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2. fejezet

Dél-Karolina, Charleston

Dora szorosan egymásba kulcsolt kezét az ölében pihen-
tetve ült ügyvédje irodájában. A légkondicionáló hősiesen 
küzdött a rekordokat döntő hőséggel, de a két ügyvéd és 
Cal még így is levették a zakójukat, és feltűrték az ing-
ujjukat. Dora volt az egyetlen nő a helyiségben, aki még 
mindig viselte a blézerét. Nem volt hajlandó páncéljának 
egyetlen kellékétől sem megválni, ráadásul lelki szemei 
előtt látta a szoknyája cipzárját összetartó biztosítótűt. Így 
a blézerét nem vette le, inkább a saját levében főtt, és majd 
felrobbant, amikor Cal ügyvédje, Mr. Harbison azt ecse-
telte, hogy a közös megegyezésben felajánlott összeg miért 
különösen méltányos. 

Dora alig tudta visszafogni magát, hogy dühében fel 
ne ugorjon. Méltányos? Az ajánlott összeg nem volt elég a 
megélhetésükhöz, és ami fontosabb, nem tudta volna be-
lőle fedezni Nate terápiáját. Saját ügyvédjére, Mr. Rosenra 
pillantott, remélve, hogy a férfi  legalább ránéz. Az ügyvéd 
határozottan megtiltotta neki, hogy közbeavatkozzon, és 
meghagyta Dorának azt is, hogy csak akkor válaszolhat, 
ha kérdezik. A férfi  a laptopja melletti papírhalomra bá-
mult, és folyamatosan jegyzetelte az elhangzottakat.

Frusztrációjában Dora a szemöldökét fi gyelmeztetően 
felhúzva Calre nézett. Leendő exférje végig a saját kezére 
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meredt. Még az irodába való belépésekor sem viszonozta 
neje pillantását. A tárgyalás teljes ideje alatt sem szólt hozzá, 
és nem nézett rá együttérzően vagy aggódva. Egyszer sem 
próbált szemkontaktust teremteni vele. Cal sosem volt az 
érzelmeit kimutatni akaró férfi , de a mai napon, az ügy-
védje irodájában határozottan közömbösnek mutatkozott.

Dora az elmúlt néhány hónapban nem találkozott 
Callel, csak akkor beszéltek, ha a szükség úgy hozta. Ami-
kor ma reggel besétált az irodába, meglepve tapasztalta, 
hogy a férfi nak eltűnt a pocakja, és jobban törődött a ki-
nézetével. A tipikusan déli hullámkrepp öltönyt viselte, és 
Dora alig hitt a szemének, amikor egy csokornyakkendőt 
pillantott meg Calen.

Ő maga próbálta megőrizni merev tartását és közöm-
bös arckifejezését, de az asztal alatt a lába meg sem állt. 
A faliórára nézett, amely majdnem delet mutatott. Elvi-
selte a kegyetlen reggeli meghallgatást mindkét ügyvéd 
részéről, akik ridegen felvázolták álláspontjukat. Most 
tértek rá a közös tulajdonaik tételes felsorolására. Végig-
követte a hosszú listát, ahogy az ügyvéd duruzsoló hangon 
felolvasta, ám amikor Cal képviselője rátért a Muir családi 
örökségre, felegyenesedett ültében, és kitört: 

– Nem!
Erre a szobában azonnal csend lett, és a három férfi  feje 

egyszerre feléje fordult.
– Biztosan csak valami félreértés lehet – jelentette ki. – 

Nem  osztjuk meg a családi antik örökséget! Cal és én már 
megegyeztünk abban, hogy ő kapja a saját családi bútora-
it, én pedig az enyémeket.

Mr. Harbison jóindulatú mosoly kíséretében felelt: 
– Attól tartok, Mrs. Tupper, az nem lenne sem igazsá-

gos, sem jogszerű.
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– Engem nem… – kezdte Dora, de nem folytatta, mert 
Mr. Rosen a kezét csillapítólag a karjára tette.

– Értse meg, minden vagyonukat közös szerzemény-
nek kell tekinteni – folytatta Mr. Harbison.

– A  legkevésbé sem! – kiáltotta Dora elvörösödve. – 
Nem érdekel, hogy jogszerű-e, közös szerzemény-e, vagy 
nevezze bárminek is – mondta emelt hangon –, a családi 
bútoraim az enyémek, és Cal azokat nem kaphatja meg. 
Ezt már megbeszéltük, megállapodtunk róla.

Cal dühéről az arcára kúszó pír árulkodott. 
– Dora, lehet, hogy erről már beszéltünk, de azt ko-

rai lenne megállapodásnak nevezni. Teljesen egyértelmű, 
hogy az többé már nem tekinthető fairnek.

Dora szeme összeszűkült a szavak hallatán. 
– Azért, mert mostanra már tudod, hogy egyes dara-

bok mennyit érnek. Felbecsültetted a bútoraimat. Elol-
vashattam a becslő által írt összegzésben.

– Ha csak pár száz dollárt érnének… – kezdte Cal. Az 
előtte lévő papírok között matatott, és arca még jobban 
elvörösödött. – De a Chippendale gyártmányú székek és 
kanapék, valamint az empire komód… már ez több, mint 
százezer dollárt ér. Az ezüst pedig még harmincat.

Dora elismerően felhúzta a szemöldökét. Kellemes 
meglepetésként érték az imént hallott összegek, de képte-
len lett volna elviselni annak a gondolatát, hogy az örök-
ségét árverésre bocsássák.

– Ez nem a pénzről szól. Nem akarom eladni a bútorai-
mat. Több nemzedéke a családom birtokában vannak. Ha 
én meghalok, Nate-re szállnak. Mi nem adunk el semmit, 
hanem mindent a következő generációra hagyunk.

– Kivéve akkor, ha kénytelenek vagyunk így tenni – 
jelentette ki Cal tömören. – És Nate kezelési költségeivel 
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együtt, valamint a házéval, amelyet annyira akartál, és ki-
derült, hogy csak emészti a pénzt, most már muszáj is így 
tenni.

– A  költségek nem új keletűek – vágott vissza Dora. 
– És hadd emlékeztesselek arra, hogy te legalább annyira 
akartad azt a házat, mint én! Láttad a benne rejlő hasznot. 
De korábban sosem gondoltál arra, hogy fel kellene újíta-
ni a házunkat. Nem hagytad, hogy bármibe is belefogjak. 
Szerinted elég jó állapotban volt ahhoz, hogy ott éljünk. 
Erre mi történik? Hirtelen elengedhetetlenné válik a fel-
újítás és a háztartási gépek cseréje.

Mr. Harbison megköszörülte a torkát, és közbevágott:
– Mrs. Tupper, szemmel láthatóan ez egy érzékeny 

téma önnek. A  felújítás mértéke minimális, csak a leg-
szükségesebbekre szorítkozik, hogy a ház hamarabb elad-
ható legyen. Végeredményben az, hogy többet kapjanak 
érte, mindkettejük érdeke.

Dorát a sírás kerülgette, és úgy próbálta csillapítani 
ajka remegését, hogy beleharapott. A szobában lévő férfi -
ak idegesen fészkelődtek a székükön, és egymásra néztek, 
a tekintetük pedig mintha azt tükrözte volna: „Mit is vár-
hatnánk tőle, hiszen csak egy nő.” Az érzelmei magukkal 
ragadták, nem tudta megőrizni a hidegvérét.

Természetes, hogy kimutatta az érzelmeit! Ezek az em-
berek olyan közönnyel osztozkodtak az ő személyes va-
gyonán, mintha csak a piacon kezdtek volna alkudozni 
egy kiló burgonyára. És ráadásul ő húzza a rövidebbet! 
Ekkor eszébe jutottak nagyi fennkölt szavai: „Te egy Muir 
vagy… A saját hajódat te kormányozod!” Ekkor határo-
zottan Cal ügyvédéhez fordult. Nem volt hajlandó elfo-
gadni a férfi  ultimátumát.

Dora ellentmondást nem tűrően Mr. Harbisonra nézett.
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– A tisztánlátás kedvéért, hadd mondjak valamit! Nem 
érdekel, hogy a ház eladásából mennyi jövedelem folyik 
be, és az sem, hogy mennyit érnek a vagyontárgyaim – je-
lentette ki, miközben megpróbált végig nyugodt hangon 
beszélni. – Nem válok meg a családi bútoroktól. Azok a 
családoméi. A nagyanyám mindezt írásba is adja, annyira 
pedig ismerheti Marietta Muirt, hogy biztos lehet abban, 
nem hagyja majd, hogy bármi kikerüljön a családból – 
mondta, majd hátradőlt a székében, és a kezét az ölébe 
ejtette. – Csak ennyit akartam mondani.

Mr. Harbison összeszorította a száját, a kijelentésben rej-
lő igazságot hallva nem nagyon vitatkozhatott volna. Calre 
nézett, aki alig leplezett frusztrációval Dorát bámulta.

– Értjük, Mrs. Tupper – felelte békítőleg Mr. Rosen, 
majd megigazította a szemüvegét, és Cal ügyvédjéhez 
fordult. – Azt javaslom, hogy ezt a dolgot külön-külön 
tárgyaljuk meg az ügyfeleinkkel, majd találkozzunk újra. 
Jelöljünk ki egy mindenki számára megfelelő időpontot.

Dora a kezét bámulta, miközben az ügyvédek tisztázták 
azt, amit ilyenkor szokás. Megviselték a megpróbáltatások, 
és nem volt hajlandó felnézni, nehogy Cal dühös pillantá-
sával kelljen szembesülnie. Amikor az urak végre felálltak, 
Dora is csatlakozott hozzájuk. A táskájáért nyúlt, miközben 
motyogott valamit az orra bepúderezéséről, majd kisietett a 
szobából, nehogy újra szembe kelljen néznie Callel.

Dél-Karolina, Summerville

A délutáni nap már kezdett alábukni a horizonton, ami-
kor Dora a dél-karolinai Summerville utcáit rótta autó-
jával. A  napfény beszűrődött a kocsija ablakaira ragasz-
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tott sötétítőfólián át, és bármerre nézett, mindenütt nyári 
virágok pompáztak a szivárvány minden színében. Dora 
mindig is otthon érezte magát a történelmi negyedben, 
ahol az utcák, a parkok és a kertek az általa olyannyira 
szeretett déli hagyományokat tükrözték. Sosem unta meg 
az elbűvölő kúriák látványát, a klasszicista építményeket 
és a szélesen terpeszkedő viktoriánus házakat. Cal családja 
generációkon át Summerville-ben élt, de őt az épületek-
ben rejlő időtlenség ragadta meg, és ösztönözte  arra, hogy 
itt telepedjen le. 

Dora nagyon elégedett volt magával, amikor a tíz évvel 
ezelőtti aukción sikerült „lecsapnia” erre a nagy, viktoriá-
nus házra. Igen vonzó környéken állt, ahol egyik felújított 
ház érte a másikat. Az ő otthonuktól nem messzire lévő 
ingatlan csillagászati összegért kelt el. Az egész szomszéd-
ság felbolydult, és ők Callel úgy érezték, nagyon büszkék 
lehetnek arra, hogy itt élnek majd. Dora és a férje nagyon 
fi atalon, reményekkel telve költöztek a házba, és biztosak 
voltak abban, hogy a változás szelét érzik maguk körül, és 
a meggazdagodás útjára léptek.

Mennyire naivak voltak, gondolta Dora elszomorodva, 
miközben elhaladt a különös, ugyanakkor vonzó boltokkal 
körülölelt főtér mellett, amely tavasszal megelevenedett az 
azáleák tömegében. Summerville erről a különös növény-
ről kapta a „virágok városa” nevet. Elhaladt a Szent Pál-
templom mellett, ahol a Női Misszió önkénteseként tevé-
kenykedett; majd a különleges építésű Timrod Könyvtárat 
is elhagyta, amelynek gyűjtőakciók keretében segített, és 
ahol órákat töltött el Nate oktatásával. Ez az ő közössége, 
az ő otthona volt. Ám ahogy a jól ismert, kanyargós uta-
kon járt, valahogy mégis kívülállónak érezte magát.

Éveket töltött azzal, hogy barátokra leljen a közösségben 
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és a templomban. Olyan embereket gyűjtött maga köré, 
akikről tudta, hogy számíthat majd rájuk, ha megszorulná-
nak. Mégis, amikor hivatalosan is autistának diagnosztizál-
ták Nate-et, a barátai másként kezdtek viselkedni. 

Elkezdte őket zavarni Nate viselkedése. A  gyerekek 
kiközösítették, a többi anyuka pedig nem hívta át a fi út 
játszani. Egy idő után Dora is felhagyott a próbálkozással. 
Végül pedig mindennel: az önkéntes munkával, a sporttal 
és a vendéglátással is. Csak egy hasonló gonddal küzdő 
szülő érthette volna meg a helyzetét.

Dora nagy levegőt vett, hogy visszanyerje lelki egyen-
súlyát, és a jelenre összpontosítson. Nem mintha bármire 
vagy bárkire számítottam volna, mondta magának. Elég jól 
elboldogulok egyedül is, nemde?

A blézere hajtókáján lévő korallkitűzőre nézett. A lát-
ványa megnyugtatta őt, mintha különleges erővel vértezte 
volna fel, illetve emlékeztette őt arra, hogy vannak, akik 
szeretik, akik valóban fontosak – nagyi, Lucille, Carson és 
Harper. Érezte, hogy a vállában lévő feszültség enyhül va-
lamelyest, ahogy a lelke mélyén gyakran dédelgetett bánat 
és az elutasítás tovatűnik. Kénytelen volt önállóan boldo-
gulni a világban. Az anyja, Cal, a nők, akikkel körülvette 
magát, csak elvettek mindent, de vissza semmit sem ad-
tak. Amikor segítségre lett volna szüksége, eltűntek. De 
talán most, gondolta, megcsillant egy reménysugár, a töb-
biekkel van remény a kölcsönösségen alapuló kapcsolat 
kialakítására.

Befordult a parktól távolabb vivő útra, amely a házá-
hoz vezető, hosszú felhajtóba torkollott. Már az utcára 
fordulva megpillanthatta a házukat. A  fehér viktoriánus 
épület egy aprócska, erdőben megbújó hídhoz hasonlóan 
rejtőzött a fák lombjai mögött, elbűvölően bájos, vörös 
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gúlatetőzetével, amelyet kifi nomult csecsebecsék ékesítet-
tek. A  tünékeny varázst azonban hamarosan megtörte a 
rideg valóság.

Mihelyst csökkent a távolság, a növényzet rejtekéből 
előtűnt a gyalázatos állapotban lévő, öreg ház. Évtizedes 
pattogzó festék, omladozó téglaalap, a benőtt indák súlya 
alatt megrogyó verandaoszlopok. Ezeket a hibákat nem 
lehetett álmokkal elkendőzni. Dora a ház elé hajtott, és 
leállította a motort. Ült az izzasztó hőségben, és az óriási, 
fehér, viktoriánus építményt bámulta. Az egykori lelke-
sedésnek írmagja sem maradt benne. Csak elkeserítette 
mindaz, amit megpillantott. Már nem a lehetőséget látta 
benne. Bármerre nézett, penészfoltok éktelenkedtek min-
denütt – beszivárgott az alapba, és felkúszott a tetőszer-
kezetig. Dorának rá kellett döbbennie, hogy bármennyi 
erőfeszítést tesz is, ezt nem tudja helyrehozni. 

Ahogy a házasságát sem. Túl egyértelmű és fájdalmas 
volt a hasonlóság, ha tehette, nem igazán gondolt rá.

Nehéz szívvel nyúlt a bevásárlószatyorért, a behűtött 
üveg borért és a doboz sült csirkéért, amelyeket az ügy-
védtől idefelé tartva vett. Úgy érezte, leszívták minden 
energiáját, és alig tudta felvonszolni magát a bejárati ajtó-
hoz vezető lépcsőn. A zár sem adta meg magát könnyen, 
de végül kinyitotta az ajtót, és megcsapta arcát a belülről 
kiszökő forróság. Elkedvetlenedett, a válla előreesett.

– Hány katasztrófával kell még ma szembenéznem? – 
nyögte, és próbálta az eszébe vésni, hogy ki kell hívnia a 
légkondicionáló-szerelőt. Egy újabb tétel az egyre hosz-
szabb tennivalólistán.

A házban síri csend honolt. A mesteremberek mára már 
befejezték a munkát, de a festék és a lakk nehéz illata még 
érződött a levegőben. A napfénypászmákban látszottak a 
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szállongó porszemcsék, amikor Dora körbejárt, hogy el-
lenőrizze, miként haladnak a munkálatok. Az antik bú-
torokat, amiket ő és Cal örököltek, a renoválandó szobák 
közepén, egy kupacba halmozták. A tapétát leszaggatták, 
és a gipszkarton falakat elkezdték kijavítani. Az elkorhadt 
ablakpárkányok cseréje megkezdődött. Még sok mindent 
kellett helyrehozni, de a kezdeti munkálatokat látva a 
helyzet már nem tűnt olyan reménytelennek.

A javítások látványa keserédes érzéssel töltötte el Dorát. 
Mindig is a ház felújításáról álmodozott, arról, hogy ki-
festet, vidám mintájú tapétát rakat fel, áthúzatja a búto-
rokat, és szép új konyhai gépeket vesz. Több mappát is 
megtöltött a magazinokból kivágott képekkel, de Cal azt 
mondta neki, hogy nincs pénzük a gépek és a vízvezetékek 
cseréjére. Dora évekig könyörgött a férjének ezekért, és 
noha most megkezdődtek a munkálatok, ő már nem lesz 
itt, hogy kiélvezze az új lakás szépségét. 

Az ügyvédek egyértelművé tették számára, hogy a há-
zat – amilyen hamar csak lehet – eladják, neki pedig össze 
kell pakolnia, és el kell költöznie.

Dora hirtelen úgy érezte, hogy a hőség megrohanja, és 
a párás levegőjű ház a fejére omlik. Nem kapott levegőt. 
Letépte magáról a testére feszülő kosztümöt, majd, hogy 
ne csak néhány konyhaablak legyen nyitva, az étkezőtől 
a nappalin át mindenhol kinyitotta a nyílászárókat. Az 
ablakkeret is magába itta a sok nedvességet, és nem akart 
kinyílni. A Dorát fűtő düh, amely az ügyvédi irodában 
történtek óta gyülemlett benne, és amely ellen semmit 
sem tehetett, ezúttal erőt adott neki. Nyögött, izzadt és 
szitkozódott, a tenyerével ütve az ablakkereteket, amíg 
a makacs nyílászárók végre meg nem adták magukat. 
Mindegyiket szélesre tárta. 
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Egy pillanatig csak állt ott, a friss levegőt belélegezve, és 
hagyta, hogy a szívverése lelassuljon. Ekkor megfordult, és 
ismét látnia kellett, mekkora felfordulás van a házban. Az 
ügyvédi irodában történtek megrázták őt. Ahogy a falnak 
támaszkodott, az jutott az eszébe, hogy ő maga is olyan, 
mint ez az öreg ház. Az állandóan fent lévő mosolyálarc 
mögött kezdett szétporladni.

Dorát úgy nevelték, hogy elhiggye, ha betartja a déli 
szépségek által kötelezőnek tartott játékszabályokat – 
amelyek a jól nevelt és főként jó családból származó déli 
hölgyekre vonatkoztak –, akkor az élete maga lesz a való-
ra vált tündérmese, mintegy folytatásaként az anyja vagy 
a nagyanyja által megélteknek. Ezek az íratlan szabályok 
szigorú példamutatással anyáról lányára, illetve lányuno-
kára, nemzedékről nemzedékre szálltak. 

Így Dora sem tett mást, mint hogy ezek szerint élte az 
életét. Mindig jó kislány volt, bálba járt, és kötelességtu-
dóan köszönőleveleket írt. A társasági életbe a Szent Cecí-
lia-bálban vezették be, ahol fehér ruhát viselt. Kisvártatva 
pedig hozzáment egy feltörekvő ifj úhoz, egy jó nevű déli 
család sarjához. Jó feleséghez méltóan támogatta a férje 
karrierjét, és önkénteskedett a helyi közösségben, valamint 
a templomban. Végül pedig, sokévnyi hiábavaló próbál-
kozás után, életet adott a „trónörökösnek”. Dora azt hitte, 
hogy a tökéletes élet csak egy karnyújtásnyira van tőle.

Milyen bolond voltam!, átkozta magát, és arcát a kezébe 
temette. Minden elvárása csak illúzió volt. És azok az ál-
lítólagos szabályok… Mekkora képmutatás az egész! Netán 
köszönőlevelet kellene írnia Calnek a felajánlott alamizs-
náért?! 

Dora a nappaliban egymásra pakolt és fóliával leterített, 
régi bútorokra nézett. Igen, lehet, hogy a ház bármikor 
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összedőlhet, és a bútorokra tényleg ráfér némi restaurálás, 
de ezek mind az övéi. A bútorait, a porcelánját és az ezüst 
étkészletét kincsként őrizte, nagyon fontosak voltak neki. 
A  családi élet folytonosságát, a generációról generációra 
öröklődő hagyományokat jelképezték. Miért kellene meg-
válnia tőlük, hiszen most van rájuk a legnagyobb szüksége!

Ráadásul nem ő rúgta fel a házasságukat!
Még hogy érzelgős! Egy frászt!, gondolta mérgesen, ahogy 

bement a konyhába. Felkapta a gyorséttermi csirkét, amit 
útközben vett, és feltépte a zacskót. A gőzölgő, zsíros fi -
nomság illata megcsapta az orrát, amitől összefutott a nyál 
a szájában. Bűntudata támadt, amikor kivett egy rántott 
combot. Harper és Carson biztosan kiselőadást tartaná-
nak neki, ha látnák, hogy ezt eszi. Dora megrázta a fejét, 
hogy lelki szemei elől elhessegesse rosszalló arckifejezésü-
ket. Hadd legyenek dühösek! A pokolba a diétával és az 
alakjával! Ma este igazán megérdemel egy kis kényezte-
tést. Becsukta a szemét, és beleharapott a hizlaló ételbe, 
majd nagyot nyelt. Még egyet harapott, de nem ízlett neki 
a falat. Dora tudta, hogy az étel egy időre eltelíti majd, de 
nem fogja enyhíteni a benne lakozó éhséget. 

Alig nyelte le az első falatokat, amikor megszólalt az 
ajtócsengő. Dora a hangra az ajtó felé fordult, és azon 
tanakodott, hogy kinyissa-e. Vágyakozással tekintett a 
tányéron köretként lévő sajtos makarónira, majd egy le-
mondó sóhaj kíséretében letette a csirkecombot. Nem az 
az ember volt, aki nem nyit ajtót, ha csöngetnek, vagy 
nem veszi fel a csöngő telefont. Szalvétájával megtörölte 
a száját, és az ajtóhoz sietett. Nem számított arra, hogy 
Callel találja szemben magát.

Dora szíve rögvest hevesebben vert, és beletúrt a hajába. 
Cal már levette a csokornyakkendőjét és a hullámkrepp 
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zakót, amelyet az ügyvédi irodában viselt. Nyugodtan és 
lazán állt ott feltűrt ujjú, fehér ingében, egy üveg borral a 
kezében, mafl a félmosollyal az arcán.

– Cal, mi a fenét keresel itt?
– Csak gondoltam, beugrom megnézni, hogy vagy. 

A mai nap után… úgy véltem, talán beszélgethetnénk – 
mondta, mintegy békepipaként felemelve a borosüveget.

Dora hidegen mérte végig őt, noha a szíve hevesen ka-
lapált.

– Szerinted nem mondtál már eleget mára?
– Az ügyvédek beszéltek helyettünk – válaszolta a fe-

jét ingatva. – Úgy gondoltam, mi is megérdemlünk egy 
esélyt.

Dora alig hitt a fülének. Talán rosszul ítélte meg Calt? 
Még mindig tétovázva fogta a kilincset.

– Nem hinném, hogy beszélgetnünk kellene az ügyvé-
deink nélkül – vágta rá élesen.

– Ezt sugallják nekünk, hiszen óradíjat számítanak fel, 
hogy helyettünk beszélgessenek.

Dora erre csak bólintott.
– Az összes hullámvölgyünk ellenére – folytatta Cal – 

mindig próbáltunk fairek lenni egymással, igyekeztünk 
józanul gondolkodni. Miért hagynánk fel ezzel? Tegyük 
félre a nézeteltéréseinket, és találjunk egy értelmes meg-
oldást – nevetett fel kissé fölényesen –, így megspórol-
hatnánk több ezer dollárt! Ráadásul – tette hozzá lassan 
szélesedő mosollyal – sok idő telt el azóta, hogy utoljára 
beszélgettünk. – Amikor még erre sem kapott választ, hoz-
zátette: – Legalább megpróbálhatnánk. Mit szólsz hozzá?

Dora hosszan nézte a férjét. Calhoun Tupper nem volt 
jóképű férfi , amikor hozzáment, de esetlen kinézete idővel 
sokat változott. A férfi ak közül néhányan ilyen szerencsés 
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génekkel születnek. Tagadhatatlan déli sármja volt az, 
amivel egykor megfogta őt. A  férfi  most épp ezt vetette 
be, hogy célt érjen.

– Csak az jár a fejemben, hol lennénk akkor, ha ezt az 
ajánlatot egy évvel ezelőtt teszed – jegyezte meg Dora en-
gedékenyebb hangnemben. – Vagy akár fél évvel ezelőtt, 
ahelyett hogy fogod magad, és kisétálsz az ajtón.

Calben volt annyi jó érzés, hogy erre kissé szégyenkező 
arckifejezést vágjon.

– Talán igazad van. 
Dora végigmérte az előtte álló férfi t, aki olajágat kínált 

neki, ő pedig azt kívánta, bárcsak hihetne neki, és elfo-
gadhatná azt. Még mindig a férje volt, a fi a apja. Tudta, 
mit kell mondania, hogy célt érjen, de Dora olyan ke-
mény leckét kapott az ügyvédi irodában, amelyet nehezen 
tudott megemészteni. Így gyakorlatias természete kereke-
dett felül, és fennhagyta a pajzsát. Kitárta az ajtót, és hű-
vösen a házba invitálta a férjét. A saját házukba – javította 
ki magát gondolatban –, legalábbis addig, amíg a bíróság 
másként nem ítél. 

Férje ismerős alakját követte az előszobán át a konyha 
irányába. Dora azon töprengett, a férfi  hányszor tette már 
meg ezt az utat, a munkából hazatérve. Ilyenkor szokta 
meglazítani a nyakkendőjét, letenni az aktatáskáját, meg-
paskolni az arcát, és kinyitni a hűtőt egy sörért. Ma este 
viszont bort hozott. Ezt valójában ő szerette. Cal otthono-
san mozgott a konyhában: elővette a fi ókból a dugóhúzót, 
Dora pedig kivette a hűtőből azt a fürt magmentes szőlőt, 
amelyet még korábban vett. Miközben a mosogatóban 
megmosta a gyümölcsöt, csak nézte, ahogy Cal szakszerűen 
betekerte a dugóhúzót, majd egy kis pukkanás kíséreté-
ben kihúzta a dugót. 
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A bort és a szőlőt a nappaliba vitték, felhajtották a ta-
karófóliát, hogy az asztalhoz ülhessenek. Esteledett, ár-
nyékok táncoltak a falon. Dora felkapcsolt néhány kisebb 
lámpát. Félhomály telepedett a szobára, de a hangulat 
cseppet sem tűnt romantikusnak vagy megbékélést sejte-
tőnek, sokkal inkább furcsának. Dora leült, és azon tűnő-
dött, hogy milyen különös is itt ülni azzal a férfi val, akivel 
oly sok évet élt együtt – mégis mintha idegenek lennének 
egymás számára.

– Nem működik a légkondicionáló – jelentette ki Cal 
a nyilvánvaló tényt.

– Igen, holnap felhívom a szerelőt.
– Reménykedjünk, hogy nem kell az egész rendszert 

kicseréltetni. Már legalább húszéves.
Calnek nem kellett hozzátennie, hogy ezt is fel kell ír-

niuk a listára, hiszen mindketten tisztában voltak azzal, 
hogy a másik ugyanerre gondol. Hátradőlt a székében, és 
a tekintetét körbejártatta a szobán.

– Úgy tűnik, a festők már munkához láttak.
– Eddig még nem álltak elő semmi meglepővel, de ami 

késik…
– Jó, hogy a tetőfedők is dolgoznak.
Amikor erre Dora csak bólintott, a férfi  hozzátette: 
– Tudod, hogy a körmükre kell nézned, ugye? Ha hagy-

juk őket, akkor sosem végeznek, mi pedig olyan hamar 
piacra akarjuk dobni a házat, amilyen hamar csak lehet.

– Aha.
– És ott van még a kert – folytatta a férfi . – Az ingatlan-

ügynök külön kiemelte, hogy arra is fi gyeljünk. Teljesen 
elburjánzott. Azt sem teljesen értem, hogy mi szükség volt 
arra a pillangókertre. Mostanra már teljesen benőtte a gaz.

– Nate miatt – felelte Dora felháborodva, amiért a 
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férfi  erre nem emlékezett. – A környezetismeret-óráihoz 
kellett, nem emlékszel? Teljesen odavolt a hernyókért, a 
pompás királylepkékért, a fecskefarkú pillangókért és a 
golgotavirág-lepkékért. Behozta őket a házba, és megfi -
gyelte, ahogy bebábozódnak, majd pillangóvá válnak.

Cal felhorkant. 
– Drága órák voltak, és mostanra már egy dzsungel van 

odakint! Hagytad elburjánzani az egészet!
– Ezzel nem sokat segítesz, Cal – mondta Dora csen-

desen.
– Az ingatlanos szerint valamit csinálnod kell vele, 

hogy jobban nézzen ki. Bármit, csak olcsó legyen. Vegyél 
fel valakit, aki levágja a füvet!

Dora a kezében szorongatta borospoharát, kortyolgatta 
a borát, és nem szólt egy szót sem.

– Nate hogy viseli a felújítással járó felhajtást?
– Nincs itt – válaszolta Dora, és örült, hogy a férfi nak 

végre eszébe jutott, hogy a fi uk után érdeklődjön.
– Akkor hol van? – kérdezte Cal, akit meglepetésként 

ért az iménti válasz.
– Nagyinál van, Sea Breeze-ben. Ott töltjük a nyarat.
– A  teljes nyarat?! – kérdezte a férfi  elképedve. – Ezt 

mégis mikor döntötted el?
– A múlt hónapban. Szóltam neked, hogy elmegyünk.
– Igen, arról, hogy a nagyanyád születésnapját ott töl-

titek, de arról nem, hogy az egész nyarat is.
– Nagyi meghívott minket – jelentette ki, idézőjelet 

mutatva a meghívott szónál –, hogy töltsük ott a nyarat. 
Valójában – tette hozzá nevetve –, közölte velünk, vagy 
ott nyaralunk, vagy kitagad minket az örökségünkből.

Dora alig tudta megállni, hogy el ne nevesse magát a 
férfi  megdöbbent arckifejezése láttán. Eszébe jutott, hogy 
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a testvérei ugyanilyen képet vágtak, amikor nagyi közölte 
velük a hírt. 

– A  vén boszorkány – mondta Cal. – Ha a vélemé-
nyemre vagy kíváncsi, ez eléggé meredek. Még tőle is. 
Hogyan juthatott az eszébe, hogy összepakoltok, és ott 
töltitek a nyarat, mint kislány korotokban? A  testvéreid 
dolgoznak, neked pedig… neked pedig dolgod van, itt, a 
házban. Az itteni teendőkkel mi lesz? – mutatott körbe. – 
Ezt nem hagyhatod itt!

Dora érezte, ahogy a parancsszót hallva egész testében 
megfeszül. Először is semmibe veszi a Nate-tel kapcsolat-
ban tett erőfeszítéseit, most meg parancsolgat neki? Eszé-
be jutott nagyi intelme a Muirokat jellemző lelkületről, és 
dacosan felszegte az állát.

– Megfeledkezel arról, Cal, hogy ha kedvem tartja, ösz-
szepakolhatok, és elmehetek. Többé már nem kell tájékoz-
tatnom téged semmiről, vagy kikérnem a véleményedet. 
A velünk kapcsolatos dolgokat illetően, a saját döntésed 
nyomán, már semmi sem ugyanaz, mint régen.

Ekkor egy pillanatra megállt, mert észrevette, hogy a 
férje összeszorítja a száját, és elvörösödik. Mintha bárme-
lyik pillanatban fel tudna robbanni. Végül Cal összeszedte 
magát, és a torkát megköszörülve ennyit mondott:

– Dora, légy észnél…!
– Teljesen észnél vagyok – mondta a nő egy magára 

erőltetett mosoly kíséretében. Tudta, ismét közel került 
ahhoz, hogy magával ragadják az érzelmei. Kihúzta magát 
ültő helyében, és minél közömbösebben próbálta elma-
gyarázni Calnek a döntését.

– Teljesen átgondoltam. Mindennél logikusabbnak 
tűnik számomra, hogy Nate-tel együtt Sea Breeze-ben 
lakjunk, miközben itt folynak a felújítások. Az emberek 
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egész nap itt sürögnek-forognak. Gondolj csak bele, ho-
gyan hatnának Nate-re a furcsa szagok, az állandó kopá-
csolás és a hőség. Azon is kiborulna, hogy egész nap ide-
genek mászkálnak körülötte. Szerencsénk van, hogy Sea 
Breeze-ben lakhatunk. Természetesen semmi akadálya 
annak, hogy te itt lakj a házban a felújítás ideje alatt. Csak 
hogy szemmel tartsd a dolgokat – tette hozzá negédes mo-
sollyal. Tessék, egyáltalán nem az érzelmeim irányítanak, 
gondolta élvezkedve.

Cal arca megfeszült, de nem felelt semmit. Dora így 
folytatta:

– Ráadásul fontos lenne, hogy nagyival és a testvéreim-
mel is eltöltsek egy kis időt. Nagyi el akarja adni Sea Breeze-t. 
Ez az utolsó lehetőségünk arra, hogy együtt legyünk. 

Cal szúrós szemmel nézett rá. 
– El akarja adni Sea Breeze-t?
Dorát nem lepte meg, hogy ez a kis információmorzsa 

felkeltette a férje érdeklődését. Sea Breeze az aktuális piaci 
viszonyokat nézve milliókat ért.

– Igen.
– Biztosan nagyon jó áron tudja majd eladni. 
Dora alig láthatóan vállat vont. Lelki szemei előtt látta, 

amint a férfi  szeme előtt ott villódznak a dollárjelek.
– Most már értem, miért döntöttél úgy, hogy ott ma-

radsz – mondta. – Nincs munkád. Ne húzd fel magad! 
– tette hozzá, a kezét védekezően felemelve. – Úgy értem, 
valódi állásod, egy irodában. Amit viszont nem értek, 
hogy a testvéreid hogyan tudják megoldani a dolgot. Egy-
általán, hogyan állhat fel valaki, és hagyhatja ott a mun-
káját három hónapra? Még nekik is…

Cal sosem volt nagy véleménnyel a féltestvéreiről, pe-
dig alig ismerte őket.
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– Az időzítés a fontos. Carson tévésorozatát nem foly-
tatják, így ő éppen munkát keres. Neki nagyon jól jött, 
hogy három hónapig nem kell lakbért fi zetnie.

– Neki miért lennének gondjai? A Hollywoodban dol-
gozókat állítólag nagyon jól megfi zetik.

– Engem is meglepett, de Carsonnak nincs pénze. Iga-
zából teljesen le van égve.

Meglepetésében a férfi  elégedetten felkacagott. Calt 
mindig is érzékenyen érintette, hogy közel sem keresett 
annyit, mint gyermekkori barátai. Előreléptetésben és fi -
zetésemelésben sem igazán reménykedhetett.

– És mi van Hadley-vel? Neki valójában dolgoznia sem 
kellene.

– Harpernek hívják – javította ki Dora. Nagyon zavar-
ta, hogy a férfi  még ennyit sem tud megjegyezni. Tény, 
hogy Harperrel nem álltak közel egymáshoz, de az, hogy 
nem tudta a nevét, igazán nevetségessé tette. – Nem em-
lékszel, hogy apa mindnyájunkat a kedvenc déli íróiról 
nevezett el?

– Ez igaz – mondta a férfi  vontatottan, mintha egy vicc 
poénját próbálná felidézni. – Hogy is van? Lássuk csak… 
Harper Lee, Carson McCullers és… – mutatott tettetett 
udvariaskodással Dorára – Eudora Welty.

Cal lecsippentett egy szem szőlőt a fürtről, és egy pilla-
natig a két ujja között tartotta. 

– Parker Muir, a nagy író. Ahhoz képest, hogy az apá-
toknak egyetlen könyve sem jelent meg, túlontúl pate-
tikus ez a gesztus, nem? – kérdezte, és a szájába dobta a 
szőlőszemet.

Dora elpirult a férfi  szavai hallatán. 
– Egyáltalán nem – kelt az asszony az apja védelmé-

re. – Szerintem inkább a műveltségét bizonyítja, és van 
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benne valami a déliekre jellemző sármból – jelentette ki, 
majd a borospohara után nyúlt, mintha abból próbálna 
bátorságot meríteni.

Cal alig láthatóan megvonta a vállát. 
Dora érezte, hogy rögvest megváltozott a hangulat. 

A felszín alatt új keletű feszültség készült utat törni ma-
gának.

– És Nate hogyan boldogul Sea Breeze-ben? – kérdezte 
a férfi  vontatottan. – Őszintén meglep, hogy magára tu-
dod hagyni. Nem volt probléma ebből?

Dora a legszívesebben azt felelte volna: Ha vetted volna 
magadnak a fáradságot, hogy meglátogass minket az elmúlt 
pár hétben, akkor tudhatnád. De úgy döntött, inkább a 
megkezdett úton halad tovább: 

– A körülményekhez képest jól.
– A körülményekhez képest? Ezt nem értem.
– Hosszú történet.
Cal türelmetlenül sóhajtott egy nagyot. Dora úgy dön-

tött, röviden összefoglalja számára az elmúlt időszak ese-
ményeit, hiszen tudta, hogy képtelen hosszú ideig kon-
centrálni, ha a család kerül szóba, még akkor is, ha épp a 
fi áról van szó.

– Nate megszeretett egy delfi nt a mólónál. Tudod, 
milyen, amikor valami felkelti az érdeklődését. Tanulmá-
nyozta a delfi neket, vég nélkül beszélt róluk, és nagyon sok 
időt töltött Carsonnal, az öbölben úszkálva – mondta, és 
mosolyt csalt az arcára, ahogy felidézte Nate vidámságtól 
ragyogó arcát, amikor a vízben lehetett a delfi nnel. – Ó, 
Cal! Bárcsak láthattad volna őt úszni! Olyan erős lett, és 
szépen lebarnult. Olyan helyes kisfi ú… Nagyon élvezte.

– Ez tényleg nagy változás. Eddig mindig úgy kellett 
beimádkozni a vízbe.
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– Én is emlékszem – jegyezte meg Dora, majd rátért a 
történet rázósabb részére. – Szeretett halat fogni Palack-
nak, de ez okozta a problémát. A  balesetet. Odacsalta 
az állatot a mólóhoz. Az meg teljesen belegabalyodott a 
horgászzsinórokba. Ó, Cal, szörnyű volt! – mondta, és 
lehunyta a szemét, ahogy lejátszódott előtte, amint a zsi-
nórok mélyen a delfi n testébe vágtak minden alkalommal, 
amikor feljött levegőt venni.

– Elpusztult az állat? – kérdezte a férfi .
– Ezt még korai lenne megmondani. Carson utána-

ment Floridába, egy rehabilitációs központba. Aggódom 
amiatt, hogy mi lesz Nate-tel, ha elpusztul a delfi n – rázta 
meg a fejét. – A baleset óta bezárkózott a szobájába, és 
azokkal az átkozott videojátékokkal játszik. Nem hajlan-
dó kimozdulni vagy úszni az öbölben. Attól tartok, hogy 
az egyik rossz időszakát éli. 

– Sosem voltam valami nagy segítség az ilyen időszakai-
ban – ismerte be Cal.

– Legalább megpróbálhattad volna – mondta Dora 
élesen.

Dora meglepetésére a férfi  beismerően bólintott. 
– Tényleg lehettem volna ilyenkor egy kicsit türelme-

sebb vele.
Dorát teljesen meglepte a férje reakciója. Cal eddig so-

sem ismerte be, hogy nem törődött a fi ával eleget. 
– Még csak kilencéves. Rengeteg időd lesz még, hogy 

áthidald a közöttetek tátongó szakadékot.
– Ebben igazad lehet.
Egy pillanatra Dora kezdett reménykedni. Talán van 

még arra mód, hogy megbirkózzanak ezzel, és egy család-
ként éljenek tovább. Tartoznak annyival Nate-nek, hogy 
legalább megpróbálják. Már a nyelvén voltak a szavak, 



43

amikor Cal hirtelen megszólalt, de a hangja az aggódó 
apáéból hivatalossá és feszültté vált.

– De az igazat megvallva, Dora, nem ezért jöttem ide – 
jelentette ki, a nő válla felett elnézve.

Az asszony szíve a torkában dobogott, és kipirult az 
arca. Noha tudta, hogy ezzel hibát vét, egy pillanatra le-
engedte a pajzsát, és abba a hitbe ringatta magát, hogy 
a férfi  talán megváltozott. Persze azzal is tisztában volt, 
hogy a férfi  éppen ennek a pillanatnyi védtelenségnek a 
kihasználására és lábbal tiprására készül.

– Értem – mondta kimérten. – És miről akarsz akkor 
beszélni?

Ekkor Cal a borospoharát kezdte mustrálni, mintha a 
bölcsek kövét vizsgálgatná. Kis idő múlva összekulcsolta a 
kezét az asztalon, és Dora szemébe nézett.

– Azért jöttem, hogy felajánljam a közös megegyezéses 
válást.

– Közös megegyezés? – ismételte meg a nő, fel sem fog-
va a szavak jelentését.

– Igen – válaszolta Cal kissé előredőlve, és elkezdett 
kimérten, a szavait megválogatva beszélni, mintha az egé-
szet előre betanulta volna.

Ez Dorát sokkal jobban megrémítette, mint ha a düh 
vulkánként tör fel belőle.

– Nos, egy válásnak nem kell feltétlenül „aki kapja, 
marja” alapon történnie. Az ügyvédi irodában ma reggel 
láthattad, hogy mennyi feszültség és harag tud felgyülem-
leni. A válás békés is lehet, ha a válófélben lévők nyíltan 
beszélnek az elvárásaikról és a kívánságaikról, és a köztük 
lévő ellentéteket egymás között próbálják megoldani.

– A válófélben lévők – ismételte meg hitetlenkedve a 
nő, felháborodva a férfi  tettetett távolságtartásán. – Az is-
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ten szerelmére, Cal! Ez úgy hangzik, mintha egy reklám-
ból léptél volna elő. A válófélben lévők? Rólad és rólam 
van szó!

– Rendben – válaszolta kissé mérgesen a férfi , és hátra-
dőlt a székén.

– Folytasd, hallgatlak!
– Alapvetően te és én közösen fogjuk kidolgozni a rész-

leteket – jelentette ki már nem annyira hivatalos hangon –, 
nem pedig az ügyvédek. Ha őket bízzuk meg, hogy oldják 
meg a gondjainkat, az az örökkévalóságig is eltarthat, és 
egy vagyont kell nekik fi zetnünk. Emlékezz csak vissza, 
mi történt ma! A te ügyvéded az orránál fogva vezette az 
enyémet. Kezdett elfajulni az egész. Véleményem szerint 
mi magunk is ki tudnánk dolgozni egy megállapodást, 
amelyet az ügyvédeinkkel átnézetnénk, és így akár bará-
tok is maradhatnánk. Én ezt szeretném, te nem? Ez jobb 
lenne Nate-nek is, ugye?

Most, hogy Cal végképp kipukkasztotta Dora önámítá-
sának buborékát, az asszony végig tudta hallgatni a mon-
dandóját, és látta azt a mázat is, amivel a férfi  az egészet 
bevonni igyekezett. Az ő ügyvédje megvezette Calét. Na 
persze, épp az ellenkezője történt!

– Nem hinném, Cal – válaszolta közömbös hangon. – 
Hallottam, hogy mit ajánlottál ma. Ha ez az elképzelésed 
arra, hogyan oldjuk meg a dolgainkat, akkor a megállapo-
dást sutba vághatod – jelentette ki édes mosollyal az ajkán. 

Cal menten elvörösödött. 
– Szóval akkor így játszunk?
– Csak azon az úton megyek tovább, amelyen elindultál.
– Azt hittem, hogy… – mondta hátradőlve, és türel-

metlenségében a combját csapkodta: – Nem tudom, mi-
ért, de azt hittem, hogy észszerűen fogsz gondolkodni.
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– Azt hitted, hogy hátradőlök, és azt teszem, amit mon-
dasz, ahogy mindig is tettem, ugye? A  jó öreg Dorától 
elvárható módon. Aki mindig azt tette, amit mások elvár-
tak tőle – mondta a férfi ra mutatva. – Te hagytál el min-
ket, Cal. Kisétáltál az ajtón, és nemcsak engem, de a fi a-
dat is elhagytad. Szerintem egy olyan férfi tól, aki ilyesmit 
tesz, elvárható lenne némi bűntudat. Elvárom tőled, hogy 
nagyvonalú legyél. Hogy észszerűen gondolkodj – nevet-
te el magát felháborodásában. – Láttam, hogy mennyire 
észszerű tudsz lenni. Nate és én nem tudunk megélni ab-
ból, amit ajánlottál.

– Ha tehetném, többet adnék!
– Pontosan tudom, hogy mennyit keresel, ahogy azt is, 

valaki mikor próbál átverni. Mindig is zsugori voltál, Cal, 
és ezt nem csak a pénzre értem. Mindig azt mondtad, ha 
bármi történne velünk, akkor az örökségedet jelentő régi-
ségek visszakerülnének a családodhoz, az enyémek pedig 
az enyémhez. De most az én családi örökségemre is sze-
met vetettél.

– Mindenünk, beleértve a bútorokat is, közös szerze-
ménynek minősül. Ezt az ügyvéd is elmagyarázta. Egyen-
lően kell megosztoznunk rajta.

– Kell? Ha közös megegyezéssel válunk el, akkor azt 
tehetünk, amit akarunk. Épp most mondtad. 

Cal letette a poharát, és hirtelen felállt, olyan hevesen 
tolva hátra a székét, hogy az nyomot hagyott a parkettán. 

– Felfogtam, hogy nincs értelme semmit sem megbe-
szélnünk, amikor ilyen hangulatban vagy. Nate ezt tőled 
örökölte.

Dorának elakadt a lélegzete, és a szavak olyan élesen 
hasítottak belé, mintha tőrt szúrtak volna a szívébe. Vala-
hol legbelül mindig is tudta, hogy a férje őt vádolja a fi uk 
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autizmusáért. A szíve majd kiugrott a helyéről, és annyira 
kiszáradt a szája, hogy válaszolni sem tudott.

– Jobb lesz, ha most elmegyek.
– Menj csak! Abban jó vagy. 
A  férfi  arca megrándult, majd megfordult, hogy el-

hagyja a házat.
– Ugye tudod, hogy nemcsak engem hagytál el, hanem 

Nate-et is? – kiáltott utána Dora. 
Erre a férfi  visszafordult, arcára merev arckifejezés ült ki. 
– Igen, tudom.
A nő szíve fájt a fi áért, az ő szomorú, magányos kisfi á-

ért.
– Fel sem hívtad, és meg sem látogattad őt. Ugye tu-

dod, hogy szörnyű apa vagy? 
Érezte, ahogy az érzelmek úrrá lesznek rajta, és nem 

volt ereje, hogy megállítsa őket. Persze nem is akarta. 
– Egyszer sem vitted el Nate-et horgászni!
– Horgászni? Mi a…! Ez meg hogy jön ide?
– Meg akart tanulni horgászni. Melyik gyerek ne akar-

na? Nagyi tanította meg rá, nem te. Te sosem tanítottál 
neki semmit. Te mindig csalódásként tekintettél rá.

– Dora, kezdünk eltérni az eredeti témától! Miért hú-
zod fel magad ennyire ezeken a régi dolgokon, amikor 
csak azért jöttem ide ma este, hogy békésen megegyez-
zünk? Mindig ezt csinálod. Mindig magukkal ragadnak 
az érzelmeid.

– Érzelmeket akarsz? Mutatok én neked érzelmeket! 
Miért hagytál el engem?! – kiáltotta. – Sosem mondtad 
el nekem! Miért?!

Minél hangosabban kiabált, Cal annál inkább vissza-
húzódott a csigaházába. Sóhajtva egyszerűen kijelentette: 

– Utáltam az életemet. 
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Erre Dora elhallgatott, a szája tátva maradt, és mereven 
a nappali egy pontját bámulta.

– Minden este, amikor hazajöttem, megálltam az ajtó-
ban, és utáltam, hogy be kell lépnem a házba – mondta 
Cal, és körbejártatta a tekintetét a szobában. – Utálom 
ezt az istenverte házat – jegyezte meg hideg, monoton 
hangon. – Mintha kolonc lenne a nyakamon! Ahogy 
beléptem, te lerohantál Nate problémáival, a ház körüli 
gondokkal vagy a kerti teendőkkel. Márpedig problémák 
mindig voltak. Még öt percre sem ülhettem le, hogy kipi-
henhessem magam, te azonnal a nyakamba zúdítottál va-
lami égbekiáltó gondot, mint például azt, hogy elromlott 
a konyhamalac.

– Ha szólsz, akkor békén hagytalak volna!
– Nem csak erről van szó.
– Miről még?
– Rólunk.
– Mi van velünk?
– Nincsen olyan, hogy mi! – tört ki Cal. – Már nagyon 

régóta nincs. Csak te vagy, és Nate. Én vagyok a kakukk-
tojás. Igen, megértem, hogy Nate nagyon sok időt igé-
nyel, de a diagnózisa után megszállottá váltál. Nem tudtál 
eleget tenni érte. Minden fi gyelmedet neki szentelted. Az 
egész életünk körülötte kezdett forogni. Dora, te teljesen 
rátelepedtél. Az élete minden percét előre megtervezed.

– Ez a dolgom – kiáltotta az asszony, már-már sírva. – 
Az anyja vagyok.

– De a feleségem is. Ezt a részt elfelejted. Nyűggé vál-
tam, és megszűntem létezni.

– Megszűntél létezni? Megfőztem a vacsorádat, takarí-
tottam a házat, és mostam rád.

– Én feleséget akarok, nem pedig egy bejárónőt!
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Dorában bennszakadt a lélegzet. Hiába az ügyvédnél 
elhangzott szavak, a közös szerzemények megosztására vo-
natkozó lajstrom; ő ebben a pillanatban jött rá, hogy a 
házassága végérvényesen véget ért. A férfi  nem szereti őt, 
jó ideje nincsenek iránta érzései, és soha nem is lesznek.

– Én… nem tudtam, hogy így érzel – mondta a köny-
nyeivel küszködve.

Cal kimerülten ingatta a fejét. Úgy festett, mint egy bok-
szoló, miután bedobta a törülközőt. Halkan megszólalt: 

– Dora, kérlek, ne sírj!
A  szavaira csak még jobban patakzottak a könnyek 

Dora szeméből. A hüppögéstől már nem kapott levegőt. 
Mintha a férfi  kiszakította volna a testéből a szívét, és egy-
re erősebben szorította volna. Érezte, ahogy a fájdalom a 
bordái közé kúszik. A mellkasához kapott, és kétrét gör-
nyedt.

– Dora, mi a baj? – kérdezte a férfi , és egy lépést tett 
feléje. 

Dora szíve olyan hevesen vert, hogy a fülében hallott 
dobolástól szinte nem is észlelte, mit mond a férfi . Előre-
bukott, és megroggyant a térde.

– A szívem. Nem kapok levegőt…
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