egy elöl ülő férfi azon-
ban dühös pillantást vetett rájuk az újságja mögül. – Hol jársz?

Andy ismét kitárta a karját, és körbemutatott az étteremben, de a 
gesz tus erőltetettnek tűnt. Mindketten pontosan tudták, hogy hol jár: 
kevesebb mint nyolc kilométerre onnan, ahonnan elindult.

Andy abban a reményben ment New Yorkba, hogy ott majd ra-
gyogni fog, de végül csak annyi fényt sikerült kibocsátania magából, 
mint egy öreg zseblámpának, amelyet a konyhafiókban felejtettek. 
Nem színész vagy modell akart lenni, nem az átlagos klisékre vá-
gyott. Sosem arról álmodozott, hogy sztár legyen. Ő egy sztár mellett 
akart lenni: személyi asszisztens, kávéhordó, kellékes, díszlettervező, 
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közösségimédia-menedzser, olyasvalaki, aki nélkül a sztár nem lehetne 
sztár. Sütkérezni akart a ragyogásban. Benne akart lenni a dolgok sűrű-
jében. Ismerni akart embereket. Azt akarta, hogy legyenek kapcsolatai.

Az egyik professzora a Savannah-i Művészeti Főiskolán jó kapcso-
latnak tűnt. Andy elkápráztatta őt a művészetek iránti szenvedélyével – 
legalábbis a fickó ezt mondta. A tény, hogy ezt az ágyban mondta, csak 
utólag szúrt szemet Andynek. Amikor a lány szakított vele, a férfi fenye-
getésnek vette, hogy Andy a karrierjére akar koncentrálni, s mielőtt még 
a lány megmagyarázhatta volna, hogy eszében sincs előnyt kovácsolni a 
férfi helytelen viselkedéséből, az szerzett neki egy díszlettervezői állást 
egy asszisztens asszisztenseként egy off-Broadway előadásnál.
Off-Broadway!
Az már csak egy köpés a Broadwaytől!
Andy mindössze kétszemeszternyire volt attól, hogy lediplomázzon 

színháztechnikus szakon, de összepakolta a bőröndjét, és úgy indult el a 
reptérre, hogy szinte vissza se nézett.

Két hónappal később a darabot levették a műsorról, annyira rossz 
kritikákat kapott.

Mindenki hamar talált új munkát más előadásoknál, kivéve Andyt, 
aki megtanulhatta, milyen az igazi New York-i élet. Volt pincérnő, ku-
tya   sétáltató, jelfestő, telefontartozás-behajtó, futár, faxgépkarbantartó, 
szend vics készítő, fénymásoló, végül pedig az a lúzer, aki egy félig meg-
evett szendvicset és egyhavi lakbért hátrahagyva visszamenekült a geor-
giai porfészekbe, ahonnan származott.

Mindössze a méltósága morzsáit hozta haza magával, és most azokat 
is anyjára fogja vesztegetni.

Fölnézett a tányérjából.
– Anya. – Meg kellett köszörülnie a torkát, mielőtt képes lett volna 

kipréselni magából a vallomást. – Szeretlek, amiért ezt mondod, de nem 
a te hibád. Abban igazad van, hogy én akartam hazajönni, de maradni 
más okok miatt maradtam.

Laura összevonta a szemöldökét.
– Más okok miatt? Hiszen imádtad New Yorkot.
Andy gyűlölte New Yorkot.
– Olyan jól elboldogultál odafönt.
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Valósággal fuldoklott.
– Az a fiú, akivel jártál, annyira beléd volt esve.
Ahogy minden második vaginába az épületben.
– Olyan sok barátod volt.
Egyikről sem hallott, amióta eljött onnan.
– Hm. – Laura fölsóhajtott. Úgy ismerte a lányát, mint a tenyerét. 

– Kicsim, te mindig valaki más akartál lenni. Különleges ember. Úgy 
értem, olyasvalaki, akinek különleges tehetsége van. Apád és az én szá-
momra mindig is különleges leszel.

Andy legszívesebben forgatni kezdte volna a szemét.
– Kösz.
– Igenis tehetséges vagy. És eszes. Sőt, okos.
Andy megdörzsölte az arcát, mintha így akarná kitörölni magát ebből 

a beszélgetésből. Tudta jól, hogy tehetséges és okos. A probléma csak az 
volt, hogy New Yorkban mindenki más is tehetséges és okos volt. Még a 
bodega pultjánál dolgozó fickó is viccesebb, gyorsabb és okosabb volt, 
mint ő.

– Semmi baj nincs azzal, ha az ember átlagos – folytatta Laura. – 
Az át lagos embereknek is lehet nagyon értelmes életük. Nézz csak meg 
engem. Az, hogy élvezed az életet, még nem jelenti azt, hogy kudarcot 
vallottál.

– Harmincegy éves vagyok. Három éve nem randiztam senkivel, van 
egy hatvanháromezer dolláros diákhitel-adósságom egy olyan képzésre, 
amit nem fejeztem be, és egy egyszobás lakásban élek az anyám gará-
zsa fölött. – Andy az orrán keresztül próbált meg levegőt venni, mert a 
hosszú lista szavakba foglalása egészen összeszorította a mellkasát. – 
A kérdés nem az, hogy mit tehetnék még, hanem az, hogy mi mindent 
fogok még elcseszni.

– Nem csesztél el semmit.
– Anya…
– Rászoktál a búskomorságra. Az ember könnyen hozzá tud szokni 

a dolgokhoz, különösen a rossz dolgokhoz. De innen már csak fölfelé 
ve zet az út. A padlóról már nem lehet lejjebb kerülni.

– Pincéről hallottál már?
– A pincének is van padlója.
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– Az a talaj.
– A talaj csak egy másik szó a padlóra.
– A mélypont hat lábbal a föld alatt van.
– Mért kell mindig ilyen morbidnak lenned?
Andy érezte, hogy már a nyelvén van a csípős válasz, de visszanyelte. 

A takarodó időpontjáról, a sminkelésről és a szűk farmerekről már nem 
vitatkozhattak az anyjával, úgyhogy a következő dolgokról vitatkoztak: 
Hogy a pincéknek padlójuk van. Hogy a vécépapírnak milyen irányba 
kell lejönnie a tekercsről. Hogy a villákat a fogukkal lefelé vagy fölfelé 
kell beletenni a mosogatógépbe. Hogy mi a helyes elnevezése a bevá-
sárlókocsinak. Hogy Laura rosszul ejti ki a macska nevét, amikor „Mr. 
Perkins”-nek szólítja, mert valójában Mr. Purrkinsnek hívják.

– Épp egy pácienssel foglalkoztam a minap, és nagyon furcsa dolog 
történt – mondta Laura.

Ezek az érdekesnek ígérkező témaváltások bevett szokásnak számí-
tottak köztük, amikor fegyverszünetet akartak kötni.

– Igazán furcsa dolog – ütötte tovább a vasat Laura.
Andy habozott, aztán biccentett az anyjának, hogy folytassa.
– Broca-afáziája volt, némi jobb oldali paralízissel. – Laura képzett 

be szédpatológus volt, és egy part menti nyugdíjasközösségben élt. A pá-
ciensei többsége már túl volt egy-egy szélütésen. – Az előző életében, 
azt hiszem, informatikus volt, bár ennek nem igazán van jelentősége.

– Mi volt annyira furcsa? – kérdezte Andy.
Laura elmosolyodott.
– Az unokája esküvőjéről mesélt nekem, és fogalmam sincs, mit akart 

mondani, de az jött ki a száján, hogy „kék antilopbőr cipő”, nekem pedig 
hirtelen beugrott egy emlék abból az időből, amikor Elvis meghalt.

– Elvis Presley?
Laura bólintott.
– ’77-ben tizennégy éves voltam, úgyhogy engem inkább Rod Stewart 

érdekelt, mint Elvis. Mindegy. Szóval ott voltak a templomunkban ezek 
a nagyon konzervatív, méhkasfrizurás nők, akik a szemüket is kisírták, 
hogy Elvis meghalt.

Andy úgy mosolygott, ahogy azok szoktak, akiknek nem esett le a 
poén.
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Laura ugyanúgy mosolygott vissza rá. Kemóagy, még ilyen sok idő-
vel a legutolsó kezelés után is. Egyszerűen elfelejtette, hová akart kilyu-
kadni.

– Csak egy kis érdekesség, ami eszembe jutott.
– A méhkasfrizurás nők egy kicsit képmutatók voltak, nem? – Andy 

megpróbálta felrázni egy kicsit az anyja emlékezetét. – Úgy értem, Elvis 
eléggé szexi volt, ugye?

– Nem számít. – Laura megpaskolta a lánya kezét. – Annyira hálás 
va gyok érted. És az erőért, amit akkor adtál, amikor beteg voltam. És 
azért, hogy még mindig ilyen közel állunk egymáshoz. Ez egy igazi 
ajándék, és én nagyon nagyra becsülöm. – Megremegett a hangja. – De 
most már jobban vagyok, és azt szeretném, ha a saját életedet élnéd. 
Azt szeretném, hogy boldog legyél, vagy ha ez nem sikerül, akkor leg-
alább megbékélj önmagaddal. És nem hiszem, hogy ez itt sikerülni fog. 
Bármennyire is szeretném megkönnyíteni a dolgod, tudom, hogy csak 
akkor fog menni, ha egyedül csinálod.

Andy először a plafonra emelte a tekintetét, aztán kipillantott az üres 
plázába, végül vissza az anyjára.

Laurának könnyes volt a szeme, és úgy csóválta meg a fejét, mintha 
le lenne nyűgözve.

– Fantasztikus vagy, tudod?
Andy erőltetetten felnevetett.
– Fantasztikus vagy, mert nincs senki, aki hozzád fogható lenne. – 

Laura a szívére szorította a kezét. – Tehetséges vagy, és gyönyörű, és meg 
fogod találni az utadat, drágám, és bármi történjék is, az lesz a helyes út, 
mert te fogod kitaposni magadnak.

Andynek összeszorult a torka, és könnybe lábadt a szeme. Olyan csönd 
volt körülöttük, hogy szinte hallotta, ahogy a vér áramlik az erei ben.

– Nos. – Laura felnevetett, ami egy másik jól bevált taktika volt arra, 
hogy tompítsa a pillanat érzelmességét. – Gordon szerint határidőt kel-
lene szabnom, hogy mikor költözz ki.

Gordon. Andy apja. Az ingatlanjogász, akinek egész élete határidők-
ből állt.

– De én nem fogok határidőt szabni neked. És ultimátumot sem adok 
– folytatta Laura.
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Gordon az ultimátumokat is szerette.
– Én csak azt mondom, hogy ha ez az életed – Laura a rendőrös, 

felnőttes egyenruhára mutatott –, akkor fogadd el, de ha valami mást 
akarsz csinálni, akkor csinálj valami mást. Még mindig fiatal vagy. Nincs 
jelzáloghiteled, és kocsirészletet se kell fizetned. Egészséges vagy. Okos 
vagy. Azt tehetsz, amit csak akarsz.

– De ott van a diákhitel.
– Andrea – mondta Laura. – Nem akarok vészmadár lenni, de ha to-

vábbra is csak csüggedten szaladsz a mókuskerékben, azon fogod kapni 
magad, hogy negyvenéves vagy, és belefáradtál az egészbe.

– Negyven – ismételte Andy azt a kort, amely évről évre egyre kö-
zelebb kúszott.

– Az apád azt mondaná…
– Vagy kakálj, vagy szállj le a biliről. – Gordon mindig azt mondo-

gatta Andynek, hogy kezdjen magával valamit. A lány sokáig az apját 
hibáztatta a saját letargiájáért. Ha az ember szülei mindketten ambició-
zus és sikeres emberek, akkor a lustaság egyfajta lázadás, nem? Andy 
makacsul és következetesen mindig a könnyebb utat választotta, hiszen 
a nehéz út olyan… nehéz.

– Dr. Oliver? – szólította meg egy idősebb nő Laurát. A körülmény, 
hogy megzavart egy csendes anya-lánya pillanatot, a jelek szerint elke-
rülte a figyelmét. – Betsy Barnard vagyok. Tavaly kezelte az édesapá-
mat, és csak meg akartam köszönni, hogy valósággal csodát tett vele.

Laura fölállt, és megrázta a nő kezét.
– Nagyon kedves, hogy ezt mondja, de a munka oroszlánrészét az 

édesapja maga végezte el – mondta, miközben átkapcsolt az Andy ál-
tal csak „gyógyító dr. Oliver üzemmód”-nak nevezett működésre, majd 
pedig nyitott kérdéseket tett fel a nő apjáról, akire nyilvánvalóan nem 
emlékezett, de a nő elől ezt ügyesen el tudta titkolni.

Laura Andy felé biccentett.
– Ez itt a lányom, Andrea.
Betsy különösebb érdeklődés nélkül szintén biccentett egyet, majd 

tovább sütkérezett Laura figyelmében. Andy anyját mindenki szerette, 
bármilyen üzemmódban volt is: terapeuta, barát, üzletasszony, rákbeteg, 
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anya. Egyfajta hajthatatlan kedvesség jellemezte, amelyet fanyar hu-
mora védett meg attól, hogy túl szirupos legyen.

Időnként – általában néhány pohár ital után – Andy is képes volt 
ugyanígy viselkedni idegenekkel, de amikor azok jobban megismerték, 
ritkán maradtak mellette. Talán ez volt Laura titka. Neki több tucat, sőt 
több száz barátja volt, de egyikük sem ismerte a lelke minden darabját.

– Ó! – Betsy gyakorlatilag felkiáltott. – Magának is találkoznia kell 
az én lányommal. Frank biztosan sokat mesélt róla.

– Hát persze, Frank sokat mesélt róla. – Andy látta a megkönnyebbü-
lést Laura arcán – már nem emlékezett a volt páciens nevére –, aki aztán 
hirtelen visszaváltott anya üzemmódba, és rákacsintott Andyre.

– Shelly! – Betsy hevesen integetni kezdett a lányának. – Gyere, is-
merkedj meg a hölggyel, aki segített megmenteni Papuska életét.

Egy szép, szőke lány csoszogott oda hozzájuk meglehetősen vona-
kodva, közben a vörös UGA-s pólója hosszú ujját rángatta. A mellka-
sán lévő fehér buldog ugyanolyan vörös színű pólót viselt. A lány látha-
tóan nagyon kellemetlenül érezte magát. Abban a korban volt, amikor 
az ember nem akarja az anyját, kivéve, ha pénzre vagy együttérzésre 
van szüksége. Andy még jól emlékezett, milyen érzés volt ez, és sok-
szor még most sem távolodott el annyira ettől az érzéstől, mint ameny-
nyire szeretett volna. Univerzálisan elfogadott igazság, hogy az anyád 
az egyetlen ember a világon, aki ha azt mondja: „Jó a frizurád”, te azt 
hallod: „Mindig szörnyű a frizurád, kivéve ezt a röpke pillanatot”.

– Shelly, ő itt dr. Oliver. – Betsy Barnard birtokló mozdulattal karolt 
bele a lányába. – Shelly idén ősszel kezdi a UGA-t, ugye, szívem?

– Én is a UGA-re jártam – mondta Laura. – Persze az még valamikor 
az őskorban volt.

Shelly láthatóan még kínosabban érezte magát, mikor anyja a kelle-
ténél némileg hangosabban nevetett az elcsépelt poénon. Laura megpró-
bálta oldani a feszültséget, és udvariasan kérdezgetni kezdte a lányt a 
szakjáról, az álmairól és a céljairól. Ez pontosan az a tolakodó kíváncsis-
kodás volt, amit az ember fiatal korában még személyes sértésnek vesz, 
felnőve azonban rájön, hogy a felnőttek valójában csak ezt az egy dolgot 
tudják megkérdezni tőlük.
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Andy lenézett a félig üres kávéscsészéjére. Indokolatlanul fáradtnak 
érezte magát. Éjszakai műszak. Képtelen volt megszokni, úgyhogy foly-
ton szunyókált, aminek az lett a következménye, hogy az anyja kamrá-
jából lopta a vécépapírt és a mogyoróvajat, mert soha nem jutott el bevá-
sárolni. Laura valószínűleg ezért ragaszkodott ma a szülinapi ebédhez a 
szülinapi reggeli helyett, mert akkor Andy visszahúzódott volna garázs 
fölötti barlangjába, és elaludt volna a tévé előtt.

Andy megitta kávéja maradékát, amely olyan hideg volt, mintha jég 
lett volna benne, aztán körülnézett. A fiatal pincérnő görnyedt háttal a 
telefonjába temetkezett, és rágózott.

Andy elnyomta a rátörő rosszindulatot, miközben felállt az asztaltól. 
Minél öregebb lett, annál nehezebb volt ellenállni a kísértésnek, hogy 
olyan legyen, mint az anyja. Bár visszagondolva be kellett ismernie, 
hogy Laura sokszor adott jó tanácsot: Húzd ki magad, különben har-
mincéves korodra fájni fog a hátad. Jó minőségű cipőt viselj, mert ha 
nem teszed, harmincéves korodra megfizetsz érte. Észszerű szokásaid 
legyenek, mert ha nem, harmincéves korodra megfizetsz érte.

Andy most harmincegy éves volt, és olyan sok mindenért kellett meg-
fizetnie, hogy gyakorlatilag csődbe ment.

– Maga zsaru? – A pincérnő végre fölnézett a telefonjából.
– Színház szakos voltam.
A pincérnő összeráncolta az orrát.
– Nem tudom, hogy az mit jelent.
– Akkor már ketten vagyunk.
Andy töltött magának még egy kis kávét, miközben a pincérnő to-

vábbra is gyanakvó oldalpillantásokat vetett rá. Talán az egyenruha mi-
att. A pincérnő úgy nézett ki, mint akinek biztosan van molly, vagy 
legalábbis egy zacskó fű a táskájában. Andy maga is bizalmatlan volt az 
egyenruhával szemben. Gordon szerezte neki ezt az állást, valószínű-
leg abban a reményben, hogy a lánya majd csatlakozik a rendőrség-
hez. Andy először undorodott a gondolattól, mert abban a hitben élt, 
hogy a zsaruk rosszak, de aztán megismert néhány valódi rendőrt, és 
rájött, hogy a többségük rendes ember, akinek ilyen pocsék munka ju-
tott. Aztán lehúzott egy évet diszpécserként, és elkezdte utálni az egész 


