


 

Kedves Olvasó!

Egész életemben vágytam arra, hogy
egyszer ellátogassak Írországba. Őseim

Írországból és Skóciából származtak, és ben-
nem is élt a vonzalom, hogy egyszer a saját

szememmel lássam a zöldellő dombokat, hogy
beülhessek egy füstös kis kocsmába, és élvezzem
a hagyományos ír dallamokat. Amikor családom-
mal együtt módom nyílt az utazásra, az első pilla-
natban otthon éreztem magam, mihelyt kiszálltam

a gépből a Shannon repülőtéren. Szinte természetes
hát, hogy regényem színhelyéül Írországot válasz-
tottam. Megihletett a táj, az emberek. Úgy akartam
ábrázolni őket, abban az összefonódottságban, aho-
gyan a szívemben élnek. Trilógiám egy-egy kötete a
három nővér valamelyikét mutatja be. Három, tel-
jesen különböző jellem, de összekapcsolja őket a
szoros vérségi kötelék. Életük más-más módon

alakult, de mindegyiküket áthatja Írország
szeretete, mint ahogy engem is.

A tűz leánya a legidősebb nővér, Margaret
Mary Concannon, az üvegművész sorsának

alakulását tárja elénk. Függetlenség utá-
ni vágya legalább olyan szenvedélyes,

mint a természete. Az a fajta nő,
akinek a család egyszerre je-

lent biztonságot és lekö-
töttséget, és aki
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egészséges becs-
vágytól hajtva felfedezi a

benne szunnyadó tehetséget és
önmagát. Az üvegfúvás nehéz és

izgalmas mesterség, és bár finom és tö-
rékeny darabok születnek Margaret ke-

zében, ő maga kemény, határozott, igazi ír
nő, az elbűvölő nyugati táj minden szilajsá-

gával. Kapcsolata a finom modorú dublini ga-
lériatulajdonossal, Rogan Sweeneyvel nem éppen

viharmentes, de remélem, szórakoztató.
És azt is remélem, hogy élvezni fogják az uta-

zást Clare grófságba, a zöldellő dombok, a vad szik-
lák örökszép földjére.

Nora Roberts

Amy Berkowernek,
aki egy évtizeden át intézte ügyeimet

Nem kell nekem a konty, és nem kell vőlegény.
Életem mindhalálig lányságban élem én.

XIX. századi ír ballada
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Nora Roberts

A tűz leánya
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Első fejezet

Csak a kocsmában lehet. Hol másutt melegedne egy ilyen fagyos, szeles délután egy 
férfi, aki kedveli a társaságot? Hát nem a családi tűzhely mellett, az biztos.

Nem, Tom Concannon inkább barátok között szeret üldögélni, mint otthon.
Nem lehet másutt, csak a kocsmában, az ismerősök, a cimborák körében. Tom szeretett 

nevetni,  mulatozni,  rózsaszín álmokat kergetni.  Volt,  aki egyszerűen bolondnak tartotta.  A 
lánya azonban nem, egy percig sem.

Hangosan pöfögő furgonjával Maggie az utolsó kanyarhoz ért, ahonnan az út Kilmihilbe 
vezetett,  de  egy  lelket  sem látott  az  utcán.  Nem csoda,  már  jóval  elmúlt  az  ebédidő,  és 
különben sem volt ez olyan nap, amikor az ember szívesen csatangol az utcán.

Az Atlanti-óceán felöl dermesztő hideg áradt, mintha csak Hádész kutyájának fagyos 
lehelete járta volna be a tájat. Írország egész nyugati partja ettől a fagyos lehelettől vacogott, s 
csak álmodott a tavaszról.

A sok kocsi között Maggie végre megpillantotta apja viharvert Fiatját; Tim O’Malley, a 
kocsmáros  igazán  nagy  forgalomnak  örvendhet.  Amennyire  csak  tudott,  a  lány  az  ivó 
bejáratához közel parkolt le, az üzletsor előtt.

Végighaladt az utcán, a szél egyenesen a hátába fújt, szinte fellökte, összébb fogta hát 
magán  bundabéléses  kabátját,  és  gyapjú  sapkáját  mélyen  a  fejébe  húzta.  Arca  egészen 
felhevült, mintha rózsaszín pír töltötte volna el. A hideg levegőt nyirkos pára dohos, vészjósló 
illata járta át. Éjszaka fagyni fog, gondolta Maggie.

Nemigen emlékezett ilyen zord januárra, a fagy ilyen elszánt támadására, amely jeges 
leheletével  most  beborította  egész  Clare  megyét.  Egy  üzlet  előtt  haladt  el,  a  bejáratot 
szegélyező kertecske is szemlátomást megszenvedte a telet. Csupán egy-két növény maradt 
meg,  azt  is  megcsípte  a fagy meg a szél,  csak úgy feketéllett,  és  szánalmasan terült  el  a 
nyirkos talajon.

Maggie-t  kissé elszomorította  a látvány, de olyan nagyszerű hírei  voltak,  hogy azon 
csodálkozott, a növények miért nem egyenesednek fel, és miért nem hoznak tavaszi rügyeket.

O’Malley  kocsmája  igazán  meleg,  bensőséges  hangulatot  árasztott.  Ez  a  hangulat 
egyszeriben megérintette a lányt, amint belépett  az ajtón. Megcsapta a kályhában vidáman 
ropogó, tűzvörös tőzeg és O’Malley felesége, Deirdre pörköltjének illata. És persze cigaretta, 
sör, és enyhe sültkrumpliszag is terjengett a levegőben.

Maggie elsőként Murphyt pillantotta meg, a fiatal férfi egy asztalka mellett üldögélt, 
csizmás lábát  messzire kinyújtva.  Tangóharmonikáján,  melynek kísérete  jól  illett  kellemes 
hangjához, ír dallamot játszott. A kocsma törzsvendégei elandalodva hallgatták, és álmodozva 
meredtek maguk elé söröskorsóik felett.  A dal szomorkás volt,  mint az ír dalok általában, 
egyszerre  melankolikus  és bájos,  akár  a szerelmesünk szemében megcsillanó  könnycsepp. 
Egy bizonyos Maggie-ről szólt, és az öregségről.
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Amint észrevette, Murphy halvány mosollyal üdvözölte Maggie-t. Fekete haja mélyen a 
homlokába lógott,  fejét  minduntalan hátravetve igyekezett  félrerázni  tincseit  a szeme elől. 
Tim O’Malley a pult mögött állt, olyan volt, akár egy hordó, köténye épphogy csak átérte a 
pocakját. Arca kerek volt és gyűrött, ha nevetett, a szeme szinte teljesen eltűnt a húsos ráncok 
között.

Éppen a poharakat törölgette. Akkor sem hagyta abba, amikor Maggie-t megpillantotta, 
tudta, a lány van annyira udvarias, hogy megvárja, amíg befejezi a munkáját, és csak azután 
rendel.

Maggie észrevette,  hogy David Ryan is ott  pöfékel, szájában a megszokott  amerikai 
cigaretta,  amelyet a bátyja küld neki rendszeresen Bostonból, aztán ott  volt a csinos Mrs. 
Logan, rózsaszín gyapjúfonalból kötögetett valamit, miközben lábával dobolta a ritmust. Az 
öreg Johnny Cronroy fogatlanul vigyorgott, bütykös kezével már nem éppen fiatal feleségébe 
kapaszkodott, ki tudja hányadikba az elmúlt ötven év alatt. Úgy ültek ott egymás mellett, mint 
az ifjú házasok, és teljesen belefeledkeztek Murphy dalába.

A bárpult feletti televízióról levették a hangot, de a kép ragyogóan éles volt, éppen egy 
angol  szappanopera  ment.  Elegáns  társaság vitatkozott  egy ezüst  gyertyatartókkal  díszített 
tölgyfa asztal körül, nehéz Waterford üvegcsillárok alatt. A fényűző történet fényévnyire volt 
a füstös falú, kopottas kocsma világától.

Maggie némi megvetéssel szemlélte a pazarul berendezett szobában vitatkozó, csillogó 
ruhákban pompázó szereplőket. Ez az érzés ösztönösen, szinte reflexszerűen tört fel benne. A 
megvetés mellett azonban némi irigységet is érzett.

Ha egyszer ilyen gazdag lenne, ő aztán tudná, mihez kezdjen vele.
Ekkor megpillantotta azt, akit keresett. A sarokban üldögélt egyedül, de egyáltalán nem 

félrevonultan. Annyira hozzátartozott a helyiséghez, mint a szék, amelyen ült. Egyik kezét a 
szék támlájára fektette, a másikban egy bögrét tartott. A szokásos tea, gondolta Maggie, egy 
kis whiskyvel.

Tom  Concannon  kiszámíthatatlan  volt,  az  egész  élete  másról  sem  szólt,  mint 
újrakezdésekről,  megtorpanásokról,  hirtelen fordulatokról,  Maggie azonban ismerte, mint a 
tenyerét. Nem találkozott még emberrel, akit annyira szeretett volna, mint őt.

Most szó nélkül odalépett hozzá, leült mellé, és a fejét a vállára hajtotta.
Végtelen szeretet öntötte el, valami csontig hatoló, de cseppet sem perzselő melegség. A 

férfi  lassan felemelte  a karját  a széktámláról,  közelebb húzta magához a lányt,  és ajkával 
megérintette a homlokát.

Amikor véget ért a dal, Maggie megfogta a férfi kezét és megcsókolta.
- Sejtettem, hogy itt talállak.
- Maggie, kicsikém, honnan tudtad, hogy éppen te jártál az eszemben?
- Talán onnan, hogy az én eszemben meg te jártál - dőlt hátra mosolyogva Maggie.
A férfi  alacsony termetű,  de keménykötésű ember  volt.  Egy tömzsi  kis  bika,  szokta 

mondani viccesen magáról. Nevetés közben a szeme körüli ráncok legyezőszerűen szétterülve 
még jobban bemélyedtek, de Maggie ettől csak még vonzóbbnak találta. Tomnak valamikor 
dús, ragyogó vörös haja volt, de lassanként megritkult, a tűzvörösből, mint füstcsíkok, itt-ott 
ősz szálak bukkantak elő. Maggie azonban most is a legcsodálatosabb férfinak tartotta őt a 
világon.

Ez a férfi az apja volt.
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- Apa, remek híreim vannak.
- Látom. Az arcodra van írva.
Ahogy levette a lánya fejéről a sapkát,  Maggie tűzvörös haja a vállára omlott.  Tom 

mindig szívesen elgyönyörködött  benne, éhezte a csillogó hajzuhatag susogását.  Megjelent 
előtte az a kép, amikor először tartotta a lányát a kezében, maga előtt látta a torkaszakadtából 
üvöltő csecsemő arcocskáját, s a két apró kis kezét, mely ökölbe szorítva hadonászott. És a 
kislány  haját,  amely  úgy  csillogott,  akár  az  arany.  Nem érzett  csalódást,  amiért  nem fia 
született, elfogadta, hogy a természet leánygyermekkel ajándékozta meg.

- Hozz valamit inni a lányomnak, Tim!
- Egy teát kérek, piszok hideg van. - Most, hogy megtalálta az apját, Maggie az utolsó 

percig élvezni akarta a helyzetet, és nem sietett elújságolni híreit.
- Te itt iszogatsz és danolászol? - szólt oda Murphynek. - Ki fűt be a marháidnak, hogy 

meg ne fagyjanak?
- Majd egymást melengetik - vágott vissza Murphy. - Ha továbbra is ilyen marad az idő, 

hát tavaszra több borjam lesz, mint amennyivel elbírok, hiszen téli éjszakákon a marhák is 
csak azt teszik, amit mi.

- Úgy érted, a kandalló mellett üldögélnek és olvasgatnak? - gúnyolódott Maggie, és a 
kocsma csak úgy visszhangzott a nevetéstől. Nem volt titok, Murphy - szégyellte is magát érte 
- nemigen szeretett olvasni.

- Megpróbáltam megkedveltetni velük az irodalmat, de azok a barmok inkább a tévét 
bámulják. - Üres poharát az asztalhoz koccintotta, majd a pulthoz lépett.

-  Apa! -  ragadta  meg Maggie Tom kezét.  -  Neked akarom elújságolni  elsőként.  Ma 
reggel bevittem néhány munkámat Ennisbe McGuinnesshez.

- Tényleg-?- - kocogtatta meg a pipáját Tom. - Ha szólsz, szívesen elkísértelek volna.
- Egyedül akartam elintézni.
- Te kis titkolódzó! - fricskázta meg a lány orrát a férfi.
- Apa! Képzeld, mindegyiket megvette! - És Maggie apjától örökölt zöld szeme csak 

úgy csillogott az örömtől. - Azonnal fizetett, ott, helyben.
-  Ne mondd,  ez  nem lehet  igaz!  -  pattant  fel  a  férfi,  és  lányát  a  kocsma közepére 

penderítette. - Hölgyeim és uraim, figyelem! McGuinness megvette a lányom, Margaret Mary 
munkáit.

A bejelentést spontán taps követte, és csak úgy záporoztak a kérdések.
- Igen, négyet vett meg - állta az ostromot Maggie -, de több is érdekli. Két vázát, a 

kelyhet, és egy… papírnehezékfélét - nevetett vidáman, miközben Tim beütött a pénztárgépbe 
egy-egy whiskyt, mellyel őt és apját vendégelte meg.

- Hát akkor igyunk! - emelte fel Maggie a poharát, és rövid köszöntőt rögtönzött. - Tom 
Concannonra, aki az első pillanattól kezdve hitt bennem.

-  Ugyan  már,  Maggie!  -  tiltakozott  az  apja  a  fejét  rázva,  de  szemében  könnyek 
csillogtak. - Inkább terád igyunk! És a jelenlévőkre! - emelte magasra a poharát, majd egy 
hajtásra  felhörpintette  a  whiskyt.  -  Halljuk  azt  a  hangládát,  Murphy.  Táncolni  akarok  a 
lányommal.

Murphy  igazi  ír  zenére  zendített.  Tom hatalmas  kurjongatások  és  tapsok  közepette 
körbe  táncoltatta  a  lányát.  Deirdre  lépett  ki  a  konyhából,  kezét  összekulcsolta  a  hasán, 
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nézelődött egy darabig, majd főzéstől kipirult arccal megragadta a férjét, és a táncolok közé 
vonszolta. Egyik tánc követte a másikat, Maggie kézről kézre járt, amíg csak a lába bírta.

Újabb és újabb vendégek léptek a kocsmába, lehet, hogy a kiszűrődő zene csalogatta be 
őket, de az is lehet, hogy egyszerűen csak társaságra vágytak. A hír gyorsan terjed. Éjszakára 
húsz kilométeres körzetben már mindenki tudni fogja, gondolta Maggie. 

Végre hírnevet szerzett, mindig is erre vágyott. Ugyanakkor szerette volna őrizni is a 
titkot, hogy csak az övé maradjon.

- Elég, nem bírom tovább - roskadt le a székre, és - felhörpintette rég kihűlt teáját. - A 
szívem majd kiugrik a helyéből.

- Akár az enyém. A büszkeségtől - mosolygott Tom, de szeme kissé elhomályosodott. - 
Gyere Maggie, mondjuk el a jó hírt anyádnak és a húgodnak. 

- Briannának még ma este beszámolok mindenről. - Anyja nevének említésére Maggie 
jókedve egyszeriben mintha elpárolgott volna. 

- Ahogy akarod. Ez a te napod, Maggie Mae. Senki és semmi nem ronthatja el.
- Nem, ez a nap a tiéd. Ha te nem vagy, soha nem kezdtem volna el érdeklődni az üveg 

iránt.
- Hát akkor ünnepeljünk együtt, egyelőre kettesben. - Tom egy pillanatra úgy érezte, 

mintha nem kapna levegőt,  kicsit  megszédült  és hirtelen forróság öntötte  el.  Egy kis  friss 
levegő biztos jót tenne,  gondolta. -  Maggie, kedvem lenne egy kicsit kocsikázni.  Érezni a 
tenger illatát. Velem jössz?

- Hát persze - pattant fel a lány. - De odakinn fagy, és iszonyatosan fúj a szél. Tényleg 
fel akarsz menni a sziklákhoz?

- Valahogy ilyen hangulatom van. - Tom leakasztotta a kabátját, majd a sálát a nyaka 
köré tekerte,  és  a  vendégekhez  fordult.  A komor,  szürkés  falak  mintha  táncoltak  volna  a 
szeme előtt. Egy kicsit becsíptem, állapította meg szomorkásan. De ma minden oka megvolt 
rá. - Holnap este egy kis ünnepség lesz nálunk. Evés, ivás, tánc, megünnepeljük a lányom 
sikerét. Mindenkit elvárok, aki a barátom. 

Maggie megvárta, amíg kiléptek a hidegbe.
- Ünnepség? De apa, hiszen te is tudod, hogy anya nem szereti az ilyesmit!
- Egyelőre én vagyok az úr a háznál - vetette fel a fejét Tom, az álla épp olyan volt, mint 

a lányáé. - Márpedig megtartjuk, Maggie. Anyádat csak bízd rám! Indulhatunk?
- Rendben. Gyerünk!
Maggie  tudta,  ha  egyszer  Tom  Concannon  valamit  a  fejébe  vesz,  nem  érdemes 

vitatkozni  vele.  Tulajdonképpen  ennek  az  elszántságnak  köszönhetett  mindent,  különben 
sohasem jutott volna el Velencébe, ahol tanoncként dolgozott egy üvegműhelyben. Sohasem 
hasznosította  volna az ott  tanultakat,  és  nem valósította  volna meg az álmát,  hogy önálló 
műhelye legyen. Azzal is tisztában volt, hogy az anyja alaposan megkeserítette az apja életét a 
pénz miatt, amibe mindez került. Az apja azonban keményen állta a sarat.

- Most éppen min dolgozol?
-  Egy  palackfélét  készítek.  Hosszúkás  lesz  és  karcsú.  Tudod,  lentről  felfelé 

elkeskenyedik, aztán megint öblösödik. Olyan liliomra emlékeztető formára gondoltam. És 
valami finom pasztellszínre, mondjuk olyanra, mint hamvas őszibaracké.

Maggie szinte maga előtt látta a kész üvegtárgyat.
- Szép terv.
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- Tervezni könnyű, elkészíteni nehéz.
- Neked sikerült - paskolta meg Tom a lánya kezét, majd mély hallgatásba burkolódzott.
Maggie  a  tenger  felé  vette  az  irányt  a  kanyargós,  szűk  úton.  Nyugat  felől  széltől 

duzzadó, sötét viharfelhők nyomultak előre. Szinte felfalták a világos foltokat, de azok újra 
meg újra előbukkantak, és úgy vöröslöttek az égen, mint egy kehelybe ejtett izzó rubin.

Maggie szeme előtt egy mély, öblös, vörös és fekete színekben örvénylő kehely jelent 
meg, és képzeletben már neki is fogott a formázásnak.

Az  út  kanyargott,  majd  egyenesbe  fordult,  pöfögő  kocsijával  a  lány  elsárgult, 
embermagasságú sövények között halad keresztül. A falu határánál egy út menti Mária-oltár 
fogadta  az  érkezőt.  A  Szűzanya  arca  a  hidegben  is  derűt  sugárzott,  karját  oltalmazó 
üdvözlésre tárta, lábánál ízléstelen művirágok hevertek.

Maggie oldalra pillantott, mert úgy hallotta, mintha apja sóhajtott volna. Az öreg egy 
kicsit sápadtnak tűnt, és a szeme körül is karikák feketélltek.

- Fáradtnak látszol, apa! Nem akarod, hogy hazavigyelek?
- Nem, szó sem lehet róla! - Tom elővette a pipáját,  és elgondolkodva a tenyeréhez 

veregette. - Látni szeretném a tengert. Vihar közeleg, Maggie Mae. A Loop Head-i sziklákról 
pompás látvány lesz.

- Hát akkor irány Loop Head!
A falut elhagyva az út ismét vészesen elkeskenyedett, és Maggie úgy kígyózott át rajta, 

mint  cérna  a  tű  fokán.  Egy  férfi  vonszolta  magát  velük  szemben  a  hidegben,  alaposan 
beburkolózva, a sarkában hűséges kutyája baktatott egykedvűen. A kutya is, és a gazdája is 
beugrott az útról a sövény tövébe, amint felhangzott a motor zaja, és a kocsi lassítva elhaladt 
mellettük,  szinte csak néhány centiméterre a gyalogló csizmájától.  Üdvözlésképpen a férfi 
Maggie és Tom felé biccentett a fejével.

- Tudod, mi jár az eszemben, apa?
- Ugyan mi?
- Ha még néhány munkámat sikerülne eladnom, akár csak egy párat is, vehetnék egy új 

kemencét, és akkor egyszerre több darabot is tudnék önteni. A samott-tégla tulajdonképpen 
nem kerül olyan sokba. De legalább kétszáz darabra lenne szükségem.

- Nekem is van egy kis félretett pénzem.
-  Nem, erről  szó sem lehet!  -  állt  most  az  egyszer  határozottan  a  sarkára a  lány.  - 

Szeretem, hogy ilyen nagylelkű vagy, de ezt a saját erőmből akarom megoldani.
Tom azonnal sértődöttséget színlelt, és komoran meredt a pipájára.
- Szeretném tudni, minek van az apa, ha nem azért, hogy támogassa a gyerekét. Nem 

cicomákra kéred, ha samott kell, hát megvesszük.
- Meg bizony, de majd én veszem meg. Nekem bőven elég, ha bízol bennem.
Tom hátradőlt és ütközésig letekerte az ablakot, hogy a szél csak úgy tódult be rajta, 

amint kirázta a pipáját.
-  Gazdag vagyok, Maggie.  Itt  a két  lányom,  mindkettő  egy-egy kincs,  és bár  ennél 

többet ember nemigen kívánhat, hát van házam, és vannak barátaim, akikre számíthatok.
Maggie-nek feltűnt, hogy az apja az anyját egy szóval sem említi.
Öreg,  tető  nélküli  kőkunyhók  mellett  haladtak  el,  a  romos  épületek  elhagyatottan 

árválkodtak a végtelenül elnyúló szürkészöld mező határában, mely különösen csodálatosnak 
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tűnt a tompa fényben. És ott magaslott  a templom, dacolva a széllel,  amely továbbra sem 
vesztett erejéből, csak néhány meggörbült, kopár fa állta útját.

Az egyébként szomorú és kihalt tájat Tom, mint mindig, most is gyönyörűnek találta. 
Soha nem értette, miért szereti Maggie a magányosságot, de most, hogy elgyönyörködött a 
látványban, ahogy a szinte leszakadó égbolt és a kopár föld találkozik, és sehol egy lélek, 
egyszeriben sok mindenre választ kapott.

Az ablakrésen besüvítő  szélben megcsapta  őt  a tenger  illata.  Mindig arról  álmodott, 
hogy egyszer átszeli az óceánt.

Régebben sok mindenről álmodott, és jól tudta, magának köszönheti, hogy álmai soha 
nem valósultak meg. Földművesnek született,  de igazából soha nem fűlt a foga a földhöz. 
Mostanra  mindent  elvesztett,  csupán néhány hektárja  maradt,  éppen annyi,  hogy a  másik 
lánya, Brianna virágokat és zöldségeket termesszen rajta. Épp csak annyi, hogy emlékeztesse 
őt a kudarcára.

Túl sokat álmodozott,  szakadt fel melléből egy újabb sóhaj. Feleségének, Maeve-nek 
teljesen igaza van.  Tom mindig tele  volt  tervekkel,  de vagy a képesség vagy a szerencse 
hiányzott hozzá, hogy valamit is kezdjen velük.

A kocsi  újabb házak mellett  pöfögött  el,  elhagyták  az utolsó kocsmát  New Yorkig, 
ahogy a gazdája reklámozta az ivóját. Tom a látványtól, mint mindig, most is jókedvre derült.

- Maggie, nem ugrunk át New Yorkba, hogy bedobjunk egy felest?
- De enyém az első kör.
Tom  bólintott.  Valami  szorongató  érzés  kerítette  hatalmába,  ahogy  Maggie 

felkapaszkodott az út végére, amelyen túl már nem volt semmi, csak fű és szikla, és a szél 
korbácsolta tenger, amelynek túlsó partja már Amerika.

Körös-körül  üvöltésféle  hallatszott,  a  szél  és  az  óceán  üvöltése,  ahogy az  égre  törő 
hullámok zabolátlan dühvel csapódtak a fekete szikla kiszögelléseihez. Apa és lánya nevetve 
egymásba kapaszkodtak, és úgy imbolyogtak, mint két részeg.

- Őrültség ilyen időben idejönni.
- De milyen jó őrültségeket csinálni! Magadba szívni a levegőt! Érzed? Szinte felragad 

bennünket a lég, és meg sem áll velünk Dublinig. Emlékszel arra, amikor ott jártunk?
- Volt ott egy zsonglőr, színes labdákat dobált a levegőbe. Annyira tetszett nekem, hogy 

te ezért képes voltál megtanulni a mutatványt.
Apja nevetése szinte dübörgött a levegőben, akár a tenger.
- Mennyi almát összetörtem.
- Hetekig almás pitét ettünk, és almalevet ittunk.
- És még azt hittem, beállhatok a cirkuszba, és keresek egy-két fontot.
- Persze te az utolsó pennyn is mindig ajándékokat vettél nekem és Briannának.
Maggie-nek  úgy  tűnt,  mintha  az  apja  színe  újra  a  régi  lenne,  a  férfi  szeme  ismét 

ragyogott.  Hűségesen  sétált  vele  a  göröngyös  talajon,  az  alacsony  fűben,  dacolva  a 
fogcsikorgatóan hideg széllel. Elértek a végtelennek tűnő Atlanti-óceán partjához. A viharos 
hullámok hangos robajjal csapódtak neki újra meg újra a rideg sziklának, megannyi vízesést 
szórva maguk után, hogy aztán bukdácsolva törjenek utat a sziklahasadékokban. A magasban 
sirályok köröztek, hangos rikoltozásukat mindegyre visszhangként verték vissza a dübörgő 
hullámok.
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A víz permetje magasra spriccelt, alul fehéren pezsgett, mint a hó, majd kristályosan 
áttetszővé  válva  szertefoszlott  a  jéghideg  levegőben.  Ezen  a  napon  egyetlen  csónak  sem 
merészkedett ki a viharos tengerre. Csupán a tajtékok lovagolták meg az óceán hullámait.

Maggie nem hitte,  hogy az apja túl gyakran járna ide, mert a hullámok és a sziklák 
találkozása  egyszerre  jelképezte  a  szemében  az  összetartozást  és  a  háborúskodást.  Tom 
házassága  pedig  nem  volt  más,  mint  szüntelen  csatározás.  Feleségének  keserű  haragja 
mindannyiszor korbácsütésként érte,  fájdalom hasított  a szívébe,  és ez az évek során szép 
lassan elkoptatott benne minden érzést.

- Miért vagy még mindig vele?
- Tessék?
- Miért vagy még mindig vele? - ismételte meg Maggie a kérdést. - Brie és én már nem 

vagyunk gyerekek. Miért nem hagyod ott a házat, ahol boldogtalan vagy?
- De hiszen a feleségem.
- Ez talán válasz? -  fakadt ki  Maggie.  - És ezzel  le is zárod a dolgot? Hiszen nem 

szeretitek egymást, semmi sem köt össze benneteket. Mindig is pokol volt mellette az életed, 
amióta csak az eszemet tudom.

- Túl keményen ítélsz! - felelte Tom, és közben arra gondolt, ez is az ő bűne, hiszen 
annyira  szerette  a  lányát,  hogy  képtelen  volt  megfékezni  Maggie  iránta  érzett  feltétlen 
rajongását és imádatát, amely nem hagyott helyet a szívében az anyjának, és képtelenné tette 
őt arra, hogy megértse azt a nőt, aki a világra hozta. - Hogy anyáddal mit érzünk egymás iránt, 
az kettőnkre tartozik. A házasság bonyolult dolog, Maggie. Egyenleg. Érzések és remények 
egyenlege.  Megesik,  hogy a mérleg nagyon is az egyik oldalra  billen.  Majd megérted,  ha 
férjnél leszel.

- Én soha nem megyek férjhez! - Úgy hangzott ez a mondat a lány szájából, mint valami 
ünnepélyes eskü. - Senkinek sem adom meg a lehetőséget, hogy boldogtalanná tegyen.

- Ne beszélj így! Ez butaság! - ölelte szorosan magához a lányát Tom. - Nincs semmi, 
ami szentebb lenne, mint a házasság és a család. Semmi a világon.

- Ha így van, hogy válhat börtönné?
- Nem kell feltétlenül börtönné válnia.  - Tomon újra erőt vett a gyengeség, csontjait 

teljesen átjárta a hideg. - Anyád meg én nem voltunk valami jó példa a számodra, bocsáss 
meg érte. Ez a legtöbb, amit mondhatok. Ha valakit teljes odaadással szeretsz, akkor nem csak 
boldogtalan lehetsz. Megismerheted a mennyországot is.

Maggie  Tom kabátjához  szorította  az  arcát,  s  élvezettel  szívta  magába  apja  illatát. 
Képtelennek bizonyult elmondani neki, már hosszú-hosszú évek óta tudja, hogy ez a házasság 
minden volt Tom számára, csak nem mennyország. És hogy ő azzal is tisztában van, az apja 
soha nem került volna ebbe a rémes börtönbe, ha nem köti össze az életét az anyjáéval.

- Egyáltalán szeretted őt valaha is?
- Igen. Méghozzá forrón. Ahogy a tűz izzik a kemencédben. Te is ennek a tűznek a 

gyermeke vagy, Maggie Mae. A tűz szülötte, akár az üvegjeid. Ha kihunyt is már ez a tűz, 
valamikor lobogó lánggal égett. Talán ha nem lobog úgy, még most is égne.

Maggie valami különöset érzett az apja hangjában, ezért fürkésző tekintettel nézett rá.
- Volt valaki más?
Mintha egy mézbe mártott  tőrrel hasítottak volna a szívébe, az emlék egyszerre volt 

édes és fájdalmas Tomnak. A tengert bámulta, mintha tekintetével át akarná ölelni a végtelent, 
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hogy meglelje benne azt a valakit, akit annak idején elengedett. - Valamikor nagyon régen. 
Hidd el, ha egyszer rád tör a szerelem, ha Ámor kilövi feléd a nyilát, nem lehet megállítani. 
Még a fájása is édes. Ne mondd hát, hogy soha! Kívánom, hogy neked sikerüljön az, amit én 
elszalasztottam.

- Huszonhárom éves vagyok, apa, Brie alig egy évvel fiatalabb nálam. Tudom, mit tanít 
az egyház,  de átkozott  legyek, ha hiszek egy olyan Istenben, aki örömét  leli  abban, hogy 
valakit büntessen egy életen át, egyetlenegy tévedés miatt.

-  Tévedés  -  vonta  össze  a  szemöldökét  Tom,  és  a  szájába  vette  a  pipáját.  -  Nem 
nevezném tévedésnek a házasságomat, és te se nevezd annak. Te is, és a húgod is ennek a 
házasságnak  a  gyümölcse  vagytok.  Tévedés  lennétek?-  Nem,  inkább  csoda.  Negyven  is 
elmúltam, amikor megszülettél, már egyáltalán nem gondoltam arra, hogy családot alapítsak. 
Elképzelem, milyen lenne az életem nélkületek. Mi lennék most? Egy magányos férfi, közel a 
hetvenhez. Egy magányos vénember. - Tom két tenyerébe fogta Maggie arcát, és mélyen a 
szemébe  nézett.  -  Minden  nap  hálát  adok  Istennek,  hogy  találkoztam  anyáddal,  ennek 
köszönhetem, hogy valamit hagyok magam után. Sok mindent elértem, sok mindent nem, de a 
legtöbb örömöt te és Brie szereztétek nekem. Úgyhogy többet ne halljak se tévedésről,  se 
boldogtalanságról!

- Nagyon szeretlek, apa.
A férfi arca egészen ellágyult.
- Tudom. Talán túlságosan is, de jól esik. Újra rátört az a bizonyos szorongató érzés, 

mintha a szél azt suttogta volna a fülébe: siess!
- Szeretnék kérni tőled valamit, Maggie.
- Mit?
Tom fürkészve vizsgálgatta  a  lánya arcát,  ujjaival  szinte  letapogatta,  mintha minden 

egyes vonását jól be akarná vésni az emlékezetébe. Kissé hegyes, energikus állát, lágyan ívelő 
orcáját, zöld szemét, a tekintetét, amely olyan szilaj, mint az alattuk morajló tenger.

- Erős lány vagy, Maggie. Szívós és erős, de a páncél alatt érző szív dobog. Istenemre, 
eszes is vagy. Én már sok mindent nem értek, amit te igen. Te fénylő csillag vagy, Brie pedig 
üde rózsaszál.  Szeretném, ha mindig az álmaitok vezérelnének benneteket.  Nem is hiszed, 
mennyire szeretném. És ha sikerül őket megvalósítanotok,  az olyan,  mintha az én álmaim 
teljesedtek volna be.

Tom úgy érezte, a fülében dübörög a tenger, szeme előtt fények cikáztak. Hirtelen egy 
pillanatra Maggie arca elmosódott előtte.

- Mi baj? - ragadta karon Maggie ijedten az apját.  Tom arca elszürkült,  akár az ég, 
egyszeriben nagyon öregnek látszott. - Apa, rosszul vagy? Gyere, visszaviszlek a kocsihoz.

-  Ne!  -  Tom maga  sem tudta,  miért,  de  éltetően  hatott  rá,  hogy itt  áll,  szülőföldje 
határán, hogy bevégezze mindazt, amit valamikor elkezdett. - Már jól vagyok. Csak egy kis 
nyilallás.

- De hiszen teljesen átfagytál. - Maggie úgy érezte, apja lesoványodott teste olyan, mint 
egy jéggel teli zsák, mintha csupa fagyott csontot ölelt volna.

- Jól figyelj rám! - csengett Tom hangja élesen. – Ne hagyd, hogy bármi is eltántorítson 
az álmaidtól! Úgy élj, hogy nyomot hagyj magad után, minél mélyebb nyomot, hogy sokáig 
megmaradjon. De ne…
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- Apa! - Látván, hogy apja megtántorodik, és a földre rogy, Maggie-n hirtelen úrrá lett a 
rémület. -Ó, Istenem! Apa, mi van veled? Csak nem a szíved?

Nem,  ez  nem a  szíve,  suhant  át  Tom agyán,  hiszen  a  szíve  ott  lüktetett  a  fülében, 
hangosan és hevesen. A bensőjében érzett valami különöset, valami megszakadt, megpattant 
benne, valami elillant.

-  Ne  engedd,  hogy  a  szíved  megkeményedjék,  Maggie.  Ígérd  meg,  hogy  örökre 
megőrződ,  ami  benned  lakozik!  Hogy  gondját  viseled  a  húgodnak.  És  anyádnak.  Ugye, 
megígéred?

-  Állj  fel!  -  próbálta  felhúzni  az  apját  félelemtől  elgyötörten  a  lány.  A  hullámok 
morajlása egyszeriben fenyegetőnek hangzott; mintha mindent szét akarnának zúzni, mintha a 
tomboló vihar le akarná söpörni őket a szikláról. - Hallod, apa? Állj fel!

- Ígérd meg!
-  Istenemre,  a  gondjukat  viselem -  vacogott  Maggie,  és  az  arcán  könnyek peregtek 

végig.
- Papot! - sóhajtott Tom.
- Ne beszélj így, csupán az kell, hogy átmelegedj! - De már abban a percben, ahogy 

kimondta, Maggie jól tudta, hogy ez hazugság. Hiába ölelte szorosan magához, az apja mintha 
egyszeriben elillant volna.

- Nem hagyhatsz itt! Így nem! - Kétségbeesetten kémlelte a tájat, a kikoptatott ösvényt, 
amelyen hosszú évek óta emberek baktatnak fel a sziklához, hogy megpihenjenek, de most 
egy lelket sem látott, hiábavaló lett volna segítségért kiáltozni. - Próbálj meg feltápászkodni, 
keresünk egy orvost!

Tom Maggie vállára hajtotta a fejét, és nagyot sóhajtott. Nem érzett fájdalmat, csupán 
zsibbadtságot.

- Maggie - lehelte alig hallhatóan. Majd egy másik, egy idegen nevet suttogott, aztán 
csend lett.

- Apa, ne! - sikoltott Maggie, és mintha a széltől szeretné megóvni, szorosan a karjába 
zárta apját, és csak ringatta, ringatta egyre, miközben görcsösen zokogott.

A szél  mintha  harsonákat  fújt  volna  a  tenger  felé.  És  ez  meghozta  az  első jegesen 
metsző esőcseppeket.

Második fejezet
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Thomas Concannon temetéséről még évekig beszéltek. Volt étel, ital, zene, ahogy Tom 
a lánya ünnepségére tervezte. A ház, ahol életének utolsó éveit töltötte, zsúfolásig megtelt 
vendégekkel.

Bár néhányan annak tartották, Concannon nem volt gazdag, csupán barátokban.
Szinte  minden  helybéli  eljött,  de  jöttek  még  a  szomszéd  faluból  is.  Földművesek, 

boltosok, egyszerű munkások. Mindenki hozzájárult az asztalhoz, ahogy az ilyenkor szokás, 
úgyhogy a konyha pillanatok alatt megtelt kenyérrel,  hússal, süteménnyel. Ittak az elhunyt 
egészségére, és szomorú dalokban adtak kifejezést bánatuknak.

A ropogó tűz némiképp ellensúlyozta az orkánszerű szelet, amely meg-megzörgette az 
ablakokat, és megmelengette a hidegtől borzongó gyászolókat.

Maggie biztos volt benne, hogy őt többé semmi nem melegíti  fel.  Csak ült a tűzhöz 
közel,  a  csinos  kis  nappaliban,  a  vendégek  szinte  teljesen  betöltötték  a  házat.  Nézte  a 
lángokat, és maga előtt látta a sziklát, a háborgó tengert és önmagát, amint magányosan öleli 
haldokló apját.

- Maggie!
A hangra összerezzent. Murphy guggolt előtte, és egy gőzölgő bögrét nyomott a kezébe.
- Mi ez?
-  Whisky  egy  kis  teával,  hogy  fölmelegedj  -  nézett  rá  a  fiú  kedves,  szomorkás 

tekintetével. – Légy jó kislány, hajtsd le az egészet! Nem akarsz enni egy kicsit? Biztos jót 
tenne.

-  Nem bírok -  felelte  Maggie,  a teát  azonban engedelmesen felhajtotta.  A forró ital 
szinte égette a torkát. - Nem kellett volna odavinnem őt, Murphy. Észre kellett volna vennem, 
hogy nincs jól.

- Ez butaság, te is jól tudod! Remekül érezte magát, amikor kiment a kocsmából. Még 
táncolt is, nem?

Igen. A halála napján még táncolt vele az apja. Eljön-e az az idő, amikor jólesik majd 
erre gondolnia?

- De ha nem hajtunk ki olyan messzire, egy olyan kihalt helyre…
-  Az  orvos  világosan  megmondta,  hogy  Tomot  szélütés  vitte  el,  irigylésre  méltó 

gyorsasággal.
- Ez igaz - emelte a szájához remegő kézzel a bögrét a lány. Eszébe jutottak azok a 

rémes  percek,  ahogy  hazahozta  az  apját,  ahogy  zihálva  kapkodta  a  levegőt,  keze  szinte 
odafagyott a kormányhoz.

-  Senkit  sem láttam,  aki  olyan büszke lett  volna valakire,  mint  az apád volt  terád - 
bámulta Murphy zavartan Maggie kezét. - Tom olyan volt nekem, mintha az apám lett volna.

- Tudom - simított félre Maggie egy hajtincset a férfi szeméből. - Ő is így érzett irántad.
- Szeretném, ha tudnád, hogy mindenben számíthatsz rám. Ha bármire szükséged van, 

akár neked, akár a családodnak, csak szólj!
- Ez kedves tőled.
Murphy felemelte a tekintetét. Szemével, azzal a kéklő kelta szempárral mélyen Maggie 

szemébe nézett.
-  Tudom,  mennyire  fájt  neki,  hogy eladni  kényszerült  a  földjeit,  és  hogy éppen én 

vettem meg.
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- Ez nem igaz - tette le Maggie a bögrét, és megfogta Murphy kezét. - Nem érdekelte a 
föld.

- De anyád…
- Ő akkor is dühös lett volna, ha maga Jézus Krisztus a vevő. Törődött is azzal, hogy a 

föld árának köszönhetően volt mit ennie. Hidd el, csak megkönnyítette a dolgot, hogy te voltál 
a vevő. Brie és én egyetlen szál füvet sem irigylünk tőled. Te elérted azt, amire apám vagy 
képtelen volt, vagy egyszerűen nem is akarta igazán. A föld végre szépen terem. Úgyhogy 
többet ne halljak ilyen butaságot!

Maggie körbejártatta a tekintetét a nappaliban. Valaki furulyázott, O’Malley lánya, aki 
az első babáját várta, lágy, ábrándos dalt énekelt. A szobából vidám és felszabadult nevetés 
szűrődött ki. Valahol sírt egy csecsemő. A vendégek ide-oda sétáltak, Tomról beszélgettek, 
meg az időjárásról, Jack Marley beteg kancájáról és a Donovanok csöpögő ereszéről.

Az asszonyok többnyire gyerekekről, esküvőkről és temetésekről pletykálkodtak.
Maggie  egy  idősebb  hölgyre  lett  figyelmes,  valami  távoli  nagynénire,  aki  viseltes 

cipővel és stoppolt zoknival a lábán ült, kötögetett, és közben történeteivel szórakoztatta fiatal 
hallgatóságát. Mindenki tágra nyílt szemmel hallgatta.

- Tudod, apa nagyon szerette az embereket maga körül. Ha rajta múlik, mindig tele lett 
volna a ház vendégekkel. Soha nem értette, miért szeretek magamban lenni - fordult vissza 
Murphyhez Maggie. - Beszélt neked valaha egy bizonyos Amandáról?

- Amandáról? - vonta össze szemöldökét a fiatal férfi. - Nem, soha. De miért kérded?
- Csak úgy. Ne is törődj vele. Megyek, segítek Brie-nak a konyhában. Köszönöm a teát, 

meg a többit.
Megcsókolta a férfi arcát, és felállt a helyéről.
Nem  volt  valami  könnyű  átvergődnie  a  szobán.  Lépten-nyomon  megállították, 

vigasztalták, egyik-másik vendéget azonban neki kellett vigasztalnia, például Tim O’Malleyt, 
a kocsmárost.

- Istenem, mennyire fog hiányozni! - törölgette a szemét Tim. - Soha nem volt, és nem 
is lesz olyan jó barátom, mint ő. Mindig tréfálkozott,  azt mondta, nyit egy kocsmát, hogy 
legyen végre versenytársam.

- Hát igen - bólintott rá Maggie, pedig tudta, ez nemcsak tréfa volt, hanem egyike apja 
álmainak.

- Versekkel is próbálkozott - vetette közbe valaki. - Csak nem volt elég tehetsége hozzá.
- De szíve annál inkább - bizonygatta Tim megtörten. - Aligha hordott finomabb lelkű 

embert a hátán a föld.
Maggie még néhány szót váltott  a pappal a másnap reggeli szertartásról,  majd végre 

bejutott a konyhába.
Akár a szobák, a konyha is tele volt szorgoskodó asszonyokkal. Minden élettel telinek 

hatott.  A zajok,  az illatok.  A teáskannák dalolása,  a leves fortyogása,  a sistergő sültek.  A 
gyerekek  is  egyfolytában  ott  lábatlankodtak.  Az  asszonyok  valamilyen  rejtélyes,  velük 
született  gondoskodó hajlammal kerülgették őket, vagy éppen odanyújtottak nekik egy-egy 
falatot.

A  farkaskutya  kölyök,  amit  Brianna  kapott  legutóbbi  születésnapjára  Tomtól, 
jóllakottan szunyókált a konyhaasztal alatt. Brianna a tűzhelynél szorgoskodott. Arca nyugodt 
volt, de a szeme és sírásra görbülő szája mély fájdalomról árulkodtak.
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- Egyél egy tányérral - unszolta Maggie-t az egyik szomszédasszony.
- Csak segíteni jöttem.
- Azzal segítesz, ha bekapsz valamit. Annyi az étel, hogy egy hadseregnek is olyan elég 

lenne. Tudod, az apád egyszer rám sózott egy kakast. Azt állította, hogy a legjobb kakas a 
vidéken,  és  a  tyúkjaim  egyenesen  a  mennyországban  fogják  érezni  magukat.  Olyan 
meggyőzően adott elő mindent, hogy az ember még akkor is hitt neki, ha tudta, egy szó sem 
igaz abból, amit mond. - Miközben beszélt, alaposan megpakolta a tányért, és még arra is volt 
ideje, hogy egy ott tébláboló apróságnak kedvesen a fenekére verjen, de közben egy percre 
sem zökkent ki a ritmusából. - Hát mit mondjak, valóságos bestia lett a kakasból, az ugyan 
nem kukorékolt egyszer sem.

Maggie  mosolyogva  hallgatta  a  történetet,  és  tudta,  illik  kérdeznie  valamit,  bár  jól 
ismerte a folytatást.

- És mi lett vele?
- Kitekertem az átkozott nyakát, és megfőztem. Még apádat is megkínáltam, bizony. Azt 

állította, soha még olyan finomat nem evett.
- És tényleg finom volt?
-A húsa olyan kemény maradt, akár a cipőtalp. De apád az utolsó cseppig megette. Isten 

nyugosztalja!
Maggie szót fogadott és evett, hiszen az életnek mennie kell tovább. Hallgatta mások 

történeteit,  néha  ő  maga  is  elmesélt  egyet-egyet.  Esteledett,  a  vendégek  lassan 
hazaszállingóztak. Maggie leroskadt, és az ölébe vette a kutyát.

- Sokan szerették apát - jegyezte meg.
- Igen, nagyon sokan. - Brianna kábán állt a tűzhely mellett, törlőkendővel a kezében. 

Dühödt  méhrajként  zsibongott  szívében  a  fájdalom.  Hogy  megfeledkezzen  róla,  elkezdte 
összeszedegetni az edényeket.

Karcsú teremtés volt, kimért, szabályos mozgású. Vékony szálú, aranyló haja bájosan 
göndörödött a nyakán. Sima fekete ruháját fehér kötény takarta.

- Holnapra sem javul meg az idő - nézett ki a viharos éjszakába.
- Szerintem se. De azért sokan eljönnek majd, akárcsak ma.
- A szertartás után vendégül kell látni őket. Itt a sok étel. Fogalmam sincs, mit kezdünk 

majd vele.
- Még most sem jött ki a szobájából? - kérdezte hűvösen Maggie.
Brianna egy pillanatra abbahagyta az edényrakosgatást.
- Nem érzi jól magát.
- Istenem, ez nem lehet igaz! Meghalt a férje, aki csak ismerte, eljött, ő pedig még arra 

sem képes, hogy legalább úgy tegyen, mintha fájna neki.
- Már hogyne fájna! Hiszen mégiscsak több mint húsz évet leélt mellette.
- De milyen húsz évet! Nem értem, miért véded őt még most is?
Brianna heves indulattal szorította rá az ujjait arra a tányérra, amely épp a kezében volt, 

csoda, hogy nem törte össze.
- Én senkit sem védek, csupán az igazat mondom. Nem hagyhatnánk abba a vitatkozást, 

legalább addig, amíg eltemetjük apát? Nem lehetne végre béke ebben a házban?
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-  Ebben a  házban sohasem volt  béke -  jelent  Maeve az ajtóban.  Arcán nyoma sem 
látszott a könnyeknek, tekintete hideg volt és könyörtelen. - Apátok gondoskodott róla, hogy 
ne legyen. Még most, a halálában is igyekszik megkeseríteni az életemet.

- Hogy beszélhetsz így! - robbant ki Maggie felbőszülten,  végre szabadjára engedve 
érzelmeit. - Nem szégyellsz ennyi gonoszságot állítani róla?

- Úgy beszélek, ahogy tetszik. Csupán bánatot, szomorúságot okozott nekem, amíg csak 
élt. Még holtában is.

- Nem látom, hogy siratnád.
- Azt várhatod! Soha nem voltam szenteskedő, de tudom, Isten igazságot szolgáltat. A 

pokolra jut azért, amit velem tett. És ahogy Isten nem bocsát meg neki, úgy én sem fogok 
soha.

- Honnan tudod, mi Isten akarata? A sok imádkozás és rózsafüzér-morzsolás tette, hogy 
ilyen jó viszonyba kerültél vele?

- Ne gyalázd Istent! - rivallt a lányára Maeve, indulattól remegő ajakkal. - Legalábbis 
ebben a házban ne!

- Úgy beszélek, ahogy tetszik - idézte Maggie anyja szavait gúnyosan. - Tudd meg, Tom 
Concannon nem szorul a te bocsánatodra.

- Elég! - Brianna,  bár egész bensőjében remegett,  kezét határozottan Maggie vállára 
tette. - Anya, megmondtam, hogy neked adom a házat, egy percig se aggódj miatta.

- Micsoda? - fordult Maggie a húgához. - Mi van a házzal?
- Hallhattad, mi áll a végrendeletben.
- Csupa jogi csűrcsavar. Nem sokat értettem belőle, meg nem is nagyon figyeltem.
- Apád a házat a húgodra hagyta - mutatott Maeve remegő ujjal a kisebbik lányára, mint 

valami bűnösre. - Ráhagyta. Azok után, hogy annyi éven át szenvedtem mellette, még ezt is 
elvette tőlem.

- Csak akkor nyugszik meg, ha tudja, hogy biztos a tető a feje felett, és nem kell érte 
semmit tennie - mondta Maggie, miután anyjuk kiment a szobából.

Ez  nagyjából  igaz  volt.  Bianna  úgy gondolta,  békességet  tud  teremteni.  Hiszen  ezt 
gyakorolta egész életében.

- Megtartom a házat, és itt élek majd vele - jelentette ki.
Brianna, a szent, dünnyögte Maggie maga elé, minden rosszmájúság nélkül.
- Végül is megoldható a dolog - mondta aztán hangosan. - A kemence várhat, gondolta 

magában,  és  amíg  McGuiness  jó  vevőnek  bizonyul,  lesz  pénzük  rá,  hogy  két  házat  is 
fenntartsanak.

- Arra gondoltam… Apával már beszéltünk is róla…
- Na, mondd már végre!
- Egy kicsit rendbe kéne hozatni a házat, de már alig maradt abból, amit a nagymamától 

örököltem, meg aztán ott van a jelzálog is.
- A jelzáloggal ne törődj, az az én gondom.
- Nem, arról szó sem lehet! - tiltakozott Brianna.
-  Már  miért  ne  lehetne?  Apa  azért  vette  fel  a  kölcsönt,  hogy  engem  kiküldjön 

Velencébe, vagy nem? Neki köszönhetem, hogy három évig ott tanulhattam. Visszafizetek 
mindent az utolsó pennyig.

- Nem. Enyém a ház, enyém hát az adósság is.
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- Ezen életünk végéig elvitatkozhatunk. Ha te nem fogadod el a segítségemet, engedd, 
hogy apáért tegyem, amit teszek. De végül is nem mondtad, mire gondoltál.

- Arra, hogy panzióvá szeretném alakítani a házat.
- Panzióvá?! Azt akarod, hogy mindenféle idegenek járkáljanak benne? Nem lesz egy 

perc nyugalmad sem, és reggeltől estig robotolhatsz.
- Szeretem, ha sokan vannak körülöttem. Nem mindenki él remeteként, mint te is. Értek 

hozzá,  hogyan  kell  kényelmet  teremteni  másoknak.  A  véremben  van.  Emlékezz, 
nagyapánknak is  volt  panziója,  aztán amikor  meghalt,  a nagyanyánk vitte  tovább. Nekem 
miért ne sikerülne?

- Egy szóval sem mondtam, hogy nem sikerül. Csak éppen nem értem, miért  akarsz 
belevágni. Micsoda jövés-menés lesz itt nap mint nap!

- Hát azt remélem is! Az emeleti hálókat mindenesetre helyre kell hozni. Egy kis festés, 
tapétázás,  néhány  új  takaró.  A  vízvezetékeket  is  meg  kell  javítani,  nem  ártana  egy  új 
fürdőszoba sem, de a lépcsőfeljáró alatti  vécé talán még jó úgy, ahogy van. A konyhához 
építtetnék egy külön kis részt, ahol anya meghúzhatná magát, és senkit se zavarna.

- Látom, nagyon beleélted magad. Kívánom, hogy sikerüljön!
- Ha idejében hozzálátok, nyárra akár meg is nyithatom. A turisták kedvelik ezt a helyet, 

sokan keresnek kényelmes éjszakai szállást. De miket fecsegek itt össze-vissza, hiszen holnap 
temetjük apánkat!

- Örülne, ha hallaná! Büszke lenne rád, hogy ilyen nagy terveket forgatsz a fejedben.
- Mi, Concannonok mást se tudunk, csak tervezni.
- Brianna, apa akkor ott a sziklán rózsaszálnak nevezett téged, és azt szerette volna, ha 

ez a rózsaszál idővel kivirágzik.
Engem pedig csillagnak mondott, emlékezett vissza Maggie, és megfogadta, mindent 

megtesz azért, hogy ez a csillag teljes fényében ragyogjon.

Harmadik fejezet

Maggie egyedül volt - ezt szerette a legjobban. Az ajtóból nézte, ahogy az eső Murphy 
Muldoon földjét korbácsolja, szinte pattogott a füves réten és a köveken, mögötte azonban 
reményteljesen  és  tolakodóan  előbukkant  a  nap.  Az égre  pillantva  nem lehetett  eldönteni 
milyen idő lesz, a kép gyorsan, szinte percről percre változott. 

Ez Írország.
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Margaret Mary imádta az esőt. Jobban szerette, mint a napot, a felhőtlenül tiszta eget. 
Az eső finom szürke függönye elrejtette őt a világ elől, vagy még inkább, a világot rejtette el 
előle, mindent a hegyeken túl.

Minthogy a farm, a fukszialugason túli kőfallal  övezett zöldellő rét már nem volt az 
övék, neki mindössze ez a kis kert és a párás tavaszi levegő maradt. Mióta az apja meghalt, s 
ennek már közel öt éve, Maggie azon igyekezett, hogy megteremtse a maga kis világát, hogy 
nyomot hagyjon,  ahogy az apja kérte tőle.  Igaz,  nem valami mély nyomot.  Csupán annyi 
történt, hogy továbbra is eladogatta a munkáit, sőt egyre több helyen, Galwayben, Corkban, 
Ennisben. 

Megelégedett azzal, amije volt. Ha időnként elkeseredett, vagy nyugtalanságot érzett, 
csak emlékeztetnie kellett önmagát arra, hogy ott él, ahol mindig is élni akart, és olyasmit 
csinál, amiben örömét leli. 

Az olyan reggeleken, mint ez is, amikor a fény és az árnyék csatázott egymással, az 
apjára gondolt, és az apja álmaira, amelyek soha nem valósultak meg.

Tom meghalt, gazdagság és siker nélkül, és elvesztette a farmot, amelyet generációkon 
keresztül a Concannonok műveltek a saját két kezükkel.

Maggie-t hidegen hagyta, hogy apja nagyra törő álmai miatt tulajdonképpen az öröksége 
ment veszendőbe. Igaz, kissé szomorúan és elérzékenyülve nézte az előtte elterülő dombos 
tájat, ahol gyerekként nyargalászott. De ez már mind a múlté.

Megteremtette a maga világát, és ami ezen túl volt, arról szinte nem is vett tudomást. 
Nem volt szüksége senkire és semmire sem, amit nem tudott elérni a maga erejéből.

A  kiszolgáltatottság  és  a  felesleges  álmodozás  boldogtalanságot  és  elégedetlenséget 
szül. Ott volt előtte a szülei példája.

Kilépett a jeges esőbe, beleszippantott a levegőbe, melyben keveredett a részegítő eső és 
a dércsípte virágok illata. Maggie apró, formás kis teremtés volt,  bő szabású farmerban és 
flanelingben, fején lehajtott karimájú szürke kalap.

Egy pohárból, amelyet ő maga tervezett, erős teát kortyolgatott, és rá sem hederített a 
konyhában megcsörrenő telefonra. Az ilyesmi gyakran előfordult vele, különösen, ha valami 
új terv foglalkoztatta. Most éppen egy üvegszobor alakja körvonalazódott a fejében. Mintha 
csak hívta,  vonzotta  volna  magához.  Nem törődött  hát  a  telefonnal,  kilépett  az  esőbe,  és 
elindult a műterme felé.

A  vonal  másik  végén,  egy  dublini  irodában  Rogan  Sweeney  hallgatta  a  kicsengő 
telefont, és közben szitkozódott. Elfoglalt ember volt, túlságosan is elfoglalt ahhoz, hogy az 
idejét egy ilyen pallérozatlan, szeszélyes művészre pazarolja, aki nem hajlandó ajtót nyitni a 
szerencsének.

Alig látszott ki a munkából: tárgyalások, telefonok, akták, kimutatások, a galériába is le 
kell ugrania, hogy átnézze a legutolsó szállítmányt. Az Ősi amerikai fazekasság című kiállítás 
minden percét lekötötte, hónapokat töltött azzal, hogy a legszebb darabokat kiválogassa.

A különleges kiállítással be akarta bizonyítani, hogy a Worldwide neves, nemzetközi 
hírű képtár. Közben azonban egyre az az átkozottul konok teremtés járt az eszében. Ahhoz 
képest, hogy sohasem találkozott vele, egyszerűen képtelen volt kiverni őt a fejéből.
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Bár tudta, hogy az új szállítmány feldolgozása valószínűleg minden energiáját és idejét 
igénybe  veszi,  nem  hagyta  nyugodni  az  ismeretlen  művész,  akinek  a  munkái  annyira 
felkeltették  az  érdeklődését.  A felfedezés  izgalma  legalább  akkora  gyönyörűséget  okozott 
neki, mint a cég felvirágoztatásába piackutatás vagy az értékesítés.

Azt tervezte,  hogy Concannont megszerzi  a Worldwide Galériának.  Rogan általában 
nem nyugodott, amíg vágyai, melyeket többnyire nagyon is megalapozottnak talált, be nem 
teljesültek.

Egy sikeres kereskedőcsalád immár harmadik nemzedékét képviselte. Ősei jól forgatták 
a pénzt, értettek hozzá, hogyan kell a pennyt fontokra váltani. Az üzlet, amelyet még nagyapja 
alapított hatvan évvel azelőtt, szépen virágzott az ő irányítása alatt is, mert Rogan Sweeney 
nem ismert lehetetlent.

Már régen rábízhatta volna a cég vezetését valakire, és kényelmesen megélhetett volna a 
jövedelméből, kedvére utazgathatott volna, végre nemcsak az üzleti ügyek miatt, élvezhette 
volna az örökségét, de felelősségérzetét, határtalan ambícióját is az őseitől örökölte.

Nagy változtatásokat tervezett a képtárban, amellyel nagyobb teret biztosíthat majd a 
hazai művészeknek. Elsőként Margaret Concannont igyekezett megnyerni magának.

Maggie nem is sejtette, hogy ő lenne az első ír művész, aki bemutatkozhatna Rogan 
képtárában. Régebben, amikor még Rogan nagyapja és apja álltak a cég élén, a képtárak főleg 
nemzetközi kiállításokat rendeztek. Rogan nem akarta leszűkíteni a kört, de szerette volna, ha 
szülőföldje kiválóságaira irányulna a világ figyelme. Sem a pénzét, se a hírnevét nem sajnálta 
kockára tenni érte.

Ha az első kiállító sikert arat, és efelől kétsége sem volt, megtérül a befektetett pénz, 
beigazolódnak a megérzései,  és valóra válik az álma, egy olyan galéria,  amely csak hazai 
művészeknek ad helyet.

A sort Margaret Mary Concannon nyitotta volna meg.
Rogan, némi elégedetlenséget érezve önmaga iránt, felkelt antik tölgyfa asztala mellől, 

és  az  ablakhoz  lépett.  Alatta  ott  volt  a  város,  széles  sugárutakkal,  zöldellő  parkokkal,  az 
ezüstösen csillogó folyóval, melyet hidak tucatjai íveltek át. A forgalmas utcán járművek és 
gyalogosok  végtelen  sora  hömpölygött,  mint  egyetlen  hatalmas  folyam.  A  tömegben  egy 
hátizsákos csókolódzó párra lett figyelmes. Irigykedve fordult el az ablaktól.

Nem  volt  hozzászokva,  hogy  tétlenkedjék,  íróasztala  megrakva  elintéznivalókkal, 
naplójában legalább egy tucat  üzleti  megbeszélés  volt  előjegyezve,  de  ő most  nem érzett 
kedvet  semmihez.  Gyerekkora  óta  céltudatosan  haladt  előre,  az  iskolapadtól  az  igazgatói 
székig, sikert sikerre halmozott. Ahogy elvárták tőle. Ahogy elvárta önmagától.

Hat  éve,  hogy  elvesztette  a  szüleit.  Apja  szívrohamot  kapott  a  volán  mögött,  és 
nekirohant  egy  villanypóznának.  Azonnal  meghalt,  rá  egy  órára  az  anyja  is.  Meghaltak, 
mielőtt még vele megérkezett volna a repülőgép Dublinból Londonba, mielőtt felfogta volna, 
hogy  egyáltalán  mi  történt.  A  szülei  annak  idején  sok  mindenre  megtanították,  a  család 
szeretetére,  arra,  hogy büszkén kell  viselni  az  örökséget,  és  hogy miként  lehet  egyszerre 
művészetpártolónak és jó kereskedőnek lenni.

Huszonhat évesen egyszerre  csak ott  találta  magát  a Worldwide igazgatói  székében, 
felelős volt az alkalmazottaiért, a döntéseiért, a művészekért, akik belé helyezték bizalmukat. 
Hét éve mást sem tesz, mint a cég felvirágoztatásán dolgozik, és egy kicsit belefáradt.
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Ezt a különös nyugtalanságot, mely úrrá lett rajta, azóta érzi, amióta egy téli délután 
először találkozott Maggie Concannon üvegjeivel.

Az első darabot  a nagyanyjánál  pillantotta  meg a szokásos délutáni  teázás során, ez 
indította el odisszeáján. Azóta mindössze két darabját tudta megszerezni. Az egyik vékony, 
álomszerűén légies, csillogó szivárvánnyal átszőtt, arasznyi üvegoszlop.

A  másik,  amely  végképp  rabul  ejtette,  valami  szilaj,  lidérces  álom,  üvegbe  öntött 
örvénylő szenvedély. A vad, egymással hadakozó színek és formák, a nehézkes alapzatból 
kinyúló, egymásba ölelkező indák már-már az ízléstelenség határát súrolták, mégis volt az 
egészben valami elragadó, valami nyugtalanítóan érzéki. Rogant ez kíváncsivá tette;  vajon 
milyen lehet az a nő, aki létrehozta ezt a két, tehetséget és erőt sugárzó alkotást.

Csak  két  hónapja,  hogy  hozzájutott  a  műtárgyakhoz,  és  mind  ez  ideig  sikertelenül 
próbálta felvenni a kapcsolatot a művésszel, hogy felajánlja neki a támogatását.

Kétszer is próbálkozott telefonon, de mindannyiszor kurta, elutasító, már szinte nyers 
választ kapott. Maggie nem akarta, hogy bárki is támogassa, különösen nem egy túlművelt, 
ám szerinte annál kevesebb ízléssel megáldott dublini üzletember.

Rogan már-már azt gondolta, ha egyszer valaki nem akar ajtót nyitni a szerencsének, 
hagyni kell  őt,  maradjon továbbra is az ismeretlenség homályában.  Ő és a Worldwide jói 
meglesznek Margaret Mary Concannon nélkül.

De az ördögbe is, ha egyszer meg akarja szerezni magának!
Hirtelen  elhatározással  felemelte  a  telefont  és  kiadta  az  utasítást  a  titkárnőjének.  - 

Eileen, mondjon le minden tárgyalást az elkövetkező napokra. Elutazom.

Rogan ritkán járt  a nyugati megyékben. Szüleivel többnyire Párizsba vagy Milánóba 
utaztak,  esetleg  a  francia  Riviérára,  ahol  villájuk  is  volt.  Ezeken  az  utakon  többnyire 
összekapcsolták  az  üzletet  és  a  pihenést.  Jártak  New  Yorkban,  Londonban,  Bonnban, 
Velencében,  Bostonban.  Egyszer  azonban,  Rogan  kilenc-tízéves  lehetett,  ellátogattak 
nyugatra, a Shannon vidékére. Halványan még emlékezett a Mohr szikláiról elé táruló szédítő 
panorámára, a Tavak vidékének csillogó víztükrére, a csendes kis falvakra, a végtelen zöldellő 
mezökre.

Az út maga gyönyörű, ám rendkívül viszontagságos volt. Már rég megbánta, hogy olyan 
elhamarkodottan  döntött,  különösen  amióta  az  egyik  faluban  egy  göröngyös,  útnak  alig 
nevezhető dűlőre terelték. Az Aston Martin azonban nem hagyta cserben, még a legnagyobb 
sárban sem. Ha nem olyan konok, már rég visszafordult volna.

A  Blackthorn  Panziót  elhagyva  kőkunyhók  és  pajták  között  vezetett  az  útja.  Egy 
traktoros integetett felé, az első ember, amióta csak elhagyta a falut.

Sehogy  sem fért  a  fejébe,  hogy  lehet  ilyen  isten  háta  mögötti  helyen  élni,  ennyire 
eltemetkezni a világ elől.  Alig vette észre a kerti kaput és a fagyalsövény mögötti fehérre 
meszelt házat.

Rogan lassított.  A rövid  kocsibejárón  egy fakókék,  rozsdásodó furgon állt.  Hófehér 
Astonjával leparkolt mögötte, majd kiszállt.

Átvágott az esőtől lekonyult virágok között, háromszor is megkopogtatta a tűzvörösre 
festett ajtót, majd újabb sikertelen próbálkozás után türelmetlenségében az ablakhoz lépett, és 
bekukkantott.
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Odabenn  a  kályhában  tűz  pislákolt,  mellette  egy  szék,  a  sarokban  vörös,  kék  és 
bíborszínű virágoktól tarkálló takaróval borított ócska dívány roskadozott. Azt is gondolhatta 
volna, hogy eltévedt, de a kis szobában mindenfelé üvegmunkák hevertek. Palackok, kelyhek, 
vázák, szobrocskák.

Rogan kezével megtörölte  a vizes ablakot,  és a kandallópárkányon egy sokágú üveg 
gyertyatartót pillantott meg. Olyan kristályszerűen áttetsző volt, mint a jég. Karjai légiesen 
nyújtóztak a magasba, talapzata leginkább egy vízesésre emlékeztetett.

Végre megtalálta! Csak kinyitná már az ajtót!
Miután elunta a várakozást, átvágott a nedves füvön, és megkerülte a házat.
A bejárat mellett egy csapott tetejű fészer állt, alatta halomba rakott tőzegtéglák, egy 

leeresztett  kerekű,  ócska  bicikli  a  falnak  támasztva  és  egy  térdig  érő  csupa  sár  csizma 
árválkodott.

Már  majdnem kopogott,  amikor  valami  furcsa  hangra  lett  figyelmes  a  háta  mögött. 
Olyan volt, akár a tenger mormogása. A szérű kéményéből füst szállt fel, az ablakok azonban 
a nyirkos hideg ellenére ki voltak támasztva. Ez a műhelye, semmi kétség, gondolta Rogan. 
Örömmel  töltötte  el,  hogy végre a nő nyomára bukkant,  és  bizakodva nézett  a  találkozás 
elébe.

Bekopogott, és bár nem kapott választ, belökte az ajtót. Hirtelen mellbe vágta a hőség és 
a maró illat. Egy apró kis teremtést pillantott meg, alacsony fa zsámolyon ült, kezében hosszú 
üvegfúvó pipával.

Egyszeriben a tündérmesék varázslatai jutottak az eszébe.
- Csukja be az ajtót, a csudába is, huzat van! 
Rogan gondolkodás nélkül engedelmeskedett, bár kissé bosszantotta a parancsoló hang.
- De hiszen az ablakok is nyitva vannak - védekezett.
- Más a szellőztetés, és más a huzat. Maga ostoba!
Csak úgy pattogtak a lány szájából a szavak, ő maga pedig pillantásra sem méltatta a 

belépőt. A pipát a szájához igazította, és egy nagyot fújt belé.
Rogan elgyönyörködött  az  egyre  gömbölyödő buborékban.  Milyen  egyszerű,  csupán 

levegő és olvasztott üveg. A lány ujjai fürgén jártak a pipán, csak forgatta, forgatta egyre, 
küzdve  a  tömegvonzással,  ugyanakkor  szolgálatába  is  állítva  azt,  mindaddig,  amíg  csak 
elégedett nem lett a kialakult formával.

Se nem látott, se nem hallott, annyira belemerült a munkájába. Egy vaspálcával mintegy 
nyakon csípte a buborékot, hogy vékony bemélyedést képezzen a pipa feje mögött. Még nem 
volt kész, de már elégedetten látta maga előtt az eredményt.

Az olvasztókemencénél a buborékot a folyékony üvegmasszába mártotta, és egy újabb 
réteget merített. Aztán visszaült a zsámolyra, és az üvegbuborékot egy faformába görgette, 
hogy a képlékeny üveg megdermedjen, „megbőrösödjön". Egyre csak forgott kezében a pipa, 
a tüdő után most az ujjaké volt a szerep.

Újra és újra ismételte a mozdulatsort, végtelen türelemmel és odafigyeléssel, miközben 
Rogan még mindig az ajtóban állt és figyelt,  majd miután továbbra sem tanúsítottak iránta 
érdeklődést, levette átázott kabátját.

A  kemence  kellemes  melege  átjárta  a  szobát.  Maggie  egy  újabb  szerszámot  vett  a 
kezébe, Rogannek úgy tűnt, valami hegyes fogót, ezt a formálódó palack nyakához illesztette, 
és nyújtotta, karcsúsította.
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Amikor újra felállt, Rogan megpróbált megszólalni, de Maggie csendre intette. Újabb és 
újabb rétegei  merített  az öntött  üvegből,  és  a palack oldalához  illesztette.  Amikor  a forró 
üvegtől  a  palack  fala  meglágyult,  egy  viasszal  bevont  hegyes  ráspolyt  mélyesztett  bele. 
Óvatosan. Nagyon óvatosan.

Gyorsan  kellett  dolgoznia  -  nehogy  a  ráspoly  odaragadjon  az  üveghez  -,  és  finom 
érzékkel, hogy a kívánt hatást érje el. A két réteg egybeolvadt, és lassan kialakult az alakzat, 
egy angyali szárny. Üveg az üvegben.

Maggie óvatosan tovább fújta a formát, egy forró üvegcseppel a vaspálcához illesztette, 
és a kemencébe tolta. Beállította az időt, a hőmérsékletet, majd a hűtőszekrényhez lépett.

- Még mindig itt van? - pattintotta fel a fémdoboz tetejét és nagyot kortyolt. - Megsül 
ebben az öltönyben.

Most,  hogy  már  kissé  megfeledkezett  a  munkájáról  alaposabban  szemügyre  vette  a 
látogatóját.

Magas, szikár férfi volt. Jól fésült, hollófekete haj, szépen ívelt, telt ajak, amely csak 
ritkán mosolyog, akárcsak a hidegen kék, ravaszkás, magabiztosságot sugárzó szempár.

Úgy áll ott előtte, mint egy aranygalléros katona, aki már az összes létező paszományt 
felvarrta a ruhájára.

Most hogy jól haladt a munkájával, Maggie barátságosan rámosolygott.
- Hát nem tévedt el?
-  Nem. - Maggie mosolyában volt  valami boszorkányos,  Rogan úgy érezte,  ez a nő 

bármilyen varázslatra képes. Jobban tetszett neki az a másik Maggie, aki komoly arccal hajolt 
munkája fölé. - Hosszú utat tettem meg, hogy beszéljek magával, Miss Concannon. Rogan 
Sweeney vagyok.

Maggie mosolya hirtelen kissé gúnyos vigyorrá torzult. Sweeney, aki meg akarja venni 
a munkáit. „Egy bunkó”. Ezzel a cseppet sem hízelgő elnevezéssel illetett minden dublinit.

- Igazán kitartó, Mr. Sweeney, az már biztos. Remélem, kellemes volt az útja, ha már 
egyszer feleslegesen tette meg.

- Nem mondhatnám, sőt.
- Nagyon sajnálom.
- De nem hiszem, hogy feleslegesen tettem volna meg. Érdekes itt magánál.
Tekintetével körbepásztázta a szobát, a dohogó kemencével, a zsámollyal, a szerteszét 

heverő  szerszámokkal,  szekrényekkel  és  polcokkal,  amelyeken  Maggie  a  vegyszereket 
tartotta.

-  Az,  amit  csinált,  egyszerűen  gyönyörű.  -  Rogan  odalépett  az  asztalhoz,  amelyen 
vázlatok,  ceruzák,  széndarabok  és  kréták  hevertek.  Kezébe  vette  az  éppen  elkészült 
üvegszobor vázlatát. Finom és könnyed rajz volt.

- Nem adja el?
- Üvegművész vagyok, Mr. Sweeney, nem pedig grafikus.
- Pedig, ha még alá is írná, adnék érte száz fontot. 
Maggie hitetlenkedve felhördült, és az üres üdítős dobozt a szemetes kosárba hajította.
- És amit most fejezett be? Azért mennyit kér?
- Miért érdekli?
- Talán azért, mert meg akarom venni.
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Maggie  eltűnődött.  Senki  sem tudja  felbecsülni  a  saját  munkája  értékét,  ő  aztán  a 
legkevésbé. De tudta, hogy kell mondani egy árat. Művészet ide vagy oda, valamiből élni is 
kell.

Ha árakról volt szó mindig nagyvonalúan és rugalmasan számolt, nélkülözve minden 
tudományos alapot, nem úgy, mint amikor az üveghez való anyagokat és a színeket keverte ki. 
Belekalkulálta, mennyi idő alatt készült el a mű, mennyire nőtt a szívéhez, és mennyire nyerte 
meg a vevő a szimpátiáját.

Ha ezt az utóbbit is figyelembe veszi, Rogan Sweeneynek sokba fog kerülni a dolog.
-  Kétszázötven  font  -  vágta  rá  végül.  Rogan  ebből  legalább  százat  az  arany 

mandzsettagombjának köszönhet.
-  Máris  kiállítok  róla  egy  csekket  -  mosolygott  a  férfi.  -  A  gyűjteményemet  fogja 

gyarapítani,  mondjuk  úgy,  hogy  szentimentalizmusból?  A  galériámban  a  duplájáért  is 
eladhatnám.

- Csoda, hogy még akadnak vevői, ha így megvágja őket.
- Nincs tisztában a tehetségével, Miss Concannon - lépett oda Maggie-hez a férfi, aki 

kissé hátraszegte a fejét, így tekintetük szinte összefonódott. - Ezért kellek én.
- Pontosan tudom, mennyit érek.
- Itt, ebben a műhelyben. De az üzleti világ értékrendje egészen más.
- Soha nem érdekelt az üzlet.
- Tudom, és ez nekem, aki a másik oldalon állok, végtelenül rokonszenves.
- Nem akarom, hogy bárki is megzavarjon a munkámba, Mr. Sweeney. Akkor és azt 

teszem, amihez kedvem van, és egész jól megvagyok.
- Akkor és azt teszi, amihez kedve van - mustrálgatott Rogan egy fa öntőformát. - És 

nem is csinálja rosszul. Mégis, nagy kár lenne, ha valaki, aki ilyen tehetséges, teljesen magára 
maradna. Ami pedig az aggodalmát illeti, nem szándékozom „megzavarni” a munkáját. Bár 
most is szívesen elnéztem, ahogy dolgozott.

- Nincs szükségem támogatóra.
- Dehogy nincs, Margaret, nem is sejti, mennyire szüksége van rá.
- Maga csak tudja, mire van szükségem.
Azt mondta, a duplájáért is eladhatná, visszhangoztak Maggie fejében a férfi szavai. A 

duplájáért annak, amit ő kért. És eszébe jutott az anyja, a kifizetésre váró számlák, és édes 
Istenem, a vegyszereket sem adják ingyen.

- Nekem nem kell  más, csak csend és nyugalom. És tér.  Érti? Tér. -  Amióta Rogan 
megjelent,  a  lány  egyszeriben  szűknek  találta  a  műhelyt.  -  Nem  hiányzik,  hogy  bárki 
beállítson, és rendeljen, kérek a jövő hétre három vázát, húsz papírnehezéket, vagy egy fél 
tucat rózsaszín kelyhet. Én nem futószalagon dolgozom, Mr. Sweeney, én művész vagyok.

Rogan kimérten  előhúzott  a  zsebéből  egy jegyzettömböt  és  egy arany tollat,  és  írni 
kezdett.

- Mit csinál?
-  Feljegyzem,  hogy  vázákra,  papírnehezékekre,  rózsaszín  kelyhekre  nem  fogad  el 

megrendelést.
- Semmilyen rendelést nem fogadok el.
-  Tökéletesen  megértettem,  Miss  Concanon.  Van  egy-két  gyáram,  tudom  mi  a 

különbség a sorozatgyártás és a művészet között. Ebből élek.
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- Ez igazán nagyszerű! Gratulálok. Akkor miért van szüksége rám?
-  Nincs  szükségem magára  -  rakta  zsebre  a  tollat  és  a  jegyzetet  -,  de  meg akarom 

szerezni.
- Én azonban nem kérek ebből.
-  Pedig  higgye  el,  magának  épp  egy  ilyen  ember  kell,  mint  én.  Jól  kiegészítenénk 

egymást. Higgye el, Miss Concannon, én gazdaggá teszem. De ami ennél sokkal fontosabb, 
híressé is.

Rogan  úgy  látta,  mintha  valami  megcsillant  volna  Maggie  szemében.  Persze,  a 
becsvágy, futott át az agyán. Már fordul a kulcs a zárban. - Azért hozza létre ezt a sok szép 
dolgot, hogy a polcon meg a szekrényben őrizgesse? Hogy itt-ott eladogassa őket, csak hogy 
éhen ne haljon? Nem szeretné, ha csodálnák, ha ünnepelnék? Csak nem fél, hogy kudarcot 
vall? - váltott kissé gúnyos hangra a férfi.

-  Nem  erről  van  szó.  Bárkivel  felveszem  a  versenyt.  Három  évig  inaskodtam  egy 
velencei műhelyben. Alaposan megizzadtam, mire kitanultam a szakmát, de a szakma még 
nem művészet.  A művészet  valahonnan belülről  fakad.  A lelkemből  -  döngette  kezével  a 
mellét Maggie -, és belelehelem az üvegbe. Akinek pedig nem tetszik, amit csinálok, hát azt 
vigye el az ördög.

- Ebben egyetértünk. Rendezünk egy bemutatót, és majd meglátjuk, hány embert visz el.
- Hogy a sok sznob, pezsgővel a kezében körbeszaglássza a munkáimat!
- Maga egyszerűen gyáva!
- Kifelé! - sziszegte a fogai között Maggie, és az ajtóra bökött. - Megfájdult magától a 

fejem.
-  Majd  holnap  reggel  folytatjuk  -  vette  fel  a  kabátját  Rogan.  -  Nem tudna  ajánlani 

valami jó helyet éjszakára? Valahol itt a közelben.
- Ott a Blackthorn Panzió az országút végén.
- Láttam idejövet. Szép kis kertje van
- Tiszta és rendes. Meg lesz elégedve a szobával és az étellel is. A húgomé, ő pedig ért 

hozzá, hogyan kell egy szállodát otthonossá tenni.
- Akkor legalább reggelig jó helyem lesz.
- Hát csak menjen! - tárta  ki Maggie az ajtót  Rogan előtt  az esőben. - Majd reggel 

felhívom, ha beszélni akarok magával.
-  Örültem,  hogy  találkoztunk,  Miss  Concannon.  Igazán,  élvezet  volt  nézni,  ahogy 

dolgozott. - Majd egy hirtelen érzelemtől vezérelve, amely mindkettőjüket meglepte, Rogan 
ajkához emelte Maggie kezét, és mélyen magába szívta a lány bőrének illatát. - Holnap újra 
eljövök.

- Majd ha hívom - mondta szigorúan a lány, és becsukta a férfi mögött az ajtót.
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Negyedik fejezet

A  Blackthorn  Panzióban  mindig  meleg  volt  a  pogácsa,  a  vázákban  friss  virágok 
illatoztak,  a  kannákban  hívogatóan  lobogott  a  teavíz.  Bár  még  csak  szezonkezdet  volt, 
Brianna  Concannon  a  maga  derűjével  a  megszokott  kényelmet  nyújtotta  Rogannek,  mint 
minden  vendégnek,  aki  csak  megfordult  nála  azóta,  hogy  az  apja  halálát  követő  nyáron 
megnyitotta a panzióját.

A teát a választékosan berendezett társalgóban szolgálta fel, ahol vidáman ropogott a 
tűz a kandallóban, és egy hatalmas csokor frézia illata töltötte be a levegőt.

- A vacsora hétkor lesz, ha önnek is megfelel, Mr. Sweeney. - Eközben már az járt a 
fejében, hogyan fogja feldarabolni a csirkét, hogy egy adaggal több jusson.

- Pompás, Miss Concannon - kortyintott Rogan nagyot a teából. - Igazán kellemes itt 
magánál.

- Köszönöm. - A panzió volt Brianna minden büszkesége, és egyben minden öröme. - 
Ha bármire szüksége van, csak szóljon.

- Használhatnám a telefont?
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-  Hát  hogyne.  -  Azzal  diszkréten  indulni  készült,  hogy  magára  hagyja  a  férfit,  aki 
azonban mintha csak pincérért intene, jelzett a kezével.

- A váza az asztalon a nővére munkája? 
Briannát, miként tágra nyílt tekintete is tanúsította, meglepte ez a kérdés. - Igen, az övé. 

Ismeri Maggie munkáit?
- Igen. Nekem is van tőle kettő. És most vettem egy harmadikat, épphogy kikerült a 

kemencéből. - Ismét kortyintott egyet, és eközben szemével Briannát méregette. Annyira nem 
hasonlított Maggie-re, mint ahogy Maggie egyik munkája sem hasonlított a másikra. De mint 
azokban,  a  két  testvérben  is,  valahol  legbelül  rejtve,  volt  valami  közös.  -  Most  jövök  a 
műhelyéből.

- Maga járt Maggie műhelyében? - csodálkozott hitetlenkedve Brianna. - Be is ment?
- Miért, ez valami veszélyes dolog?
- Úgy látom, túlélte - mosolyodott el Brianna.
- De még mennyire! A nővére rendkívül tehetséges művész.
- Tudom.
Rogan  Brianna  hangjában  ugyanazt  a  rejtett  büszkeséget  és  sértettséget  ismerte  fel, 

mellyel Maggie is beszélt a húgáról. - Van tőle még valami más is itt?
- Akad.  Néha,  ha  olyan  hangulata  van,  behoz  egy-egy  darabot.  Ha  pillanatnyilag 

egyébre nincs szüksége, Mr. Sweeney, a vacsora után nézek.
Rogan visszaült a teája mellé. A Concannon nővérek, merült el gondolataiban, érdekes 

páros.  Brianna  magasabb,  karcsúbb  és  szebb  volt  Maggie-nél.  Lángvörös  haja  lágy 
hullámokban göndörödött  a vállán.  Nagy, kerek,  fakózöld szeme szinte  teljesen áttetszően 
csillogott. Vonásai lágyabbnak tűntek, bőre vadvirágillatot áraszott, nem füstöt és verejtéket.

Rogan egészében sokkal vonzóbbnak találta, mint a nővérét.
Mégis  Maggie-re  gondolt,  formás  alakjára,  kissé  szomorkás  szemére,  a 

bizonytalanságára.  Hiába, a művészek nem tudnak meglenni egy erős, irányító kéz nélkül. 
Egyre a rózsaszín vázát nézte. Olyan volt, mint egyetlen hatalmas örvény, talpától a szájáig, 
szinte elmerült benne. Bárcsak már kézbe vehetné Maggie Concannon sorsát.

- Szóval itt van? - toppant be Maggie a meleg, kellemes illatokat árasztó konyhába.
Brianna tovább folytatta a krumplihámozást. Számított a látogatásra. – Ki?
- Hát Mr. Sweeney. - Maggie a pulthoz lépett, felkapott és jóízűen rágcsálni kezdett egy 

répát. - Magas, fekete, jóképű és eszméletlenül gazdag. Össze sem tudod téveszteni mással.
- Ott ül a társalgóban, vegyél egy csészét, és ülj le mellé teázni.
- Nincs vele semmi beszélni valóm. - Maggie keresztbe tett lábbal ült a pulton. - Veled 

annál több. Mi a véleményed róla?
- Udvarias és jó modorú.
- Akár egy ministráns.
- Vendég a panziómban.
- Méghozzá fizetővendég.
- Nem szeretném a háta mögött kibeszélni.
- Brianna,  a szent - hadonászott Maggie a répával. - Mit szólnál, ha azt  mondanám, 

hogy támogatni akar?
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- Támogatni? Hogyan?
-  Eleinte  anyagilag.  Kiállítaná  a  munkáimat  a  galériáiban,  és  borsos  áron  eladná  a 

pénzes vevőknek. Másra sem tud gondolni, csak az üzletre.
- Galériáiban? - csodálkozott Brianna. - Hát több is van neki?
- Egy Dublinban, egy pedig Corkban. De úgy tudom, érdekeltsége van Londonban, New 

Yorkban, Párizsban. Talán Rómában is. A művészvilágban mindenki ismeri a nevét.
A művészvilág és Brianna hétköznapjai fényévnyire voltak egymástól. Hirtelen mégis 

meleg büszkeség öntötte el. - Tényleg érdeklik a munkáid?
- Beleütötte azt az arisztokrata orrát az életembe - fortyant fel Maggie. - Telefonálgatott, 

írogatott,  ki akarta magának sajátítani a munkáimat.  És tessék, ma bekopogott hozzám, és 
közölte, szükségem van rá.

- Te persze elutasítottad.
- Nekem senkire sincs szükségem.
- Na, persze, hogy nincs. Hogy is lenne?
- Nem szeretem, ha így beszélsz, ilyen lekezelően.  Mintha csak anyámat hallanám - 

ugrott le a pultról Maggie és a hűtőszekrényhez lépett. - Jól mennek a dolgaink - vett elő egy 
sört.  -  Nincs  kifizetetlen  számlánk,  van  mit  ennünk,  biztos  tető  van  a  fejünk felett.  Nem 
lehetünk még egyszer olyan szegények, amilyenek voltunk, Brie.

- Azt hiszed, talán én elégedetlen vagyok azzal, ami van? - fakadt ki ingerülten Brianna. 
- Hogy még többet szeretnék1? - Arca egyszeriben elkomorodott, és bánatosan bámult kifelé 
az ablakon. - Nem rólam van szó, Maggie. Egyáltalán nem rólam.

Maggie csak forgatta kezében a sört. Tisztában volt vele, hogy kettőjük közül Brianna 
az, aki jobban szenved. Most itt a lehetőség, hogy változtasson a helyzeten. Csupán el kell 
adni a lelke egy darabját.

- Már megint panaszkodott, ugye?
- Nem - próbált Brianna egy rakoncátlankodó tincset visszagöngyölni a hajfonatába.
-  Csak  az  arcodra  kell  néznem.  Rá  van  írva,  hogy  már  megint  rajtad  vezette  le  a 

hisztijét.  - Mielőtt Brianna megszólalt volna, Maggie elhárítóan emelte fel a kezét. - Értsd 
meg  Brianna,  anyánk  örökre  boldogtalan  marad,  akár  mit  csinálsz.  Soha  nem  tudja 
megbocsátani apánknak, hogy az volt, aki volt.

- És ki volt? Tényleg, Maggie, milyen ember volt az apánk?
- Esendő. És a legnagyszerűbb a világon. Emlékszel rá, amikor vett egy öszvért, hogy 

turistákat fényképezzen rajta. A fejébe valami kalapot húzott, a hátán pedig az öreg Joe ült, a 
kutyánk.

- Persze, hogy emlékszem. És arra is, hogy az az átkozott, konok dög, többet evett meg, 
mint amennyit az egész vállalkozás hozott.

- De micsoda mulatság volt! Egy ragyogó, napsütéses nyári nap felmentünk a Mohr 
szikláihoz, ahol hemzsegtek a turisták. Apa egyre csak tartotta azt az ostoba állatot, szegény 
Joe annyira félt tőle, mint egy felbőszült oroszlántól.

- Szegény csak ült a hátán és reszketett félelmében. És akkor megjelent egy német, hogy 
fényképezzük le az öszvérrel, meg a kutyával.  

- Az öszvér pedig rúgott egy nagyot, a német elkezdett kiabálni, egyszerre vagy három 
nyelven,  és  csak  ugrált  fél  lábon.  Joe  úgy  megijedt,  hogy  leugrott,  az  öszvér  pedig 
nekiiramodott,  majd  fellökte  a  turistákat.  Micsoda  jelenet  volt!  Az  emberek  ide-oda 
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rohangáltak,  a  nők  sikoltoztak.  Emlékszel,  volt  ott  egy  hegedűs  is,  egyre  csak  húzta  a 
talpalávalót, mintha bárkinek is lett volna kedve táncra perdülni.

- Végül az a kedves fickó Killarneyből elkapta az öszvért és visszahozta. Apa pedig 
megpróbálta végleg a nyakába varrni.

- Majdnem sikerült.
-  Sok  ilyen  mulatságos  emlékünk  maradt  apáról.  Nevetésből  azonban  nem  lehet 

megélni.
-  De nélküle  sem. Márpedig apa aztán tudott  élni.  Sajnos,  úgy látom, mi egy kissé 

besavanyodtunk, mintha élve eltemettük volna magunkat.
- Anya beteg - közölte Brianna tömören.
- Na persze, már több mint húsz éve. És beteg is lesz mindaddig, amíg mindent ágyba 

viszel neki.
Brianna tudta, hogy Maggie-nek igaza van, de ez nem sokat változtatott a helyzeten. - 

Mégis az anyánk.
-  Igen,  tudom  -  hajtotta  fel  Maggie  a  maradék  sört,  kesernyés  íz  maradt  utána  a 

szájában. - Eladtam még egy munkámat. A hónap végén már tudok pénzt adni.
- Igazán hálás vagyok. És anya is.
- A fenébe anyával! Nem érte teszem. Ha lesz pénzünk, felfogadhatsz egy ápolót, és 

külön költöztetheted őt.
- Igazán nem sürgős.
- De igen! - vágott közbe Maggie. - Képtelen vagyok tétlenül nézni, hogy úgy táncolsz, 

ahogy ő fütyül. Egy önálló ház és egy ápoló. Ez a megoldás.
- Ha ő is beleegyezik.
- Nem fogjuk tőle megkérdezni. Ugye, tegnap éjjel sem hagyott aludni?
- Álmatlan volt. A szokásos fejfájás.
- Na persze! - Maggie jól ismerte anyja időzített fejfájásait,  valahányszor valamilyen 

családi kirándulásra indultak, migrén kapta el.
- Nekem nem kell őt bemutatnod, Maggie, de attól még az anyám.
Brianna,  a  szent  -  gondolta  Maggie,  szeretettel  a  szívében.  A  testvére  egy  évvel 

fiatalabb volt nála, de mindig is felelősségteljesebben gondolkodott. - Te már soha nem fogsz 
megváltozni, Brie - ölelte most magához. Apa mondta is mindig, te egy kisangyal vagy, én 
pedig egy ördögfióka. És ebben sok igazság volt.

Maggie egy pillanatra lehunyta a szemét.
- Tudod mit, mondd meg Mr. Sweeneynek, reggel jöjjön el hozzám, beszélni akarok 

vele - jelentette ki aztán.
- Elfogadod a támogatását?
- Csupán beszélni akarok vele - ismételte meg nyomatékosan Maggie, és kilépett  az 

esőbe.

Maggie-nek egy gyengéje  volt,  a  család.  Érte  virrasztott  éjszakákon át,  és  kelt  kora 
hajnalban. Eljátszotta, hogy nem érdekli más, csak önmaga és a munkája, de a lelke mélyén 
nagyon is családszerető ember volt.
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A legszívesebben elutasította  volna Rogan Sweeney ajánlatát.  Úgy tartotta,  hogy az 
üzletet és a művészetet nem lehet és nem is szabad keverni egymással. Különben sem állhatta 
az  ilyen  gazdag,  magabiztos,  arisztokratikus  embereket.  De volt  még egy harmadik,  igen 
nyomós oka is, nem akarta beismerni, hogy ő maga képtelen az ügyei intézésére.

Egy  hosszú,  átvirrasztott  éjszaka  után  úgy  döntött,  megadja  Mr.  Sweeneynek  a 
lehetőséget, hogy gazdaggá tegye.

Nem mintha nem boldogulna egyedül, hiszen öt éve mást sem tesz. Brianna panziója 
elég jól  megy, a két ház fenntartása nem okoz gondot,  de egy harmadiké már nem lenne 
könnyű.

Maggie nagy célt tűzött ki maga elé, no nem a Szent Grál megszerzését,  csupán azt, 
hogy  anyjának  önálló  otthont  teremt.  Ha  Rogan  ebben  segíteni  tud,  akkor  hajlandó 
szövetkezni vele. Akár az ördöggel is.

Miközben odakinn csendesen, de kitartóan esett, Maggie a konyhában feltette a teavizet, 
és közben tervezgetett.

Rogan Sweeneyvel  okosan  kell  bánni.  Egy adag színlelt  megvetés,  épp csak  annyi, 
amennyi kell, és egy kis nőies hízelgés. A megvetés menni fog, de a hízelgéssel nehezebb 
dolga lesz.

Már szinte látta  Briannát,  amint a konyhában sürög-forog, kertészkedik,  a tűz mellé 
kuporodik  könyvvel  a  kezében,  és  az  anyja  nem  nyafog,  nem  parancsolgat  neki,  végre 
békében élhet. Férjhez mehet, gyerekeket szülhet, hiszen mindig is erről álmodott. De az álom 
mindaddig álom marad, amíg ezt a megrögzött képzelgőt ápolja.

Bár Maggie nemigen értette, ugyan mi jó lehet abban, ha az ember egy férfihoz láncolja 
magát, és a nyakán lóg egy rakás gyerek, de bármire képes lett volna azért, hogy a húga álma 
megvalósuljon.

Talán  most,  hogy megjelent  Rogan Sweeney,  a  jóságos  keresztapa  szerepében,  mód 
nyílik rá.

Valaki hangosan és türelmetlenül kopogtatott. Már itt is van, ment ajtót nyitni Maggie.
Rogan most is átázva, de éppen olyan elegánsan állt az ajtóban, mint az előző napon. 

Talán még éjszakára sem vetkőzött le, mosolygott Maggie magában.
- Jó reggelt, Mr. Sweeney!
- Üdvözlöm, Miss Concannon.
- Adja ide a kabátját, majd a tűz mellett megszárad.
- Köszönöm. - Ma mintha egész más lenne, mint tegnap, gondolta a férfi, míg nézte 

Maggie-t,  amint  a  kabátot  egy  szék  karfájára  igazítja.  Sokkal  kedvesebb,  és  ez  némi 
óvatosságra intette Rogant. - Mondja, maguknál mindig esik?

- Ne aggódjék, Mr. Sweeney, még egy dublini sem olvadt el nálunk az esőben - eresztett 
meg Maggie egy bájos mosolyt, és szemével, mintha huncutul kacsintott volna. - Készítek egy 
teát, ha gondolja.

- Igen, kérek egyet. - De még mielőtt Maggie a konyhába indulhatott volna, Rogan a 
karjánál fogva visszatartotta.  A lány helyett  azonban az asztalon álló üvegszoborra nézett. 
Kéken és  hidegen csillogott  a  szobor,  akár  egy jégtükör,  az  egyes  rétegek hullámszerűen 
egymásba kapaszkodtak, majd lecsordultak, mint a megolvadt jég.

- Különleges darab.
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- Úgy gondolja? - próbálta lefejteni magáról a férfi kezét a lány, mert Rogan, valami 
tudatalatti  birtoklási  vágytól  áthatva,  továbbra  is  annyira  szorította  a  karját,  hogy az  már 
kezdett  kényelmetlen  lenni.  Amikor  Rogan  végigsimította  a  kígyózó  üveget,  Maggie-n 
különös borzongás futott  végig.  Egy pillanatra úgy érezte,  mintha a férfi ujjai  az ő testén 
zongoráztak volna, a nyakszirtjétől le a köldökéig.

- Egyértelműen a nőt szimbolizálja - jelentette ki a férfi, s bár továbbra is a szobrot 
vizsgálgatta,  Maggie-t  látta  maga előtt.  Érezte  izmos  karját,  hajának  buja  illatát,  testének 
remegését, melyet a lány hiába igyekezett titkolni. - Micsoda erő! A nő, amint éppen megadja 
magát a férfinak.

Maggie  ideges  lett,  mert  Rogan  tökéletesen  ráérzett  arra,  milyen  érzelmek  fűtötték, 
amikor ezt a művét készítette. - Hogyan tükrözhet erőt az, aki megadja magát?

Rogan mélyen Maggie szemébe nézett. Kezét finoman továbbra is a lány karján tartotta. 
- Senkiben sincs akkora erő, mint a nőben, amikor átadja magát a férfinak. Ezt szemlátomást 
maga is így érzi.

- És hogy van ez a férfiakkal?
 Rogan  szája  sarka  apró  mosolyra  húzódott,  s  szorítása  a  lány  karján  most  inkább 

simogatásnak tetszett. Vagy kérésnek. Kíváncsi és gyönyörködő tekintete finoman pásztázta 
Maggie arcát.

- Az mindig a nőtől függ, Margaret Mary. A lány nem mozdult, átjárta őt ez az erotikus 
energia, melyet könnyű kis bólintással méltányolt.

- Végre valamiben egyetértünk. Szexben és hatalomban mindig a nőké a döntő szó.
- Nem éppen ezt mondtam. De mi készteti magát arra, hogy ilyen műveket alkosson?
- Nem könnyű művészetről beszélgetni egy üzletemberrel.
- Azért próbálja meg.
-  Csak  úgy  jön.  Semmi  terv,  semmi  vázlat.  Csupán  érzelem  és  hangulat,  semmi 

gyakorlatiasság,  semmi  üzlet.  Különben  kis  üveg  hattyúkat  gyártanék.  Úristen,  még 
rágondolni is szörnyű.

- Bizony szörnyű - felelte széles mosollyal a férfi. - Még szerencse, hogy nem vagyok 
vevő kis üveg hattyúkra. De a teájára annál inkább.

- Akkor menjünk a konyhába. - Maggie lépni akart, de Rogan megint karon ragadta. - 
Elállja előlem az utat, Mr. Sweeney.

-  Ellenkezőleg,  most nyitom meg maga előtt.  -  Azzal szép lassan elengedte Maggie 
karját, és követte a lányt a konyhába.

Maggie  lakása  távolról  sem volt  olyan  kényelmes,  mint  a  Blackthorn  Panzió.  Nem 
terjengett süteményillat a levegőben, nem voltak fényesen csillogó bútorok, jól tömött párnák. 
Minden olyan gyakorlatias, olyan puritán volt, talán ezért is ötlöttek jobban a belépőszemébe 
az itt-ott hanyagul elszórt gyönyörű üvegtárgyak.

Maggie vajon hol alszik? - tűnődött Rogan. Puha és kényelmes-e az ágya, mint az övé, 
amelyikben  az  éjszakát  töltötte?  Vajon  megosztaná-e  vele?  Nem  is  a  vajon  a  kérdés, 
helyesbített magában, hanem a mikor.

A lány az asztalra tette a teáskannát, és két csuprot helyezett mellé.
- Jól érezte magát a Blackthorn Panzióban? - kérdezte, miközben töltött.
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- Ó, igen. A húga elragadó teremtés. A főztje pedig egyenesen utolérhetetlen.
- Brie igazi otthonteremtő, a szó legnemesebb értelmében. Evett a ribizlis buktájából?
- Kettőt is.
-  Apánk  szerint  Brianna  finom  arany  ékszer,  én  viszont  meglehetősen  csiszolatlan 

drágakő  vagyok.  Félek,  nem  tudom  megkínálni  ilyen  finomsággal,  de  talán  valahonnan 
előáshatok egy kis kekszet.

- Ne fáradjon!
- Bizonyára rá akar térni az üzletre. Mit szólna hozzá, ha röviden azt mondanám, hogy 

nem érdekel az ajánlata.
- Azt, hogy nem mond igazat. Mégpedig azért, mert ha valóban így lenne, nem hívott 

volna ide. És nem teáznánk itt együtt a konyhájában.
Okos, gondolta magában Maggie, csak még egy kicsit puhítani kell. És az okos ember 

veszélyes is. - Nem szeretném, ha bárki beleszólna a munkámba, megszabná, mit tehetek, mit 
nem.

-  Úgy  látszik,  nem  fejeztem  ki  magamat  elég  világosan.  Semmilyen  módon  nem 
szándékozom beleszólni  abba,  mit  csinál  a műtermében.  Akkor és  azon dolgozik,  amihez 
hangulata van, amihez kedvet érez.

- Mi van akkor, ha nem tetszenek a munkáim?
- Ha tudná, mi mindent adtam el már, amit a lakásomban még véletlenül se tartanék. Ezt 

nevezik üzletnek, Maggie. Én nem szólok bele a művészetbe, maga nem szól bele az üzletbe.
- Abba se szólhatok bele, ki veszi meg a munkáimat?
-  Bizony  nem -  válaszolta  kertelés  nélkül  Rogan.  -  Ha  esetleg  nehezen  válik  meg 

valamelyik darabjától, hát tartsa meg magának, de ha egyszer a műve a kezembe került, akkor 
már az enyém.

- És pénzért bárki megveheti.
- Úgy bizony.
-  Valami megfogan bennem, megformálom, életet  lehelek belé,  és akkor jön valami 

sültbolond  Kerry-ből,  Dublinból,  vagy  ne  adj  Isten,  Londonból,  és  csak  úgy  megveszi  a 
felesége születésnapjára, anélkül, hogy tudná, tulajdonképpen mit is vesz, s hogy én azzal mit 
akartam elmondani?

- Talán minden egyes vevő lelkével egyenként akar foglalkozni?
- Akkor legalább tudnám, hogy jó helyre kerülnek-e a dolgaim.
- Szeretném emlékeztetni  rá, hogy én is hozzájutottam két munkájához, még azelőtt, 

hogy ismertük volna egymást.
.   - Hát igen! Kinn is vagyok vele az összes vizekből!
Micsoda  heves  vérmérséklet,  gondolta  egy  sóhaj  kíséretében.  Ezt  soha  nem  tudta 

megérteni, pedig már régóta dolgozott művészekkel - Maggie - kezdte rendkívül higgadtan -, 
éppen  azért  van  szüksége  valakire,  hogy  ezektől  a  gondoktól  megszabaduljon.  Nem kell 
törődnie az eladással,  maga csak alkosson. És ha valaki Kerryből, Dublinból,  vagy ne adj 
Isten, Londonból betéved az egyik galériámba, és megtetszik neki valamelyik munkája, hát 
hadd vigye, csak fizesse meg az árát. Meglátja, egy éven belül gazdag nőt csinálok magából.

-  Gondolja,  ez  minden,  amit  akarok?  Tényleg  azt  hiszi,  hogy  amikor  az 
üvegbuborékjaimat fújom, az jár az eszemben, vajon mennyit keresek vele?
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-  Nem, nem gondolom. És  éppen itt  jön az én szerepem.  Maggie,  maga rendkívüli 
művész, nem akarom, hogy elbízza magát, de bevallom, a munkái első látásra rabul ejtettek.

- Talán, mert kifinomult ízlése van.
-  Igen,  azt  mondják.  Úgy érzem,  Maggie,  nem értékeli  eléggé  a  munkáját.  És  nem 

értékeli eléggé önmagát sem.
- És maga csak úgy, csupa szívjóságból elhatározta, hogy segít nekem.
- A szívnek ehhez semmi köze. Azért akarok segíteni, mert a maga munkái öregbíteni 

fogják a galériáim hírnevét.
- És persze vastagítani a pénztárcáját.
- Egyszer majd magyarázza el nekem, honnan ez az ellenszenv a pénzzel szemben. De 

igyon, mert teljesen kihűl a teája!
A lány mély lélegzetet vett. Hát eddig nem nagyon sikerült levennie a férfit a lábáról.
-  Maga  biztosan  nagyon  érti  a  szakmáját.  A  galériái  igazán  jó  hírnevet  vívtak  ki 

maguknak.  -  Kis  szünetet  tartott.  Ez  az,  csak  így  tovább,  Maggie,  bíztatta  magát,  majd 
folytatta. - Tudom, bárki más kiugrana a bőréből örömében, hogy egy ilyen ember támogatja, 
de én megszoktam, hogy mindent magam csinálok, az üvegfújástól az eladásig, olykor esetleg 
megkérek valakit, akit ismerek, és akiben megbízom. Magát pedig nem ismerem.

- És nem is bízik bennem?
- Bolond lennék, ha nem bíznék a Worldwide Galériában, de ez az egész valahogy túl 

nagyszabású nekem, én egyszerű, hétköznapi teremtés vagyok.
- Ó, Margaret,  magára sok mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy hétköznapi - 

nevetett fel jóízűen Rogan. - Maga okos, már majdnem ravasz, csökönyös, kissé házsártos, 
elragadóan szép, de egyáltalán nem hétköznapi.

- Pedig az vagyok. És higgye el, én jobban ismerem önmagam, mint ahogy maga valaha 
is ismerhet engem.

-  De  hiszen  minden  munkája  arról  árulkodik,  ki  is  maga  valójában.  Ez  teszi  a 
művészetét olyan őszintévé.

Maggie nem tudott vitába szállni a férfival. Ez olyan érzékeny megfigyelés volt, amilyet 
nem is nagyon nézett ki belőle. Hiszen ha valaki a művészetből húz hasznot, az még nem 
jelenti azt, hogy ért is hozzá. Ám Rogan szemlátomást kivétel.

- Egyszerű, hétköznapi teremtés vagyok - ismételte meg, másodszor is ellentmondva a 
férfinak.  -  Nem  is  nagyon  akarok  megváltozni.  Ha  elfogadom,  hogy  maga  irányít,  hát 
legyenek szabályok, de azokat én akarom megszabni.

Rogan érezte, hogy Maggie már a kezében van. Ám az okos tárgyaló partner sohasem 
elbizakodott. - Halljuk, melyek azok?

-  Csak akkor  vállalok  nyilvános  szereplést,  ha kedvem van hozzá,  és  azt  már  most 
megígérhetem,  hogy nemigen lesz.  Nem fogok paprikajancsinak  öltözni,  csak azért,  hogy 
megjelenjek egy-egy bemutatón, ha egyáltalán lesz ilyen.

- Pedig ez is hozzájárulhat az üzlet sikeréhez.
- Aztán jó, ha tudja, hogy nem vagyok hajlandó két egyforma darabot csinálni,  vagy 

mások ízlését kiszolgálni. Ezzel együtt elképzelhető, hogy valamilyen csoda folytán üzletet 
kössünk. Kérdés, hogyan lássunk hozzád

-  Készítettem  egy  szerződés  vázlatot,  amely  kimondja,  hogy  a  Worldwide  Galériát 
kizárólagos jogok illetik meg.
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E szavak hallatán Maggie-n borzongás futott végig. Úgy érezte, mintha ő maga lenne a 
szerződés  tárgya,  mintha  a  lelkét  bocsátana  áruba.  -  Kizárólag  a  Worldwide  adhatja  el  a 
munkáimat?

- Úgy bizony.
- Tovább! Mi van még?
- Két hónapon belül kiállítást rendezek a dublini képtárban. Ehhez természetesen látnom 

kell a már kész munkáit, hogy elszállíttathassam őket, és tudnom kell, hogy mit várhatok még 
az  elkövetkező  hetekben.  Aztán  egyenként  beárazunk  minden  darabot,  és  természetesen 
tételes  jegyzéket  küldünk minden értékesített  műtárgyról.  Jó lenne,  ha kijelölné,  mit  akar 
szerepeltetni a katalógusban, de ránk is bízhatja a választást.

- Hogyan és mikor jutok a pénzemhez? - tért rá Maggie a leglényegesebb kérdésre.
-  Ha  gondolja,  fizethetek  átalányban,  én  benne  vagyok,  mert  tudom,  hogy  nem 

zsákbamacskát veszek.
Maggie-nek eszébe jutott, amit Rogan korábban mondott, hogy a dupláját is megkapná 

annak, amennyit ő fizetett azért, amit vásárolt. Igaz, hogy nem vagyok üzletember, de bolond 
sem, gondolta magában.

- És milyen módon fizethet még?
- Bizományosi alapon. Átveszem a munkáit,  és ha eladtuk őket, levonom az árból a 

jutalékunkat, majd fizetek.
Ez  majdnem olyan,  mint  a  szerencsejáték,  de  Maggie  szeretett  kockáztatni.  -  Hány 

százalékra gondolt?
Rogan a várható reakciót fürkészve nézett Maggie szemébe. - Harmincöt.
- Harmincöt? - hördült fel a lány. - Maga kész rabló, Mr. Rogan!
- Gondoljon arra, hogy enyém minden kockázat és költség. A maga dolga csak az, hogy 

alkosson. Na, jó. Legyen harminc:
- Az ördögbe magával! Húsz.
- Huszonöt.
- Huszonöt? - szívta a fogát Maggie. - Szép kis üzletember, a művészek vérszívója.
-  Talán  a  művészek védelmezője,  aki  gondoskodik anyagi  biztonságukról.  Gondolja 

csak el, Maggie! A munkái eljutnak New Yorkba, Rómába, Párizsba. És aki csak egyszer látta 
valamelyiket is, egy életre megjegyzi a maga nevét.

- Maga aztán érti a dolgát, Mr. Rogan, a pénz után a hírnévvel kecsegtet. Nem bánom, 
legyen huszonöt százalék - zárta le az alkut Maggie.

Pontosan ennyire gondolt.
- Jó üzletet kötöttünk - szorongatta Rogan a lány kezét.
- Ha nem, hát gondom lesz rá, hogy megfizessen érte.
- Vállalom a kockázatot.  - Rogan hosszan ajkához emelte Maggie kezét,  egyszerűen 

nem tudott betelni a lány illatával.
- Ha le akar venni a lábamról, miért nem korábban tette, mielőtt belekezdtünk volna az 

üzletbe.
A  kijelentés  meglepte,  ugyanakkor  bosszantotta  is  a  férfit.  -  Sohasem  keverem 

egymással a munkát és a magánéletet.
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- Látja, ebben is különbözünk. Nálam ez a kettő teljesen egybeolvad. Majd egyszer talán 
én is szétválasztom őket, ha kedvem tartja. De most még nem - húzta el a kezét a lány. - Majd 
idejében szólok.

- Most ugrat, Maggie?
- Nem, csupán próbálom megértetni magával a helyzetem. De menjünk az üvegházba, 

ott kiválogathatja, mit akar Dublinban kiállítani - akasztott le Maggie egy kabátot a bejárat 
melletti fogasról. - Nem árt, ha maga is kabátot vesz, kár lenne, ha elázna az öltönye.

Rogan szó nélkül sarkon fordult, és visszasietett a nappaliba.
Maggie pedig megragadta az alkalmat, hogy kissé lehűtse magát, és kilépett az esőbe. 

Nevetséges,  hogy  egy  kézcsók  ennyire  lázba  hozza.  Rogan  Sweeney  nagyon  behízelgő 
modorú ember, túlságosan is az, gondolta. Még szerencse, hogy a sziget másik végében lakik. 
Még nagyobb szerencse, hogy nem az esete. De még mennyire nem az!

Ötödik fejezet

A  romos  templom  melletti,  magas  fűvel  borított  mező  igazán  szép  nyugvóhelyül 
szolgált, az elhunyt számára. Annak idején Maggie erősködött, hogy apját ide temessék, és ne 
a falusi  templomot körülölelő rideg temető földjébe.  Csendet és fenséges nyugalmat  akart 
biztosítani a számára. Évente mindössze kétszer zarándokolt el ide, apja születésnapján, és a 
sajátján, hogy köszönetet mondjon neki a legnagyobb ajándékért, amit tőle kapott, az életéért. 
Tom halálának  évfordulójáról  soha  nem emlékezett  meg,  még  egy  imát  sem mormolt  el 
titokban.

Most  sem imádkozott,  csak  ült  apja  sírja  mellett  a  fűben,  felhúzott  térdét  karjával 
átölelve.  A nap át-  meg átkukucskált  a felhők mögül,  bearanyozta  a hantokat,  a friss szél 
vadvirágok illatát hordta.

Mint máskor, most sem hozott magával virágot, hiszen Brianna egy egész virágágyást 
ültetett ide, amely most, a tavasz melegére gyönyörű színekbe borult.

Elnézte  a  repdeső  pillangókat,  gyönyörködve  csodálta  pazar  színűket,  és 
utánozhatatlanul kecses szárnycsapásukat. Kár, hogy nem tudta a tenger közelébe temetni az 
apját, de talán ez a hely is tetszik neki, gondolta.

Maggie kényelmesen a sír kőtámlájának döntötte a hátát, és lehunyta a szemét.
Bárcsak  még mindig  itt  lennél,  sóhajtotta,  és  beszámolhatnék  mindenről.  Ha Rogan 

Sweeney szavahihető ember - és annak tűnik -, akkor hamarosan gazdag nő leszek. Mennyivel 
könnyebb  lenne  neked  is.  Megnyithatnád  a  kocsmádat,  amit  annyira  szerettél  volna. 
Földművesnek szegény voltál. De apának a legjobb. A lehető legjobb.
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Mindent  megtettem,  hogy teljesítsem az ígéretemet,  gondját  viselem anyámnak és  a 
húgomnak, és nem adtam fel az álmaimat.

- Maggie!
A hangra kinyitotta a szemét és felnézett. Brianna állt előtte. Karcsú, mint a nádszál, 

nézte el  a húgát Maggie,  ahogy ott  állt  előtte  feltűzött  hajjal,  ropogósra vasalt  ruhában. - 
Olyan vagy, akár egy szigorú tanító néni - nevetett fel Brianna arckifejezését látva. - Persze, 
egy csinos tanító néni.

- Te meg úgy festesz, mint valami ágrólszakadt - vágott vissza Brianna, összeráncolt 
homlokkal mustrálgatva Maggie rongyos farmerját és kopott pulóverét. - Na persze egy csinos 
ágrólszakadt.

Brianna letérdelt a nővére mellé, és összekulcsolta a kezét, na nem imára, csak úgy, a 
rend kedvéért.

Egy ideig szótlanul ültek egymás mellett, majd Maggie törte meg a csendet.
- Ma lenne hetvenegy éves. Igazán szépek a virágai.
-  Nem  ártana  kigyomlálni  itt  -  látott  munkához  Brianna.  -  Megtaláltam  a  pénzt  a 

konyhapulton, Maggie. Túl sok.
- Sikerült jól eladnom valamit. Ez csak egy része az árnak.
- Miért nem magadnak szerzel egy kis örömöt vele?
- Annál nagyobb örömöt el sem tudok képzelni, mint hogy végleg megszabadulj tőle.
Brianna felsóhajtott.
- Igazán nincs a terhemre, hidd el. Csak akkor, ha gyengélkedik.
- Azaz mindig. Ó, Brie, hidd el, jót akarok neked.
- Tudom.
- Istenemre, én képtelen lennék egy fedél alatt élni vele. Már rég a diliházba kerültem 

volna, vagy a börtönbe, mert biztos, hogy megfojtanám álmában. Ha elköltöztetjük, élheted a 
magad életét, férjhez mész, és szülsz nekem egy rakás gyereket.

- Neked is lehetnek gyerekeid.
- Én nem akarok férjhez menni. Tényleg nem. Szeretek szabadon jönni-menni, ahogy a 

kedvem tartja, és nem tartozni felelősséggel senkinek. Majd a ti gyerekeitek eljönnek Maggie 
nénihez  rohangászni,  ha  ti  túl  szigorúak  lesztek  velük.  De  te  igazán  hozzámehetnél 
Murphyhez.

- Na hiszen, ha ezt hallaná! - tört ki Briannából a nevetés.
- Miért, mindig kedves volt hozzád.
- Persze, hogy az volt, amikor tizenhárom éves kislány voltam. Nem mondom, jóképű, 

és kedvelem is, de csak úgy, mintha a bátyám lenne. Nincs meg benne az, amit keresek.
- És tudod, mit keresel?
- Nem tudok semmit - fakadt ki szemérmesen Brianna -, és zárjuk is le a témát. Nem 

akarom, hogy csak azért mondj igent Mr. Sweeneynek, mert úgy érzed, felelősséggel tartozol 
értem. Bár azt hiszem, a munkád szempontjából a lehető legjobban döntöttél, nem akarom, 
hogy boldogtalan légy csak azért, mert úgy érzed, hogy én az vagyok. Tudniillik én egyáltalán 
nem vagyok boldogtalan.

- Hányszor vitted neki ágyba az ételt csak ebben a hónapban?
- Nem szoktam számolni.
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- Pedig számolhatnád. De kár a szóért, már döntöttem. Egy hete aláírtam a szerződést. 
Most  Rogan  Sweeney  irányítja  az  ügyeimet,  és  a  Worldwide  Galéria.  Két  hét  múlva 
kiállításom lesz Dublinban.

- Két hét múlva? Hiszen az mindjárt itt van.
- Mr. Sweeney nem az az ember, aki csak úgy vesztegeti az idejét. Utazzunk el együtt, 

Brianna! - ragadta meg Maggie húga kezét. - Megkérjük Sweeneyt, szerezzen valami jó kis 
szállodát, éttermekbe járunk majd, és összevásárolunk mindenfélét.

Vásárlások! És elém teszik az ételt, megvetik az ágyat! - álmodozott Brianna, de csak 
egy  pillanatig.  -  Ha  tudnád,  mennyire  szeretném,  Maggie.  Csakhogy  nem hagyhatom  őt 
magára.

- A fenébe is, már hogyne hagyhatnád! Néhány napig csak ellesz nélküled.
- Hidd el, nem tehetem - tétovázott Brianna. - A múlt héten is elesett…
- Megsérült? Az ördögbe is, Brie, miért nem mondtad?
- Nem szóltam, mert végül is baj nélkül megúszta a dolgot. Az emeleten takarítottam a 

szobákat, úgy látszik, elvesztette az egyensúlyát. Kicsit megrándult a csípője, és megütötte a 
vállát.

- Kihívtad Hogan doktort?
- Hát persze. Megnyugtatott, semmi ok aggodalomra. Egy kicsit megszédült, ennyi az 

egész. Többet kell mozognia és ennie, akkor gyorsan felerősödik.
- Ó persze azonnal ágynak dőlt, és ki sem kel onnan azóta.
-  Kitalálta,  hogy  nagyot  hall,  mindenáron  azt  akarja,  hogy  bevigyem  Corkba,  egy 

specialistához.
-  Na,  ez  jellemző  rá.  Nincs  ember,  akinek  annyi  nyavalyája  lenne,  mint  Maeve 

Concannonnak. Téged pedig zsinóron rángat, Brie - mutatott az ujjával a testvérére Maggie.
- Elismerem, hogy igazad van, de mit tegyek?
- Hát én tudom - tápászkodott  fel  Maggie,  és lesöpörte  a térdéről  a fűszálakat.  -  A 

megoldás a pénz. Mindig ezután sóvárgott, apánk életét is ezért tette pokollá.
- Ez igaz, de ne feledd, közben az övé is pokol lett. Nemigen hordott a föld a hátán két 

ennyire össze nem illő embert. A házasságok nem mindig az égben köttetnek, még csak nem 
is a pokolban. Megesik, hogy a purgatóriumban.

- Az emberek pedig túl ostobák vagy túlságosan becsületesek ahhoz, hogy kilépjenek 
belőle. Én mindenesetre a mártíroknál akkor már jobban kedvelem az ostobákat. Tedd csak el 
a pénzt, Brie. Ha Dublinból megjövök, még többet is tudok adni.

- Utazás előtt még benézel hozzá?
- Hát persze - húzta el a száját fintorogva Maggie.

-  Szerintem,  neked  is  tetszeni  fog  -  mosolygott  nagyanyjára  Rogan,  miközben 
süteményét a sűrű krémbe mártotta. - Rendkívül érdekes teremtés.

- Érdekes? - húzta fel Christine Sweeney hegyesedő hófehér szemöldökét. Jól ismerte az 
unokáját, jól tudott olvasni a hanghordozásából, minden arcrándulásából. Most azonban, hogy 
Maggie Concannonról volt szó, Rogan olyan titokzatosan viselkedett. - Hogy értsem azt, hogy 
érdekes?
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Rogan  maga  sem tudta  pontosan  megfogalmazni  a  választ,  egy  pillanatig  szótlanul 
kevergette hát a teáját. - Egészen egyedülállóan tehetséges művész, csodálatos képzelőerővel. 
Mégis  visszavonultan  él  egy  szerényen berendezett  kis  vidéki  házban,  valahol  Clare-ben. 
Hihetetlen  átéléssel  dolgozik,  de  fél  a  nyilvánosság  elé  lépni.  Néha  elragadóan  kedves, 
máskor meg féktelenül nyers.

- Ellentmondásos egyéniség.
- A javából - dőlt hátra Rogan elégedetten, kezében egy sevres-i porcelán csészével, 

fejét az Anna korabeli szék brokát támlájára hajtotta. A kályhában csendesen lobogott a tűz, 
az asztalon friss virágok és sütemények illatoztak.

Élvezte  ezeket az alkalmi teázásokat,  legalább annyira,  mint  a nagyanyja.  A házban 
érzékelhető  rend  és  békesség,  nagyanyja  határtalan  méltósága  és  alig  hervadó  szépsége, 
mérhetetlen nyugalommal töltött el.

Christine hetvenhárom éves volt, de tízet nyugodtan letagadhatott belőle. Bőre fehér, 
akár az alabástrom, és bizony ráncos, de a barázdák, amelyeket az évek hagytak maguk után, 
csak fokozták a tekintetéből áradó derűt.  Szeme kéken ragyogott,  selymes haja fehér volt, 
mint a frissen hullott hó.

Okos, jó ízlésű, melegszívű teremtés volt, olykor megengedett magának egy-egy csípős 
megjegyzést. Ahogy Rogan szokta mondani: az ideális nő.

- Hogy haladnak az előkészületek?
- Remekül. De már előbbre tartanánk, ha a művésznő felvenné azt az átkozott telefont. 

Amit eddig csinált, az csodálatos. El kell jönnöd a galériába, hogy megnézd.
-  Szívesen.  -  Christine  azonban  inkább  a  művésznőre  volt  kíváncsi,  semmint  a 

munkáira. - Azt mondtad, fiatal?
- Tessék?
- Maggie Concannon. Fiatal?
- Húszegynéhány lehet. Művésznek mindenesetre az.
- Ő is olyan ízléstelenül hivalkodó? Mint az a - hogy is hívták - Miranda Whitfield-Fry, 

aki azokat a fém micsodákat csinálta, és teleaggatta magát mindenféle súlyos nyakékkel és 
tarka sálakkal.

-  Egy  cseppet  sem  hasonlít  Mirandára.  –  Hál’  Istennek.  Rogan  még  most  is 
beleborzongott,  ha  eszébe  jutott,  milyen  könyörtelenül  és  kitartóan  üldözte  őt  az  a  nő.  - 
Maggie szívesebben jár csizmában és ingben. A frizurája pedig olyan, mintha papírvágóval 
nyírták volna meg.

- Hát, nem lehet valami vonzó.
- Ellenkezőleg, nagyon is az, csak nem a megszokott értelemben.
- Férfias?
- Nem - emlékezett  vissza Rogan a lány izgató közelségeié,  bőrének bódító illatára, 

ahogy kezében tartotta Maggie remegő kezét. - Egyáltalán nem az.
Feltétlenül  szakít  időt  rá,  hogy  szemügyre  vegye  azt  a  nőt,  aki  ilyen  gondterhelt 

ráncokat képes vonni Rogan homlokára, gondolta Christine.
- Látom, nagyon felkeltette az érdeklődésedet.
- Ez igaz, különben nem szerződtem volna vele. - És magán érezte nagyanyja fürkésző 

tekintetét, még hozzátette: - Csak üzlet, semmi egyéb.
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- Na persze - mosolygott diszkréten Christine, és még egy kis teát öntött az unokájának. 
- Mondd, ezen kívül egyáltalán érdekel még valami?

Rogan reggel nyolckor már a képtárban volt. Előző este élvezetes színházi előadáson 
vett részt egy régi jó barátnőjével, majd beültek vacsorázni. Mint mindig, Patriciát most is 
elragadóan  bájosnak  találta.  Olyan  volt  neki  ez  a  lány,  vagyis  az  elhunyt  barátjának  az 
özvegye,  mintha  távoli  kedves  rokona,  unokahúga  lenne,  nem  pedig  az  a  nő,  akivel 
randevúzik az ember. Lazac és pezsgő mellett megvitatták az Eugene O’Neill-darabot, majd 
éjfél elmúltával ártatlan csókkal búcsúztak egymástól.

És Rogan egész éjjel le nem hunyta a szemét.
De nem Patricia könnyed kacaja vagy finom parfümjének illata volt az, ami nem hagyta 

nyugodni.  Maggie  Concannon.  Egyfolytában  ő  járt  az  eszében,  hiszen  minden  idejét  és 
igyekezetét  a  közelgő  bemutató  kötötte  le.  Nem csoda  hát,  ha  még  éjjel  is  rá  gondolt  - 
különösen, hogy képtelen volt telefonon elérni a lányt.

Maggie viszolygása a telefonálástól arra kényszerítette, hogy táviratokkal ostromolja a 
művésznőt.

Az egyetlen válasz, amelyet kapott, tömör volt és lényegre törő. Így szólt: Az idegeimre 
megy.

Tévedés, gondolta Rogan, amint kinyitotta a galéria elegáns üvegajtaját. Maggie megy 
az ő idegeire,  mert úgy viselkedik, mint egy elkényeztetett kisgyerek. Ő üzletember, aki a 
csillagos egekig röpítené Mag-gie-t a pályáján, a lány pedig még arra is sajnálja az időt, hogy 
felvegye azt az átkozott telefont, hogy végre értelmesen beszélhessen vele.

Rogan  értett  a  művészek  nyelvén.  Isten  tudja,  mennyi  különc  emberrel  volt  dolga, 
megszokta bizonytalankodásukat, gyerekes követelődzéseiket. A munkája megkívánta, hogy 
bánni  tudjon  velük,  és  ő  úgy  érezte,  eléggé  jól  alkalmazkodik  hozzájuk,  de  Maggie 
Concannon próbára tette minden türelmét.

Bezárta  maga  mögött  az  ajtót,  beleszippantott  a  képtár  békés  levegőjébe.  Még  a 
nagyapja építtette. Hatalmas, ünnepélyes, fennkölt hangulatot árasztó épület volt, a művészet 
lenyűgöző szentélye, gótikus kőfaragásokkal és oszlopokkal.

A  számtalan  kisebb-nagyobb,  egymásba  nyíló  termet  széles,  boltíves  átjárók 
választották el. Kanyargó lépcső vezetett fel az emeletre, ahol egy hatalmas, bálterem méretű 
helyiség tátongott, amelyből antik kanapékkal berendezett meghitt kis szalonok nyíltak.

Itt  állítaná  ki  Maggie  munkáit.  Egy  kis  kamarazenekarra  is  gondolt.  A  vendégek, 
miközben élvezik a zenét, a pezsgőt, a kényelmet, nyugodtan gyönyörködhetnek a kiállított 
üvegtárgyakban.  A nagyobb,  terjedelmesebb darabokat  élesen  megvilágítaná,  a  kisebbeket 
pedig inkább bensőségesebb környezetben állítaná ki.

Miközben a fejében egyre tisztult  a kép, átvágott  a földszinti  galérián,  az iroda és a 
raktárak irányába.

A galéria vezetője, Joseph Donahoe éppen kitöltötte a kávéját a teakonyhában.
- Korán jöttél - üdvözölte Rogant széles mosollyal, kivillantva arany fogát. - Egy kávét?
-  Igen,  kérek.  Csak  ellenőrizni  akartam,  hogy  haladnak  a  dolgok  odafenn,  mielőtt 

bevetem magam az irodába.
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- Minden a legnagyobb rendben - biztosította Joseph. Bár egyidősek voltak, Donahoe a 
feje búbján már enyhén kopaszodott. Ezt a fogyatékosságot úgy próbálta ellensúlyozni, hogy 
rövid lófarkat növesztett. Egyszer pólózás közben eltörte az orrát, a csont egy kicsit görbén 
forrt össze. Joseph úgy festett, akár egy öltönybe bújt kalóz.

Imádták a nők.
- Elég gyalázatosán nézel ki.
- Alig aludtam - nyúlt Rogan a kávéja után. - Kicsomagolták a tegnapi szállítmány?
Joseph idegesen összerezzent. - Tartottam tőle, hogy rákérdezel - morogta a csészéje 

fölé hajolva. - Nem érkezett meg.
- Micsoda?
Joseph több mint tíz éve dolgozott Rogannek, jól ismerte ezt a hangot. - Tegnap nem 

érkezett meg. Biztos voltam benne, hogy reggelre itt lesz, ezért is jöttem be korábban.
- Mit művel az a nőt? Elég világosan megbeszéltük, hogy tegnapelőtt este feladja az 

utolsó darabokat.
- Művészlélek. Talán megszállta az ihlet, és mire felocsúdott, bezárt a posta. Van időnk 

bőven.
- Nem leszünk jóban, ha ilyen pontatlan - kapta fel Rogan dühösen a telefont.  Nem 

kellett keresgélnie Maggie számát, hiszen már fejből tudta. Beütötte, és aztán hallgatta, amint 
a telefon kicsöng. És csak csöngött, csak csöngött. - Felelőtlen hólyag.

Rogan visszatette a kagylót, Joseph pedig elővett egy cigarettát. - Több mint harminc 
darabunk van - kattintotta fel fényesen csillogó öngyújtóját. - Ennyi bőven elég.

-  Negyvenben  egyeztünk  meg.  Nem  harmincötben,  és  nem  harminchatban.  Hanem 
negyvenben. És esküszöm, hogy annyit is fogunk bemutatni.

- Most meg hova mész, Rogan? - szólt utána Joseph, amikor kiviharzott a konyhából.
- Abba az átkozott Clare-be.
-  Jó  utat!  -  szippantott  egyet  a  cigarettájából  a  galéria  vezetője,  és  kávéscsészéjét 

felemelve búcsút intett a főnökének.

A repülőút túl rövid volt ahhoz, hogy Rogan lehiggadjon. Amikor bevágta maga után a 
bérelt kocsi ajtaját, és elhajtott a Shannon reptérről, még mindig szitkozódott magában, ahogy 
Maggie-re gondolt.

Csak  egy  nő  lehet  ilyen  arcátlan,  fortyogott  egyre,  miközben  a  ház  bejáratához 
igyekezett. Pedig neki tengernyi a munkája! Maggie tán azt hiszi, ő az egyetlen művész!

Szinte megfájdult a keze, úgy verte öklével az ajtót, majd minden jó modort félretéve, 
belökte.

- Maggie, hol a fenébe van? - viharzott át a nappaliból a konyhába, majd a hátsó ajtón 
keresztül a műhely felé vette az irányt.

Tudhatta volna, hogy ott találja a lányt.
Maggie felnézett a munkapadon heverő papírhegyből.
- A fenébe is, miért nem veszi fel azt a rohadt telefont? Mi a csudának tartja, ha egyszer 

rá se hederít?
- Ezt én is gyakran kérdezem magamtól. Ideadná a kalapácsot?
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Rogan  felvette  a  kalapácsot,  majd  egy  ideig  lazán  lóbálta  a  kezében,  mintha  azt 
méricskélné, mi lenne, ha lecsapná vele a lányt. - Hol a csudában van a szállítmány, amelyet 
megígért?

- Hát itt - túrt a hajába Maggie. - Most csomagolom.
- Ennek már tegnap Dublinban kellett volna lennie.
- Nem lehetett ott, mert még nem adtam fel.
Gyors, hozzáértő mozdulatokkal verte be a szögeket a földön álló tákolmányba. - Ha 

azért jött, hogy ellenőrizzen, hát nagyon ráérhet.
Rogan  felrántotta  Maggie-t,  és  szinte  felrepítette  a  munkapadra.  A kalapács  hangos 

koppanással zuhant a padlóra, majdnem a férfi lábára.
-  Mással  is  el  tudnám  tölteni  az  időmet,  minthogy  egy  ilyen  felelőtlen,  kelekótya 

némbert  pátyolgassak  -  ragadta  meg  dühödten  a  lány  állát.  -  Az  embereim  ott  várnak  a 
galériában,  ők aprólékos gondossággal  kidolgozott  munkaterv szerint  dolgoznak. Magának 
csak az a feladata, hogy azt tegye, amit mondok, és idejében feladja az átkozott üvegjeit.

Maggie félrelökte Rogan kezét.
-  A  pokolba  az  utasításaival  és  a  munkatervével!  Maga  egy  művésszel  szerződött, 

Sweeney, nem egy nyavalyás hivatalnokkal.
- És ha szabad tudnom, milyen művészi munka akadályozta abban, hogy még egy ilyen 

egyszerű elvárásnak se tudjon eleget tenni?
Maggie dühében összeszorította a fogait, már-már arra gondolt, hogy képen törli a férfit, 

aztán egyszerűen csak rámutatott valamire.
- Hát ez!
Rogan odanézett  és  kővé dermedt.  Csak elvakult  dühében kerülhette  el  a figyelmét, 

hiszen majd fellökte, ahogy belépett. A szoba túlsó végében egy majdnem egy méter magas 
szobor  állt,  csupa  vérző  szín,  csupa  vonaglás,  egyetlen  hatalmas  örvény.  Mintha  combok 
ölelnék egymást,  szemérmetlenül  érzékien  és csodálatosan  emberien.  Alaposan körbejárta, 
hogy minden szögből szemügyre vehesse.

Szinte  látni  vélte  a  két  arcot,  ahogy  átadják  magukat  a  maradéktalan  beteljesülés 
gyönyörének. Lehetetlen volt megállapítani, hol kezdődik az egyik, és hol végződik a másik, 
olyan teljes és tökéletes volt az eggyé olvadás.

Az emberi szellem és a vad érzékiség himnusza.
- Milyen címet adott neki?
- Behódolás - mosolygott Maggie. - Maga volt a múzsám, Rogan.
Maggie erőt sugárzó mozdulattal ugrott le az asztalról. Felszabadultságot és részegítő 

büszkeséget érzett.
- Egész örökkévalóságig tartott, amíg sikerült az elképzelt színt elérnem. Fogalma sincs, 

hányszor öntöttem újra, és kezdtem el elölről  az egészet - folytatta,  és közben bevert  egy 
újabb szöget a ládába. - Nem is emlékszem rá, mikor aludtam utoljára. Két vagy három napja 
-  nevetett.  -  Még  csak  fáradtnak  sem  érzem  magam.  Annyira  hihetetlen.  Teli  vagyok 
energiával. Nem tudom leállítani magam.

- Ez egyszerűen csodálatos, Maggie!
- A legszebb, amit valaha is csináltam. - A lány megfordult, s a kalapáccsal a tenyerét 

ütögetve, újra szemügyre vette a művét. - Ennél jobbat talán soha nem is fogok csinálni
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- Majd küldetek egy alkalmas ládát, abba biztonságosan becsomagolhatjuk - pillantott 
Maggie-re  a  válla  fölött  a  férfi.  Fehér  az  arca,  mint  a  fal,  gondolta,  most  jön  ki  rajta  a 
fáradtság a kimerítő munka után. - Magam gondoskodom a szállításról.

- Én akarom elkészíteni azt a ládát. Nem tart sokáig.
- Magában nem lehet megbízni.
- Már hogy ne lehetne! - Maggie olyan feldobott hangulatban volt, hogy még csak meg 

sem sértődött. - Egyébként hamarabb elkészülnék vele, mintha maga csináltatná. Már méretre 
is szabtam.

- Mennyi időre lenne szüksége?
- Egy órára. 
Rogan rábólintott.
- Rendelek egy teherautót. Használhatom a telefonját? Gondolom, működik!
- Jól áll magának a csipkelődés - lépett oda hozzá kuncogva Maggie -, akárcsak ez a 

pompás nyakkendő.
És  aztán,  még  mielőtt  bármelyikük  meggondolhatta  volna  magát,  megragadta  azt  a 

nyakkendőt,  s  magához  húzta  vele  Rogant.  Égő  ajka  rátapadt  a  férfiéra,  aki  szinte 
mozdulatlanná dermedt meglepetésében. Szabad kezével belemarkolt Rogan hajába, s közben 
szorosan  hozzásimult.  Csókja  tüzes  volt,  mint  a  felszikrázó  parázs.  Aztán  olyan  hirtelen, 
amilyen hirtelen belekezdett, Maggie abbahagyta az egészet.

-  Csak futó hangulat  -  mosolygott  a férfira,  s a szíve úgy kalapált,  majd kiugrott  a 
helyéből,  de  úgy  döntött,  ezzel  ráér  később  foglalkozni.  -  Fogjuk  a  kialvatlanságra  és  a 
túlfűtöttségre! Nos, akkor…

Rogan  azonban megragadta  a  karját,  még  mielőtt  a  lány  elfordulhatott  volna.  Ilyen 
könnyen  nem  szabadul,  gondolta  magában.  Nem  fogja  az  egyik  pillanatban  az  őrületbe 
kergetni, hogy aztán se szó, se beszéd, lerázza magáról.

- Nekem is megvannak a magam szeszélyei - siklott a keze a lány nyakszirtjére, majd 
gyengéden átkarolta  őt.  A szemébe nézett,  s csodálkozást  olvasott  ki  belőle.  Maggie nem 
tiltakozott. Míg Rogan az ajkát kereste, úgy tűnt fel neki, mintha a lány jól mulatna rajta.

Ez a kis  gunyorosság azonban hamar szertefoszlott.  És ez a csók lágy volt,  édes és 
kifinomult. És olyan váratlan, mintha rózsák nyílnának az égő kemencében. Ez a csók perzselt 
és hűsített, egyszerre felkavart és nyugtatóan simogatott. Maggie mintha különös nyöszörgést 
hallott volna, majd hirtelen rádöbbent, hogy ez a hang bizony az ő torkából tört elő.

Mégsem bontakozott ki Rogan öleléséből, hiába hallotta ezt a hangot újra meg újra. Ott 
maradt a férfi karjában, elbűvölve és megadóan. Élvezte Rogan ajkának biztos és finoman 
meggyőző mozdulatait, és boldogan átadta magát neki.

Lassan, fokozatosan mintha eggyé vált volna vele. Az első, hevesen felcsapó lángok 
lecsillapodtak, hogy átadják helyüket a lassan, kitartóan égő tűznek. Rogan is rég elfelejtette, 
milyen dühös volt, amiért a lány dacolt vele. Most csak az érzékeire figyelt.

Betöltötte őt Maggie ajkának íze, mely fanyar volt és veszélyes. Gondolatai csak akörül 
forogtak,  hogy meghódítsa,  birtokba  vegye,  magáévá  tegye  őt.  A  benne  lakozó  civilizált 
ember,  akit  arra  neveltek,  hogy szigorú  erkölcsi  normákat  kövessen,  mintha  soha  nem is 
létezett volna.

Maggie  szédült.  Alig  állt  a  lábán.  Egyik  kezével  megtámaszkodott  a  munkapadon, 
nehogy  elveszítse  az  egyensúlyát.  Aztán  vett  néhány  mély  lélegzetet.  Ettől  valamelyest 
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kitisztult  előtte  a  világ.  Látta,  hogy  a  férfi  merően  nézi  őt,  tekintetében  vágyakozás  és 
döbbenet.

- Szóval - sikerült valahogy megszólalnia Maggie-nek -, ezt azért meg kellene gondolni.
Csak  nem  fog  mentegetőzni  még  a  gondolatai  miatt  is,  nyugtatta  magát  Rogan. 

Nevetséges lenne szégyellnie magát erotikus képzelgéseiért, amiért élénken felvillant előtte a 
kép, amint a földre teperi lányt, letépi róla az inget, és a magáévá teszi. Végül is mindez csak 
a képzeletében játszódott le. Valójában mindössze annyi történt, hogy megcsókolta Maggie-t.

Úgy vélte azonban, nem árt, sőt talán egyenesen használ, ha ő inti józanságra a lányt.
- Üzlettársak vagyunk - próbálta rövidre fogni a mondandóját. - Nem lenne bölcs dolog, 

ha bármi megzavarná ezt a kapcsolatot.
Maggie magasra szegett fejjel hintázott a sarkán.
- És egy kis szex megzavarná?
Az ördögbe ezzel a nővel, hogy ilyen ostoba kijelentésekre kényszeríti, hogy ennyire 

felkavarja és kínzó vágyakra gerjeszti, füstölgött magában a férfi.
- Úgy érzem, jobb, ha most csak a kiállítással foglalkozunk.
- Hmm.
Maggie  elfordult,  mintha  hirtelen  nagyon  fontos  lett  volna,  hogy  rendet  rakjon  az 

asztalán, pedig csak időre volt szüksége, hogy összeszedje a gondolatait. Egyáltalán nem volt 
a szabad szerelem híve, és nem lehet azt mondani, hogy mindenkivel lefekszik, aki megtetszik 
neki. De szívesen vállalta a független, szabad gondolkodású nő szerepét, aki maga szemeli ki 
a szeretőit. És Rogan Sweeneyt kiszemelte magának.

- Akkor miért csókolt meg?
- Alaposan felbosszantott.
Maggie telt ajka gúnyosan lebiggyedt.
- Minthogy ez még gyakran elő fog fordulni, helyesebb, ha többnyire lakatot teszünk a 

szánkra.
- Minden csak önuralom kérdése. 
Rogan érezte, milyen ridegen hangzik, amit mond, és ezért a lányt hibáztatta.
-  Lehet,  hogy  maga  képes  rá,  én  nem.  -  Maggie  felvetette  a  fejét,  és  dacosan 

összekulcsolta  a  kezét  a  mellén.  -  Mit  lép,  ha  a  fejembe  veszem,  hogy  megszerzem 
magamnak? Leráz?

- Nem hiszem, hogy erre sor kerülne. - Rogan egyszerre nevetségesnek és kínosnak 
érezte a lány felvetését. - Azt gondolom, mindkettőnknek jobb, ha csak a közelgő kiállítással 
foglalkozunk. Fordulópontot jelenthet a pályáján.

- Rendben. - Valóban okosabb erről nem megfeledkezni, gondolta Maggie. - Akkor hát, 
szigorúan üzlettársak maradunk.

- Inkább úgy fogalmaznék, üzlettársak is. - Rogan, hirtelen úgy érezte, levegőre van 
szüksége. - Megyek, hívom azt a teherautót.

- Rogan! - Maggie megvárta,  amíg a férfi az ajtóhoz ér és visszafordul. -  Szeretnék 
magával menni.

- Dublinba? Most rögtön?
- Igen. Mire itt a kocsi, összekapom magam. Csak közben be kell ugranom a húgomhoz.

43



Maggie szavatartónak bizonyult.  Mire felpakolták a szállítmányt,  a kézipoggyásza is 
Rogan bérelt kocsijának csomagtartójában feküdt.

- Ha még van tíz perce - kérlelte Rogant, amint lefelé kanyarogtak a szűk ösvényen -, 
megihatnánk egy kávét vagy egy teát a húgomnál.

- Remek.
Rogan leparkolt  a Blackthorn Panziónál,  és oldalán Maggie-vel elindult  a bejárathoz 

vezető sétányon.
Maggie kopogás nélkül lépett be a házba, és egyenesen a konyhába tartott. Ott is találta 

Briannát, fehér kötényben, könyékig lisztesen.
-  Üdvözlöm,  Mr.  Sweeney.  Helló,  Maggie!  Elnézést  a  felfordulásért,  de  vendégeim 

vannak, és éppen egy kis pitét sütök az ebédhez.
- Dublinba utazom.
- Máris? - kapott fel egy konyharuhát Brianna, és megtörölte a kezét. - Úgy tudtam, a 

kiállítás csak a jövő héten nyílik.
- Így igaz, de én már előbb ott akarok lenni. Anyánk a szobájában van?
Brianna udvarias mosolyába némi keserűség vegyült.
- Ott. Szóljak neki, hogy itt vagy?
- Majd én. Addig megkínálhatnád Rogant egy jó kávéval.
- Boldogan - felelte Brianna, s közben aggódva nézett a nővére után, amint az belépett a 

konyhából nyíló lakrészbe. - Talán foglaljon helyet a társalgóban, Mr. Sweeney - fordult a 
férfihoz -, ott kényelmesebb. Rögtön hozom a kávét.

-  Miattam  ne  fáradjon  -  hárította  el  az  ajánlatot  Rogan,  mert  igencsak  elfogta  a 
kíváncsiság. - Itt is jó lesz, ha nem zavarom. És kérem, szólítson csak Rogan-nek.

- Ha jól emlékszem, az erős kávét szereti - mosolygott Brianna.
-  Remek memóriája  van.  -  És vasidegei,  gondolta  magában Rogan, ahogy elnézte  a 

lányt, amint csészét és kistányért vesz elő.
-  Igyekszem  megjegyezni,  mit  kedvelnek  a  vendégeim.  Parancsol  egy  kis  csokis 

süteményt? Tegnap sütöttem.
- A múltkori igazán olyan finom volt, hogy nehéz visszautasítanom - ült le Rogan az 

összekaristolt faasztal mellé. - Minden munkát egyedül végez?
-  Igen,  én…  -  harapta  el  a  szót  Brianna,  amint  meghallotta  az  első  élesebb 

hangfoszlányokat,  s  hirtelen  idegesen  matatni  kezdett  az  asztalon,  -  Teljesen  egyedül  - 
folytatta aztán kényszeredetten. - Megraktam a tüzet a társalgóban, tényleg nem akar átülni 
oda? Mégis csak kényelmesebb.

A szobából  kiszűrődő  veszekedés  egyre  hangosabb  lett.  Brianna  zavarában  egészen 
elpirult.

- Kivel kiabál a nővére ilyen hangosan? - kérdezte Rogan, majd a szájához emelte a 
csészéjét. 

Brianna mosolyogni próbált.
- Anyánkkal. Nem jönnek ki valami jól egymással.
- Egyáltalán létezik ember, akivel Maggie képes jól kijönni?
- Hát csak akkor, ha épp úgy tartja kedve. A szíve azonban aranyból van - sóhajtott 

Brianna. Ha Rogant nem zavarja a kiabálás, akkor őt sem, döntötte el. - Vágok magának egy 
szeletet abból a süteményből, jó?
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- Te soha nem változol meg - meredt idősebbik lánya arcára Maeve. - Olyan vagy, akár 
az apád.

- Ha azt hiszed, hogy ezzel most megsértettél, nagyon tévedsz.
Maeve válasz helyett szipogva igazgatni kezdte köntöse mandzsettáját. Az idő, na meg 

az  örökös  elégedetlenség  elhervasztotta  szépségét,  arca  kissé  püffedt  volt  és  sápadt, 
lebiggyesztett  ajka  mellé  két  mély  barázdát  szántottak  az  évek.  Egykor  arányló,  de  mára 
szürkévé fakult haját szigorú, fonott kontyba fésülve viselte.

Szinte ült az ágyban, magasra rakott párnák között, egyik kezében a Biblia, a másikban 
egy doboz csokoládé.

- Szóval Dublinba utazol? - kérdezte. - Képzelem, mi pénzt elszórsz majd szállodára.
- A saját pénzemet szórom - csattant fel Maggie.
- Na persze, sosem hagyod ki, hogy ezt az orrom alá ne dörgöld! - húzódott feljebb az 

ágyban Maeve. Egész életében mindig valaki másnál volt a pénzes zacskó, s ő mindig valaki 
mástól függött, hol a szüleitől, hol a férjétől, most pedig odáig süllyedt, hogy a lányára szorul. 
- Ha belegondolok, apád mi pénzt pazarolt rád, a taníttatásodra, az anyagaidra… És mindezt 
miért? Hogy játszd a művészt, és mélységesen lenézz bennünket.

- Nem volt az pazarlás! Apa csupán megadta a lehetőséget, hogy tanuljak.
- Miközben én puszta kézzel túrtam a földet, a körmöm is tönkrement belé.
- Egy árva napot sem dolgoztál életedben. Brianna végzett el mindent helyetted, amíg te 

az ágyadban hevertél, mindenféle képzelt nyavalyákkal.
- Azt hiszed, talán jókedvemben tettem?
- Bizony azt! - vágta rá szinte élvezettel Maggie.
- Istenem, micsoda súlyos keresztet raktál rám - szorította a melléhez, védelmet keresve, 

a Bibliáját Maeve. Úgy érezte, megfizetett a vétkéért. Százszorosan is. S ha megbocsátott is 
magának, vigaszt nem talált. - Miért is büntetsz egy ilyen hálátlan gyerekkel?

- Ugyan miért lennék halas? Talán azért,  mert egész életedben mást sem tettél,  csak 
panaszkodtál?  Vagy mert  apánkat  okoltad  mindenért,  ráadásul  minden  szavaddal,  minden 
pillantásoddal a tudtomra adtad, mekkora csalódást okoztam neked.

- Világra hoztalak - ordította Maeve. - Kis híján az életembe került. És azért, mert ott 
hordtalak a méhemben, hozzámentem valakihez, akit sohasem szerettem, és ő sem szeretett 
engem. Feláldoztam magam érted.

- Feláldoztad magad? - háborgott  Maggie nehéz szívvel.  -  Ugyan miféle áldozatokat 
hoztál te?

Maeve keserű, büszke haragjának védőpajzsa mögé rejtőzött.
- Többet is, mint gondolnád - felelte. - És mi a hála? Az, hogy egy szikrányi szeretetet 

sem kapok a gyerekeimtől.
- Azt hiszed, mert terhesen férjhez mentél, hogy tisztességes nevet adj nekem, meg kell 

bocsátanom mindent, amit tettél? Vagy amit elmulasztottál megtenni? - Legalább egy kicsit 
szerettél volna, gondolta Maggie, de kíméletlenül elnyomta magában a fájdalmat. - Rajtam 
toroltál meg mindent, pedig én az okozat voltam, nem pedig az ok.

- Hogy beszélhetsz így? - Maeve arca egészen kipirosodott az izgalomtól, ujjait mélyen 
a takaróba fúrta. - Beléd nem szorult semmi tisztelet, semmi kedvesség vagy könyörület.
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-  Bizony nem -  jelentette  ki  Maggie,  s  mivel  az  anyja  továbbra  is  szúrós  szemmel 
méregette, élesebbre vette a hangját. - Ebben legalább hasonlítok rád. Csak azért néztem be, 
hogy  megmondjam,  ne  ugráltasd  Briannát,  mint  egy  cselédet,  amíg  távol  leszek.  Ha 
megtudom, hogy mégis ezt tetted, hát egy pennyt sem kapsz többé tőlem.

- Hagynád, hogy éhen haljak?
Maggie tekintete a csokoládésdobozra esett.
- Igen. Erre mérget vehetsz.
- Tiszteld atyádat és anyádat… - ölelte magához még szorosabban a Bibliát Maeve. - 

Megszeged  az  egyik  legfontosabb  parancsolatot,  Margaret  Mary,  meglásd,  pokolra  jut  a 
lelked.

- Inkább élek a pokolban, mint képmutatásban itt a földön.
- Margaret Mary! - kiáltott Maeve Maggie után. - Semmire se viszed, akár az apád. Isten 

átka van rajtad, amiért nem a házasság szentségében fogantál.
- Én nem úgy láttam, hogy a házasság szentség lenne - vágott vissza Maggie. - Sokkal 

inkább agónia. És ha bűnben fogantam is, hát az a bűn nem az enyém.
Azzal becsukta maga után az ajtót, majd egy ideig nekitámaszkodott, hogy összeszedje 

magát.
Mindig ugyanaz a jelenet, gondolta. Képtelenek egy fedél alatt meglenni, anélkül, hogy 

sebeket  ne  ejtenének  egymáson.  Tizenkét  éves  kora  óta  tudja,  hogy  az  anyja  miért  nem 
szereti,  s  miért  őt  okolja  mindenért.  Az  ő  születésével  Maeve  álmait  egyszeriben 
szertefoszlatták a szürke hétköznapok.

Házasság szerelem nélkül, gazdaság gazda nélkül, s ráadásul egy héthónapos csecsemő. 
Ezt vágta a fejéhez az anyja, amikor Maggie kamaszodni kezdett.

S ez volt az, amit soha nem bocsátottak meg egymásnak.
Maggie kihúzta magát, majd belépett konyhába. Nem sejtette, hogy a szemében még 

mindig ott szikrázik a harag, s arca sápadt a méregtől. Odalépett Briannához, és gyorsan arcon 
csókolta.

- Majd hívlak Dublinből - ígérte.
- Maggie! - szólt kérlelőn a húga, egyszerre annyi mindent szeretett volna mondani, de 

képtelen volt rá. - Bárcsak veled mehetnék - tördelte a kezét.
- Csupán rajtad múlik. Rogan, indulhatunk?
- Máris - pattant fel székéről a férfi. - Viszontlátásra Brianna, és köszönöm a kávét.
- Kikísérlek benneteket… - ajánlotta Brianna, de hirtelen félbeszakította a mondatot, 

mert az anyja szólította.
- Menj, nézd meg mit akar - búcsúzott Maggie, és gyorsan kilépett a házból. Idegesen 

toporgott a kocsi ajtajánál, amikor egyszerre Rogan kezét érezte a vállán.
- Minden rendben?
- Semmi sincs rendben, de hagyjuk! Nem szívesen beszélek róla - rántotta fel a kocsi 

ajtaját a lány, majd beszállt.
Rogan sietve megkerülte az autót, aztán bepréselte magát a kormány mögé. - Maggie, 

én…
- Ne szóljon semmit! Az égvilágon semmit. Úgysem tud olyat mondani, ami változtatna 

a helyzeten. Csak a vezetésre figyeljen, és ne törődjön velem. Nagy szívességet tenne vele.
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Maggie szeméből  eddigre már patakzottak a  könnyek, egyre szenvedélyesebb,  egyre 
keservesebb sírás  rázta  a  vállát,  Rogan lelkében pedig hatalmas  csata  dúlt:  szerette  volna 
megvigasztalni a lányt, ugyanakkor igyekezett a kérését is tiszteletben tartani.

Csak az utat figyelte, egy szót sem szólt, de azért gyengéden megfogta Maggie kezét. 
Már a  reptér  közelében  jártak,  amikor  a  sírás  elhalkult,  a  lány  ujjainak  görcsös  szorítása 
engedett. Rogan oldalra pillantott, és látta, hogy Maggie elaludt.

Még akkor sem ébredt fel, amikor a férfi a karjában a repülőgéphez vitte, s letette az 
ülésre. Az egész utat átaludta, Rogan közben egyre csak nézte és csodálta őt.
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Hatodik fejezet

Sötét volt, amikor Maggie felébredt. Az ébredés még kissé mámoros perceiben egyetlen 
dolog látszott  biztosnak, az, hogy nem a saját  ágyában fekszik. Általában nem kedvelte a 
túlságosan  finom  ágyneműt,  most  mégis  élvezettel  szippantotta  be  a  párnájából  áradó 
kellemes, szinte nyugtató virágillatot.

Valami  furcsa  gondolat  motoszkált  az  agyában,  kinyújtotta  hát  karját,  hogy 
megbizonyosodjék  róla,  nem  fekszik-e  mellette  valaki.  Hál’  Istennek  egyedül  vagyok, 
nyugtázta megkönnyebbülten, és az ágy közepére hemperedett.

Utolsó emlékfoszlányként az a kép maradt meg benne, hogy Rogan kocsijában sírdogál, 
mérhetetlen ürességet érez, és csak sodorja az ár, mint egy törött szalmaszálat.

Most pedig mintha kicserélték  volna,  újra  magabiztosnak,  kipihentnek  érezte  magát, 
gondolatai kitisztultak.

Nagy kísértést érzett, hogy tétlenül élvezze tovább a félhomályt, a puha ágynemű finom 
illatát, de aztán mégis úgy döntött, megpróbálja felderíteni, hol is van tulajdonképpen, és hogy 
került ide. Az ágy szélére kúszott, és addig tapogatózott az éjjeli szekrényen, míg meg nem 
találta a lámpa kapcsolóját.

Meleg,  aranysárga fény öntötte  el  a tágas,  kazettás  mennyezetű hálószobát,  a rózsás 
tapétával borított falakat és a tömör baldachinos ágyat, amelyen hevert.

Királynőnek illő fekhely, mosolygott elégedetten, kár, hogy olyan fáradt volt, így ezt 
nem is tudta igazán értékelni a dolgot.

Az elegáns  kandalló  hidegen tátongott,  de  be  volt  készítve  a  fa,  hogy bármikor  be 
lehessen  gyújtani.  A  szekreteren,  karcsú  Waterford-vázába  állítva  hosszúszárú  tearózsák 
illatoztak, frissek akár a nyári hajnal, a fésülködő asztalkán ezüst hajkefe és sok-sok, szebbnél 
szebb kupakkal lezárt, színes üvegcse. A tükörből gyűrött, kialvatlan arc meredt vissza Mag-
gie-re.

Te  aztán  szépen  nézel  ki,  mondhatom,  jegyezte  meg,  s  közben  végignézett  magán. 
Hálóingben volt, úgy látszik, valaki figyelmességből levetkőztette, mielőtt ágyba dugta. Talán 
a szobalány, de az is lehet, hogy maga Rogan. Tulajdonképpen utólag már mindegy, próbálta 
gyakorlatiasan szemlélni a dolgokat. Mindenesetre, a ruhája szépen be volt akasztva a faragott 
rózsafa szekrénybe. Épp olyan kényelmesen elfért ott, mint ahogy a gazdája terpeszkedett az 
imént a süppedős, puha ágyneműk között.

Ha  ez  egy  szálloda,  akkor  alighanem  a  lehető  legelőkelőbb.  Maggie  nagy  nehezen 
feltápászkodott, és a süppedős perzsaszőnyegen az ajtó felé botorkált.
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A  fürdőszoba  ugyanolyan  pazar  volt,  akár  a  háló.  Minden  csillogott-villogott.  A 
rózsaszínű  és  elefántcsontfehér  csempék,  a  kényelmes  kád,  az  üvegajtós  zuhanyozófülke. 
Maggie sóvár sóhajjal bújt ki hálóingéből, és kinyitotta a tusoló csapját.

Maga volt a mennyország, ahogy a forró víz végigsimogatta a nyakát, a vállát, mintha 
erős ujjak masszírozták volna.  Eszébe jutott  az otthoni csap, amelyből  csupán cseppekben 
szivárog elő a víz. A citromillatú szappan selymesen siklott végig a testén.

Örömmel  fedezte  fel,  hogy  az  a  néhány  piperecikk,  amelyet  magával  hozott,  ott 
sorakozik a kagyló formájú, rózsaszínű mosdó mellett, a polcon. Pongyolája az ajtótól nem 
messze, egy rézfogasra volt felakasztva.

Valaki ugyancsak a gondját viselte, az már bizonyos, nem lehet oka panaszra.
Legalább  tizenöt  percig  zuhanyozott,  aztán  levette  a  legvastagabb  fürdőlepedőt  a 

törölközőtartóról, és alaposan végigdörzsölte vele magát. Vizes haját hátrafésülte, csippentett 
egy kis arckrémet a kristály-tégelyből, majd belebújt kopott flanel pongyolájába.

Aztán kíváncsian felfedezőútra indult, úgy, ahogy volt, mezítláb. A szobája egy hosszú, 
széles folyosóra nyílt. A tompa fényben finom árnyék esett a csillogó parkettára terített, vörös 
szőnyegre. Maggie felfelé vette útját az emeletre vezető impozáns lépcsőn, de egy hangot sem 
hallott,  hát  visszafordult,  és  ujjaival  a  csillogó  mellvéden  dobolva  elindult  az  ellenkező 
irányba, lefelé.

És most már rádöbbent, hogy nem luxus szállóban van, hanem Rogan házában.
Csak  rá  kellett  nézni  a  falakon  sorakozó  festményekre.  Még  eredeti  Van  Gogh  és 

Matisse is van közöttük, állapította meg magában.
A társalgó  előterébe  ért,  a  szélesre  tárt  ablakokon át  illatos  levegő áradt  be  a  kinti 

éjszakából. Beljebb haladva felfedezte a székekből és kanapékból kialakított kis beszélgető 
sarkokra  tagolt  társalgót,  majd  a  zeneszobát,  legalábbis  annak  vélte,  hiszen  az  egész 
helyiséget egy terebélyes zongora és egy aranyozott hárfa uralta.

Napokig elgyönyörködött volna a rengeteg műtárgyban, most azonban valami sokkal 
fontosabb dolog foglalkoztatta.

Vajon hol lehet a konyha?
Az  egyik  ajtó  alól  csalogató  fény  szűrődött  ki.  Maggie  bekukkantott,  és  Rogant 

pillantotta meg. A férfi ott ült az asztalnál, előtte egy halom papír, pedáns rendben egymásra 
tornyozva.  A  szobának  két  szintje  volt,  az  egyik,  ahol  az  íróasztal  is  állt,  majd  néhány 
lépcsővel magasabban egy másik, kényelmes fotelokkal és székekkel. A falat  a padlótól a 
mennyezetig könyvek borították, úgy tetszett, több kilométer hosszúságban. A szobát bőr- és 
padlóviasz illata járta át. A vörösesbarna bútorok méltó környezetet biztosítottak a férfinak 
csakúgy, mint az irodalomnak.

Maggie legalább akkora érdeklődéssel nézte Rogant, mint amilyennel az böngészte az 
előtte  tornyosuló  papírokat.  Amióta  ismeri,  most  látta  először  zakó és  nyakkendő nélkül. 
Pedig  bizonyára  ma  este  is  abban  volt,  de  most  mégis  kigombolt  ingnyakkal,  könyékig 
felhajtott ingujjban ült, és gyors, határozott mozdulatokkal jegyzetelt.

Haja, amely sötéten csillogott a lámpafényben, kissé ziláltnak tetszett,  mintha munka 
közben többször is beletúrt volna a kezével, mint most is éppen.

Bármit tett is, Rogan azt teljes odaadással tette, olyan egyenletes, nyugodt tempóban 
dolgozott, hogy az már szinte imponáló volt. Kiválóan tudott összpontosítani, és mérhetetlen 
szakértelemmel bírt.
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Ő aztán nem engedi, hogy elkalandozzanak a gondolatai, szögezte le magában a lány. 
Bármit tesz, azt teljes átéléssel és hozzáértéssel teszi.

Maggie most visszagondolt arra a csókra. Igen, abban is mennyi átélés és hozzáértés 
volt.

Rogan  most  épp  egy  szerződéstervezet  következő  cikkelyét  olvasta,  s  közben 
rosszallóan összehúzta a szemöldökét. Micsoda pontatlan fogalmazás! Feltétlenül módosítani 
kell. Rövid gondolkodás után kihúzta az egész szakaszt,  és átfogalmazta. A limericki gyár 
bővítése  kiemelt  fontosságot  kapott  a  tervében,  és  még  az  év  vége  előtt  üzembe  akarta 
helyezni.

Ily módon új munkahelyek százai teremtődnének, a tervezett alacsony lakbérű lakások 
pedig,  amelyeket  ugyancsak  a  Worldwide  építtet,  száz  meg  száz  családot  juttatnak  majd 
otthonhoz.

Az  egyik  üzletág  mozgatórugója  lenne  a  másiknak,  és  kis  mértékben  ugyan,  de 
elősegítené, hogy az írek Írországban maradjanak.

Rogan már csaknem nekiveselkedett a következő szakasznak, amikor azon kapta magát, 
hogy gondolatai el-elkalandoznak, valami eltereli a figyelmét az üzletről. Vagy inkább valaki, 
döbbent rá, ahogy az ajtóban megpillantotta Maggie-t.

Ott áll, mezítlábasan, álmos szemmel, egy szakadt pongyolában. Hátrafésült haja most 
is tűzvörösen ragyogott, frizurája szigorúsága ellenére is elbűvölően hatott.

Festéktől  mentes,  frissen  mosott  arcán  enyhe  rózsaszín  pír  ült.  Hosszú  szempillái 
nedvesen tapadtak össze.

A látvány hirtelen vad, ugyanakkor nagyon is emberi indulatokat ébresztett Roganben. 
Forróság öntötte el.

-  Bocsánat,  hogy  megzavartam  -  mosolygott  Maggie  huncutul  Rogan-re,  s  ez  csak 
tovább fokozta a férfi  amúgy is ágaskodó libidóját.  - Nem találom a konyhát, pedig majd 
meghalok az éhségtől.

- Nem csodálom - köszörülte meg a torkát Rogan. A lány álmosságtól fojtott hangja 
legalább olyan érzékinek hatott, mint a szeme. - Mikor evett utoljára?

- Magam sem tudom - dőlt nagyot ásítva az ajtófélfának Maggie. - Talán tegnap? Még 
mindig nem tértem magamhoz.

- Az nem lehet, hiszen tegnap aludt. Egész nap aludt, amióta csak eljött otthonról. A mai 
napot is átaludta.

- Tényleg? - csodálkozott Maggie hitetlenkedve. - Hány óra van tulajdonképpen?
- Pontosan nyolc. És kedd.
Maggie  beljebb  lépett,  kényelmesen  belekuporodott  a  hatalmas  bőrfotelba,  mintha 

évekig ki sem akarna mozdulni belőle.
- Gyakori, hogy harminc órákat alszik egyhuzamban?
- Csak akkor, ha sokáig fenn vagyok előtte - tornásztatta elgémberedett karját a lány. - 

Tudja, olyan ez, mintha valami torkon ragadná az embert; csak akkor szabadul, ha befejezi a 
munkát.

Rogan  fegyelmezetten  elkapta  a  pillantását  a  lány  testéről,  amely  elő-elővillant  a 
pongyola alól, és mint aki se nem lát, se nem hall, az előtte heverő papírokba temetkezett. 
Maga is megdöbbent azon, hogy tisztára úgy viselkedik, mint egy begerjedt kamasz.

- Pedig veszélyes ilyen sokat dolgozni - nyögte ki végül.
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- Egyáltalán nem az, közben egy cseppet sem vagyok fáradt. Sőt, nagyon is feldobottnak 
érzem magam. Ha csupán túlhajtja magát, az egészen más. Akkor meg kell állni, és pihenni 
kell  egy kicsit.  Ám ha végzek,  összecsuklom, mindaddig használhatatlan vagyok, amíg ki 
nem alszom magam. - Hát akkor hol a konyha, Rogan? Pokolian megéheztem.

A férfi válasz helyett felemelte a kagylót, és benyomott egy számot. - Miss Concanon 
felébredt. Kérem, hozza a vacsoráját a könyvtárszobába.

- Ez aztán a kiszolgálás - állapította meg Maggie, miközben Rogan visszatette a kagylót 
a helyére. - De én igazán szívesen összeütöttem volna magamnak valamit,  minek másokat 
terhelni.

- Ezért kapják a fizetésüket.
- Na persze - jegyezte meg Maggie szárazon. - Bizonyára elégedett, hogy éjjel-nappal 

ugrál valaki maga körül. Ne, ebbe most ne merüljünk bele éhgyomorral - emelte fel a kezét, 
mielőtt Rogan bármit szólhatott volna. - Még azt az egyet árulja el, hogy kerültem abba a 
hatalmas ágyba?

- Én vittem oda.
- Tényleg? - Ha Rogan most azt reméli,  hogy ettől zavarba jön, hát nagyon téved. - 

Igazán köszönöm.
- Úgy aludt, mint akit fejbe kólintottak. Néha már aggódtam, hátha nem is él. - Most 

azonban a lány annál inkább teli volt élettel. Szinte vibrált, ahogy ott ült a lámpafényben. - 
Parancsol egy konyakot?

- Köszönöm, evés előtt nem. 
Rogan a bárszekrényhez lépett, és töltött magának.
- Nagyon kiborította magát valami ott a panzióban.
Maggie hirtelen felszegte a fejét.
- Ez nagyon finom és diplomatikus megfogalmazás. - Nem szégyellte magát a történtek 

miatt, hiszen a sírás olyan emberi megnyilvánulás, akár a nevetés vagy a vágyakozás. Arra 
azonban  emlékezett,  hogy  Rogan  megfogta  a  kezét,  és  nem locsogott  feleslegesen,  hogy 
csillapítsa a vihart. - Sajnálom, ha kényelmetlenséget okoztam volna.

Pedig azt okozott, nem is kicsit, de Rogan egy vállrándítással elintézte a kérdést.
- Nem akart róla beszélni.
- Nem, mint ahogy most sem akarok. - Maggie halkan sóhajtott, maga is érezte, hogy a 

hangja kissé nyersre sikeredett. Rogan nem ezt érdemli. - Nem érdekes az egész, régi családi 
viszály. Most, hogy már lehiggadtam, meg kell mondanom, igazán jól  esett,  hogy ott volt 
mellettem és fogta a kezem. Ki sem néztem magából ennyi gyöngédséget.

Rogan mélyen a lány szemébe nézett.
-  Azt  hiszem,  kevéssé  ismerjük  egymást  ahhoz,  hogy  ilyen  általánosító 

következtetéseket vonjunk le.
- Mindig jó emberismerőnek tartottam magam, de talán igaza van. Hát akkor mondja 

meg  -  támasztotta  az  állát  a  kézfejére  Maggie  -,  kicsoda  maga  tulajdonképpen,  Rogan 
Sweeney?

Rogan megkönnyebbült, hogy nem kell azonnal válaszolnia, mert közben megérkezett a 
vacsora. Egy csinos, egyenruhás szobalány tolta be a zsúrkocsit, pontosan Maggie elé. Még a 
lélegzetét  sem  lehetett  hallani,  csupán  az  ezüst  evőeszközök  csörrenését.  Szótlan 
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fejbólintással  nyugtázta  Maggie  köszönését,  majd  azon  nyomban  el  is  tűnt,  amint  Rogan 
jelezte, hogy nincs több szükség rá.

-  Micsoda  illatok!  -  vetette  rá  magát  Maggie  a  sűrű  levesre,  amelyben  jókora 
zöldségdarabkák úszkáltak. - Nem kér egy kicsit?

- Köszönöm, már vacsoráztam. - Ahelyett, hogy újra az íróasztalához ült volna, Rogan 
Maggie mellé telepedett egy fotelba. Olyan furcsának tűnt, hogy itt ül a lány mellett, nézi, 
ahogy eszik, és körülöttük minden olyan csendes. - Most, hogy már újra erőre kapott, holnap 
reggel benézhetne a galériába.

- Ühüm. - Maggie csak bólintani tudott, hiszen tele volt a szája. – Mikor?
-  Mondjuk  nyolckor.  Van  reggel  egy  megbeszélésem,  de  előtte  odavihetem,  és 

otthagyok magának egy kocsit, amely egész nap a rendelkezésére áll.
- A rendelkezésemre áll, ez aztán jól hangzik! - csettintett egyet a nyelvével a lány, és 

felnevetett. - Elég gyorsan megszoknám. És hogyan rendelkezzem vele?
-  Ahogy  akar.  -  Isten  tudja  miért,  de  Rogant  kissé  bosszantotta  Maggie  gunyoros, 

csipkelődő hangja. - Felőlem gyalog is bejárhatja Dublint, ha ahhoz van kedve.
- Egy kicsit mintha mindketten érzékenyek lennénk ma este, nem gondolja? - nézett a 

férfira Maggie, majd a leves után nekilátott a csirkének. - Isteni a szakácsa. Vagy esetleg a 
szakácsnője? Gondolja, hogy rá tudnám venni, árulja el a receptjét?

-  Próbálja  meg!  Egyébkén férfi  az  illető,  és  francia.  Arra  azonban számítson,  hogy 
meglehetősen pökhendi és hisztérikus.

-  Akkor  csupán  a  nemzetiségünk  különbözik.  Mondja,  átköltöztet  holnap  egy 
szállodába?

Rogan  sokat  gondolkozott  a  dolgon.  Tény,  hogy  kényelmes  megoldás  lenne,  ha  a 
kivenne a lánynak egy szobát a Westburyben. Kényelmes, de ostoba megoldás.

- Szívesen felajánlom a vendégszobánkat, ha magának megfelel.
- Tökéletesen megfelel. - Maggie úgy fürkészte Rogant, mint valami csodabogarat. A 

férfin látszott, mennyire otthon érzi magát, akár egy várúr a kastélyában. - Egészen egyedül 
lakik ebben az óriási házban?

- Igen. - Rogan felhúzta a szemöldökét. - Ez talán nyugtalanítja?
- Hogy engem? Netán arra gondol, attól tartok, hogy egy éjszaka egyszer csak kopogtat 

az  ajtómon?  -  kuncogott  Maggie,  s  ezzel  sikerült  alaposan  felbosszantania  a  férfit.  - 
Mondhatok rá igent,  de nemet is.  Mint ahogy ezt maga is megtehetné,  ha én kopogtatnék 
magánál. Csupán azért kérdeztem, mert egy kicsit túl sok ennyi szoba egy embernek.

- Ez a szülőházam. Itt nőttem fel.
- Nem mondom, szép hely - tolta arrébb a tálcát a lány, majd a bárszekrényhez lépett. 

Leemelte az üveg kupakját, beleszagolt, és boldogan szívta magába a finom ír whisky illatát. 
Miután töltött belőle magának, visszakuporodott a fotelba. - Sláinte - emelte meg a poharát, és 
felhajtotta az italt. Kellemes forróság járta át a torkát.

- Még egy pohárkával?
- Köszönöm, elég. Egy pohár csak a lelket forrósítja fel, kettő az agyat is, ahogy apám 

szokta mondani. Én pedig szeretnék józan maradni. - Maggie a tálcára tette a poharát, és még 
kényelmesebben elhelyezkedett a fotelban. Agyonmosott flanel pongyolája kissé szétnyílt a 
térdén. - De még nem válaszolt a kérdésemre.

- Melyikre?
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- Ki maga valójában?
- Üzletember, ahogy maga van olyan kedves, és minden alkalommal a fejemhez vágja. - 

Rogan hátradőlt,  és minden erőfeszítésével igyekezett elterelni a figyelmét a lány kivillanó 
térdéről. - Egy család harmadik generációja, ízig-vérig dublini, aki már az anyatejjel szívta 
magába a művészet imádatát.

- És ez az imádat később a pénz imádatával párosult.
- Így igaz. - Rogan forgatta a kezében a konyakos poharát, bele-belekóstolt, és pontosan 

annak látszott,  aki  volt.  Olyan embernek,  aki  tökéletesen  elégedett  az  élettel,  és  élvezi  a 
gazdagságot. - Igaz, hogy a pénzszerzés nem kis öröm, de van valami más is, amiben legalább 
akkora  örömét  leli  az  ember.  Felkarolni  egy  kezdő  művészt,  különösen  olyat,  akiben 
szenvedélyesen hisz.

Kissé túl  magabiztos,  gondolta  Maggie,  túlságosan is  tisztában  van  önmagával  és  a 
helyével a világban. Ideje, hogy valaki egy kicsit megtépázza ezt a magabiztosságot.

- Szóval én azért vagyok itt, hogy örömet szerezzek magának.
Rogan  a  lány  vidáman  csillogó  szemébe  nézett,  és  bólintott.  -  Egy  percig  nincs 

kétségem afelől, hogy örömet is fog szerezni. Minden tekintetben.
- Na persze! - Maggie-nek nem állt szándékában ingoványos talajra tévedni, de szinte 

elkerülhetetlennek  látszott,  ahogy  ott  ült  a  férfi  mellett,  ebben  a  csendes  kis  szobában, 
kipihenten, frissen. - És persze maga szabja meg, hol és mikor.

-  Úgy tudom, mindig a férfi  teszi  meg az első lépést,  a hagyomány legalább is  ezt 
diktálja.

- Ugyan! - hajolt előre Maggie, és ujjával dühösen megbökte Rogan mellét. Még ha az 
imént megfordult is a fejében a könnyű kis románc lehetősége, hát egy csapásra elillant, akár 
a füst. - Tudja mit, tűzze a hagyományokat a kalapja mellé! Ha nem vette volna még észre, 
lassan a huszonegyedik századba lépünk! Mi kivetnivaló van abban, ha a nő kezdeményez? 
Tulajdonképpen ezt tesszük, amióta csak ember él a földön. A férfiak csupán élnek a felkínált 
lehetőséggel. Úgyhogy akkor szerzem meg magamnak, Rogan, amikor és ahol csak akarom - 
huppant vissza Maggie a fotelba.

Rogant kissé bosszantotta, hogy mindez miért hozza ki őt annyira a sodrából. - Igaza 
volt  az  apjának,  Maggie,  maga  tényleg  meglehetősen  csiszolatlan.  Nem  ártana  egy  kis 
finomítás.

-  Ugyan minek!  Ismerem az olyan férfiakat,  mint  maga.  Azt szeretik,  ha a nő szép 
csendben otthon üldögél,  tesz-vesz  a  konyhában,  tűri  a  férje  szeszélyeit,  és  reménykedve 
várja,  hogy a  párja  egy futó  pillantásra  méltassa.  Legyen  ártatlan,  mint  egy  ma  született 
bárány, ne panaszkodjon, ám ha a férfi úgy gondolja, hogy itt az ideje, hát nem árt, ha előtör 
belőle  a  bestia,  és  olyasmire  is  képes,  ami megmozgatja  a  legpiszkosabb fantáziát  is.  De 
aztán, amikor újra felkapcsolják a villanyt, az asszonyka ismét szende szűzike legyen.

Rogan megvárta, amíg a lány befejezi.
- Bámulatosan megfogalmazta a lényeget - meredt mosolyogva a poharára.
- Maga egy cinikus szörnyeteg! - kiáltott rá a lány.
- Maga meg egy kis hárpia - vágott vissza Rogan, álságosan kedveskedő hangon. - Óhajt 

valami édességet?
Maggie megpróbálta  visszafojtani  nevetését,  de nem sikerült.  Ki hitte  volna,  hogy a 

végén még megkedveli ezt a férfit.
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- Köszönöm, nem kérek. Nem akarom azt a szegény lányt elrángatni a tévé elől, vagy 
megzavarni a légyottját a komornyikkal, vagy mit tudom én, kivel tölti az estéit.

- A komornyikom hetvenhat éves, ő már nemigen szaladgál szobalányok után.
- Maga csak tudja - állt fel Maggie, és érdeklődve a könyvespolchoz lépett. A könyvek 

ábécé sorrendben sorakoztak. Sejthettem, volna, jegyezte meg magában. - Hogy hívják?
- Kit?
- Hát a szobalányt.
- Maga a szobalányom nevét akarja megtudni?
Maggie ujja egy James Joyce köteten pihent meg.
- Nem, csupán arra vagyok kíváncsi, maga tudja-e a szobalánya nevét? Próbára tettem.
Rogan éppen mondani akart  valamit,  de aztán inkább lenyelte.  Még szerencse,  hogy 

Maggie háttal állt neki. Mit számít, hogy ismeri-e vagy sem az egyik alkalmazottja nevét? 
Colleen? Maureen? Az ördög tudja. A személyzet a komornyikja alá tartozott. Bridgit? Nem, 
a fenébe, valami…

- Nancy - bökte ki végül. Igen, meg mert volna rá esküdni, hogy az. - Nem régen vettem 
fel. Azt hiszem, alig öt hónapja. Óhajtja, hogy bemutatkozzon önnek?

- Ugyan. - Maggie ujjai közben egy Keats-kötetre vándoroltak. - Mondja, Rogan, csak 
klasszikusokat tart? Tudja, valami jó kis krimire gondolok, amivel elüthetném az időt.

Rogan könyvtára, tele első kiadásokkal, az egyik leggazdagabb volt az egész országban, 
és  tessék,  ennek  a  lánynak  valami  vacak  ponyva  kell.  A  férfi  igyekezett  megőrizni  a 
nyugalmát. - Úgy tudom, akad egy-két Agatha Christie is.

- Az az angol banya - vonta meg a vállát Maggie. - Nem eléggé vérfagyasztó. - Hát ez 
mi? - hajolt lejjebb. - Dante olaszul?

- Ha jól tudom, az.
- Olvassa is, vagy csak dísznek tartja?
- Egész jól boldogulok vele. 
Maggie tovább böngészgetett a könyvek között, hátha akad valami kedvére való.
-  Nem sok olasz ragadt  rám Velencében.  Az is  többnyire  szleng,  és  nem éppen az 

irodalmi  nyelv.  -  Hátrapillantott  a  válla  felett,  és  elhúzta  a  száját.  -  Művészekkel  szinte 
mindenütt találkozik az ember.

- Én is így tapasztaltam - áll fel Rogan, és a túloldalon lévő könyvszekrényhez lépett. - 
Ez talán még jobb is, mint amit keres - ajánlotta Maggie-nek Thomas Harris Vörös sárkányát. 
- Ha jól emlékszem, csak úgy fröcsög a vértől.

- Remek - csapta a hóna alá a könyvet a lány. - Hát akkor jó éjszakát, nem is zavarom 
tovább. Köszönöm a szállást és a vacsorát.

- Kérem - ült vissza Rogan az íróasztala mögé, s felkapta a tollat, de továbbra sem vette 
le a szemét Maggie-ről. - Szeretnék pontban nyolckor indulni. Az ebédlő lent van, a hallból 
nyílik balra. A reggelit mindig hat órától szolgálják fel.

-  Nekem  ugyan  nem,  azt  garantálom,  de  nyolcra  kész  leszek.  -  A  lány  hirtelen 
hangulattól vezérelve a férfihoz lépett. Kezével a szék karjára támaszkodott, és egészen közel 
hajolt  hozzá.  -  Tudja,  Rogan,  mi  pontosan  az  ellentétei  vagyunk  egymásnak.  Bizonyos 
értelemben.

- Tökéletesen igaza van - bizonyos értelemben. 
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Maggie lágy bőrét, amely fehéren villant ki a pongyolája nyakkivágásából, finom illat 
lengte körül.

- Talán ez a kapcsolatunk varázsa. Hogy nincs bennünk semmi közös.
- Egy fikarcnyi sem. - Rogan tekintete a lány ajkára tapadt, és hosszan elidőzött rajta. - 

És még az is meglehetősen ingatag.
- Szeretek a fellegekben járni - hajolt közelebb Maggie is, annyira, hogy ajkuk szinte 

már egészen összeért.
Mintha tűz árasztotta volna el, Rogan forró lüktetést érzett az ágyékában.
- Én pedig két lábbal állni a földön - felelte rekedten.
- Tudom - húzódott vissza Maggie, hadd eméssze Rogant a forróság, amely égette az 

ajkát, és átjárta az egész testét. - Akkor hát maradjunk a földön. Jó éjszakát!
Maggie kisétált a szobából, vissza se nézett. Rogan egy ideig várt, és amikor már biztos 

volt benne, hogy a lány elment, kezébe temette az arcát.
Jézusom, ez a nő aztán alaposan feladja a leckét,  őrlődött magában, ha nem vigyáz, 

könnyen  veszélyes  vizekre  evezhet,  pedig  már  kamaszkora  óta  ügyelt  rá,  hogy  ne  az 
ösztöneire hallgasson. Ez nem illik egy jó házból való, finom ízlésű úriemberhez.

Tisztelője és csodálója volt a női nemnek. Nem tagadta meg magától a testi örömöket, 
de  mindig  kivárta,  míg  egy  kapcsolat  annyira  megérik,  hogy  az  ágyban  folytatódhasson. 
Sohasem pusztán állati ösztönök vezérelték.

Abban sem volt egészen biztos, hogy valóban szerelem-e az, amit Maggie Concannon 
iránt érez? Micsoda ember lenne, ha megtenné azt, amit a vére sugall neki! Ha most fogná 
magát, felsétálna a lépcsőn, rányitná a hálószoba ajtaját, és magáévá tenné a lányt.

Minden bizonnyal elégedett, állapította meg némi humorral.
Legalábbis reggelig, utána persze nem tudna Maggie szemébe nézni, sem a tükörbe. És 

ott az üzlet is, amelybe belevágtak.
Nem is olyan könnyű gazembernek lenni, de egy biztos; ha egyszer eljön az ideje, hát 

nem fogja  kihagyni  az  alkalmat.  Megéri  a  várakozást,  tolta  félre  a  papírjait,  még  ezt  az 
átvirrasztott éjszakát is.

Maggie úgy aludt, akár egy csecsemő. Bár a Rogan által ajánlott könyv valóban tele volt 
gyilkosságokkal, éjfél után kiesett a kezéből. A lány reggel hétig egyhuzamban aludt, még 
csak nem is álmodott.

Erőtől duzzadva, várakozással teli hangulatban lépett az ebédlőbe. Legnagyobb örömére 
kiadós és hamisítatlan ír reggeli gőzölgött a tálalón.

-  Jó  reggelt,  kisasszony  -  köszönt  rá  egy  szobalány,  ugyanaz,  aki  előző  este  is 
felszolgált. - Mit adhatok önnek?

- Köszönöm, majd én.
Tányérjával a kezében Maggie az illatok után eredt.
- Teát vagy kávét parancsol?
- Egy tea jól fog esni - emelte fel az ezüst melegítőtál fedelét, és gyönyörködve szívta 

magába a sült sonka illatát. - Nancy, ugye?
- Nem, kisasszony, Noreen.
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Megbukott  a  vizsgán,  Mr.  Sweeney,  dünnyögte  magában  Maggie.  -  Noreen, 
megmondaná a szakácsnak, hogy még soha nem ettem olyan finomat, mint az este.

- A legnagyobb örömmel, kisasszony.
Maggie tálról tálra haladt, és mindenből egy-egy kis kupacot rakott a tányérjára. Otthon 

mindig egymásra púpozta az ételt, mert tekintve, ahogy ő főzött, édes mindegy volt, mit mivel 
eszik. Most azonban, hogy ennyi finomság közül választhatott, igyekezett bőven kárpótolni 
magát.

-  Mr.  Sweeny  velem  reggelizik?  -  érdeklődött  a  megrakott  tálcával  az  asztal  felé 
igyekezve.

- Ő már megreggelizett, kisasszony. Mr. Sweeney mindig fél hatkor reggelizik.
-  A szokások rabja,  ugye? -  kacsintott  Maggie a  szobalányra,  és  egy  adag dzsemet 

pöttyintett a ropogós pirítósra.
-  Valóban  az  -  válaszolta  kissé  pironkodva  Noreen.  -  Szeretném  emlékeztetni, 

kisasszony, hogy nyolckor indulnak.
- Köszönöm, nem felejtettem el.
- Ha bármire szüksége van, csak csengessen.
Noreen szinte észrevétlenül eltűnt a konyha felé, Maggie pedig nekilátott  a fenséges 

reggelinek,  és  lapozgatni  kezdte  a  tányér  mellé  fektetett,  gondosan  összehajtogatott  Irish 
Timest.

Nem lehet rossz így élni, gondolta, az ember csak int, és máris ugrik valaki. Csak azt 
nem értem, hogy nem őrül bele Rogan, hiszen folyton annyian nyüzsögnek körülötte. Egy 
percre sincs egyedül.

Már a gondolattól is megborzongott.  Neki az idegeire menne, az biztos. Tekintetével 
alaposan  körbejárta  az  elegáns  ebédlőt.  Minden  csillogott.  A  sötét  faburkolat,  a  kristály 
ikercsillár, az antik tálakon fénylő ezüst-, porcelán- és üvegtárgyak.

Igen, ő bizonyára megbolondulna, még ebben a csillogó környezetben is.
Töltött magának még egy csésze teát, majd hátulról visszafelé haladva olvasgatni kezdte 

az újságot, s közben mindent eltakarított a tányérjáról, az utolsó falatig. Az óra nyolcat ütött. 
Még egy kis sonkát? - vívódott magában, de aztán belátta, hogy már így is annyit evett, mint 
egy bélpoklos.

Jó  ideig  elgyönyörködött  a  falakon  függő  képekben.  Az  egyik  akvarellt  különösen 
szépnek találta. Még utoljára kényelmesen szemügyre vett mindent, aztán elindult lefelé, a 
hallba.

Rogan már ott állt, makulátlan szürke öltönyben, sötétkék nyakkendővel. Hol Maggie 
re, hol pedig az órájára nézett. - Késett.

- Tényleg?
- Nyolc perccel múlt nyolc.
Maggie, látva a férfi komolyságát, kissé a felvonta szemöldökét, de alig bírta megállni, 

hogy el ne nevesse magát.
- A végén még megkorbácsol.
Rogan alaposan végigmérte a lányt, tetőtől talpig. Rövid csizma, nadrág, derékig érő, 

fehér, férfias ing, amelyet bőröv szorított a derekához. Fülében áttetsző kövek csillogtak, és 
talán életében most először némi festéket kent az arcára. Óra azonban, szokás szerint, most 
sem volt a kezén.
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- Ha nincs órája, hogy tud idejében odaérni bárhova is?
- Most rátapintott a lényegre. Talán ezért késem el mindig mindenhonnan.
Miközben a tekintetét továbbra sem vette le a lányról, Rogan elővett egy papírt, és tollat 

ragadott.
- Most mi az ördögöt firkál?
- Feljegyeztem, hogy magának feltétlenül kell egy óra, egy üzenetrögzítő és egy naptár.
-  Ez  aztán  a  figyelmesség!  -  csettintett  Maggie,  s  közben  megvárta,  amíg  a  férfi 

előzékenyen kinyitja előtte az ajtót. - Mi a csudának?
-  Ha  órája  lesz,  talán  leszokik  a  késésről,  és  remélhetőleg  lehallgatja  majd  az 

üzenetrögzítőt,  ha  már  azt  az  átkozott  telefont  képtelen  felemelni.  A  naptárba  pedig 
ajánlanám, hogy jegyezze be a szállítások határidejét.

- Ha már ilyen nagylelkű hangulatban van ma reggel, Rogan, hát közlöm magával, ne 
higgye, hogy ez az egy-két vacak valamit is változtat rajtam. Tudja, milyen felelőtlen vagyok. 
Én ezt örököltem az apámtól. Maga mást - felelte a lány, és a tekintetét lassan körbejártatta a 
házon, melynek nőiesen karcsú tornyai büszkén, már-már hivalkodóan nyújtóztak az égbolt 
valószínűtlen kékje felé.

Az évszázados kövek ellenére az egész épület  olyan kecses volt,  akár egy fiatal  nő. 
Olyan méltóságot,  eleganciát  és tekintélyt  áraszt  magából,  amilyenre csak a gazdag házak 
képesek,  gondolta  magában  Maggie.  Az  ablakok  csillogó  gyémántként  ragyogtak  a 
napsütésben. Akár egy katedrális.

- Igazán szép helyen lakik. Amikor megérkeztünk, nem is volt alkalmam körülnézni.
- Tudom, de attól tartok, erre most sem lesz lehetősége. Nem szeretnék elkésni - ragadta 

meg Rogan a lány karját, és a már ott várakozó kocsi felé tuszkolta őt.
- Képes lenne levonni a béremből? - nevette el magát Maggie, s mivel hiába várt a férfi 

válaszára, kényelmesen hátradőlt az ülésen. - Reggelente mindig ilyen utálatos?
- Nem egészen - pillantott oldalt a lány arcába Rogan. Most sem lenne az, ha egy kicsit 

többet aludt volna, nem csak két órát. Amiért persze, a csudába a nőkkel, Maggie-t terheli a 
felelősség. - Ma még rengeteg intéznivalóm van.

- Ó, hát persze. Építeni kell a birodalmat, learatni a sikert.
Ezzel betelt a pohár. Rogan maga sem tudta, miért, de az a kissé gunyoros megvetés, 

amelyet a lány hangjában érzett, végleg kihozta őt a sodrából. Elveszítette a fejét.
A járda mellé kormányozta a kocsit, majd galléron ragadta a lányt, szinte felemelte az 

ülésből, és hirtelen szájon csókolta.
Maggie-t alaposan meglepte a váratlan roham, de mi tagadás, nagyon élvezte. Rogan 

végre, most először, nem volt kimért, fegyelmezett, és kiveszett belőle minden józanság. Bár 
forgott vele az egész világ, a lány érezte a férfi kíméletlen erejét. Semmi udvarlás, semmi 
gyengédség,  csak  a  nyers  ösztönök,  mint  amikor  két  árammal  teli  fémszál  érintkezik,  és 
szikrát vett.

Rogan hátrahajtotta Maggie fejét, és mohón birtokba vette az ajkát. Csak egy csók, ez 
járt  az  eszében.  Csak egyetlen  csók,  hogy enyhüljön benne a  bűnös gondolatok fojtogató 
szorítása.

De hiába. A lány határtalan odaadása, amellyel csókját viszonozta, csak tovább fokozta 
ezt a szorító érzést. Úgy érezte, szinte megfullad.
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Mintha egy bársonyosan puha, fullasztó alagútba tévedt volna, és döbbenten tapasztalta, 
hogy nemigen kívánkozik ki belőle.

Rogan aztán elkapta a kezét, és szorosan megmarkolta a kormányt. Visszaevickélt az 
útra, és kissé bizonytalanul megpróbálta egyenesbe hozni a kocsit, mely akár egy részeg, úgy 
imbolygott az úton.

- Ezt úgy fogjam fel, mint valami választó - kérdezte szokatlanul szelíden Maggie. Nem 
a csók kedvetlenítette el, sokkal inkább az, ahogy megszakadt.

- Ha akarja, fogja fel annak.
- Jobban szerettem volna, ha még tovább csókol, kifulladásig. De még jobb lenne, ha 

nem bosszantaná az, amit irántam érez.
Rogan  kissé  lehiggadt,  csak  az  utat  figyelte,  és  az  járt  az  eszében,  mennyi  időt 

elvesztegetett már a lány miatt.
- Az előbb már megmagyaráztam mindent. Rossz volt az időzítés.
- Rossz. És ki fogja megmondani, mikor jó?
- Szeretem tudni, kit viszek magammal az ágyba. Kell, hogy legyen valami kölcsönös 

szeretet- vagy tiszteletféle.
- Az első csóktól az ágyig hosszú az út, Mr. Sweeney - hunyorgott Maggie. - Jobb, ha 

tudja, hogy én sem vagyok az a fajta, akinek elég egy pillantás, és máris eldobja magát.
- Ezt soha nem állítottam.
-  Tényleg  nem? -  Maggie-t  az  kavarta  fel  a  leginkább,  hogy a  lelke  mélyén  tudta, 

legszívesebben azonnal megtenné,  ami ellen annyira tiltakozik.  - Úgy látom, azt gondolja, 
könnyű préda vagyok.  Ami pedig a szeretetet  és a tiszteletet  illeti,  hát  azt  bizony ki  kell 
érdemelni.

- Rendben. Ebben maradunk.
- És abban, hogy elmegy a csudába! Egyébként, a szobalányát Noreennak hívják.
Rogan hirtelen zavarba jött, már nem is az utat nézte, hanem a lányt.
- Tessék?
-  A szobalányáról  van szó,  maga kis  úri  csemete.  Nem is  Nancynek hívják,  hanem 

Noreennek.
Maggie összekulcsolt kézzel bámult ki az ablakon. Rogan csak a fejét csóválta.
-  Igazán  köszönöm a  felvilágosítást.  Micsoda  malőr  lett  volna,  ha  egyszer  be  kell 

mutatnom a szomszédoknak.
- Maga felfuvalkodott sznob.
- Maga kis vipera!
Hűvös hallgatásba merültek, és egész úton egy szót sem szóltak egymáshoz.
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Hetedik fejezet

A dublini Worldwide Galéria lenyűgöző hatása alól nem vonhatja ki magát az ember. 
Az épület maga is egyedülálló szépségű, feltétlenül látni kell. Számos művészeti albumban és 
magazinban szerepelt már világszerte, mint a György korabeli stílus pompás megtestesítője. 
Elválaszthatatlanul hozzátartozott Dublin kulturális örökségéhez.

Maggie is számos színes reprodukciót látott már róla, most mégis elakadt a lélegzete az 
elé táruló látványtól.

Szabadidejében Velencében is  órákat  töltött  azzal,  hogy a képtárakat  járta,  de ehhez 
hasonló szépséggel sehol sem találkozott.
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Mégsem tett egyetlen dicsérő megjegyzést sem, amikor Rogan kinyitotta előtte a galéria 
impozáns kapuját, és betessékelte.

Úgy érezte, a legillőbb lenne térdet hajtania, olyan templomi csend fogadta odabenn, a 
napsugarak  játékos  táncot  jártak,  a  termekből  kellemes  illattal  teli  levegő  áradt.  Az  Ősi 
Amerika kiállítás tárgyai, a cserépedények, fonott kosarak, rituális maszkok, sámán-kereplők, 
gyöngyhímzések, mind-mind gondosan és ízléssel  kialakított  rendben követték egymást.  A 
falakon sorakozó rajzok a maguk primitívségében is lenyűgözőek voltak. Maggie tekintete 
különösen egy krémszínű, gyöngyökkel és csillogó kövekkel hímzett ruhán akadt meg; Rogan 
utasítására a falra akasztották,  mint egy nagyszerű festményt.  Maggie alig bírta türtőztetni 
magát, hogy meg ne simogassa.

- Csodálatos - jegyezte meg kurtán.
- Örülök, hogy maga is így látja.
- Eddig csupán könyvekben láttam ilyeneket.
-  Pontosan  ezért  rendeztem  meg  a  kiállítást.  Túlságosan  is  az  európai  művészetre 

helyezzük  a  hangsúlyt,  és  hajlamosak  vagyunk  megfeledkezni  róla,  hogy Európa  nem az 
egész világ.

- Nehéz elképzelni, hogy ezeket a tárgyakat a John Wayne-féle filmekben nyargalászó 
vad indiánok készítették. Persze - húzta ki magát mosolyogva a lány - valamikor az én őseim 
is ugyanolyan barbárok voltak, egy-egy csata előtt ők is kékre mázolták a testüket. Bennem is 
ez a barbár vér csörgedez. - Kissé oldalra biccentett fejjel, kíváncsian fürkészte Rogant. - Azt 
hiszem, a magáéban is.

- Hál’Istennek az évszázadok során nagyot változott a világ, nekem például már nem 
támadna kedvem kékre pingálni magam.

Maggie hangosan felnevetett, de Rogan sürgetően az órájára pillantott.
- A maga kiállítása a másodikon lesz - indult el nagy léptekkel felfelé a lépcsőn.
- Van valami különös oka?
- Több is. - A türelmetlenség ott vibrált körülötte, és időnként el-elhatalmasodott rajta. 

Szünetet  tartott,  és  megvárta,  amíg a lány beéri  a lépcsőn. -  Szerintem egy ilyen kiállítás 
egyben társadalmi esemény is. Az emberek szívesebben fogadják és sokkal emészthetőbbnek 
tartják a művészetet, ha közben elengedhetik magukat, és egyben jól szórakoznak. - Rogan 
megállt  a  lépcsősor  tetején,  és  látva  a  lány  különös  arckifejezését,  kissé  összevonta 
szemöldökét. - Vagy talán nem így találja?

-  Én  jobban  szeretem,  ha  komolyan  veszik  azt,  amit  csinálok,  és  az  üvegeim nem 
díszletül szolgálnak.

- Ne féljen, komolyan fogják venni. - Különösen, ha meglátják a csillagászati árakat, 
gondolta magában Rogan, ami szintén üzletpolitikájának része volt. - Végül is a marketing az 
én feladatom. - Azzal kitárta a széles szárnyas ajtót, és kissé visszalépett, hogy előre engedje a 
lányt.

Maggie-nek elakadt a szava. A pompás terembe a mennyezeti kupolán keresztül csak 
úgy áradt a fény, és a sötéten csillogó padlóról tükörként verődött vissza a kiállítási tárgyakra.

A lány még a legmerészebb álmaiban sem gondolta, hogy egyszer így látja viszont a 
munkáit,  ilyen  varázslatos  környezetben.  Ott  sorjáztak  a  teremben,  tömör  vajszínű 
márványoszlopokon, pontosan szemmagasságban. Rogan csupán tizenkét darabot állított ki, 
amelyekről úgy gondolta, méltó díszéül szolgálnak a pazar környezetnek, így minden darab 
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még inkább egyedinek látszott.  A terem közepén pedig ott ragyogott  egy faragott,  lángtól 
vöröslő jégtömb, Maggie legnagyszerűbb szobra: a Behódolás.

Sajgott a szíve, ha arra gondolt, hogy hamarosan valami idegené lesz. Kifizeti az árat, 
melyet Rogan kér, elviszi a szobrot, és ő soha többé nem látja majd.

A nagyravágyás ára, gondolta magában, úgy látszik az, hogy elveszíti, ami egyszer az 
övé volt. Könnyen lehet, hogy önmagát is.

Minthogy  Maggie  egy  szót  sem  szólt,  csak  csizmája  koppanása  visszhangzott  a 
csendben, Rogan zavartan sétált fel s alá, zsebre vágott kézzel.

- A kisebb tárgyak az emeleti teremben lesznek. Ott sokkal bensőségesebb a környezet. 
- Kissé kivárt, mivel azonban a lány erre sem reagált, idegesen felszisszent. Az ördögbe ezzel 
a nővel, gondolta. Mit akar tulajdonképpen? - Mindenről gondoskodtam, vonós együttesről, 
kényelmes kanapékról és pezsgőről, természetesen.

- Természetesen - ismételte Maggie is, és közben egyfolytában arra gondolt, miért van 
az, hogy itt áll ebben a csodálatos teremben, de a legszívesebben elbőgné magát.

- Arra kérném, legalább egy kis időre ugorjon be. Nem kell csinálnia vagy mondania 
semmit, ami sértené az érzékenységét.

Maggie szíve túlságosan hangosan vert ahhoz, hogy meghallotta volna a férfi szavaiból 
kicsengő bosszúságot.

- Minden olyan… - Bármennyire  igyekezett,  hirtelen nem találta  a megfelelő szót. - 
Minden olyan szép.

- Szép?
-  Igen.  -  Fordult  meg kissé rémülten,  némiképp  felocsúdva a  kábulatból.  -  Nagyon 

kifinomult ízlése van.
-  Azt  mondja,  kifinomult  ízlésem  van  -  ismételte  Rogan  megrökönyödve  a  lány 

szenvtelen megállapítását. - Maga aztán nem fukarkodik a dicsérettel, Maggie. Több mint egy 
tucat szakember dolgozott velem együtt három héten át, hogy minden „szép” legyen.

Maggie a hajába túrt. Hát nem veszi észre, hogy alig tud szóhoz jutni, hogy valahol a 
fellegekben jár, és olyan rémült,  akár egy megriasztott  nyuszi? - Mit akar hallani? Csak a 
dolgunkat végezzük, én létrehozom az üvegszobrokat, maga pedig eladja őket. Mindkettőnket 
megilleti az elismerés. Most pedig megnézhetnénk a szalonokat is.

Rogan hirtelen előrelépett, és elállta a lány útját, aki már elindult az ajtó felé. Olyan izzó 
harag öntötte el, hogy azon csodálkozott, a kiállított üvegtárgyak miért nem olvadtak fénylő, 
színes tócsákká.

- Maga hálátlan bestia!
- Hogy én hálátlan? - Maggie-t majd szétfeszítették a fortyogó indulatok. - Lehet, hogy 

igaza  van,  Mr.  Sweeney.  Ha  azért  tart  hálátlannak,  mert  nem borulok  a  lába  elé,  akkor 
valóban az vagyok. Nem akarok, és nem várok mást magától, csak azt, ami abban az átkozott 
szerződésben áll, de én sem tartozom többel.

Maggie érezte, hogy könnyek fojtogatják, és ha nem rohan ki azonnal a teremből, hát 
hamarosan elerednek, mint a záporeső. Annyira elszántan próbált menekülni, hogy finoman 
odébb lökte Rogant.

- Megmondom, mit akarok - ragadta meg erre a vállát a férfi, és maga felé penderítette.
- Bocsánat - szólalt meg ekkor Joseph a terem ajtajában. - Úgy látom, zavarok.
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Semmi  sem  lepte  volna  meg  jobban,  mint  a  látvány,  hogy  a  mindig  hideg  fejjel 
gondolkodó főnőkét egy ilyen kis apró, boszorkaszemű teremtés ennyire kihozza a sodrából.

- Szó sincs róla. - Rogannek minden akaraterejére szükség volt, hogy elengedje Maggie 
karját,  s  meghátráljon.  Egyik pillanatról  a  másikra  elfojtotta  a  haragját,  s  hirtelen  kimért, 
tárgyilagos hangra váltott.  -  Miss Concannonnal éppen a szerződésről tárgyaltunk. Maggie 
Concannon, bemutatom Joseph Donahoe-t, a galéria kurátorát.

-  Örvendek.  -  Milyen  bájos,  gondolta  előrelépve  Joseph,  és  finoman  megcsókolta 
Maggie kissé remegő kezét.  -  Igazán nagy öröm számomra,  hogy megismerhetem végre a 
művésznőt.

- Számomra is mindig öröm, Mr. Donahoe,  találkozni  egy olyan emberrel,  aki ilyen 
nagy barátja a művészetnek és a művészeknek.

- Rád is bízom Maggie-t, Joseph. Nekem sajnos tárgyalásom van.
-  Megtisztelsz  vele,  Rogan  -  kacsintott  Joseph  Maggie-re,  miközben  a  lány  keze 

továbbra is az övében pihent.
A mozdulat nem maradt hatás nélkül Roganre, mint ahogy az sem, hogy Maggie-nek 

szemlátomást  esze  ágában  sem  volt  ellenkezni.  Ellenkezőleg,  elégedetten  fogadta  Joseph 
udvarlását.

-  Csak  szóljon,  ha  kocsira  van  szüksége,  majd  Joseph  intézkedik  -  szólt  még  oda 
búcsúzóul foghegyről Rogan. - A sofőr oda viszi, ahová akarja.

- Köszönöm, Rogan - nyugtázta Maggie anélkül, hogy ránézett volna a férfira. - Biztos 
vagyok benne, hogy Joseph mellett sokáig nem unatkoznék.

- Akár az egész napot magával töltöm - vágta rá Joseph. - Látta már a szalonokat, Miss 
Concannon?

- Még nem, de szólítson csak nyugodtan Maggie-nek.
-  Boldogan  -  nyugtázta  a  férfi,  miközben  továbbra  is  a  lány  kezét  szorongatta,  és 

finoman az ajtó felé húzta őt. - Remélem, tetszeni fog az elrendezés. Igaz, már csak néhány 
nap van hátra a kiállításig, de mi azt akarjuk, hogy elégedett legyen. Nyugodtan mondja meg, 
ha valamit másképp szeretne.

-  Lenne  is  akkor  felfordulás!  -  Maggie  elhallgatott,  és  hátrapislantott  a  válla  fölött 
Rogan felé. A férfi még mindig dermedten állt. - Ne hagyja, hogy feltartsuk a munkájában, 
Rogan. Bizonyára rendkívül fontos a dolog. - Maggie kissé megvetően felszegte a fejét, és 
derűsen rámosolygott Josephre. - Ismerek egy Francis Donahoe nevű kereskedőt, nem messze 
Ennistől. A szeme tisztára olyan, mint a magáé. Nem rokonok véletlenül?

- Élnek unokatestvéreim Clare-ben, mindkét ágon. Anyám rokonai Ryanek.
- Ismerek egy-két Ryant is. - Maggie sóhajtva torpant meg, amint a kandallóval díszített 

hangulatos kis szalonba lépett. Miniatűr munkái - kivéve azt az egyet, amelyet Rogan megvett 
tőle az első találkozásukkor - egytől egyik ott díszelegtek az antik asztalkákon.

-  Szerintem igen ízléses  elrendezés  -  lépett  előre  Joseph,  hogy bekapcsolja  a  rejtett 
világítást.  A felvillanó fényre a sok színes üveg hirtelen megelevenedett.  -  A bálteremben 
elvesznének, így viszont szinte megszólalnak.

- Csodálatos - sóhajtott újra Maggie. - Megengedi, hogy egy kicsit leüljek? - roskadt le, 
és  átszellemülten  becsukta  a  szemét,  -  Egyszer,  még gyerekkoromban,  az  apám vett  egy 
bakkecskét,  hogy  majd  szaporítani  fogja.  Egy  nap,  amikor  a  mezőn  legeltettem,  nem 
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figyeltem rá, és ez megbosszulta magát. Alaposan felöklelt, hogy csak úgy repültem. Most 
ugyanez az érzés fogott el, amikor ide beléptem.

- Ideges?
Maggie kinyitotta a szemét és jólesően nyugtázta Joseph megértő tekintetét.
- Halálosan. De ezt Rogan soha nem tudhatja meg. Ő olyan átkozottul magabiztos.
- Bizony, önbizalma aztán van a mi Roganünknek. Persze, okkal. Valami fantasztikus 

érzéke van ahhoz, hogy mit kell megvenni, és kit kell felkarolni.
Joseph  kíváncsi  természetű  volt,  olyan,  aki  élvezi,  ha  beszélgetőpartnerra  talál. 

Kinyújtott,  keresztbe  vetett  lábbal  ült  Maggie  mellett,  és  ez  a  póz  oldottságot, 
magabiztosságot sugárzott.

- Láttam, nagyon összebújtak, amikor magukra nyitottam.
- Megállapítottuk, hogy vajmi kevés közös van bennünk - mosolygott Maggie. - Kicsit 

rámenős a fickó.
- Talán igen, de többnyire olyan finoman, hogy az is alig veszi észre, akit illet.
- Velem aztán nemigen finomkodott - szisszent fel Maggie.
- Észrevettem. Tudja,  Maggie, azt hiszem, nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy 

Rogan a fejébe vette; leszerződteti magát a Worldwide-hoz. Már több mint tíz éve dolgozom 
mellette, de még nem tapasztaltam, hogy bárkire ennyi figyelmet szentelt volna.

-  És ezért  hálásnak kell  lennem - sóhajtott  Maggie,  majd újra behunyta a  szemét.  - 
Persze az is vagyok, hacsak nem bosszant fel az örökös parancsolgatásával. A herceg és a kis 
hamupipőke.

- Szereti, ha a dolgok úgy történnek, ahogy ő akarja.
- Hát pedig engem így nem fog megszerezni! - Maggie kinyitotta szemét és felállt.  - 

Megmutatná a többi helyiséget?
- Boldogan - felelte Joseph. - És közben mesélhetne magáról.
Nagy  hóhányó  vagy,  gondolta  magában  Maggie,  ahogy  elnézte  a  férfi  álmatag 

tekintetét, csábító viselkedését. De Maggie szerette a hóhányókat.
- Rendben van, mesélek - ragadta karon a férfit, és elindultak az árkádok alatt. - Volt 

egyszer egy farmer. Költő szeretett volna lenni…

A dublini  nyüzsgés egyáltalán nem volt  Maggie ínyére.  Alig léphetett  úgy, hogy ne 
ütközzön neki valakinek. Azt viszont el kellett ismernie, hogy hangulatos öbleivel, dárdaként 
égnek meredő tornyaival kevés ennél szebb várost látott. Lenyűgözték a vörös téglákból és 
szürke kövekből emelt házak, a fényűző kirakatok.

Brian Duggin, a sofőr szerint a régi dubliniak szerették a rendet és a szépet, na meg a 
pénzt. Nem csoda, ha Rogan otthon érzi magát ebben a városban.

Maggie  kényelmesen  hátradőlt  az  ülésen,  és  élvezte  a  pazar  színekben  pompázó 
kerteket, a sárgán csillogó rézkupolákat, az árnyas parkokat, a várost kettészelő Liffey-folyót, 
amelyen most is hajók tucatjai hasították a vizet.

Érezte, hogy lassanként a szíve átveszi a város eleven lüktetését, és egyre hevesebben 
ver.  Az O’Connell  Streeten vadul hömpölygött  a tömeg, mintha mindenki  kétségbeesetten 
igyekezne valahová, nem csoda, ha Maggie-ben egyre inkább feltámadt a vágy szülőföldje 
nyugalmat árasztó, békés tájai után.
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Az O’Connor  Bridge-ről  kétségtelenül  pazar  kilátás  nyílott  a  városra.  Lenn  a  folyó 
dokkjaiban  hajók  horgonyoztak,  a  távolban  a  Four  Courts  fenséges  kupolája  aranylott  a 
szikrázó napfényben, A sofőr boldogan furikázta ide-oda utasát, ha kellett, megállt és várt, 
mialatt Maggie sétált egyet valamelyik parkban.

A Grafton Streeten egy kedves kis üzletben vett Briannánák egy brosst, mely egyszerű 
gránátkövekkel  kirakott  ezüst  félholdat  mintázott.  Brianna  elég  konzervatív,  ez  bizonyára 
tetszeni fog neki, gondolta, miközben a dobozkát a retiküljébe csúsztatta.

Magának is kinézett valamit, egy aranyozott ezüstből készült, hosszú, csavart, tűzvörös 
opállal  kirakott  fülbevalóval  szemezett.  Mégsem  vitte  rá  a  lélek,  hogy  ilyen  felesleges 
csecsebecsékre költsön. Nincs vásárlás, győzködte magát, amíg nem lehet biztos benne, mit 
sikerül eladni.

Végül aztán csak megvette a fülbevalót, ördög vigye az árát.
Hogy gyorsabban teljen a nap, a múzeumokat járta, a folyóparton andalgott, majd beült 

egy kis teázóba a Fitz William Square-en. A Half Penny Bridge-ről még elgyönyörködött a 
naplementében, és egy-két vázlatot is készített.

Már elmúlt hét óra, amikor hazaért. Rogan az előcsarnokban várta, és karon ragadta, 
még mielőtt Maggie elindulhatott volna szobája felé.

- Már azt hittem, hazavitette magát Clare-be.
- Bizony megfordult a fejemben. Már rég jártam Dublinban. - A lánynak eszébe jutott a 

zsonglőr és persze az apja. - Elfelejtettem, hogy ennyire zajos.
- Fogadjunk, hogy semmit sem evett.
- Tényleg nem. - Leszámítva azt a kis kekszet, amelyet a teához bekapott.
-  A vacsoráját  fél  nyolcra  kértem,  de  áttehetjük  nyolcra  is,  ha  úgy gondolja,  hogy 

megiszik velünk egy koktélt.
- Velünk?
- A nagymamám van itt vendégségben, és már régóta szeretne magával találkozni.
- Jaj, Istenem! - esett kétségbe Maggie. Még csak ez hiányzott, jópofáskodni valakivel. - 

Igazán nem szeretném zavarni magukat.
- Dehogy zavar! Ha gondolja, nyugodtan öltözzék át, a társalgóban leszünk.
- Öltözzek át? - kérdezte vázlattömbjét a hóna alatt szorongatva a lány. - Félek, hogy 

otthon  hagytam  az  ünneplőmet.  De  ha  ebben  az  öltözékben  zavarok,  vacsorázhatok  a 
szobámban is.

- Ne forgassa ki a szavaimat, Maggie - fogta karon Rogan, és a társalgóba tuszkolta. - 
Nagymama!  -  fordult  a  magas  bársony  támlájú  széken  méltóságteljesen  helyet  foglaló 
hölgyhöz.  -  Engedd  meg,  hogy  bemutassam  Margaret  Mary  Concannont.  Maggie,  ő  a 
nagymamám, Christine Sweeney.

- Örülök, hogy megismerhetem - nyújtotta az idős hölgy Maggie felé sovány, törékeny 
kezét,  melyen hatalmas zafír  gyűrű ragyogott.  Fülét  ugyanolyan színű kövek díszítették.  - 
Biztos voltam benne, amióta csak az első munkájához hozzájutottam, hogy egyszer itt fogunk 
találkozni. Arról a szobráról beszélek, amelyik Rogant is annyira lázba hozta.

- Igazán kedves. Talán maga is gyűjtő?
-  Ez nálunk családi  örökség.  De, kérem,  foglaljon helyet.  Rogan,  hozz valamit  inni 

ennek a lánynak!
- Mit parancsol, Maggie? - lépett Rogan a csillogó üvegekhez.

64



- Ami van - válaszolta kissé kedvetlenül a lány, hiszen másra sem tudott gondolni, mint 
arra, hogy most órákig udvariaskodhat itt.

- Igazán izgalmas lehet, ha az ember az első kiállítására készül - kezdeményezett valami 
beszélgetésfélét Christine. Van ebben a lányban valami megnyerő, fürkészte közben Maggie-
t,  még  így  ingben  és  nadrágban  is  pont  olyan  vonzó,  mint  más  csupa  selyemben, 
gyémántokkal teleaggatva.

- Hogy őszinte legyek, még most is alig akarom elhinni - nyúlt Maggie a pohár után, 
reménykedve, hogy ha felhajtja az italt, talán könnyebben viseli a hátralévő időt.

- És hogy tetszik a galéria?
- Igazán csodálatos. Akár egy szentély. A művészet szentélye.
- Istenem! - szorította meg Christine újra Maggie kezét. - Milyen boldog lenne az uram, 

Michael, ha ezt hallaná. Hiszen annak építtette, ha már művész nem lehetett. Tudja, mindig 
festő szeretett  volna lenni,  volt  is  hozzá szeme,  de tehetsége már kevesebb. így hát azon 
fáradozott,  hogy  legalább  a  többi  művész  számára  méltó  környezetet  teremtsen,  ahol 
bemutatkozhatnak.  Csodálatos  ember  volt.  Rogan  rá  hasonlít,  nemcsak  külsőleg,  de 
természetben is.

- Bizonyára nagyon büszke rá.
- Igen. Biztos vagyok benne, hogy mindaz, amit az életünk során elértünk, büszkeség a 

családunk számára.
- Talán nem is a büszkeség a legmegfelelőbb szó. - Maggie belekortyolt az italába, és 

megállapította,  hogy Rogan sherryt  töltött  neki.  Alig  bírta  visszafogni  magát,  hogy el  ne 
fintorodjék.

Szerencsére, ebben a pillanatban megjelent a komornyik az ajtóban, a vacsora elkészült.
- A legjobbkor - tette le a poharát Maggie megkönnyebbülten. - Farkaséhes vagyok.
- Akkor ne késlekedjünk - nyújtotta Rogan a karját a nagyanyjának. - Julien bizonyára 

kitesz magáért, hiszen tudja, hogy rajongsz a konyhájáért.
-  Ó,  Julien  igazi  mesterszakács.  Egyébként  nem akarnám elkeseríteni,  de én bármit 

boldogan megeszem, csak ne nekem kelljen elkészíteni.
- Ezt jobb, ha nem áruljuk el neki - kínálta egy-egy székkel Christine-t és Maggie-t 

Rogan.
- Bizony jobb - bólogatott Maggie is. - Különösen, hogy szeretnék tőle néhány receptet 

kérni Brie számára.
-  Brie  Maggie  húga  -  magyarázta  Rogan a  nagyanyjának,  miközben  felszolgálták  a 

levest. - Van egy panziója Clare-ben, és tanúsíthatom, hogy remekül főz.
- Akkor hát a húga is művész, a konyha művésze.
-  Így  igaz  -  helyeselt  Maggie.  Sokkal  jobban  érezte  magát  Christine  Sweeney 

társaságában,  mint  hitte  volna.  -  Briannának  valami  egészen  különös  tehetsége  van  az 
otthonteremtéshez.

-  Azt  mondtad,  Clare-ben?  -  tartotta  oda  Christine  a  poharát  Rogannek,  aki  borral 
kínálta. - Jól ismerem azt a vidéket. Magam is Galwayben születtem.

- Tényleg? - kiáltott fel Maggie jóleső meglepetéssel. Hirtelen újra honvágy ébredt a 
szívében.

-  Az  apámnak  ott  volt  hajózási  vállalata.  A  férjemmel,  Michaellel  is  apám  révén 
ismerkedtem meg. Volt valami közös üzletük.
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- Az én anyai nagyanyám is odavalósi. - Bár Maggie szeretett volna nyugodtan enni, így 
falatozás közben is élvezte a társalgást. - Galwayben élt, amíg csak férjhez nem ment. Ennek 
van már vagy hatvan éve. Az apja kereskedő volt a városban.

- Valóban?-Hogy hívták?
- Sharon Feeney volt a lánykori neve.
- Sharon Feeney - csillant fel Christine szeme. - Csak nem Colin és Mary Feeney lánya?
- Ismerte őket?
- De még mennyire! Mindössze néhány percnyire laktunk egymástól. Pár évvel fiatalabb 

voltam nála,  de sokat  játszottunk  együtt.  -  Christine  tekintete  ide-oda  cikázott  Maggie  és 
Rogan között, próbálta a fiút is bevonni a társalgásba. - Tudja, Maggie, szörnyen szerelmes 
voltam a nagybátyjába, és Sharont használtam fegyverként, hogy a közelében lehessek.

-  Nem hiszem,  hogy bármilyen  fegyverre  is  szükséged  lett  volna,  hogy felkeltsd  a 
férfiak figyelmét.

- Hát nem aranyos - paskolta meg Christine kacagva Rogan kezét. - Ajánlom, Maggie, 
vigyázzon vele.

- Nem nagyon igyekszik magához édesgetni.
- Ahhoz előbb magát kéne megédesíteni - csipkelődött Rogan tőle szokatlanul kedvesen.
Maggie,  mintha  a  férfi  ott  sem  lenne,  Christine  felé  fordult.  -  Már  évek  óta  nem 

találkoztam a nagybátyámmal, de úgy tudom, jól van. Jóképű fiatalember volt, tudott bánni a 
nőkkel.

- Ezt én is tanúsíthatom - kacagott  fel Christine,  és nevetésében volt valami fiatalos 
pajkosság.  -  Istenem,  éjszakánként  mennyit  álmodoztam  róla  lánykoromban.  -  Az  igazat 
megvallva  -  fordult  huncutul  csillogó szemekkel  Roganhez  -,  ha nem ismerkedem meg a 
férjemmel, és nem hagyom, hogy teljesen levegyen a lábamról, akkor nem nyugodtam volna 
addig,  amíg  Niall  felesége  nem  leszek.  Hát  nem  különös?  Ti  ketten  akkor  most 
unokatestvérek lennétek, és minden egész másképp alakult volna.

Rogan Maggie felé emelte a poharát. Még szerencse, hogy nem így történt, hiszen még 
a gondolatába is beleborzadt.

Maggie orra alatt kuncogva az utolsókat kanalazta leveséből. - Niall Feeney azóta sem 
nősült meg, agglegényként él Galwayben. Alaposan összetörhette a szívét, Mrs. Sweeney.

- Bárcsak így lett volna - pirult el Christine hirtelen. - Sajnos, az az igazság, hogy észre 
sem vett.

- Talán vak volt? - értetlenkedett Rogan, és ezzel újabb mosolyt csalt nagyanyja arcára.
-  Nem vak,  csupán ostoba,  mint  a  legtöbb  férfi.  -  Maggie  mohón  szívta  magába  a 

feltálalt sült hal ínycsiklandozó illatát.
- Azt mondod, sohasem nősült meg?
- Soha. A húgom szokott  írogatni  neki.  Majd szólok, hogy tegyen említést  magáról, 

Christine. Talán az emlékezőtehetsége jobb, mint az ízlése.
Christine kissé álmodozva elmerengett, és csak a fejét rázta. - Édes Maggie, lassan már 

ötvenöt éve, hogy otthagytam Galwayt, és Michaellal Dublinba költöztem.
A  múltra  gondolva  Christine  arcát  némi  szomorúság  árnyékolta  be,  ugyanaz  a 

szomorúság, amelyet valahányszor érez, amikor hajót lát útra kelni a kikötőből. Több mint tíz 
éve,  hogy  a  férje  meghalt,  de  még  mindig  nem  tudta  feldolgozni  a  hiányát.  Maggie 
önkéntelenül is megsimogatta Christine kezét, amely Rogan tenyerében pihent.
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- Sharon nem valami szállodatulajdonoshoz ment férjhez?
- De igen, életének utolsó tíz évében azonban már özvegyként élt.
- Ó, szegény. Úgy tudom, volt egy lánya. Ő legalább némi vigaszt jelentett.
-  Az  anyám.  Ha  ugyan  őt  vigasznak  lehet  nevezni.  -  A  hirtelen  felgyülemlett 

keserűséget, mely a finom pisztráng ízét is megrontotta, Maggie egy pohárka borral próbálta 
leöblíteni.

- Azután, hogy Sharon férjhez ment, egy ideig még leveleztünk. Nagyon büszke volt a 
kislányára, Maeve-nek hívták, ha jól emlékszem.

Maggie  hiába  próbálta  az  anyját  aranyos  kisgyerekként  elképzelni,  képtelennek 
bizonyult rá.

- Sharon leírása szerint bájos kislány volt, göndörödő aranyszőke hajjal. Akár egy kis 
ördög, a hangja pedig egyenesen angyali.

- Angyali hangja? Az én anyámnak? - nyelt nagyokat Maggie, hogy majd megfulladt.
- Ez olyan hihetetlen? Sharon azt írta, úgy énekel, akár egy angyal, és minden vágya az, 

hogy  énekesnő  lehessen.  Ha  jól  tudom,  az  is  lett,  legalábbis  egy  ideig.  -  Christine 
elgondolkodva kis szünetet tartott, Maggie pedig elképedten hallgatott. - Igen, most már jól 
emlékszem,  énekesnő  lett.  Még  Gortban  is  fellépett,  de  nem  tudtam  odautazni.  Sharon 
azonban küldött néhány felvételt, de ennek több mint harminc éve. Már nem énekel?

- Nem - sóhajtott  nagyot Maggie. Anyját mindig csak panaszkodni vagy veszekedni 
hallotta. Még hogy énekesnő? Angyali hanggal? Christine valaki másról beszélhet.

- Gondolom, akkor csak a családjának él. 
Nem. Ez nem lehet az anyja, ez egy másik Maeve Feeney Concannon.
- Bizonyára választania kellett - tett Maggie egy halk megjegyzést.
-  Mint  mindannyiunknak.  Sharon  is  választott,  amikor  férjhez  ment,  és  elköltözött 

Galwayból.  Meg kell  mondanom, nagyon hiányzott,  de mindene volt  a férje,  Johnny és a 
szállodájuk.

Maggie minden erejével arra törekedett, hogy elterelje a gondolatait anyjáról.
- Emlékszem a nagyi szállodájára, Brie meg én gyerekként még dolgoztunk is nála egy 

nyáron, de bármennyire élveztük akkor, nem tudtam megszeretni azt a munkát.
- Micsoda nyereség az emberiségnek.
- Lehet, hogy az emberiségnek nyereség - nyugtázta Maggie Rogan bókját -,  nekem 

mindenesetre nagy megkönnyebbülés.
- Még soha nem kérdeztem, miért éppen üveggel foglalkozik?
-  Apai  nagyanyámnak  volt  egy  gyönyörű  vázája,  hosszú,  vékony,  eredeti  velencei 

munka. Olyan áttetszően halványzöld, mint egy zsenge hajtás. Soha életemben nem láttam 
olyan szépet. Ő mesélte, hogy az üveghez nem kell más, csak tűz és levegő. - Maggie jóleső 
érzéssel időzött a múltban, a szeme zölden csillogott, akár a váza, amelyet felidézett. - Az 
egész  olyan  hihetetlenül  meseszerű  volt  számomra.  Hogy  tűzből  és  levegőből  valami 
kézzelfogható  szülessen!  Kaptam  hát  apámtól  egy  könyvet  az  üvegfúvásról.  Ez  örökre 
meghatározta az életemet.

-  Akárcsak  Rogan  -  dünnyögte  magában  Christine.  -  Ő  is  szinte  már  gyerekként 
eldöntötte,  mivel akar foglalkozni. - És tekintetét fürkészve, hol az egyikre, hol a másikra 
vetette. - Lám, a sors összehozott benneteket.
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-  Úgy látszik  -  bólintott  Rogan,  és  csengetett,  jelezve,  hogy hozhatják  a  következő 
fogást.

Nyolcadik fejezet

Maggie képtelen volt elmenni a galériából.  Joseph és a többiek igazán készségesnek 
mutatkoztak, olykor még a véleményét is kikérték. Bár megtiszteltetésnek vette, nem kelhetett 
versenyre  Rogannel,  aki  mindenre  ügyelt,  a  legapróbb  részletekig.  Maggie  hagyta,  hogy 
minden Rogan utasításai szerint történjék,  szerényen visszavonult,  és minden percét az ősi 
Amerika indián művészetének tanulmányozására szentelte.

A fonott  kosarak, a fejdíszek,  az aprólékos gondossággal készült  gyöngyhímzések, a 
rituális maszkok teljességgel lenyűgözték.

Általában akkor érezte magát a legjobban, ha beletemetkezhetett  a munkájába.  Most 
azonban gondolataiba merült, fejében vissza-visszacsengtek Christine szavai, mindaz, amit az 
asszony az anyjáról mesélt. Ennyire nem ismerte volna a szüleit? Anyjára ígéretes karrier vár, 
apja  valaki  mást  szeret,  és  mindketten  ott  senyvednek  a  maguk  emelte  börtönben,  egyre 
messzebb kerülve legtitkosabb vágyaiktól.

68



Maggie-t fűtötte a kíváncsiság, hogy még többet megtudjon róluk, ugyanakkor félt is. 
Félt, hogy amit megtud, csak még inkább rádöbbenti arra, hogy nem ismerte azt a két embert, 
akiknek az életét köszönheti. Mennyire nem ismerte!

Igyekezett hát elterelni gondolatait, inkább fel s alá bolyongott a galériában.
Amikor  csak  tehette,  Rogan irodáját  használta  műteremnek.  Bőven  kapott  fényt,  és 

minthogy eléggé el volt rejtve a világ elől, itt  zavartalanul dolgozhatott.  A helyiség ugyan 
kissé szűknek bizonyult.  Rogan szemmel láthatóan igyekezett  minden teret  a művészetnek 
szentelni.

A  csillogó  mogyoróbarna  íróasztalt  Maggie  vastagon  beborította  műanyaggal  és 
újságpapírral. A sok szén- és ceruzavázlat csak a kezdetét jelentette egy művészi folyamatnak. 
Most következtek a színek. Türelmetlen elégedetlenségében a festéken kívül bármit használt, 
ami a keze ügyébe került, kávézaccot, hamut, rúzst, szemceruzát.

Elég jól rajzolt, de sohasem tekintette magát az ecset és a festék mesterének. Mindkettő 
csupán eszköz volt számára, hogy életben tartsa a fejében megszületett látványt, az ötlettől a 
megvalósításig. Az a tény, hogy Rogan a vázlatait is kiállította, sokkal inkább aggodalommal 
töltötte el, és a legkevésbé sem örült neki.

Ám minduntalan arra gondolt, az emberek bármiért hajlandók pénzt adni, csak el kell 
hitetni velük, hogy értékes.

Milyen cinikus lettem, futott át az agyán, miközben hunyorogva nézegette a vázlatait. 
És ráadásul kapzsi, számító, aki már jó előre a markában érzi a pénzt. Istenem, csak föl ne 
akadjon a Rogan szőtte álom-hálón, mert nem tudná megbocsátani önmagának, ha kudarccal 
kellene hazatérnie.

Vagy  talán  önmagában  hordozza  a  kudarcot?  Olyan  lenne,  mint  az  apja,  képtelen 
megvalósítani  legszentebb álmait?  Annyira  belefeledkezett  a munkájába  és  egyre sötétebb 
felhőként tornyosuló gondolataiba, hogy teljesen kijött a sodrából, amikor valaki rányitott.

- Kifelé! Úgy látszik, be kellett volna zárkóznom!
- Én is pont erre gondoltam - tette be Rogan maga mögött az ajtót.  - Mi az ördögöt 

csinál itt?
-  Atombombát  - vágta rá dühödten Maggie.  -  Na, hogy tetszik? - fújta el  szeméből 

rakoncátlankodó fürtjeit. - Hát maga hogy került ide?
- Ha jól tudom, a galériával együtt az iroda is az enyém.
- Ne féljen, nem felejtettem el - mártotta Maggie az öreg palettán kikevert festékbe az 

ecsetjét. Mást se hallok, mint ezt; Mr. Sweeney így, Mr. Sweeney úgy. - Ez a kis szópárbaj 
egészen felvillanyozta,  hát  gyorsan  folytatta  a  munkát.  Rogan a  lány  kezére  pillantott,  és 
elakadt a szava. - Ezzel meg mit csinált? - kiáltott fel meglepetten. A felbecsülhetetlen értékű 
íróasztalt  teljesen  ellepték  a  festékes  újságok,  ecsetekkel,  ceruzákkal  teli  köcsögök, 
terpentines üvegek. - Elment az esze? Ha nem tudná, ez egy II. György korabeli asztal.

-  Jó  masszív  -  nyugtázta  Maggie  minden  különösebb  megilletődöttség  nélkül,  és 
festékes kezével odaintett a férfinak: - Elállja a fényt.

Rogan ösztönösen félrehajolt.
- Ne aggódjék, műanyag is van a papír alatt - nyugtatta meg őt Maggie.
-  Igazán?  Hát  így  már  más  -  mérgelődött  a  férfi,  és  erősen  megmarkolta  a  lány 

bozontját. - Miért nem kért egy festőállványt? - sziszegte a fogai között, és olyan közel hajolt 
Maggie arcához, hogy az orruk szinte összeért. - Csak egy szavába került volna.
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- Nem festőállványra van szükségem, hanem nyugalomra. Talán ha felszívódna, mint az 
elmúlt  két  napban tette  -  szólt  a lány,  és ahogy finoman eltaszította,  egy kis  piros festék 
pöttyent Rogan zakójának a hajtókájára.

- Igazán sajnálom - mentegetőzött Maggie, de közben majd megfulladt a visszafojtott 
nevetéstől. - Én is mindig összekoszolom, magam, de ha jól láttam, a maga szekrénye tele van 
öltönyökkel, ez az egy aligha fog hiányozni.

- Gondolja? - mártotta hirtelen a festékbe az ujját a férfi, és incselkedve összemaszatolta 
vele Maggie arcát. - Egész jól áll.

- Ilyen játékos kedvében van? - kacagott a lány, és felkapott egy festékes tubust.
- Na, csak ezt próbálja meg! Megetetem magával az egészet.
- Csak tessék, egy Conncanon soha sem hátrál meg!
Azzal pajkosán tuszkolni kezdték egymást. A játékos küzdelem azonban félbeszakadt, 

mert kinyílt az ajtó.
-  Rogan,  remélem  nem…  -  Elegáns  kosztümös  hölgy  állt  az  ajtóban,  tágra  nyílt 

szemmel. - Bocsánat… nem tudtam, hogy…
- A legjobbkor  jöttél  -  józanodott  ki  hirtelen  Rogan, és zavarában egy újságpapírral 

törölgetni kezdte festékes ujjait. - Még a végén teljesen elvesztettük volna a fejünket.
Kár, tette le Maggie a tubust szomorúan, jó móka lett volna.
-  Patricia  Hennessy,  szeretném  bemutatni  Margaret  Mary  Concannont,  a  mi  kis 

felfedezettünket. 
Hát ő lenne az? Ez a kis maszatos vadóc?
- Örülök, hogy megismerhettem.
- Én is nagyon örülök, Miss Hennessy.
- Mrs. Hennessy, de szólítson csak nyugodtan Patriciának.
Akár egy nyíló rózsa, gyönyörködött el benne Maggie, olyan finom, olyan tökéletes. És 

boldogtalan.
- Nem is zavarok, bizonyára szeretne néhány szót váltani Rogannel négyszemközt.
- Miattam igazán nem kell elmennie - mosolygott Patricia. - Éppen most csodáltam meg 

a munkáit. Igazán tehetséges.
- Köszönöm - felelte Maggie, és kihúzta Rogan zsebkendőjét a férfi zakója zsebéből.
- Ne… - kiáltott fel Rogan, de a folytatást elharapta, dühösen a zsebkendő után kapott, 

és  dörzsölgetni  kezdte  a  maradék  festékfoltot.  -  Az  irodám  szemlátomást  ideiglenesen 
átalakult műteremmé.

- Tudja, alaposan felbosszantottam, hogy csak úgy betörtem a szentélyébe. Ha régóta 
ismeri Rogant, tudhatja, milyen kényes az ilyesmire.

- Nem vagyok kényes - sziszegte a férfi a fogai között.
- Persze hogy nem. Goromba és kiszámíthatatlan, mint a napkelte színei.
Álltak egymással szemben, egészen közel, az orruk szinte összeért, mintha Patricia ott 

sem lett volna. Szinte szikrázott a levegő, és ezt a vendég is érezte. Nem tudta elfelejteni azt 
az időt, amikor még ő sem volt közömbös a férfinak. Nem tudta, mert még mindig szerelmes 
volt Rogan Sweeneybe.

- Sajnálom, hogy rosszkor jöttem - mentegetőzött Patricia, ahogy az ilyenkor illik.
- Ugyan már! - Rogan mogorva tekintete egyszeriben elragadó mosollyá szelídült, amint 

felé fordult. - Tudod, hogy mindig szívesen látlak.
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-  Épp  csak  beugrottam,  gondoltam,  már  végeztél.  Carneyék  meghívtak  egy  italra, 
reméltem, velem tartasz.

- Sajnálom, Patricia - forgatta Rogan festéktől átázott  zsebkendőjét,  majd a kiterített 
újságokra dobta. - Még rengeteg elintéznivalóm van, holnap nyílik a kiállítás, de kérlek, add 
át üdvözletemet Marionnak és George-nak.

- Feltétlenül - emelte csókra a kezét Patricia. - Finom parfümjének illata lassan teljesen 
elnyomta a terpentin szagát. - Örültem, hogy megismerhettem, Miss Concannon. Remélem, 
holnap találkozunk.

-  Szólítson  Maggie-nek  -  búcsúzott  együtt  érző  melegséggel  a  hangjában  a  lány.  - 
Reméljük, minden rendben lesz. A legjobbakat, Patricia!

- Meg kell hagyni, nagyon csinos - kezdte el sietősen rakosgatni az ecsetjeit Maggie, 
miután a látogató elment. - Régi jó barátnő, ugye?

- Igen.
- Férjes?
- Özvegy.
- Ó, ezt nem tudtam.
- Már több mint tizenöt éve ismerem - kezdett magyarázkodni Rogan, maga sem értette, 

miért.
- Maga aztán nem kapkodja el a dolgot, Sweeney! - jelentette ki Maggie, s közben az 

ajkához emelte a ceruzáját. - Egy ilyen csinos, finom hölgy, és tizenöt év nem volt elég ahhoz, 
hogy ráhajtson.

- Ráhajtsak? - vált hirtelen fagyossá a férfi hangja. - Ha már ezt a nem éppen helyénvaló 
kifejezést használja, honnan tudja, hogy nem hajtottam rá?

- Az ilyesmit észrevenni. A testi és a lelki kapcsolatoknak más-más kisugárzásuk van. 
Persze, maga azt hiszi, csupán jó barátok.

- Mi mást hinnék?
- Hólyag! Csak a vak nem látja, hogy Patricia szerelmes magába.
Rogant  ez  a  gondolat  és  az  a  határozottság,  ahogy  Maggie  mindezt  tálalta, 

meghökkentette.
- De hisz ez nevetséges!
- Az a nevetséges, hogy maga nem vette észre. Mrs. Hennessy igazán rokonszenves, de 

nem szívesen  ajánlgatom,  mert  a  végén még összejön  vele,  márpedig  nem szeretném,  ha 
egyenesen az ő ágyából nyergelne át az enyémbe.

Micsoda idegesítő nő, bosszankodott magában Rogan.
-  Azt  hiszem, jobb,  ha befejezzük ezt  a  komolytalan  társalgást,  még van egy sereg 

dolgom.
A hangja azonban nem volt bántó, sőt kedvesen csengett.
-  Tudom, a kiállítás.  Nem is tartóztatom. Ezeket a vázlatokat kiterítem a konyhában 

száradni, ha megengedi.
- Amíg nincsenek az utamban. - Akárcsak a készítőjük, gondolta Rogan, de elkövette az 

a hibát, hogy a földön heverő papírra pillantott.
-  Szemét.  Mint  volt  oly  kedves  többször  is  a  szememre  vetni.  Egy  pillanat,  máris 

összeszedem.
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Rogan szó nélkül felemelt egy rajzot, és egyszeriben világossá vált számára, mi az, ami 
ezekben a napokban Maggie-t foglalkoztatta. Az indián művészet, lám, máris megihlette.

Mit számít, hogy olyan sok bosszúságot okozott, a férfit újra és újra magával ragadta a 
lány tehetsége.

- Maga aztán nem vesztegeti az időt.
- Legalább ebben hasonlítunk egymásra. És hogy tetszik?
- Sugárzik belőle a szépség és a büszkeség.
- Ez a legnagyobb bók, amit mondhatott. A lehető legnagyobb.
-  A  munkái  mindent  elárulnak  magáról,  Maggie.  Egyszerre  érzékeny  és  már-már 

bántóan  öntelt,  melegszívű  és  könyörtelen.  Rendkívül  érzéki,  ugyanakkor  mégis  félénk, 
zárkózott.

- Ha azt akarja mondani, hogy barátságtalannak és mogorvának tart, igaza van. - Maggie 
már megint azt a jól ismert fájdalmas szorítást érezte a szívében, csak egyszer nézne rá úgy a 
férfi, ahogy a munkáira. - De nem tehetek róla.

- Nehéz lehet magával élni.
-  Nem  is  kell  senkinek,  én  pedig  jól  megvagyok  magammal.  -  Rogan  legnagyobb 

meglepetésére, Maggie hirtelen végigsimította az arcát és váratlanul csak ennyit mondott: - 
Egyfolytában az jár az eszemben, milyen jó lenne együtt az ágyban, fogadjunk, hogy maga is 
így van vele. De én nem vagyok Mrs. Hennessy, én nem férjet keresek, aki dönt helyettem.

Rogan ujjaival Maggie csuklóját simogatta. Meglepetten és boldogan tapasztalta, hogy a 
lány pulzusa milyen szaporán és szabálytalanul ver.

- Hát mit keres?
Maggie tudta a választ,  már ott volt  a nyelve hegyén, de elveszett  valahol  félúton a 

kérdés és az egyre szaporább szívverés között.
- Majd szólok, ha már tudom. Előre hajolva lábujjhegyre állt, és ajka Rogenét súrolta. - 

Addig is ez a válaszom.
Kivette Rogan kezéből a vázlatokat, és odatette a többi közé.
Margaret  -  szólt  Rogan  az  ajtó  felé  igyekvő  Maggie  után  -,  én  a  maga  helyében 

lemosnám a festéket az arcomról.
A lány különös fintort vágott, két szeme szinte egymásba akadt, ahogy lenézett az arcán 

éktelenkedő festékfoltra.
- A fenébe! - mérgelődött, majd bevágta maga mögött ajtót.
Rogan  felemelte  az  egyik  rajzot.  Hanyagul  odavetett,  erőteljes  színek  és  vonalak. 

Figyelemre méltóak, akár az, aki rajzolta őket. Nem lehet nem észrevenni.
Hátat fordított, és kifordult a szobából. De a látványt magával vitte, mint ahogy a lány 

illatát is, mindkettő gyötrő fájdalomként hasított az agyába és a lelkébe.
- Mr. Sweeney! Egy szóra, uram!
Rogan nagyot sóhajtva megtorpant. A sovány, őszes, hóna alatt elrongyolódott mappát 

szorongató férfi, aki megállította, nem volt idegen számára.
- Aiman - üdvözölte Rogan a kopottasan öltözött embert, méghozzá olyan udvariasan, 

mintha a legelegánsabb ügyfele lenne. - Régen járt nálunk.
- Dolgoztam - mentegetőzött a jövevény, és a tekintete idegesen vibrált.
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Dolgozott,  merengett  Rogan.  Talán  inkább  ivott.  A jelek  legalábbis  erre  utaltak.  A 
bortól piros arc, a karikás szem, a reszkető kéz. Aiman nem lehetett több harmincévesnél, de 
az italtól öregnek és megtörtnek látszott.

Úgy helyezkedett  el  az ajtó mellett,  hogy a látogatókat  ne zavarja.  Szinte esdeklően 
nézett Roganre, miközben ujjaival a keményfedelű mappát markolászta.

- Reméltem, lesz annyi ideje, hogy rájuk pillantson, Mr. Sweeney.
- Holnap nyílik egy igen fontos kiállításom, Aiman.
- Tudom. Olvastam az újságban - harapdálta idegesen az ajkát a jövevény. Egy pennyje 

sem maradt abból, amit az előző éjszaka keresett a rajzaival egy kocsmában. Tudta, hogy 
könnyelműség volt elszórni a pénzt, sőt több, mérhetetlen ostobaság. Most égetően szüksége 
lenne legalább száz fontra, hogy ki tudja fizetni a lakbért, különben egy héten belül az utcán 
találja  magát.  -  Itt  hagyom magánál,  Mr.  Sweeney.  Hétfőn  majd  visszajövök.  A… akad 
köztük néhány egész jó rajz. Azt akartam, hogy maga lássa először.

Rogan  nem  kérdezte  Aimant,  vajon  van-e  pénze.  Úgyis  tudta  a  választ,  és  csak 
megalázta volna a férfit.

- Az irodám ugyan pillanatnyilag romokban hever, de jöjjön, mutassa mit hozott.
- Köszönöm - csillant fel Aiman véreres szeme, és olyan reménykedve nézett rá, hogy 

Rogan  szinte  elérzékenyült.  -  Köszönöm,  Mr.  Sweeney.  ígérem,  nem rabolom sokáig  az 
idejét.

- Éppen teázni készültem - fogta meg gyengéden Rogan a férfi karját, hogy felsegítse a 
lépcsőn. - Maga is ihatna egy csészével, amíg én a rajzait nézegetem.

- Boldogan elfogadom, Mr. Sweeney.
Maggie hátrább húzódott,  hogy Rogan ne vegye észre. Szinte teljesen biztosra vette, 

hogy kidobja, ha nem éppen kidobatja a szegényesen öltözött embert. Ehelyett teázni hívja a 
szobájába, mint valami szívesen látott vendéget.

Ki gondolta volna, hogy Rogan Sweeney ennyi kedvességet rejteget magában?
Ezek után már azt sem számított volna csodának, ha vesz a vendégtől egy-két rajzot, 

legalább annyit, hogy Aiman meg tudja őrizni emberi méltóságát, és legalább egy-két napig 
legyen mit ennie. Ez a gesztus teljesen lenyűgözte Maggie-t, s az ő szemében többet ért, mint 
az a tucatnyi adomány, amelyet a Worldwide tesz évente.

Rogan ízig-vérig elkötelezett ember volt. Nemcsak a művészet iránt, de azok iránt is, 
akiknek a keze munkája nyomán e művészet születik.

Huszonnégy órával később Maggie az ágya szélén üldögélt Rogan vendégszobájában. 
Fejét a két térde közé fúrta, és bosszankodott, hogy ilyen cefetül érzi magát. Megalázónak 
érezte,  hogy  képtelen  uralkodni  az  idegein,  de  nem  tudott  nem  tudomást  venni  róla,  a 
rosszullét keserű ízét még mindig a torkában érezte, testét hideg rázta.

Nem érdekel, mit gondolnak, mondogatta magában, csak az a fontos, én mit gondolok.
Istenem, Istenem, miért is hagytam magam belerángatni!
Szédült,  vacogott.  Ekkor  megpillantotta  magát  a  tükörben,  ahogy  ott  gubbasztott 

ruhátlanul, fekete csipkés fehérneműben, amely különösen jól mutatott tejfehér bőrén.
Arca kissé felpüffedt, karikákkal árkolt szeme piros volt a kialvatlanságtól. Hallatszott a 

foga vacogása, majd egy nyögésnek is beillő sóhaj, amint újra lehajtotta a fejét.
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Micsoda  helyzet!  Hát  nem  volt  elég  boldog  Clare-ben?  Ott  az  ő  világa,  ahol 
magányosan  és  háborítatlanul  élt.  Nincs  más,  csak  ő  és  az  üvegjei,  a  nyugalmat  árasztó 
mezők, a reggeli köd. Ott élhetne most is, ha nem jön Rogan Sweeeney, és nem veszi le a 
lábáról. Egy szörnyeteg, aki ártatlan művészekre vadászik, hogy megvalósítsa a saját kapzsi 
céljait. Teljesen kifacsarja őt, hogy aztán eldobja, mint egy kiürült festékes tubust.

Legszívesebben megfojtaná, csak ne lenne olyan fáradt, hogy még felállni sincs ereje.
Halkan kopogtattak az ajtón. Ne zavarjon senki!
Hagyjanak  meghalni  békében,  kiáltotta  hunyorogva,  de  csak  magában.  Ekkor  újra 

kopogtattak.
- Maggie, drágám, kész vagy? - érdeklődött egy szelíd hang.
Mrs. Sweeney volt az. Már olyan jól összebarátkozott Maggie-vel, hogy tegezte. A lány 

a hang hallatán a szemére szorította a kezét, és legszívesebben sikoltott volna egy nagyot, de 
elfojtotta magában.

- Nem, még nem - próbált rövid, határozott választ adni, de csak valami nyöszörgésféle 
jött ki a torkán. - Nem megyek sehová.

Christine suhogó selyemruhában libbent be a szobába.
- Ó, kedvesem - sietett Maggie-hez, és anyáskodva magához ölelte. - Nincs semmi baj, 

kicsim. Csupán egy kis idegesség.
- Jól vagyok - tiltakozott Maggie, majd feladva büszkeségét, Christine vállára borult. - 

Nem megyek sehová.
-  Ez  butaság  -  emelte  fel  Christine  a  lány  arcát.  Úgy  játszott  Maggie-n,  mint  egy 

hangszeren,  és  jól  tudta,  milyen  húrokat  kell  pengetnie.  -  Ugye  nem  akarod,  hogy  azt 
gondolják rólad, gyáva vagy?

- Egyáltalán nem vagyok gyáva - szegte fel a fejét Maggie, de az émelygés nem múlt, 
sőt egyre erősödött a gyomrában. - Csak éppen nem tud érdekelni a dolog.

Mrs. Sweeney mosolyogva beletúrt Maggie hajába, és várt.
- Nem tudom vállalni, Christine - fakadt ki Maggie -, egyszerűen nem tudom. Olyan 

megalázó  az  egész,  és  ez  az,  amit  a  legjobban  gyűlölök.  Legszívesebben  felakasztanám 
magam.

- Tökéletesen megértelek - melengette Christine a lány jéghideg kezét. - Igaz, hogy te 
legalább annyira reflektorfényben leszel,  mint a munkáid. Mindenki téged néz majd, rólad 
beszél, kíváncsiskodnak, találgatnak. De ne törődj velük!

Christine  érezte,  hogy  Maggie-nek  egy  kis  anyáskodásra  van  szüksége,  de  ez  nem 
feltétlenül kedveskedést jelent.

- Akarod, hogy lemenjek, és közöljem, hogy félsz eljönni a megnyitóra?
- Nem - kapott riadtan Maggie az arcához. - Rászedett az a ravasz kígyó! Az átkozott 

kapzsi ördög!
- Igazad van! - nyugtatta Christine higgadtan. - Csak maradj, majd lemegyek, és szólok 

Rogannek, hogy ne várjon ránk. Már ott járkál kiöltözve fel s alá.
- Nem ismerek senkit rajta kívül, aki ennyire az idő rabságában élne - jegyezte meg a 

lány.
- Igazi Sweeney-vonás. Michael is megőrjített vele, isten nyugosztalja! - paskolta meg 

Maggie kezét Christine. - Mindjárt visszajövök, és segítek öltözködni.
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- Mrs. Sweeney - ragadta meg az idős asszony karját kétségbeesetten Maggie. - Nem 
mondaná  azt,  hogy  meghaltam?  A kiállításnak  is  jót  tenne,  így  még  többet  kaphatnék  a 
munkáimért.

- Na, látod! - fejtette le Christine a karjáról Maggie ujjait. - Már jobban is vagy. Menj és 
mosd meg az arcod.

- De…
- Semmi de, a mai estén én leszek a nagymamád - jelentette ki Christine határozottan. - 

Tudom, Sharon is ezt kérné tőlem. Menj hát, és mosd meg az arcod!
-  Igenis,  asszonyom  -  egyezett  bele  megadóan  Maggie,  majd  hirtelen  reszketve 

Christine lába elé vetette magát.  -  Ugye nem mondja el neki… nagyon kérem, ne említse 
Rogannek, hogy…

- Ha valaki egy ilyen fontos estére készül, igazán megengedheti magának, hogy sokáig 
öltözködjék.

- Szerintem is - bólintott Maggie kissé felszabadultabban, szája körül huncut mosollyal. 
- Talán egy kicsit beképzeltnek fog tartani, de inkább tartson annak, mint gyávának.

- Rogant bízd csak rám.
- Van még valami, amit kérni szeretnék. Elő tudná keríteni azokat a régi cikkeket az 

anyámról?
- Azt hiszem, igen. Gondolhattam volna, hogy el szeretnéd olvasni őket.
- Igen, nagyon megköszönném.
- Majd előásom őket. De menj és fesd ki magad, én pedig megnézem Rogant - küldött 

egy utolsó biztató mosolyt Maggie felé Christine, mielőtt becsukta az ajtót.
Rogan ott járkált dühösen fel s alá az előcsarnokban.
- Hol az ördögben késik - rivallt rá a nagyanyjára. - Már két órája cicomázza magát 

odafenn.
- Így igaz, de egyáltalán nem mindegy, hogyan fest ma este.
- Persze, hogy nem mindegy. Ha nem kelt jó benyomást, könnyen búcsút mondhat az 

álmainak. - Rogan szerette volna, ha Maggie mindenkit elkápráztat. - De azért mégis, mi tart 
ilyen sokáig? Hiszen csak bele kell bújnia a ruhájába, egy kicsit meg kell igazítani a haját, és 
kész.

- Látszik,  hogy nőtlen vagy, kedvesem, különben nem beszélnél ilyen csacsiságokat. 
Egyébként jól áll neked a szmoking - kezdte el igazgatni az unokája nyakkendőjét Christine.

- Nagymama, te mindenről beszélsz, csak hogy húzd az időt!
- Ugyan, miért tenném… - söpört le mosolyogva Rogan hajtókájáról egy nem is létező 

pihét. - Épp azért jöttem, hogy szóljak, ne várj ránk. Maggie és én majd utánad megyünk, ha 
elkészültünk.

- De hiszen Maggie-nek már rég kész kellene lennie.
- Csakhogy még nincs kész. Mellesleg, sokkal hatásosabb, ha késve érkezik. Te magad 

is szereted az ilyen teátrális megoldásokat, Rogan.
Ebben volt némi igazság.
- Na jó, nem bánom - pillantott idegesen az órájára a férfi. Ha most azonnal nem indul 

el, hát elkésik, jóllehet kötelességének érezte,  hogy az utolsó percig mindenre felügyeljen. 
Pedig nagyon szerette volna, ha Maggie az ő oldalán lép be a galériába. - Rendben, akkor a 
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gondjaidra bízom azt a lányt, a kocsit pedig ideküldetem érte. Kérlek szépen, gondod legyen 
rá, hogy legalább egy órán belül odaérjen.

- Számíthatsz rám, drágám.
- Mint mindig - csókolta arcon Rogan a nagyanyját. - El is felejtettem mondani, nagyon 

csinos ma este, Mrs. Sweeney.
- Bizony, már kezdtem szomorkodni.
- Most is te leszel a társaság fénypontja.
- Jól mondod, de most már siess! Maggie-t pedig nyugodtan bízd a gondjaimra.
- Boldogan - nézett vissza a bejárattól a férfi. - Sok szerencsét!
Amint becsukódott mögötte az ajtó, Christine felsóhajtott. A szerencsére bizony nagy 

szüksége lesz.

Kilencedik fejezet

A legapróbb részletekig minden tökéletesen a helyén volt. A szertelenül szökellő fények 
finoman hangsúlyozták a kis üvegszobrocskák hajlatait.  Az éppen felcsendülő lágy dallam, 
mint örömkönnyek patakja áradt szét a teremben. Feszes tartású libériás pincérek járkáltak, 
kezükben ezüst tálcákat egyensúlyozva, melyeken habzó pezsgővel teli poharak sorakoztak. A 
kristályok csengése és a zúgó mormogássá erősödő beszélgetésfoszlányok különös versenyre 
keltek a hegedűk hangjával.

Egyszóval minden tökéletes, semmi sem hiányzik, ami egy ilyen estéhez kell, kivéve 
magát a művészt, gondolta Rogan dühösen.

- Ez igazán csodálatos - szólalt meg mögötte Patricia, elegánsan testhez simuló fehér 
ruhában, csillogó gyöngysorral a nyakában. - Óriási sikered van.

- Úgy látszik - fordult felé Rogan mosolyogva. 
Mélyen Patricia szemébe nézett, olyan hosszan, hogy szinte zavarba hozta őt.
- Mi az? Van valami az orromon? - kérdezte Patricia.
- Ugyan - emelte gyorsan a szájához a poharát  a férfi,  és közben mérgesen gondolt 

Maggie-re, amiért ilyen ostoba gondolatokat ültetett el benne, és arra kényszeríti, hogy egy 
ilyen régi barát előtt alakoskodjék.

Még hogy ez a nő szerelmes belé? Nevetséges!
- Bocsáss meg. Kissé elgondolkoztam. El sem tudom képzelni, hol késik Maggie.
- Bármelyik percben itt lehet, ne aggódj - felelte Patricia, és nyugtatóan Rogan karjára 

tette a kezét.
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- Mindig mindenhonnan elkésik. Annyi időérzéke sincs, mint egy gyereknek.
- Rogan, kedvesem, csakhogy itt van. Látom, már Patricia is megtalálta.
- Jó estét, Mrs. Connelly - szorította finoman a tenyerébe Patricia anyjának a kezét a 

férfi. - Boldoggá tesz, hogy láthatom. Egyetlen megnyitó sem lehet sikeres az ön jelenléte 
nélkül.

- Maga kis hízelgő! - vetette át szőrmestóláját a vállán az asszony. Anne Connelly épp 
olyan szép volt,  mint amilyen hiú.  Úgy vélte,  egy nőnek nemcsak az a kötelessége,  hogy 
meleg otthont biztosítson,  és gyerekeket szüljön,  de az is,  hogy vigyázzon a külsejére.  És 
minthogy Anne-t  kötelességtudónak nevelték,  bőre a kora ellenére üde maradt,  és sikerült 
megőriznie lányos alakját. Állandó harcot vívott a múló idővel, és mindig győztesen került ki 
ebből a harcból, immár egy fél évszázada.

- És a férje? - folytatta a beszélgetést Rogan. - Dennis is eljött?
- Hogyne. Valahol itt pöfékel, és gondolom, a pénzügyeit tárgyalja. - Anne elégedett 

mosollyal nyugtázta, hogy Rogan pezsgőért intett. - Még az önnek szánt alapítvány sem tudta 
felkelteni  érdeklődését  a  művészet  iránt.  -  Aztán  a  mellette  álló  szoborra  mutatott.  -  Ez 
egyszerűen csodálatos!  -A csavart  szárból mintha kirobbantak  volna a színek,  s  gazdagon 
szétterültek. - Lenyűgöző, ugyanakkor van benne valami nyugtalanító. Patricia említette, hogy 
tegnap  találkozott  a  művésszel.  Remélem,  nekem is  alkalmam lesz  megismerni  őt.  Majd 
meghalok a kíváncsiságtól.

- Hamarosan megérkezik - próbálta leplezni egyre fokozódó türelmetlenségét Rogan. - 
Miss Concannon legalább olyan érdekes és ellentmondó egyéniség, mint a munkái.

-  Bizonyára  olyan  elragadó  is.  Hogyhogy  mostanában  olyan  ritkán  látjuk,  Rogan? 
Halálra nyaggatom szegény Patríciát, hogy cipelje el hozzánk - lövellt egy leplezett, de annál 
inkább sokatmondó pillantást a lánya felé Anne. „Gyerünk, ne hagyd meglógni, a végén még 
elhalásszák előled.”

- Annyira lekötött a kiállítás megszervezése, hogy még a legjobb barátaimra sem jutott 
időm.

- Megbocsátunk, ha a jövő héten valamelyik este nálunk vacsorázik.
- Boldogan - felelte Rogan, s közben elcsípte Joseph tekintetét. - Bocsássanak meg egy 

pillanatra.
-  Muszáj  ilyen  rámenősnek lenni,  anya?  -  mormogta  Patricia  mélyen  a  pohara  fölé 

hajolva, amint a férfi ellépett mellőlük.
- Ha már te nem vagy az. Hát nem veszed észre, hogy úgy kezel, mintha a testvére 

lennél? - szűrte oda a fogai között a lányának Anne, s közben küldött egy mosolyt az egyik 
ismerősének, a terem túlsó felébe. - Az ember a legritkább esetben kéri meg a testvére kezét. 
Ideje lenne újra férjhez menned. Rogan pedig igazán a lehető legjobb parti.  A végén még 
elhalásszák  az  orrod elől.  Mosolyogj  már  egy kicsit!  Muszáj  mindig  ilyen  gyászos  képet 
vágni?

Patricia engedelmesen mosolyt erőltetett az ajkára.
- Elérted őket? - kérdezte ezalatt Rogan Josephtől.
-  Igen,  rádiótelefonon  -  pásztázta  végig  pillantásával  Joseph  a  termet.  Egy  időre 

megakadt a tekintete Patricián, majd továbbsiklott. - Bármelyik percben itt lehetnek.
- Több mint egy órát késik. Jellemző rá.
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- Talán kissé felvidít, ha elmondom, tíz műtárgy már elkelt, és számos ajánlat érkezett a 
Behódolás című szoborra.

-  Nem eladó! -  méregette  Rogan a terem közepén álló  színpompás alkotást.  -  Sorra 
kiállítjuk római, párizsi, New York-i képtárunkban is, és akárcsak a többi kiválasztott darab, 
ez sem eladó.

-  Ahogy gondolod -  vonta  meg a  vállát  Joseph. -  De szeretném megjegyezni,  hogy 
Fitzsimmons tábornok huszonötezer fontot ajánlott érte.

- Tényleg?- Gondoskodj róla, hogy híre fusson a dolognak.
- Számíthatsz rám. Amíg szóval tartok néhány kritikust, addig te…
Joseph  hirtelen  elhallgatott,  mert  észrevette,  hogy  Rogan  átnéz  a  válla  felett,  és 

elsötétült tekintettel mered valamire. Megfordult és ekkor elé tárult a látvány, amely a főnökét 
is megbabonázta.

- Lehet, hogy késett, de csodálatosan fest.
Joseph tekintete Patriciára tévedt, és látta a nő arckifejezéséből,  hogy ő is észrevette 

Rogan  ámulatát.  Sajnálta  Paticiát,  hiszen  már  ő  is  megtapasztalta,  milyen  szörnyű  érzés 
szeretni valakit, aki csak barátként gondol rá.

- Körbevezessem? - ajánlkozott most.
- Tessék? Nem, nem. Majd én - intette le a főnöke.
Rogan még álmában sem gondolta volna, hogy Maggie ilyen is tud lenni, ilyen elragadó 

és már-már szemérmetlenül érzéki. Fekete, sima ruhája feszesen tapadt a testéhez, kiemelve 
alakja karcsúságát. Bokáig ért, és magasan záródott a nyakán, mégsem tűnt szigorúnak, hiszen 
merész  szabásának  köszönhetően  elővillantotta  a  lány  keblének  domborulatait,  karcsú 
combját.

Maggie kusza haja olyan volt, akár egy tűzkorona. Amint Rogan közelebb ért hozzá, 
megállapította, hogy a lány már feltérképezte tekintetével a termet.

Bátornak, kihívónak és fegyelmezettnek hatott.
Az is volt… Pattanásig feszült idegeit csak a legnagyobb önuralommal tudta kordában 

tartani.
- Alaposan elkésett - emelte ajkához Rogan a lány kezét, és mélyen a szemébe nézett, 

elfojtva magában minden további szemrehányást. - De nagyon csinos.
Minden tekintet Maggie-re szegeződött, a szemekben kíváncsiság csillogott.
- Hát akkor lépjünk az oroszlánbarlangba! És ne féljen - nyugtatta meg a lány Rogant, 

még mielőtt a férfi újra megszólalhatott volna. - Viselkedni fogok, hiszen a jövőm függ a mai 
estétől.

- És ez még csak a kezdet, Maggie.
Amint a fényárban úszó terembe léptek, Maggie megremegett,  mert megérezte, hogy 

Rogan igazat mondott.

Igazán  kifogástalanul  viselkedett  egész  este.  Fogadta  a  gratulációkat,  bókokat, 
udvariasan válaszolgatott.  Az első óra valósággal elrepült,  a kristálypoharak,  a pezsgő, az 
ékszerek csillogása - mintha csak álmodta volna az egészet,  mintha nem is ezen a földön 
járna, egyszerre lenne nézője és szereplője egy pazar előadásnak.
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-  Ó,  ez valami  gyönyörű!  -  lelkesedett  egy  kopasz úr,  lefelé  kornyadó bajusszal  és 
dagályos  brit  akcentussal.  -  Áttetsző  üveggömbbe  zárt  pompázatosan  kék  lándzsák. 
Rabságban, akár ez is lehetne a mű címe. A rabságából kitörni készülő, elfojtott kreativitás és 
szexualitás. Az ember örök küzdelme. Egyszerre diadalmaskodó és elszomorító.

- A hat megye - jegyezte meg Maggie tömören.
- Hogy mondja? - hunyorgott fel a férfi.
- A hat megye, azaz Írország - ismételte meg Maggie, gonoszkás tűzzel a szemében. - 

Rabságban.
- Vagy úgy.
Joseph ott  állt  a  kopasz  férfi  mellett,  aki  valami  kritikusféle  volt,  s  most  alig  bírta 

visszafojtani a nevetést.
-  Felhívnám  a  figyelmét  a  színek  merész  alkalmazására,  Lord  Whitfield.  Érzi  a 

feloldhatatlan feszültséget? Az áttetszőségben van valami finom és merész.
-  Valóban  -  köszörülte  meg  a  torkát  Lord.  -  Tényleg  különleges.  De  ugye, 

megbocsátanak.
Maggie széles mosollyal nyugtázta a férfi visszavonulását.
- Csodálkoznék, ha ezek után is megvenné a szobrot.
- Maga aztán igazán gonosz teremtés, Maggie Concannon.
- És ír - kacsintott a lány. - Éljen a hazafiság!
Joseph elragadtatott nevetéssel átölelte a lány derekát, és körbevezette őt a termen. - Ó, 

Mrs. Connelly - jelzett finoman Joseph Maggie-nek. - Igazán elragadó, mint mindig.
- Joseph, maga sosem fogy ki a bókokból. És ő… - Anne Connelly tekintetét Josephről, 

akit csak holmi egyszerű mindenesnek tartott, Maggie-re emelte. - Csak nem a művésznő? 
Borzasztóan örülök, hogy találkoztunk, kedvesem. Mrs. Dennis Connelly, vagy egyszerűen 
csak Anne. Ha jól tudom, a lányommal már találkozott tegnap.

- Valóban.
- Most is itt van valahol, Rogan oldalán. Igazán szép pár, nem gondolja?
- Ó, igen - vonta fel Maggie a szemöldökét. - Maga is Dublinban él, Mrs. Connelly?
-  Mindössze  néhány  épületnyire  a  Sweeney-háztól.  Tudja,  a  családom  ősi  dublini 

família. De úgy tudom, maga nyugatról jött.
- Igen, Clare-ből.
-  Gyönyörű vidék.  Azok az elragadó nyugodt  kis  falvak,  a  nádtetős  házaikkal.  Úgy 

hallottam, a szülei egyszerű parasztok.
- Csak voltak.
- A vidék után nyilván nagyon élvezi Dublint. Meddig szándékozik maradni?
- Azt hiszem, hamarosan hazautazom.
-  Bizonyára hiányzik  a  szülőföld.  Dublin  nagyon fárasztó  tud lenni  annak,  aki  nem 

szokott hozzá a városi élethez. Olyan, mintha nem is Írország lenne.
- De legalább értem, mit beszélnek. Remélem, kellemesen érzi magát, Mrs. Connelly, de 

ugye megbocsát?
Ha Rogan azt hiszi, valamit is eladhat a munkái közül, teszem azt ennek a nőnek, hát ő 

megöli. Nem érdekli se a szerződés, se a kizárólagos jogok. Inkább mindent apró darabokra 
tör, minthogy bármit is Anne Connelly kezében lásson.

79



Kissé  lehiggadt,  amint  kisétált  a  bálteremből,  és  a  szalonok  felé  vette  az  útját. 
Mindenfelé beszélgető, nevetgélő emberek, többnyire ő volt a téma. Amint lefelé lépdelt a 
lépcsőn,  úgy  érezte,  széthasad  a  feje.  Iszik  egy  sört  a  konyhában,  határozta  el,  legalább 
néhány percre nyugalma lesz.

A konyhában egy pocakos öregúr cigarettázott, kezében egy üveg sört dajkálgatott.
- Lebuktam - húzta el a száját szégyenkezve.
- Akkor már ketten vagyunk. Én is egy sörért jöttem meg egy kis csendért.
-  Adhatok  egy  üveggel?  -  tápászkodott  fel  udvariasan  székből  az  öregúr,  és  a 

hűtőszekrényből  elhalászott  egy  sört  Maggie  számára.  -  Remélem,  nem  zavarja,  hogy 
dohányzóm?

-  Egyáltalán  nem  -  mulatott  Maggie  a  riadt  mentegetőzésen.  -  Az  apám  a  világ 
legrosszabb dohányát szívta. Olyan büdös volt, hogy nem lehetett megmaradni mellette. De 
én szerettem.

- Parancsoljon - nyújtotta Maggie felé a sört és a poharat a férfi. - Ki nem állhatom az 
ilyesmit - bökött ujjával a mennyezet felé. - A feleségem cipel el magával.

- Nekem is elegem van belőle.
- Nem mondom, szép munkák. A színek és a formák. Legalább ennyit értek hozzá. A 

feleségem, az bezzeg szakértő. Nézegetni még csak szeretem, de semmi több.
- Én is így vagyok vele.
-  Mindenféléket  belemagyaráznak.  Mit  akart  kifejezni  a  művész,  meg  effélék.  Meg 

szimbolizmus. - A nyelve majd beletört a szóba, úgy igazgatta, mintha egy idegen étel lenne, 
és ő nem szívesen kóstolná meg. - Mi a csudáról tudnak ennyit beszélgetni?

Egy kicsit többet ivott a kelleténél, de jól áll neki, állapította meg Maggie.
- Ők maguk sem tudják.
-  Ez  az!  -  emelte  fel  a  poharát  az  öregúr,  és  nagyot  húzott  belőle.  -  Csak 

nagyképűsködnek, összevissza halandzsáznak. De merném csak ezt mondani Anne-nek, tudja 
a feleségemnek, hát kapnék tőle.

Maggie jóízűen felnevetett.
- Kit érdekel, hogy mit gondolnak? - könyökölt az asztalra, állával öklére támaszkodva. 

-  Nem  élethalál  kérdésről  van  szó.  -  Csak  az  enyémről,  gondolta,  de  azon  nyomban 
elhessegette a gondolatot. - Nem gondolja, hogy az efféle összejövetelek csak arra jók, hogy 
az emberek kiöltözzenek, és fontosnak érezzék magukat?

- Milyen igaza van! - Az öregúr olyannyira egyetértett,  hogy poharát a Maggie-éhez 
koccantotta.  -  Tudja,  mit  csináltam volna  ma este  a  legszívesebben?  Üldögéltem volna  a 
székemben, feltett lábbal, whiskyvel a kezemben, és a tévét bámultam volna - sóhajtott. - De 
nem okozhattam csalódást Anne-nek vagy Rogannek.

- Ismeri Rogant?
-  Mintha  a  fiam lenne.  Remek  ember  vált  belőle.  Még  húszéves  sem volt,  amikor 

először találkoztam vele.  Az apja  az üzlettársam volt,  és  a fiú is  alig  várta,  hogy részese 
legyen ennek az  egésznek -  azzal  bizonytalan  kézmozdulattal  jelképesen  körülkerítette  az 
egész galériát.

- Maga mivel foglalkozik?
- Pénzügyekkel.
- Bocsánat - szakította félbe őket egy női hang. Patricia állt az ajtóban.
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- Hát megjött az én kicsikém!
Az öreg félretolta a székét, és olyan hevesen üdvözölte Patriciát, hogy majd fellökte. 

Patricia kissé elutasítóan, mondhatni hideg borzongással fogadta a lelkes üdvözlést.
- Apa, egyszer a sírba viszel.
Apa?! Ez lenne Patricia Hennessy apja? Anne férje? Ez a kedves, mulatságos ember 

képes volt elvenni azt a jégcsapot? Ez is csak azt igazolja, hogy az „amíg halál minket el nem 
választ” a legostobább eskü, amit az ember tehet.

- Az én kislányom - forgatta körbe büszkén Patríiiát az öregúr. - Hát nem gyönyörű? Az 
én drága Patriciám!

- Nagyon csinos - helyeselt Maggie. - Örülök, hogy újra találkozunk.
- Én is. Gratulálok a bemutatóhoz.
- A bemutatóhoz? - képedt el Dennis.
- Még be sem mutatkoztunk egymásnak, Mr. Connelly - lépett előre nevetve Maggie, és 

kezet nyújtott. - Maggie Concannon.
- Ó! - Dennis egy pillanatra elhallgatott, majd kínos erőlködéssel próbálta felidézni, nem 

mondott-e valami bántót. - Micsoda kellemes meglepetés! - nyögte ki aztán zavartan.
- Tényleg az! Ez volt a legjobb tíz perc, köszönet érte. Különben már a falra másztam 

volna.
Dennis Maggie-re mosolygott. Ez a nő kétségtelenül túl emberi ahhoz, hogy művésznek 

nézze az ember.
-  Gyere,  papa,  anya  már  keres  -  szólt  Patricia,  s  leverte  az  odahullott  hamut  apja 

hajtókájáról.
A mozdulat láttán, amely oly ismerős volt, fájdalom hasított Maggie szívébe az apja 

után.
- Hát akkor gyerünk, ne várakoztassuk - nézett vissza Dennis Maggie-re, és cinkosan 

összekacsintottak. - Remélem, még találkozunk, Miss Concannon.
- Én is remélem.
- Nem tart velünk? - kérdezte Patricia.
- Nem, még maradok - hárította el a meghívást Maggie. Semmi kedve nem volt Patricia 

anyjával cseverészni.
Ott ült a kivilágított konyhában, amely csendes volt, annyira csendes, hogy időnként az 

az érzése támadt, mintha egyedül volna az egész házban.
Jó  úton  halad  a  cél  felé,  gondolta  magában  később,  kifelé  menet.  Rálépett  arra  az 

ösvényre,  mely  a  hírnévhez  és  a  szerencséhez  vezet,  s  amely  a  Concannonokat  már  két 
nemzedék óta messzire elkerülte. És mindezt a saját erejéből.

Fentről  leszűrődött  a  fény  és  lehallatszott  a  zene;  szétterült,  mint  csillámló  por  a 
szivárvány íve alatt. Maggie ott állt a lépcső alján, kezével a feljáró korlátjába kapaszkodott. 
Már fellépett az első fokra, de aztán hirtelen megfordult, és kirohant az éjszakába.

Már egyet ütött az óra. Rogan idegesen igazgatta elegáns fekete csokornyakkendőjét, és 
szitkozódott. Legszívesebben megfojtaná ezt a lányt, gondolta, amint fel s alá járkált a sötét 
előcsarnokban. Felszívódott,  mint a köd, ott hagyta az egész bemutatót,  amit pedig Rogan 
neki rendezett. És őt is magára hagyta. A férfiban fortyogott az indulat.
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Persze  tudhatta  volna,  hogy egy ilyen  nőben nem lehet  megbízni,  mert  teljességgel 
kiszámíthatatlan. Nem lenne szabad ilyen fontos helyet szánni neki a jövő üzleti terveiben.

Állandó képtárat akar létesíteni az ír művészetnek, és tessék, az első ír művész, akit ő 
maga választott ki, akit felhozott vidékről, s akinek bemutatót rendezett, megszökik a saját 
kiállításáról, akár egy felelőtlen gyerek.

Már  jócskán  túl  voltak  az  éjszaka  közepén,  és  ő  még  egy  szót  sem tudott  váltani 
Maggie-vel. Az átütő sikert, a jól végzett munka örömét felhők árnyékolták be, mint a nyugati 
eget. Rogan nem tehetett mást, mint hogy várt. És aggódott.

Ez a lány nem is ismeri Dublint. A város minden szépsége és vonzereje ellenére vannak 
negyedek, amelyek veszélyesek egy magányos nő számára. És mi van, ha baleset érte? Ennek 
még a gondolatára is megfájdult a férfi feje.

Két hosszú lépést tett a telefon felé, hogy felhívja a kórházakat, amikor meghallotta, 
hogy a bejárati ajtóban megcsörren a kulcs. Megfordult és az előtérbe sietett. Maggie most 
már biztonságban van, és ahogy a csillárok vakító fényében jól láthatta, egyetlen haja szála 
sem görbült meg.

- Hol a csudában mászkált? 
Maggie  azt  remélte,  hogy Rogan már  rég  valamelyik  előkelő  klubban poharazgat  a 

cimboráival.
- Csak sétálgattam egy kicsit. Dublin csodaszép éjjel.
- Azt akarja mondani, hogy éjjel egyig az utcákat rótta? - szorult ökölbe Rogan keze a 

haragtól.
- Ilyen késő lenne már? Úgy látszik, eltévedtem. Hát akkor, jó éjszakát!
- Egy pillanat! Talán volna szíves megmagyarázni a viselkedését!
- Miért gondolja, hogy meg kellene magyaráznom?
-  Több  mint  kétszáz  ember  összegyűlt  maga  miatt.  Maga  pedig  elképesztően 

modortalanul viselkedett.
- Egyáltalán nem voltam modortalan. - Maggie megpróbálta leplezni a fáradtságát, de 

nem sikerült neki. A szalonba vánszorgott, kilépett iszonyatosan kényelmetlen cipőjéből, és 
két  elgyötört  lábát  föltette  egy rojtokkal  díszített  zsámolyra.  -  Az az igazság,  hogy olyan 
udvarias  voltam,  mint  még  soha  életemben.  Remélem,  jó  ideig  nem  kell  mosolyognom 
senkire. Elég hűvös ma az éjszaka.

Rogan  csak  most  vette  észre,  hogy a  lány  egy  szál  vékony ruhában van.  -  Hol  az 
ördögben hagyta az estélyi köpenyét?

-  Nincs  estélyi  köpenyem.  Ezt  is  feljegyezheti  a  noteszébe  a  többi  közé.  Megfelelő 
köpeny Maggie-nek - gúnyolódott a lány, majd a pohara után nyúlt, amelyet Rogan teletöltött 
neki.

- A mindenit, egészen átfagyott a keze.
- Majd felmelegszik.
Rogan a kandallóhoz sétált és leguggolt, hogy begyújtson.
- És a személyzet? - kérdezte pikírt hangon Maggie.
- Hagyja abba! Most aztán végképp nem tűröm magától a csipkelődést.
Fellobbant a tűz, és a lángnyelvek mohón falni kezdték a száraz farönköket. A fényben 

Maggie jól látta, hogy Rogan arcán dühösen rángatózik egy izom.
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Felhajtotta  a  konyakot,  lassan  átjárta  őt  a  meleg,  és  szívesen  hallatott  volna  egy 
elégedett sóhajt, csak Rogan ne lett volna ott. De ott volt, és most találkozott a pillantásuk.

- Nézze, én elmentem a bemutatójára, díszbe vágtam magam…
- Talán a maga bemutatójára - csapott le rá Rogan. - Maga hálátlan, önző, felelőtlen 

kölyök.
Bármilyen elgyötörtnek érezte is magát Maggie, nem engedheti, hogy így beszéljenek 

vele.
- Igaza van. Olyan vagyok, amilyennek leírt - húzta ki a derekát. - Ilyen voltam egész 

életemben, de mindkettőnk legnagyobb szerencséjére, magának nem velem kell törődnie, csak 
a munkáimmal.

-  Van  fogalma,  mi  pénzt,  időt  és  energiát  öltem  bele,  hogy  ezt  a  bemutatót 
összehozzam?

- Ez csak magára tartozik, mint ahogy volt kedves már többször is a fejemhez vágni. Ott 
voltam, több mint két órán át, ott lökdöstek mindenféle emberek.

-  Nem ártana,  ha  megtanulná,  a  vevő  nem „mindenféle  ember”,  és  az  efféle  nyers 
modorral nem sokra megy.

Maggie indulatainak most már semmi sem tudott gátat szabni.
-  Egy  szóval  sem  ígértem,  hogy  mindvégig  ott  leszek.  Szükségem  volt  egy  kis 

magányra, ez minden.
- Arra, hogy egész éjszaka az utcán kóboroljon? Amíg az én vendégem, felelős vagyok 

magáért. Már majdnem fölhívtam a rendőrséget.
- Miattam nem kell aggódnia. Tudok magamra vigyázni.
Most vette csak észre, hogy nem csupán a méreg vont ráncokat Rogan homlokára, de az 

aggodalom is.
- Sajnálom, ha gondot okoztam. Tényleg csak egy kis sétához támadt kedvem.
- Csak úgy ukmukfukk otthagyta élete első kiállítását?
-  Igen.  -  Ebben  a  pillanatban  Maggie  odavágta  a  poharát,  és  még  mielőtt  a  férfi 

elkaphatta  volna,  az  üveg  apró  szilánkokra  tört.  -  Egyszerűen  nem  bírtam  tovább.  Úgy 
éreztem, megfulladok. Elég volt! Mindenki csak engem bámult és a munkáimat. A zene, a 
fények,  minden  olyan  tökéletes  volt.  Nem gondoltam,  hogy  ez  ennyire  felkavar.  Attól  a 
pillanattól kezdve, hogy először megmutatta a termet, benne a munkáimmal, méghozzá olyan 
pazar kiállításban, amilyenről még csak nem is álmodtam… Szóval, reméltem, lesz idő erőt 
gyűjtenem, de…

- Megijedt?
- Igen, ha ezt akarja hallani. Most boldog? Megijedtem, már abban a pillanatban, amikor 

kitárta  a  terem ajtaját,  és  megláttam,  mit  művelt.  Szóhoz  sem tudtam jutni.  És  ezt  mind 
magának  köszönhetem.  Maga  nyitotta  ki  Pandora  szelencéjét,  és  engedte  szabadjára  a 
reményeimet, a félelmeimet, a vágyaimat. Fogalma sincs, milyen az, ha valamit nagyon akar 
az ember, és a legkisebb esélye sincs arra, hogy valaha is elérje.

Rogan csak nézte Maggie-t, nézte hófehér bőrét és tűzvörös haját.
- Hogyne lenne fogalmam róla - szólt vigasztalóan, csendesen. - Miért nem mondta ezt 

el nekem már korábban?
Azzal  gyengéden  odalépett  Maggie-hez,  de  a  lány  mindkét  kezét  felemelte,  hogy 

elhárítsa a közeledését.
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- Ne, nem bírom elviselni, hogy ilyen kedves. Egyáltalán nem szolgáltam rá. Belátom, 
hiba volt  részemről,  hogy önző módon megléptem - ejtette  le megadóan a kezét.  -  Olyan 
egyedül éreztem, magam. Rettenetesen egyedül. És ez fájt a legjobban.

- Meghívhattam volna a családját is.
- Brianna úgysem tudott volna eljönni. És az apámat sem támaszthatja fel.
A  hangja  olyan  megtörten  csengett,  hogy  szinte  már  szégyellte.  -  Elfáradtam,  ez 

minden.  Kicsit  sok  volt  az  izgalom  mára.  Még  egyszer,  sajnálom,  hogy  leléptem,  és 
köszönöm mindazt, amit értem tett.

Rogan  ki  nem  állhatta  ezt  a  mesterkélt  udvariasságot.  Maggie  akkor  már  inkább 
tomboljon vagy sírjon. Nem tehetett mást, mint hogy hasonlóan kedvesen felelt.

- Az a fontos, hogy a bemutatónak sikere volt.
- Igen. - Maggie szeme elragadóan csillogott a tűz fényében. - Semmi más nem fontos, 

csak ez. Ha megbocsát, lepihennék - szólt, majd fölállt és elindult.
- Természetesen. Csak még valamit, Maggie. 
A lány visszafordult. Rogan ott állt a tűz előtt, a lángok aranylóan cikázó fényében.
- Igen?
- Én is ott  voltam az este.  Legközelebb gondoljon erre,  akkor talán nem lesz olyan 

magányos.
Maggie nem válaszolt.  Rogan már csak a ruhája suhogását hallotta,  amint felment  a 

lépcsőn, majd kattant a zár a szobája ajtaján.
Nézte  a  tüzet,  ahogy  a  farönkök  reccsenve  adták  meg  magukat  a  lángoknak.  Egy 

hirtelen  huzattól  füst  támadt,  a  fellobbanó szikrák  záporesőként  verődtek  neki  a  kandalló 
ellenzőjének, hogy aztán a kőre hullva kihunyjanak.

Rogan  gondolatai  egyre  Maggie  körül  kavarogtak.  Ugyanolyan  szeszélyes  és 
kápráztató, akár a tűz. Veszélyes és megfékezhetetlen.

S ő mégis reménytelen szerelemre gyúlt iránta.
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Tizedik fejezet

- Hogy érted azt, hogy elment? - lökte hátra a székét az íróasztaltól Rogan, és haragos 
tekintetével majd felfalta Joseph-et. - Ugye csak viccelsz, és ő itt van.

- Mondom, hogy elment. Egy órával ezelőtt megállt a képtárnál, és beugrott elköszönni. 
Megkért, hogy ezt adjam át neked - húzott elő zsebéből egy borítékot Joseph.

Rogan elvette tőle, és az íróasztalára hajította.
- Azt akarod mondani, hogy visszautazott Clare-be? A bemutató másnapján?
-  Igen,  és  szemlátomást  nagyon  sietett  -  piszkálgatta  zavartan  Joseph  az  arany 

fülbevalóját.  -  Azt  mondta,  csak  egy  pillanatra  jött  elköszönni,  aztán  átadta  a  levelet, 
megcsókolt,  és elrohant. Akár egy tornádó. Sajnálom, Rogan, ha tudtam volna, hogy te itt 
akartad marasztani, akkor visszatartom, még ha az életembe kerül is.

- Most már mindegy - ült vissza Rogan a székébe. - És milyen volt?
-  Türelmetlen,  űzött,  zaklatott.  Azt  mondta,  szeretne  már  otthon  lenni  és  dolgozni. 

Gondoltam,  eljövök  és  személyesen  számolok  be  a  történtekről.  Úgyis  erre  volt  dolgom, 
találkozóm van Fitzsimmons tábornokkal.

- Jól tetted, hogy idejöttél. Négyre én is a képtárban leszek. Tiszteltetem a tábornokot.
-  Ezt  majd csak akkor adom át neki,  ha megkötöttük az üzletet.  Mellesleg ötezerrel 

megemelte az ajánlatát a Behódolásra.
- De az nem eladó!
Amint  Jospeh becsukta  maga mögött  az  ajtót,  Rogan felemelte  az  asztalról  Maggie 

levelét.  Minden  munkát  feledve  felhasította  a  borítékot  ébenfa  nyelű  papírvágójával.  A 
vajszínű levélpapíron, amely a vendégszobájából származott, ott díszelgett Maggie csodaszép 
kézírása.

Kedves Rogan!
Képzelem,  mennyire  mérges rám, hogy ilyen hirtelen távoztam,  de nem tehettem 

mást.  Szörnyen  vágytam  rá,  hogy  otthon  legyek,  és  újra  dolgozhassam.  Nem  is 
mentegetőzöm  tovább,  inkább  mindent  hálásan  köszönök.  Biztos  vagyok  benne,  hogy 
akárcsak  engem,  magát  is  fűti  a  szenvedély,  de  én  igyekszem  elfojtani,  legalábbis 
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megpróbálom.  Kérem,  adja  át  üdvözletemet  a  nagymamának.  Időnként  igazán  eszébe 
juthatnék.

Maggie

Mielőtt  letette  volna,  Rogan  újra  átfutotta  a  levelet,  így  a  legjobb.  Mindketten 
boldogabbak lesznek, és nyugodtabban dolgoznak, ha Írország két távoli csücskében élnek. 
Legalábbis ő igen. Nehéz lehet az üzletre koncentrálni egy olyan nő mellett, akibe szerelmes 
az ember, és aki minden értelemben izgalomban tartja.

Ha szerencséje van, érzései az idővel és a távolsággal elhalványodnak majd.
- Így ni… - hajtotta össze a levelet, majd visszatette a borítékba. Tulajdonképpen örült, 

hogy Maggie visszautazott,  nagyvonalúan  időt  adva neki,  hogy rendezze  összekuszálódott 
érzéseit.

Az ördögbe is, csak ne hiányozna neki máris annyira!

Vörösen izzott az ég és tiszta volt, akár egy hegyi patak. Maggie a bejárati kis tornácon 
üldögélt, könyökét a térdére támasztva, és épp egy nagyot sóhajtott. A kertkapun és a lugason 
virágzó fuksziákon túl szeme elé tárult a hegyek és völgyek buja zöldje.

Egy szarka szökdelt a kerítésen, aztán felröppent, mint a nyíl, még az árnyéka is eltűnt a 
zöldben.

Murphy egyik tehene bőgött valahol, hamarosan megjött rá a válasz is. A lány valami 
zúgó  hangot  hallott  -  ez  csak  egy  traktor  lehetett  -,  és  a  kemencéje  kitartó,  tengerszerű 
morgását. Abban a percben begyújtotta, ahogy megérkezett.

A kert gyönyörűen ragyogott a vakító napfényben. Élénk piros begóniák keveredtek a 
későn virágzó tulipánokkal és a kecsesen ágaskodó szarkalábakkal. A rozmaring, a kakukkfű 
és a vadrózsák erős parfümszerű illata ott lengedezett a levegőben.

Dublin forgalmas utcái egyszeriben nagyon távolinak tetszettek.
Lent a völgyben, az úton egy piros furgon kapaszkodott dübörgő motorral felfelé, a ház 

irányában. Innen a távolból olyan aprónak látszott, mint egy játékautó.
Ideje  teázni,  állapította  meg  magában  elégedett  sóhajjal  Maggie.  Először  a  hangos 

ugatásra lett  figyelmes, majd a bokor suhogására, mely jelezte,  hogy a kutya elzavart  egy 
madarat.

- Hagyd szegényt, Con, te nagy hős! - hallotta meg Brianna hangját.
A  kutya  újra  ugatni  kezdett,  és  a  következő  pillanatban  máris  a  kertajtóra  ugrott. 

Boldogan lógatta ki a nyelvét, amikor megpillantotta Maggie-t.
- Eredj onnan! Azt akarod, hogy leszakadjon a kapu? Maggie, itt vagy? - torpant meg 

Brianna,  kezét  a kutya óriási  kobakjára  fektetve.  -  Nem is  tudtam,  hogy már hazajöttél  - 
üdvözölte mosolyogva a nővérét, s közben lenyomta a kertajtó kilincsét.

- Nemrég érkeztem…
Maggie nem menekülhetett  Concobar üdvözlése elől.  A kutya zabolátlanul nyaldosta 

mindaddig,  míg Brianna rá nem parancsolt,  hogy üljön le. Szót fogadott,  mancsát Maggie 
lábára fektette, mintha csak biztos akarna lenni benne, hogy nem megy el.

- Volt egy kis időm, gondoltam átjövök, és egy kicsit gondozom a kertedet.
- Igazán kedves tőled.
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- Hoztam egy kis kenyeret is, ma reggel sütöttem. Gondoltam beteszem a fagyasztódba - 
nyújtotta át a kosarat Brianna. Kissé kényelmetlenül érezte magát. Volt valami zavaró nővére 
hűvös tekintetében, kimért viselkedésében. - Milyen volt Dublin?

- Zsúfolt - hangzott a felelet, s közben Maggie letette maga mellé a kosarat a tornácra. 
Olyan  ínycsiklandó  illat  áradt  belőle,  hogy  a  lány  nem bírta  megállni,  felemelte  a  tiszta 
kendőt,  és  letört  egy  darabot  a  meleg  barna  kenyérből.  -  És  zajos  -  tört  le  egy  újabb 
kenyérdarabot,  majd  odahajította  a  kutyának.  Concobard  még  a  levegőben  elkapta  és 
egészben lenyelte. Te zabagép! - hajított neki erre egy újabb darabot. - Brie, hoztam neked 
valamit.

Maggie bement a házba, majd egy dobozzal és egy barnás borítékkal tért vissza.
- Igazán nem kellett volna hoznod semmit - szabódott Brianna, de érezte, hogy rosszul 

teszi. Kinyitotta hát a dobozt. - Ó, Maggie, hisz ez valami gyönyörű! Ilyen szépet még nem is 
láttam. - Brianna a fény felé tartotta a brosstűt, és gyönyörködve nézte, hogy csillog. - Nem 
kellett volna ennyi pénzt költened.

- A sajátomat költöttem - zárta le Maggie a vitát szigorú hangon. - Remélem, hordani 
fogod, és nem a kötényeden.

- Nem járok mindenhová kötényben- tette vissza óvatosan a tűt a helyére Brianna, majd 
a zsebébe csúsztatta a dobozt. - Köszönöm, Maggie, szeretném, ha…

- A másikat meg sem nézed? - Maggie jól tudta, minek örül a húga a legjobban, kíváncsi 
volt hát a hatásra.

Most sajnálta csak igazán, hogy nem vitte őt magával Dublinba, de most már nem volt 
értelme ezen rágódnia.

Brianna kíváncsian fürkészte nővére arcát,  de továbbra sem fedezett  fel  rajta  semmi 
ellágyulást.

- Hát jó, akkor lássuk! - kinyitotta a borítékot, és kihúzott belőle egy lapot. - Istenem! 
Ez nem lehet igaz! - Bármennyire tetszett is neki a kitűző, semmi sem volt ahhoz képest, amit 
a borítékban talált.  Ezt mindketten  tudták.  -  Receptek.  És milyen sok! Mennyi  finomság! 
Maggie, ez csodálatos! Hol szerezted őket? - harapdálta izgalmában az ajkát Brianna, és úgy 
vizsgálgatta a kézzel írt lapokat, mintha valami értékes kéziratra bukkant volna.

- Egy francia férfitól. Ő Rogan szakácsa.
-  Igazán  nagyszerű  ajándék  -  lépett  előbbre  Brianna,  hogy megölelje  a  nővérét,  de 

érzékelve Maggie hűvös tartózkodását, visszahátrált. - Mesélj, milyen volt.
- Minden simán ment. Igen sokan érdeklődtek a bemutató iránt. Rogan érti, hogyan kell 

felcsigázni  az  emberek  kíváncsiságát.  Volt  ott  minden,  zene,  pezsgő,  fehér  szmokingos 
pincérek, fantasztikus ételek.

- Gyönyörű lehetett. Maggie, olyan büszke vagyok rád!
Maggie tekintete hűvös lett.
- Tényleg?
- Hiszen tudod, hogy így van.
- Én csak azt tudom, hogy nem voltál mellettem. Pedig nagy szükségem lett volna rád.
Con panaszosan nyüszíteni kezdett, és hol Maggie-re, hol a gazdájára nézett.
- Tudod, hogy nem rajtam múlott.
- Senki sem tudott volna visszatartani, de ő bezzeg igen. Egyetlen estét, csupán ennyit 

kellett  volna  áldoznod  rám az  életedből.  Egyetlen  egy estét.  Teljesen  egyedül  voltam,  se 
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család, se barát, senki a szeretteim közül. Mert te őt választottad, cserbenhagytál engem, apát, 
még önmagad is.

- Ez nem választás kérdése.
- Minden választás kérdése. Hagytad, hogy kiöljön belőled minden érzést, mint ahogy 

apával tette.
- Kegyetlen vagy, Maggie!
- Igen, az vagyok. Anya nem mondta? Kegyetlen vagyok, megbélyegzett és elátkozott. 

De jól érzem magam a bőrömben. Bármikor inkább a poklot választom, mint hogy térdepelve 
imádkozzam Istenhez,  mint  te.  Magányos voltam hát,  de túléltem.  Úgy tudom, jó néhány 
munkámat sikerült eladni, néhány héten belül talán már a pénzt is megkapom.

-  Nem  akartalak  megbántani,  Maggie.  Tudod,  hogy  engem  nem  érdekel  a  pénz.  - 
Brianna hangjában is büszkeség érződött.

- De engem igen - csattan fel Maggie, és jól becsapta az ajtót.

Három napig egy lélek sem zavarta. A telefon meg sem szólalt, senki sem nyitotta rá az 
ajtót. Szinte minden percét a műhelyében töltötte, egyre csak formázta, finomította, üvegbe 
öntötte a fejében megszületett elképzeléseket.

Hiába  tartotta  Rogan  értékesnek  a  rajzait,  ő  továbbra  is  egyszerű  ruhacsipeszekre 
csíptetve  aggatta  fel  őket,  úgyhogy  a  műhely  sarka  lassan  olyan  volt  már,  akár  egy 
sötétkamra, mindenütt rajzok száradtak.

Maggie kétszer is megégette a kezét a nagy sietségben, egyszer annyira, hogy kénytelen 
volt abbahagyni a munkát, s egy kis elsősegélyben részesíteni önmagát. Most a székében ült 
és gondos aprólékossággal próbálta formába önteni az apacs melldíszről készített  vázlatát. 
Fárasztó, ugyanakkor roppant izgalmas vállalkozás volt. Bizony sokat kellett gyalogolnia a 
munkaasztal és az égetőkemence között, amíg a megfelelő színek és formák kialakultak.

A  nyitott  kemence  ajtaján  át  fehéren  izzó  lángok  csaptak  ki,  s  meleget  árasztottak 
maguk körül. Az agyondolgoztatott szellőztető úgy berregett, akár egy motor, de legalább a 
pára, szivárványt vonva a felületekre, az üvegekre - és nem a tüdejébe - csapódott le.

Már két napja mást sem csinált, csak vegyszerekkel kísérletezett, mint egy megszállott 
tudós,  és  nem  nyugodott,  míg  az  elképzelt  színt  ki  nem  keverte.  Egy  kis  réz  a  mély 
türkizkékhez, vas az aranysárgához, mangán a vöröses királykékhez. A legtöbb problémát, 
mint  az  üvegfúvóknak  általában,  a  vörös  szín  jelentette.  Maggie  éppen  most  is  ezzel 
próbálkozott, és ezt a vöröslő részt igyekezett két áttetsző üvegfal közé illeszteni. A tiszta szín 
eléréséhez  egy  kis  oldószerrel  elegyített  rezet  kevert  az  olvadékba.  Bár  mérgező  volt  és 
veszélyes,  nátriumcianid  bevonatot  alkalmazott  annak  megelőzésére,  nehogy  a  vörös 
megbarnuljon.

Kialakulóban volt az újabb réteg, ezután újra merítés, fújás, a buborék gyors forgatása 
következett. Aztán egy hosszú vaspálcával óvatosan leemelte a fúvópipáról a karamellaszínű 
buborékot.

A  fejére  kötött  selyemkendő  felfogta  a  halántékáról  lecsorduló  verejtékcseppeket, 
miközben újra merített az olvasztott üvegből, és megismételte az előbbi eljárást.

88



Újra és újra a kemencéhez lépett,  részben, hogy forrón tartsa az üveget,  ugyanakkor 
kivédje a magas hő hatására fellépő esetleges feszültséget, amelytől bármely üveg könnyen 
megpattanhat, és darabokra törhet, összetörve ezzel a művész szívét is.

Nehogy megégesse a kezét, vízzel locsolta a pipát, csupán a végét kellett forrón tartania.
A melldíszt olyan vékony üvegből tervezte, amelynek falán átszűrődik és megtörik a 

fény. Ehhez persze sokat kellett ide-oda járkálnia, a nyújtás, a megálmodott finom hajlatok 
kialakítása aprólékos, türelmes munkát igényelt.

Órákkal azután, hogy az első buborék megjelent, Maggie az izzó kemencébe tolta az 
üveget, és lecsippentette, a vaspálcáról.

Most, hogy már beállította  az időt és a hőfokot, keze mintha görcsbe rándult  volna, 
válla, nyaka elgémberedett, gyomra üresen korgott.

Elég volt,  hogy mindig konzervdobozból kaparásszon, igazán megérdemel  valami jó 
kiadós vacsorát és egy korsó sört O’Malley kocsmájában.

Maggie, aki annyira szerette a magányt, az egyedüllétet, maga sem értette, miért, most 
egyszeriben társaságra vágyott. Már három napja ki sem mozdult otthonról, nem váltott szót 
senkivel, csupán Briannával. Vele is csak röviden és meglehetősen ingerülten.

Utólag már sajnálta, hogy meg sem próbálta megérteni, milyen nehéz helyzetben van a 
húga. Egy törékenynek bizonyult házasság szerencsétlen második gyermekeként mindig két 
malomkő között őrlődött. Ahelyett, hogy Maggie a torkának ugrott, meg kellett volna értenie 
túlzott aggódását az anyja iránt. El kellett volna mesélnie, amit Christine Sweeneytől hallott. 
Vajon Brianna mit szólna hozzá?

De hát  még ráér  vele.  Most  semmire  sem vágyott  úgy,  mint  hogy a  barátai  között 
legyen, egy tál meleg étel és egy korsó hideg sör társaságában. Talán így megfeledkezik a 
munkájáról, és arról, hogy már jó ideje nem hallott semmit Roganről.

Kellemes  nyáreste  volt,  és  minthogy Maggie szerette  volna megmozgatni  az  izmait, 
felpattant a biciklijére, és nekiindult a hárommérföldes útnak, amely a faluba vezetett.

Nyáron ilyenkor még világos volt, a nap javában ragyogott az égen, és nemigen vesztett 
erejéből.  Az  emberek  még  vacsorájuk  végeztével  is  kint  dolgoztak  a  földeken.  A 
kacskaringós, szűk utat közvetlenül mindkét oldalról magas sövények szegélyezték, úgyhogy 
Maggie-nek az az érzése támadt, mintha valami illatos alagúton vágna keresztül.

Keményen tekerte a pedált, nem mintha sietett volna, inkább csak élvezte a sebességet, 
egy-kettőre  kijutott  hát  a  sövény  alagútból,  és  elétárult  a  völgy  a  maga  lélegzetelállító 
szépségében.

Egy  pajta  bádogtetején  megcsillanó  napsugár  visszaverődő  fénye  szinte  teljesen 
elvakította. Az út kissé szelídült, már nem volt annyira göröngyös, talán ki is szélesedett, a 
lány mégis lassított, hogy élvezze az enyhítő esti fuvallatot és a kései napfényt.

Mohón  szívta  magába  a  lucerna,  a  frissen  kaszált  fű  édes  illatát.  Lassan  kezdett 
lehiggadni, a mániákus munkaláz és nyughatatlanság, amely feszítette, amióta csak hazatért, 
kissé alábbhagyott.

Az utat hamisítatlan falusi házak szegélyezték, az udvarokon száradó ruhák, játszadozó 
gyerekek. Aztán romos kastélyok következtek.  Az évszázados szürke kövek - kísértetekről 
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szóló legendáktól övezve - még mindig méltóságot sugároztak, eleven hagyatékaként egy még 
mindig létező életformának.

Maggie bekanyarodott,  szeme elé tárult  a folyó ezüstösen csillogó szalagja,  amely a 
völgyből a falu felé kanyarodott.

A házak mind sűrűbben simultak egymáshoz, és egyre gazdagabb külsőt öltöttek, bár az 
újonnan  épültek  némi  keserűséggel  töltötték  el  Maggie-t.  Túlságosan  szögletesnek, 
jellegtelennek  és  rikítónak tetszettek  egy művész  szemének.  Csupán a  buján virító  kertek 
ellensúlyozták némiképp a csúfságukat.

Az utolsó kanyar egyenesen a faluba vezetett. Sorra követték egymást a hentesbolt, a 
patika,  O’Ryan kis vegyesboltja  és a takaros kis  hotel,  amely egykoron a nagyapjáé volt. 
Maggie csak nézte az épületet, és megpróbálta elképzelni, milyen lehetett, amikor anyja még 
gyerekként szaladgált e falak között. Christine Sweeney elmondása szerint bájos volt, angyali 
hanggal megáldva.

Ha ez igaz, akkor miért nem harsant soha zeneszó a házukban? Miért nem hangzott el 
egyetlen árva utalás sem Maeve énekesi múltjára?

Ennek a végére jár, határozta el magában Maggie. Jobb helyet pedig alig talál e célra, 
mint O’Malley kocsmája.

Amint  biciklijét  a  járdaszegélyhez  kormányozta,  egy  turistáskodó  családra  lett 
figyelmes.  Gyalog  bóklásztak,  önfeledten  videóztak,  szemmel  láthatóan  élvezték,  hogy 
megörökíthetnek egy hamisítatlan ír falut.

A nő ügyes kis kameráját nevetve a férjére és két gyermekére irányította. Valószínűleg 
Maggie is belesétálhatott a képbe, mert a nő lelkesen integetni kezdett feléje.

- Jó estét, miss.
- Magának is.
Hogy megőrizze a tekintélyét, Maggie még akkor is visszatartotta a nevetést, amikor a 

nő a férje fülébe súgta:
-  Na,  mit  szólsz  a  kiejtéséhez?  Kérdezz  tőle  valamit,  John!  Szeretnék  minél  több 

felvételt készíteni róla.
-Bocsánat, de…
Végül is, a turisták nem ártanak senkinek, gondolta Maggie, és belement a játékba. - 

Segíthetek valamiben?
- Ha lenne olyan kedves! Éppen azon tűnődünk, hol kaphatnánk be valamit. Nem tudna 

ajánlani egy helyet?
- Már hogyne tudnék. - Annyira látszott rajtuk az elragadtatás, hogy Maggie egy kis 

nyugati akcentussal fűszerezte a beszédét. - Ha valami egészen különleges helyet akarnak, hát 
csak hajtsanak tovább az úton,  és vagy tizenöt  perc múlva  elérik  a  vendéglők királyát,  a 
Dromoland Castle-t. A pénztárcájuk ugyan alaposan megsínyli, de isteni ételeket fognak enni, 
az biztos.

-  Attól  tartok,  nem  vagyunk  úgy  öltözve  -  aggályoskodott  az  asszony.  -  Valami 
egyszerűbb helyre gondoltunk, itt a faluban.

- Ha szeretik a hamisítatlan kocsmai hangulatot - pislantott a két gyerekre, akik olyan 
tágra nyílt szemmel bámulták, mintha egyenesen egy fénylő repülő csészealjból lépett volna 
elő -, akkor javasolni tudom O’Malley kocsmáját. A rósejbnije van olyan jó, mint bárhol a 
világon.
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-  Hasábburgonya,  tudjátok  -  fordította  le  az  asszony.  -  Csak  ma  reggel  érkeztünk 
Amerikából  -  magyarázta  Maggie-nek.  -  Tudja,  nemigen  ismerjük  a  helyi  szokásokat. 
Kiskorúakat például beengednek a kocsmába?

- Ez Írország. Itt  a gyerekeket szívesen látják, mindig és mindenhol. Tessék, ott van 
O’Malley  kocsmája  -  mutatott  Maggie  egy alacsony,  sötétre  vakolt  épületre.  -  Magam is 
odatartok. Szívesen fogják látni önöket vacsorára.

- Köszönjük - mosolygott rá kedvesen a férfi, a gyerekek továbbra is csak bámulták, az 
asszony pedig még mindig az arca előtt tartotta a kameráját. - Feltétlenül kipróbáljuk.

- Akkor hát jó étvágyat, és további jó pihenést! - fordított hátat nekik Maggie, és néhány 
lépéssel O’Malley kocsmájához sétált. Odabenn sötét volt a hatalmas füsttől, mindenfelé sült 
hagyma és sör illata terjengett.

- Mi újság, Tim? - telepedett Maggie a pulthoz.
-  No,  nézd  csak,  ki  van  itt!  -  vigyorgott  rá  Tim,  miközben  egy korsó Guiness-szel 

foglalatoskodott. - Hát veled mi van, Maggie?
-  Jól  vagyok,  de  most  éppen  éhes,  mint  egy  farkas.  -  Üdvözölt  egy  párt,  egy 

zsebkendőnyi  asztalnál  foglaltak  helyet,  éppen mögötte,  és  még két  fickót,  akik szintén a 
pultot  támasztották egy-egy korsó társaságában.  - Készíttetnél  nekem egy steaket,  kis  sült 
krumplival? De addig is adj egy korsó Harpot!

- Halljuk, mi volt Dublinban? - tolta Maggie elé a sört Tim, miután hátrakiabálva feladta 
a rendelést.

- Szívesen elmesélem - könyökölt a pultra a lány, és már dőlt is belőle a szó. Eközben 
megérkezett az amerikai család is, és asztalhoz ült.

-  Pezsgő  és  libamáj?  -  csóválta  meg  elismerően  a  fejét  Tim.  -  Nem álmodtál?  És 
mindenki azért volt ott, hogy az üvegjeidet csodálja? Apád igazán büszke lenne rád, Maggie.

- Tudom - szippantotta be a lány mélyen az elé tett étel illatát. - Az igazat megvallva, 
szívesen elcseréltem volna a libamájat a te steakedre.

- A mi lányunk vagy, Maggie - tört fel tiszta szívből a nevetés Timből.
- Képzeld, a patronálóm nagyanyja és az én O’Reilly nagyanyám barátnők voltak.
- Ezt komolyan mondod? - kérdezte elcsodálkozva Tim. - Milyen kicsi a világ!
- Bizony az - bólogatott Maggie, mintha csak úgy véletlenül hozta volna szóba a dolgot. 

Galwayben született, és még gyerekkorukból ismerték egymást. Évekig leveleztek, még jóval 
azután is, hogy a nagymama ideköltözött.

- Ez igazán szép. Hiába, a régi barát aranyat ér.
-  A nagymama beszámolt  neki  a  szállodáról,  a  családról,  meg mindenféléről,  s  tett 

valami említést arról is, milyen volt, amikor anya énekelt.
- Az bizony már jó régen volt - kapott fel Tim egy poharat, és elmerengve törölgetni 

kezdte.  - Te még meg sem születtél.  Most,  hogy így visszagondolok,  a vége felé,  mielőtt 
végleg abbahagyta volna, még itt, ebben a kocsmában is énekelt.

- Itt? Te hallottad őt énekelni, ebben a kocsmában?
- De még mennyire! Nagyon kellemes hangja volt. Járta az országot, vagy tíz évig alig 

láttuk.  Aztán  egy időre  hazajött.  Úgy rémlik,  mintha  Mrs.  O’Reilly  éppen megbetegedett 
volna, és megkértem anyádat, hogy egy-két estére ugorjon be helyette. Ha nem vagyunk is 
Dublinban vagy Corkban, még csak Donnegalben sem, ahol fellépett.

- Tényleg fellépett? Tíz éven át?
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-  Hát nem tudom, eleinte  biztos elég sokszor.  Ahogy így visszagondolok rá,  Maeve 
nyughatatlan  teremtés  volt.  Nem elégítette  ki,  hogy  az  ágyneműt  cserélgesse  egy  vidéki 
szállodában. És ezt éreztette is mindenkivel - hunyorgott kedvesen Tim, hogy ezzel kihúzza 
mondandója méregfogát.  -  Mindenesetre  egész jól  ment  neki,  amikor  hazajött  és  fellépett 
nálunk. Akkor aztán ő és Tom… Nos, elég volt egymásra nézniük, amint apád belépett, és 
meghallotta énekelni Maeve-t.

- És miután összeházasodtak - próbált óvatosan fogalmazni Maggie - soha többé nem 
énekelt?

- Nem is tudom. Olyan rég volt, hogy már teljesen elfelejtettem.
Maggie gyanította, hogy az anyja bezzeg nem felejtette el, és soha nem is fogja. Vajon ő 

mit  érezne,  ha  egy  hirtelen  fordulat  következne  be  életében,  és  fel  kéne  hagynia  az 
üvegkészítésse?  Minden  bizonnyal  mérhetetlen  haragot,  szomorúságot  és  sértettséget. 
Lepillantott a kezére, és elképzelte, mi lenne, ha ez a két kéz soha többé nem alkothatna. Mi 
lenne, ha most, hogy végre hírnévhez jut, hirtelen megfosztanák minden további sikertől.

Ha nem tudta is megbocsátani anyjának a mögöttük álló borzalmas éveket,  legalább 
rájött  sok  mindennek  az  okára.  Időre  volt  szüksége,  hogy  megeméssze  a  hallottakat,  és 
Briannával is feltétlenül beszélni akart. Szórakozottan belekóstolt a sörébe, és megpróbálta 
összeilleszteni  a  két  nő  képét;  anyjáét,  aki  volt,  és  akivé  lett.  Mennyi  mindent  örökölt 
mindkettőjüktől!

- Láss már hozzá a steakhez, ne csak gyönyörködj benne! - parancsolt rá Tim, és egy 
újabb korsót helyezett a pultra.

-  Igenis  -  vágta  rá  engedelmesen  Maggie,  és  hogy  nyomatékot  adjon  a  szavainak, 
jóízűen bekapott egy nagy falatot.

A kocsmában, mint mindig, meghitt, családias légkör uralkodott. Majd holnap leporolja 
a régi álmokat megörökítő filmet, határozta el magában.

- Tim, adnál még egy sört nekem?
- Persze, máris - felelt a kocsmáros, s közben odaintett az újabb látogató felé. - Úgy 

látszik, ma mindenki előkerül. Hol az ördögben voltál ilyen sokáig, Murphy?
- Csak nem azt akarod mondani, hogy hiányoztam? - ült le Murphy Maggie mellé, amint 

megpillantotta a lányt a pultnál. - Remélem, nincs kifogása az ünnepeltnek ellenem.
- Nem bánom, most az egyszer ideülhetsz.  Szóval, mikor kezdesz végre udvarolni a 

húgomnak? - mosolygott a jövevényre Maggie.
Sokszor elhangzott már ez az ugratás, de mindannyiszor megnevettette a vendégeket.
- Jól tudod, hogy csak téged imádlak - sóhajtott Murphy, és beleivott Maggie sörébe.
- Azt tudom, hogy nagy szélhámos vagy - kapott a korsó után Maggie.
Murphy jóképű, vállas fickó volt, bőre széltől és naptól cserzett. Sötét haja fürtökben 

göndörödött a gallérjára és a fülére, szeme kéken ragyogott, akár az a kobaltkék váza ott az 
üzletében.

Igaz,  hogy  nem olyan  finom  modorú,  mint  Rogan.  Volt  benne  valami  a  cigányok 
nyersességéből, de a szíve olyan nyílt és nyájas, mint imádott szülőföldje. Murphy majdnem 
olyan volt Maggie számára, mintha a bátyja lett volna.

- Akár holnap elvennélek - jelentette ki a férfi, hogy mindenki jól hallja a kocsmában, s 
csak az amerikaiak fogadták értetlenül a harsány örömujjongást. - feltéve, ha igent mondanál.
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- Azt ugyan várhatod, a magadfajta nem az esetem, de ha akarod, úgy megcsókollak, 
hogy  megemlegeted!  -  És  ahogy  ígérte,  szájon  csókolta  Murphyt,  hosszan  és  hevesen. 
Mindenki hátrahőkölt és elképedt arcot vágott. - Hiányoztam, ugye? - faggatózott Maggie.

- Egy cseppet sem. Egy korsó Guinnesst, Tim, és ugyanezt a kis ünnepeltünknek - kérte 
a férfi, s közben elcsent egy sült krumplit. - Hallottam, hogy megjöttél.

- Ezek szerint találkoztál a húgommal? - kedvetlenedett el kissé Maggie.
- Mondom, hallottam, hogy megjöttél! - ismételte nyomatékkal Murphy. - A kemencéd 

hangja elárulta.
- Aha.
- A húgom küldött néhány újságkivágást Corkból.
- Igazán? Hogy van Mary Ellen?
- Nagyszerűen.  A férje  és a gyerekek is  remekül  vannak.  -  Tim közben előkotort  a 

zsebéből  két  gondosan  összehajtogatott  újságlapot.  -  Tessék!  „Egy  clare-i  művész  sikere 
Dublinban”  -  kezdte  olvasni  fennhangon.  „Margaret  Mary  Concannon  a  Worldwide 
Képtárban megrendezett vasárnap esti bemutatójával elkápráztatta a művészvilágot.”

- Mutasd, hadd lássam! - kapta ki Maggie a lapot Murphy kezéből. - „Miss Concannon 
kézi üvegfúvó üvegszobraival és rajzaival egyaránt nagy sikert aratott a megjelentek körében. 
Az apró kis művész...” - Még hogy apró! - kelt ki magából a lány.

- Add vissza! - próbálta Murphy visszaszerezni az újságot, és hangosan tovább folytatta. 
- „Az apró kis művész igazán kivételes tehetségű és elragadó jelenség.” Ez mind te lennél? - 
nézett  a  lányra,  majd  folytatta.  -  „A  zöld  szemű,  vörös  szépség  munkáival  teljesen 
elkápráztatta  a  művészet  szerelmeseit.  A  világhírű  képtár,  a  Worldwide  kivételes 
szerencsének tartja, hogy bemutathatta Miss Concannon munkáit.”

„- Azt hiszem ez a mostani bemutató csak kezdete egy igen magasra ívelő karriernek - 
nyilatkozta  Rogan  Sweeney,  a  Worldwide  igazgatója.  -  Személy  szerint  is  igazán  nagy 
megtiszteltetésnek tartom, hogy bemutathattam Miss Concannont a világnak.”

- Tényleg ezt nyilatkozta? - kapott Maggie újra az újságcikk után, de Murphy a magasba 
emelte a lapot.

- Itt áll feketén-fehéren. De engedd, hogy befejezzem, mindenki kíváncsi rá.
És  valóban,  a  kocsmára  szinte  templomi  csend  borult.  Minden  szem  Murphyre 

szegeződött, aki a felolvasás végéhez közeledett.
- „A Worldwide azt tervezi, hogy az elkövetkező esztendőben Miss Concannon egyes 

munkáit a világ más országaiban is kiállítja, míg egy másik állandó gyűjtemény Dublinban 
kap helyet.” - Murphy elégedetten a pultra dobta az újságot, Tim már kíváncsian nyújtotta a 
nyakát, hogy ő is szemügyre vehesse a cikket.

- Egy kép is van hozzá - hajtogatta szét a második lapot. - „A művésznő a kiállított 
üvegek társaságában.” Na, ehhez mit szólsz, Maggie?

Maggie-ből hatalmas sóhaj tört fel.
- Mi mást mondhatnék, mint hogy meghívom a barátaimat, mindenki a vendégem! - túrt 

bele mosolyogva hajába.

- Olyan csendes vagy, Maggie Mae.
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E  megszólítás  hallatán  Maggie-t  jóleső,  meleg  érzés  töltötte  el.  Apja  nevezte  így 
egykoron.  Murphy  kocsijában  valahogy  otthon  érezte  magát,  biciklije  a  padlón  hevert,  a 
motor, mint Murphy legtöbb járgányáé, elégedetten dorombolt, akár egy jól tartott macska.

-  Azt  hiszem,  egy  kicsit  becsíptem,  Murphy -  nyújtózott  nagyot  a  lány  sóhajtva:  - 
Esküszöm, kellemes érzés!

-  Megszolgáltad.  -  Maggie  több  volt,  mint  kótyagos,  ezért  is  tette  Murphy  a  lány 
biciklijét a kocsiba, még mielőtt ellenkezni kezdhetett volna. - Mindannyian igazán büszkék 
vagyunk rád, és ezentúl én is jobban megbecsülöm azt a palackot, amit tőled kaptam.

-  Az  egy  váza,  már  mondtam,  nem  palack.  Mindenféle  szép  ágaknak,  meg 
vadvirágoknak.

Ugyan  ki  hozna  vadvirágokat  a  házába,  de  nem  ez  volt,  ami  most  Murphyt 
foglalkoztatta.

- Szóval, visszamész Dublinba?
- Magam sem tudom, egy ideig biztos nem. Egyébként is, ott nem tudnék dolgozni, 

márpedig ez az, amit a leginkább szeretnék. Akár most, azonnal. - Maggie komoran nézte a 
bozótost, amely ezüstösen csillogott a felkelő hold fényében. -Tudod, soha nem viselkedett 
úgy, hogy azt valami nagy megtiszteltetésnek érezhettem volna.

- Tessék?
-  De  nem ám,  csak  én  éreztem megtiszteltetésnek,  hogy  újra  és  újra  hajlandó  volt 

megszemlélni  a  munkáimat.  A  nagy  és  tekintélyes  Sweeney  felkarolta  a  szegény,  kis, 
gondokkal küszködő művészt, lehetőséget ad neki, hogy hírnévre és pénzre tegyen szert. De 
hát kértem én akár egyiket is, Murphy? Erre keresem a választ. Akartam én valamelyiket is? 
Murphy  jól  ismerte  ezt  a  harcias,  egyszerre  támadó  és  védekező  hangot,  ezért  hát  csak 
óvatosan válaszolt.

- Nem tudom megmondani, Maggie. De tényleg nem szeretnéd?
- Persze, hogy szeretném. Hát úgy nézek én ki, mint akinek csak annyi esze van, mint 

egy bolhának? De a kérdés az, hogy kértem-e. Hát nem kértem. Soha semmit sem kértem tőle, 
kivéve azt az egyet, amikor legelőször nálam járt, hogy hagyjon békén. És talán megtette? - 
kulcsolta össze a kezét a mellén a lány. - Csúful rászedett, Murphy, maga az ördög sem lehet 
ennyire agyafúrt és ravasz.

A férfi lebiggyesztette az ajkát, s közben finoman fékezett a kapunál.
- Hogy döntesz hát, visszamész?
- Nem. És ez a legborzasztóbb az egészben. Pontosan azt szeretném, amit ő, annyira, 

hogy az már fáj. Ugyanakkor azt sem szeretném, ha a dolgok megváltoznának körülöttem. Ez 
itt a bökkenő. Szeretném, ha továbbra is békén hagynának, nyugodtan dolgozhatnék, és csak 
úgy lennék. Nem tudom, sikerül-e mindkettőt megvalósítanom.

-  Te annyit  valósítasz  meg,  amennyit  csak akarsz,  Maggie.  Túlságosan konok vagy 
ahhoz, hogy kevesebbel beérnéd.

Maggie nagyot nevetett és futólag megcsókolta a férfit.
- Imádlak, Murphy. Gyerünk a mezőre, táncoljunk egyet a holdfényben!
Murphy nevetve a lány hajába túrt.
- Inkább beviszem a biciklidet, és téged meg ágyba duglak.
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- Egyedül is boldogulok - kászálódott ki a furgonból a lány, de Murphy gyorsabbnak 
bizonyult. Kiemelte Maggie biciklijét a kocsiból, az útra. - Köszönöm, hogy hazakísért, Mr. 
Muldoon.

- Megtiszteltetésnek vettem, Miss Concannon. Irány az ágy!
Maggie áttolta a biciklijét a kertkapun, és közben tisztán hallotta, hogy Murphy dalra 

fakadt. A kertben egy pillanatra megállt, és hallgatta, amint az erőteljes, nyájas tenor hang 
betöltötte az éjszaka csendjét, majd egyre halkulva végleg elcsendesedett.

„Magányosan állok a hullámok mosta parton, 
a zsúfolt teremben egymagám vagyok. 
Minden zsong, tajtékok csapnak arcon, 
de szívem, ki tudja, méné csavarog.”

Maggie elmosolyodott, és gondolatban folytatta.

Messze szárnyal, legyen nap vagy éj, 
az eltűnt idő és boldogság felé.

Jól ismerte. Slievenamon balladáját,  A hegyek asszonyát. Ha nem is magaslaton állt, 
átérezte a dal hangulatát. A dublini kiállító terem valóban vidáman zsongott, az ő szíve mégis 
valahol máshol járt. Magányos volt. Nagyon magányos.

Biciklijével megkerülte a házat, de nem ment be, inkább megfordult.  Igaz, hogy egy 
kicsit szédült, és kissé bizonytalanul állt  a lábán, de nem volt szíve ilyen szép éjszakán az 
ágyba bújni. És ráadásul egyedül.

De mindegy volt, hogy ivott vagy nem, nappal volt vagy éj, soha nem tévesztette el a 
mezőre vezető utat. A mezőre, amely egykor az övék volt.

Valahol  egy  bagoly  huhogott,  és  a  fű  is  megzörrent,  valamilyen  éjszakai  állat 
portyázhatott,  vagy  keresett  magának  menedéket.  Az  égen  ott  világított  a  telihold  hideg 
fényével, mint egy világítótorony a csillagok tengerében. Az éj titokzatosan suttogott Maggie 
körül.

Ez, igen, ez az, amire annyira vágyott. Amire olyan nagy szüksége volt, mint a levegőre. 
És  ez  nem  volt  más,  mint  a  magány  dicsősége.  A  végtelenül  zöldellő  mező  ezüstösen 
csillogott a hold és a csillagok fényében, a távolban, Murphy konyhájából sápadt lámpafény 
szűrődött ki.

Eszébe  jutott,  amikor  kislány  korában  apjával  sétálgattak  errefelé,  s  ahogy  a  kis 
gyermekkezek a felnőttébe kapaszkodtak. Az apja ilyenkor soha nem a szántásról, vetésről 
beszélt, hanem az álmairól. Az álmairól, amelyeket soha sem sikerült megvalósítania.

Annál szomorúbb, hogy anyjának viszont egy darabig igen, csakhogy aztán neki is újra 
szertefoszlott valamennyi álma. Maggie lassan kezdte belátni ezt.

Milyen lehet,  ha az ember  már egyszer  a markában érez valamit,  és  aztán  az egész 
kisiklik a kezéből? Méghozzá mindörökre.

Hát nem ez az, amitől ő is retteg?
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Hanyatt  feküdt  a  fűben,  feje  zúgott  az  italtól  és  az  álmoktól.  A  csillagok  angyali 
táncukat járták, fentről, akár egy ezüst tallér, lenézett rá a hold. A levegő fülemüle dalától volt 
édes körülötte. Ez az éjszaka egyedül az övé volt, csak az övé.

Arcára mosoly ült, lehunyta a szemét és elaludt.
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Tizenegyedik fejezet

A tehén ébresztette fel. Az óriás, vizenyős szempár kíváncsian vizslatta a fűben heverő, 
összekuporodó, alvó alakot. Fejében aligha járhattak más gondolatok, mint hogy telerakja a 
bendőjét,  és  hogy megfejjék.  Egyet-kettőt  horkantott,  Maggie arcába fújt,  majd  legelészni 
kezdett.

- Úristen, mi ez a hang?
Maggie feje úgy lüktetett, akár egy dobszóló, s ahogy áthemperedett a másik oldalára, 

kissé a tehén mellső lábának ütközött, erre aztán felnyitotta fáradt, kipirosodott szemét.
- Édes Istenem!
Kiáltása  úgy  visszhangzott  benne,  mint  valami  harangzúgás,  annyira,  hogy  kezével 

befogta  a  fülét,  nehogy a  feje  szétrobbanjon.  A tehén legalább  úgy meglepődött,  mint  ő, 
felbőgött és kíváncsian forgatta szemét, mintha azt kérdezné: Hát te mit keresel itt? Maggie, a 
kezét továbbra is a fülére szorítva, a térdére hajtotta a fejét.

- Tényleg, mit  keresek itt? - mondta ki hangosan. S amikor visszahuppant a fűbe, a 
tehénnel  kétkedve  bámulták  egymást.  -  A legszívesebben  aludnék  egy  nagyot  -  fedte  be 
kezével a szemét, szánalmas védekezésül az őrjítő másnaposság ellen. - Így jár az, aki többet 
iszik a kelleténél.  Ha nem bánod, egy darabig még elüldögélnék,  amíg erőt gyűjtök, hogy 
talpra tudjak állni.

A tehén rábámult, majd közönyösen legelészett tovább.
Maggie meleg, napfényes, hangokkal teli hajnalra ébredt. A traktorzúgás, kutyaugatás, a 

madárdal ott zsongott még mindig kissé kótyagos fejében.
- Csodálatos dolog ájultán heverni egy mezőn, ahogy részeg csavargók szoktak.
Maggie  feltápászkodott,  kissé  kinyújtózott,  majd  nagyot  ásított.  Megmozgatta 

elgémberedett tagjait, és körbehordozta a tekintetét a tájon.
Mindenfelé  tehenek  legelésztek,  de  rá  sem  hederítettek  az  odatévedt  látogatóra. 

Távolabb felsejlettek a helybeliek által Druida Oltárának nevezett dolmen évezredes szürke 
kőtömbjei.  Minden eszébe jutott,  a búcsú Murphytől,  a fiú  egyre halkuló  éneke,  amely  a 
fejében zsongott, amikor heverészve a holdat bámulta.

És amit álmodott, most hirtelen életre kelt benne, olyan lélegzetelállítóan tisztán látta 
maga előtt, hogy meg is feledkezett hasogató fejfájásáról, elmerevedett izmairól.

A fénylő hold, mely úgy lüktetett, akár egy emberi szív, hideg fényével elárasztott eget 
és földet.  Aztán izzani  kezdett,  és  megtelve  színekkel,  előbb vöröseskékre,  aztán vörösre, 
majd  aranyra  váltott.  Olyan  gyönyörű  volt,  hogy  Maggie  még  álmában  is  könnyezett  a 
látványától.
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Kinyújtotta a karját, egyre magasabbra és magasabbra, míg csak meg nem érintette a 
holdat. Sima volt és hideg. És ebben a különös közegben megpillantotta önmagát, és mélyen, 
valahol ott az úszó színeknek a mélyén, ott rejtőzött a szíve.

A  fejében  örvénylő  látvány  most  újra  megelevenedett,  s  már  nem  a  másnaposság 
szüleménye  volt.  E  látványtól  űzötten  hazarohant,  maga  után  hagyva  mezőt,  legelésző 
teheneket, madáréneket.

Egy órán belül már a műtermében dolgozott, hogy azt, amit látott, mielőbb valóssággá 
formálja. Nem volt szüksége vázlatra, hiszen minden annyira élénken rögzült a fejében. Nem 
evett semmit, de nem is érzett éhséget. A felfedezés izgalmában, amely egész testét átjárta, 
elkészítette az első merítést.  A márványlapra öntötte,  hogy megdermedjen,  és kicentírozta. 
Aztán levegőt fújt bele. Amikor az anyag újra felforrósodott és folyékonnyá vált, Maggie a 
forró buborékot színes üvegporban meghengergette, irizálta. Újra a tűzbe mártotta mindaddig, 
míg a szín teljesen bele nem olvadt az üveg falába.

Újra  és  újra  megismételte  az  eljárást,  merítés,  hevítés,  fújás,  színezés.  Egyre  csak 
forgatta a pipát, egyszerre harcolva a nehézségi erővel és szolgálatába is állítva azt.

Aztán a lágy üveget a pipáról a vaspálcára emelte, és a kemencébe mártva felhevítette. 
Egy  benedvesített  pálcát  tartott  szorosan  a  készülő  üveg  szájához,  hogy  a  keletkező  gőz 
hatására az üveg mérete megnőjön.

Minden energiájára szüksége volt. Tudta, hogy a víz spriccelni fog. A nyomás pedig 
könnyen szétvetheti az üveg falát. Ilyenkor jól jönne egy segéd, egy másik kéz, mely odaadja 
a szerszámokat, újabb és újabb üveget merít, de ő világ életében egyedül dolgozott.

Maggie dünnyögött magában, miközben csak rótta a köröket a kemence, a munkapad és 
a széke között.

A nap egyre magasabban járt, betűzött az ablakon, fénykoronát vonva a feje köré.
Ez a látvány fogadta Rogant, amikor belépett az ajtón. A lány ott ült a székén, kezében 

szivárványszínű gömb, feje körül táncoló napsugarak.
Maggie csupán egy éles pillantásra méltatta a férfit.
- Kapja le gyorsan a zakóját és a nyakkendőjét. A két kezére van szükségem.
- Tessék?
- A két kezére van szükségem. Csak tegye pontosan azt,  amit  mondok, és maradjon 

csendben!
Rogan egyáltalán nem volt biztos benne, hogy képes lesz rá. Ritkán szokott elképedni, 

de  most,  a  lángok  és  a  beszűrődő  napsugarak  fényében  Maggie  úgy  ült  ott,  mint  egy 
szenvedélytől izzó istennő, aki éppen egy új világot teremt. Rogan letette a táskáját és kibújt 
zakójából.

- Ezt tartsa egyenesen - hangzott Maggie utasítása -, és forgassa a pálcát,  ahogy én! 
Látja? Lassan, de folyamatosan.  Nehogy rángassa vagy megálljon,  mert  megölöm. Most a 
díszítés jön.

Rogant annyira meglepte, hogy Maggie így megbízik benne, hogy szó nélkül leroskadt a 
lány székébe. A pipa átforrósította a kezét, és nehezebb is volt, mint gondolta. Most Maggie 
kezével átfogta az övét, amíg meg nem érezte, hogy Rogan átvette a ritmust.

- Ne álljon le vele! - figyelmeztette nyomatékosan, majd a kemencéhez lépett és újabb 
üveget merített a díszítéshez.
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- Látja, hogy csináltam? Azt szeretném, ha legközelebb már maga csinálná. - Amint az 
üveg fala meglágyult, Maggie fogta a tüskéket és mélyen az üvegbe nyomta.

-  Most  maga  jön!  -  Átvette  Rogantől  a  fúvókát,  és  tovább  dolgozott.  -  Le  tudom 
nyesegetni, ha túl sokat merítene.

Rogan a kemencéből áradó melegtől alig kapott levegőt. A fúvókát a folyékony üvegbe 
merítette, és Maggie rövid és velős utasításait követve megforgatta benne. Elnézte, amint a 
folyékony üveg megkapaszkodott, és alágördült, akár egy forró könnycsepp.

-  Most  jobbról  kerülje  meg  az  asztalt,  és  jöjjön  felém.  -  Maggie  a  férfi  elé  ment, 
felkapott egy csipeszt, és menet közben ellenőrizte a.pálcát.

Többször egymás után megismételték az eljárást,  miközben üvegre üveg, színre szín 
rétegeződött. Amikor úgy érezte, hogy kialakult a megfelelő belső, a lány újrafújta az egészet, 
hogy gömbformát nyerjen.

Végül  kialakult  egy  tökéletes  focilabda  nagyságú  golyóbis.  Az  áttetsző  üveggolyót 
belülről  szinte szétvetették a színek és belső formák, mintha vérzett  és lüktetett  volna. Ha 
Rogan eléggé fantáziadús lenne, azt mondhatná, hogy az üveg élt és lélegzett, akárcsak ő. A 
gömb közepén az örvénylő színek bámulatosán élénken ragyogtak, hogy azután az üveg falára 
kúszva a legfinomabb színárnyalatokba olvadjanak.

Álmok, gondolta Rogan. Üveggömbbe zárt álmok.
- Adja ide a ráspolyt - csattant Maggie hangja.
- Micsodát?
-  A  ráspolyt,  az  ördögbe  is!  -  lépett  a  lány  az  azbesztborítású  asztal  felé. 

Nekitámasztotta a vaspálcát egy fa satunak, és úgy nyújtotta Rogan felé a kezét, mint egy 
sebész, amikor szikét kér. Rogan belecsapta a tenyerébe a ráspolyt.

Hallotta a lány lassú, egyenletes lélegzését, melyet kissé visszafogott, amikor a ráspoly 
segítségével leszedte a felesleges csonkot. A gömb akadálytalanul gurult az asztalra.

- Kesztyűt! - adta ki Maggie az újabb utasítást. - Azokat ott, a székemen! De gyorsan!
Miközben egyre a gömbben gyönyörködött, felhúzta a kesztyűket. Már szerette volna a 

kezébe fogni! Ehelyett egy azbeszttal bevont villát fogott, és a gömböt az égető kemencébe 
helyezte.

Beállította az időt, majd egy pillanatra megállt, és meredten bámult a semmibe.
-  Tudja,  ez  a  hold  -  szólalt  meg  halkan.  -  Amelyik  hol  apályt,  hol  dagályt  kelt  a 

tengerben  és  bennünk.  A  fényénél  vadászunk,  aratunk  és  alszunk.  És  ha  szerencsések 
vagyunk, a kezünkbe foghatjuk, és a fénye mellett álmodhatunk.

- Milyen nevet ad neki?
- Semmilyet. Mindenki azt lát benne, amit a leginkább akar. - És Maggie, mintha maga 

is álomból ébredt volna, kezét a homlokához emelte. - Szörnyen fáradt vagyok. Visszaroskadt 
a székére, fejét meggyötörten hátrahajtotta.

Rogannek  csak  most  tűnt  fel,  hogy  a  lány  arca  olyan  fehér,  mint  a  hó.  Teljesen 
kimerítette őt az az energiával teli izzás, mely munka közben mindig elkapja.

- Már megint egész éjjel dolgozott?
- Nem. Aludtam - mosolygott maga elé Maggie. - Murphy legelőjén, a fénylő telihold 

alatt.
- Kinn aludt a mezőn?
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- Egy kicsit becsíptem - ásított nagyot a lány, majd felnevetett és felnyitotta szemét. - 
Csak egy kicsit. De micsoda éjszaka volt!

- És ki ez a Murphy?
-  Egy  férfi,  amennyire  tudom.  Alaposan  meglepődött  volna,  ha  megtudja,  hogy  a 

legelőjén aludtam. Töltene? - Látva, hogy Rogan felvonja a szemöldökét, elnevette magát. - 
Csak  valami  könnyűre  gondoltam.  Ott  van  a  hűtőszekrényben.  Szolgálja  ki  magát! 
Megjegyzem, kiváló segéd lenne magából, Sweeney.

- Nincs mit, igazán szívesen - fogadta Rogan a köszönésnek szánt bókot. Amíg a lány 
kiitta a dobozos sört, tekintetét körbejártatta a szobán. Maggie nem tétlenkedett, állapította 
meg.  Számos  új  darabot  fedezett  fel,  az  ősi  amerikai  művészet  interpretációit.  Különösen 
hosszasan tanulmányozott egy lapos, széles ajkú edényt, sötét, komor színekkel.

- Csodálatos munka.
- Ühüm. Csupán kísérlet, de egész jól sikerült. Megpróbáltam ötvözni az átlátszatlan és 

az átlátszó üveget - ásított újra egy nagyot a lány. - Aztán irizáltam.
-  Irizálta?  Na,  mindegy  -  legyintett  Rogan,  amikor  látta,  hogy  Maggie  nyomban 

bonyolult magyarázkodásba kezd. - Úgysem érteném, amit mond, a kémia soha nem volt az 
erősségem. Engem sokkal inkább a végtermék érdekel.

- Azt akarja tehát mondani, hogy elragadó, akárcsak én.
Rogan ajka kissé megrándult, amint újra a lányra nézett.
- Olvasta a kritikákat? Most velünk van a Jóisten. Miért nem pihen le egy kicsit? Majd 

később beszélünk. Elvinném vacsorázni.
- Aligha azért jött, hogy együtt vacsorázzunk.
- Pedig nagyon élvezném.
Van benne valami különös, gondolta Maggie. Valami apró, finom változás, a csodálatos 

szempár mélyén. Bármi volt is az, Rogan ügyesen uralkodott rajta. De ha néhány órát együtt 
töltenek, úgyis rájön, miről van szó, szögezte le magában Maggie, és rámosolygott a férfira.

- Menjünk a házba, teázzunk, és kapjunk be egy falatot. Közben pedig elmeséli, miért is 
jött valójában.

- Például azért, hogy lássam.
A férfi  hangja azt  súgta  a  lánynak,  hogy nem árt  megélesíteni  munkában eltompult 

elméjét.
- Tessék, most már látott.
-  Tényleg láttam - kapta  fel  az aktatáskáját  Rogan,  és kinyitotta  a műhely ajtaját.  - 

Szívesen elfogadom azt a teát.
- Akár el is készítheti  -  pillantott  rá a lány csak úgy félvállról,  miközben kiléptek a 

kertbe. - Persze, ha egyáltalán tudja, hogyan kell.
- Attól tartok, tudom. A kertje gyönyörű.
- Brie gondozta, amíg nem voltam itthon. Hát ez mi? - lépett a hátsó ajtó mellé letett 

kartondoboz felé.
- Néhány dolog, amit hoztam. Például a cipője, otthagyta a nappaliban.
Rogan a lány kezébe nyomta a táskáját, és bevitte a dobozt a konyhába. Az asztalra tette 

és körülnézett. - Hol tartja a teát?
- A polcon, a tűzhely felett.
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Miközben Rogan a teával foglalatoskodott, Maggie nagy nehezen kibogozta a spárgát a 
dobozon. A következő pillanatban már a hasát fogta a nevetéstől.

- Maga aztán tényleg nem felejt  el semmit.  De ha nem veszem fel  a telefont,  miért 
hallgatnék le holmi ostoba üzenetrögzítőt?

- Azért, mert különben megfojtom.
- És ez mi? - húzott elő egy falinaptárt a lány. - Francia impresszionisták - mormogta a 

foga között, és tanulmányozni kezdte az egyes hónapok képeit. -Végül is szép.
- Használja - mondta röviden a férfi, és feltett forrni egy kanna vizet. - A rögzítőt is, és 

ezt is -nyúlt bele a dobozba, és kivett egy hosszúkás bársonytokot. Minden ceremónia nélkül 
felkattintotta,  és  kiemelt  belőle  egy  keskeny  aranyórát,  melynek  borostyánkő  számlapját 
körben apró kis gyémántok szegélyezték.

-  Istenem,  ez  nem  nekem  való.  Ez  egy  finom  női  karóra.  Különben  is,  esetleg 
megfeledkezem róla, hogy rajtam van, és eláztatom.

- Vízálló.
- És mi van, ha eltöröm?
- Akkor majd kap másikat - emelte fel a lány kezét Rogan, és elkezdte kigombolni a 

mandzsettáját.  -  Hát  ez meg mi?  -  kíváncsiskodott,  amikor  megpillantotta  a  kötést.  -  Mit 
csinált már meginti?

-  Megégettem  magam.  -  Maggie  egyre  csak  az  órát  nézte,  észre  sem vette  a  férfi 
szemében fellobbanó haragot. - Egy kicsit könnyelmű voltam.

- A csudába, Maggie! Nincs joga könnyelműnek lenni. Egyáltalán nincs. Vagy most 
már azért is aggódhatok, nehogy felgyújtsa magát?

- Ne legyen nevetséges. Azt is mondhattam volna, hogy megvágtam magam. - Maggie 
elhúzta volna a kezét, de a férfi egyre jobban szorította. - Rogan, az Isten szerelmére, egy 
üvegművész újra és újra megégeti magát. Ez nem valami végzetes dolog.

- Persze, hogy nem az - vágta rá Rogan kimérten. Próbálta elfojtani a mérgét, és Maggie 
karjára  csatolta  az  órát.  -  Nem akarom még  egyszer  azt  hallani,  hogy könnyelmű volt  - 
engedte el aztán a lány kezét, a sajátját pedig a zsebébe csúsztatta. - Szóval nem komoly a 
sérülése?

- Persze, hogy nem - pillantott rá lopva Maggie, mikor Rogan a sípoló teáskanna után 
nézett. - Ne készítsek magunknak egy szendvicset?

- Ahogy gondolja.
- Nem mondta, mennyi időre jött.
- Még ma éjjel visszautazom. Gondoltam, jobb személyesen beszélni magával, mint a 

telefonnal próbálkozni. - Közben elkészült a tea, és a férfi az asztalra helyezte a kancsót. - 
Egyébként elhoztam az újságkivágásokat, amelyeket a nagyanyámtól kért.

- Tényleg? Azokat az új ságcikkeket? - pillantott Maggie Rogan aktatáskájára. - Igazán 
kedves tőle. Majd később elolvasom őket. - Majd, ha egyedül lesz, gondolta.

-  Nem  bánom.  De  van  még  valami,  amit  át  szerettem  volna  adni.  Méghozzá 
személyesen.

- Még valami? - vágott le egy szeletet Brianna kenyeréből a lány. - Úgy látszik, a mai 
nap az ajándékoké.

- Ezt nem nevezném ajándéknak - vett elő Rogan egy borítékot a tárcájából. - Jó lenne, 
ha rögtön kibontaná.
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- Hát akkor, lássuk - porolta le a kezét Maggie, és feltépte a borítékot. Amint meglátta 
az összeget,  hirtelen  megtántorodott  a  meglepetéstől,  annyira,  hogy kénytelen  volt  a  szék 
támlájába kapaszkodni. - Szűz Máriám!

-  Minden darabot  eladtunk,  amit  csak  beáraztunk.  -  Ezt  hallván,  Maggie  több mint 
elégedetten roskadt vissza a székébe. - Azt is mondhatnám, hogy a bemutató teljes sikerrel 
zárult.

- Minden darabot eladtak - ismételte meg a férfi szavait. - Ilyen drágán!
Maggie-nek eszébe jutott a hold, az álmai és a jövője. Elgyengülten borult az asztalra.
- A lélegzetem is eláll. Nem kapok levegőt. - És valóban, alig tudott beszélni.
- Dehogynem - került a lány a háta mögé Rogan, és masszírozni kezdte a vállát. Szép 

lassan, ki és be. Ki és be.
- Csaknem kétszázezer font!
- Valahogy úgy. És ha az érdeklődést sikerül fokoznunk azáltal, hogy a vándorkiállítás 

darabjaiból csak néhányat ajánlunk megvételre, még tovább is emelhetjük az árakat. - Rogan 
visszafojtott hangját hallva, Maggie elnevette magát. - Ki és be, Maggie kedves - folytatta a 
masszírozást  a  férfi.  -  Csak  fújja  ki  a  levegőt,  aztán  lélegezzen  be  jó  mélyen!  Majd 
gondoskodom az új tárgyak elszállításáról.  Annyi kész darab van, hogy őszre akár meg is 
szervezhetjük a turnét. Igazán megengedhet magának egy kis pihenést, egy kis szabadságot.

- Szabadságot - horkant fel Maggie. - Még gondolni sem merek rá.
- Van ideje elég - simogatta meg Rogan a lány haját, majd átlépett a másik oldalra, hogy 

teát töltsön neki. - Velem vacsorázik ma este, hogy megünnepeljük a nagy esemény?
- Igen - dünnyögte Maggie.  - Nem is tudom, mit  mondjak. Soha nem hittem volna, 

hogy… Egyszerűen nem tudtam elhinni… - A szájára szorította a kezét. Rogan egy pillanatra 
megrémült, hogy Maggie sírni kezd, de nevetés tört elő belőle, harsány és örömteli nevetés. - 
Gazdag  vagyok!  Gazdag  nő  vagyok,  Rogan  Sweeney!  -  pattant  fel  a  székéből,  hogy 
megcsókolja  a  férfit,  aztán  elviharzott.  -  Tudom, hogy magának egy ilyen összeg  csupán 
csepp a tengerben, de számomra - számomra ez maga a szabadság. A láncok letörnek, akár 
tetszik ez neki, akár nem.

- Miről beszél?
- Álmokról Rogan, csodálatos álmokról. - Megrázta a fejét, Briannára gondolt. - Most 

azonnal el kell újságolnom neki. - Felkapta a csekket, és ösztönös mozdulattal a farzsebébe 
csúsztatta. - Maradjon, kérem! Teázzon, és kapjon be valamit! Telefonálhat is, ha szükséges. 
Azt tesz, amit akar.

- Most hová megy?
- Nem maradok sokáig.  - Maggie mintha repült  volna,  olyan gyorsan fordult  vissza, 

hogy újra megcsókolja a férfit. A nagy sietségben azonban az ajka helyett csupán az orcáját 
érintette. - Ne menjen sehová!

Azzal kiviharzott az ajtón, neki a mezőnek.

Úgy  szuszogott,  akár  egy  gőzmozdony,  mire  átküzdötte  magát  a  Brianna  földjét 
határoló kőkerítésen. Majdnem összetiporta húga árvácskáit - amiért persze drágán vezekelt 
volna -, ahogy megcsúszott a bársonyos virágok között kígyózó kőösvényen.
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Mélyet  lélegzett,  hogy elkiáltsa  magát,  de nem volt  rá  szükség,  mert  megpillantotta 
Briannát. Ott teregetett hátul a kertben, egy kis zöld ösvényen.

Szájában csipeszek, kezében nedves lepedők, így nézett át a bólogató harangvirágok és 
százszorszépek fölött, miközben Maggie hevesen kalapáló szívéhez szorította kezét. A húga 
azonban szó nélkül rázogatta a lepedőket, és sorban a kötélhez csíptette őket.

Az arcán még most is ott ül a megbántottság, állapította meg Maggie. És a harag. A 
kutya boldog ugatással szaladt elébe, csupán Brianna halk, parancsoló szavára torpant meg. 
Leült, és bocsánatkérően nézett Maggire, majd a gazdájára. Brianna egy újabb lepedőt emelt 
ki a kosárból, kirázta ezt is, majd gondosan felcsipeszelte száradni.

- Szia, Maggie.
Kissé hűvös szelek fújnak errefelé, tűnődött magában Maggie, és a farzsebéhez nyúlt.
- Szia, Brianna. Vannak vendégeid?
- Igen. Pillanatnyilag tele vagyunk. Egy amerikai  házaspár,  egy angol család és egy 

fiatal belga úr.
- Ó, egy falat Amerika - szippantott viccesen a levegőbe Maggie. - Te sütöttél valamit?
-  Egy kis  pitét,  ott  hűl az  ablakpárkányon.  -  Minthogy gyűlölt  minden veszekedést, 

Brianna továbbra sem vette le a tekintetét a munkája eredményéről, miközben így folytatta: - 
Tudod, sokat gondolkodtam azon, amit  mondtál,  Maggie,  és csak azt  szeretném mondani, 
hogy bocsáss meg. Tényleg ott kellett volna lennem melletted. Valahogy módot kellett volna 
találnom rá.

- És miért nem tetted?
- Nem hagyhatom itt - sóhajtott fel kurtán Brianna, - de nemcsak őt, a panziót sem. Nem 

csupán neked vannak álmaid.
A harag, amely korábban égette Maggie-t, lassan enyhült, majd teljesen szertefoszlott. 

Szemügyre vette a házat. Frissen festett fehér falak, a nyitott ablakok csak úgy ragyogtak. 
Csipkefüggönyök úsztak a levegőben, mint megannyi mennyasszonyi fátyol.  És mindenütt 
virágok, ágyásokban, fazekakban, bádog vödrökben.

- Gyönyörű munkát végeztél, Brianna. A nagyi büszke lenne rád.
- Te annál kevésbé vagy az.
- Tévedsz - simította bocsánatkérően húga karjára a kezét Maggie. - Nem azt mondom, 

hogy megértelek, de ha ez a panzió a te álmod, Brie, hát sikerült megvalósítanod. Sajnálom, 
hogy kiabáltam veled.

- Ó, már igazán hozzászoktam. - Kissé rezignált hangja ellenére, Maggie érezte, hogy a 
húga kissé már megenyhült. - Ha kivárod, hogy befejezzem, felteszek egy teát. Van hozzá egy 
kis süteményem is.

Üres  gyomra  korogva  adta  meg  a  választ,  de  Maggie  csak  a  fejét  rázta.  -  Nem 
maradhatok. Otthagytam Rogant egyedül.

-  Otthagytad?  Miért  nem hoztad  magaddal?  Hogy  hagyhattál  egy  vendéget  teljesen 
magára?

-  Rogan  nem vendég,  ő… Nem is  tudom,  micsoda,  de  hagyjuk.  Szeretnék  inkább 
mutatni valamit.

Bár  ezzel  az  illemszabályokon  csorba  esett,  Brianna  azért  felteregette  az  utolsó 
párnahuzatot. - Nos, rendben, akkor mutasd! De azután mars vissza Roganhez! Ha nem tudod 
megkínálni, gyertek ide! Az a szegény ember végül is egész nap úton volt, és…
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- Nem hagynád abba az aggódást Sweeney miatt? - vágott közbe Maggie türelmetlenül, 
és előhúzta a zsebéből a csekket. - Inkább ezt nézd!

Egyik kezével a kötelet fogva, Brianna olvasni kezdte a kezébe adott papírt. A szája 
tátva maradt, a ruhacsipeszek leestek a fűbe.

- Ez meg mi?
-  Egy  csekk,  nem látód?  Egy szép,  kövér  csekk.  Mindent  eladott,  Brie!  Amit  csak 

kiállított, mindent!
- És ennyiért? - ámuldozott Brianna a sok nulla láttán. - Ilyen drágán? Hogy lehet ez?
- Hát úgy, hogy zseni vagyok - ragadta meg Maggie Brianna vállát, és pördült egyet a 

húgával. - Hát nem olvastad a kritikákat? Kiaknázatlan mélységű tehetség rejlik bennem - 
táncolt kacagva, magával ragadva a testvérét is. - Ó, és még valamit írtak rólam, a lelkemről, 
meg hogy milyen érzéki vagyok. Már nem emlékszem rá pontosan.

- Várj, Maggie! A fejem is beleszédült.
- Hadd szédüljön! Látod, Brie, gazdagok vagyunk! - Mindketten lehuppantak a földre, 

Maggie visítozott a nevetéstől, és Con is ott rohangászott körülöttük, teljesen megzavarodva. - 
Végre megvehetem a csiszológépet, amit már régóta szerettem volna, te pedig, bár mindig 
úgy tettél, mintha nem lenne rá szükséged, az új tűzhelyet. És elutazunk nyaralni. Oda, ahová 
csak akarunk. Bárhová a világon. És veszek egy új ágyat is. - Maggie visszahuppant a fűbe, és 
tovább birkózott Connal. - Akár megnagyobbíthatod a panziót is, ha gondolod.

- Egyszerűen nem fér a fejembe. El sem hiszem.
- Keresünk neki egy házat - tápászkodott fel Maggie és karjával átölelte a kutya nyakát. 

-Amilyet csak akar. És felfogadunk valakit, aki kiszolgálja.
Brianna behunyta a szemét, és megpróbált kissé kijózanodni a mámorból.
- És mi van, ha nem akarja…
-  Akarni  fogja,  hallod  -  ragadta  meg  Maggie  Brianna  kezét.  -  El  fog  költözni,  és 

meglátod,  jó  sora lesz.  Mindent  megkap,  amit  csak akar.  Holnap bemegyünk Ennisbe,  és 
beszélünk Pat O’Shea-vel, az ingatlanügynökkel. Megfizetjük, amennyire csak tudjuk, csak 
minél  hamarabb  elintézze  a  dolgot.  Megígértem  apának,  hogy  mindkettőtöknek  gondját 
viselem, és be akarom tartani a szavam.

- Hát ti semmire sem vagytok tekintettel? - Maeve jelent meg a kerti ösvényen, a nyári 
nap  ellenére,  kendővel  a  vállán.  A  keményített,  vasalt  ruha  Brianna  kezének  munkáját 
dicsérte, kétség sem fért hozzá. - Itt kiabáltok és rikoltoztok, miközben a másik ember pihenni 
szeretne - húzta összébb magán a kendőt Maeve, és ujjával Brianna felé bökött. - Kelj fel a 
földről. Elment az eszed? Úgy viselkedsz, mint egy meggondolatlan csitri, amikor vendégek 
vannak a házban.

Brianna kényszeredetten felállt, leporolta a nadrágját. - Szép időnk van. Talán kiülhetnél 
a napra.

- Egyedül is boldogulok. Vidd azt a kutyát!
- Con, leülni! - simogatta meg Brianna védelmezőn a kutya fejét. - Hozhatok egy teát?
- Kérek, de friss legyen! - csoszogott oda Maeve a kerti asztalhoz. - Az a fiú, a belga, 

ma kétszer is végigtrappolt a lépcsőn. Szólhatnál neki, hogy vigyázzon az ütőivel.  Ez lesz 
belőle, amikor a szülők hagyják a gyerekeiket össze-vissza csatangolni az országban.

- Mindjárt kész a tea. Maggie, megvárod?
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- Nem lehet, de beszédem van anyánkkal - pillantott Maggie hajthatatlanul a húgára, 
mielőtt az még bármit is mondhatott volna. - Akkor holnap beugorhatnánk Ennisbe, úgy tíz 
körül?

- Igen, addigra kész leszek.
-  Miről  beszéltek?  -  faggatózott  erőszakosan  Maeve.  -  Mit  terveztek  ti  ketten,  már 

megint?
-  A jövődet  -  húzott  egy  széket  Maggie  az  anyja  mellé,  és  kinyújtott  lábbal  leült. 

Megpróbált  új,  tőle szokatlan hangot megütni.  Remélte,  hogy találnak anyjával  egy közös 
pontot,  félretéve  a  múltbeli  sérelmeket.  De érezte,  hogy a  harag,  a  szemrehányás  már ott 
munkálkodik  benne.  Eszébe  jutott  az  elmúlt  éjszaka,  a  hold,  s  mindaz,  amit  az  elveszett 
álmokról gondolt, és csendesen ennyit mondott: - Házat akarunk venni neked.

Maeve  érezhetően  felháborodott,  és  idegesen  ráncigálni  kezdte  a  kendője  rojtjait.  - 
Ostobaság! Nagyon jó nekem itt, Brianna mellett, ő a gondomat viseli.

-  Tudom, de ennek hamarosan vége.  Viszont felfogadunk helyette  egy ápolónőt.  Ne 
aggódj, nem kell megtanulnod dolgozni. De Briannát nem ugráltathatod többé.

- Brianna tudja, mivel tartozik egy gyerek az anyjának.
- Túlságosan is - bólintott Maggie. - Mindent megtett érted, ami csak erejéből telt. Ez 

azonban nem elégíti ki őt, s ezt lassan én is megértettem.
- Nem értesz se semmit.
- Lehet, de legalább megpróbálom. Talán sikerül. Egyébként sajnálom, hogy fel kellett 

hagynod vele. Mármint az énekléssel.
- Erről nem akarok hallani! - hárította el a témát Maeve hűvösen. Amúgy is fehér bőrét 

most mintha tovább sápasztotta volna a veszteség fájlalása, amelyet nem tudott elfelejteni és 
megbocsátani sem. - Ne emlegesd a múltat!

- Mindössze azt akartam mondani, hogy sajnálom.
-  Nincs  szükségem a  sajnálatodra  -  nézett  el  Maeve  Maggie  mellett,  összeszorított 

szájjal.  Nem  bírta  elviselni,  hogy  szembesítsék  a  múltjával,  hogy  sajnálják  azért,  mert 
vétkezett, és elvesztette azt, ami a legfontosabb volt a számára. - Többet ne említsd ezt, egy 
szóval se!

- Jól van. Valamit azért elmondok. Tudom, engem okolsz, úgy érzed, miattam történt 
minden, és talán igazad is van, de nem tehetek róla, hogy megszülettem. Mindent megteszek, 
amit tudok. Lesz házad,  nem is akármilyen,  s lesz egy megbízható hölgy, aki a gondodat 
viseli, és aki idővel akár a barátnőd is lehet. Mindezt elsősorban apáért és Briannáért teszem, 
de érted is.

- Soha semmit sem kaptam tőled, csak szomorúságot.
Nem akar enyhülni, állapította meg Maggie. A közeledés ezúttal is elmaradt. - Ezt már a 

fejemhez vágtad néhányszor. Igyekszünk majd Briannához közel megtalálni azt a házat, hogy 
gyakran  meglátogathasson.  Be  is  bútorozzuk,  amilyenre  akarod.  Minden  hónapban  kapsz 
pénzt ennivalóra, öltözködésre, amire csak szükséged van. De Isten a tanúm, hogy egy hónap 
múlva már a sajátodban laksz.

-  Fantasztikus.  -  Maeve hangja  nyers  volt  és  elutasító,  de  némi  félelem is  érződött 
belőle. - Akár az apád, ostoba, üres álmokat kergetsz.
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- Se nem ostoba, se nem üres - húzta ki Maggie a csekket a zsebéből. Elégedetten látta, 
hogy anyja szeme kikerekedik. - Tessék, itt van, ez mind az enyém. Én kerestem. És mindez 
azért lehetséges, mert apa hitt bennem, és segített, hogy tanulhassak, hogy próbát tehessek.

- Amit tőle kaptál, azt az enyémből is adta.
-  Ami a velencei  utazást  és a megélhetésemet  illeti,  valóban így van,  de a többihez 

semmi közöd. Most megkapod a részed - tette el Maggie a csekket -, és ettől kezdve nem 
vagyok adósod semmivel.

- De igen, az egész életeddel - csattant fel Maeve.
-Az én életem ugyan nem sokat  jelent  neked.  Tudom is,  hogy miért,  de mit  számít 

neked,  mit  érzek  legbelül.  Egyet  azonban  érts  meg,  el  kell  költöznöd,  mégpedig  minden 
zokszó nélkül, és nem engedem, hogy az utolsó napokat pokollá tedd Brianna számára.

- Nem megyek sehová - kutatott a zsebében, majd előhúzott egy csipkés szélű, fehér 
zsebkendőt. - Egy anyának szüksége van a gyereke támogatására.

-Brianna semmivel sem jelent többet neked, mint én. Ezt mindketten tudjuk. Talán ő 
nem érzi ezt, de te legalább most az egyszer nézz szembe tisztességesen önmagáddal. Mindig 
visszaéltél  az érzéseivel,  és csak Isten tudja, volt-e egyáltalán a szeretetnek akár csak egy 
szikrája is iránta a szívedben, amely olyan, akár egy jégcsap. - Maggie mély lélegzetet vett, és 
legvégül  előhúzta  utolsó  ütőkártyáját,  amelyet  már  öt  éve  tartogatott.  -  Akarod,  hogy 
elmondjam neki, miért ment Rory McAvery Amerikába, és törte össze örökre Brianna szívét?

- Nem tudom, miről beszélsz - rándult meg Maeve keze idegesen.
- Dehogynem tudod. Elüldözted őt, amikor láttad, hogy komolyra fordul a dolog közte 

és Brianna között. Azt a mesét találtad ki, hogy nem tudod nyugodt szívvel áldásodat adni a 
kapcsolatukra,  mert  Brianna már odaadta  magát  valaki  másnak.  Elhitetted  szegény fiúval, 
hogy Brianna lefeküdt Murphyvel.

- Nem igaz! - kapta fel a fejét Maeve riadtan. - Hazug ördögfajzat vagy, Margaret Mary!
- Te vagy a hazug! Sőt, annál még sokkal rosszabb! Milyen ember az, aki boldogtalanná 

teszi a saját lányát, csak azért, mert őmaga is boldogtalan. Murphy mindent elmondott, miután 
véresre verték egymást Roryval. Rory nem hitt Murphynek, de hiába tiltakozott. Miért is hitt 
volna, ha egyszer a kedvesének a saját anyja könnyek közt ad be neki egy ilyen mesét.

- Túl fiatal volt még ahhoz, hogy férjhez menjen - vágta rá Maeve. - Nem akartam, hogy 
ő is elkövesse ugyanazt a hibát, mint én. Ha tudni akarod, különben sem illettek egymáshoz. 
Rory sohasem vitte volna semmire.

- De hiszen Brianna szerette őt.
- Szeretettel nem lehet jóllakni - gyűrögette Maeve a zsebkendőt kezében.- Miért nem 

mondtad el neki eddig?
- Féltem, hogy csak még jobban megsebzem. Megkértem Murphyt is, hogy hallgasson, 

jól tudtam, Brianna mennyire büszke, és csak megviselte volna, ha kitudódik az igazság. De 
most mindent elmondok neki, most azonnal. Ha kell, akár idecibálom szegény Murphyt is. 
Akkor aztán nincs többé mivel zsarolnod.

Maggie nem gondolta volna, hogy a bosszú íze ennyire keserű. - Egy szót sem szólok, 
ha azt teszed, amit mondok, és ígérem, hogy mindent megadok, amit csak kérsz. Azt persze 
nem tudom  visszahozni,  ami  elmúlt,  az  elszalasztott  álmokat.  De  talán  adhatok  valamit, 
amitől boldogabb lehetsz, mint valaha. Egy önálló otthont. Csak bólints rá az ajánlatomra, és 
akkor mindened meglesz, amiről valaha álmodtál: pénz, ház, személyzet.
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Maeve  összeszorította  az  ajkát.  Mennyire  sértette  a  büszkeségét,  hogy  alkudozni 
kényszerül a lányával!

- Mi a biztosíték arra, hogy megtartod a szavad?
-  Én  magam.  És  az  eskü,  amelyet  apámnak  tettem.  Ennyi  csak  elég?  Mondd  meg 

Briannának, hogy holnap tízkor beugrom érte.
És ezzel Maggie sarkon fordult és távozott.

Tizenkettedik fejezet
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Maggie végig sétálva ment hazafelé,  az országút helyett  most is  a mezőn vágott  át, 
ahogy  szokott.  Útközben  vadvirágot  szedett,  gyöngyvesszőt  és  macskagyökeret.  Murphy 
hízott  tehenei, dagadó, fejésre érett tőgyekkel,  közönyösen bámultak rá, amint átmászott  a 
legelőt a szántóföldtől és a kaszálótól elválasztó kőkerítésen.

Ekkor  megpillantotta  Murphyt,  ott  állt  a  traktorja  tetején  a  fiatal  Brian  O’Shay  és 
Dougal Finnian mellett, a tengerként hullámzó lucernát aratták. Ahogy az írek nevezik; ez a 
comhair,  amelynek  irodalmi  fordítása  „segély”,  de  Maggie  jól  tudta,  hogy  ez  a  szó  itt, 
nyugaton még ennél is sokkal többet jelent. Közösséget. Errefelé senki sem érezhette úgy, 
hogy magára van hagyatva. Lehetett az aratás, vetés, tőzeghányás, mindig volt segítség.

Ha ma O’Shay és Finnian segít Murphynek, akkor holnap vagy holnapután bizonyos, 
hogy ő fog dolgozni náluk. Még csak kérni sem kell. Egy traktor vagy egy eke, két erős kéz, 
izmos hát, és már végeztek is a munkával.

Ha  a  kőkerítés  elválasztja  is  a  szántókat,  legelőket,  az  embereket  összeköti  a  föld 
szeretete.

Maggie visszaintegetett a három férfinak, majd továbbra is virágot szedegetve folytatta 
útját  hazafelé.  Egy csóka  húzott  el  a  feje  fölött,  kétségbeesett  rikácsolással.  A következő 
pillanatban  már  tudta  is  az  okát,  a  traktor  vágta  ösvényen  Con  száguldott  elé,  boldogan 
lógatva nyelvét.

- Segíteni akarsz Murphynek? - borzolta össze Maggie a kutya bundáját. - Belőled is jó 
farmer lenne, tudom. Hát szaladj!

Con fontoskodó ugatással rohant a traktor irányába. Maggie egy pillanatra megállt, és 
tekintetével átölelte az elé táruló képet, az aranyló lucernatáblákat, a rétek zöldjét, a lomhán 
legelésző  teheneket,  az  árnyak  különös  játékától  sötétlő  kőkerítéseket,  melyek 
emberemlékezet  óta  ott  magasodtak  érintetlenül.  Távolabb  burgonyaföldek  barnálltak, 
felettük pedig ott kéklett az ég, mint egy hatalmas nyíló búzavirág.

Hirtelen elnevette magát, és futásnak eredt.
Szíve  hevesen  dobogott.  Talán  a  sikeres  nap  öröme okozta,  talán  a  madarak  szívet 

gyönyörködtető éneke,  vagy a vadvirágok illata.  De akkor állt  csak el  igazán a lélegzete, 
amikor megállt az ajtaja előtt, és benézett a konyhába.

Rogan ott  ült  az asztalnál,  elegáns angol szövetből  készült  öltönyében,  lábán finom, 
kézzel varrt cipő. Aktatáskája nyitva, tolla az asztalon hevert. Megmosolyogni való látványt 
nyújtott,  ahogy  ott  írogatott  a  papírhalmok  között,  egy  olyan  asztalon,  amelyet  más 
körülmények között bizonyára csupán tűzifának használna.

A nap csak úgy áradt be az ablakon és a nyitott ajtón, felszikráztatva a férfi kezében az 
arany töltőtollat. Finom ujjai a kalkulátor billentyűjére tapadtak, Rogan kicsit elgondolkodott, 
majd folytatta a számolást. Jól kivehető volt a profilja, a koncentrálás mély ráncokat vont a 
homlokára, ajka határozottságról árulkodott.

Odanyúlt a teáscsészéért, kortyolt egy nagyot, majd leült, és írt tovább.
Elegáns, mint mindig. És jóképű, állapította meg magában Maggie. Egészen sajátosan 

férfias, és csodálatra méltóan precíz, mint az a kis szerkezet, amelyen az ujjaival zongorázik. 
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A lány nehezen tudta elképzelni  róla,  hogy a mezőn nyargalásszon,  vagy leheveredjen  és 
bámulja a holdat.

Mégis sokkal több van benne, mint azt először képzelte. Sokkal több.
Maggie ellenállhatatlan vágyat érzett,  hogy meglazítsa  azt  a gondosan megkötött  kis 

bogot a nyakkendőjén, kigombolja az ingét, és felfedezze alatta a férfit.
Márpedig ritkán szokott a vágyainak ellenállni.
Besurrant a konyhába. Épphogy csak megjelent az árnyéka a papíron, máris bepréselte 

magát Rogan két lába közé, és ajkával szorosan a férfi ajkára tapadt.
A meglepetés  és  az  öröm úgy járta  át  Rogant,  mint  a  jól  kihegyezett,  célba  találó 

nyílvessző. A toll nagyot koppanva esett ki az ujjai közül, kezét a lány hajába mélyesztette, 
anélkül, hogy újabb lélegzetet vett volna. Az agyát borító ködön át is érezte, hogy Maggie 
finoman lazít egyet a nyakkendőjén.

- Tessék? - krákogott zavartan, hogy méltóságát megőrizze, és finoman eltolta magától a 
lányt. - Mit jelentsen ez?

- Nagyon jól tudja - mondta nyomatékosan Maggie, és apró csókokkal borította Rogan 
arcát,  melyet drága szappan és keményített fehérnemű finom illata lengett körül. - Mindig 
tudtam, hogy a nyakkendőinél nincs feleslegesebb dolog a világon, ezért valóságos büntetés, 
ha valaki férfinak születik. Nem fullad meg tőle?

Rogan inkább attól fuldokolt, hogy a szíve a torkában dobogott.
- Nem - jelentette ki rekedten. Aztán gyengéden megpróbálta eltolni a lány kezét, de 

már késő volt. Maggie fürge ujjai megoldották a nyakkendőjét és kigombolták az inggallérját. 
- Mit művel, Maggie?

- Elég egyértelmű, nem? Talán még egy dublininak is az - nevetett pajkosan csillogó 
szemmel a lány. -Nézze, még virágot is hoztam magának.

Rogan a kissé meggyötört szirmokra pillantott.
- Szépek, de azt hiszem, egy kis víz nem ártana nekik.
Maggie hátraszegett fejjel nevetett.
- Kezdjük a lényeggel, igaz! Biztos vagyok benne, hogy valami más jár a fejében, és 

nem a virágváza.
- Maga aztán még egy halottba is lelket verne - tette kezét a lány csípőjére Rogan, hogy 

finoman  eltolja  magától.  De  Maggie  egyre  közelebb  férkőzött  hozzá,  újabb  gyötrő 
pillanatokat okozva neki.

- Ez aztán a bók, de maga minden, csak nem halott - csókolta meg újra Maggie, hogy 
ezzel is igazolja szavait. - Úgy érzi, minden percért kár, amelyet nem munkával tölt?

- Szó sincs erről - tartotta a kezét továbbra is Maggie csípőjén a férfij majd határozott 
mozdulatokkal simogatni kezdte. A lány bőréből kellemes virágillat áradt. Rogan nem látott 
mást,  csak a hófehér,  rózsaszín pírban játszó,  aranyló szeplőkkel  borított  arcát,  szemének 
végtelenül mély zöldjét. - Azt hiszem, hibát követünk el - mondta kissé elbizonytalanodva, 
aztán valami nyöszörgésfélét  hallatott,  amikor Maggie ajka a füléhez tévedt.  -  Mindennek 
megvan a maga helye és ideje.

- És maga az, aki dönt mindkettőről - suttogta Maggie, és ujjai céltudatosan haladtak 
tovább a férfi ingének gombjain.

- Igen, azaz nem. - Te jó ég, hogy legyen képes ilyenkor gondolkodni az ember? - Mi 
döntünk mindkettőről, de csak azután, ha már számba vettük, pillanatnyilag mi a fontos.

109



- Nekem most csupán egy a fontos - játszott puha tenyerével a férfi mellkasán a lány. - 
Azt akarom, hogy az enyém legyen, Rogan - nevetett mélyen, és ajka hosszan kalandozott a 
férfi arcán, míg végül a száján megállapodott. - Mire vár, vegye el, amit akar!

Rogan  azonban  nem  akarta  illetni  a  lányt.  Legalábbis  ez  volt  az  utolsó  épkézláb 
gondolata,  mielőtt  a  két  keze  önállósodott,  és  szorosan  Maggie  mellére  tapadt.  A  lány 
nyöszörgése, mint valami testes, bódító nedű járta át a férfi ajkát.

Határozott  mozdulattal  lerántotta  az  inget  a  kívánatos  testről,  és  ellökte  magát  az 
asztaltól. - Vigye el az ördög! - hajolt Maggie mohón sóvárgó ajkára, és felemelte a lányt.

Maggie karja és lába finom selyemfonálként fonta körül, az inge szinte már teljesen 
lecsúszott róla, csupán egy mandzsettagomb tartotta.  Alatta sima pamuttrikót viselt,  amely 
legalább annyira izgató volt, mint egy csipkekombiné.

A lány pici volt és pehelykönnyű, de Rogan agyában annyira lüktetett a vér, hogy úgy 
érezte,  mintha  egy  hegyet  kéne  felemelnie.  Maggie  fürge,  nyughatatlan  ajka  pedig  apró, 
nyöszörgő sóhajok kíséretében,  újra és újra bebarangolta a férfi  arcának minden szegletét, 
ajkától a füléig.

Rogan  kifelé  indult  a  konyhából,  de  megcsúszott  a  szőnyegen,  és  Maggie  háta  az 
ajtófélfának ütődött. A lány szinte fuldoklott a nevetéstől, és a lábával még szorosabban fonta 
körbe Rogan derekát.

Ajkuk vadul összeforrt. Aztán a férfi kibontakozott a csókból, hogy ajkával mohón a 
lány mellét kutassa. A kéjes gyönyör élesen járta át Maggie testét. Ez több - állapította meg 
magában, ahogy vére forrón pezsgett, lüktetett ereiben, s szíve zakatolt, akár egy gőzgép -, 
sokkal több, mint amire számított. Több, mint amire készen állt. De már nem volt visszaút.

Rogan hirtelen elfordult a faltól.
- Siess! - kérte Maggie, miközben Rogan megindult vele felfelé a lépcsőn. - Siess!
A lány szavai tovább perzselték Rogan testét, ereiben a vér egyre forróbban lüktetett. 

Siess!  Siess!  Jól  érezte,  hogy  Maggie  szíve  is  zabolátlanul  zakatol.  Rogan,  szorosan  a 
karjában tartva a lányt, felfelé szökellt a lépcsőn, a mezőn szedett virágok csak úgy hullottak 
utánuk.

Csalhatatlan biztonsággal  balra fordult,  a hálószoba felé,  amelyet  elárasztottak a nap 
aranyló sugarai. A függönyöket illatos, friss szellő lebegtette. Rogan, karjában Maggie-vel a 
gyűrött lepedővel leterített ágyra zuhant.

Mindkettőjükön  valami  eszeveszett  hevület  lett  úrrá.  Nem  gondoltak  semmire, 
elmaradtak  a  lágy  ölelések,  gyengéd  szavak  és  simogatások  is.  Vadul  egymásnak  estek, 
tépték,  dobálták  le  magukról  a  ruháikat,  a  cipőjüket,  miközben  heves  csókok  áradatát 
zúdították egymásra.

Maggie  teste  úgy zihált,  mint  egy  indulásra  kész  mozdony.  Megfeszült,  hullámzott, 
majd újra elernyedt, miközben lihegve kapkodott levegő után.

Rogan puha, bársonyos keze máskor talán csak végigsiklott volna a lány testén, most 
azonban markolta, szorította, szinte marcangolta, és ezzel kimondhatatlan gyönyört szerzett 
Maggie-nek. Ismét megragadta a lány mellét, és a megmerevedett bimbót a szájába vette.

Maggie halkan felsikoltott, de nem a fájdalomtól, amit a férfi érdes nyelvével és éles 
fogaival okozott, hanem a gyönyörtől, ahogy a kéjes érzés első hulláma izzó lávaként áradt 
végig a testén.
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Nem számított rá, hogy ilyen gyorsan és ilyen erővel taglózza le őt a férfi, és még soha 
nem  érezte  azt  az  elhagyatottságot,  amely  a  vihar  lecsendesültével  úrrá  lett  rajta.  A 
csodálkozásból felocsúdva, hirtelen újra és újra beléhasított a vágy.

Kelta nyelven kezdett beszélni, félig elfelejtett szavakat mormolt, amelyekről még csak 
nem is sejtette,  hogy ott rejtőznek a szívében. Soha, de soha nem gondolta, hogy a mohó 
vágyakozás egyszer ennyire a hatalmába keríti,  és remegésre készteti.  Ott vonaglott a férfi 
karjában, vadul követelőző ajkának engedelmeskedve. Végtelenül sebezhetőnek érezte magát. 
Csontjait mintha összetörték volna, forgott vele a világ, hogy szinte beleszédült, aléltan adta 
meg magát a gyönyör kényszerítő erejének.

Rogan mindebből mit sem érzett. Csak azt, hogy a lány remegve megfeszül alatta, mint 
egy felajzott nyíl. Szenvedélytől felkorbácsolt forró teste verejtékben úszott. Lágy volt, sima 
és hajlékony, teli mélyedésekkel és hajlatokkal, amelyek mind arra vártak, hogy felfedezze 
őket. Csak a kínzó vágyat érezte, hogy meghódítsa, és birtokba vegye a lányt, hogy beteljen 
testének ízével, egész lényével, mintha Maggie vére is az ő ereiben keringene.

Rogan megfogta Maggie elernyedt kezét, és addig szorította, míg a lány fel nem kiáltott. 
A férfi nevét szinte zokogva visszhangozta a levegő.

A  szoba  körhintaként  forgott  körülöttük,  Maggie  kihúzta  a  kezét  a  szorításból,  és 
ujjaival Rogan hajába túrt.

Újra hevesen tört fel benne a vágy. Csípőjét magasra emelte.
- Most! - lihegte könyörgően. - Rogan, az Isten szerelmére…
De  a  férfi  ekkor  már  be  is  hatolt  a  testébe,  mélyen  és  keményen.  Maggie  meg-

megvonaglott, mámorosan élvezte, amint egy szempillantás alatt a gyönyör újabb lándzsája 
hasít belé. Teste átvette a másik test ritmusát, körmét a férfi hátába mélyesztette, de Rogan 
nem érzett fájdalmat.

Csak elmosódottan látta a lány arcát, rajta a boldogság minden rezdülését. Még, tovább, 
gondolta megrészegülten. Maggie kinyitotta a szemét és rebegve suttogta a férfi nevét.

Rogan belevetette hát magát a lány szemének zöld tengerébe, arcával beletemetkezett a 
vöröslő hajzuhatagba, és a győztes mohó vágy végső áradásával átadta magát neki.

Minden  háborúnak,  legyen  az  bármilyen,  megvannak  a  maga  áldozatai.  Senki  sem 
ismerheti jobban a győzelem vagy a veszteség ízét az íreknél, gondolta Maggie. Ha örökre 
megbénult volna is teste az iménti ütközetben, most úgy érezte; akkor is megérte.

Keresztben feküdt az ágyon, feje  lecsüngött  a matracról,  karja  sajgott  a fájdalomtól. 
Talán azért, mert még mindig szorosan ölelte a férfit, aki szinte élettelenül hevert rajta. Ha 
visszafojtotta a lélegzetét, tisztán hallotta a férfi szívverését.

Rogan fejében is oszlani kezdett a vöröses köd, majd egészen fölszállt. Jólesően vette 
tudomásul az apró, meleg test közelségét, s lehunyt szemmel feküdt csak tovább.

Mit is mondhatna? - járt egyre a fejében. - Miért hinné el Maggie, ha bevallaná neki, 
hogy  -  számára  is  meglepő  módon  -  rájött,  szereti.  Éppen  most,  amikor  mindketten  itt 
hevernek kábultan és kielégülten. Aligha szerezne vele jó pontot nála.

Mit mondhatna, azok után, hogy barbár módon szinte leteperte. Semmi kétség, Maggie 
is  élvezte  a  dolgot,  de  ez  vajmi  keveset  változtat  a  tényen,  hogy ő nem tudott  ura  lenni 
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önmagának,  a vágyainak,  az  ösztöneinek,  pedig ez az,  ami az embert  megkülönbözteti  az 
állattól.

Életében először fordult elő vele, hogy minden különösebb ravaszkodás és óvatoskodás 
nélkül tett magáévá valakit, anélkül, hogy gondolt volna a következményekre.

Megpróbált megmozdulni, de a lány tiltakozóan nyöszörgött, és még szorosabban ölelte.
- Ne menj még!
-  Ne  félj,  maradok!  -  Csak  most  vette  észre,  hogy  Maggie  feje  lelóg  az  ágyról, 

alátámasztotta hát a kezével, és átgördült a lány mellé. Hamarosan az ágy szélén találta magát. 
- Hogy tudsz ilyen ágyon aludni, még egy macskának is szűk itt a hely.

- Ó, tökéletesen.  De most, hogy van egy kis pénzem, hamarosan újat veszek. Olyan 
szélesre, mint amilyenben nálad aludtam.

Rogan elképzelte  a  baldachinos  Chippendale-t  a  szűk kis  szobában,  és  ez  mosolyra 
fakasztotta. De aztán egész más dolgok jutottak az eszébe, és a tekintete komolyra váltott. - 
Maggie! - A lány kipirult arcán hirtelen magabiztos mosoly jelent meg.

- Rogan! - rebegte, és hangjában ugyanaz a komolyság érződött. - Csak nem bocsánatot 
akarsz kérni  a történtekért,  amiért  sárba tiportad a tisztességemet  -  nevetett.  -  Ha kettőnk 
közül valakinek a hírneve csorbát szenvedett, az te vagy, és én ezt egy cseppet sem sajnálom.

- Maggie! - kezdett bele újra Rogan a mondandójába. - Hogy kérhetnék bocsánatot az 
erőszakosságomért,  amikor  én…  -  Itt  megakadt.  Felemelte  Maggie  kezét  és  egyenként 
csókolgatni kezdte az ujjait, eközben pillantása megakadt egy sötét folton, a lány karján. – 
Fáj?

-  Hmm.  Most,  hogy  mondod,  egy  kicsit  igen.  Alaposan  megüthettem  magam  az 
ajtófélfában. De mit akartál mondani?

- Sajnálom - folytatta Rogan egész különös hangon. - Tudom, hogy nincs mentség a 
viselkedésemre.

Maggie oldalra biccentette a fejét,  és meredten bámulta a férfit.  Hiába, a neveltetés! 
Hogy lehet valaki pucéran is ilyen választékos?

-  A  viselkedésedre?  Én  inkább  úgy  fogalmaznék,  a  viselkedésünkre,  Rogan.  Azt 
-hiszem, semmi kivetni való nincs benne - térdelt fel nevetve, és karjával átkulcsolta a férfi 
nyakát. - Gondolod, hogy néhány sérülés, és elhervadok, mint egy letört rózsaszál? Hát nem! 
Különösen, ha én magam szereztem a sebeimet.

- A helyzet az, hogy…
-A helyzet  az,  hogy mindketten  akartuk.  Ne tégy  úgy,  mintha  én  egy törékeny  kis 

virágszál lennék, aki nem engedhet meg magának egy kiadós hancúrozást.  Mert én bizony 
élveztem, és te is barátocskám, ne tagadd!

- Akkor is vigyáznom kellett volna - húzta végig az ujja hegyét Rogan a lány sérült 
csuklóján.

- Egy régi seb, de maradandó.
Ez a seb egyáltalán nem volt az. A lány óvatlansága azonban akár okozhatna valami 

maradandót  is.  -  Maggie,  amikor  ma elindultam Dublinból,  nem gondoltam,  hogy ez fog 
történni, így utólag, talán egy kicsit késő a felelősségemet boncolgatni. - Rogan zavarában a 
haját birizgálta. - És mi van, ha teherbe ejtettelek?

Maggie  hunyorogva  a  fenekére  huppant,  és  mélyet  lélegzett.  A tűz  leánya,  jutottak 
eszébe  apja  szavai.  Amikor  azt  mondta  neki,  hogy  tűzben  született.  Rogan  is  ilyesmire 
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gondolhatott.  -  Az  lehetetlen  -  jelentette  ki  határozottan,  legbelül  vegyes,  bizonytalan 
érzelmekkel,  amelyeket  nem szándékozott  feltárni.  -  Nem jó  az  időzítés.  Különben  is,  a 
felelősség engem is terhel.

-  Tudod,  teljesen  megbolondítottál,  ahogy  az  ölembe  huppantál,  vadvirágokkal  a 
kezedben - cirógatta meg Rogan a lány arcát -, és most is megbolondítasz.

Maggie ajkára visszatért a mosoly, szeme újra a régi fényben csillogott.
- Tudod, hazafelé tartottam a húgomtól, ragyogott a nap az égen, arattak a mezőn, és a 

lábaim előtt virágok nyíltak. Amióta öt évvel ezelőtt meghalt az apám, most először éreztem 
igazán boldognak magam. Aztán megláttalak a konyhában dolgozni. Én is megbolondultam 
egy pillanatra.

Maggie  újra  feltérdelt,  és  fejét  a  férfi  vállára  hajtotta.  -  Muszáj  még  ma  este 
visszamenned Dublinba?

Abban a pillanatban Rogan agyában végigpergett másnapi programja, akár egy film, a 
legapróbb részletekig. Testük illata ködfelhőként lebegett felettük.

- Tulajdonképpen átszervezhetek néhány dolgot, és akár maradhatok is reggelig. 
Maggie mosolyogva hátradőlt.
- És vacsorázni se menjünk.
-  Majd lemondom a helyfoglalást.  Nincs itt  valahol  egy telefon?  -  tekintett  körbe a 

szobában a férfi.
- Minek? Hogy a fülembe csörögjön és felébresszen?
- Hogy is kérdezhettem ilyet - kapta fel összegyűrődött nadrágját Rogan, hogy magára 

öltse. - Lemegyek, elintézek néhány hívást. - Az ajtóból visszanézett a lányra, aki ott térdelt a 
keskeny kis ágy közepén. - Ígérem, rövid leszek.

- Várhatnának egy kicsit - kiáltott Maggie Rogan után.
- Nem szeretném, ha reggelig bárki is zavarna - sietett  le a férfi a lépcsőn, és kissé 

érzelgős mozdulattal lehajolt, hogy felemeljen egy elhervadt virágszálat.
Maggie odafent várt öt-hat percet, majd kikászálódott az ágyból. Nagyot nyújtózott, s 

közben felfelszisszent  a fájdalomtól.  A pongyolája  ott  hevert  a szék karfájára  vetve,  de ő 
valamit  hümmögött  magában, és elindult  lefelé a lépcsőn, anélkül,  hogy bármit is magára 
kapott volna.

Rogan még mindig telefonált, a kagylót az állával a vállára szorítva jegyzetelt. - Tegye 
át tizenegyre! Nem, tizenegyre - ismételte meg. -Tízre már az irodában leszek. És értesítse 
Joseph-et is, rendben, Eileen? Mondja meg neki, hogy újabb szállítmány érkezik Clare-ből. 
Miss Concannontól, igen. Még…

Ekkor meghallotta Maggie lépteit, és hátrafordult. A lány vöröslő tűzkoronájával a fején 
úgy  állt  ott,  mint  egy  istennő.  Alabástrom  bőr,  telt  idomok,  okosan  csillogó  szempár. 
Titkárnője hangja bosszantó légyzümmögésként zúgott a fülében.

- Tessék? Hogy micsoda? - Szinte beleszédült a látványba, izgatottan fel s alá jártatta a 
szemét Maggie testén,  végül mélyen a szemébe nézett.  - Majd foglalkozom az üggyel, ha 
megérkeztem.  -  A  gyomra  görcsbe  rándult,  amikor  Maggie  előrelépett,  és  egy  rántással 
lehúzta  a  nadrágján  a  zipzárat.  -  Nem,  ma  már  nem érnek  el  -  mondta  fojtott  hangon  a 
telefonba. - Most éppen…
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Valósággal  felszisszent,  ahogy  a  lány  hosszú,  művészujjai  benyomultak  a  nadrágja 
sliccén.  - Majd holnap - fejezte be a beszélgetést,  mert  már alig bírta türtőztetni  magát.  - 
Holnap találkozunk.

Idegesen  visszacsapta  a  kagylót  a  helyére,  de  az  lecsúszott  és  nagyot  csattant  az 
asztalon.

-  Jaj,  most  megszakítottam  a  beszélgetést  -  mentegetőzött  Maggie,  majd  nevetve 
magához vonta a férfit.

És megismétlődött minden. Rogan mintha kívülről szemlélte volna, ahogy lassan előtör 
belőle a mélyén lakozó vadállat. Egyetlen határozott mozdulattal beletúrt a lány hajába, fejét 
hátravonta, és vadul az ajkára tapadt. Egyre jobban hatalmába kerítette a vágy, mintha halálos 
adagot fecskendezett volna be magának, a szíve bolondul zakatolt, agyára köd ereszkedett.

Félt,  hogy  újabb  sebet  ejt  a  lányon,  de  már  ez  sem  tudta  visszatartani.  Különös 
szenvedélytől  és  győzelemtől  átfűtött  hangot  hallatott,  s  közben  Maggie-t  ledöntötte  a 
konyhaasztalra.

Elégedetten nézett a lány meglepetéstől tágra nyílt szemébe.
- Rogan, a papírjaid - próbálta meg figyelmeztetni őt Maggie.
De ő ügyet sem vetett rá, megragadta a combját, és miközben a magasba emelte, kissé 

hátrább tolta a lányt az asztalon. Élénk, csillogó szemmel meredt rá, miközben vad lendülettel 
beléhatolt.

Maggie kalimpáló kezével leverte a csészét a kistányérról, majd mindkettő lesodródott a 
remegő asztalról, és darabokra tört. Hasonló sorsra jutott a nyitott aktatáska is.

Szeme előtt  sziporkázó csillagok táncoltak;  Maggie  teljes  extázisba  esett.  Háta  alatt 
érezte az asztal érdességét, s azt, ahogy lassan elönti a verejték, még sikamlósabbá varázsolva 
testét.  Amikor  a  férfi  magasan  kifeszítette  a  két  lábát  és  mélyen  beléhatolt,  a  lány 
megesküdött volna, hogy a szívük is egymáséba ért. Aztán vad orkán kapta fel, és röpítette 
egyre magasabbra, a csúcsra, és talán még azon is túl. Kapkodva szedte a levegőt, akár egy 
fuldokló, majd elerőtlenedve kifújta magát.

- Vége hát a telefonálgatásnak? - kérdezte a férfi karjában ringatózva, amikor már úgy 
érezte, képes beszélni.

Rogan elnevette magát, és felkapva Maggie-t, kilépett a konyhából.

Kora  reggel  távozott.  A  napsugarak  fénye  lebegő  szivárványt  vont  a  hajnali  égre. 
Maggie félálomban motyogott valamit, hogy majd főz teát, de aztán ismét álomba zuhant, így 
hát Rogan maga ment le a konyhába.

Egy üvegben talált egy kevés kőkeményre száradt neszkávét. Bár először megborzadt 
tőle, végül is ráfanyalodott, ahogy arra az egy szem tojásra is, amely a hűtőben árválkodott.

Éppen próbálta összeszedegetni és némiképp rendbe szedni a papírjait, amikor Maggie 
botorkált be a konyhába.

Gyűrött volt és borzas, valamit odamotyogott Rogannek, és a teáskannához lépett.
Hát ennyit a szerelmes búcsúról.
- Azt hiszem, az utolsó tiszta törölköződet használtam el.
Maggie újra motyogott valamit, és töltött magának.
- És kifolyattad az összes melegvizemet - ásította a lány.
- A tojás is elfogyott.
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Rogan tovább rendezgette az összegyűrődött papírokat, majd a táskájába tette őket. - Ott 
hagytam a kért újságkivágásokat a pulton. Délutánra megrendeltem a kocsit, hogy elvigyék az 
újabb szállítmányt. Jó lenne, ha egy órára mindent beládáznál.

Minthogy Maggie nem válaszolt, Rogan bekattintotta a táskáján a zárat. - Mennem kell. 
-  Zavartan  lépett  oda  a  lányhoz,  megfogta  az  állát,  megcsókolta  a  száját,  és  csak  ennyit 
mondott: - Hiányozni fogsz.

Már kilépett az ajtón, mire Maggie egy kicsit magához tért, és utána rohant.
-  Rogan!  Az  ég  szerelmére,  várj  egy  pillanatig!  Még  alig  tudom  nyitva  tartani  a 

szemem.
A férfi épphogy megfordult, s Maggie a karjába vetette magát. Egyensúlyukat vesztve, 

csaknem mindketten a virágágyásba zuhantak. Rogan magához szorította a lányt, és lázasan 
csókolták egymást a lágy, ezüstösen szemerkélő esőben.

- Hiányozni fogsz, az ördögbe is! - fúrta bele Maggie az arcát a férfi vállába, és mélyen 
magába szívta az illatát.

- Gyere velem! Dobálj bele néhány holmit a táskádba, és kísérj el!
- Nem tehetem! - húzódott el Maggie, és maga is meglepődött azon, mennyire nehezére 

esett visszautasítani az ajánlatot. - Van néhány fontos elintézni valóm. És… és különben sem 
tudnék Dublinban dolgozni.

- Nem - helyeselt végül Rogan pillanatnyi hallgatás után -, azt hiszem, tényleg nem.
- Visszajössz? Legalább egy-két napra!
- Most lehetetlen. Talán néhány hét múlva.
-  Na  jó,  az  sem  olyan  nagy  idő.  -  Csupán  maga  az  örökkévalóság,  tette  hozzá 

gondolatban Maggie.
- Végül is mindketten megkaptuk, amit akartunk, ezután…
- Ezután - hajolt le Rogan a lányhoz, hogy megcsókolja -, ezután gondolj rám!
- Megígérem.
Maggie követte a szemével, amint a férfi, kezében az aktatáskájával a kocsihoz lépett, 

beindította a motort, és visszatolatott az útra.
Még azután is hosszú ideig ott maradt, hogy a motor hangja elhalkult, egészen addig, 

amíg el nem állt az eső, és a nap sugarai bearanyozták a reggelt.

Tizenharmadik fejezet

Maggie átment az üres nappalin, hosszan kinézett az ablakon, majd visszasétált. Ez már 
az ötödik ház volt a héten, és remélhetőleg az utolsó, amelyet megtekintett,  s az egyetlen, 
amely jelenleg is lakatlanul állt.
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Kívül esett a város, Ennis határán, egy kicsit messzebb, mint azt Brianna elképzelte, bár 
Maggie szerint lehetett volna még ennél távolabb is. A ház nemrégiben épült,  ez előnyére 
szolgált, a szobák ugyanazon a szinten voltak.

Két hálószoba, számolta össze Maggie, ahogy még egyszer végigsétált a házban, egy 
fürdőszoba, egy világos, tágas konyha étkezővel, benne csinos, téglából rakott kandallóval.

Még egyszer körülnézett, majd öklét csípőjére támasztva csak ennyit mondott:
- Ez az!
-  Maggie,  ez  tényleg  éppen  megfelelő  -  harapdálta  az  ajkát  Brianna,  miközben 

tekintetével újra fölmérte az üres szobát. - De nem találhatnánk valami közelebbit?
- Miért? Úgyis utálni fogja, akárhol legyen is a ház.
-De…
- Itt  minden a  közelben  van,  élelmiszerbolt,  patika,  étterem,  ha éppen ahhoz támad 

kedve.
- Tudod, hogy nem jár el otthonról.
- Ideje, hogy elkezdje. És ha nem lesz, akit ugráltasson, talán rá is fanyalodik.
- Egyáltalán nem ugráltat - húzta ki magát Brianna, és az ablakhoz sétált. - Meglátod, 

úgysem fog ideköltözni.
- Dehogynem. - De még mennyire, hogy ideköltözik, gondolta Maggie, különösen most, 

hogy Damoklész kardja ott lóg á feje fölött. - Ha sikerül elhessegetned magadtól a bűntudatot, 
amelyet pajzsként tartasz magad elé, te is belátod, hogy mindannyiunk számára ez a legjobb 
megoldás. Ő is boldogabb lesz a sajátjában, már amennyire boldog tud lenni egyáltalán.

- Maggie, ez a hely olyan kedélytelen.
-  Akárcsak  az  anyánk.  -  És  mielőtt  Brianna  bármit  szólhatott  volna,  átölelte  húga 

feszülő vállát. - Majd beültetsz egy ágyást virágokkal a bejáratnál. Kifestetjük a falakat, vagy 
tapétáztatunk, vagy tudom is én, mit akartok.

- Nem mondom, szépen rendbe lehet hozni.
- Senki sem tudná szebben, mint te. Annyit költesz rá, amennyit csak akarsz.
- Nem tisztességes, hogy mindent te fizess.
-  Csak így tisztességes.  -  Maggie úgy érezte  eljött  az idő,  hogy mindent  elmondjon 

Briannának. - Tudtad, hogy valamikor énekesnő volt? Ráadásul profi.
- Anya? - Még a gondolat is olyan hihetetlennek tűnt, hogy Brianna elnevette magát. - 

Ezt meg honnan szedted?
- Pedig igaz. Véletlenül hallottam, de aztán utánanéztem, hogy egészen biztos legyek 

benne.  -  Azzal  előhúzta  az  elsárgult  újságkivágásokat.  -  Tessék,  még  az  újságokban  is 
szerepelt.

Brianna szótlanul  böngészte  a sorokat,  és  tágra nyílt  szemmel meredt az elmosódott 
fotókra. - „Hangja olyan tiszta és édes, akár a húsvéti harangszó” - olvasta fennhangon. - De 
miért nem beszélt erről soha? És apa sem.

-  Én  is  sokat  gondolkodtam  ezen  az  elmúlt  napokban  -  sétált  oda  újra  Maggie  az 
ablakhoz.  -  Elvesztette  azt,  amit  nagyon  akart,  és  felcserélte  valami  olyanra,  aminek 
egyáltalán nem örült. Egész életében büntette érte önmagát, és mindannyiunkat.

Brianna elképedve tette le az újságcikkeket.
- Soha nem énekelt otthon, egyetlen hangot sem. Soha.
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-  Talán  nem  bírta  volna  elviselni,  vagy  így  akart  vezekelni.  De  az  is  lehet,  hogy 
mindkettő. - Maggie-t egyre inkább hatalmába kerítette a kimerültség, de igyekezett úrrá lenni 
rajta.  -  Próbálok neki megbocsátani,  Brie,  képzeld el,  milyen elkeseredett  lehetett,  amikor 
kiderült,  hogy gyermeket vár. Engem. És ismerve őt,  nem maradt más megoldás számára, 
csak a házasság.

- Mégsem kellett volna téged hibáztatnia, Maggie, nem kellett volna mindig éreztetnie 
ezt veled, ráadásul még most is ezt teszi.

- Lehet, hogy így van. Mégis kezdem jobban megérteni, miért nem szeretett soha. És 
már nem is fog.

- Beszéltél… - csúsztatta Brianna az összehajtott újságkivágásokat a saját táskájába - 
beszéltél már vele erről?

- Megpróbáltam. De nem hajlandó rá. Ha csak egy kicsit is másképp történt volna - 
fordult  vissza Maggie az ablaktól.  Hogy gyűlölte  a  bűntudat  súlyát,  melyet  képtelen  volt 
lerázni magáról! - Ha már egyszer le kellett mondania a karrierről, miért száműzte a zenét az 
életéből?  Miért  kellett  eltaszítania  magától  mindent,  csak  azért,  mert  valami  nem lehetett 
teljesen az övé?

-  Tőlem akarod  hallani  a  választ?  Nem ő  az  egyetlen,  aki  úgy  véli,  mindent  vagy 
semmit.

- Ezen nem tudunk változtatni. De legalább ezt a házat megvehetjük neki, mi ketten.

Milyen gyorsan folyik el a pénz, állapította meg Maggie néhány nappal később. Minél 
több van belőle, annál többet akar az ember. A ház már Maeve nevén volt, ezután csak az 
apró részletek maradtak hátra, olyasmik, amik bőségesen együtt járnak az otthonteremtéssel.

Maggie életének egy apró részlete azonban mintha feledésbe merült volna.
Alig  beszélt  Rogannel,  duzzogott  most  magában  a  konyhaasztal  mellett.  Persze 

üzengetett neki, hol Eileen, hol Joseph tolmácsolta a szavait, de személyesen nem hívta fel a 
lányt, és vissza sem jött, ahogy ígérte.

Ez éppen jó lesz,  gondolta  Maggie.  Számtalan vázlatot  készített,  már csak meg kell 
formáznia őket. Ha ezen a reggelen egy kicsit később kezd bele a munkába a szokásosnál, az 
csak azért van, mert még nem határozott, melyikhez fogjon hozzá.

Nem pedig azért, mert arra az átkozott telefonra vár.
Éppen az ajtó felé tartott, amikor az ablakon keresztül megpillantotta Briannát, sarkában 

hűséges kutyájával.
- Hál’ Istennek! Reméltem, elcsíplek, még mielőtt munkához látsz - tette le a kosarát a 

testvére, amint a konyhába lépett.
- Épp az utolsó pillanatban. Minden rendben van?
- Tökéletesen. - Brianna sebtében kitakarta a gőzölgő süteményt, amit magával hozott. - 

Lottie Sullivan egy valóságos Isten áldása - jelentette ki mosolyogva a nyugalmazott nővérről, 
akit  az  anyjuk  mellé  fogadtak.  -  Egyszerűen csodálatos.  Már szinte  családtag.  Tegnap is, 
amikor a bejárati  virágágyással foglalatoskodtam, anya egyfolytában aggályoskodott,  hogy 
későn van már ilyenkor ültetni, és hogy a ház falát micsoda borzasztó színűre festették. Lottie 
pedig csak állt és nevetett, és mindenben ellentmondott anyának. Esküszöm, mind a ketten 
élvezték a helyzetet.

117



- Kár, hogy nem láttam - tört le egy darabot a süteményből Maggie. - Valóban nagy 
kincsre akadtál, Brie, Lottie majd kordában tartja őt.

- Ennél sokkal többről van szó. Valahányszor anyánk valami ostobaságot mond, Lottie 
csak nevet, kacsint egyet, és mintha meg sem hallotta volna, teszi a dolgát. És esküszöm, ez 
beválik.

- Persze, hogy beválik - tört le egy újabb darabot a süteményből, ezúttal a türelmesen 
ácsingózó Connak. - Kérdezted már Murphyt, hogy átvinné-e az ágyat és esetleg még egy-két 
dolgot?

-  Nem volt  rá  szükség.  Már  elterjedt  a  híre,  hogy  vettél  anyának  egy  házat  Ennis 
közelében. Csak az elmúlt két hétben vagy egy tucatnyian állítottak be, csak úgy véletlenül. 
Murphy is felajánlotta a segítségét és a kocsiját.

-  Akkor  akár  a  jövő hét  vége  előtt  be  is  költözhetnek  Lottie-val.  Vettem egy üveg 
pezsgőt, ennek örömére majd leisszuk magunkat.

Brianna ajka megrándult.
- Ezen igazán nincs mit ünnepelni - jelentette ki komoran.
- Akkor majd, csak úgy véletlenül beugrom hozzád - mosolygott huncutul Maggie -, egy 

üveg itallal a hónom alatt.
Brianna is elmosolyodott, de nem túl meggyőzően.
Maggie, megpróbáltam beszélni anyával, hogy hogyan is volt azzal az énekléssel. Úgy 

éreztem, meg kell tennem.
- Remélem, több szerencsével jártál, mint én - kérdezte Maggie, és odavetette a maradék 

süteményt a kutyának.
-  Sajnos,  nem.  Nem  volt  hajlandó  beszélni  róla,  de  sikerült  felmérgesítenem.  - 

Felesleges lenne szóról szóra idézni, gondolta Brianna, csak keserű perceket szerezne vele. - 
Bezárkózott a szobájába, de magával vitte azokat a régi újságokat.

- Már ez is valami. Talán megvigasztalódik.
Ekkor megcsörrent a telefon. Maggie olyan hirtelen pattant fel a székéből, hogy Brianna 

csak bámult rá, tátott szájjal.
-  Halló,  Eileen,  maga  az?  -  kérdezte  érezhetően  csalódottan.  -  Igen,  megkaptam  a 

katalógus fotóit. Nagyszerűen sikerültek. Beszélhetnék személyesen Mr. Sweeneyvel? Értem, 
tárgyaláson  van…  Mondja  meg  neki,  hogy  jóváhagytam  valamennyit.  Szívesen.  A 
viszontlátásra.

- Te felvetted a telefont? - csodálkozott Brianna.
- Persze, hogy felvettem. Hát csengett, nem? - A csípős hangra Brianna kissé felvonta a 

szemöldökét.
- Talán vártál egy hívást?
- Dehogy vártam. Miből gondolod?
- Abból, ahogy felpattantál,  mintha egy gyereket akartál volna felkapni egy száguldó 

kocsi elől.
Tényleg így tettem volna? - kérdezte magában Maggie szégyenkezve.
- Egyszerűen nem szeretem, ha a fülembe csengetnek. Nos, ideje munkához látnom.
Ezzel Maggie, mint aki már el is búcsúzott, távozott a konyhából.
Fütyülök rá, hogy felhív vagy nem, döntötte el magában. Már három hete, hogy Rogan 

visszament Dublinba, és ez alatt az idő alatt talán mindössze kétszer beszélt vele, de ez őt nem 
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érdekli.  Ő  is  túlságosan  elfoglalt,  nincs  ideje  felesleges  csevegésekre,  sem  arra,  hogy 
elszórakoztassa a férfit, ha esetleg megjelenik.

Nem hiányzik neki sem Mr. Sweeney, sem más. Jól megvan magában.
Maggie fogta hát a fúvókáját és munkához látott.

A  Connelly  család  ebédlője  láttán  Maggie-nek  minden  bizonnyal  az  a  szirupos 
szappanopera jutott volna az eszébe, amelyet apja halála napján vetítettek a tévében. Csupa 
csillogás, ragyogás. A kristálypoharakban a legjobb évjáratú borok aranylottak, a finom nedű 
a szivárvány színeiben játszott  a csiszolt  üvegen át.  Karcsú, hófehér gyertyák növelték az 
ünnepi fényt, mely az ötágú csillárokból áradt.

A csipkével  borított  asztal  körül  ülők  eleganciája  méltó  volt  a  környezethez.  Anne 
zafírkék  selyemben  és  a  nagyanyjától  örökölt  gyémántokban  a  káprázatos  háziasszony 
szerepét  játszotta.  Dennis,  teljesen  eltelve  a  sok  finomsággal  és  az  előkelő  társasággal, 
csillogó szemmel bámulta a lányát. Patricia valóban a szokásosnál is elragadóbbnak tetszett, 
és finomnak, akár az a halványrózsaszín gyöngysor, melyet a nyakában viselt.

Vele szemben Rogan hörpölgette a borát, és kétségbeesett küzdelmet vívott azért, hogy 
gondolatai ne kalandozzanak el minduntalan nyugat felé, Maggie-hez.

- Nincs is szebb egy meghitt családi vacsoránál - csipegetett Anne a tányérjára szedett 
vékonyka fácánsültből. A mérleg ugyanis kíméletlenül jelezte, hogy az elmúlt héten majdnem 
egy kilót hízott. -Remélem, nem veszi rossz néven Rogan, hogy nem toboroztam össze valami 
nagy társaságot.

- Ellenkezőleg. Örülök, hogy végre a barátaimmal tölthetek egy csendes estét.
- Pontosan ezt mondtam Dennisnek is - hadarta tovább Anne. - Hónapok óta alig látjuk 

magát. Túlságosan sokat vállal, Rogan.
-  Ha  az  ember  szereti  a  munkáját,  akkor  semmi  sem tűnik  soknak  -  vetette  közbe 

Dennis.
- Te és a munka! - nevetett Anne, és alig bírta megállni, hogy az asztal alatt finoman 

bokán ne rúgja a férjét. - Én azt mondom, a túl sok munka csak feszültté teszi a férfiakat, 
különösen, ha nincs feleségük, aki mellett lehiggadhatnak.

Patricia  jól  tudta,  mindez  hová  vezet,  igyekezett  hát  a  beszélgetést  más  témák  felé 
terelni.

- Miss Concannon kiállításával hatalmas sikered volt - fordult a vendég felé. - És úgy 
hallottam, az amerikai indián művészetet is jól fogadták.

- Így igaz. A héten Corkban nyílik meg az Indián Művészet kiállítás, Maggie-é - azaz 
Miss Concannoné - pedig hamarosan Párizsba utazik. Az elmúlt hónapban is született néhány 
remek üvegszobor.

- Egy párat én is láttam közülük. Azt hiszem, Joseph is szemet vetett arra a gömbüvegre. 
Tudod,  amelyik  belül  csupa szín és különös forma.  Valóban káprázatos  alkotás.  Kíváncsi 
lennék, hogyan készült!

- Történetesen épp ott voltam - emlékezett vissza Rogan a kemence melegére, a vérző 
színekre, a sisteregve felröppenő szikrákra. - De nem tudnám elmagyarázni.

Rogan tekintete valósággal felvillanyozta Anne-t.
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- Egy-egy művészi folyamat közelről való megismerése sokat levon a mű élvezetéből, 
nem gondolja?  Meg vagyok győződve róla,  hogy Miss  Concannon számára  is  már  régen 
rutinná vált az egész. Patricia, nem akarsz mesélni nekünk a legújabb ötletedről? Hogy áll a 
napközi ügye?

- Köszönöm, szépen halad.
- Képzeljétek, a mi kis Patriciánk napközit nyit - mosolygott Anne elnézően.
Rogan némi bűntudatott érzett, hogy már hetek óta nem kérdezte Patriciát a terve felől. - 

Ez azt jelenti, hogy sikerült helyet találnod?
- Igen.  Végre sikerült  ráakadnom a megfelelő házra a Mountjoy Square-en.  Egy kis 

felújításra persze szükség van, már fel is kértem egy építészt. A telek nagyon jó helyen van, 
rengeteg játszásra alkalmas területtel. Remélem, jövő tavasszal már fogadhatjuk a gyerekeket.

Patricia elképzelte az apróságokat, akiket a mamájuk végre megbízható helyen tudhat, 
amíg dolgozik, elképzelte a nagyobb gyerekeket is, akik tanítás után jönnek majd hozzá, és 
zárásig maradnak. Mindez betölti majd azt a fájdalmas űrt a lelkében. Robertnek és neki nem 
volt  gyermekük.  Olyan  biztosak  voltak  benne,  hogy  még  rengeteg  idejük  van.  Annyira 
biztosak.

- Rogan talán segíthetne neked a dolog üzleti részében - vette át a szót Anne -, végül is 
ahhoz te nem nagyon értesz.

-Az én lányom, vagy nem? - vágott közbe Dennis nagyot kacsintva. - Sikerülni fog neki.
-  Persze,  hogy  sikerülni  fog  -  erősítette  meg  Anne,  amit  a  férje  mondott,  de 

legszívesebben megint bokán rúgta volna őt.
Már alig várta, hogy kettesben maradjon a lányával a társalgóban, miközben a férfiak 

továbbra is az ebédlőben időznek egy pohár portói mellett. Elég idejétmúlt szokás volt ez, de 
Anne ragaszkodott hozzá. Amikor eljött az ideje, intett a szobalánynak, aki már felszolgálta a 
kávét, hogy elmehet, és átkarolta a lányát.

- Mire vársz, Patricia? Ne hagyd, hogy kicsússzon a kezed közül!
- Kérlek, ne kezd megint! - Patricia érezte, hogy a feje tompán, de kitartóan lüktet, és ez 

bizony kiadós fejfájást jelzett.
- Talán életed végéig özvegy akarsz maradni? - fakadt ki Anne mérgesen, és egy kis 

tejszínt öntött a kávéjához. - Azt mondom, ne várj tovább!
- Ezt mondod, pedig még egy éve sincs, hogy Robert meghalt.
- Mi mást mondhatnék, ha egyszer ez az igazság - sóhajtott Anne. Nem bírta nézni a 

lánya szomorúságát. Épp elég könnyet hullatott ő maga is, hiszen szerette a vejét, és Robert 
halála  nagy  veszteség  volt  számára  is,  de  főleg  azért,  mert  nem  bírta  elviselni  a  lánya 
szemében tükröződő fájdalmat, amely sehogy sem akart kihunyni.

-Drágám, tudod, mennyire sajnáljuk, hogy Robert itt hagyott bennünket.
- Tudom. Már beletörődtem, és próbálok túllépni rajta.
-Azzal, hogy napközit nyitsz mások gyerekeinek?
-  Részben  ezzel  is.  Szükségem  van  valami  elfoglaltságra,  hogy  végre  elégedettnek 

erezhessem magam.
- Már lemondtam róla, hogy lebeszéljelek - nyújtotta békítőén a kezét a lánya felé Anne. 

- Ha ezt akarod, hát nekem sincs ellenemre.
- Köszönöm - lágyult meg Patricia arca, közelebb hajolt az anyjához és arcon csókolta. - 

Tudom, hogy mindig jót akarsz nekem.
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- Bizony. Pontosan ezért szeretném, ha összejönnél Rogannel. Ne mondd, hogy te nem 
szeretnéd.

- Valóban nem közömbös számomra - vallotta be Patricia szégyenkezve. - Sosem volt 
az.

-  És  te  sem vagy  az  neki.  De  te  mindig  meghátrálsz,  várod,  hogy  ő  tegye  meg  a 
következő lépést.  És miközben te vársz, addig elszipkázzák előled.  Csak a vak nem látja, 
hogy Miss Concannon nem csupán művészként érdekli Rogant. Miss Concannon pedig nem 
az a fajta nő, aki vár - emelte fel figyelmeztetően a mutatóujját Anne. - Egy ilyen férfit, ilyen 
vagyoni helyzetben, nem fog futni hagyni, egy pillanat alatt megkaparintja, hogy Rogan észre 
sem veszi.

- Kétlem, hogy Rogant bárki csak úgy megkaparinthatná - jelentette ki Patricia hűvösen. 
- Annál sokkal több esze van.

- Sok tekintetben igen - helyeselt Anne. - De a férfiakat irányítani kell, Patricia. És meg 
kell  kaparintani.  Te pedig még nem szántad rá magad igazán,  hogy megkaparintsd Rogan 
Sweeneyt. El kell érned, hogy a nőt lássa benned, ne csak a barátja özvegyét. Te is akarod őt, 
vagy nem?

- Úgy érzem…
- Persze, hogy akarod! Tégy róla, hogy ő is így érezzen!

Patricia  szinte  egész  úton  hallgatott,  miközben  Rogan  hazakísérte.  A  házig,  amely 
valamikor a közös otthont jelentette Robert és az ő számára, és amelyet képtelen volt feladni. 
Már nem sétált szobáról szobára, hátha valamelyikben ott vár rá a férje, és már nem érezte a 
rátörő fájdalom éles karmait, ha felidézte az együtt töltött napokat.

Az otthona már nem jelentett  mást számára,  csupán egy házat,  igaz, emlékekkel teli 
házat.

Tényleg egyedül akar benne élni egész hátralévő éveiben? Tényleg azzal akarja tölteni a 
napjait,  hogy mások porontyaira  vigyáz,  amikor neki  egyetlen saját  gyermeke sincs,  hogy 
derűssé tehetné a napjait?

Ha igaza van az anyjának, és tényleg Rogan az, akivel élni tudna, akkor mi rossz is 
lenne egy kis csábításban?

- Nem jössz fel egy kicsit? - invitálta a férfit, amikor a bejárathoz értek. - Korán van 
még, és én egyáltalán nem érzem fáradtnak magam.

Rogan  egy másik  üres  házra  gondolt,  a  sajátjára,  na  meg  a  másnap  reggelre.  -  Ha 
megígéred, hogy kapok egy konyakot.

- Majd kiülünk az erkélyre - egyezett bele boldogan Patricia, és besétált a kapun.
A ház belülről úrnője finom és hibátlan ízléséről árulkodott. Bár Rogan e házban mindig 

otthon érezte magát, most mégis Maggie zsúfolt szobájára és keskeny, rozoga ágyára gondolt.
Még a konyakról is Maggie jutott az eszébe, ahogy annak idején a kandallóhoz vágta 

haragjában a poharat, de néhány nap múlva, a soron következő küldeményben ott volt helyette 
egy másik pohár, amelyet ő maga készített.

- Szép esténk van - sóhajtott Patricia, hogy felrázza Rogant a merengésből.
-  Tessék? Ja,  igen.  Valóban szép -  forgatta  kezében a poharat  a férfi,  de nem ivott 

belőle.
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Az égre felkúszott a félhold, hol felhők vonták homályba, hol fehéren izzott, ahogy az 
enyhe szél  űzte,  hajtotta  előle  a  gomolyagokat.  A levegő meleg  volt  és  illatos,  csupán a 
sövényen túlról átszűrődő forgalom zaja rontotta valamicskét a hangulatot.

-  Mesélj  valamit  a  napközidről!  -  próbálkozott  a  beszélgetéssel  Rogan.  -  Milyen 
tervezővel  dolgoztatsz?  -  Patricia  megnevezte  a  céget,  amelyet  megbízott.  -  Szép  munkát 
végeznek, nekünk is dolgoztak.

-  Tudom.  Joseph  ajánlotta  őket.  Fantasztikusan  sokat  segített,  éreztem  is  némi 
bűntudatot, hogy elvonom a figyelmét a munkától.

- Joseph képes egyszerre akár száz dologgal is foglalkozni.
- Úgy veszem észre, nincs ellenére, ha olykor betoppanok a galériába. - Hogy próbára 

tegye Rogant, közelebb lépett hozzá. - Hiányoztál.
- Egy kicsit mozgalmas az életem mostanában - igazította a haját a füle mögé a férfi egy 

rég beidegződött  mozdulattal,  amelyet  már észre sem vett.  -  Tényleg kellene már egy kis 
szabadidőre szert tennünk. Hetek óta színházban sem voltunk, nem igaz.

- Bizony nem - fogta meg Patricia Rogan kezét. - Örülök, hogy legalább most együtt 
vagyunk. És végre kettesben.

Rogan  fejében  megszólalt  egy  figyelmeztető  hang,  de  olyan  nevetségesnek  tartotta, 
hogy elhessegette. - Ezt gyakrabban is megtehetjük - mosolygott Patriciára. - Megnézhetném 
végre azt az ingatlant, amelyet vettél.

- Tudod, mennyire adok a véleményedre. - Patricia érezte, hogy szíve egyre hevesebben 
ver. - Nagyra becsüllek.

Mielőtt még meggondolhatta volna magát, előrehajolt, és szájon csókolta a férfit. Még 
ha felfedezett volna is némi riadalmat Rogan szemében, akkor sem törődött volna vele.

Ezúttal nem holmi édeskés, platói csókról volt szó.
Patricia ujjaival beletúrt a férfi hajába, és szinte egész lényét beleadta. Annyira hajtotta 

a vágy, hogy a szíve újra érezzen.
De Rogan karja mozdulatlan maradt, nem ölelte magához, ajka sem forrósodott át. Csak 

állt ott mereven, akár egy kőszobor. Nem vibrált a levegőben sem gyönyör, sem vágy, csupán 
a döbbenet hideg lehelete érződött.

Patricia visszahúzódott,  és látta,  hogy Rogan szeméből meglepetés, de ami rosszabb, 
még ennél is sokkal rosszabb, sajnálkozás árad. Hirtelen megfordult, és mint akit méhcsípés 
ért, kétségbeesetten elugrott mellőle.

Rogan érintetlenül tette le az italát. - Patricia!
- Ne! Ne mondj semmit! - tiltakozott összeszűkült szemmel a nő.
- Képtelenség! Muszáj mondanom valamit! - érintette meg bizonytalanul Patricia vállát, 

majd  finoman  rátette  a  kezét.  -  Patricia,  tudod,  hogy  mennyire… -  Hogyan  folytassa?  - 
kérdezte önmagától kétségbeesetten. - …mennyire kedvellek - nyögte ki végül, de végtelenül 
utálta magát érte.

- Hagyd! - szorította ökölbe a kezét Patricia úgy, hogy az ujjai belefájdultak. - Már így 
is eléggé megaláztál.

- Nem gondoltam, hogy… - Rogan újra csak átkozta önmagát, és minthogy rettenetesen 
nyomorultul érezte magát, átkozta Maggie-t is, amiért igaza volt. - Patty - tárta szét a karját 
kétségbeesetten -, igazán sajnálom.
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-  Elhiszem. - Patricia  hangja továbbra is hűvösen csengett,  hiába szólította  Rogan a 
becenevén. - Én is sajnálom, hogy ilyen kínos helyzetbe hoztalak.

- Az én hibám. Észre kellett volna vennem.
- Miért kellett volna? - hátrált Patricia, majd elfordult. - Hiszen mindig kéznél vagyok, 

vagy nem? Esténként  mindig ráérek,  amikor csak akarod.  Szegény Patricia,  nincs senkije, 
mindenfélét kitalál, csak hogy elfoglalja magát, az ifjú özvegy, akinek elég egy kis cirógatás, 
egy elnéző mosoly.

- Ez nem igaz. Én egyáltalán nem ezt érzem.
- Fogalmam sincs, mit érzel - emelte fel a hangját a nő. Csak azt tudom, hogy legjobb, 

ha elmégy, mielőtt olyasmit vagdosnánk egymás fejéhez, ami még kínosabb helyzetbe hoz 
bennünket, mint amilyenben már így is vagyunk.

- Így nem tudlak itt hagyni. Gyere, ülj le, és beszéljük meg a dolgot.
Lehetetlen,  gondolta  Patricia,  el  fogja  bőgni  magát,  és  csak  tetőzi  vele  a 

megalázottságát. - Komolyan mondtam, amit mondtam, Rogan. Azt akarom, hogy menj el. 
Nem maradt más hátra, mint hogy elbúcsúzzunk. Tudod, merre a kijárat. - Azzal elviharzott 
Rogan mellett, be a ház mélyére.

A pokolba a nőkkel, gondolta Rogan, amint másnap délután belépett a galéria épületébe. 
A pokolba a titokzatoskodásukkal, amellyel bűntudatot ébresztenek a férfiakban, kifosztottá 
és bolonddá teszik őket.

Elvesztett egy barátot, aki pedig nagyon közel állt a szívéhez. Elvesztette, mert vak volt, 
és érzéketlen maradt az érzései iránt. Maggie bezzeg az első pillantásra észrevett mindent, 
gondolt vissza bosszúsan a lány figyelmeztető szavaira.

Dühösen  felrohant  a  lépcsőn.  Elsősorban  magára  volt  mérges.  Miért  van  az,  hogy 
képtelen kezelni azt a két nőt, aki a legtöbbet jelenti számára.

Meggondolatlanul összetörte Patricia szívét, Maggie pedig, Isten ne büntesse, az övét 
zúzta össze.

Az ember mindig abba szerelmes, aki viszonzatlanul hagyja az érzéseit?
Nem lesz olyan ostoba,  hogy a  szívét  Maggie lába elé  helyezze,  hogy aztán a  lány 

kíméletlenül átgázoljon rajta. Legalábbis, még nem. Különösen azok után, hogy ő is ugyanezt 
tette Patríciával, akaratlanul átgázolt rajta.

Belépett az első szalonba, és mogorván körbehordozta a tekintetét. Maggie néhány új 
munkája már a tárlókon állt. Rogan mindössze futó pillantást vetett a kollekcióra, amely az 
elkövetkező tizenkét hónapban Írország és Európa városait fogja járni. A gömbszobor, amely 
a jelenlétében öltött formát, most is ott ragyogott a szeme előtt. Mintha Maggie beleöntötte 
volna minden álmát, és ezek az álmok most, hogy Rogan a gömb mélyét bámulta, mintha 
gúnyosan néznének vissza rá.

A lány tegnap éjjel sem vette fel a telefont, amikor hívta. Pedig szüksége lett volna rá, 
amikor éppen szörnyű bűntudat mardosta Patricia miatt. Szüksége lett volna a hangjára, mely 
talán megnyugtatta volna. Ehelyett a saját hangja köszönt vissza az üzenetrögzítőről. Maggie 
nem volt hajlandó felmondani rá a szöveget!

Így  aztán  Rogan  a  halk  szavú,  késő  éjszakai  intim  csevegés  helyett  tömör,  néhány 
szavas üzenetet hagyott, amely Maggie-t legalább annyira bosszanthatta, mint őt magát.
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Istenem, pedig mennyire vágyott utána!
- Itt van, akit keresek! - toppant be vidáman Joseph a szobába. Eladtam a  Carlottát - 

jelentette be önelégült mosollyal, és fürkészve tekintett Roganre. - Látom, rossz napod van.
- Volt már jobb is. Azt mondtad a Carlottát? És kinek?
- Egy amerikai hölgynek, aki ma reggel tévedt be ide. Teljesen oda volt érte. Már hajóra 

is raktuk - úgy értem a képet -, valami Tucson nevű helyre viszik.
Joseph a kanapé sarkába húzódott, és a jól végzett munka örömére cigarettára gyújtott. - 

Azt mondta, imádja a naiv aktokat, és hát a mi  Carlottánknál aztán igazán nehéz naivabbat 
találni.  Magam  is  nagy  hódolója  vagyok  az  aktoknak,  de  Carlotta nem  volt  az  esetem. 
Csípőben kicsit erős, és a művész, hát hogy finoman fogalmazzak, nem valami könnyű kézzel 
bánt az ecsettel.

- Jó kis olajkép - jegyezte meg szórakozottan Rogan.
- A maga műfajában igen. De jobban szeretem a kissé elvontabb témákat, nem szakad 

hát meg a szívem, hogy a  Carlotta Tucson felé tart. - Előhúzott a zsebéből egy kis fedeles 
hamutartót, és elnyomta a cigarettáját. - Na, és az az akvarellsorozat, attól a skóttól? Egy órája 
érkezett. Fantasztikus képek, Rogan. Azt hiszem megint sikerült egy új csillagot felfedezned.

- Szerencse dolga. Ha nem járok Invernessben, hogy ellenőrizzem a gyárat, soha nem 
akadtam volna rá.

- Egy utcai festő! - csóválta a fejét Joseph. - De nem sokáig, ezt garantálom. Van a 
képeiben  valami  csodálatosan  misztikus,  valami  finomság  és  puritánság.  Egy  újabb  akt, 
kárpótlásul  Carlottáért.  Meg  kell  mondanom,  ez  sokkal  inkább  megfelel  az  ízlésemnek. 
Kecses, nőies, kissé szomorkás szemű. Egészen beleszerettem.

Joseph  itt  hirtelen  elhallgatott,  és  még  a  nyaka  is  belepirult,  amint  megpillantotta 
Patriciát  a  bejáratnál.  Ez  a  gyümölcs  nem  neked  termett,  barátocskám,  figyelmeztette 
önmagát. Hiába is akarod leszakítani, állt fel fülig érő mosollyal a helyéről.

- Helló, Patricia! Örülök, hogy látlak.
Rogan elfordult, mint aki fél, hogy majd megkapja a magáét azokért a sötét karikákért, 

ott Patricia szeme alatt.
- Szia, Joseph! Remélem, nem zavarok.
-  Ugyan,  dehogy.  A  szépség  nálunk  mindig  szívesen  látott  vendég  -  csókolt  kezet 

Patriciának Joseph. - De nagy marha vagy, fiacskám, futott át egy pillanatra az agyán. - Kérsz 
egy teát?

- Köszönöm, ne fáradj!
- Nem fáradság, hogy is lenne az. Már amúgy is zárunk.
-Tudom.  Reméltem,  hogy…  -  próbált  erőt  gyűjteni  Patricia.  -  Joseph,  ha  nem 

haragszol… Négyszemközt szeretnék beszélni Rogannel.
- Ó, hogyne, parancsolj.  -  Te ostoba fajankó, korholta magát  Joseph. - Leugrom, és 

felteszek egy kis teavizet, ha mégis meggondolnád magad.
- Köszönöm. - Patricia megvárta, amíg kiment, és becsukta utána az ajtót. - Remélem, 

nem baj, hogy így zárás előtt beállítottam.
- Ugyan, dehogy - motyogta zavartan Rogan, és érezte, hogy már megint nem tud mit 

kezdeni magával. - Örülök, hogy itt vagy.
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- Dehogy örülsz - jelent meg Patricia arcán egy enyhe mosoly, hogy némiképp tompítsa 
a dolgok élét. - Csak állsz ott, és közben kétségbeesetten az jár a fejedben, hogy mit csinálj. 
Ismerlek, mint a tenyeret met, Rogan. Leülhetnénk?

-  Természetesen  -  nyújtotta  a  kezét  félénken  Patricia  felé  Rogan,  de  aztán  félúton 
megállt és leengedte a karját. Patricia kicsit neheztelve felhúzta a szemöldökét, majd leült, és 
összekulcsolt kezét az ölébe fektette. - Azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek tőled.

Rogan kezdte egyre kínosabban érezni magát. - Kérlek, ne! Erre semmi szükség!
-  De,  nagyon  is  nagy  szükség  van  rá.  Tedd  meg  nekem  azt  a  szívességet,  hogy 

végighallgatsz.
- Patty! - foglalt helyet Rogan is, háborgó gyomorral. - Te sírtál, és ennek én vagyok az 

oka! - Most, hogy ilyen közel kerültek egymáshoz, ehhez kétség sem fért. Bármilyen tökéletes 
volt is a sminkje, nem lehetett nem észrevenni.

- Igen, te vagy. És miután kibőgtem magam, volt  időm, hogy gondolkodjam. Végre 
önállóan  -  sóhajtott  Patricia.  -  Olyan  ritkán  nyílt  erre  lehetőségem,  Rogan.  Anya  és  apa 
mindig  annyira  a  gondomat  viselték,  és  mindig  olyan  szigorú  elvárásaik  voltak.  Én  meg 
féltem, hogy nem tudok megfelelni nekik.

- Ez butaság…
-Azt kértem, hallgass végig - emelte fel Patricia a hangját, annyira hogy még Rogan is 

meglepődött. - És végig is fogsz! Mindig ott voltál te, mennyi is voltam, tizennégy, tizenöt? 
Aztán Robert. Tulajdonképpen élveztem, hogy nem kell gondolkodnom, mindent, de mindent 
neki köszönhettem, házat, otthont. Amikor elvesztettem őt, úgy éreztem, vele halok. Bizony 
Isten, így is gondoltam.

Rogan nem tehetett mást, minthogy megfogta Patricia kezét.
- Én is nagyon szerettem Robertet.
- Tudom. És neked köszönhetem, hogy túljutottam a nehezén. Te voltál az, aki együtt 

bánkódtál  velem,  és  aztán  segítettél  elűzni  a  bánatot.  Veled  lehet  beszélgetni  Robertről, 
melletted szabadon tudok sírni, nevetni.  Te vagy a legjobb barátom, természetes hát, hogy 
szeretlek. És, ha egyszer ez így van, nincs más dolgom, mint türelmesen kivárni, hogy már ne 
csak a barátot lásd bennem, hanem a nőt. Hát nem lett volna természetes, hogy egyszer csak 
belém szeretsz, és megkéred a kezem?

- Ha egy kicsit több figyelmet fordítottam volna rád… - babrálta Rogan ujjaival Patricia 
kezét.

- Te még most sem vettél volna észre semmit, ha nem nyitom fel a szemed. Különféle 
okok miatt, amelyeket most inkább nem részleteznék, elhatároztam, én teszem meg az első 
lépést.  Amikor  megcsókoltalak,  azt  reméltem,  hogy a  mennyországba  repítesz,  hogy  újra 
átélem mindazt, amire oly régóta vágytam, a mámorító öleléseket, a gyönyör minden kínját. 
Mennyire kívántam! De nem így történt.

- Patricia, hidd el nem azért, mert… - szakította félbe Rogan. - Most meg mi van?
Patricia nevetésével csak még inkább zavarba hozta a férfit.
- Amikor jól kibőgtem magam, újra átgondoltam a történteket - folytatta aztán. - Nem 

csak téged ért meglepetés, Rogan. Én magam is meglepődtem azon, hogy a csók közben nem 
éreztem semmit.

- Semmit - ismételte meg halkan Rogan.
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- Semmit, csupán kényelmetlenséget, hogy ilyen kínos helyzetbe kerültünk. Rájöttem, 
hogy bár nagyon szeretlek, egyáltalán nem vagyok szerelmes beléd. A csók csupán egy jó 
barátnak szólt.

- Értem. - Nevetséges úgy éreznie, hogy csorbát ejtettek a férfiasságán, de hát ő is csak 
férfi volt! - Szerencsére, nem igaz?

Patricia jól ismerte Rogant, akár a tenyerét. Nevetve arcához szorította a férfi kezét. - 
Látom, megbántottalak.

- Szó sincs róla. Örülök, hogy tisztáztuk a dolgot. - Látva Patricia szelíd pillantását, 
hangosan kifakadt. - Na jó, megbántottál. Legalábbis belegázoltál a férfiúi büszkeségembe. 
Akkor hát, barátok vagyunk?

-  Örökre  -  sóhajtott  nagyot  Patricia.  -  El  sem  tudom  mondani  neked,  mennyire 
megkönnyebbültem, hogy vége a dolognak. Azt hiszem, mégis csak iszom egy teát Joseph-
fel. Velünk tartasz?

- Sajnálom, de éppen most érkezett meg egy szállítmány Invernessból, át akarom nézni.
- Tudod, anyámnak egy dologban igazat kell adnom - állt fel a helyéből Patricia. - Túl 

sokat dolgozol. És ez kezd meglátszani rajtad. Néhány napot pihenned kéne.
- Majd egy-két hónap múlva. 
Patricia a fejét rázva előrehajolt, hogy megcsókolja.
-  Mindig  ezt  mondod.  Bárcsak  most  az  egyszer  komolyan  is  gondolnád.  A  dél-

franciaországi  nyaralód  pompás  hely,  és  nemcsak  pihenésre,  de  az  alkotómunkára  is.  Az 
ottani színek és formák minden bizonnyal megragadják egy művész fantáziáját.

Rogan szája szinte tátva maradt a meglepetéstől.
- Te aztán ismersz - mormogta maga elé.
- Ismerlek bizony. Gondolkodj el azon, amit mondtam - kérte búcsúzóul Patricia,  és 

lement a konyhába. Minthogy Joseph a galéria főépületében volt elfoglalva néhány nehezen 
távozó látogatóval, maga kezdett hozzá a teakészítéshez.

Joseph éppen akkor toppant be, amikor Patricia az első csészét megtöltötte.
- Bocsáss meg - mentegetőzött a férfi. - Csak nézelődnek, de egy árva megveszekedett 

fontot sem adnának ki a kezükből. Pedig már azt hittem, hogy még utoljára sikerül eladnom 
azt a vörösréz fémszobrot. Tudod, amelyik úgy néz ki, mint egy krisztustövis, de otthagytak.

- Igyál egy kis teát, és nyugodj meg!
- Köszönöm, az jó lesz. Beszéltél… - akadt meg Joseph ajkán a szó, amikor Patricia 

megfordult és ő a fényben meglátta az arcát. - Mi történt?
- Semmi. Miért? - tette le Patricia az asztalra a teát, és csaknem mindkét csészét kiejtette 

a kezéből, amikor Joseph megragadta a karját.
- Te sírtál - jegyezte meg a férfi fojtott hangon. - És a szemed is karikás.
Patricia idegesen sóhajtva lerakta az össze-összekoccanó kávéscsészéket.
- Minek az a sok drága festék, ha egyszer még ezt sem takarja el. Az ember még csak ki 

sem bőgheti magát, mert nem bízhat a púderjében. - Patricia le akart ülni, de Joseph keze még 
mindig  ott  pihent  a  vállán.  Meglepetten  nézett  a  férfira.  Amit  a  szemeiből  kiolvasott,  az 
egészen zavarba hozta. - Semmi… tényleg semmi. Butaság az egész. Már minden… minden 
rendben van.
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Joseph nem így látta. Már máskor is tartotta a karjában, amikor táncoltak. Most azonban 
nem volt zene. Csak Patricia. Joseph lassan felemelte a kezét, és hüvelykujjával letörölte az 
elkenődött festéket Patricia szeme alól.

- Ugye még mindig hiányzik Robbie?
- Igen.  És ez nem változik.  -  A férje  arca azonban,  akit  úgy imádott,  egyre jobban 

elhomályosult, és most nem látott mást, csak Joseph-et. - Nem Robbie miatt sírtam. Tényleg 
nem. Sírtam, de már magam sem tudom az igazi okát.

Milyen gyönyörű, gondolta magában Joseph. A szeme tele bizonytalansággal. És a bőre, 
amelyet eddig sohasem mert megérinteni, olyan puha és sima volt, akár a bársony. - Ne sírj, 
Patty! - hallotta Joseph a saját hangját. Aztán már csókolta is, ajka pontosan célba talált, keze 
pedig Patricia lágyan hullámzó hajába túrt.

Szinte  teljesen  elveszett,  nem  érzett  mást,  csak  Patricia  illatát,  és  a  fájdalmas 
gyönyörűséget,  ahogy  az  ajka  meglepetten  szétnyílt,  és  utat  engedett  neki,  hogy hosszan 
élvezze kifinomult ízét.

Patricia  testével  szorosan  hozzásimult,  olyan  nőies  gyengédséggel,  amely  gyötrő  és 
egymásnak  ellentmondó  érzéseket  ébresztett  benne.  Magáévá  tenni  és  óvni,  birtokolni  és 
dédelgetni.

A fiatal  nő meglepetéssel  és  csodálattal  teli  sóhajtása  térítette  észhez,  mintha  hideg 
vízzel öntötték volna le.

-  Bocsánat… Kérlek,  bocsáss  meg!  -  hebegte,  és  alig  tudta  visszafogni  túlcsorduló 
érzéseit. -Tudom, hogy megbocsájthatatlan, amit tettem.

Ezzel sarkon fordult, és kisietett az ajtón, még mielőtt Patricia magához tért volna.
A fiatal nő tett egy lépést felé, a nevét kiáltotta, majd megtorpant, kezét vadul kalimpáló 

szívéhez szorította, és remegő lábainak engedelmeskedve, lerogyott egy székbe.
Joseph? Ismételgette  döbbenten.  Olyan hihetetlenül  nevetséges volt az egész. Hiszen 

csupán véletlen ismerősök voltak, akiket Rogan és a művészet szeretete hozott össze. Joseph 
olyan… bohém fickó,  Patricia  szinte  csak  ezt  tudta  róla,  és  persze  rendkívül  vonzó,  ezt 
minden női látogató igazolhatja.

Végül is nem történt semmi, csak egy csók, bizonygatta önmagának, és a csészéje után 
nyúlt. Keze annyira remegett, hogy a tea az asztalra löttyent.

Egy csók, ízlelgette a szót, egy csók, amely végre a mennyekbe röpítette, és megadta 
mindazt, amire oly nagyon vágyott, a mámorító ölelést, a gyönyör kínját.

Joseph,  futott  át  még  egyszer  Patricia  agyán,  azzal  kisietett  konyhából,  hogy 
megkeresse.

Amikor megpillantotta, utána kiáltott.
- Joseph!
Joseph megtorpant. Hát itt van, gondolta keserűen. Patricia mindössze néhány centire 

állt meg előtte.
- Én igazán… - kezdte a nő, de nem tudta folytatni, mert egészen kiment a fejéből, amit 

mondani akart.
- Minden okod megvan rá, hogy mérges légy -vette át a szót Joseph. - Még az sem 

enyhíti a dolgot, hogy igazából soha nem akartam… illetve csak szerettem volna, hogy… A 
fenébe  is,  mire  számítottál?  Idejössz,  elkeseredett  vagy  és  gyönyörű.  Olyan  elesett. 
Egyszerűen megfeledkeztem magamról, kérlek, bocsáss meg érte!
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Patricia valóban elesettnek érezte magát. Azon gondolkodott, vajon Joseph megértené-e, 
milyen  érzés  az,  amikor  az ember  tudja,  honnan jött  és  hova  tart,  és  akkor  egyszer  csak 
eltéved. Úgy gondolta, igen.

- Nem vacsoráznál velem? – kérdezte. 
Joseph pislogva hátrált, és csak bámult.
- Tessék?
- Azt kérdeztem, nem vacsoráznál velem? - ismételte  meg Patricia.  -  Ma este.  Most 

rögtön.
- Vacsorázni akarsz? - ismételte meg szinte szótagolva a férfi. - Ma esete? És velem?
Joseph olyan zavartnak látszott, és olyan kiéhezettnek, hogy Patricia elnevette magát.
- Igen. Azaz, mégsem, nem éppen ezt szeretném.
- Hát akkor, gyerünk! - húzta ki magát a férfi, és elindult az utcán lefelé.
- Nem akarok vacsorázni - kiáltott Patricia olyan hangosan, hogy többen ismegfordultak 

utána. - Azt akarom, hogy megcsókolj!
Joseph  megtorpant.  Visszafordult,  ám  ügyet  sem  vetett  a  virágmintás  inget  viselő 

férfira, aki bátorítóan rákacsintott. Bizonytalanul, szinte botorkálva közelített Patricia felé.
- Azt hiszem, nem jól értettem.
- Akkor egyértelműbben fogalmazok. Azt akarom, hogy menjünk a lakásodra, hogy újra 

erézzem a csókodat. És ha érzéseim nem csalnak, neked se lenne ellenedre, ha a tiéd lennék. 
Érted, amit mondok? Remélem, elfogadhatónak találod az ajánlatomat.

- Elfogadhatónak? - Joseph két kezébe fogta Patricia arcát, és mélyen a szemébe nézett. 
-Te  teljesen  megőrültél!  Uram,  Istenem!  -  ölelte  aztán  magához  nevetve.  -  Ez  több mint 
elfogadható, Patty, drágám. De még mennyivel több!
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Tizennegyedik fejezet

Maggie fejét a karjára hajtva bóbiskolt a konyhaasztalon.
A költözködés olyan volt, mint egy lidércnyomás. Az anyja megállás nélkül siránkozott, 

hogy ömlik  az  eső,  hogy Brianna  milyen  függönyt  tett  fel  a  szoba  ablakára.  De minden 
gyötrelmet kárpótolt, hogy Maeve végre birtokba vette az új házat. Maggie betartotta a szavát, 
Brianna végre szabad lett.

Arra azonban nem számított,  milyen bűntudat gyötri majd,  ha látja  az anyját,  ahogy 
hajlott háttal áll, arcát a kezébe temeti, és ujjain forró könnyek gördülnek alá. Nem, valóban 
nem számított  rá,  hogy mélységes  bűntudatot  és szánalmat  fog érezni  az iránt az asszony 
iránt, aki még az utolsó percben is átkokat szórt rá, hogy aztán zokogásba törjön ki.

Végül  is  Lottie  volt  az,  aki  a  maga  határozottságával,  higgadt  derűjével  úrrá  lett  a 
helyzeten. Briannát is és Maggie-t is kitessékelte a házból, ne aggódjanak, egy kicsit sem, 
mintha az anyjuk sírását olyan természetesnek fogta volna fel, mint azt, hogy odakinn esik. 
Micsoda  szép  helyre  költöztek,  hajtogatta,  miközben  tolta  őket  maga  előtt  kifelé.  Olyan 
takaros, akár egy babaház. Remekül meglesznek benne, úgy befészkelik majd magukat, mint 
két kölyökmacska.

A  legjobb,  amit  Lottie  ebben  a  helyzetben  tehetett,  hogy  a  kocsiba  tuszkolta 
mindkettőjüket.

Végül  is  túl  voltak  rajta,  de  aznap este  valahogy  elmaradt  a  pezsgőbontás.  Maggie 
erősítésképpen  lehajtott  egy  kis  whiskyt,  és  ott  az  asztalnál  ülve  hirtelen  mélységes 
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kimerültségbe  zuhant,  miközben  az  eső hangosan dobolt  a  tetőn,  és  az esti  sötétség csak 
tovább fokozta nyomott hangulatát.

Még a telefoncsörgésre sem ébredt fel,  pedig hosszan, kitartóan csengett a készülék, 
míg ő szundikált. Rogan hangja azonban minden fáradtságon áthatolt, és egyszeriben felrázta 
Maggie-t kábulatából.

„Remélem, reggelig jelentkezel, mert nekem sem időm, sem energiám nincs már, hogy 
tovább üldözzelek.”

-  Tessék?-  -  hunyorgott  kábultan  Maggie,  akár  egy  éjjeli  bagoly.  Hiszen  Rogan 
megesküdött, hogy jön, amint tud.

Bosszankodva lökte el a székét az asztaltól, mert most, hogy felébresztették álmából, 
újra  marcangoló  éhség  tört  rá,  pedig  annyi  harapnivaló  sem volt  a  házban,  amennyi  egy 
madárnak elég lett volna. Úgy határozott, átugrik Briannához, és mindenéből kieszi őt. Talán 
egy kissé feldobják egymás hangulatát.  Éppen egy csésze után nyúlt,  amikor észrevette az 
üzenetrögzítő türelmetlenül villogó piros jelzését.

-  Már  csak  ez  hiányzott!  -  mormogta  maga  elé,  de  lenyomta  a  gombot,  kissé 
visszapergette a szalagot, majd lejátszotta.

„Maggie” - töltötte be ismét Rogan hangja a szobát. Maggie mosolyogva ismerte fel, 
hogy ez volt az a hang, amelyik felébresztette. „Miért nem veszed fel azt az átkozott telefont. 
Már  éjfél  felé  jár.  Akkor  akarlak  elcsípni,  amikor  éppen  a  műtermedből  térsz  haza.  Van 
valami, amit a lehető legsürgősebben szeretnék megbeszélni veled. A fenébe, Maggie, nagyon 
hiányzol!”

Kattanás jelezte, hogy az üzenetnek vége, de még mielőtt Maggie-t túlzott elégedettség 
tölthette volna el, már fel is hangzott a következő.

„Azt hiszed, nincs jobb dolgom, mint ezzel az istenverte masinával diskurálni?”
- Nem hiszem - válaszolt a gépnek Maggie -, de te hoztad ide.
„Már vagy egy fél órája a galériában kellene lennem. Talán nem voltam elég világos, de 

ma feltétlenül beszélnünk kell egymással.  Hatig bent vagyok a galériában,  aztán már csak 
otthon tudsz elérni. A fenébe, hogy annyi dolgod van! A fenébe, hogy olyan messze vagy!”

- Na, még ilyen sokszor sem küldtek el a fenébe - dünnyögte magában. - Nekem pedig 
ugyanolyan messze van Dublin, mint neked Clare, Sweeney.

Mintegy válaszként, újra megszólalt Rogan hangja.
„Felelőtlen, buta liba. Most már komolyan kezdtem aggódni, hogy a levegőbe repültél a 

vegyszereidtől,  vagy tüzet  fogott  a  hajad.  Hála  a  húgodnak,  aki  bezzeg fel  tudja  venni  a 
telefont,  tudom,  hogy tökéletesen  jól  vagy.  Már  nyolc  felé  jár,  és  egy  vacsorára  vagyok 
hivatalos. Figyeljen rám, Maggie! Utazz fel Dublinba, de hozd magaddal az útleveledet is! 
Most nem akarom vesztegetni  az időt,  hogy megmagyarázzam, miért.  Csak tedd azt,  amit 
mondtam.  Ha nem sikerül  jegyet  kapnod,  elküldöm érted  a  gépünket.  Remélem,  reggelig 
jelentkezel, mert nekem sem időm, sem energiám nincs már, hogy tovább üldözzelek.”

- Üldözöl? Na, ez szép! - Maggie egy pillanatig még ott állt mogorván az üzenetrögzítő 
mellett. Szóval szedje össze magát, és utazzon Dublinba. Csak azért, mert urasága úgy akarja. 
Semmi kérlek vagy légy szíves, csak tedd, amit mondanak.

Hamarabb fog a pokol tüze jéggé fagyni, minthogy megtegye ezt a szívességet.
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Még  az  éhségéről  is  megfeledkezett,  és  felviharzott  a  lépcsőn.  Gyere  Dublinba, 
füstölgött magában. Van képe hozzá, hogy így parancsolgasson neki! Kiráncigálta a táskáját a 
szekrényből, és az ágyra hajította.

Azt  gondolja,  annyira  akar  találkozni  vele,  hogy  mindent  félredob,  és  rohan 
engedelmeskedni a parancsának? Ezt aztán jól kitalálta. Na, majd én is jól megmondom a 
magamét, gondolta magában Maggie, miközben behajigálta a ruháit a táskába, megmondom 
négyszemközt. Egyenesen bele a szemébe. Nem fogja megköszönni, az biztos.

- Eileen, hívja fel nekem Limericket, hogy faxolják át a pontos adatokat, még ma estig. - 
Rogan íróasztala mögött ülve, még egyszer átfutotta a listáját, miközben megmasszírozta a 
nyaka tövét. - És azonnal látni szeretném a jelentést az egész építkezésről, amint megérkezik.

- Délre ígérték. - Eileen, ez az igazán, mutatós barna kis nő profi módon intézte az iroda 
vezetését, nem kevesebb szakértelemmel, mint ahogy férjét és három gyermekét terelgette. - 
Két órakor tárgyalása van Mr. Greenwalddal, a londoni katalógus tárgyában.

- Tudom, nem felejtettem el. Mr. Greenwald a Martinit szereti.
- A vodkát - helyesbített Eileen. - Két olívabogyóval. Gondoskodjam sajttálról, hogy ne 

csípjen be?
- Azt hiszem, az jó lesz - dobolt idegesen az ujjaival az asztalon Rogan. - Clare-ből 

semmi hívás?
- Idáig semmi - vetett Eileen gyors, érdeklődő pillantást Roganre a szempillái alól. - 

Biztosíthatom, hogy azonnal szólok, ha Miss Concannon jelentkezik.
Rogan közönyös hangot hallatott, még a vállán is rándított egyet.
- Rendben, kapcsolja hát Rómát, legyen olyan kedves.
- Azonnal. Ja, és ott van az asztalomon az Invernessbe szánt levéltervezet, még azt is át 

kell néznie.
- Rendben. És Bostonba is fel kellene adni egy táviratot. Hány óra van ott ilyenkor? - 

pillantott Rogan az órájára, amikor egy váratlan színfoltra lett figyelmes az ajtóban. - Maggie!
- Igen, én vagyok - ejtette le a táskáját a földre hangos puffanással a lány. - Lenne egy-

két keresetlen szavam önhöz, Mr. Sweeney - állt ott csípó're tett kézzel. Egy kissé visszafogta 
magát, és a Rogan íróasztala előtti székben ülő nő felé biccentett. - Maga Eileen, ugye?

- Igen. Örülök, hogy végre megismerhettem, Miss Concannon.
- Igazán kedves. Meg kell mondjam, maga túl csinos egy ilyen zsarnoknak. - Maggie 

különös  erővel  hangsúlyozta  az  utolsó  szót.  Eileen  ajka  enyhén  megrándult,  és  torkát 
köszörülve behajtotta jegyzettömbjét.

- Köszönöm, hogy ez a véleménye. Van még valami, Mr. Sweeney?
- Nincs, végeztünk. Kérem, ne kapcsoljon senkit!
- Értettem, uram - sétált ki Eileen a szobából, és finoman betette maga mögött az ajtót.
-  Szóval  -  dőlt  hátra  a  székében Rogan,  tollát  a  tenyerének  ütögetve.  -  Úgy látom, 

megkaptad az üzenetemet.
- Igen, megkaptam.
Maggie  átsétált  a  szobán.  Nem,  valósággal  átviharzott,  gondolta  Rogan,  keze  még 

mindig a csípőjén, szeme csak úgy szikrázott a haragtól.
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Rogan  nem  szégyellte  beismerni  önmagának,  hogy  a  látvány  bizony  alaposan 
felvillanyozta.

- Mit gondolsz, ki a csoda vagy te - csapott tenyerével az asztalra Maggie, hogy a tollak 
is megcsörrentek. - Leszerződtem, lefeküdtem veled, bár ne tettem volna, de ez mind nem 
jogosít fel arra, hogy ötpercenként ide-oda rángass és gyalázz.

- De hiszen napok óta nem beszéltem veled - próbált, mentegetőzni Rogan. - Hogyan 
tehettem volna mindezt?

-  Az  utálatos  masinádon  keresztül,  amelyet  ma  reggel  volt  szerencsém  a  szemétbe 
hajítani. 

Rogan higgadtan jegyzetelni kezdett.
- Hagyd abba a firkálást!
- Csupán azt jegyeztem fel magamnak, hogy szükséged lesz egy új üzenetrögzítőre. Úgy 

látom, nem jelentett problémát repülőjegyet szerezni.
- Problémát? Te magad vagy a probléma, amióta csak besétáltál az ajtómon. Azt hiszed, 

minden felett te rendelkezel? A munkáim felett - ami már önmagában is elviselhetetlen -, és 
ráadásul felettem is. Azért jöttem, hogy közöljem veled, hát nem! Én nem… most meg hova 
az ördögbe mész?- Még nem fejeztem be.

- Biztos voltam benne - folytatta útját Rogan, majd kulcsra zárta az ajtót, és megfordult.
- Nyisd ki! - kiáltott a lány.
- Dehogy nyitom.
Maggie-t az sem nyugtatta meg, hogy a férfi mosolyogva közeledett felé.
- Ne érj hozzám!
- Pedig megteszem. És valami olyat is, amit tizenkét éve nem tettem ebben az irodában.
Maggie szíve a torkában kalapált.
- Nem fogod!
Sikerült alaposan ráijesztenie, gondolta Rogan. Figyelte, ahogy a lány pillantása lassan 

az ajtó felé siklott, aztán megragadta.
- Majd akkor tombolj, ha végeztem veled!
- Velem? - Maggie hiába próbált  meg elfordulni,  Rogan szájával  az ajkára tapadt.  - 

Eressz, te kétbalkezes!
-  Eddig  egész  ügyesnek  tartottál  -  csúsztatta  kezét  a  lány  pulóverja  alá  a  férfi.  - 

Legalábbis, úgy vettem észre.
- Egyáltalán nem így volt, nem akarom… - de Maggie tiltakozása halk nyöszörgésbe 

fulladt, amint Rogan forró ajka lágyan a nyakára tévedt. - Akkorát sikítok, hogy összefut a 
ház - nyögte ki nagy nehezen, amikor ismét levegőhöz jutott.

- Csak tessék! - harapdálta finoman a lány ajkát. - Imádom, ha sikoltozol.
-  A pokolba veled! -  nyögte ki  Maggie,  és megadóan tűrte,  hogy a férfi  ledöntse a 

szőnyegre.

Heves, viharos szeretkezésük olyan hirtelen elcsitult, amilyen hirtelen fellobbant. Rövid 
volt, de annál szenvedélyesebb. Ott hevertek összegabalyodva, remegő combokkal. Rogan a 
lány felé fordult, hogy megcsókolja.

- Örülök, hogy itt vagy, Maggie.
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Maggie minden erejét összeszedte, hogy öklével dühösen Rogan vállába csapjon, de a 
férfi  hirtelen hanyatt  fordult,  és  magával  rántotta  a lányt,  szétterpesztett  lábakkal,  lovagló 
ülésre kényszerítve.

- Most már megnyugodtál?
-  Attól  függ,  mihez  képest.  -  élcelődött  széles  mosollyal  Maggie,  és  eszébe  jutott, 

milyen indulatosan viselkedett. Felkelt a férfi öléből, leült a szőnyegre, és igazgatni kezdte a 
ruháját. - Neked aztán van bőr a képeden, Rogan Sweeney.

- Mert letepertelek?
- Nem - csatolta be Maggie a farmernadrágját. - Ez hülyeség, hiszen szemmel láthatóan 

nem volt ellenemre, ami történt.
- Eléggé szemmel láthatóan. 
Maggie kimért, hűvös pillantást vetett Roganre, aki felállt és segítően kezét nyújtotta a 

lánynak.
- Most nem erről van szó. Kinek hiszed magad, hogy parancsolgatsz, rendelkezel, még 

csak nem is kéred, hanem egyenesen megmondod, mit tegyek.
Rogan lehajolt, és felhúzta Maggie-t.
- De hiszen itt vagy, nem?
- Persze, hogy itt vagyok, te disznó, de csupán azért, hogy megmondjam, ez így nem 

megy tovább. Több mint egy hónapja, hogy fütyörészve kisétáltál az ajtómon, és…
- Hiányoztam. 
Maggie felszisszent.
- Nem erről van szó. Bőven akadt tennivalóm, amivel elfoglaltam magam. Igazítsd már 

meg rendesen a nyakkendődet, úgy nézel ki, mint egy részeg csavargó.
Rogan engedelmeskedett.
-  Tudom,  hogy  hiányoztam  neked,  Maggie,  bár  soha  egy  szóval  sem  említetted  a 

telefonjaidban, ha végre nagy nehezen sikerült elérnünk egymást.
-  Utálok  telefonálni,  hogy  mondhatnék  bármit  is  valakinek,  akit  nem  látok?  De 

megkerülted a kérdést.
- Miért, mi a kérdés? - dőlt hátra Rogan kényelmesen a foteljában.
- Engem ne utasíts! Nem vagyok sem a beosztottad, sem a cseléded, úgyhogy ezt verd 

ki a fejedből! Ha kell, hát jegyezd fel a csinos kis noteszodba, ha másképp nem megy, de 
többet ne szabd meg, mit tegyek, és mit ne! - mondta egy szuszra, majd rövid, elégedett sóhajt 
hallatott - Most, hogy végre megmondtam, amit akartam, akár mehetek is.

- Maggie! Ha nem szándékoztál maradni, miért érkeztél ilyen nagy táskával?
Rogan tudta, hogy ezzel alaposan megfogta a lányt. Türelmesen megvárta, amíg Maggie 

arcán elült a harag, szertefoszlott zavartsága és meglepődöttsége.
- Talán egy-két napot Dublinban töltök. Végül is oda megyek, ahová akarok, nem?
- Hmm. Elhoztad az útleveled? 
Maggie bizalmatlanul nézett a férfira.
- És mi van, ha igen?
- Remek! - Rogan bement az íróasztala mögé, és leült. - Ezzel sok időt takarítunk meg. 

Már féltem, hogy amilyen nyakas vagy, csak azért is otthon hagyod. Kicsit kényelmetlen lett 
volna visszautazni érte - dőlt hátra mosolyogva. - De miért nem foglalsz helyet kényelmesen? 
Megkérjem Eileent, hogy hozzon egy teát?
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- Nincs kedvem sem leülni, sem teázni - fordított hátat Rogannek összekulcsolt kézzel, 
és meredten bámulta a falon függő Georgia O’Keeffe-képet. - Miért nem jöttél vissza, ahogy 
ígérted?

- Több okból. Először is teljesen elmerültem az itteni teendőkben. Egy csomó ügyet el 
akartam intézni, hogy aztán legyen egy kis szünetnyi szabadidőm. Másodsorban, gondoltam, 
jobb, ha egy ideig távol tartom magam tőled.

- Tényleg? - gyönyörködött Maggie továbbra is az erőteljes színekben. - Csak nem?
- Nem akartam beismerni,  mennyire hiányzol.  -  Rogan kivárt,  majd a fejét  csóválva 

folytatta: - Úgy látom, nem igen rendítettek meg a hallottak. Semmi „nekem is hiányoztál”?
- Pedig, ha tudni akarod, hiányoztál.  Nem mintha nem lenne meg a saját  életem, de 

voltak pillanatok, amikor szerettem volna, hogy mellettem légy.
Rogan úgy érezte, itt az ideje, hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba.
- Maggie, nem ülnél le mégis? Van egy-két dolog, amit tisztáznunk kellene.
- Halljuk! - fordult meg a lány és leült, éppen szemben Rogannel. Nagyon jól mutat ott 

az íróasztal mögött, állapította meg magában. Méltóságteljes, tiszteletet és bizalmat sugárzó. 
Nem gondolná róla az ember, hogy a szőnyegen hempereg az irodájában. A gondolat mosolyt 
csalt Maggie arcára.

- Szóltál?
- Csak azon tűnődtem, vajon mit gondol rólunk a titkárnőd?
-  Csupán azt,  hogy két  kulturált  üzletember  beszélget  odabenn -  húzta  fel  Rogan a 

szemöldökét.
-  Vagy  úgy!  Nekem ugyan  roppant  értelmesnek  tűnt,  de  lehet,  hogy  igazad  van.  - 

Maggie elégedetten nyugtázta, hogy a férfi időnként idegesen az ajtó felé pislantott. - Szóval, 
mi van azzal az üzlettel? - kérdezte meg tőle, kacéran keresztbe tett lábbal.

-  A  múlt  héten  küldött  munkáid  egészen  csodálatosak.  Emlékszel,  a  kiállítási 
darabjaidból tízet visszatartottunk, hogy majd jövőre vándorkiállítást szervezünk belőlük. Az 
újak közül egy párat szeretnék Dublinban tartani, a többi pedig már útban van Párizs felé.

-Tudom.  Ezt  már  a  te  rendkívül  rátermett  és  gyors  észjárású  Eileened  is  elmondta 
nekem - kezdett dobolni a térdén az ujjaival Maggie. - Gondolom, nem azért hívtál Dublinba, 
hogy ezt megismételd, és nem is azért, hogy egy kicsit hancúrozz velem a szőnyegen. 

- Valóban nem. Szerettem volna telefonon megbeszélni veled a dolgokat, de te egyszer 
sem hívtál vissza.

-  Nemigen  voltam  otthon  mostanában.  A  kizárólagos  jogaid  csak  a  munkámra 
vonatkoznak, Rogan, rám nem. Nekem is van magánéletem, mint már voltam szíves felhívni 
rá a figyelmedet.

- Nem is egyszer. - Rogan érezte, hogy kezdi elveszíteni a türelmét. - Egy percig sem 
szándékozom beleavatkozni a magánéletedbe. Csupán a jövődet egyengetem. Ezért utazom 
Párizsba, hogy ellenőrizzem a kiállítás elrendezését.

Párizs. Alig egy órája vannak együtt, és máris újabb búcsút emleget. Maggie úgy érezte, 
hogy a szíve ólomból van, és ez nagyon elszomorította.

-  Csoda,  ahogy a dolgaidat  bonyolítod,  Rogan. Az ember  azt  gondolná,  hogy olyan 
munkatársakkal  veszed  körül  magad,  akik  elboldogulnak  a  részletekkel  anélkül  is,  hogy 
mindig ott lihegnél a sarkukban.
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- Biztosíthatlak, hogy kiváló szakemberekkel dolgoztatok. De történetesen némi pénzem 
is fekszik ebben a kiállításban,  úgyhogy a legapróbb részletnek is magam szeretnék utána 
járni. Azt akarom, hogy minden a legnagyobb rendben legyen.

- Azaz, a te ízlésed szerint.
- Pontosan. És azt szeretném, ha te is velem jönnél.
Maggie hirtelen lenyelt egy epés kis megjegyzést, amely már a nyelve hegyén volt. – 

Veled? Párizsba?
- Azt hiszem, művészi és morális szempontból is helyes, ha jelen vagy a kiállításaidon, 

mint  ahogy  Dublinban  is  itt  voltál,  és  lám,  milyen  sikeresen.  Nem  ártana,  ha  az  első 
nemzetközi kiállításodon, ha csak rövid időre is, de személyesen megjelennél.

-  Az első  nemzetközi  kiállításomon  -  ízlelgette  Maggie  kábultan  a  szavakat,  ahogy 
lassan eljutottak az agyáig. - De hiszen… egy szót sem tudok franciául.

- Ez nem akadály. Megtekinted a párizsi galériát, elbűvölöd a látogatókat, és rengeteg 
szabadidőd  marad  a  városnézésre.  -  Rogan várta,  hogy a  lány  majd  válaszol  valamit,  de 
Maggie csak hallgatott, és üresen bámult maga elé. – Nos?

- Mikor indulunk?
- Holnap.
-  Holnap -  kapott  a  gyomrához Maggie  a  hirtelen  idegességtől.  -  Azt  akarod,  hogy 

Párizsba utazzam veled már holnap?
- Hacsak nincs egyéb komoly kötelezettséged.
- Nincs, persze hogy nincs.
- Akkor hát megegyeztünk - könnyebbült meg Rogan. - Aztán, ha a párizsi kiállítás 

sikeres volt, szeretném, ha leutaznánk délre.
-Délre?
-Van  egy nyaralóm a  Riviérán.  Szeretnék  néhány  napot  kettesben  tölteni  veled.  Se 

kiállítás, se telefonok, csak te és én.
- Ezért dolgoztál hát annyit az elmúlt hetekben.
- Bizony ezért.
- Ha mindezt tisztáztad volna velem, nem rendezek jeleneteket.
- Először magammal kellett tisztáznom a dolgokat. Szóval, utazunk?
- Hogyne utaznánk - nevetett Maggie. - Csak egy szavadba kerül.
Egy  óra  múlva  Maggie  beugrott  a  galériába,  épphogy  csak  kicsit  megpihenjen  és 

lehiggadjon, eközben türelmetlenül várta, hogy Joseph végezzen a vevőjével. Amíg udvarolt a 
hölgynek, aki akár az anyja is lehetett volna, Maggie körbejárta a csarnokot, és csalódottan 
tapasztalta,  hogy az ősi  indián művészet  tárgyait  fémszobrok váltották  fel.  Végül  teljesen 
beleszeretett a különös formákba, és önfeledten csodálta őket.

- Egy német művész munkája - hallotta a háta mögül Joseph hangját. - Azt hiszem, ez itt 
rendkívüli alkotás. Egyszerre érzelmes és örömtől duzzadó. Tisztelgés a természet erőinek. A 
föld, a tűz és a víz, a hullámtarajként megmunkált réz pedig egy kicsit a szelet sugallja.

-  Valóban  erőteljes,  de  van  benne  valami  rejtett  fintor,  amely  az  egésznek  olyan 
szatirikus hangulatot ad - próbálta meg átvenni Joseph fellengzős stílusát Maggie.

- Potom kétezer fontért az öné lehet.
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-  Áll  az  alku!  Kár,  hogy  nincs  egy  vasam  sem -  nevetett  Maggie,  és  egy  nagyot 
cuppantott  Joseph  arcára.  -  Jól  néz  ki,  Joseph.  Hány  nő  szívét  törte  össze  azóta,  hogy 
legutoljára találkoztunk?

- Egyet sem. Tudja, hogy a szívem egyedül csak az öné.
- Még szerencse, hogy tudom, csak hízeleg. Lenne egy pár perce számomra?
- A maga számára? Akár napok, mit napok, hetek - csókolt kezet Maggie-nek Joseph. - 

Akár évek is.
- Megelégszem csupán néhány perccel. Mondja, mit vigyek magammal Párizsba?
- Egy fekete pulóvert, egy miniszoknyát, és egy tűsarkú cipőt.
- Na, az lenne csak szép! Holnap indulunk, és fogalmam sincs, mire lesz szükségem 

Próbáltam elérni Mr. Sweeneyt, de nincs benn az irodájában.
- Ha ló nincs, jó a szamár is? Porig vagyok sújtva. Egyébként Párizshoz nem kell más, 

csak romantikus lélek.
- És ahhoz hol jutok hozzá?
- Ott hordozza a szívében. Engem nem tud becsapni, az üvegjei mindent elárulnak.
Maggie apró fintort vágott, és belekarolt Josephbe. - Még senkinek sem vallottam be, de 

valójában ez az első külföldi utam. Velencében nem volt más dolgom, mint hogy tanuljak, és 
olyan ruhákban járjak, amelyekben nem fog könnyen tüzet az ember. És persze még az, hogy 
fizessem a lakbért. Párizs viszont más. Nem akarom, hogy nevetségesnek találjanak.

- Dehogy fogják annak tartani! Biztos vagyok benne, hogy Rogan is elkíséri, ő pedig 
úgy ismeri Párizst, akár egy született francia. Legyen pökhendi, rémesen unalmas, és nem fog 
kilógni közülük.

- Elsősorban öltözködési tanácsokra lenne szükségem, így mégsem utazhatom. Nem azt 
akarom,  hogy  úgy  fessek,  mint  egy  manöken,  de  azt  sem  szeretném,  ha  valami  vidéki 
rokonnak néznének.

- Hmm. - Joseph komolyan vette a kérést, egy karnyújtásnyira maga elé tolta a lányt, és 
alaposan szemügyre vette. - Alapjában véve, maga jó úgy, ahogy van, de…

- Mit de?
-Vegyen magának  egy finom,  jól  szabott  selyemblúzt.  Élénk,  erőteljes  színekkel.  A 

pasztell  nem a maga világa,  kislány.  Ugyanilyen nadrágot.  Használja a szemét,  ütköztesse 
bátran a színeket.  És persze feltétlenül kell  egy miniszoknya.  Itt  van magánál az a fekete 
ruha?

- Otthon hagytam.
-  Mindig  mindenre  fel  kell  készülni!  Na,  nem baj,  erről  ennyit,  akkor  kell  valami 

csillogó, ami elkápráztatja a szemeket. Például ez a metál szín jól állna magának - mutatott 
Joseph a  mellettük  álló  szoborra.  -  A klasszikus  vonalak  helyett  bátran  válasszon valami 
merészet. Na, hogy tetszik? - biccentett elégedetten a fejével.

- Egy kicsit össze vagyok zavarodva. És szégyellem, hogy csak most jöttem rá, hogy 
ilyesmivel is kellene foglalkoznom.

- Nincs ebben semmi szégyellni való. Egyszerűen tudni kell, hogyan tálalja a dolgokat 
az ember.

- Talán igaza van, de nagyon kérem, ne beszéljen erről Mr. Sweeneynek.
- Hölgyem, tekintsen nyugodtan a bizalmasának - nézett át Joseph a lány válla felett, és 

Maggie jól látta, hogy ugyancsak felcsillant a szeme.
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Patricia  lépett  a  terembe,  kissé  bizonytalankodott,  majd  átvágott  a  tükörfényes 
kövezeten. - Üdvözlöm, Maggie. Nem is tudtam, hogy Dublinba jön.

- Én magam sem. - Micsoda változás! Maggie nem győzte csodálni, hová lett arcáról a 
szomorúság  árnya,  a  tartózkodó  zárkózottság.  Elég  volt  egy  pillanat,  és  látva,  hogy 
felragyogott Patricia szeme, amint Joseph-re nézett, már meg is kapta a választ. Hát innen fúj 
a szél!

- Sajnálom, hogy zavarok. Csupán azt akartam elmondani  Joseph-nek… - kezdett  el 
hadarni Patricia. - Épp erre jártam, és eszembe jutott az a múltkori dolog, amiről tárgyaltunk. 
Ugye hét óráról volt szó?

- Igen. - Joseph a zsebébe mélyesztette az öklét, nehogy kezet kelljen fognia Patriciával. 
- Hétkor.

-  Attól  tartok,  át  kell  tennem fél  nyolcra.  Felmerült  egy  kis  probléma.  Csak biztos 
akartam lenni, hogy nem borítom fel a programját.

- Majd módosítom.
-  Nagyszerű.  Ez  igazán  nagyszerű.  -  Patricia  továbbra  is  ott  állt,  és  meglehetősen 

furcsán meredt a férfira, aztán újra Maggie-hez fordult. - Sokáig marad Dublinban?
-  Nem  egészen,  holnap  már  elutazom.  -  Szinte  szikrázott  a  levegő,  Maggie  azon 

csodálkozott,  hogy a sok fémszobor nem olvad meg hirtelen.  - De tulajdonképpen most is 
mennem kell.

- Ne, kérem, miattam igazán nem kell elrohannia. Én is indulóban vagyok - szegezett 
Patricia még egy utolsó hosszú pillantást Josephre. - Várnak rám. Csupán azt akartam… Hát 
akkor, a viszontlátásra!

Maggie kivárt egy ideig.
- Mi a csudára vár? - sziszegte oda Joseph-nek, miközben Patricia az ajtó felé tartott.
-  Tessék?  Bocsásson  meg!  -  Josep  két  másodperc  alatt  az  ajtónál  termett.  Patricia 

megfordult, elpirulva mosolygott, aztán máris egymás karjába estek.
Maggie  romantikus  lelke,  amelyet  tagadni  igyekezett,  hirtelen  szárnyalni  kezdett. 

Megvárta, amíg Patricia kilép az ajtón; Joseph hosszan követte a tekintetével, és csak állt ott, 
mint akit villám sújtott.

- Még hogy a szíve csak az enyém! 
Joseph lassan magához tért.
- Gyönyörű, ugye?
- Ehhez kétség sem fér.
-  Mindig  imádtam,  már  akkor  is,  mielőtt  feleségül  ment  Robbie-hoz.  Soha  nem 

gondoltam  volna,  a  legmerészebb  álmomban  sem  -  nevette  el  magát,  még  mindig  kissé 
kábultan. - Meg mertem volna esküdni, hogy Rogan érdekli.

- Én is. De a vak is látja, hogy magát szereti, és ennek szívből örülök - lelkendezett 
Maggie, s azzal arcon csókolta a férfit.

-  Mindenesetre  ez  maradjon  köztünk.  Legalábbis  addig,  amíg…  Szóval  még  egy 
darabig. A családja ugyanis… Legalábbis az anyja aligha fog elfogadni engem.

- Pokolba az anyjával!
-  Patricia  is  ugyanezt  mondta,  szó  szerint  -  mosolyodott  el  Joseph,  ahogy felidézte 

magában az esetet.  -  Nem szeretnék felesleges bonyodalmakat,  jobb hát, ha senkinek nem 
mond semmit.
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- Még Rogannek se?
-  Rogan  a  főnököm,  Maggie.  Ugyanakkor  persze  a  barátom  is,  de  mégis  csak  a 

főnököm.  Patricia  pedig  az  ő  egyik  régi  barátjának  az  özvegye,  ráadásul  Rogan maga  is 
udvarolgatott  neki.  Sokan  szentül  meg  voltak  győződve  róla,  hogy előbb-utóbb  feleségül 
veszi.

- Talán csak egyedül Rogan nem.
- Akárhogy is, szeretnék neki személyesen elmondani mindent, ha eljön az ideje.
- Ez a maguk dolga, Joseph. A magáé és Patriciáé. Akkor hát, mindketten meggyóntuk 

egymásnak titkainkat.
- Igazán hálás vagyok önnek.
- Hálára semmi szükség. Ha pedig Rogan van olyan konok, hogy rosszallja a dolgot, hát 

megérdemli, hogy ostobának tartsák.
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Tizenötödik fejezet

Párizs  fülledt  volt,  koszos  és  túlzsúfolt.  A  forgalom elviselhetetlen.  Buszok,  autók, 
motorbiciklik dübörögtek, csikorogtak, száguldoztak, a sofőrök szemlátomást szakadatlan és 
végeérhetetlen  versenyben álltak  egymással.  A járdákon tarkán  hömpölygött,  parádézott  a 
járókelők  tömege.  A  nők  azokban  a  kurta  kis  szoknyákban,  amelyek  annyira  tetszenek 
Josephnek,  soványnak  látszottak,  unottnak,  de  elképesztően  csinosnak.  Nem  kevésbé 
divatosan  öltözött  férfiak  figyelték  őket  kis  kávéházi  asztalok  mellől,  vörösbort  vagy 
feketekávét szürcsölgetve.

Mindenütt  virágok nyíltak:  rózsák,  kardvirágok,  violák,  bódék pultjáról  kikandikáló, 
padokon  napfürdőző  lányok  kezében  hajladozó  virágok.  A  hölgyek  meztelen  lábszára 
ezüstösen villant meg a verőfényben.

Időnként srácok suhantak el görkorcsolyán, szatyrukból aranyszín, hosszúkás kenyerek 
dugták  ki  az  orrukat.  Itt  is,  ott  is  csoportokba  verődött  turisták  szegezték  rájuk 
fényképezőgépüket,  mint  megannyi  puskát,  hogy  lekapják  és  megörökítsék  a  párizsi  élet 
képeit.

No és a kutyák! Csak úgy hemzsegtek a városban, pórázukat rángatva ugrándoztak, egy-
egy  fánál  meg-megálltak,  a  boltajtókon  be-bekukkantottak.  És  még  a  legutolsó  korcs  is 
egzotikusnak, különösnek és kihívóan franciának tetszett.

Maggie  beitta  ablakából  a  Place  de  la  Concorde  képét.  Végre  itt  van Párizsban!  A 
levegőt hangok, illatok, fények kavalkádja tölti be. És a barátja itt alszik mögötte az ágyban, 
mint a bunda - futott át az agyán.

Holott  Rogan  már  jó  ideje  azt  figyelte,  hogyan  gyönyörködik  Maggie  Párizs 
látványában.  A  lány  mélyen  kihajolt  a  széles  ablakon,  észre  sem vette,  hogy  a  hálóinge 
lecsúszott a bal válláról. Tegnap este, amikor megérkeztek, nem mutatott érdeklődést a város 
iránt. A Crillon Hotel fényűző hallja láttán ugyan kikerekedett a szeme, de végig hallgatott, 
mialatt bejelentkeztek.
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Akkor se nagyon mondott  többet,  amikor beléptek a csupa bársony szobába, amikor 
pedig Rogan borravalót adott a szobafiúnak, egyenesen elfordult. Rogan kérdésére, megfelel-e 
a szoba, csak vállat vont és azt felelte: megjárja.

Mire Rogan felnevetett, és magával vonta a lányt az ágyba.
Most bezzeg nem olyan blazírt  a lelkem. Szemlátomást átjárja őt  az izgalom, ahogy 

kibámul a térre, és magába issza a város nyüzsgő életét. Rogant mély elégedettséggel töltötte 
el, hogy ő mutathatja meg először a lánynak Párizst.

- Ha még jobban kihajolsz, megbénul a forgalom.
Maggie  hátrapenderült,  félresimította  szemébe  hulló  haját,  és  a  férfira  szegezte 

tekintetét, aki a gyűrött lepedőn hevert, párnahegyek között.
- Ezt a forgalmat egy bomba sem bénítaná meg. Miért gyilkolják egymást a sofőrök?
-  Becsületbeli  ügy,  hogy megelőzzék egymást.  És  hogy tetszik  Párizs  most,  nappali 

fényben?
-  Nagy a  forgalom.  Rosszabb,  mint  Dublin -  fanyalgott  Maggie,  aztán meggondolta 

magát, és elmosolyodott.  - Elbűvölő,  Rogan. Akár egy öreg, morcos hölgy, aki udvaroltat 
magának.  Lent  tanyázik  egy  virágárus,  tengernyi  virággal.  És  ahányszor  megáll  valaki 
nézelődni vagy vásárolni, ő tüntetően elfordult, mintha méltósága tiltaná, hogy észrevegye. A 
pénzt  bezzeg  elveszi,  és  gondosan  megszámolja.  -  Maggie  visszamászott  az  ágyba,  és 
Roganre hengeredett.  -  Pontosan tudom, mit  érez -  dünnyögte.  -  Nincs borzasztóbb,  mint 
eladni azt, ami kedves az ember szívének.

- Ha nem adná el a virágait, a nyakán maradnának és elhervadnának - emelte meg két 
ujjával Maggie állát Rogan. - Ha nem adnád el, amit szeretsz, neked is meghalna egy részed.

- Hát az a részem, amelyik enni kér, biztosan.  Nem csengetnél egy olyan cifraruhás 
pincérnek, hogy hozzon nekünk reggelit?

- Mit parancsolsz? 
Maggie szeme ránevetett.
- Ó, mindenfélét. De legelőször is ezt… - Félresöpörte a takarókat, és Rogenre vetette 

magát.

Valamivel később kilépett a zuhany alól, abba a fehér plüss fürdőköpenybe burkolózva, 
amelyet a fürdőszobaajtón talált.  Rogan éppen kávét töltött magának a fogadószoba ablaka 
előtt üldögélve, és újságot olvasott.

- Nocsak, egy francia újság - szívta be Maggie a friss croissant-ok illatát.
- Te tudsz franciául, nem csak olaszul?
- Ühüm. - Rogan a pénzügyi rovatot böngészte. Fel kell hívnom a brókeremet, gondolta.
- És még hogyan?
- Mit hogyan?
- Még milyen nyelveken értesz vagy beszélsz?
- Egy kicsit németül. No, és spanyolul sem adnának el.
- Hát az írrel hogy állsz?
-  Írül  sajnos  nem tudok  -  lapozott  Rogan,  a  műtárgyak  árveréseiről  szóló  híradást 

kereste. - Hát te?
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- Apám édesanyja csak írül beszélt, így én is megtanultam. - Maggie nagy lendülettel 
dzsemet kent egy croissant-ra. - Bár nem sokra megyek vele, legfeljebb káromkodni jó. Arra 
nem, hogy asztalt kapjon az ember egy francia étteremben.

- Becses tudás! - Mi elvesztettük örökségünk nagy részét. Rogannek sokszor megfordult 
a fejében ez a gondolat. - Nagy kár, hogy manapság Írországban is már csak egy-egy eldugott 
zugban hallani  ír  beszédet.  -  S mert  ez eszébe idézte  egy régebbi ötletét,  amellyel  olykor 
eljátszadozott, összehajtotta és félrerakta az újságot.

- Mondj valamit keltául!
- Most táplálkozom.
- A kedvemért, Maggie, mondj valamit régi nyelvünkön!
Maggie  ugyan  bosszúsan  csettintett,  de  aztán  engedett.  A  mondat  dallamos  volt, 

különös, és olyan idegen a férfi fülének, mintha görögül hangzott volna.
- Mit mondtál?
- Azt, hogy kellemes reggelente az arcodat megpillantani - mosolygott Maggie. - Látod, 

bókolásra is alkalmas ez a nyelv,  nem csak káromkodásra.  Most te mondj nekem valamit 
franciául.

Rogan ennél többet is tett. Előrehajolt, ajkát,gyengéden a lány ajkához érintette, és azt 
suttogta: Me réveiller à coté de toi, c’est le plus beau de tous les rêves. Maggie szíve nagyot 
dobbant, ahogy hallgatta.

- Ez mit jelent?
- Azt, hogy melletted ébredni szebb a legszebb álomnál.
Maggie lesütötte a szemét.
- Nohát, úgy látszik, franciául sokkal szebben hangzik, mint angolul.
Gyors, spontán női reakciója mulattatta, de fel is villanyozta Rogant.
- Meghatottalak. Előbb is próbálkozhattam volna a franciával.
- Ne csacsiskodj! - Pedig Rogan tényleg meghatotta, a szíve mélyéig. Hogy legyűrje 

pillanatnyi gyengeségét, Maggie újra evéshez látott. - Most mit eszem?
- Tojást, Benedek módra.
- Finom - állapította meg Maggie teli szájjal. - Kicsit zsíros, de finom. Mit csinálunk 

ma, Rogan?
- Elpirultál, Maggie.
-  Nem igaz.  -  És kihívóan farkasszemet  nézett  Rogannel.  -  Tudni szeretném, mik a 

terveid  mára.  Remélem,  ezúttal  megbeszéled  velem a  programot,  nem csak  úgy hurcolsz 
magaddal, mint egy lökött kutyát.

-  Egyre  jobban  kedvelem  azt  a  fullánkos  méhecskét,  amelyet  a  nyelvednek 
nevezhetnénk  -  somolygott  Rogan.  -  Alighanem  elvesztem  a  maradék  józan  eszemet  is. 
Mielőtt újra belém eresztenéd a fullánkod, azt gondoltam, örömest megnéznéd közelebbről a 
belvárost.  És  szívesen  látogatnál  el  a  Louvre-ba.  Ezért  az  egész  délelőttöt  sétára  vagy 
vásárlásra szántam, ahogy akarod. Később, délután majd benézünk a képtárba is.

A program megnyerte  a  lány  tetszését.  Kitöltötte  a  maradék kávét  Rogannek,  aztán 
felmelegítette a saját teáját.

- Szívesen sétálnék. Ami a vásárlást illeti, kell valami ajándékot néznem Brie-nak.
- Maggie-nek is vehetnél valamit.
- Maggie-nek nincs semmire szüksége. Mellesleg nem is futja rá az erszényemből.
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- Képtelenség. Egy-két ajándékot igazán vehetnél magadnak. Megkerested az árát.
- Amit kerestem, el is költöttem. - Maggie belekortyolt a teába, és elfintorodott. - Van 

képük ezt a löttyöt teának nevezni?
-  Hogy  értsem azt,  hogy  elköltötted?  -  ejtette  a  tányérjára  a  villáját  Rogan.  -  Egy 

hónapja sincs, hogy átnyújtottam neked egy csekket, amelyen hatjegyű szám díszelgett. Nem 
dobhattad ki az egészet az ablakon!

- Az ablakon? - hadonászott Maggie veszedelmesen a késével. - Hát olyannak látszom, 
aki szórja a pénzt?

- Úristen, nem így értettem.
- És mit jelent ez az egész faggatózás? Félsz, hogy nem tudom értelmesen elkölteni a 

pénzemet, mert nem elég jó az ízlésem?
Rogan békítően emelte föl a jobb kezét.
- Nem azt jelenti, nem. De ha tényleg elköltötted az egész pénzt, szeretném tudni, mire 

és hogyan.
- Elégedj meg azzal, hogy nem szórtam el, a többihez semmi közöd.
- Igenis közöm van - hozzád. Ha nem tudsz a pénzeddel bánni, majd én vigyázok rá.
- Azt már nem! Az enyém volt az a pénz, vagy nem, te nagyképű, garasoskodó szamár? 

És elment, majdnem az egész. Úgyhogy igyekezz eladni a képeimet, és gondoskodni újabb 
pénzekről.

- Pontosan ezt fogom tenni. De halljam, mire ment el?
-  Elment  és  kész.  -  Maggie zavarában  dühösen ellökte  magát  az  asztaltól.  -  Voltak 

kiadásaim. Erre-arra. És amilyen bolond vagyok, magamnak is vettem egy ruhát.
Rogan keresztbefonta a két karját.
- Egy hónap alatt majd kétszázezer fontot költöttél el erre-arra, és egy ruhára.
-  Adósságot  kellett  törlesztenem  -  toporzékolt  Maggie  idegességében.  -  De  mit 

magyarázkodjam én neked? Az az átkozott szerződés, amelyet aláírattál velem, nem szabja 
meg, hogyan költsem el a pénze-met!

-  A  szerződésnek  ehhez  semmi  köze  -  mondta  megnyugtató  hangon  Rogan,  mert 
ráébredt:  nem  annyira  a  düh  rázza  Maggie-t,  inkább  a  sértett  büszkeség  -  Én  csak  azt 
kérdeztem, mire költötted el a pénzt. De jogilag nem vagy köteles nekem válaszolni

Maggie a józan üzleti  hangra még jobban elszégyellte  magát.  Két kézzel túrt bele a 
hajába

- Vettem egy házat az anyámnak, bár soha nem fogja megköszönni. És akkor már be is 
kellett rendeznem, vagy nem? Máskülönben Briannától kért volna mindent, ami kell, az utolsó 
párnaciháig. És fel kellett fogadnom anyám mellé Lottie-t, és autót is kellett vennem nekik. 
Lottie-nak hetente kell fizetni, Brie-nek adtam annyi pénzt, amennyiből futja Lottie hat havi 
bérére, meg az élelmükre és egyebekre. No meg ott volt még a jelzálog is. Ha Brie megtudja, 
hogy kifizettem, dühös lesz. De ez az én dolgom volt, apa megesketett rá. Megtartottam az 
igeretem, és nem tűröm el, hogy megszabd, mit tehetek, mit nem a saját pénzemmel.

Mialatt  ezeket  elmondta,  körberohanta  a  szobát  majd  megállt  az  asztal  előtt.  Rogan 
némán, türelmesen várt a sorára.

- Összefoglalhatom? Házat vettél anyádnak, bebútoroztad, vásároltál neki egy autót is, 
és  felfogadtál  mellé  valakit.  Kifizetted  a  jelzálogkölcsönt,  ami  nem  fog  tetszeni  a 
testvérednek, de te úgy érzed: ezt kellett tenned. Annyi pénzt adtál Briannának, amennyiből 
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futja anyád hat havi ellátmányára és egyebekre. És ami maradt, azon vettél magadnak egy 
ruhát.

- Így van. Pontosan ezt mondtam. És? 
Maggie,  egész  testében  remegve,  Roganre  függesztette  kihívó,  harciasan  csillogó 

szemét. Elmondhatnám neki, gondolta Rogan, mennyire csodálom hihetetlen nagylelkűségét, 
hűségét a családjához. De nem hiszem, hogy ez megnyugtatná.

- Most már értem - kortyolt bele a kávéjába. - Gondoskodom róla, hogy kapj egy kis 
előleget.

Maggie ettől szóhoz sem jutott. Amikor végre megtalálta a hangját, az olyan volt, mint a 
kígyó sziszegése.

- Nem kérek az átkozott  előlegedből!  Nincs rá szükségem. Megkeresem, ami nekem 
kell.

-  Meg,  még  hozzá  busásan.  Maggie,  ez  nem  könyöradomány,  és  nem  is  kölcsön. 
Egyszerű üzleti ügy.

- A pokolba az üzleteiddel - pirult ki Maggie, és majd elsüllyedt szégyenében. - Nem 
fogadok  el  egy  fillért  sem,  amíg  meg  nem  szolgáltam.  Csak  az  imént  másztam  ki  az 
adósságaimból, nem akarok újabbakat a nyakamba venni.

-  Uramisten,  de  makacs  vagy!  -  Rogan  igyekezett  megérteni  Maggie  szenvedélyes 
reakcióját.  Elgondolkodva  dobolt  ujjaival  az  asztalon.  Hát,  ha  annyira  sérülékeny  a 
büszkesége, gondolta, meg kell őt erősítenem. - Rendben van, akkor másképp csináljuk. Több 
ajánlat is befutott a Behódolás című szobrodra. Eddig mindet elutasítottam.

- Elutasítottad?
- Ühüm. A legutolsó, ha jól emlékszem, harmincezer volt.
- Font? - robbant ki Maggie. - Harmincezer fontot kínáltak érte, és te nemet mondtál? 

Hát  megőrültél?  Lehet,  hogy  a  te  szemedben  ez  semmi  vagy  nem  sokkal  több,  Rogan 
Sweeney, de én egy évig megélnék belőle tisztességesen. Ha így intézed az én…

- Nyugodj  meg!  -  És  mert  ezt  Rogan roppant  nyugodtan,  hűvösen mondta,  Maggie 
csakugyan megnyugodott. - Azért utasítottam el az ajánlatot, mert ezt a művedet én akartam 
megvenni,  miután körbemutogattuk.  Egyszerű a dolog: reggel  megvásárolom, és úgy vesz 
részt a továbbiakban a turnén, mint az én magángyűjteményem egyik darabja. Legyen, az ára 
harmincötezer.

A megemelt összeget olyan hangsúllyal ejtette ki, mintha fillérekről lenne szó.
Maggie szíve úgy vert, mint egy ijedt madáré.
- Miért?
- Nem lenne etikus annyiért vennem meg, amennyit egy vevőm kínált érte.
- Nem erre gondoltam. Miért akarod megvenni? 
Rogan letett a további taktikázásról.
- Mert gyönyörű, bensőséges alkotás. És mert ahányszor ránézek, felidéződik bennem 

az, ahogy először öleltük meg egymást. Te nem akartad eladni. Azt hiszed, nem olvastam le 
az arcodról aznap, amikor megmutattad nekem? Igazán azt hitted, nem vagyok képes fölfogni, 
mennyire fájna neked megválni tőle? - nézett gyengéden Maggie-re.

Maggie torkán nem jött ki hang. Némán megrázta a fejét és elfordult.
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-Az a szobor már akkor az enyém volt, Maggie, mielőtt befejezted volna. Annyira az 
enyém, mint amennyire a tied is.  És nem is lesz senki másé.  Soha nem adtam volna oda 
senkinek.

Maggie némán az ablakhoz lépett és kibámult rajta.
- Nem akarom, hogy pénzt adj érte.
- Ne csacsiskodj!
- Tartsd meg a pénzed! Igazad van, az a szobor nagyon a szívemhez nőtt. Fogadd el, 

kérlek, ajándékul! - Maggie merőn bámult ki az ablakon. És nagy lélegzetet véve hozzátette: - 
Boldoggá tenne a tudat, hogy a tied.

- A mienk, Maggie. Mindig is így gondoltad.
Rogan ezt úgy mondta, olyan hangon, hogy Maggie akaratlanul, mintegy külső erőnek 

engedelmeskedve megfordult és ránézett.
-  Rendben, a mienk - sóhajtott  nagyot.  -  Ugyan, hogy is lehetnék dühös rád? Hogy 

harcolhatnék az ellen, amit velem teszel? - mondta megenyhülten. - Sehogy.
Alighanem  így  van,  gondolta  Maggie,  de  legalább  egy  kisebb  horderejű  dologban 

érvényesítheti a saját akaratát. - Köszönöm, hogy előleget ajánlottál fel, de nem akarok élni 
vele. Elvi kérdés számomra, hogy csak azért fogadjak el pénzt, amiért már megdolgoztam. 
Maradt annyi pénzem, amennyivel elboldogulok. E percben nincs is többre szükségem. Amit 
meg kellett tennem, megtettem. Amit ezután szerzek, az már az enyém lesz.

- Maggie, ez csak pénz.
-  Könnyen  beszél  az,  akinek  mindig  több  pénze  volt  a  szükségesnél.  -  Maggie 

döbbenten hallotta  saját  hangját:  ugyanolyan éles volt,  mint  az anyjáé.  -  A pénz -  azaz a 
hiánya - minálunk olyan volt, akár egy vérző seb. Apám sajátos pénzherdáló tehetsége, anyám 
örökös  követelőzése…  Nem  akarom,  Rogan,  hogy  a  boldogságom  a  fontoktól  függjön. 
Megrémít és megszégyenít a gondolat, hogy mégis megeshet velem.

Hát ezért harcolt olyan kétségbeesetten ellenem Maggie, gondolta Rogan.
-  Nem azt mesélted  egyszer,  hogy nem gondolhatsz  mindig a profitra,  valahányszor 

kézbe veszed az üvegfúvót?
- Igen, de…
- Most már erre is gondolsz?
- Szó sincs róla, Rogan…
- Árnyakkal hadakozol, Maggie - állt fel a férfi, és odalépett a lányhoz. - Az a nő, akivé 

lettél, már rég eltökélte: a jövője merőben más lesz, mint a múltja.
- Nem fordulhatok vissza - motyogta Maggie. - Még ha akarnám, sem tehetném.
- De nem ám. Te azok közé tartozol, akik mindig előre mennek - csókolta gyengéden 

homlokon őt Rogan. – Felöltöznél? Hadd adjam neked Párizst.
És ezt is tette. Rogan majd egy teljes héten át megajándékozta Maggie-t mindazzal, amit 

Párizs csak nyújthat, a Notre Dame nagyszerűségével, a kis kávéházak meghittségével. Annyi 
virágot vett a lánynak az önérzetes utcai árusnál minden reggel, hogy a szoba virágoskertnek 
tetszett. Holdfényben sétálgattak a Szajna-parton, Maggie mezítláb, kezében a cipője, arcán a 
folyó fuvallata.  Gyengécske amerikai  zenére ropták a táncot  esténként  a mulatóban,  majd 
főúrian megvacsoráztak a Maxime-ban.

Maggie-nek alkalma  volt  tapasztalni,  hogyan figyeli  Rogan árgus  szemmel  az  utcai 
rajzolókat, örökösen új csiszolatlan gyémántot kutatva. És bár Rogan felnyögött fájdalmában, 
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amikor Maggie megvett egy Eiffel-tornyot ábrázoló, vitathatatlanul pocsék festményt, a lány 
csak nevetett: a művészet a lélekben lakozik, nem a kivitelben.

Nem kevésbé izgalmas  órákat  töltött  el  Maggie  a  párizsi  galériában.  Mialatt  Rogan 
parancsokat  osztogatott,  irányított,  rendezkedett,  ő  végignézhette,  hogy  kerül  új 
megvilágításba művészete a férfi figyelmes tekintete nyomán.

- Én is érdekelt vagyok a sikerben - magyarázta Rogan.
Kétségtelen, hogy tudja érvényesíti a saját érdekeit, futott át Maggie agyán. Ugyanazzal 

a szenvedéllyel csüng délutánonként a művészetén, mint éjszakánként a testén.
Mire a munka véget ért, az utolsó alkotás is ott állt a helyén, a lámpák kereszttüzében. 

Maggie úgy érezte: a kiállításban Rogannek legalább annyi munkája van, mint neki.
Ám a partnerkapcsolat nem jelent mindig harmóniát.
-  Az ördögbe is,  Maggie,  ha tovább piszmogsz,  elkésünk. - Rogan három perc alatt 

harmadszor kopogtatott be a fürdőszoba bezárt ajtaján.
-  Még jobban elkésünk, ha nem hagysz békén - lihegte  Maggie,  kimerülve a ruhája 

cipzárjával folytatott  küzdelemtől.  - Eredj innen! Vagy ami még jobb: indulj el egyedül a 
galériába! Én is megyek, mihelyt elkészültem.

- Nem bízom benned - mormolta halkan a foga között Rogan, de a lány meghallotta.
-  Nincs  szükségem testőrre,  Rogan  Sweeney!  -  Még mindig  nem sikerült  elérnie  a 

cipzárt.  -  Életemben  nem  találkoztam  emberrel,  aki  ilyen  rögeszmésen  ragaszkodna  a 
pontossághoz.

- Én meg életemben nem találkoztam olyan nővel, akinek ennyire ne lenne időérzéke. 
Nyisd már ki az ajtót! Idegesítő ordítva társalogni.

-  Jó,  jó.  -  Végre  nagy  nehezen  sikerült  felhúznia  a  villámzárat,  igaz,  kis  híján 
kificamította a karját. Belelépett képtelenül magas, fémsarkú cipőjébe, mindennek elmondva 
magát,  amiért  volt  olyan  bolond,  hogy  megfogadta  Joseph  tanácsát,  aztán  elfordította  a 
kulcsot  a  zárban.  -  Nem  tartott  volna  fele  ennyi  ideig  sem  az  egész,  ha  a  női  ruhák 
készítésénél  legalább  annyira  tekintettel  lennének  majdani  viselőjükre,  mint  a  férfiak 
esetében. - A ti cipzárotok bezzeg elérhető helyen van. - Maggie lesimította kurta ruháját. - 
Nos, minden rendben? - kérdezte.

Rogan hallgatott,  mindössze egy kézmozdulattal jelezte neki, hogy forduljon meg. A 
lány égnek emelte a szemét, de engedelmeskedett.

A  vállpánt  és  jóformán  hátrész  nélküli  ruha  alja  kihívóan  rövid  volt,  mindössze 
combközépig  ért.  Bronz-,  réz-  és  aranyszínben  csillogott,  minden apró  mozdulatra,  szinte 
szikrát vetett. Maggie haja pontosan olyan színű volt, mint a ruha, melyben úgy festett, mint 
egy karcsún lobogó gyertyaláng.

- Lélegzetelállító vagy, Maggie.
- A varrónő kissé szűkmarkúan bánt az anyaggal.
- Bámulom a takarékosságát. 
S mert Rogan csak állt és bámult, Maggie felvonta a szemöldökét.
- Mintha az imént azt mondtad volna, hogy sietnünk kell.
- Meggondoltam magam.
Maggie szemöldöke még magasabbra kúszott, amikor Rogan közelebb lépett hozzá. - 

Figyelmeztetlek, ha letéped rólam ezt a ruhát, neked kell majd újra beletuszkolnod.
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- Akármilyen csábítóan hangzik is, egyelőre nem tehetem. Vettem neked valamit,  és 
úgy látszik a végzet a kezemre játszott. Azt hiszem, jól kiegészíti majd a toalettedet.

Benyúlt szmokingja belső zsebébe, és előhúzott egy szerény méretű bársonydobozt.
- Már kaptam tőled ajándékot. Azt a nagy üveg parfümöt.
-  Azt  magamnak  vettem  -  mosolygott  Rogan,  előrehajolt  és  megszagolta  a  lány 

meztelen vállát. - Annak, aki azt az illatszert kiötlötte, alighanem te lebegtél a szeme előtt.
-  Tekintettel  arra,  hogy  a  doboz  kicsi,  nem  rejthet  valami  újabb  gépet,  így  hát 

elfogadom. -  De amint  kinyitotta  a dobozt,  torkán akadt  a hang. Rubinkövek -  megannyi 
négyszögű  láng  -  simultak  fehéren  izzó  gyémántokhoz,  hármas  sorban,  ragyogó  sodrott 
arannyal  összefűzve.  Ez  nem  holmi  finomkodó  cicoma,  hanem  égy  diadalmasan  merész 
ékszer, szín, hő és ragyogás vakító együttese.

- Egy kis emlék Párizsból - csúsztatta Rogan a láncot a dobozból a lány kezébe. Úgy 
folyt át az ujjai között, mint a víz vagy a vér.

- Ezek gyémántok, Rogan. Én nem viselhetek gyémántot.
-  Hogyne  viselhetnél!  -  illesztette  a  láncot  Maggie  nyakára,  de  miközben  a  csatot 

bekattintotta, egyre csak a lány szemét figyelte.
- Magában talán nem viselhetnéd. Hidegnek hatna, nem illene hozzád. De más kővel 

együtt… - Hátralépett, hogy ellenőrizze az összhatást. - Jól áll, nagyon jól, úgy festesz, akár 
egy pogány istennő.

Maggie keze szinte ösztönösen futott végig a láncon, s érezte,  hogy az arca egészen 
átforrósodott.

- Nem is tudom, mit mondjak, Rogan.
- Mondd egyszerűen azt: Köszönöm, Rogan. Ez kedves tőled.
- Köszönöm, Rogan - mosolyodott el Maggie. -Még hogy kedves! Annál sokkal több, 

egyszerűen kápráztató!
-  Akárcsak te!  -  hajolt  oda hozzá  a  férfi,  és  egy futó csókot  lehelt  az  arcára,  aztán 

megveregette a hátát. - Mozgás, mozgás, különben elkésünk. Hol az estélyi köpenyed?
- Az nincs.
- Na, ez jellemző - mormogta Rogan, és kituszkolta Maggie-t az ajtón.

A második tárlatomat sokkal jobban viselem, mint az elsőt, gondolta Maggie. A gyomra 
közel sem remegett annyira, sokkal kevésbé volt ideges. Ha eszébe ötlött is egyszer-kétszer, 
hogy jó lenne meglépni, azt ügyesen leplezte.

És ha hiányérzete támadt, hát arra gondolt, a siker néha önmagában is elegendő.
- Maggie!
Maggie a  hangra hirtelen  elfordult  a  francia  férfitól,  aki  erős  akcentussal  motyogott 

valamit,  míg  a  tekintete  mindvégig  a  lány  ruhájának  kivágására  tapadt.  A  meglepetéstől 
némán bámult a húgára.

- Brianna, te vagy az?
- Én, személyesen - ölelte át elképedt nővérét mosolyogva a testvér.
- Egy órával korábban kellett volna érkeznem, de feltartottak a repülőtéren.
- De hát hogy kerülsz ide egyáltalán?
- Rogan értem küldte a gépét.
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- Rogan? - Maggie végképp megzavarodva körülpillantott a teremben, Rogant kereste. 
A férfi  futólag  rámosolygott,  aztán  Briannára,  majd  megadóan  tovább  hallgatta  az  előtte 
terebélyesedő, csipkeruhás hölgyet. Maggie a terem sarkába vonta húgát. - Az ő gépén jöttél?

- Már attól féltem, megint cserbenhagylak, Maggie. - Briannát valósággal lenyűgözte az 
elé táruló látvány: Maggie ragyogóan megvilágított munkái, melyeket egy teremnyi különös 
idegen bámult. - Azon törtem a fejemet, hogyan jöhetnék el ide - csúsztatta kezét a nővéréébe. 
Igaz,  anya  nagyon  jól  megvan  Lottie-val,  és  azt  is  tudtam,  Cont  nyugodtan  Murphyre 
bízhatom. Még Mrs. McGee-t is megkértem, hogy vegye át egy-két napra a panziót. Csak azt 
nem tudtam, mi módon juthatnék el ide.

- Tényleg ide akartál jönni? - lágyult el Maggie hangja. - Igazán jönni akartál?
-  Hát  persze.  Leghőbb vágyam volt,  hogy melletted  legyek.  De azt  álmomban  sem 

gondoltam volna, hogy így teljesül a vágyam. - Brie rábámult a fehér frakkos pincérre, aki 
ezüsttálcán pezsgőt kínált. - Köszönöm.

- Nem hittem volna, hogy ez számít neked valamit - szorult el Maggie torka, és mélyet 
kortyolt  a  pezsgőből,  hogy  meghatottságát  leplezze.  -  Éppen  arra  gondoltam,  mennyire 
szeretném, ha így lenne.

- Büszke vagyok rád, Maggie, nagyon büszke. De ezt már mondtam.
-  És  én  nem hittem  el.  -  Maggie  szeme  könnybe  lábadt.  Szaporán  pislogott,  hogy 

eltüntesse a könnyeket.
- Szégyellheted magad, Maggie. Hát ilyen kevésre becsülted az érzéseimet?
- Sosem tanúsítottál érdeklődést az iránt, amit csináltam - vágott vissza Maggie.
- Csupán annyit, amennyi tőlem telik. Ha nem konyítok is ahhoz, amit csinálsz, Maggie, 

büszke még lehetek rád és a munkádra.  - Brianna belekóstolt  az italába.  - Hát ez finom - 
nézett a habzó pezsgőre. - Ki gondolta volna, hogy ilyen kellemes?

Maggie-ből kitört a nevetés.
- Jézusom, Brie, mit csinálunk? Itt vagyunk Párizsban, és pezsgőzünk.
- Én máris nagyon élvezem. És meg kell köszönnöm Rogannek. Mondd, zavarhatom 

egy pillanatra?
- Csak miután mindent elmondtál. Mikor hívtad fel Rogant?
- Ő hívott fel engem. Egy hete.
- Ő hívott fel téged?
- Annyit sem mondhattam, hogy jó reggelt, ő már sorolta is, mit kell tennem, és hogyan.
- Ez Roganre vall.
- Értem küldi a gépet, ígérte, a repülőtéren pedig majd ott vár a sofőrje. Megpróbáltam 

közbeszólni,  de  nem  hagyott.  A  sofőr  vitt  el  a  szállodába.  Láttál  valaha  ilyet,  Maggie? 
Palotának is beillenék!

- Én is majd elharaptam a nyelvem, amikor a küszöbét átléptem. De folytasd!
- A szállodában azután rendbe szedtem magam, és a sofőr idehozott, bár útközben végig 

arra gondoltam, mi van, ha megöl. A hotelszobában egyébként ezt találtam, mellette Rogan 
cédulkáját: Örülnék, ha ezt viselné. - Azzal végigsimított estélyi ruhája tompa kék selymén. - 
A világért sem fogadtam volna el, de a kérése úgy volt megfogalmazva, hogy nem sérthettem 
meg az elutasítással.

- Ehhez Rogan nagyon ért. És remekül áll neked a ruha.
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-  Pompásan  érzem  magam  benne.  Megvallom,  még  mindig  szédülök  a  repülőtől, 
autótól. És ettől az egésztől. - Brianna körülhordozta csodálkozó tekintetét a termen. - Ez a 
sok ember mind miattad jött ide, Maggie?

- Boldog vagyok, hogy itt vagy. Körbevezesselek? Bájold el őket helyettem is!
- Máris el vannak bűvölve tőletek - lépett  oda hozzájuk Rogan. - Örülök, hogy újra 

látom - rázott kezet Briannával.
- Hálás vagyok, hogy segített. Nem is tudom, hogyan köszönjem meg.
- Már megtörtént. Nem bánja, ha bemutatom a vendégeinknek? Ott van például Le Clair 

úr - az a kissé hivalkodóan öltözött úriember, Maggie Monumentuma előtt. Az imént vallotta 
be nekem, hogy máris magába szeretett.

-  Akkor  könnyen  esik  szerelembe.  De  szívesen  megismerném.  Aztán  szeretnék 
körbesétálni. Még sosem láttam Maggie műveit így kiállítva.

Maggie néhány perc múlva félrevonta Rogant.
- Nehogy azt halljam: járjak körbe - sietett  megelőzni a férfit,  aki éppen ezt készült 

javasolni neki. - Valamit előbb el kell mondanom neked.
-Hát mondd, de gyorsan! Nem illő kisajátítanom a művésznő figyelmét.
-  Nem tartalak  fel  sokáig.  Csak  azt  akarom mondani:  ennél  kedvesebb meglepetést 

senkitől sem kaptam… Ezt sosem felejtem el.
Rogan, mit sem törődve a francia hölggyel, aki pergő nyelvvel hadart valamit mellette, 

ünnepélyesen kezet csókolt Maggie-nek.
-  Nem  viseltem  volna  el,  ha  megint  szomorúnak  látlak.  Mi  sem  volt  egyszerűbb, 

minthogy idehozassam neked Briannát.
- Igen, mi sem egyszerűbb - gondolt vissza Maggie a jelenetre, amikor Rogan őt, az 

ágrólszakadt művészt kísérte fel a galéria elegáns lépcsőjén. Az is egyszerű volt. - De azért 
még kedves. És hogy bebizonyítsam, mit jelent ez nekem, nemcsak, hogy itt maradok egész 
este,  amíg  csak  az  utolsó  vendég  ki  nem  botorkál  az  ajtón,  de  beszélgetni  is  fogok 
mindenkivel.

- Bűbájosan?
- Bűbájosan. Akárhányszor hallom is a szót, hogy ösztönös.
- Ezt már szeretem - csókolta meg Rogan Maggie orra hegyét. - Akkor hát, munkára fel!
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Tizenhatodik fejezet

Ha Párizs megrendítette Maggie-t, a dél-francia táj, hosszan elterülő tengerpartjával és 
riófödte hegyeivel egyenesen elvarázsolta. Itt, Rogan pompás, a Földközi-tenger ragyogóan 
kék vizére néző villája körül nem hallatszott motorzúgás, nem tülekedtek járókelők a boltok 
vagy a kávéházak előtt.

A  tengerparton  időző  emberek  beleolvadtak  abba  a  tájképbe,  amelyet  a  tenger,  a 
homokpart, a ringó halászhajók és a határtalan, felhőtlen égbolt alkotott.

A  vidék,  amelyet  Maggie  jól  láthatott  a  villát  díszítő  teraszok  egyikéről,  nagyon 
emlékeztette  őt  arra,  amit  saját  lakása ajtajából  láthatott  Clare-ben: a kőfalakkal elkerített, 
szépen megmunkált, négyszögletes parcellákra. Csakhogy itt lépcsőzetesen emelkedett a táj, 
lent  a  napsütötte  teraszokon gyümölcskertek  sorjáztak,  feljebb  erdők zöldelltek  egészen  a 
méltóságteljes hegycsúcsokig.

Rogan  birtokán  buján  zöldellt  a  fű,  virágok  tarkállottak,  egzotikus  olajfák, 
puszpángbokrok nyújtózkodtak  égnek,  és  szökőkutak  zenéltek.  A csöndet  csak  a  sirályok 
rikoltozása és a vízcsobogás törte meg. Maggie elégedetten üldögélt a napsütötte teraszon, a 
kipárnázott nyugágyak egyikén, és rajzolt.

- Gondoltam, hogy itt talállak - lépett ki Rogan a teraszra, és meghitten megcsókolta 
Maggie feje búbját.

-  Ilyen  szép  időben  nem  maradhat  az  ember  a  szobában  -  nézett  fel  rá  Maggie 
hunyorogva. Rogan fogta a napszemüveget,  amelyet Maggie az asztalra  hajított,  és a lány 
orrára csúsztatta. - Végeztél az üzleti ügyeiddel?

- Egyelőre végeztem - ült le, de úgy helyezkedett, hogy el ne takarja a kilátást. - Kicsit 
sokáig tartott, bocsáss meg! Egyik hívás után jött a másik.

- Sebaj, szeretek egyedül lenni.
- Azt vettem észre. Tengeri tájkép? - vetett egy pillantást a vázlatfüzetre.
- Ennek nem lehet ellenállni. Gondoltam, lerajzolok néhány látnivalót Brie-nek. Istenien 

érezte magát Párizsban.
- Kár, hogy csak egy napig maradhatott.
- De az legalább szép volt! Szinte hihetetlen, ott sétáltunk a Szajna-parton, a húgom 

meg én. A Concannon-nővérek Párizsban!
Még most is elfogta a nevetés, ahogy kimondta. - Brie soha nem fogja elfelejteni, Rogan 

- tűzte ceruzáját a füle mögé, és megszorította a férfi kezét. - De én sem.
-  Egyszer  már  megköszöntétek.  Az  igazat  megvallva,  csupán  néhány  telefonomba 

került. A telefonról jut eszembe: az egyik hívás, amely feltartott, Párizsból jött - vett ki Rogan 
a mellettük heverő kosárból egy mézédes szőlőszemet. - Lorraine grófja ajánlatot tett neked, 
Maggie.
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- Lorraine grófja? - Maggie ajkát beharapva próbált a névre visszaemlékezni. - Ja, az a 
csupa csont és bőr öregember a sétabottal, aki olyan suttogva beszélt.

-Az. - Rogant jól szórakozott azon, hogy Maggie csupa csont és bőr aggastyánként írja 
le Franciaország egyik leggazdagabb emberét. - Szeretné, ha valamit készítenél nászajándékul 
az unokájának, aki decemberben megy férjhez.

Maggie-t nyomban elfutotta a pulykaméreg. -Nem dolgozom megrendelésre, Rogan. Ezt 
már a legelején tisztáztuk.

- Igaz, igaz - vett ki Rogan egy újabb szőlőszemet, és Maggie szájába pottyantotta, hogy 
elnémítsa. - De kötelességem informálni téged minden ajánlatról. Nem mondom egy szóval 
sem, hogy fogadd el, bár nem akármilyen skalpot szereznél vele, na persze a Worldwide is. 
Egyszerűen eleget teszek annak, ami mint ügynöködnek, a kötelességem.

Maggie lenyelte  a szőlőszemet,  Roganre sandított,  akinek a hangja ugyanolyan édes 
volt, mint a gyümölcs.

- Nem és nem.
- Ahogy parancsolod - zárta le az ügyet egy legyintéssel Rogan. - Ne hozassak valami 

hideget? Limonádét vagy jeges teát?
- Ne. - Maggie kihúzta a ceruzát a füle mögül, és az asztalra dobta. - Nem érdekelnek a 

megrendeléseid.
- Ne is érdekeljenek - sietett helyeselni Rogan. - A párizsi kiállításod legalább olyan 

sikeres volt, mint a dublini. És esküdni mernék: így lesz Rómában és mindenütt. Felívelt a 
pályád,  Margaret  Mary.  -  Azzal  odahajolt,  és  megcsókolta  a  lányt.  -  Nem mintha  a  gróf 
ajánlata  olyan  lenne,  mint  egy  szokványos  megrendelés.  Feltétel  nélkül  rád  bízná  a 
témaválasztást.

Maggie  óvatosan  lejjebb  csúsztatta  a  szemüveget,  és  Roganre  meredt.  -  Rá  akarsz 
beszélni, ugye?

- Ugyan, dehogy. - Pedig nyilvánvalóan ezt akarta. - Ám meg kell jegyeznem, hogy a 
gróf  -  mellesleg  tekintélyes  műértő  -  hajlandó  lenne  csinos  kis  summát  legombolni  a 
művedért.

- Nem érdekel. - Maggie visszatolta szemüvegét. - Mit nevezel csinos kis summának?
- Hozzávetőleg ötvenezer fontot. De tudom, milyen sziklaszilárd vagy pénz dolgában, 

úgyhogy ne is gondolj rá többet. Előre megmondtam neki, nem hiszem, hogy vállalod. Nem 
szeretnél lemenni a tengerpartra? Vagy autózni egyet?

Fel akart állni, de Maggie galléron ragadta.
- Hogy te milyan ravasz vagy, Sweeney!
- Ha szükség van rá.
- Azt teszem, ami nekem tetszik? Amit elképzelek?
- Azt - húzta végig Maggie vállán az ujját a férfi, amely a naptól már szép barackszínt 

öltött. - Csak annyi…
- Na tessék! Hát helyben vagyunk.
- Szeretné, ha kék lenne - vigyorgott Rogan. - Kék.
- Szóval kék - Maggie-ből kitört a nevetés. - Netán azt is megmondta, milyen kék?
- Amilyen az unoka szeme. A gróf szerint az olyan, mint a nyári ég. A jelek szerint ez a 

lány a kedvenc unokája, és amióta a gróf látta a műveidet Párizsban, a fejébe vette: semmi 
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mást nem akar nászajándéknak,  csak azt,  amit  a saját  bájos  kacsóiddal  készítesz az ő kis 
unokájának.

- Ezt ő mondta, vagy te találtad ki?
- Hát, mindkettő - mosolygott Rogan, és csókkal illette az egyik bájos kacsót.
- Majd gondolkozom rajta.
- Remélem is. - Azzal fütyülve a kilátásra, előrehajolt és szájon csókolta Maggie-t. - De 

ne most, ha lehet.
- Excusez-moi, monsieur. - Egy kellemes képű inas állt a terasz végében vigyázállásban, 

szemét tapintatosan a tengerre függesztve.
- Oui, Henri?
- Vous et mademoiselle, voudriez-vous déjeuner sur la terrasse maintenant?
- Non, nous allons déjeuner plus tard.
- Très bien, monsieur. 
Henri elillant, nesztelenül, mint egy árnyék.
- Mit akart? - kíváncsiskodott Maggie.
- Azt akarta tudni, óhajtunk-e ebédelni, de én azt mondtam, majd később. - Rogan újra 

Maggie fölé hajolt, de a lány kinyújtott karral elhárította a közeledését. - Mi a baj? - hökkent 
meg a férfi. - Ha akarod, visszahívhatom Henrit, és közölhetem vele, mégis jöhet az ebéd.

- Ne, ne hívd vissza! - Maggie feszélyezetten gondolt Henrire, vagy akármelyik másik 
tagjára a személyzetnek, aki egy sarokban lapulva várja az uraság parancsait. Feltápászkodott 
a nyugágyról. - Te sosem kívánsz egyedül lenni?

- Most is egyedül vagyunk. Ezért hoztalak ide.
- Egyedül? Rajtunk kívül legalább hat ember jön-megy a házban. Kertészek, szakácsok, 

szobalányok,  inasok.  Elég  volna  az  ujjammal  csettintenem,  és  máris  rohanvást  közeledne 
egyikük.

- Ezért tart az ember személyzetet.
- Én nem kérek belőle. Az egyik lány erővel ki akarta mosni a fehérneműmet.
- Az a dolga. Eszébe sem volt a fiókodban turkálni.
- Képes vagyok gondot viselni magamra, Rogan. Küldd el őket, kérlek. Valamennyit. 
Rogan felugrott.
- Azt kívánod, eresszem szélnek a személyzetet?
-  Dehogy,  nem  vagyok  én  szörnyeteg,  hogy  elvegyem  mások  kenyerét.  Csak  arra 

kértelek, hogy innen küldd el őket. Küldd őket szabadságra, vagy mit tudom én.
- Szívesen adok nekik egy szabadnapot, ha úgy kívánod.
- Ne egy napot, legalább egy hetet. - Rogan elképedése láttán Maggie nagyot sóhajtott. - 

Te persze ezt képtelenségnek tartod. És miért? Mert annyira megszoktad a jelenlétüket, hogy 
észre sem veszed őket.

-  Az  inast  Henrinek  hívják,  a  szakácsot  Jacques-nak,  a  szobalányt,  aki  volt  olyan 
szemtelen, hogy ki akarta mosni a fehérneműdet, Marie-nak. - De az is lehet, hogy Monique-
nak, gondolta magában.

- Nem akartam összekapni veled - lépett oda Maggie Roganhez, és megfogta a kezét. - 
Nem tudok pihenni, ha ennyi ember téblábol körülöttem. Nem szoktam meg - és talán nem is 
akarom megszokni. Tedd meg a kedvemért, Rogan. Küldd őket szabadságra!

- Várj itt egy percig!
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Amikor Rogan eltűnt,  és Maggie magára maradt, furcsa érzés lett  rajta úrrá. Mi van 
velem, töprengett.  Itt  vagyok egy földözi-tengeri  villában,  karnyújtásnyira mindentől,  amit 
csak  szem-száj  kívánhat.  Mégsem  vagyok  elégedett.  Megváltoztam,  ébredt  rá.  Csak  pár 
hónapja,  hogy  Rogannel  találkoztam,  de  máris  megváltoztam.  Nemcsak  többet  kívánok, 
jobban  ácsingózom  az  után  is,  ami  éppen  nincs.  Igenis,  vágyom  arra  a  kényelemre  és 
gyönyörűségre,  amit  a  pénz  nyújt.  És  már  nem csak  a  családom miatt.  Magam miatt  is. 
Gyémántokat viselek, táncoltam Párizsban.

És szeretnék újra ott táncolni.
De legbelül a lelke mélyén még ott élt az apró, de forró vágy, hogy önmaga lehessen, 

hogy senkire, semmire ne legyen szüksége önmagán kívül. Ha ezt elveszíteném - gondolta 
Maggie riadtan - mindent elveszítenék.

Előkapta a vázlatkönyvét, és fellapozott egy üres oldalt. Egy pillanatig, egy rémületes 
pillanatig éppoly üres volt az agya, mint előtte az a lap. De aztán, olyan hirtelen és hevesen, 
mint a nyári vihar, kirobbant belőle a rajzolókedv.

Önmagát rajzolta le. Önmaga két, elválaszthatatlanul összetartozó, mégis kettévált énjét, 
és a kétségbeesést, amellyel a két rész egyesülni akart. De hogy tehetnék, amikor az egyik 
éppen az ellentéte a másiknak?

Művészetet  -  csak  önmagáért;  magányt  -  a  lelki  egészségéért;  függetlenséget  -  a 
büszkesége kedvéért. Az ellenkező oldal pedig merő becsvágy, életszomj és nagyravágyás. 
Rámeredt, kicsit kábán, az elkészült vázlatra. Hogy ölthetett ez formát ilyen gyorsan a kezem 
alatt? De most, hogy a rajz elkészült, Maggie tökéletesen megnyugodott. Talán éppen ez a két 
ellentétes  erő  tesz  azzá,  aki  vagyok,  gondolta.  Ha békét  kötnének,  kevesebbet  hoznék  ki 
magamból, mint amennyi kihozható.

- Hát elmentek.
Maggie értetlenül bámult Roganre. Még nem tért egészen magához.
- Mit mondasz? Ki ment e? 
Rogan a fejét csóválva nevetett.
- Hát a személyzet. Nem ezt akartad?
- Ja, a személyzet? - tisztult ki lassan Maggie agya. - Elküldted őket? Mindet?
-  El,  bár  csak a  Jóisten  tudja,  hogyan és  mit  fogunk enni  ezen a  héten.  Mégis… - 

Hirtelen  elakadt  a  szava.  Maggie  a  karjába  vetette  magát,  olyan  sebesen,  akár  egy kilőtt 
puskagolyó.  Rogan  hátratántorodott,  de  igyekezett  visszanyerni  egyensúlyát,  nehogy 
belezuhanjanak a mögötte álló csiszolt üvegajtóba, vagy átessenek a korláton.

- Csodálatos vagy, Rogan. Igazi mesebeli herceg.
Rogan magához ölelte Maggie-t.
- Hajszál híján megöltél - mondta kicsit elbágyadva.
- Tényleg egyedül vagyunk? Teljesen egyedül?
-  De mennyire!  Sikerült  kivívnom az  egész  személyzet  ki  nem érdemelt  háláját.  A 

szobalány  sírt  örömében.  -  Rogan  ezt  nem  is  csodálta,  tekintettel  a  kifizetett  busás 
szabadságpénzre. - Talán már lent is vannak a parton, vagy hazafelé tartanak, vagy ahová a 
szívük hajtja őket. Csak ketten vagyunk a házban.

Maggie szenvedélyesen szájon csókolta Rogant.
- És alaposan ki is használjuk minden négyzetcentiméterét. Kezdjük annak a szobának a 

díványával…
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- Azzal ott? - tűrte Rogan nevetve, hogy Maggie kigombolja az ingét. - Meglehetősen 
követelődző vagy ma, Margaret Mary.

- Ami a személyzetet illeti, az csak kérés volt részemről. A dívány követelés!
- A nyugágy közelebb van - húzta össze Rogan szemöldökét.
- Igaz - nevetett Maggie, miközben Rogan a nyugágyba fektette. - De mennyire igaz.

A következő napokon a teraszon napoztak, sétálgattak a tengerparton, vagy csak úgy 
lazán  tempóztak  a  lagúnaszerű  medencében,  a  szökőkutak  zenéje  mellett.  Elfogyasztották 
hevenyészett ebédjüket a konyhában, majd autókirándulásra indultak a környéken.

És persze voltak telefonok is, Maggie szerint több is a kelleténél.
Ez az utazás vakációnak számított ugyan, de Rogan üzleti ügyekben mindig telefon- és 

faxközeiben maradt. Jött egy hívás a limericki gyárral kapcsolatban, aztán egy másik a New 
York-i  árverésről,  és  valami érthetetlen motyogás egy telekről,  amelyet  Rogan azért  akart 
megszerezni, hogy új fióküzletet nyisson a Wordwide Galériának.

Maggie  csak  azért  nem  bosszankodott  a  telefonhívások  miatt,  mert  rájött:  Rogan 
munkája éppoly szerves része a férfi életének, mint neki a sajátja. Különben sem lett volna 
joga  panaszkodni  amiatt,  hogy  Rogan  minden  nap  bezárkózik  egy-két  órára  a 
dolgozószobájába, hisz a férfi is szó nélkül vette tudomásul, hogy ő meg a vázlataival tölti 
ideje egy részét.

Ha egyáltalán hitt volna abban, hogy egy nő meg egy férfi fellelheti azt a harmóniát, 
amely kitart egy életen át, azt hihette volna: ő megtalálta ezt Rogan mellett.

- Mutasd, mit alkottál!
Maggie elégedetten ásított, és készségesen odanyújtotta Rogannek vázlatfüzetét. A nap 

lemenőben volt, a nyugati égboltot egymásba olvadó színek lepték el. Kettejük között ezüst 
vödörben,  jégpárától  dermedt  üvegben  szunnyadozott  a  bor,  amelyet  Rogan  hozott  fel  a 
pincéből. Maggie ajkához emelte a poharát, belekortyolt, majd visszafeküdt, hogy kiélvezze 
az utolsó estéjét Franciaországban.

- Sok dolgod lesz, ha hazaérkeztünk - állapította meg Rogan, a vázlatokat nézegetve. - 
Hogy választod majd ki, melyikkel kezded? Ha akarod, felkasíroztatom és bekereteztetem a 
Briannának  szánt  rajzokat.  Ahhoz  képest,  hogy  egyszerű  ceruzavázlatok,  igazán  jók…  - 
lapozgatott  Rogan. Egyszerre olyasmi tárult a szeme elé, aminek semmi köze nem volt se 
mennybolthoz, se tengerhez.

- Hát ez mi?
Maggie távolról bdapillantott, nemigen akaródzott megmozdulnia.
- Ja, már látom. Ritkán készítek portrét, de ennek nem állhattam ellen.
A rajz Rogant ábrázolta, az ágyon heverve. Úgy nyújtotta ki a karját, mintha el akarna 

érni valamit - vagy valakit.
Rogan meglepődve, és nem éppen örömmel szemlélte a rajzot.
- Ez akkor készült, amikor aludtam.
- Nem akartalak felkelteni,  és  elrontani  a szép pillanatot  -  rejtette  Maggie poharába 

kaján  mosolyát.  -  Olyan  édesen  aludtál.  Nem  akarod  ezt  a  rajzot  a  dublini  galériádban 
kiakasztani?

- De hiszen pucér vagyok rajta.
153



-  Szeretnélek  emlékeztetni,  ezt  a  művészetben  aktnak  hívják.  És  te  egy  igazán  jól 
sikerült akt vagy, Rogan. Szignáltam is, mint láthatod, egész csinos kis árat kapnál érte.

- Ezt ugyan kétlem.
- Lévén az ügynököm, kötelességed eladni, amit csinálok - erősködött Maggie, vásott 

kölyökarccal.  -  Te  szoktad  ezt  hajtogatni.  És  ha  szabad  ilyet  mondanom,  ez  az  egyik 
legjobban sikerült rajzom. Figyeld csak meg a fények játékát az izmaidon…

- Látom - felelte Rogan, elfúló hangon. - És sajnos más is látni fogja.
- Sose szerénykedj! Igazán jó alakod van. Azt hiszem, ezen a rajzon jobban sikerült 

elkapnom a formádat.
Rogannek elállt a szívverése.
- Másik is van?
-  Bizony.  Lássuk csak! -  Maggie odanyúlt  és  lapozott.  -  Tessék! Ezen egy kicsit… 

erősebb a kontraszt, mert állsz. És valamicskét az arroganciádból is sikerült megmutatnom…
Rogannek elállt a szava. A teraszon állt Maggie rajzán, bal kezét a mögötte levő korlátra 

fektetve,  jobbjával  egy pohárka  konyakot  emelt  a  szájához.  Az arcán  pedig  mosoly  ült  - 
különösen magabiztos mosoly. Ez volt minden, amit magán viselt.

- Én ehhez nem álltam modellt. És sosem ittam konyakot meztelenül a teraszon.
- Művészi szabadság - jegyezte meg könnyedén Maggie. Nagyon élvezte, hogy sikerült 

ennyire  meghökkentenie  Rogant.  -  Elég  jól  ismerem a testedet  ahhoz,  hogy emlékezetből 
lerajzoljam. Nem bajlódhattam ruhadarabokkal, az lerontotta volna a téma hatását.

- A témát? Miért, mi a téma?
- A ház ura. Ezt a címet akartam adni mind a két rajznak. Eladhatod őket párban is.
- Nem fogom eladni.
- Ugyan miért nem? Szeretném tudni. Már jó néhány rajzomat eladtad, pedig azok a 

közelükbe sem jöhetnek ezeknek. Azt akarom, hogy add el őket! - nevetett csillogó szemmel. 
- Ragaszkodom a szerződésben foglaltakhoz.

- Akkor én magam veszem meg a rajzokat.
-  Mennyit  ajánlasz  értük?  Az  ügynököm  tájékoztatása  szerint  emelkedett  az 

árfolyamom.
- Zsarolsz, Maggie?
- Ha jól meggondolom, igen. - Odakoccintotta a poharát Roganéhez, és újra belekortyolt 

az italába. - El kell fogadnod az általam megszabott árat.
Rogan még egyszer rápillantott a vázlatra, aztán becsapta a füzetet.
- Halljam, mi az ár?
- Lássuk csak… Ha felviszel a hálóba, és addig szeretkezünk, míg fel nem kel a hold, áll 

az alku.
- Nem mondom, kiváló az üzleti érzéked.
- Volt kitől tanulnom.
Maggie fel akart állni, de Rogan nemet intett a fejével, és a karjába vette.
- Nem tűrök kibúvókat. Amiben megegyeztünk, megegyeztünk. Azt mondtad, vigyelek 

fel az emeletre.
- Remélem, megjegyezted, ha a többi kikötésnek nem tennél eleget, ugrott az üzlet.
- Eleget teszek, ne félj!
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Rogan megállt a lépcső tetején, hogy megcsókolja Maggie-t. A lány válasza azonnali 
volt és sürgető, mint mindig, és felgyorsította a férfi szívverését,  mint mindig. Odaértek a 
hálószobába. Az ablakokon beszűrődött a lemenő nap bágyadozó fénye. Hamarosan leszáll a 
szürkület.  Utolsó,  kettesben  töltött  éjszakájukhoz  nem  illik  a  sötétség,  gondolta  Rogan. 
Maggie-t  az  ágyra csúsztatta,  de amikor  a lány érte  nyúlt,  ő kisiklott  az öleléséből,  hogy 
gyertyát gyújtson. A szobában elszórva sok gyertyacsonk hevert, tövig, félig, harmadáig égve. 
Maggie  feltérdelt  az  ágyon,  mialatt  Rogan  sorra  gyújtogatta  a  gyertyákat:  a  lángocskák 
aranysárga táncba kezdtek.

- Milyen romantikus. - Maggie furcsa meghatottságot érzett. - Úgy látom, érdemes volt 
megzsarolnom téged.

Rogan keze megállt a levegőben, az égő gyufaszállal.
- Talán eddig kevesellted a romantikát, Maggie?
-  Csak  tréfáltam  -  vetette  hátra  szélborzolta  haját  a  lány.  Rogan  hangja  nagyon  is 

komoly volt. - Nem kell a romantika, beérem egyszerű földi gyönyörrel.
- Csupán ezt nyújtjuk egymásnak? - gondolkodott el hangosan a férfi, és az időközben 

félig elhamvadt gyufát a gyertyatartóba dobta. - Gyönyört?
Maggie nevetve tárta ki felé a karját.
- Ha ahelyett, hogy fel-alá járkálsz a szobában, idejönnél, meglátnád, mi az, amit tőlem 

kapsz.  -  Az  ágy  mögötti  ablakokon  beszűrődött  a  haldokló  nap  vérvörös  fénye.  Maggie 
elbűvölően festett  a ragyogó gyertyalángoktól  övezve. Haja,  mint a tűz,  bőre barnapiros a 
napsütésben  eltöltött  órák  nyomán,  szeme  eleven,  gunyoros  és  kétségkívül  hívogató 
pillantású.

Más napokon, más éjszakán Rogan habozás nélkül fejest ugrott volna a lány hívására, 
hogy gyönyörűségét lelje benne és a szenvedély viharában, amelybe ilyenkor belemerültek. 
De  ma  mást  akart.  Lassan  odalépett  az  ágyhoz,  és  mielőtt  Maggie  felé  táruló  két  karja 
magához ránthatta volna, megragadta a lány kezét, a szájához emelte és megcsókolta, le nem 
véve szemét arcáról.

- Nem így szólt az alku,  Margaret  Mary. Arról volt  szó, hogy én kezdeményezek.  - 
Erősen fogta Maggie mindkét kezét, két karját leszorította a teste mellé, s közben fölé hajolt, 
és játékosan kóstolgatta az ajkát. - Ideje, hogy megadd magad. - Hogy „behódolj”, tette hozzá 
magában, arra a bizonyos szoborra gondolva.

-  Micsoda bolondság  ez  már  megint?  -  kérdezte  Maggie elfúló  hangon.  Rogan úgy 
csókolta, ahogy máskor is, lassan, gyengéden, ügyelve minden rezdülésére. - Megadtam már 
magam, nem is egyszer, vagy talán nem eléggé?

- Ez most valami más. - A férfi érezte: a lány keze megremeg, teste visszahúzódik.
- Hát ennyire félsz a gyengédségtől, Maggie?
-  Hogy  félnék!  -  A  lány  alig  kapott  levegőt,  mégis  jól  hallotta  saját  lassú,  súlyos 

lélegzését.  Egész teste remegett,  holott a férfi szinte még hozzá sem ért. - Rogan, én nem 
akarom…

-  Hogy  elcsábítsalak?  -  Rogan  elszakadt  a  lány  ajkától,  és  az  arcát  borította  el 
csókjaival.

- Nem, nem akarom. - De Maggie feje hátrahanyatlott, amikor Rogan szája lecsúszott, s 
most a nyakát becézte.

- Már késő.
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A férfi elengedte a lány kezét és közelebb vonta őt magához, Nem, ezúttal nem lázas, 
heves ölelkezés következik, hanem maradéktalan birtokbavétel. Maggie képtelenül nehéznek 
érezte  a  karját,  amikor  átfonta  Rogan nyakán.  Elerőtlenedve tűrte,  hogy Rogan a  haját,  a 
nyakát simogassa leheletfinom ujjaival.

Rogan ajka visszatért  Maggie ajkára,  egy forró, mély,  lélegzetelállító,  s úgy tetszett, 
soha véget nem érő csókban, míg olyan engedelmesen képlékeny nem lett a lány teste, mint a 
viasz.  Eddig  mindkettőnket  megrövidítettem,  ébredt  rá  Rogan,  mialatt  Maggie-t  hanyatt 
fektette az ágyon. Eltűrtem, hogy a szenvedély és a vágy kerekedjék felül, így mindkettőnket 
megfosztottam attól, hogy megízleljük a gyöngédség kiapadhatatlan forrásainak édességét.

Ma éjjel minden másképp lesz.
Ma éjjel az álmok labirintusán át vezeti el Maggie-t a beteljesüléshez. A lány minden 

porcikáját átjárta a férfi akarata, kábultan, megrendülten engedte át magát gyengédségének. A 
mohóság,  mely  eddig  elengedhetetlen  része  volt  szeretkezéseiknek,  most  kényelmes 
türelemmé lágyult, amelynek Maggie nem bírt, és nem is akart már ellenállni. Jóval azelőtt, 
hogy Rogan kigombolta a blúzát és bársony sima, hozzáértő ujjait végigjártatta a testén, ő már 
lebegett. Karja erőtlenül hullott le a férfi válláról. Lélegzete el-elakadt, mialatt Rogan nyelve 
bejárta  testének titkos  zugait,  el-elidőzve rajuk,  kóstolgatva  édességüket.  A gyönyör lassú 
áramlásától sodorva Maggie érezte, hogyan ébred fel és lüktet egy-egy része a férfi ujjai alatt, 
hogy  támad  teste  legmélyéről  nem  szűnő,  erős,  de  nyugalmas  késztetés.  Nem  a  szokott 
robbanás. Annál sokkal pusztítóbb.

Rogan nevét suttogta, amikor a férfi fél kézzel feltámasztva fejét, magához vonta a lány 
odaadó testét.

- Az enyém vagy, Maggie. Soha mással nem fogod érezni ugyanezt.
Maggie  tudta,  tiltakoznia  kellene  a  kizárólagosság  újabb  igénye  ellen.  De nem bírt 

tiltakozni. Mert Rogan szája megint úgy kalandozott a testén, mintha évekig, évtizedekig tartó 
felfedezésbe kezdett volna.

Szemhéja ólomsúllyal csukódott le a gyertyák hunyorgó, álmosító fényében. Érezte a 
virágok illatát, amelyeket aznap reggel szedett a kertben, és egy kék vázában az ablak mellett 
helyezett el. Hallotta a szellő susogását, mely magával hozta a földközi-tengeri éjszaka illatát. 
Bőre ellágyult, izmai megremegtek Rogan ujjai és ajka alatt.

Miért  is  nem jöttem előbb  rá,  hogy ilyennek  kívánom őt,  gondolta  Rogan.  A  láng 
elfojtva,  hogy  csak  parázsló  hamu  maradjon  a  helyén  és  gomolygó  füst.  Maggie 
gyámoltalanul mozdult a férfi keze alatt, képtelen volt önálló cselekedetre, megadóan fogadta, 
amit  a  férfi  ad,  megadóan  követte  oda,  ahová  vinni  akarta.  Rogan  halántéka  lüktetett, 
ágyékában  dobolt  a  vér,  mégis  gyengéd  maradt,  incselkedve  becézte,  türelmesen  várt  a 
másikra, figyelte, hogy mélyül odaadása.

Amikor  Maggie  remegni  kezdett,  és  halk  nyögés  szakadt  ki  belőle,  Rogan  megint 
megkaparintotta a két csuklóját, összefogta baljában, és szabad kezével eljuttatta a lányt az 
első csúcsra.

Maggie teste megfeszült, szempillái verdestek, Rogan kivárta, míg bársonyosan puha, 
de  ellenállhatatlan  becézésétől  elakadt  Maggie  lélegzete.  Aztán  elernyedt,  ellágyult, 
bágyadtan elpihent a lány teste. Gyönyöre Rogant is átjárta.

A nap lement. A gyertyák halkan sercegtek. Rogan megint felfelé vitte a lányt, egy még 
magasabb  csúcsra.  Maggie  halk  sikolyát,  mintegy  visszhangként,  további  sóhajok  és 
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suttogások követték. Amikor annyira megtelt a szíve, hogy sírnia kellett, Rogan beléhatolt és 
gyengéden a magáévá tette, s közben épp felkelt a hold.

Maggie talán el is aludt. Álmodott, az bizonyos. Amikor újra kinyitotta a szemét, a hold 
már magasan járt, és a szobában rajta kívül nem volt senki.

Amilyen lustának érezte magát, kedve lett volna visszakucorodni az ágyba. Belefúrta 
orrát a párnába, de közben tudta: Rogan nélkül nincs kedve aludni.

Felkelt,  enyhén  imbolyogva,  mintha  bortól  szédülne  a  feje.  Talált  egy  vékony 
selyemköntöst.  Rogan vette  neki.  Jólesően simult  a  testéhez,  miközben a  férfi  keresésére 
indult.

- Tudhattam volna, hogy itt talállak. 
Rogan a konyhában volt, a ragyogó fekete-fehér konyhában. Meztelen felsőtesttel állt a 

tűzhely előtt.
- A hasikádról gondoskodsz?
- És a tiedről, kislány. - Eloltotta a gázlángot a serpenyő alatt, csak aztán fordult hátra. - 

Rántotta.
-  Ugyan  mi  más  lenne?  -  Ez  volt  az  egyetlen  étel,  amelyet  mindketten  el  tudtak 

készíteni.  -  Nem  csodálkoznék,  ha  holnap  kotkodácsolva  érkeznénk  meg  Írországba.  - 
Maggie-t érthetetlenül feszélyezte valami, ezért egyszer-kétszer végigszántott a haján. - Miért 
nem keltettél fel, hogy én készítsem el.

- Felkelteni téged? - Rogan tányérokat vett elő. - Ez még egyszer sem sikerült.
- Úgy értem: örömest elkészítettem volna a rántottát. Elvégre, adósod maradtam.
- Adósom?
- Úgy értem, az ágyban.
- Pedig az alku, az alku. 
Rogan kétfelé osztotta az ételt.
-  Szerintem a maximumot  nyújtottad.  Különös gyönyörűség volt  látni,  ahogy lassan 

lefejtettem  rólad  minden  burkot,  és  előbukkant  az  igazi  éned.  -  Nem  is  ártana  mielőbb 
megismételni, gondolta. - Gyere, foglalj helyet, és egyél! A hold még fenn lesz egy darabig.

- Remélem is - enyhült meg a feszélyezettsége, és Maggie letelepedett az asztal mellé. - 
Ettől bizonyára erőre kapok. Tudod - folytatta teli szájjal -, sosem hittem volna, hogy a szex 
így kiszívja az ember erejét.

- Ez több volt, mint szex.
Maggie kezében megállt  a villa,  Rogan hangja nemcsak bosszúságról  árulkodott,  de 

sértettségről is. Pedig ő igazán nem akarta megbántani.
-  Nem úgy gondoltam,  Rogan.  Nem ennyire  személytelenül.  Ha két  ember  kedveli 

egymást…
- Én nem csak kedvellek, Maggie. Szeretlek.
Maggie kezéből kiesett a villa, és nagyot csörrent a tányéron. Pánik ragadta torkon, és 

fojtogatni kezdte.
- Nem igaz.
- De bizony, igaz. - Rogan igyekezett a lehető legnyugodtabban mondani, amit mondott, 

bár  titokban  elátkozta  magát  azért,  hogy  ezt  a  vallomást  itt  tette  meg,  a  jól  kivilágított 
konyhában, a rosszul elkészített rántotta mellett. - És te is szeretsz.

- Nem - én nem… Te nem mondhatod meg helyettem, hogy mit érzek.
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-  Igenis  megmondhatom,  ha  te  olyan  bolond  vagy,  és  eltitkolod  magad  előtt  az 
érzéseidet. Ami kettőnk között van, az sokkal több pusztán testi vonzalomnál. Ha nem volnál 
olyan makacs, mint az öszvér, te is bevallanád.

- Nem vagyok makacs.
- Pedig az vagy, de többek között ez az, amit szeretek benned. - Rogan végre lehiggadt, 

érezte, hogy visszatér az önuralma, és ennek szívből örült. - Ezt ugyan megvitathattuk volna 
kellemesebb  helyzetben  és  környezetben  is,  de  ismerlek,  nálad  ennek  nincs  különösebb 
jelentősége. Szeretlek, Maggie, és azt akarom, hogy a feleségem légy.

Tizenhetedik fejezet

Házasság? A szó szinte fejbe kólintotta Maggie-t, még a lélegzete is elállt. Képtelen volt 
elismételni.

- Te teljesen megőrültél.
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- Hidd el,  mindent alaposan végiggondoltam. - Rogan, mintha mi sem történt volna, 
tovább  evett.  De  a  váratlan  és  goromba  sértés  azért  belémart.  -  Makacs  vagy,  forrófejű, 
gyakran nyers és önző.

- Ez mind én vagyok? - görbült le Maggie szája, mint egy aranyhalé.
- Bizony, te! És csakugyan őrült az a férfi, aki egy életre a nyakába akar venni ilyen 

terhet.  De  mégis!  -  öntötte  ki  a  mosdóba  a  maradék  teát.  -  Úgy  hiszem,  a  szokás  azt 
parancsolja, hogy a menyasszony templomában folyjék le a szertartás, tehát Clare-ben fogunk 
esküdni.

-  A szokás  azt  parancsolja?  Kösd föl  magad a  szokásaiddal  együtt,  Rogan.  -  Miért 
futkos a hideg a hátamon? Mi ez? Csak nem rémület? Az nem lehet, mondogatta magának 
Maggie.  Csak  az  indulat  teszi.  Nincs  mitől  félnem.  -  Nem megyek  hozzád  feleségül.  Se 
hozzád, se máshoz. Soha.

- Ez ostobaság. Persze, hogy hozzám jössz. Az Isten is egymásnak teremtett bennünket, 
Maggie.

- Az imént mondtad, hogy makacs vagyok, forrófejű és nyers.
- Ez mind igaz. De nekem így tetszel - kapta el Maggie kezét a férfi,  és a szájához 

emelte, mit sem törődve a lány ellenállásával. - Pontosan így.
Maggie kirántotta a kezét Roganéből.
- Senkinek sem leszek a felesége! - szitkozódott a fogai közt. Rogan csak vigyorgott. 

Maggie elhatározta: féket vet az indulataira. Megkönnyebbülne, ha egy jót veszekednének, de 
az nem oldana meg semmit. - Ezért hoztál ide, mi?

- Nem ezért. Hosszabb gondolkodási időt akartam hagyni magamnak, mielőtt a lábad 
elé  raknám a szívemet.  -  Nagy gonddal,  eltökélten  félretolta  a  tányérját.  -  Mielőtt  még a 
fejemhez vágnád - nézett nyugodtan és türelmesen Maggie szemébe. - Látod, Margaret Mary, 
mennyire ismerlek.

-  Egyáltalán  nem ismersz!  -  Maggie-ből  elszállt  az  indulat,  meg az önmaga előtt  is 
eltagadott pánik, és helyette bánat töltötte el a szívét. - Alapos okom van rá, Rogan, hogy ne 
osszam meg senkivel a szívem, és a házasságnak még a gondolatát is elutasítsam.

Rogan sérelmét jócskán enyhítette a felismerés, hogy Maggie nem a vele való házasság 
ellen ágál ennyire, hanem általában a házasság ellen. Kíváncsisága is felébredt.

- Mi az a nyomós ok?
Maggie  szemét  lesütve  a  csészéjére  meredt,  aztán  beledobott  a  teájába  három 

kockacukrot, mint rendesen, és kavargatni kezdte.
- Te elvesztetted a szüléidet, ha jól tudom.
- El. - Rogan homloka ráncba szaladt. Meglepte a kérdés. - Majd tíz éve.
-  Nagy  csapás  a  hozzátartozóinkat  elveszteni.  Megfosztja  az  embert  a 

biztonságérzetétől,  szembesíti  azzal  a  rideg  ténnyel,  hogy  halandók  vagyunk.  Nagyon 
szeretted őket, ugye?

- Igen, nagyon. Maggie…
- Nem, tudnom kell mindent, amit csak lehet. Ők is szerettek?
- Igen, szerettek.
- És ezt miből érezted? - Maggie kiitta a teáját, két kezébe fogva a csészéjét. - Abból, 

hogy biztosították számodra a kényelmes otthont, a jólétet?
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- Nem, ennek semmi köze nem volt az anyagi jóléthez. Honnan tudtam, hogy szeretnek? 
Éreztem. Kimutatták. És láttam: ők is szeretik egymást.

-  Egyszóval,  szeretet  töltötte  be  a  házatokat.  És  nevetés?  Volt  nevetés  is  a  házban, 
Rogan?

-  De  még  mennyi!  -  Még  most  is  tisztán  emlékezett  rá.  -  Majd  belepusztultam  a 
halálukba. Olyan hirtelen jött,  olyan vad hirtelenséggel…- csuklott el Rogan hangja. Majd 
újra felerősödött.  -  De amikor túljutottam a legrosszabbon, tulajdonképpen örültem annak, 
hogy együtt mentek el. A másik nélkül élő halott lett volna bármelyikük, aki itt marad.

- Nem is sejted, micsoda szerencséd volt, mekkora ajándék az, ha az ember egy szerető 
családban nő föl. Ezt én sohasem ismertem. És nem is fogom. Az én szüleim nem szerették 
egymást. Harag volt köztük, szemrehányás, de a szeretetnek a szikrája sem. El tudod képzelni, 
milyen lehetett egy olyan házban felnőni, ahol az a két ember, akitől az életedet kaptad, nem 
szíveli egymást? Csak azért maradnak együtt, mert házasságuk a lelkiismeret és az egyházi 
törvény börtönébe zárta őket.

- Nem, elképzelni sem tudom ezt. - Rogan két kezébe fogta Maggie kezét. - Sajnállak, 
Maggie.

- Megesküdtem rá, még kislánykoromban, én sosem tűröm el, hogy ebbe a börtönbe 
bezárjanak.

-  A házasság nem mindig börtön,  Maggie -  szólalt  meg Rogan gyengéden. -  Az én 
szüleim házassága merő gyönyörűség volt.

-  Egyszer majd te is köthetsz egy ilyen házasságot, de én nem. Az ember az ismert 
mintát követi, Rogan, és nem léphet túl a múltján. Anyám gyűlöl. 

Rogan szíve szerint tiltakozott volna, de Maggie ezt olyan magától értetődően, olyan 
tárgyilagosan szögezte le, hogy nem szólhatott ellene.

- Még meg sem születtem,  és már gyűlölt.  A tény,  hogy ott növekedtem a hasában, 
tönkretette az életét, s ezt aztán százszor, ezerszer a fejemhez vágta. Mindaddig nem tudtam, 
milyen mélyen gyökerezik ez a gyűlölet, míg a te nagymamád el nem árulta nekem: anyám 
előtt szép karrier állt valaha.

- Szép karrier? - lepődött meg Rogan. - Az éneklés? Mi köze ennek a gyűlölethez?
-  Nagyon  sok  köze  van.  Anyámnak  nem  volt  más  választása:  fel  kellett  adnia  a 

karrierjét. Ugyan miféle karrierre számíthatott egy teherbe esett hajadon egy olyan országban, 
mint a miénk? Semmilyenre. 

Maggie  megborzongott  és  halkan  felsóhajtott.  Fájt  neki  ezt  így,  hangosan 
megfogalmazni.

-Vágyott valamire, ami az övé, Rogan. Ezt meg tudom érteni. Jól tudom, mi a becsvágy. 
És azt is nagyon jól el tudom képzelni, milyen az, ha valaki kénytelen lemondani róla. Tudod, 
össze sem házasodtak volna soha, ha anyám nem esik teherbe. Az egész nem volt több, mint 
pillanatnyi  vágy,  egy  rövid  fellángolás.  Apám jó  ötvenes  volt,  anyám is  elmúlt  harminc. 
Alighanem  szerelemről  álmodott,  apámnak  megtetszett  az  a  szép  nő,  amilyen  az  anyám 
akkoriban volt. Mert szép volt. A fényképei is tanúsítják. Szép volt, míg a keserűség el nem 
hervasztotta.  És  én  voltam mindennek  az  oka,  én,  a  hét  hónapra  született  csecsemő,  aki 
megaláztam anyámat, és romba döntöttem az álmait. És az apáméit is.

- Nem hibáztathatod magad azért, mert megszülettél!
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- Ezt én is tudom. Itt igen - csapott vadul a homlokára a lány -, de hogy mit érzek a 
szívemben?  Azt,  hogy  a  puszta  létemmel,  minden  lélegzetvételemmel  mérhetetlenül 
megkeserítettem két ember életét.  Egy futó fellángolásból fakadtam, ahányszor anyám rám 
nézett, eszébe idéztem egy régi bűnt.

- Ez több mint nevetséges, már-már őrület.
- Lehet. Apám azt állította, valaha szerette anyámat, és talán ez igaz is volt. - Maggie 

nagyon is el tudta képzelni, amint apja belép O’Malleyhez, meglátja Meave-et, meghallja az 
énekét, és máris az egekbe repíti őt romantikus lelke. De hamar eljött a zuhanás pillanata. 
Mindkettőjük számára.

-  Tizenkét  éves  voltam,  amikor  anyám elmondta,  hogy nem törvényes  házasságban 
fogantam, így fogalmazta meg. Talán akkoriban vette észre, hogy megindult  bennem az a 
lassú folyamat,  mely a kislányt  nővé érleli.  Már ránéztem olykor egy fiúra,  tudod. Kicsit 
flörtöltem  Murphyvel,  és  még  egy-két  falubeli  sráccal.  Anyám  tetten  ért,  amikor  a 
szénaboglya mögé bújva csókolóztunk Murphyvel. Csak egy csók esett köztünk, semmi több, 
ott,  a  boglya tövében,  egy meleg  nyári  délutánon.  Ez  volt  az  első csók az  életemben,  és 
elbűvölőnek  találtam  -  puha  volt,  félénk  és  ártatlan.  Ekkor  talált  ránk  anyám.  -  Maggie 
behunyta  a  szemét,  még  ennyi  év  után  is  tisztán  látta  maga előtt  a  jelenetet.  -  Elsápadt, 
falfehér lett, sikoltozott, dühöngött, és bevonszolt a házba. Romlott vagyok és bűnös lelkű, 
üvöltötte, és mert apám nem volt otthon, és nem foghatta le a kezét, megkorbácsolt.

-  Megkorbácsolt?  -  ugrott  fel  Rogan  önkéntelenül  a  döbbenet  hatására.  -  Ez  igaz? 
Megvert, mert megcsókoltál egy fiút?

-  Méghozzá  alaposan  -  bólintott  Maggie.  –  Azt  már  megszoktam,  hogy  tenyérrel 
megüssön, de ez most sokkal rosszabb volt. Elővett egy nadrágszíjat és úgy ütött-vert, hogy 
azt hittem, belehalok. Egész idő alatt a Bibliát idézte tajtékozva, megbélyegezve a hús bűnét.

- Nem volt joga így bánni veled - térdelt Rogan a lány elé, és két tenyerébe fogta az 
arcát.

- Senkinek sincs joga megütni a másikat, de ez nem állítja meg a kezüket. Tisztán láttam 
a szemében a gyűlöletet, és még valamit: rettegést. Attól rettegett, értettem meg egyszeriben, 
hogy úgy végzem majd, mint ő, egy gyerekkel a hasamban, és hatalmas űrrel a szívemben. 
Azt mindig is  tudtam, hogy anyám nem szeret  úgy,  ahogy az anyáknak szeretniük illik a 
gyermekeiket. Tudtam, Brie-vel egy kicsit engedékenyebb, lágyabb. De addig a napig nem 
sejtettem, miért.

Maggie nem bírta tovább. Felpattant és a konyhaajtóhoz lépett, amely egy kővel kirakott 
ki udvarra nyílt, az udvart elborították a cserepekben pompázó muskátlik.

- Ne beszélj róla többet - vigasztalta Rogan, követve őt az ajtóhoz.
- Mindjárt a végére érek. - A mennybolt telis-tele volt csillagokkal, a fák közt lágyan 

susogott a tengeri szellő. - Meg vagy bélyegezve, hajtogatta az anyám. És úgy vert meg, hogy 
az ütéseknek nyoma is maradjon: ebből talán megértem, sziszegte, micsoda teher az a nőn, 
hogy ő hordja ki a gyereket.

- Ez förtelmes, Maggie! - Rogan nem bírt tovább uralkodni felindultságán. Maga felé 
fordította Maggie-t és megfogta a vállát.  Kék szeme jegesen csillogott a felháborodástól.  - 
Hiszen még kislány voltál.

-  Ha  addig  az  voltam  is,  aznap  felnőttem.  Mert  ráébredtem,  Rogan,  hogy  anyám 
pontosan úgy is érez, ahogy mondja.
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- Hazugság volt, szánalmas hazugság!
- De nem az ő szemében. Az ő szemében ez maga volt az igazság. Én vagyok az ő 

penitenciája,  szokta  mondogatni.  Isten velem sújtott  le  rá  azért  a  bűnös éjszakáért.  Ezt  ő 
szentül  hitte,  és  ahányszor  rám nézett,  erre  gondolt:  hogy nem elég  a  születésem okozta 
fájdalom és nyomorúság, miattam kényszerült bele egy olyan házasságba, amelyet megvetett, 
miattam volt  hozzáláncolva  egy  férjhez,  akit  nem szeretett,  miattam lett  egy  nem kívánt 
gyermek anyjává. És mint nemrég megtudtam, miattam foszlottak szerte az álmai is. És talán 
ő maga is, illetve az, aki egyszer volt, miattam ment tönkre.

-  Akkor  is  őt  kellett  volna  megkorbácsolni.  Senkinek  sincs  joga  így  bánni  egy 
gyerekkel, és ami még a korbácsnál is rosszabb, Isten megnyomorított képével fenyegetni.

- Furcsa, apám majdnem pontosan ugyanezt mondta, amikor hazatért, és meglátta, mit 
tett anyám. Azt hittem, megüti őt. Egész életemben nem láttam ilyennek, kis híján csakugyan 
erőszakhoz  folyamodott.  Szörnyű  veszekedés  támadt  köztük.  Ez  talán  még  a  verésnél  is 
jobban fájt. Felrohantam a hálószobánkba, hogy a legrosszabbat ne kelljen végighallgatnom. 
Ekkor megjelent Brie, kezében kötszer és balzsam. Mint egy édesanya, gondomat viselte, és 
kötözés közben megállás nélkül fecsegett, hogy elnyomja a lentről felszűrődő ordítozást és 
szitkozódást. De a keze megállás nélkül reszketett.

Maggie hagyta, hogy Rogan magához ölelje, szeme száraz maradt, a hangja nyugodt.
- Azt hittem, apám végleg otthagy bennünket. Olyan iszonyú dolgokat vágtak egymás 

fejéhez, hogy én azt képzeltem, ezek után nem élhetnek egy fedél alatt.  Bárcsak elmenne, 
gondoltam,  és  magával  vinne  mindkettőnket.  Milyen  szép  lenne!  Aztán  hallottam,  amint 
kijelenti, hogy ő is nagy árat fizet. Drágán fizeti meg, hogy egy futó pillanatig azt hitte: szereti 
és kívánja anyámat. És fizetni lesz kénytelen, amíg csak él. És természetesen maradt. 

Maggie megint elhúzódott Rogantől.
- Maradt, még több.mint tíz évig. Anya soha többé nem bántott. Sem tettel, sem szóval. 

De azt  a napot  egyikünk sem felejtette  el  -  azt  hiszem, nem is  akartuk elfelejteni.  Apám 
szerette volna jóvátenni a dolgot azáltal, hogy többet ad nekem, jobban szeret. De hasztalan. 
Ha  otthagyta  volna  anyámat,  és  bennünket  is  magával  visz,  talán  megváltoztak  volna  a 
dolgok. De nem bírta megtenni. Ott éltünk továbbra is abban a házban, mint bűnös lelkek a 
pokolban. És akármennyire szeretett az apám, én tudtam, vannak pillanatai, amikor nem tud 
nem gondolni rá, hogy ha én nem lettem volna, még most is szabad ember lenne.

- Te bűnösnek tartod azt a gyereket, Maggie?
- Hja, az apák bűnei… - rázkódott meg Maggie. - Ez anyám egyik kedvenc idézete. 

Nem,  Rogan,  nem kárhoztatom a  gyereket.  De ez  a  végeredményen  mit  sem változtat.  - 
Maggie  nagyot  lélegzett,  mint  aki  megkönnyebbült,  hogy  mindezt  elmondta.  -  Nem 
vállalhatom a kockázatot, hogy én is ebbe a börtönbe lépjek.

-  Okosabb  vagy  te  annál,  Maggie,  minthogy  elhinnéd:  ami  a  szüleiddel  történt,  az 
mindenkivel megtörténhet.

- Nem mindenkivel, nem. Most, hogy anyám örökös kívánságai nem béklyózzák többé, 
Brie előbb-utóbb férjhez fog menni. Ő olyan nő, akinek kell a család.

- Neked viszont nem.
- Nekem nem - rázta meg a fejét Maggie, de a szavai üresen kongtak. - Nekem ott a 

munkám, és szeretem a magányt.
Rogan gyengéden a tenyerébe fogta Maggie állát.

162



- Te félsz.
-  Hát,  ha félek,  minden okom megvan rá.  Miféle  feleség  vagy anya lennék ezzel  a 

teherrel a hátamon?
- Az imént jelentetted ki, hogy a húgod feleség lesz majd, és anya is.
- Őt másképpen érintette a dolog. Neki legalább annyira szüksége van saját otthonra, 

amennyire  nekem nincs.  Igazad volt,  amikor azt  mondtad,  hogy makacs  vagyok, nyers és 
önző. Igen, az vagyok.

- Talán eddig ilyennek kellett lenned. De te sokkal több vagy ennél, Maggie. Együtt 
érző,  hűséges  és melegszívű.  És én nem ebbe vagy abba szerettem bele,  hanem az egész 
lényedbe, amilyen vagy. Veled akarom leélni az életemet.

Valami megremegett Maggie-ben, mint egy finom kristályváza, melyet óvatlan kezek 
megérintettek.

- Hát semmit nem értettél meg mindabból, amit elmondtam?
-  Minden  szavadat  értettem,  jól  meg  is  jegyeztem.  És  most  már  tudom,  nemcsak 

szeretsz, de szükséged is van rám.
Maggie elkeseredetten túrt a hajába.
- Nincs szükségem senkire.
- Már hogy ne lenne. Csak félsz beismerni, ami érthető.
Rogan szívből sajnálta  azt a kislányt,  aki Maggie volt egykoron, de nem törődhetett 

bele,  hogy ez megváltoztassa  a  felnőtt  nő iránti  érzelmeit  és a  vele  kapcsolatos  terveit.  - 
Maggie, te is bezárkóztál a magad börtönébe. Ha szembe mersz nézni azzal, hogy mire van 
szükséged valójában, kinyílik a börtön ajtaja.

- Én nagyon is boldog vagyok és elégedett a helyzetemmel. Miért akarod mindenáron 
megváltoztatni ezt?

-  Mert  nem érhetem be  azzal,  hogy havonta  csupán pár  napot  töltsünk  együtt.  Azt 
akarom, hogy veled élhessek, és gyerekeket szülj nekem. - Rogan végigsimított Maggie haján, 
aztán két kezébe fogta az arcát. - Te vagy az első és az egyetlen nő, akit szerelemmel szeretek. 
Nem akarlak elveszíteni, Maggie. És nem hagyom, hogy te elveszíts engem.

- Annyit adtam neked, Rogan, amennyi tőlem telt - szólalt meg a lány kissé remegő 
hangon, de azért keményen állta a sarat. - Többet, mint bárkinek életemben. Érd be ennyivel, 
mert ha nem, kénytelen leszek véget vetni a kapcsolatunknak.

- Képes lennél rá?
- Igen, ha mást nem tehetek. 
Rogan keze összerándult a lány arcán, aztán ellazult és lehullott róla.
-  Makacs  vagy  -  mondta  halvány  mosollyal,  hogy  leplezze  fájdalmát.  -  De  én  is. 

Megvárom,  amíg  magadtól  jössz  hozzám.  Nem,  ne  mondd  azt,  hogy  soha.  Ezzel  csak 
elvágnád az a fonalat, amelyet pedig egyszer talán mégis felvennél. Nem bánom, folytassuk 
úgy, ahogy eddig. Egy különbséggel.

Maggie megkönnyebbülése szertefoszlott. Iszonyú fáradtságot érzett.
- Mi lenne az? - kérdezte,
- Hogy szeretlek - vonta magához Rogan, és szájon csókolta. - Jobb, ha hozzászoksz, 

hogy ezt időről időre hallani fogod.
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Maggie  alig  várta,  hogy  hazaérkezzék.  Otthon  végre  élvezheti  a  magányt,  önnön 
társaságát és a hosszú, hosszú nappalokat, amikor az égen majd este tíz óráig dereng a fény. 
Nem kell  semmi mással törődnie,  csak a munkájával.  Mintegy igazolásképp, három napra 
bezárkózott a műhelyébe, három teljes napot töltött ott szünet nélkül.

Termékeny volt, és ami a legfontosabb, elégedett a végeredménnyel, amely már ott hűlt 
a kemencében. Ennek ellenére, életében talán először, magányosnak érezte magát.

Ez Rogan bűne, gondolta,  mialatt  elgyönyörködött  benne, hogy nő és mélyül az esti 
homály,  és  miként  tűnik  át  az  éjszakába.  Ő  kapatott  rá,  hogy  jól  érezzem  magam  a 
társaságában, szőtte tovább a gondolatait, hogy jól erezzem magam a városok forgatagában, 
hogy a kelleténél többre vágyjam. Most például a kelleténél jobban vágyom Roganre.

Házasság. A gondolatára is kilelte a hideg. Nem, arra sosem bírhatja rá Rogan, hogy ezt 
kívánja. És ha egy kicsit lehiggad, biztos, hogy ő is elfogadja majd Maggie szempontjait. Ha 
mégsem…

Kilépett az utcára, becsukta maga mögött a kaput. Jobb nem elmélkedni, túl sok a ha. 
Rogan különben is okos és józan. Lassan, sétálva indult Briannához a leszálló éjszakában. 
Lustán  gomolygott  lába  előtt  a  köd,  hideget  jósló  szél  borzongatta  a  fákat.  Brianna 
konyhájából csalogatóan szűrődött ki a fény. Maggie megigazgatta hóna alatt a bekeretezett 
rajzokat, és meggyorsította lépteit.  Ahogy közelebb jutott, halk morgás hallatszott a platán 
alól.  Maggie  halkan  nevén  szólította  a  kutyát.  Con  boldogan  felugatott,  előugrott  az 
árnyékból, átszáguldott a ködön, majd szeretete és hűsége jeléül kis híján Maggie nyakába 
vetette magát, ha ő meg nem állítja előrenyújtott tenyerével.

-  Inkább  ne,  köszönöm,  nem  szeretnék  elvágódni  -  magyarázta  neki,  majd 
megvakargatta  a  fejét  és  nyakát.  A kutya  olyan  hevesen  csóválta  ide-oda  a  farkát,  hogy 
elseperte maga körül a ködöt. - Ma este te őrződ a hercegnődet? No, menjünk és keressük 
meg.

Abban  a  pillanatban,  ahogy  Maggie  kinyitotta  a  konyhaajtót,  a  kutya  egyetlen 
iramodással, mint szőrgomolyag, amelyet puskából lőttek ki, az előszobába vezető zárt ajtónál 
termett, és továbbra is a farkát csóválta.

- Ott van hát a hercegnőd - rakta le Maggie a rajzokat, és maga is az ajtóhoz lépett. 
Hangokat  hallott,  csöndes  nevetést,  brit  akcentusú  beszédet.  -  A  hercegnőnek  vendégei 
vannak - közölte a kutyával, majd Con nagy bánatára, ellépett az ajtótól. - Nem zavarjuk őket. 
Maradj csak szépen mellettem.  - Hogy egy kicsit  jobb kedvre derítse  szegényt,  Maggie a 
konyhaszekrényhez tartott, ahol Brianna a kutyaeledelt tartotta.

- Na, mit tud a jó kutya?
Con fölsandított  a  magasra  tartott  kekszre,  és  megnyalta  a  szája  szélét.  Tartózkodó 

méltósággal odaporoszkált Maggie-hez, és pacsira nyújtotta az egyik mancsát.
- Okos fiú vagy!
Con a foga közé kapta zsákmányát, elvonult vele a tűzhely előtt heverő szőnyeghez, 

melyre aztán jóleső sóhajjal rátelepedett, hogy átengedje magát a nyalánkság élvezetének.
- Nekem is jól jönne egy kis ennivaló.
Maggie körülszaglászott a konyhában. Hamarosan rábukkant a kincsre. Egy szép darab, 

megkezdett gyömbéres mézeskalács lapult egy szalvéta alatt.
Mialatt felforrt a teavíz, Maggie evett egy szeletet belőle. Majd egy nagy bögre teával 

asztalhoz ült, és nekilátott a második szeletnek.
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Mire Brianna benyitott a konyhába, Maggie már az utolsó morzsákat csipegette a tálból.
A kutya rögtön fölpattant, és úrnője lábához dörgölődzött.
- Csakhogy végre előkerültél - babusgatta közben Brianna a kutyáját, az állat egyre csak 

a lábához dörgölődzött.
- Ha tudom, milyen finomsággal vársz, előbb is jöttem volna. Úgy látom, vendégeid 

vannak.
- Egy házaspár Londonból, egy diák Derryből, és két kedves hölgy Edinburgh-ból. Jó 

volt a pihenés?
-  Csodaszép  helyen  jártunk,  pazar,  verőfényes  időnk  volt,  és  csodálatos  meleg 

éjszakáink.  Készítettem  egy  pár  rajzot,  hogy  te  is  érzékelhess  valamit  belőle  -  vette  elő 
Maggie a képeket.

Láttukra Brie arca felragyogott.
- Csodaszépek!
- Gondoltam, ennek jobban örülsz, mint egy levelezőlapnak.
- Hát persze. Köszönöm, Maggie. Van itt néhány fénykép a párizsi kiállításodról.
- Honnan szerezted? - tudakolta Maggie meglepetten.
- Megkértem Rogant, küldjön felvételeket, ha elkészültek. Megnézed őket?
- Nem, most semmi esetre sem. Csak felidegesíteném magam, pedig most nagyon jól 

haladok a munkámmal.
- Rómába is elmégy, ha a kiállítás odaköltözik?
- Még nem tudom. Meg kell gondolnom. Úgy rémlik, Róma jó messzire van tőlünk.
- Akár egy álom - sóhajtott nagyot Brianna, és leült Maggie mellé. - Olyan hihetetlen, 

hogy Párizsban jártam.
- Most végre utazhatsz kedvedre.
-  Ühüm. -  Igaz,  voltak helyek,  ahová Brianna tényleg szívesen elment  volna,  de az 

otthon  fogva  tartotta.  -  Alice  Quinnek  fia  született.  David.  Éppen  tegnap  tartották  a 
keresztelőt. A pici persze végigbőgte az egész szertartást.

- Alice alighanem röpdösött a boldogságtól, akár egy madár.
-  Nem. Ringatta,  nyugtatgatta  a kicsit,  aztán kivitte  megszoptatni.  A házasság és az 

anyaság jócskán megváltoztatta. Nem is hinnéd, mennyire más lett.
- A házasság mindenkit megváltoztat.
-  Gyakran  kedvező  irányban.  -  De  Brie  jól  ismerte  Maggie  véleményét.  -  Anya 

egyébként egész jól van.
- Kérdeztem?
- Nem - felelte higgadtan Brie. - De én azért még elmondhatom. Lottie addig nyüstölte, 

míg rá nern bírta, hogy naponta kiüljön a kertbe, és sétákat tegyen vele.
- Sétákat? - támadt fel Maggie érdeklődése akarva-akaratlanul. - Anya sétál?
-  Fogalmam  sincs,  mit  művel  Lottie,  de  nagyon  ügyesen  bánik  vele.  Utolsó 

látogatásomkor anya tartotta a motringot, míg Lottie felgombolyította a fonalat,  és elárulta 
nekem, azt tervezi, hogy megtanítja anyát kötni.

- Kötni? Na az lesz még a nagy nap!
-  Anya ugyan egyfolytában motyogott  valamit  az  orra alatt,  és  pörölt  Lottie-val,  de 

szemlátomást élvezte a dolgot. Igazad volt Maggie, amikor azt mondtad, önálló otthon kell 
neki. Ő talán még fel sem fogta, de soha nem volt még ennyire boldog.
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- Az a fontos, hogy nincs itt többé - pattant fel Maggie, és nyughatatlanul elkezdett fel-
alá járkálni a konyhában. - Nem akarom, hogy azzal áltasd magad, merő szívjóságból tettem, 
amit tettem.

- Pedig azért is - mosolygott a nővérére Brie. - Ha az az óhajod, hogy ezt rajtam kívül ne 
tudja meg senki, ám legyen.

-  Nem  azért  jöttem,  hogy  anyáról  cseverésszünk,  hanem  hogy  lássam,  miként 
boldogulsz. Beköltöztél már a konyhából a szobába?

- Be. És nyitottam egy vendégszobát az emeleten!
- Végre van egy saját zugod.
- Van. Beállíthatok a szobámba egy íróasztalt is, ahol elvégezhetem a papírmunkát meg 

a  könyvelést.  Az ablakom a  kertre  nyílik,  és  ez  a  legszebb.  Murphy szerint,  ha  akarom, 
vágathatok egy ajtót, akkor nem kell az egész házon átmennem ahhoz, hogy a kertbe jussak.

- Jól van - kapott fel Maggie egy ribiszkével teli edényt, majd újra letette. - Győzöd még 
a munkát?

- Igen. Jó nyarunk volt. Maggie, nem árulod el, mi bajod?
- Semmi - vágta rá ingerülten Maggie. - Sok a töprengeni valóm, ennyi az egész.
- Összevesztél Rogannel?
- Nem. - Végül is nem nevezné összeveszésnek azt a beszélgetést, gondolta. - De miért 

gondolod, hogy ő van a dologban?
- Mert láttalak titeket együtt, és láttam, mennyire vonzódtok egymáshoz.
- Ennyi elég is,  nem? - jelentette ki  határozottan Maggie. - Ő vonzódik hozzám, én 

vonzódom hozzá. Közös vállalkozásunk sikeres, és a jelek szerint egy darabig még az is lesz. 
Több nem is kell.

- Nem tudom. Hiszen szereted, vagy nem?
- Nem vagyok belé szerelmes. - És nem is leszek, tette hozzá gondolatban Maggie. - Ő 

persze azt hiszi, igen, de nem szabhatom meg, hogy mások mit gondolnak. És nem fogok 
változtatni  az életemen,  még az ő kedvéért  sem. -  Átfutott  rajta  a hideg,  hát  két  karjával 
átölelte a vállát. -És a fenébe is, ő az oka annak, hogy soha többé nem térhetek vissza.

- Vissza? Hová?
- A régi önmagamhoz, ahhoz, akinek hittem magam. Ő elérte, hogy többre vágyjam. 

Mindig is többre vágytam, de ő kényszerített rá, hogy ezt be is ismerjem. Nem érhetem be 
többé azzal, hogy hiszek a munkámban, őrá is szükségem van. Része lett a munkámnak, ha 
kudarcot vallok, az az ő kudarca is. Ha sikeres vagyok, neki abban is része van. Úgy érzem, 
elárultam magamat, mert egy darabot a lelkemből, nem is a legrosszabbat, a kezébe adtam.

- A művészetedről beszélsz, Maggie, vagy a szívedről? - nézett Brianna fürkészve. 
Maggie végre felhagyott a járkálással.
- A kettő egymástól elválaszthatatlan. Úgy látszik, mindkettőből jócskán adtam neki.

Ha  ezt  Rogan  hallja,  meglepődött  volna.  Sokáig  tépelődött  azon,  hogyan  alakítsa 
viszonyát Maggie-vel, és arra az elhatározásra jutott, úgy jár el, mint bármely üzleti ügyben, 
egy bizonytalankodó társsal szemben. Ő megtette a maga ajánlatát. Most vissza kell vonulni, 
és kivárni, míg a másik döntésre nem jut. Hivatalos ügyük egyelőre nem volt Maggie-vel. A 
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párizsi kiállítás két hét múlva zárul, csak aztán költözik át Rómába. Az ott szereplő darabokat 
már kiválasztották, az alapokat megvetették.

Az elkövetkező napokra Maggie-nek is megvan a maga munkája, neki is a magáé. Ha 
mégis  szükség  lenne  valamiféle  kapcsolatfelvételre,  azt  nyugodtan  rábízhatja  az 
alkalmazottaira.

Más  szóval:  egyelőre  hadd  főjön  Maggie  a  saját  levében.  Fontos  volt  neki,  a  saját 
önérzete és jövőbeli tervei miatt egyaránt, hogy Maggie meg ne sejtse, mekkora fájdalmat 
okozott az elutasításával. Külön-külön tárgyilagosan felmérhetik, mit várnak a jövőtől. Együtt 
mindenképpen  az  ágyban  végeznék.  Ő  pedig  ezzel  nem  érheti  be.  Türelem  kell  és 
állhatatosság, gondolta. És ha Maggie továbbra is konokul kitart, ő minden lehetséges eszközt 
bevet majd, hogy célját elérje.

Rogan sürgetően kopogtatott a nagyanyja ajtaján. Nem ilyenkor szokta őt meglátogatni, 
de már egy hete, hogy Dublinba érkezett, és hiányzott neki a család.

- Itthon van a nagymama? - biccentett oda az ajtót nyitó szobalánynak.
-  Itthon,  Mr.  Sweeney.  Az  utcára  néző  szalonban  tartózkodik.  Szólok  neki,  hogy 

megérkezett.
- Ne fáradjon.
A férfi átvonult a hallon, és belépett a szalon nyitott ajtaján. Christine rögtön felállt, és 

karját ölelésre tárta.
- Rogan! De kellemes meglepetés!
- Lemondtak egy tárgyalást, gondoltam, beugrom hozzád, és megkérdezem, hogy vagy. 

- Kissé hátralépett, hogy alaposan végigmérje a nagyanyját. - Rég néztél ki ilyen remekül!
-  És  remekül  is  érzem  magam  -  nevetett  rá  Christine,  és  egy  székhez  vezette  az 

unokáját. - Hozassak neked valamit inni?
- Nem kérek semmit. Nincs sok időm. Csak azért jöttem, mert hiányoztál.
-  Hallottam,  milyen  nagy  sikeretek  volt  Párizsban  -  foglalt  helyet  Christine  Rogan 

mellett,  és  gondosan  lesimította  vászonruháját  a  térdén.  -  Az  elmúlt  héten  Patriciával 
ebédeltem, ő mesélte, milyen kirobbanó lelkesedés fogadta a kiállítást.

- Így igaz. Bár nem értem, honnan tudja ezt Patricia. - Barátnője említésére egyébként 
Rogannek enyhe lelkifurdalása támadt. - Hogy van Patricia?

- Ó, nagyon jól. Mondhatnám, kivirult. Mintha azt mondta volna, hogy Joseph beszélt 
neki a Párizsban történtekről. Patricia sokat és keményen dolgozik a napköziben, és ebben-
abban Joseph a segítségére van egy kicsit.

- Ez jó hír. Az elmúlt héten nem jutott időm a galériára. Mi tagadás, terjeszkedésünk, a 
limericki üzlet lekötötte minden energiáimat.

- Hogy áll most a dolog?
- Aránylag jól. De vannak megoldatlan kérdések, le is kell majd ruccannom Limerickbe, 

hogy mindent elrendezzek.
- De hisz csak most érkeztél!
- Ó, legfeljebb egy-két napról van szó - fürkészte Rogan a nagyanyját, aki mindegyre a 

ruháját és a haját igazgatta. - Mi bajod van?
- Semmi, semmi. - Christine boldogan mosolygott, s végre a keze is megpihent. - De 

van valami,  amit  szeretnék megbeszélni  veled.  Azt  akartam kérdezni… - kezdett  bele,  de 
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aztán elakadt,  s ezért  gyávának, ostobának tartotta magát.  -  Hogy van Maggie? - kérdezte 
végül. - Jól érezte magát Franciaországban?

- Úgy láttam, jól.
- Ebben az évszakban különösen kellemes ott nyaralni. Jó időtök volt?
- Igen. De, mit akartál megbeszélni velem, nagymama? Az időjárást?
- Dehogy, dehogy. Én csak… biztos nem kérsz
Rogannek balsejtelme támadt.
- Ha valami baj van, kérlek, ne titkold előlem.
- Nincs semmi baj, drágám. Semmi a világon. 
Rogan elképedésére Christine elpirult, mint egy kislány.
- Nagymama…
De nem jutott tovább. Léptek kopogtak a lépcsőn és kiáltás harsant:
- Chrissy! Hol az ördögben bujkálsz? Egy férfi toppant be a szalonba, láttára Rogan 

lassan  felemelkedett  a  székéből.  Testes,  kopasz  ember,  kankalinsárga,  rosszul  szabott 
öltönyben. Arca ráncos volt, de kerek és sugárzó, mint a telihold.

- Hát itt vagy, galambom? Azt hittem, elvesztél.
-  Éppen teázni  készültem - felelte  Christine  égő arccal,  az  ismeretlen  vendég pedig 

megcsókolta remegő kezét. Előbb a jobbot, aztán a balt.
- Rogan, bemutatom Niall Feeney-t. Feeney, ő az unokám, Rogan Sweeney.
-  Ő  az  hát?  -  Niall  Feeney  vaskos  kezébe  kapta  Rogan  kezét,  és  szívélyesen 

megszorította.  -  Igazán  örülök,  hogy  végre  megismerhetlek.  Chrissy  sokat  mesélt  rólad, 
fiacskám. Hisz, te vagy a szeme fénye.

- Ö… ö… Én is örülök a találkozásnak, Mr. Feeney.
- Ugyan már, hagyjuk az efféle udvariaskodást. Elvégre többrendbeli családi kötelék fűz 

össze bennünket - kacsintott Roganre, és akkorát nevetett, hogy a pocakja csak úgy rengett 
belé.

- Családi kötelék? - csodálkozott Rogan elhaló hangon.
- Bizony ám! Itt nőttem föl, egy varangyköpésnyire ettől a Chrissy lánytól. Teringettét, 

nem telik bele ötven év, és a sors kifürkészhetetlen akaratából te árulod azokat a gyönyörű 
üvegdolgokat, amelyeket az unkahúgom készít.

-  Az  unokahúga?  -  Rogant  szinte  főbe  kólintotta  ez  a  váratlan  hír.  -  Ön  Maggie 
nagybácsikája?

- Az vagyok, bizony. - Ahogy ott ült kényelmesen, s tekintélyes pocakja az öve fölé 
dudorodott,  Niallról  lerítt,  hogy  otthonosan  érzi  magát.  -  Haj,  de  büszke  vagyok  arra  a 
kislányra, bár mi tagadás, nemigen konyítok a művészethez. El kell hinnem Chrissynek, hogy 
igazi műremek minden, mit csak csinál.

- Chrissynek? - ismételte el zavartan motyogva Rogan.
- Hát nem nagyszerű, Rogan? - kapcsolódott be a beszélgetésbe Christine, de rossz volt 

nézni erőltetett, görcsös mosolyát.
- Képzeld, Brianna megírta Niallnak Galwaybe, hogy te meg Maggie társak vagytok. És 

persze megemlítette azt is, hogy az unokám vagy. Mire Niall írt nekem, és a többi már jött 
magától. Ideutazott hozzám látogatóba egy kis időre.

- Látogatóba? Dublinba?
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- Igaz, ami igaz, remek hely ez - csapott a kanapé karfájára egy nagyot Niall. - És itt a 
legszebbek a lányok. Bár az igazat megvallva, én csak egyet veszek észre közülük - jelentette 
ki, és Christine-re bökött.

- Eredj már, Niall, miket hordasz itt össze? 
Rogan rábámult  a párocskára.  Hogy turbékolnak,  búgnak szerelmetesen,  az ő szeme 

láttára.
- Azt hiszem, mégis jót tenne egy kis ital. Mondjuk, egy whisky.

Tizennyokadik fejezet

Rogan leverten, kedvetlenül távozott a nagyanyja szalonjából, s elkanyarodott az éppen 
zárni készülő galéria felé. Nem akarta elhinni, hogy látta, amit látott. Ahogy Maggie egyszer 
megállapította, ha két ember meghitt viszonyba kerül egymással, annak félreérthetetlen jeleit 
sugározzák a világ felé.

Uramisten, az ő nagyanyja flörtöl Maggie holdvilágképű galwayi nagybátyjával.
Butaság, határozta el, amint kulcsával kinyitotta a galéria ajtaját, kár is töprengeni róla. 

Voltak ugyan egyértelműnek látszó jelek, de bizonyára benne van a hiba, ő magyarázta félre 
őket.  Elvégre  a nagymama a hetvenes  éveit  tapossa,  ráadásul kifogástalan  ízlésű,  hibátlan 
jellemű, finom stílusérzékkel megáldott asszony.

Niall Feeney pedig… Nos, egyszerűen útszéli alak, szögezte le magában. Amire most 
szüksége van, az néhány óra zavartalan béke és nyugalom az irodájában - távol az emberektől, 
telefonoktól, és mindentől, ami - akár csak megközelítően is - személyesen érinthetné.
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Idegesen megrázta a fejét,  miközben átvágott  az előcsarnokon. Rájött,  ez a gondolat 
olyan volt, mintha Maggie mondta volna.

Keze már a kilincs felé nyúlt, amikor hirtelen megállították a bentről kiszűrődő hangok. 
Odabenn  ketten  vitatkoztak,  hangosan  és  ingerülten.  Az  illem  azt  követelte  volna,  hogy 
távozzék, de a kíváncsiság ott tartotta.

Rányitotta az ajtót a javában pörlekedő Josephre és Patriciára.
-  Hányszor  mondjam,  használd  az  istenadta  eszedet  -  süvöltötte  Joseph.  -  Én  nem 

veszem a lelkem-re, hogy miattam összevesszél az anyáddal.
-  Fütyülök  az  anyám  véleményére  -  toppantott  Patricia.  Rogan  eltátotta  a  száját 

csodálkozásában. - Ennek semmi köze az anyámhoz.
- Ha így beszélsz, ezzel is csak azt bizonyítod, hogy nagyon is igazam volt: teljesen 

elment  az  eszed.  Ó,  Rogan!  -  Joseph  arcáról  mintha  letörölték  volna  az  iménti  haragos 
kifejezést. Kővé dermedt. - Azt hittem, ma be sem jössz.

Rogan előbb Josephre, aztán Patriciára sandított.
- Azt hiszem, rosszkor toppantam be.
- Te talán tudsz beszélni azzal az ostoba, konok fejével - szikrázott Patricia szeme, haját 

harciasan hátravetette. - Én hiába koptatom a számat.
-  Rogannek  ehhez  semmi  köze  -  szólt  közbe  Joseph.  Hangja  nyugodt  volt,  szinte 

figyelmeztető.
-  Nincs,  ugye?  Csak  senki  meg  ne  tudja!  -  csordult  ki  egy  könnycsepp  Patricia 

szeméből. Idegesen letörölte. - Úgy bujkálunk, mintha házasságtörők lennénk. Én ezt nem 
csinálom tovább, Joseph. Szeretlek, és felőlem ezt megtudhatja az egész világ. - Mit szólsz 
hozzá, Rogan? - fordult most a férfi felé.

Rogan önkéntelenül maga elé kapta egyik kezét.
- Azt gondolom, magatokra kéne hagynom titeket.
- Felesleges - kotorászott Patricia a táskájában -, Joseph úgysem hallgat rám. Tévedtem, 

amikor azt hittem, számít neki a véleményem. Legalább neki, ha másnak nem.
- Patricia!
-  Ne Patriciázz!  És  ne ezen  a  hangon!  -  förmedt  a  lány Josephre.  -  Amióta  csak a 

világon vagyok, mindig előírják nekem, mit tegyek és hogyan. Mi illik, mit szabad. Torkig 
vagyok vele! Elviseltem a rosszallásotokat, amikor a napközimet megnyitottam, eltűrtem a 
barátaimnak és a családomnak azt a ki nem mondott, de nyilvánvaló meggyőződését, hogy 
kudarcot fogok vele vallani. Hát nem fogok. - Úgy fordult megint Rogan felé, mintha a férfi 
mondani akart volna valamit. - Hallod, nem fogok! Ezután azt teszem, amit akarok. És nem 
tűröm,  hogy bárki  beleszóljon  abba,  ki  legyen  a  barátom.  Nem tűröm el,  se  tőled,  se  az 
anyámtól, de legkevésbé attól, akit magam választottam.

Felszegte a fejét, és megint Josephre emelte könnybe lábadt szemét.
- Ha nem kellek, legyen benned annyi tisztesség, hogy ezt őszintén megmondd! De nem 

merj arról prédikálni nekem, mit tegyek, és mit ne.
Joseph oda akart lépni hozzá, de Patricia kirontott a szobából.
- Patty! A csudába is! - Különben jobb, ha elmegy, gondolta aztán. Neki jobb.
- Sajnálom, Rogan - mondta mereven és feszengve a főnökének. - Megtaláltam volna a 

módját, hogy megkíméljelek ettől a jelenettől, ha tudtam volna, hogy bejössz.
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- De mert nem találtad meg, talán jobb, ha elmagyarázod, miről van szó - felelte Rogan, 
nem kevésbé mereven, majd megkerülte az íróasztalát, és leült mögé, a főnök pózában. - Ez 
nem kérés. Ragaszkodom hozzá.

Josephnek a szeme se rebbent, látva, hogy alakul át Rogan hirtelen barátból főnökké.
- Nyilvánvaló, nem? Találkozgatni szoktunk Patriciával.
-  Úgy  emlékszem,  ő  egészen  más  kifejezést  használt.  Mintha  azt  mondta  volna, 

bujkáltok. Joseph sápadt arcát hirtelen elöntötte a vér.
- Én csak úgy gondoltam, jobb, ha diszkrétek vagyunk.
-  Igazán?  -  villant  egyet  Rogan szeme.  -  És  azt  érted  diszkréción,  hogy úgy bánsz 

Patriciával, mintha ő is csak egy lenne a futó kalandjaid közül.
-  Azt  hittem,  ellenezni  fogod  a  dolgot,  Rogan  -  felelte  erre  Joseph,  ha  lehet,  még 

merevebben. - Szinte biztosra vettem.
- Joggal és okkal - vágta rá Rogan.
-  Ahogy  azt  is  előre  láttam,  hogyan  fogad  engem  Patricia  anyja,  amikor  Patricia 

rábeszélésének  engedve  náluk  vacsoráztam  -  szorult  ökölbe  Joseph  keze.  -  Ó,  csak  egy 
közönséges galériaigazgató, akinek az ereiben egy csepp kék vér sem csörgedez. Akár ki is 
mondhatta volna, a tekintete úgyis elárulta, mit gondol. Az ő lánya jobb férjet érdemel. Az 
ördögbe is, ez csakugyan így van. De azt mégsem tűrhettem el, hogy azt vágja a fejemhez: 
mindössze futó kis kaland, ami köztem és Patricia között van.

- Hát nem az?
-  Szeretem  Patriciát.  Amióta  csak  megláttam,  tíz  évvel  ezelőtt,  azóta  szeretem  a 

bolondulásig. De előbb ott volt neki Robert, aztán… te.
-  Én?  Én  aztán  nem!  -  dörzsölgette  Rogan  elképedve  az  arcát.  Hát  az  egész  világ 

megbolondul? - gondolta magában. Nagyanyám és Maggie nagybátyja, én és Maggie, most 
meg Joseph és Patricia. - Mikor találtatok egymásra?

- Egy héttel azelőtt, hogy te elutaztál Párizsba - idézte vissza Joseph a kezdeti mámoros 
órákat, csodálatos éjeket és nappalokat,  mielőtt  ismét visszatért  volna a rideg valóságba. - 
Engem is váratlanul ért, de ez most már édes mindegy. Tudom, mi következik: megteszed a 
szükséges lépéseket. 

Rogan elképedten bámult Josephre.
- Miféle lépéseket?
- A galéria vezetését illetően. 
Legjobb lenne hazamenni és bevenni két aszpirint, gondolta Rogan.
- Mi a fenére gondolsz? - kérdezte csüggedten.
- Az alkalmazottad vagyok.
- Az vagy, és remélem, az is maradsz. A magánéletednek semmi köze a munkádhoz. 

Jóságos  Isten!  Hát  úgy  festek,  mint  valami  szörnyeteg,  aki  kirúg,  mert  beleszerettél  egy 
kedves barátnőmbe?

Már nemcsak fájt a feje, hanem valósággal lüktetett. Hogy enyhítse a fájdalmat, ujjai 
végét a szemére nyomta.

-  Besétálok  ide,  a  tulajdon  irodámba,  ezt  azért  ne  feledd,  és  itt  talállak  kettőtöket 
egymásra acsarkodva, mint két terrier. Még lélegzethez sem jutok, Patricia máris nekem esik, 
és azt vágja a fejemhez: nem tartom őt képesnek a napközi irányítására. - Megrázta a fejét, két 
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keze  lehanyatlott.  -  Mindig  is  alkalmasnak találtam bármire,  amibe  belekezdett.  Nemigen 
ismerek nála okosabb nőt.

-  Te  épp a  végére  toppantál  be  -  motyogta  Joseph,  és  nem bírta  tovább,  rá  kellett 
gyújtania egy cigarettára.

- Hát azt láttam. Joggal mondhatnád, semmi közöm az ügyetekhez, de minthogy jó tíz 
éve ismerlek, Patriciát pedig ennél is régebben, úgyhogy mégiscsak érdekel a dolog. Mi a 
csudán veszekedtetek?

- Patricia meg akar szökni - fújta ki Joseph a füstöt egy mély szippantás után.
- Megszökni? - Ha Joseph azt közölte volna vele, hogy Patricia a St.Stephen’s Squaren 

akar meztelenül táncolni, Rogant az sem döbbenthette volna meg jobban. - Patricia meg akar 
szökni?

-  Kiötlött  valami  képtelen  tervet,  amely  szerint  kettesben  felruccannánk  Skóciába. 
Csúnyán összekapott az anyjával, és elviharzott hazulról, egyenesen ide.

- Életemben nem láttam még Patriciát elviharzani. A jelek szerint az anyja nincs valami 
nagyon oda, hogy rokonságba kerüljetek.

- Hallani sem akar róla - mosolygott Joseph bágyadtan. - Valójában azt akarja, hogy 
Patricia téged csípjen meg magának.

Ez nem hatott az újdonság erejével Roganre.
- Pedig csalódnia kell.  Nekem más terveim vannak. Ha ez segít rajtatok,  akár fel is 

világosíthatom.
- Hát szerintem, nem jönne rosszul - ült fel Joseph régi rossz szokása szerint Rogan 

íróasztala sarkára. - Igazán nem bánod a dolgot? Nem kellemetlen neked?
- Miért lenne kellemetlen? És ami Anne-t illeti, Dennis majd jobb belátásra bírja.
- Patricia is ezt  mondta - nézegette Joseph hamvadó cigarettáját,  azután elővette kis 

zsebhamutartóját,  és  elnyomta  a  csikket.  -  Azt  állította,  ha  egyszerűen  elszökünk  és 
összeházasodunk, anyja előbb-utóbb meggyőzi magát arról, hogy ő is éppen ezt akarta.

- Ez így is lenne. Fogadni mernék. Eleinte Robbie-ért sem lelkesedett.
- Tényleg nem? - Joseph végre megpillantott valami fényt az alagút végén.
- Úgy vélte,  Robbie nem elég jó az ő drága kislányához - dőlt elgondolkodva hátra 

karosszékében Rogan. - Aztán mégis hamarosan a kegyeibe fogadta.
-  Robbie  persze nem viselt  fülbevalót  -  vigyorodott  el  Joseph,  ahogy bal  kezével  a 

füléhez nyúlt. - Pattynek annál inkább tetszik.
- Anne-t olykor kissé nehéz elviselni, de végeredményben egyetlen dolgot akar: a lányát 

boldognak látni. Ha te teszed boldoggá, végül elfogad. Hanem tudod-e, barátocskám, ha úgy 
alakul, hogy mégis el kéne utaznod Skóciába, mi egész jól elboldogulunk majd nélküled.

- Ezt nem tehetem. Nem lenne tisztességes eljárás Patty anyjával szemben.
-  Persze,  ez  a  ti  dolgotok -  bólogatott  elgondolkozva  Rogan. -  De amondó vagyok, 

minden nő elragadóan romantikusnak tartana egy kis száguldást  a határon át,  egy esküvői 
szertartást valami ódon kis kápolnában, és a skót felföldön töltött mézesheteket…

- Nem akarom, hogy később megbánja. - Joseph hangján érződött, hogy már nem olyan 
biztos a dolgában, mint az előbb.

- Én határozottan úgy láttam, hogy az a nő, aki az imént kirontott innen, nagyon is tudja, 
mit akar.
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- Patricia aztán tudja, de túlságosan hirtelen akar megbizonyosodni arról, hogy én mit 
akarok. - Joseph leszökkent az íróasztalról. - Sürgősen fel kell keresnem. - Az ajtóból még 
visszafordult,  s egy vigyort  küldve a válla felett  Rogannek, megkérdezte:  - Igazán tudnád 
nélkülözni a szolgálataimat egy hétig?

- Akár két hétig is. És csókold meg a menyasszonyodat helyettem is.

Három nap múlva  sürgöny érkezett,  amely  közölte:  Mr.  és  Mrs.  Donahoe jól  érzik 
magukat és boldogok. Íme a bizonyosság,  gondolta  elégedetten Rogan, hogy nem vagyok 
kőszívű. Mi több, azzal hízeleghetek magamnak, hogy két szerető szívnek én egyengettem az 
útját.

Mit nem adott volna viszont azért,  hogy két másik szerető szív útjai távolodjanak el 
egymástól. Az igazat megvallva, nap mint nap nagy gyönyörűséggel képzelte el, amint Niall 
Feeneyt hazazsuppolja Galwaybe. Kezdetben igyekezett ugyan rá sem hederíteni a dologra, de 
amikor  egy  hét  elteltével  Niall  még  mindig  kényelmesen  és  magabiztosan  ott  tanyázott 
Christine Sweeneynél, Rogan türelme fogytán, azzal intette nyugalomra önmagát, hogy azt 
mondogatta:  elvégre egy olyan jó ízlésű és finom érzésű asszony, mint a nagyanyja,  nem 
tűrheti  el  akármeddig,  hogy  egy  ilyen  esetlen  bugris  az  orránál  fogva  vezesse.  Két  hét 
elteltével azonban úgy érezte, legfőbb ideje észre téríteni a nagymamát.

Rogan tehát nagyanyja fogadószobájában várakozott, és körülpillantva megállapította: 
ez a szoba mindenestül egy szerétre méltó, finom és nagylelkű asszony ízlését és kultúráját 
tükrözi.

- Nocsak, Rogan - libbent Christine a szobába. Ennyi idős korban már igazán nem illik 
ilyen csinosnak lenni, gondolta magában Rogan. - Ez aztán a kedves meglepetés! Azt hittem, 
már úton vagy Limerickbe.

- Tényleg épp oda készülök, csak beugrottam hozzád, útban a reptér felé - csókolta meg 
nagyanyját a férfi, de közben a válla felett az ajtó felé sandított. - Úgy látom, egyedül vagy.

- Egyedül. Niall a városban mászkál a dolgai után. Nem ennél valamit, mielőtt folytatod 
az  utad?  A  szakácsnő  finom  süteménnyel  lepett  meg  bennünket.  Niall  annyira  levette  a 
lábáról, hogy mindennap valami új remekművel rukkol ki.

- Niall levette a lábáról? - meresztett nagy szemet Rogan.
- Teljesen. Minduntalan bekukkant a konyhába, és dicséri a szakácsnőt, milyen finom 

volt a leves, vagy a kacsasült, vagy éppen az, amit feltálalt. Ő pedig hálából bármit megtenne 
Niallért.

- Niallról csakugyan lerí, hogy imádja a hasát. 
Christine elnézően mosolygott.
- Igaz, ami igaz! Niall szeret jókat enni.
- Gondolom, ami ingyen van, az még jobban ízlik neki.
- Elvárnád tőlem, Rogan, hogy a barátaimnak számlát nyújtsak be minden étkezés után? 

- vonta fel Christine a szemöldökét.
-  Ugyan,  dehogy -  sietett  kijelenteni  az  unokája.  Majd  taktikát  és  témát  váltva  így 

folytatta: - Elég régóta itt időzik a városban. Gondolom, már hiányzik neki az otthona és a 
munkája.
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- Egy cseppet sem. Különben is nyugdíjban van. Azt szokta mondani, az ember nem 
dolgozhat élete végéig.

-  Ha  egyáltalán  dolgozott  valaha  -  morogta  a  fogai  között  Rogan.  -  Nagymama, 
megértem, hogy egy gyerekkori barát látogatása jól esik, de…

- Bizony jól  esik.  Megvallom, egyenesen csodálatos.  Újra  fiatalnak  érzem magam - 
nevetett fel Christine. - Szinte kislánynak. Tegnap este is elvitt táncolni. Elfelejtettem, milyen 
jó táncos volt fiatalkorában. És ha megérkezünk Galwaybe…

- Megérkeztek? - sápadt el Rogan.
- Bizony. Úgy tervezzük, hogy a jövő héten nagy autókirándulást teszünk nyugatra. Jó 

kis nosztalgiaút lesz nekem, no és persze látni szeretném Niall otthonát, ez csak természetes…
- Ezt nem teheted! Képtelenség! Nem kísérheted el ezt az alakot Galwaybe…
- Ugyan miért nem?
- Mert ez… az Isten szerelmére, a nagymamám vagy, és nem tűrhetem, hogy…
- Mit nem tűrhetsz? - kérdezte Christine higgadtan.
Rogan jól ismerte ezt a vészjósló nyugalmat, amely haragot rejtett, de eddig soha nem 

irányult ellene. Igyekezett visszafogni saját indulatait.
- Nagymama, én csak most értettem meg, hogy téged magával ragadott ez az ember és 

az emlékezés. Szentül hiszem, hogy nincs ebben semmi rossz. De hogy te csak úgy elutazz 
egy olyan férfival, akit ötven éve nem láttál, az egyenesen nevetséges.

Ó de fiatal az én unokám, sopánkodott magában Christine. És milyen zavarba ejtően 
erkölcsös.

-  Úgy  gondolom,  az  én  koromban  már  igazi  élvezet  lenne  nevetséges  dolgokat 
elkövetni. Azt ellenben nem hiszem, hogy az is ebbe a kategóriába tartozik, ha útra kelek, 
vissza a gyermekkoromba és a szülőföldemre,  egy olyan ember társaságában, akit  szívből 
szeretek,  akit  már  jóval  azelőtt  közelről  ismertem,  hogy te  a  világra  jöttél.  Ám az  talán, 
legalábbis szerinted… -emelte fel tiltón a kezét, nehogy Rogan félbeszakítsa - már tényleg 
ebbe a kategóriába tartozna, ha komoly és örömteli viszonyom lenne Niall-lel.

- Csak nem azt akarod mondani, hogy…
- Hogy vele háltam? - dőlt hátra Christine, a fotel karfáján dobolva szépen manikűrözött 

körmeivel. - Ez kizárólag az én dolgom, nem? Vagy talán az engedélyedet kell kérnem hozzá?
- Nem, hát persze, hogy nem.
Christine királynői méltósággal felemelkedett a fotelból.
-  Igazán  sajnálom,  hogy  a  magatatásom  kiváltja  a  rosszallásodat,  de  ezen  nem 

segíthetek.
- Nem rosszallok én semmit… Illetve, az ördögbe is, persze hogy rosszallom. Mert te 

nem… -  Rogan  hangja  hirtelen  elakadt.  Nem nevezheti  nevén  a  dolgot,  itt  a  nagyanyja 
fogadószobájában. - Én nem ismerem ezt az ember.

- Én viszont igen. Nem határoztam el előre, meddig maradunk Galwayben. De útközben 
okvetlenül benézünk Maggie-hez és a családjához. Átadjam neki az üdvözleted?

- Meggondolatlan vagy, nagymama.
- Jobban ismerem magam és a szívemet, mint hinnéd. Jó utat, Rogan.
Ezzel Rogan elbocsáttatott, így hát nem tehetett mást, arcon csókolta a nagyanyját és 

távozott. Amint beült az autójába, fogta a telefont és tárcsázott.
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-  Eileen  kérem,  tegye  át  holnapra  a  limericki  tárgyalást…  Igen,  újabb  problémák 
merültek fel. Sürgősen Clare-be kell utaznom.

Amikor a naplemente első leheletétől hűsebb lett a levegő, és aranyszínt öltöttek a fák, 
úgy tetszett, bűn lenne nem kiélvezni az alkonyt. Maggie úgy döntött, hogy két hét szorgos 
munka után igazán jár neki egy szabadnap. A délelőttöt a kertben töltötte, olyan szorgosan 
gyomlált,  hogy  Brianna  szíve  repesett  volna  örömében,  ha  látja.  Jutalmul  engedélyezte 
magának, hogy bekerekezzék a faluba és egyen valamit O’Malley kocsmájában. A levegőnek 
kissé  csípős  íze  volt,  a  nyugaton  gyülekező  felhők  még  az  est  beállta  előtt  esőt  ígértek. 
Maggie felvette az esőköpenyét, felpumpálta a bicikli megereszkedett első kerekét, és kitolta 
kedvenc járművét a ház mögül a kapun át az utcára.

Kényelmes tempóban haladt,  elábrándozva figyelte a földeken folyó aratást.  A korai 
fagy fenyegetésével dacolva vörös könnycseppformán virított a fukszia. Nagyot fog változni a 
táj képe, mihelyt beköszönt a tél, és heves széltől barázdált puszta lesz a határ. De még úgyis 
gyönyörű. Megnyúlnak az éjszakák, arra kényszerítve az embereket, hogy sietve megtérjenek 
otthonukba,  a  tűz  mellé.  Aztán  megjönnek  az  esők,  végigsöpörnek  az  Atlanti-óceánon,  a 
szelek  üvöltésétől  kísérve.  Maggie  előre  örült  a  télnek  és  a  sok  munkának,  ami  a  hideg 
hónapokban várja.

Vajon sikerül-e rábírnia  Rogant,  hogy ellátogasson ide,  nyugatra ezen a télen,  és ha 
igen, vajon képes lesz-e átérezni a szél zörgette ablakok és füstös tüzek báját? Remélhetőleg 
igen.  És  ha  véget  ér  a  büntetés,  amellyel  Rogan  sújtja,  remélhetőleg  visszazökkennek  a 
dolgok  a  rendes  kerékvágásba,  mert  az  utolsó  franciaországi  éjszakájuk  óta  semmi  sincs 
rendben.

Majdcsak észhez tér, bíztatta magát Maggie, és mélyebben hajolt rá a kormányra, hogy 
szembeszálljon a széllel. Én jobb belátásra bírom majd, gondolta. Sőt, mi több, megbocsátom 
neki, hogy erőszakos volt,  rettentően magabiztos és követelőző.  Ha megint összekerülünk, 
nyugodt leszek, hűvös és meggyőző. Túljutunk ezen az ostoba nézeteltérésen és…

Jóformán alig  volt  ideje  sikítani  és félrerántani  a kormányt  a sövény felé,  amikor  a 
kanyarból egy autó száguldott éppen szemben vele. Nagy fékcsikorgás, az autó irányt váltott, 
Maggie pedig a galagonyabokorban kötött ki. Jézus Mária, ki az a vaksi őrült, aki ártatlan 
embereket kis híján halálra gázol? Hátrarázta a szemére csúszott kapucnit, és nagyot bámult. - 
Hát persze, ki más, mint te!

- Megsebesültél - pattant ki Rogan a kocsijából. -Várj, ne mozdulj!
- Tudok mozogni, a fene vigyen el! - ütötte félre Rogan segítő kezét a lány. - Hogy jut 

eszedbe így száguldozni1? Ez nem versenypálya!
Rogan megkönnyebbülten  lélegzett  fel,  pedig az előbb még a  szíve majd  kiugrott  a 

helyéről.
- Egyáltalán nem hajtottam gyorsan. Te bicikliztél az út közepén, elábrándozva. Ha csak 

egy másodperccel előbb érek ki a kanyarból, szétlapítlak, mint egy nyulat.
- Egyáltalán nem ábrándoztam. Csak eltöprengtem a dolgaimon - porolta le a nadrágja 

fenekét a lány, aztán a biciklijére csapott: - Látod, mit műveltél? Kilyukadt a gumim!
- Örülj neki, hogy a gumid lyukadt ki, és nem te!
- Mit keresel errefelé?
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- Először is berakom a kocsiba ezt a közlekedési eszköznek titulált valamit - jelentette ki 
Rogan, majd Maggie-hez fordult. - Gyere, hazaviszlek.

-  Nem hazafelé  tartottam.  Ha az útra figyelsz,  észrevehetted volna,  hogy a falu felé 
mentem. Ebédelni indultam.

- Arra most nincs időnk - karolt a férfi Maggie-be, aki egészen elfelejtette már, hogy 
Rogannek ezt a birtokló viselkedését azelőtt mulatságosnak találta.

- Igazán? Vedd tudomásul, vagy a faluba viszel, vagy sehova, mert éhes vagyok.
- Hazaviszlek. Valamit sürgősen meg kell beszélnem veled, négyszemközt. Ha délelőtt 

sikerült  volna  elérnem  téged  telefonon,  értesítettelek  volna,  hogy  jövök,  és  akkor  nem 
pedáloztál volna az út közepén.

Azzal becsapta Maggie mögött a kocsi ajtaját, beült és indított.
- Ha sikerült volna délelőtt utolérned, és ilyen udok lettél volna, mint most, közöltem 

volna: ne is fáraszd magad azzal, hogy idejössz.
- Nehéz délelőttöm volt, Maggie. - Rogan heves vágyat érzett, hogy megnyomkodja a 

halántékát, mert iszonyatosan lüktetett, de nem tette. - Kérlek, ne bánts!
Maggie ugyan tovább folytatta volna, de aztán belátta, Rogan igazat mondott.
- A munkáddal van baj?
-  Nem.  Felmerült  ugyan  némi  probléma  a  limericki  bővítés  kapcsán.  Ezért  is  kell 

odamennem.
- Szóval nem maradsz itt?
- Nem - pillantott Rogan Maggie-re. - Nem maradhatok. De nem erről akartam veled 

beszélni. - Leállt a kertkapu előtt, és kinyitotta a kocsi ajtaját. - Ha nincs mit enned, beugrom 
a faluba, és hozok egy kis harapnivalót.

-  Nem  fontos.  Majdcsak  sikerül  készíteni  magamnak  valamit.  -  Maggie  annyira 
megenyhült, hogy megsimogatta Rogan kezét. - Örülök, hogy látlak, noha kis híján elütöttél.

- Én is örülök, Maggie - emelte az ajkához a lány kezét a férfi. - Noha hajszál híján a 
kerekeim alá hajtottál. Kiveszem a kerékpárt a kocsiból.

- Hagyd csak itt elől - kérte a lány, s elindult a ház felé, majd hirtelen visszafordult. - 
Van egy tisztességes csókod a számomra?

Nehéz  volt  ellenállni  Maggie  felvillanó  mosolyának,  vagy  a  mozdulatának,  ahogy 
felemelte a karját, hogy Rogan nyaka köré kulcsolja.

- Van egy csókom számodra, akár tisztességes, akár nem.
Könnyű volt belélegezni a lányból sugárzó meleget és erőt, de nehéz volt elfojtani a 

vágyat, a hirtelen feltörő kívánságot, hogy felkapja Maggie-t, bevigye a szobába, és birtokba 
vegye.

- Nem sokkal korábban álmodoztam egy kicsit - kóstolgatta Maggie Rogan ajkát -, rád 
gondoltam, és arra, vajon meddig fogsz még büntetni.

- Ezt hogy érted?
- Azzal büntetsz, hogy elkerülsz - válaszolta Maggjie könnyedén, és belökte az ajtót.
- Én nem büntetlek.
- Akkor csak elkerülsz.
- Távol tartottam magam tőled, hogy kellő gondolkodási időt hagyjak neked.
- És időt arra, hogy a hiányodat érezzem.
- Igen, hogy a hiányomat érezd, és megváltoztasd a véleményedet.
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- Hiányoztál, de nem változtattam meg a véleményemet. Foglalj helyet! Hoznom kell 
egy kis tőzeget a tűzre.

- Maggie, szeretlek.
Maggie megtorpant, és egy pillanatra önkéntelenül behunyta szemét, mielőtt megfordult 

volna.
- Elhiszem, Rogan, és bár legbelül örülök neki, ez mit sem változtat a dolgokon.
Azzal kisietett.
Nem azért  jöttem ide,  hogy Maggie-nek udvarolja,  rótta  meg magát  Rogan.  Hanem 

azért,  hogy  megkérjem,  segítsen  megoldani  egy  problémát.  Ámbár  mostani  reakciójából 
ítélve, a dolgok a vártnál gyorsabban fejlődnek. Elsétált az ablakhoz, a roskatag díványig, és 
vissza.

- Miért nem ülsz le? - kérdezte Maggie, aki éppen ekkor lépett be egy egész csomó 
tőzegtéglával. Még kilyukasztod a padlót. Mi baj van Limerickben?

- Ó, csak átmeneti problémák.
Maggie  a  tűzhely  elé  térdepelt,  és  gondosan  bekészítette  a  tüzelőt.  Ahogy  Rogan 

elnézte, az ötlött az eszébe, még sohasem látta, hogyan raknak tőzegből tüzet. Nyugtalanító 
látvány, az embernek szinte kedve támad közelebb lépni ehhez a tüzes, vörös szívhez.

- Terjeszkedik a gyárunk.
- Aha. És mit gyártanak abban a gyárban?
- Porcelánt. Amolyan olcsó fajtát, emléktárgyak készülnek belőle.
-  Emléktárgyak?  -  szakította  félbe  Maggie  a  munkáját,  és  hátrafordult.--  Úgy érted, 

turistáknak való giccsek? Kis harangok, teáscsészék, meg efféle mütyürök?
Maggie  hátravetette  a  fejét  és  felnevetett.  -  Hát  ez  gyönyörű!  Megtettem valakit  az 

ügynökömnek, aki lóherékkel teliszórt tálkákat gyárt.
- Van fogalmad, mennyi bevétel származik a turizmusból?
- Nincs - tüsszentett Maggie, szája elé kapva a kezét. - De meg vagyok győződve róla, 

hogy te pontosan tudod…
- Nem azért jöttem ide, hogy az üzleti ügyeimet vitassam meg veled. Ez a gyárbővítés 

egyébként,  amely  mellesleg  lehetővé  teszi,  hogy  Írország  legjobb  minőségű  porcelánját 
állítsuk elő, több száz új munkahelyet teremt az országnak, méghozzá egy olyan vidéken, ahol 
erre égetően nagy szükség van. Maggie megálljt intett a kezével. 

-  Bocsánat,  ha  megbántottalak.  Készséggel  elhiszem,  hogy  rohamosan  növekszik  a 
kereslet olyan gyűszűk, hamutartók és csészék után, amelyeken ott díszeleg az Erin Go Bragh 
márkajelzés. Csak tudod, olyan nehéz elhinni, hogy ezeket is te gyártod.

-  Ez  teszi  lehetővé,  hogy  a  Worldwide  fennmaradjon,  és  évente  több  művészt  is 
támogassak. Még akkor is, ha az illetők történetesen sznobok.

Maggie megdörzsölte az orrát a keze fejével.
- Jól megkaptam a magamét, és minthogy én sem szeretném azt a kevés időt, amink van, 

vitára pazarolni, zárjuk is le a témát. Leülsz végre, vagy továbbra is álldogálni akarsz? Nem 
mondom, így is jól festesz. Még dühös képpel is.

Rogan megadóan felsóhajtott.
- Hát a te munkád, jól halad?
- Remekül. Majd megmutatom az új műveimet, mielőtt elmégy. Persze, csak ha lesz rá 

idő.
177



- A galériában kissé elmaradtunk a munkálatokkal. Gondolom, jobb, ha tudod, Joseph 
és Patricia elszökött;

- Tudom. Kaptam tőlük egy lapot.
- Úgy látom, cseppet sem lepett meg a dolog.
- Cseppet sem. Hiszen őrülten szerelmesek egymásba.
-  Ha  emlékezetem  nem  csal,  legutoljára  még  azt  állítottad,  hogy  Patricia  belém 

szerelmes őrülten.
-  Én  nem ezt  mondtam,  hanem azt,  hogy már-már  szerelmes  beléd.  És  ezt  fenn  is 

tartom. Úgy értem, kézenfekvő lett volna, ha beléd szeret, de végül is Joseph volt az, akit 
kezdettől fogva szeretett. Remélem, ez nem zavar téged!

- Egyáltalán nem. Bevallom, meglepett a dolog, de nem zavar. Csak most döbbentem rá, 
mennyire természetesnek veszem, hogy Joseph olyan ügyesen intézi az ügyeket. Holnap végre 
visszatér, és ezzel nagy hálára kötelez.

- Akkor mi okoz neked problémát?
- Kaptál levelet mostanában Nialltól, a nagybácsikádtól?
- Én nem, de Brianna igen. Neki szoktak írni, mert ő nem felejt el válaszolni. Niall most 

azt írta, Dublinba jön, és visszafelé talán ellátogat hozzánk. Miért, te találkoztál vele?
- Hogy találkoztam-e? - horkant fel Rogan, és felpattant helyéből. - Nem mehettem úgy 

a  nagyanyám közelébe,  hogy  bele  ne  botoljak.  Az  elmúlt  két  hétben  teljesen  megszállta 
Christine lakását. Határoznunk kell, mit tegyünk ez ügyben.

- Miért kéne bármit is tennünk?
-  Figyelsz  te  egyáltalán  arra,  amit  mondok,  Maggie?  Két  hétig  gyakorlatilag  együtt 

éltek. Az én nagyanyám, és a te nagybátyád.
- Helyesebben, a nagy-nagybátyám.
- Akármid is, az ördögbe, nem ez a lényeg. Egymásba szerettek, Maggie!
- Igazán? - kacagott fel hangosan a lány, egyetértése jeléül. - Ez nagyszerű!
- Nagyszerű? Szerintem, őrültség! A nagyanyám úgy viselkedik, mint -egy kerge bakfis, 

táncolni jár, megosztja az ágyát egy férfival, aki képes tükörtojás színű öltönyben járni.
- Most akkor az ízlése ellen van kifogásod?
-  Nem,  sokkal  inkább  a  személye  ellen.  Nem  akarom,  hogy  úgy  terpeszkedjék  a 

szalonban,  mintha  otthon  lenne.  Fogalmam  sincs,  mi  a  célja  kisded  játékainak,  de  nem 
tűrhetem,  hogy  visszaéljen  a  nagyanyám  nagylelkűségével  és  gyámoltalanságával.  Ha  a 
nagybátyád azt képzeli, hogy ráteheti a kezét a nagyanyám pénzére…

- Hagyd abba, Rogan! - pattant fel a helyéből tigrisként Maggie. - Az egyik rokonomról 
beszélsz így, Mr. Sweeney.

- Nincs most helye itt túlzott érzékenységnek.
-  Túlzott  érzékenységnek?!  -  bökte  mellbe  Rogant  a  lány.  -  Még  te  beszélsz 

érzékenységről? Féltékeny vagy, mert más is van a nagyanyád életében, nem csak te!
- Nevetséges!
-  Pedig  világos,  mint  a  nap!  Azt  képzeled,  hogy  egy  férfit  nem  vonzhat  más  a 

nagyanyádhoz, csak a pénze?
Roganben felülkerekedett a családi büszkeség, és kihúzta magát.
- A nagyanyám szép és okos.
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-  Ebben  egyetértünk.  Az én  bácsikám pedig  nem hozományvadász.  Mire  nyugdíjba 
vonult, tisztességesen megszedte magát. Nincs ugyan villája a Riviérán, nem jár kifinomultan 
elegáns öltönyökben, de jómódú, és nem szorul rá más pénzére. Nem tűröm, hogy így beszélj 
róla a saját házamban.

- Nem akartalak megsérteni. Csupán azért fordulok hozzád, mert a mi dolgunk tenni 
valamit. Azt tervezik, hogy Galweybe látogatnak, és útközben hozzád is benéznek. Reméltem, 
hajlandó leszel beszélni a bácsikáddal.

- Már hogyne lennék hajlandó. Elvégre a rokonom, nem? Furcsa lenne, ha nem állnék 
vele  szóba.  De  nem avatkozhatom  bele  az  ügyeibe  a  kedvedért.  Rogan,  te  egészen  úgy 
viselkedsz, mint egy erkölcscsősz.

- Erkölcscsősz, én?
- Az háborít fel, hogy a nagyanyád a testével is törődik.
- Kérlek, ne! - szisszent f el Rogan. - Ezt még elképzelni is szörnyű.
- Nem is kell, hisz ez az ő magánügye. Pedig azért érdekes lenne - próbálta Maggie 

elfojtani a feltörni készülő nevetést -, mókás lenne, ha összeházasodnának, nem? Akkor végül 
is valamilyen fokon unokatestvérek lennénk - verte hátba nevetve Rogant, úgy, hogy a férfi 
levegő után kapkodott. - Egy kis whisky jót tenne most, igaz?

- Jót bizony - lélegezett mélyeket Rogan. -Maggie! - szólt, mintha segítségért kiáltott 
volna -, nem akarom, hogy Christine-t csalódás érje.

- Tudom - tért vissza Maggie a konyhából, kezében két pohárkával. - Csak ezért nem 
vertem be az orrod, amikor olyan sértő dolgokat mondtál Niall bácsiról. A nagyanyád remek 
asszony, Rogan. És bölcs is.

- Csak ő… - Rogan szava elakadt, de aztán mégis kimondta, amit akart. - Csak ő maradt 
nekem. 

Maggie tekintete megenyhült.
- Ne félj, nem veszíted el!
Rogan nagyot sóhajtott, majd szemét a poharára szögezte.
- Most biztos azt gondolod, bolondot csináltam magamból.
- Nem, illetve nem egészen.
Amikor Rogan végre ráemelte a szemét, a lány elmosolyodott.
-  Végül  is,  nem csoda,  ha  egy férfit  kihoz  a  sodrából,  ha  a  nagymamája  valakivel 

szerelembe esik - nevetett Maggie. - De hát miért ne lehetne ő is boldog? Egyébként, ha téged 
ez megnyugtat, ígérem, amikor itt lesznek, kiderítem, hogy állnak a dolgok kettejük között.

-  Ez is  több a semminél  -  koccintotta  poharát  a Maggie-éhez Rogan,  és mindketten 
felhörpintették az italukat. - Mennem kell.

-  Hisz nemrég érkeztél.  Legalább a vendéglődbe kísérj el,  ehetnénk együtt valamit - 
ölelte át őt Maggie. - De akár itt is maradhatunk, míg meg nem éhezünk.

Azt már nem, gondolta Rogan, miközben lehajolt,  hogy megcsókolja a lányt. Tudta, 
hogy jó sokáig nem éheznének meg.

-  Nem maradhatok.  -  Félretolta  üres  poharát,  és  Maggie  vállára  tette  a  kezét.  -  Ha 
maradnék, az ágyban végeznénk, és az semmit sem oldana meg.

- Nincs is mit megoldani. Minek bonyolítod a dolgot? Jó együtt és kész.
- Bizony jó - fogta tenyerébe Maggie arcát a férfi. - Sőt, nagyon is jó. Ez az egyik oka 

annak,  hogy veled  akarok élni.  Ne!  Ne húzódj  el!  Mondhatsz bármit,  az  sem változtat  a 
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lényegen, azon, hogy jó lenne együtt élnünk. Mihelyt te is belátod ezt, magadtól jössz majd 
hozzám. Én kivárom ezt a pillanatot.

- Elmész, és megint sokáig nem látlak. Egyszóval, házasság vagy semmi?
- Nem, nem. Házasság és minden - csókolta meg újra a lányt. - Úgy egy hétig maradok 

Limerickben. Az irodámban tudják, hol érhetsz el.
- Ne félj, nem foglak felhívni.
- Pedig nagyon szeretnél - húzta végig Maggie ajkán a hüvelykujját  Rogan. - És én 

egyelőre ezzel is beérem.

Tizenkilencedik fejezet

- Makacs vagy, Maggie, mint az öszvér.
- Tudod, mennyire elegem van belőle, hogy mindig ezt vágják a fejemhez - csattant fel a 

lány.
Maggie,  orrán  védőszemüveggel,  egy  üvegcső  megmunkálásával  kísérletezett.  Már 

vagy egy hete mindennel elégedetlen volt, ami a keze alól kikerült. A változatosság kedvéért, 
vagy talán hogy megnyugodjék, hat hegesztőfejet  szerelt fel a munkapadra, harmat-hármat 
kétfelől. Most egy üvegcsövet hevített, mind a hatnak a tüzével.

-  Ha  olyan  gyakran  mondják  ezt  rád,  talán  igaz  is  -  vágott  vissza  Brianna.  -  A 
családunkról van szó. Egy estét te is rászánhatsz a családodra.

- Ez nem idő kérdése. - Maggie így is gondolta, ugyanakkor mégis úgy érezte, hogy az 
idő  minduntalan  ott  liheg  a  nyomában,  űzi,  hajtja,  mint  egy  vadászkopó.  -  Ugyan  miért 
tegyem ki magam annak a megpróbáltatásnak, hogy vele vacsorázzam?

Homlokát ráncolva, nagy műgonddal kezdte húzogatni, forgatni a meglágyult üveget. - 
Mondhatom, egy csepp kedvem sincs hozzá. És gondolom, neki sincs hozzám.

- Nem csak anya jön el. Ott lesz Niall bácsi és Mrs. Sweeney. És persze Lottie is. Nagy 
udvariatlanság lenne részedről, ha nem jönnél el.

- Azt is épp elégszer vágták már a felemhez, hogy udvariatlan vagyok.
Ez az üveg - éppúgy, mint annyi más az elmúlt héten, amivel csak foglalkozott -, nem 

engedelmeskedett az elképzeléseinek. Mi több, maga az elképzelés is elhomályosult,  és ez 
nemcsak felingerelte,  de meg is  rémítette  Maggie-t.  Csupán legendás  önfejűsége késztette 
arra, hogy folytassa a munkáját.

-  Apa  temetése  óta  nem  láttad  Niall  bácsit.  És  az  ég  szerelmére,  vele  jön  Rogan 
nagyanyja is. Azt mondtad, hogy kedveled őt.

180



- Kedvelem is. - Az ördögbe, mi van a kezemmel? Vagy inkább a szívemmel? Maggie 
összeolvasztott két pálcát, aztán leégette, újra összeolvasztotta, újra leégette. - Talán éppen 
ezért  nem akarok jelen lenni,  a világért  sem szeretném, hogy végigélvezze boldog családi 
együttléteink egyikét.

Az  epés  gúny  volt  olyan  forró,  mint  az  üvegolvasztó  láng.  Brianna  hidegséggel 
viszonozta a tüzet.

- Olyan nagy áldozat  lenne tőled, ha egy estére félretennéd anya iránti  érzelmeidet? 
Niall  bácsi  és Mrs. Sweeney nagy kitérőt  tesznek azért,  hogy velünk találkozzanak.  Kijár 
nekik egy szívélyes fogadtatás. Mindannyiunktól.

- Hagyj békén, jó? Úgy csipkedsz a csőröddel, mint egy undok kacsa. Ha nem vetted 
volna észre, dolgozom.

-  Te  mindig  dolgozol,  Maggie.  Kénytelen  vagyok  félbeszakítani  a  munkádat, 
valahányszor szót akarok váltani veled. Hamarosan megjönnek a vendégeink, és nem foglak 
kimenteni - kulcsolta össze Brianna két kezét a mellén, önkéntelenül utánozva nővére szokott 
pózát. - Igenis itt maradok, és addig csipkedlek, míg meg nem teszed, ami a kötelességed.

- Jól van, nem bánom. Elmegyek arra az átkozott vacsorára.
Brianna angyalian elmosolyodott. Tudta ő már előre, hogy ez fog történni. - Akkor fél 

hétre  várlak.  Addigra  már  megvacsoráznak  a  panzió  vendégei,  úgyhogy csak  magunkban 
leszünk.  Meglátod,  milyen  jól  fogjuk érezni  magunkat.  És  minden rendben lesz,  ha féket 
teszel arra a gonosz kis nyelvedre. Légy nagyon udvarias, csak ennyit kérek.

- Mosolyogni fogok, udvariasan társalgok majd, és nem eszem kézzel - vette le keserű 
sóhajjal szemüvegét Maggie, és kiemelte a lángokból a fúvócső végén keletkezett figurát.

- Mutasd, mit csináltál? - lépett közelebb kíváncsian Brianna.
- Azt hiszem megőrültem.
- Szép. Mi ez? Egy egyszarvú?
- Igen, egy egyszarvú. Már csak egy kis aranyozás kell a szarvára, és kész - forgatta 

nevetve  a  szobrocskát  a  levegőben  Maggie.  -  Tréfa  ez,  Brianna,  rosszul  sikerült  tréfa. 
Gondolom, legközelebb hattyút is sikerül formáznom. Vagy egy olyan pamacsfarkú kiskutyát. 
- Félrerakta az üvegtárgyat és kioltotta a lángokat. - Hát megvagyunk. Ma már biztos nem 
sikerül  semmi  érdemleges  munka,  úgyhogy  ott  leszek  a  családi  vacsorán.  Isten  óvjon, 
Brianna.

- Miért nem pihensz le addig. Szörnyen fáradtnak látszol.
- Talán lepihenek, csak előbb elcsomagolok néhány darabot,
Arrébb lökte a védőszemüveget, és kezével végigszántott az arcán. Csakugyan fáradtnak 

érezte magát. Piszkosul fáradtnak.
- Ne aggódj, Brie, nem szököm meg, ha megígértem, akkor ott leszek.
- Igazán hálás vagyok érte - szorította meg a nővére kezét. - Sietek haza, ellenőriznem 

kell, rendben van-e minden. Akkor fél hétkor, rendben?
- Nem felejtem el.
Maggie kikísérte a húgát, aztán, hogy lefoglalja magát, munkához látott. Fogta a maga 

eszkábálta  ládikók  egyikét  és  kibélelte.  Majd  csomagolóanyagot  terített  az  asztalra,  és  a 
műterem hátsó falára szerelt polcok felé fordult. Mindössze egy tárgy állt a polcon, ez volt az 
utolsó, amellyel még Rogan látogatása előtt elkészült.
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Vaskosan nyúlt a magasba a törzs, majd meghajlott, s karcsú, kecses ágakra bomlott, 
amelyek szinte lebegni látszottak. Úgy áll majd a helyén, mint a fűzfa, amely ihlette. És úgy is 
hajlik  majd  meg,  megadóan,  híven  önmagához  -  futott  át  a  lány  agyán.  A  szobor  tiszta 
mélykékben  játszott,  a  szín  legalulról  áradt  felfelé,  finoman  elhalványulva  a  törékeny 
ágvégződéseken.

Maggie  gondosan  becsomagolta,  mert  ez  nem  akármilyen  szobor  volt.  Az  utolsó, 
amelyet sikerült még a lelkéből megformálnia. Amit azóta hozott létre, abból egy sem lett 
elfogadható.  Napról  napra  csak  azért  dolgozott,  hogy  újból  és  újból  megolvassza,  amit 
korábban készített. És napról-napra nőtt benne a pánik, és egyre inkább kitöréssel fenyegetett.

Az ő vétke, gondolta, miközben ráerősítette a ládikára a födelét. Az ő vétke. Ő vitt a 
kísértésbe,  felkínálva  hírnevet  és  vagyont,  ő  ébresztette  fel  a  hiúságomat  a  hirtelen  jött, 
szédítő sikerrel. Lám, megtorpantam, kimerültem. Olyan üres vagyok, mint az az üvegcső, 
amelyből az egyszarvút fabrikáltam.

Az ő műve, hogy többre vágyom az elégnél, és jobbra a megengedhetőnél. Mi több, 
most elment,  hogy kíméletlenül rádöbbentsen, milyen az, ha az embernek nincs senkije és 
semmije. De nem adom fel. És nem adom be a derekamat. Azért sem. Elvégre ha más nem is, 
de a büszkeségem megmaradt. A tűzhelyben gúnyosan ropogott a tűz, s Maggie töprengve 
dőlt hátra megszokott, meghitt karosszékében.

Bizonyára azért van mindez, mert túlságosan sokat dolgoztam. Erőnek erejével egyre 
jobb  műveket  akartam  kipréselni  magamból.  Aki  görcsösen  tör  a  sikerre,  előbb-utóbb 
megbénul. Ennyi az egész, vigasztalta magát.  Mégsem bírt  szabadulni a gondolattól,  hogy 
amint a kiállítás tovább megy Párizsból, könnyűnek fog találtatni.  Ő maga fog könnyűnek 
találtatni.

Talán soha többé nem nyúlok már úgy az üvegfúvóhoz, mint régen, csupán a munka 
öröméért.  Rogan  mindent  megváltoztatott.  Engem  is.  De  hogy  van  az,  tűnődött  szemét 
behunyva, miként lehetséges, hogy egy férfi elérje: szerelemmel szeressék, pusztán azáltal, 
hogy elmegy.

- Igazán szépen berendezkedtél,  drágám - mosolygott  szélesen Briannára Niall rikító 
öltönyeinek egyikébe préselődve, akár egy boldog hurka. - Okos lány vagy, Brianna, mindig 
is mondtam. Az én drága húgomra ütöttél.

- Nagyon szép az otthona, kedvesem - vette át Chrissy a poharat, amelyet Brianna kínált 
oda neki. - A kert pedig egyenesen lélegzetelállító. Rogan is mesélte, milyen jól érezte itt 
magát - sóhajtott fel Christine, szemlátomást élvezve a tűz melegét. -Most már értem, miért.

- Áldott keze van - ölelgette Briannát Niall, hogy minden csontja ropogott belé. - Ez 
vele született, tudod? A vérében van.

- Elhiszem. Jól ismertem a nagymamáját, Brianna.
- Chrissy örökké ott lábatlankodott nála - kacsintott Naill Briannára. - Azt hitte, nem 

veszem észre, holott csupán félénk voltam.
- Te és a félénkség - nevetett fel Christine. - Akkoriban a pokolba kívántál.
- Ha azt tettem, azóta jobb belátásra tértem - hajolt oda Christine-hez Niall, és Brianna 

szeme láttára csattanósan szájon csókolta.
- Ehhez több mint ötven évre volt szükséged.
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- Pedig mintha csak tegnap lett volna.
- Hát… - köszörülte zavartan a torkát Brianna. - Azt hiszem, ellenőrizni kell a… De úgy 

hallom, megjött anya és Lottie.
A hallból csakugyan felhallatszott az újonnan érkezők egyikének hangja.
- Úgy vezetsz, mint egy vak - zsémbelt Maeve. - Inkább gyalog megyek haza, mintsem, 

hogy még egyszer beüljek az autóba veled.
- Vezess magad, ha jobban értesz hozzá, mint én. Akkor kellőképpen kiélvezheted a 

függetlenségedet.
Lottie szemlátomást nem jött ki a sodrából, nyugodt léptekkel indult a társalgó felé, s 

közben levetve a nyakából vastag sálját.
- Hideg van ma este - közölte a bent ülőkkel, rózsás arccal mosolyogva.
-  És  te  képes  voltál  ilyen  időben  kivonszolni  engem hazulról  -  zsörtölődött  tovább 

Maeve. - Majd aztán nyomhatom az ágyat egy hétig.
- Anya! - Brianna, készen a bajok elhárítására, lesegítette anyjáról a kabátot.  - Hadd 

mutassam be neked Mrs. Sweeneyt. Mrs. Sweeny, ő az édesanyám, Maeve Concannon, és 
kedves barátnőnk, Lottie Suliivan.

- Örülök, hogy megismerhetem mindkettőjüket - állt fel Christine, hogy kezet nyújtson. 
- Jó barátnője voltam az édesanyjának, Mrs. Concannon. Együtt gyerekeskedtünk Galwayben. 
Akkor még úgy hívtak: Christine Rogan.

-  Anyám beszélt  nekem magáról.  Örülök  a  találkozásnak  -  felelte  szárazon  Maeve. 
Pillantása a nagybátyjára siklott. - Nicsak, Niall bácsi, ha nem csalódom. Rég nem tiszteltél 
meg bennünket a látogatásoddal, mondhatom.

- Örül a szívem, hogy újra látlak, Maeve - ölelte át vaskos kezével az asszonyt Niall, és 
megveregette merev hátát. - Remélem, megkíméltek az eltelt évek.

- Ugyan miért tették volna? - Mihelyt kiszabadult a bácsi kezei közül, Maeve a tűzhely 
melletti székre telepedett. - Gyatrán szelel a tűz, Brianna.

Ez  ugyan  nem volt  igaz,  de  Brianna  odalépett  a  kandallóhoz,  és  babrálni  kezdte  a 
szellőző szabályozóját.

- Sose fáradj - intette nyugalomra Briannát egy kézmozdulattal Niall. - A tűz pompásan 
szelel. Mindannyian tudjuk, Maeve-nek életeleme a zsörtölődés.

-  Most  sem tesz  másként,  ugye?  -  jegyezte  meg  kedélyesen  Lottie,  s  előhalászta  a 
kötőtűit a magával hozott kosárból. - Én rá sem hederítek. De ez talán attól van, hogy négy 
gyereket neveltem fel.

Christine nem nagyon tudta, mitévő legyen. Lottie-ra irányította figyelmét. - De szép ez 
a gyapjúfonal, Mrs. Sullivan.

- Köszönöm, nekem is tetszik. Jó útjuk volt Dublintől idáig?
- Nagyon kellemes út volt. Már el is felejtettem, milyen szép a szigetnek ez a csücske.
- Csupa legelő meg tehén - vágott közbe Maeve, mert bosszantotta,  hogy kimarad a 

társalgásból. - Könnyű annak, aki Dublinban él, és csupán átutazik Clare-en, méghozzá egy 
szép őszi napon. Bezzeg nem találná olyan szépnek, ha télen vetődne ide.

Alighanem kedvtelve boncolgatta volna tovább a témát, de betoppant Maggie.
- Ni, hisz ez Niall bácsi, teljes életnagyságban! - ugrott kacagva a bácsi nyakába.
- Ni, ez a kis Maggie Mae, hát nem felnőtt!
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- Ami azt illeti,  ez már bekövetkezett  egy ideje - lépett  vissza Maggie, még mindig 
nevetve. - Ejnye, már alig maradt hajad - simogatta végig bácsikája tar koponyáját.

- Olyan remek ez a fej, hogy a Jóisten sajnálta hajjal elfödni. Hallom, milyen jól megy 
sorod, drágám. Büszke vagyok rád - felelte erre Niall.

- Fogadjunk, hogy ezt Mrs. Sweeney mondta neked, de csak azért, hogy eldicsekedjék 
az  unokájával.  Örülök  a  találkozásnak  Mrs.  Sweeney  -  fordult  Maggie  Christine-hez.  - 
Remélem, nem hagyja, hogy ez az úr halálra fárassza Galwayben.

- Talán ki fogom bírni. Remélem, nem okozok vele kellemetlenséget, ha holnap indulás 
előtt még megnézem a műhelyedet, Maggie?

- Hogyne, örömmel megmutatok mindent. Üdv, Lottie, jól van?
-  Virulok,  mint  egy  rózsaszál  -  mosolygott  Lottie,  kötőtűi  kellemesen  csilingelése 

közepette. - Azt reméltem, benéz majd hozzánk, és mesél a franciaországi útjáról.
Maeve  tüntetően  krákogott  egyet.  Maggie  nagy  önuralommal  nyugalmat  parancsolt 

magára, és odafordult hozzá.
- Anya?
- Margaret Mary, látom, mint mindig, most is csak a magad dolgaival törődtél.
- Azt tettem.
-  Brianna  hetente  kétszer  is  meglátogat,  hogy  lássa,  megvan-e  mindenem,  amire 

szükségem lehet.
Maggie bólintott.
- Akkor felesleges nekem is mennem.
- Ha senkinek sincs ellenére, feltálalom a vacsorát - lépett közbe Brianna.
- Sosincs ellenemre egy jó vacsora - szorongatta Niall bácsi jobbjával Christine kezét, a 

ballal pedig Maggie vállát karolta át, gyengéden és figyelmeztetően egyszerre, így mentek át 
az ebédlőbe.

Damasztabrosz díszelgett az asztalon, gyertyák lobogtak, és frissen szedett virágok illata 
szállt a kellemes melegben. A vacsora finom volt és bőséges. Minden együtt volt, ami egy 
kellemes,  családias  estéhez  kell.  De  az  összejövetel  mégsem  úgy  sikerült,  ahogy  kellett 
volna…

Maeve idegesen topogott. Minél jobb kedvre derült a társaság, ő annál komorabb lett. 
Irigyelte Christine-től elegáns, jól szabott ruháját,  a nyakán csillogó gyöngysort, a bőréből 
áradó diszkrét, drága parfüm illatát. Sőt, sima, jól karban tartott bőrét is. Anyám barátnője 
volt,  gondolta  magában Maeve.  Gyerekkori  játszótársa.  Vele  egyívású,  egyenrangú.  Én is 
élhettem volna úgy, mint Christine Sweeney. Pontosan úgy, ha egy ballépés nem jön közbe. 
Maggie. Kis híján elsírta magát dühében, szégyenkezésében, a jóvátehetetlen veszteség feletti 
kétségbeesésében.

A társalgás  csak úgy csobogott-gyöngyözött  körülötte,  mint  a drága bor.  Virágokról 
fecsegtek, a régi szép időkről, Párizsról, Dublinról. No, és a gyerekekről.

- De jó lehet egy nagy család - mondta Christine Lottie-nak. - Mindig fájlaltam, hogy 
nekem meg Michaelnek nem lehetett több gyerekünk egynél. Bálványoztuk a fiunkat. Utána 
pedig Rogant.

- Hja, egy fiú, az más - morogta maga elé Maeve. - Egy fiú sosem feledkezik meg az 
édesanyjáról.
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-  Igen,  ez  sajátos  kötelék  -  mosolygott  rá  Christine,  azt  remélve,  hogy  sikerül 
megenyhíteni a keserűséget, amelyről Maeve egész arca árulkodott. - De megvallom, mindig 
nagyon szerettem volna egy kislányt. Magának kettő is jutott,  Mrs. Concannon, ami nagy 
áldás.

- Én inkább átoknak nevezném.
- Kóstold meg a gombát, Maeve! - Lottie önkényesen Maeve tányérjára lapátolt  egy 

keveset a gombából. - Épp annyira sült meg, amennyire kell - kínálta. - Jó szakácsnő vagy, 
Brianna.

- Nagyanyámtól tanultam, hogy így kell készíteni - mesélte Brianna. - Le nem mentem a 
nyakáról, míg nem mutatta meg nekem, hogy kell sütni-főzni.

- És engem kárhoztattál, amiért nem voltam hajlandó a tűzhely mellett szorgoskodni - 
szegte fel Maeve a fejét. - Nem volt rá hajlamom. Fogadni mernék, maga sem forgolódott 
sokat a konyhában, Mrs. Sweeney.

- Attól tartok, nem. - Christine ráébredt, milyen ridegen cseng, amit mondott, és sietett 
hangot váltani. - Meg kell vallanom őszintén, ez irányú kísérleteim egyik eredményét sem 
lehet egy napon említem azzal, amit Brianna ma elénk tálalt. Rogan méltán dicsérte egekig a 
főztjét.

- Ebből él. Vadidegeneknek ad szállást és kosztot.
- Hagyd őt békén - szólt közbe Maggie csendesen, de anyjára vetett pillantása felért egy 

hangos rendreutasítással.  -  Isten  a  megmondhatója,  hányszor  vetette  meg a  te  ágyadat  is, 
hányszor főzött rád.

-  Csak  azt  tette,  ami  a  kötelessége.  Ki  tagadná  az  itt  ülők  közül,  hogy  a  lánynak 
kötelessége anyja gondját viselni. Aminek te sohasem tettél eleget, Margaret Mary.

- És nem is fogok. Tekintsd tehát áldásnak, hogy Brianna elvisel.
-  Ugyan,  mit  tekintsek  áldásnak?  Azt,  hogy a  tulajdon gyermekeim kiűznek a  saját 

házamból? És magamra hagynak, öregen és betegen?
- Ugyan Maeve, életedben soha nem voltál beteg - kedélyeskedett Lottie, mint mindig. - 

És hogy lennél egyedül, amikor én reggeltől estig veled vagyok?
-Ezért téged megfizetnek. Annak kéne a gondomat viselnie, aki vér a véremből, de nem. 

A  lányaim  hátat  fordítanak  nekem,  és  a  nagybátyám,  akinek  nem  akármilyen  háza  van 
Galwayben, rám se hederít.

-  Ennyiből  is  kitetszik,  hogy  semmit  nem  változtál,  Maeve  -  vetett  rá  szánakozó 
pillantást Naill. - Egy hajszálnyit sem. Bocsásson meg, Christie, az unokahúgom lehetetlen 
viselkedéséért.

-  A  desszertet  talán  a  társalgóban  fogyasszuk  el  -  állt  fel  Brianna  sápadtan,  de 
nyugodtan a helyéről. - Menjetek át, és foglaljatok helyet. Mindjárt hozom az édességet.

- Ott sokkal kényelmesebben leszünk - bólogatott Lottie. - Segítek neked, Brianna.
-  Mrs.  Sweeney,  Niall  bácsi,  ha  megbocsátotok,  szeretnék  néhány  szót  váltani 

anyámmal négyszemközt, mielőtt csatlakoznánk hozzátok - szólalt meg Maggie.
Ülve maradt, várva, hogy a szoba kiürüljön.
- Miért teszed ezt vele? - szegezte oda anyjának a kérdést. - Miért rontod el Brianna 

örömét? Olyan nagy áldozat lett volna, egyetlen estére megkímélni őt, és az álmát arról, hogy 
mi egy családot alkotunk?

Maeve zavarba jött, de csak annál élesebben vágott vissza.
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- Nekem nincs ilyen álmom, és nem akarok jó benyomást tenni Mrs. Sweeneyre.
- Nem is tettél. Csakhogy ez rossz fényt vett mindannyiunkra.
-  Azt  képzeled,  jobb  lehetsz,  mint  a  családod?  Jobb,  mert  elcsavarogsz  ide-oda, 

Párizsba,  Velencébe?  -  Maeve előrehajolt.  Olyan erővel  markolta  az asztalt,  hogy a  keze 
egészen kifehéredett. - Azt hiszed, nem tudom, mit műveltél ennek a nőnek az unokájával? 
Szemérmetlenül  hemperegtél  vele.  Ó,  a  fiatalúr  gondoskodik  róla,  hogy  megkapd,  amire 
mindig is vágytál. Pénzt, dicsőséget. Cserébe nem kellett - sokat tenned, csak eladni a testedet 
és a lelkedet.

Maggie önkéntelenül az asztalba kapaszkodott, hogy csillapítsa remegését.
- Amit eladok, az a munkám, ami én magam vagyok. Abban tehát igazad lehet, hogy 

eladtam a lelkemet. De a testem az enyém. Szabad akaratomból adtam oda Rogannek.
Hallva, hogy Maggie megerősíti gyanúját, Maeve elsápadt.
-  Te  is  megfizeted  majd  az  árát,  mint  én  annakidején.  Egy olyan  rangú férfi,  mint 

Rogan, a magadfajta nőtől csak annyit akar, amennyit az ágyban megkaphat.
- Erről te semmit sem tudsz, nem ismered őt.
- De téged annál jobban. Mivé lesz a dicső karriered, ha egy szép napon ráébredsz, hogy 

gyerek nő a hasadban?
- Ha valaha gyerekem lesz, akit fel kell nevelnem, remélem, jobban helytállok majd, 

mint te. Én nem adnék fel mindent, nem öltenék életfogytiglan darócruhát.
- Erről viszont te nem tudsz semmit - csattant fel Maeve. - De majd megtudod, ha így 

folytatod. Megtudod, milyen az, ha az életed kátyúba jut, és megszakad a szíved a bánattól.
- Nem volt szükségszerű, hogy így legyen. Más művészeknek is van családjuk.
- Nagy adományt kaptam Istentől.  -  Maeve olyan mélyen átélte  saját  nyomorúságát, 

hogy a szemét elfutotta a könny. - De kihívtam a sorsot, mint te is, ezért elvétetett tőlem az 
adomány. Amint megfogantál, meghalt bennem a zene.

- De feltámadhatott volna. Ha elég erősen akartad volna - mondta Maggie halkan.
Elég erősen akarni? Maeve érezte, hogy még most is sajog a régi-régi seb.
-  Ugyan  mire  jutsz  az  akarással?  Te  egész  életedben  mást  sem tettél,  csak  akartál 

valamit,  és  most megkockáztatod,  hogy elvétessék tőled,  azért  a futó élvezetért,  amit  egy 
férfitől kaphatsz, ha szétrakod a lábad.

- Rogan szeret - hallotta hökkenten a saját hangját Maggie.
- Ó, minden férfi szerelemről beszél az ágyban. Te soha nem leszel boldog. Bűnben 

fogantál, bűnben élsz, bűnben is fogsz meghalni. És egyedül. Ahogy egyedül maradtam én is.
- Elérted, hogy gyűlöljem az egész életed, és azt, amit belőle fabrikáltál. - Reszketését 

legyűrve, Maggie lassan felemelkedett. - Tudod, mi ijeszt meg a legjobban? Annyira, hogy a 
csontjaimban megdermed a velő? A gondolat, hogy azért gyűlölsz, mert magadat látod, ha 
rám nézel. Isten irgalmazzon nekem, ha igazad van.

Maggie kifutott a szobából, ki a házból, ki az éjszakába.

Még  hátra  volt  a  keserű  pirula,  a  bocsánatkérés.  Maggie  egyre  halogatta,  mialatt 
körülvezette  műhelyén  Christine-t  és  Niallt.  Az  előző  este  ocsmánysága  kicsit  tompult  a 
reggel  hűvös,  józan  fényében.  Maggie-t  valamelyest  megnyugtatta  az,  hogy  tüzetesen 
elmagyarázta  vendégeinek az egyes munkaeszközök és technikák használatának mikéntjét, 
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sőt,  amikor  Niall  erősködni  kezdett,  még  arra  is  ráállt,  hogy  beavassa  őt  az  üvegfúvás 
mesterségének alapelemeibe.

- Vigyázz, ez nem trombita! - nyomta le Maggie az üvegfúvót, amikor a bácsi égnek 
akarta fordítani a végét. - Ha így tartanád, forró üveg ömlene a nyakadba.

- Amondó vagyok, én már csak megmaradok a golfütőnél - kacsintott Niall Maggie-re, 
és visszaadta neki a fúvókát. - Egy művész untig elég egy családban.

- És magad gyártod az üveget is? - kérdezte Christine, míg körbejárta a műhelyt. Laza 
szabású nadrág és selyemblúz volt rajta. – Homokból?

- Még kell hozzá egy-két dolog. Homok, nátrium, mész, földpát, dolomit. És egy kevés 
arzén.

Christine gyanakodva méregette a vegyszereket.
- Azt hinné az ember, egyszerűbb lenne használt vagy bolti üveggel dolgozni.
- Csakhogy az nem lenne igazán az én munkám.
- Soha nem gondoltam volna, hogy kémikusnak is kell lenned, nemcsak művésznek.
-  A mi Maggie-nk mindig okos kislány volt  -  fogta  át  Maggie vállát  Niall.  -  Sarah 

örökké  arról  áradozott  a  leveleiben,  milyen  okos  Maggie  az  iskolában,  és  milyen  áldott 
természete van Brie-nek.

- Ez az! - nevetett fel Maggie. - Én voltam az okos, Brie az aranyos.
- Sarah Brie-t is okosnak tartotta - szögezte le Niall.
- De fogadni mernék, azt sosem mondta, hogy én aranyos vagyok - dörzsölte Maggie 

viccesen a bácsi  kabátjához az orrát.  -  Annyira  örülök a viszontlátásnak.  Nem gondoltam 
volna, hogy így örülök majd neked.

- Elhanyagoltalak Tom halála óta, Maggie Mae.
- Dehogy. Mindenkinek megvan a maga élete. Brianna meg én nagyon is jól értettük, 

anya mennyire megnehezíti  neked, hogy olykor meglátogass bennünket. Ami azt illeti… - 
lépett hátra Maggie, és mély lélegzetet  vett.  - Szeretnék bocsánatot kérni a tegnap estéért. 
Nem lett volna szabad anyámat provokálnom, és főleg, nem lett volna szabad köszönés nélkül 
elrohannom.

- Nincs miért bocsánatot kérned, ahogy Briannának sem, és ezt neki is megmondtam ma 
reggel - veregette meg Maggie arcát Niall.  - Maeve már akkor eltökélte, hogy rosszkedvű 
lesz,  amikor  te  még  meg  sem  érkeztél.  Nem  provokáltál  te  senkit.  Nem  kárhoztathatod 
magadat azért, mert Maeve úgy élte le az életét, ahogy leélte.

-  Akár  én  tehetek  róla,  akár  más,  sajnálom,  hogy  a  tegnapi  összejövetel  olyan 
kellemetlenre sikeredett.

- Én inkább azt mondanám, tanulságos volt - jegyezte meg higgadtan Christine.
- Gondolom, csakugyan az is volt - bólintott Maggie. - Niall bácsi, hallottad anyámat 

valaha énekelni?
- Hallottam. És igaz, ami igaz, édes volt a hangja, mint a fülemüléé. És hozzá olyan 

nyughatatlan  volt,  mint  a  nagymacskafélék  az  állatkerti  ketrecben.  Sosem  volt  könnyen 
kezelhető  teremtés,  s  csak akkor érezte  boldognak magát,  ha az emberek mind némán és 
áhítattal hallgatták az énekét.

- És aztán jött az apám.
- Igen, aztán jött Tom. Azt mesélték, úgy egymásba habarodtak, hogy se nem láttak, se 

nem hallottak - simogatta lapáttenyerével Maggie haját Niall. - Egyikük sem látta, mi van a 
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másik szívében,  lelkében,  míg össze nem kötötte  őket  a  sors.  És  amikor  végre beleláttak 
egymásba, egész mást találtak, mint amit reméltek. Ettől savanyodott meg Maeve.

- Mit gondolsz, ha nem találkoznak össze, anyám más lett volna?
Niall kicsit elmosolyodott, és tovább simogatta Maggie haját.
- A végzet szele sodor bennünket ide-oda, Maggie. De amikor kikötünk ott, ahová ez a 

szél sodort, azzá formáljuk magunkat, ami lenni akarunk és tudunk.
- Sajnálom anyámat - mondta lágyan Maggie. - Pedig nem hittem volna, hogy ez valaha 

is megeshet velem.
-Te jót tettél vele - csókolta homlokon az unokahúgát Niall. - Itt az ideje, hogy azzá 

legyél, aki lenni akarsz.
- Minden erőmmel erre törekszem – mosolygott vissza Maggie.
Christine elérkezettnek látta az időt, hogy megszólaljon.
- Niall, légy oly jó, és hagyj egy kicsit magunkra bennünket Maggie-vel!
- Egy kis női csevelyre? - terült széles mosoly Niall kerek képére. - Hagyok rá nektek 

elég időt. Megyek, sétálok egyet.
- Nos - kezdte rá Christine, amint Niall mögött becsukódott az ajtó. - Meg kell vallanom 

valamit.  Tegnap  este  nem  mentem  egyenesen  a  társalgóba.  Visszafordultam,  mert  azt 
gondoltam, talán enyhíthetem kicsit a hangulatot.

Maggie a földre sütötte a szemét.
- Értem.
- Úgyis mondhatnám, hallgatóztam. És nagy önuralmamba került, hogy be ne rontsak az 

ebédlőbe, és az édesanyád fejére ne olvassam a véleményemet.
- Az csak rontott volna a helyzeten.
- Tudom, azért álltam ellen a sürgető vágynak, pedig igazán jól esett volna kiabálni. - 

Christine  megfogta  és  megrázta  Maggie  kezét.  -  Kedvesem,  az  anyád nem is  sejti,  hogy 
micsoda lánya van.

- Vagy nagyon is tudja. Azért adtam el önmagam egy darabját, mert bennem is éppúgy 
munkál az igény a másra és a többre, mint benne.

- De te, kedvesem, ki is érdemelted, hogy többet kapj.
- Kiérdemeltem vagy ajándékba kaptam, ez a lényegen nem változtat. Mrs. Sweeney, én 

annyira, de annyira szerettem volna beérni azzal, amim van. Mert különben be kellett volna 
ismernem, hogy amim van, az nagyon kevés. Hogy apánk cserbenhagyott bennünket, pedig 
nem  tette.  Mielőtt  Rogan  belépett  ezen  az  ajtón,  elégedett  voltam,  legalábbis  sikerült 
elhitetnem magammal, hogy az vagyok. De az ajtó kitárult, és én belekóstoltam a másba, a 
többe. Egy hete már egyetlen valamirevaló darab sem került ki a kezemből.

- Mit gondolsz, miért?
-  Rogan  sarokba  szorított,  azért.  Többé  nem  gondolhatok  csak  magamra.  Rogan 

megváltoztatott. Nem tudom, mitévő legyek. Korábban mindig tudtam.
- A te munkáid a szívedben fogannak. Ezt érzi mindenki, aki csak látja őket. Talán az a 

baj, Maggie, hogy elnémítottad a szívedet.
- Ha csakugyan azt tettem, azért tettem, mert nem volt más választásom. Nem akarok 

úgy járni, mint az anyám vagy akár az apám. Nem akarok más bajának sem okozója, sem 
áldozata lenni.
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-  Én  pedig  azt  gondolom,  drága  Maggie,  te  igenis  áldozat  vagy.  Engedted,  hogy 
eluralkodjék  a  lelkeden  a  bűntudat  amiatt,  mert  ráébredtél:  a  becsvágy  újabb  sikerekre 
ösztönöz. És azt hiszem, erőnek erejével visszatartod, ami a szívedből ki akar törni, mert ha 
hagynád, hogy kitörjön, nem vehetned többé vissza, noha így boldogtalan leszel. Szerelmes 
vagy Roganbe, ugye?

- Ha az vagyok is, saját maga hozta fejére a bajt.
-  Bizonyosra  veszem,  kikeveredik  majd  belőle.  Maggie  elfordult,  elkezdte 

visszarakosgatni a szerszámait a polcra.
- Rogan még sosem látta anyámat. Én intézem úgy, hogy ne találkozzék vele, nehogy 

rájöjjön: olyan vagyok, mint az anyám. Szeszélyes, kicsinyes és elégedetlen.
- És magányos - jegyezte meg lágyan Christine, ismét magára vonva Maggie tekintetét. 

- Ő is rettenetesen magányos asszony, Maggie, de erről egyedül csak ő tehet. És ha te is az 
leszel, arról is csak magad tehetsz majd. - Közelebb lépett a lányhoz, és megfogta a kezét. - 
Az édesapádat nem ismertem, de bizonyára belőle is van valami benned.

- Apám nagy álmodozó volt. Én is az vagyok.
- És a nagymamád milyen gyors eszű és robbanékony nő volt! Őbelőle is jutott neked. 

És  Niall,  a  bámulatos  életkedvével?  Mindegyikből  van  benned  valami.  Senkire  sem 
hasonlítasz,  és egy kicsit  mindenkire.  Niallnek igaza volt,  Maggie,  nagyon is  igaza.  Azzá 
leszel, amivé lenni akarsz.

- Azt hittem, már az vagyok. Pontosan tisztában voltam magammal, de most minden 
összekavarodott a fejemben.

- Ha az eszed nem segít, hallgass a szívedre!
- Nem szeretem azt a választ, amelyet a szívem sugall.
Christine felnevetett.
- Akkor holtbiztos lehetsz benne, hogy az a helyes válasz.

189



Huszadik fejezet

Délelőtt, ahogy rátört a magány, Maggie újra elővette a fúvókát. Egy palacknak látott 
neki, amelyet két órával később újra az üvegöntetbe mártott.

Elmerült a vázlataiban, néhányat félredobott, majd újabbakat vizsgált meg. Mogorván 
meredt a polcon álló egyszarvúra, majd hegesztőpisztolya után nyúlt,  hogy az üvegcsövek 
megmunkálásához  kezdjen.  De alig  vette  kezébe az üvegpálcát,  a  látvány,  amit  elképzelt, 
mintha homályba veszett volna. Elnézte, amint a megolvadt üveg vége folyni, csepegni kezd. 
A cseppeket, szinte gépies mozdulatokkal, egy hideg vízzel teli edénybe fogta fel.

Némelyik elpattant, de a többségük épségben megdermedt. Egyet kiemelt közülük és 
alaposan szemügyre vette.  Bár tűzben formálódott,  hideggé dermedt,  olyan volt,  akár  egy 
könnycsepp, vagy egy cukorszem, nem egyéb, mint egy üvegművész újszerű megoldása, de 
egy gyerek is meg tudná csinálni.

Egy darabig az ujjai között forgatta, aztán a polariszkópja alá helyezte. A lencsén át jól 
látszottak a belső repedések káprázatos szivárványszínei.

A zsebébe csúsztatta az üvegcseppet, aztán még kihalászott néhányat az edényből, majd 
óvatosan  becsukta  a  kemencét.  Tíz  perc  sem  telt  belé,  és  máris  ott  termett  a  húga 
konyhájában.

- Brianna! Kit látsz magad előtt, ha rám nézel?
Brianna elsimította szemébe hulló tincseit, majd felnézett, egy percre sem hagyva abba 

a kenyérdagasztást.
- Hát a nővéremet.
- Nem, nem úgy értettem. Erőltesd meg egy kicsit a fantáziádat! Mit látsz bennem?
- Egy nőt, aki örökösen kiélezi a helyzetet.  Akiben annyi az energia, hogy engem is 

halálra fáraszt. És a harag. A harag, ami miatt mindig elszomorodom - nézett le Brianna a 
kezére.

- És önzésé
- Önzés, az nincs. Ez az egy, ami mindig is hiányzott belőled.
- És még?
- Ez nem elég? Csak nem akarsz tökéletes lenni? 
A kötözködő hangsúlyra Maggie összerezzent.
- Még mindig dühös vagy rám a tegnap este miatt?
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-  Rád  egy  cseppet  sem  -  lendült  neki  újra  a  dagasztásnak  Brianna.  -  Magamra,  a 
körülményekre, ha úgy tetszik, a sorsra igen. De hogy lennék dühös rád? Nem a te ügyed volt 
ez a vacsora, és Isten a tanú rá, hogy előre figyelmeztettél. De azért jó lenne, ha nem kelnél 
mindig a védelmemre.

- Egyszerűen nem bírtam megállni.
- Tudom. - Brianna kupaccá formálta a nyers kelttésztát,  és egy tálba helyezte, hogy 

tovább  keljen.  -  Anya  egyébként  kissé  lehiggadt,  ahogy  elmentél.  Talán  egy  kicsit  még 
szégyellte is magát. Megdicsért, hogy finomat főztem. Pedig nem is evett belőle, de legalább 
megdicsért.

- Voltak már rosszabb estéink is.
- Ez bizony igaz. De anya mondott még valami mást is, Maggie.
- Anya sok mindent összehord. Nem azért jöttem, hogy az ő hülyeségeit hallgassam.
- A gyertyatartódról van szó - folytatta Brianna, szemlátomást felkeltve ezzel nővére 

érdeklődését, mert Maggie kíváncsian vonta fel a szemöldökét.
- Melyikről?
-  Arról,  amelyik  a  kredencen áll,  még tavaly  ajándékoztad  nekem. Nagyon szépnek 

találta. Maggie csak rázta a fejét, nevetve.
- Szerintem ezt álmodtad.
- Nagyon is ébren voltam. Ott álltunk az előszobában, mélyen a szemembe nézett, úgy 

beszélt hozzám, és mindaddig le nem vette rólam a tekintetét, amíg nem látta rajtam, hogy 
megértem, neked nem mondhatja el, de azért szeretné, ha eljutnának hozzád a szavai.

- Miért szeretné? - kérdezte Maggie bizonytalanul.
- Gondolom, ez egyfajta bocsánatkérés volt részéről, mindazért, ami köztetek történt az 

ebédlőben. Ez a legtöbb, amire képes volt. Ahogy látta rajtam, hogy értem a helyzetet, újra 
rákezdte a zsörtölődést Lottie-val, és pont úgy távoztak, ahogy jöttek. Vitatkozva.

Maggie nem tudta,  mit  is  mondjon erre,  hogyan is  érezzen.  Idegesen játszadozott  a 
zsebében az üvegcseppekkel.

- Apró kis lépés ez, de mindenképpen előrehaladás - lisztezte be Brianna a kezét, hogy 
hozzálásson a következő kenyér dagasztásához. - Anya boldog abban a házban, amelyet tőled 
kapott, még akkor is, ha talán nem is tud róla.

- Lehet, hogy igazad van - sóhajtott egy nagyot Maggie. - Legalábbis remélem. De, ha 
lehet, kérlek, ne szervezz több családi összejövetelt a közeljövőben.

- Efelől nyugodt lehetsz.
- Brianna… - Maggie tétován meredt a húgára. - Ma Dublinba utazom.
- Akkor hosszú napod lesz. A galériába kell menned?
- Nem. Rogannel akarok találkozni. Még nem tudom, rnit fogok mondani neki, vagy 

azt, hogy többé nem akarom látni, vagy azt, hogy hozzá megyek feleségül.
- Hozzámész? - kezdte dagasztani az újabb kenyeret Brianna. - Megkérte a kezedet?
- Még Franciaországban, az utolsó éjszakán. Határozott nemet mondtam neki. Akkor 

így gondoltam. Talán még most is. Ezért is megyek kocsival, hogy legyen időm megfontolni a 
dolgot. Rájöttem, hogy vagy az egyik, vagy a másik - forgatta zsebében az üvegcseppeket.

-  Maggie… -De már nem volt,  aki meghallja  Briannát,  hiszen ott  maradt  egyedül a 
dagadó tésztával, s hosszan meredt a nővére után, az ide-oda lengő ajtóra.
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A legrosszabb az volt, hogy Maggie nem találta otthon Rogant, ráadásul úgy érezte, be 
kellett volna jelentkeznie, mielőtt elindult. A galériában van, mondta a komornyik, de mire a 
lány odaért, mindvégig átkozván közben a dublini forgalmat, a férfi már elment.

Megint  nem  sikerült  találkoznia  vele,  és  mindössze  öt  percen  múlt  a  dolog,  mint 
megtudta.  Rogan  már  útban  volt  a  repülőtér  felé,  hogy  Rómába  utazzon.  Akarja,  hogy 
felhívják a kocsitelefonján? - kérdezték Maggie-től.

De ő nem akarta, csak nem fogja élete egyik legfontosabb döntését telefonon közölni? 
Végül aztán nem maradt más hátra, visszakászálódott a kocsijába, és nekivágott a magányos 
útnak, vissza Clare-be.

Az a legkevesebb, hogy lehordta magát a sárga földig. Azt hajtogatta, hogy a legjobb az 
lenne,  ha  már  soha többé  nem találkoznának  Rogannel.  Hazaérve,  a  több órás  vezetéstől 
teljesen kimerülten dőlt be az ágyba, és egészen másnap délig úgy aludt, mint akit letaglóztak.

Aztán újra megpróbált dolgozni.

A Fürkészőt ide az előtérbe kérem, a Triádot pedig pontosan középre.
Rogan ott ált a római Worldwide Galéria napfénnyel elárasztott csarnokában, és árgus 

szemmel  figyelte,  ahogy  Maggie  munkáit  rendezgetik.  A  szobrok  jól  harmonizáltak  az 
aranyozott rokokó háttérrel. A pilléreket és a tárlókat borító súlyos, vörös bársony - Maggie 
minden  bizonnyal  tiltakozott  volna  ellene  -  fönséges  hangulatot  árasztott,  épp  azt  a 
hangulatot, amelyet e különleges galéria közönsége elvárt és megszokott.

Rogan  az  órájára  pillantott,  és  mormogott  valamit.  Húsz  perc  múlva  már  egy 
tárgyaláson kellene lennie. Hát ez már nem fog menni, gondolta magában, miközben újabb 
utasítást adott.  Alaposan el fog késni. Ez már Maggie hatása. A lánynak sikerült alaposan 
tönkretennie Rogan híres időérzékét.

- Tizenöt perc múlva nyitunk - figyelmeztette a személyzetet.  - Jön néhány újságíró, 
gondoskodjanak róla, hogy mindegyikük kapjon a katalógusból.

Tekintetével  még utoljára végigpásztázta  a termet,  alaposan szemügyre véve minden 
egyes darabot, sőt még a bársonydrapériát is.

- Minden rendben van - állapította meg elégedetten.
Kilépett a ragyogó olasz napfénybe. A sofőrje már az utcán várta.
- Késésben vagyok, Carlo - süppedt kényelmesen az ülésbe, és elővette az aktatáskáját.
Carlo széles vigyorral lejjebb húzta a tányérsapkát a homlokán, és úgy helyezte ujjait a 

volánra, mint egy zongorista, mielőtt újabb tételbe kezd.
- Már nem sokáig, signore. Rogan legnagyobb megelégedésére, a sofőr máris kirontott a 

helyéről,  akár  egy ketrecéből  szabadult  tigris,  és  sorra előzte  meg a  többi  autóst,  kivívva 
dühödt haragjukat. A hátsó ülés sarkában meghúzódva, Rogan elmélyülten tanulmányozta a 
római részlegtől kapott jelentés számadatait.

Egész  jó  évet  zártak,  állapította  meg elégedetten.  Ha elmarad  is  a  nyolcvanas  évek 
csúcseredményeitől, azért nem a legrosszabb. Talán jobb is, hogy maguk mögött tudhatják azt 
az időszakot, amikor egy-egy festmény akár több százmillió fontért is elkelt. Amikor az árak 
ilyen magasra szöknek, a művészet maga gyakran visszaszorul, mindaddig, amíg a vevők egy-
egy festményben lélektelen aranytömböt kezdenek látni.
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Mindenesetre nyereséges évet zártak. Elég nyereséget termeltek ahhoz, gondolta Rogan, 
hogy talán megvalósíthatja régi tervét, és nyithat egy új galériát, amelyben csak ír művészek 
állítanának ki. Hosszú évek óta dédelgette magában ezt a gondolatot, és most talán valósággá 
válik az ötlet. Jobb későn, mint soha.

Egy nem túl nagy, otthonos kis galériára gondolt, melyben az apró tárgyaktól kezdve a 
festményekig, szobrokig minden kapható lenne, és amely áraival becsalogatná az embereket, 
és vásárlásra csábítaná.

Igen, most kedvező az időpont, ennél kedvezőbb nem is lehetne.
A kocsi csikorogva fékezett, szinte felágaskodott, mint egy paripa. Carlo sietve nyitotta 

ki Rogan előtt az ajtót.
- Pontosan érkezett, signore!
- Carlo, maga egy varázsló.

Rogan harminc percig tárgyalt a római részleg vezetőjével, azután igazgatósági ülésen 
vett  részt,  majd  rövid  interjúkat  adott,  hogy  egy  kis  reklámot  csapjon  a  Concannon-
kiállításnak.  Órákat  szentelt  annak,  hogy  áttekintse  az  esetleges  új  beszerzésekre  tett 
javaslatokat és megismerjen új művészeket.

Úgy tervezte,  hogy még aznap este  Velencébe  repül,  és  előkészíti  a  vándorkiállítás 
következő helyszínét.  Látván, hogy belefér az idejébe, nekiállt,  hogy lebonyolítson néhány 
dublini hívást.

- Joseph?
- Rogan, te vagy az? Mi van Rómában?
- Napsütés. Itt végeztem is. Legkésőbb hét körül már Velencében leszek. Ha lehet, még 

ma este beugrom a galériába. Az előkészítő tárgyalásokra csak holnap kerül sor.
- Itt van előttem a munkaprogramod. Ezek szerint egy hét múlva érkezel.
- Ha minden úgy alakul, ahogy képzelem, akkor még előbb is. Történt valami, amiről 

tudnom kell?
- Aiman járt nálunk. Kettőt átvettem az utcai rajzai közül. Egész jó kis képek.
- Jól tetted. Azt hiszem, az év első hónapjaiban talán többet is el tudunk adni majd a 

munkáiból.
- Igazán?
- Ha hazatértem, megbeszéljük a dolgot. Van még valami?
- Találkoztam a nagymamáddal és a barátjával, miután visszatértek Galwayből.
- Bevitted a galériába, ugye? - dünnyögte Rogan.
-  Szerette  volna  látni  Maggie  munkáit,  méltó  környezetben.  Nem mondom,  eredeti 

figura.
- Valóban az.
- És ha már Maggie-ről esett szó, hát a héten itt járt.
- Dublinban? Mit keresett ott?
- Nem mondta. Tudod, hogy olyan, mint a forgószél. Jön és megy. Még nekem sem 

sikerült beszélnem vele. Küldött egy újabb szállítmányt, azt hiszem, üzenetnek szánta. Neked.
- Üzenetnek? És mi az?
- Kék.
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- Kék üzenet?
- Nem, az üzenet csupán ez az egy szó: Kék. Csodálatos darab, finom és karcsú. Ha jól 

sejtem, neked értened kell, mit jelent ez az egész.
- Értem is - mosolygott magában, s megdörzsölte az orrnyergét. - Ez lesz Comte de 

Lorraine unokájának a nászajándéka. Kapcsolatba kell lépned vele!
-  Értettem.  Ja,  és  Maggie  keresett  téged  az  irodában,  és  otthon is.  Valamit  nagyon 

akarhatott.
-  Úgy  látszik.  -  Rogan  elgondolkodott,  aztán  hirtelen  döntött.  -  Joseph,  megtennél 

nekem egy szívességet? Hívd fel a velencei galériát, és mondd meg nekik, hogy csak néhány 
nap múlva érkezem.

- Szívesen. És tudhatnám az okát?
-  Majd  megtudod.  Add  át  üdvözletemet  Patriciának.  Egyébként  bármikor  elérhető 

vagyok.

Maggie  O’Malley  kocsmájában  ült,  ujjaival  türelmetlenül  dobolt  az  asztalon,  aztán 
sóhajtott egyet.

- Tim, adnál valamit ennem a sör mellé? Nem várhatok Murphyre egész délután üres 
gyomorral.

-  Örömmel.  Randevúd van vele?  -  vigyorgott  hunyorogva a  lányra O’Malley a  pult 
mögül.

- Ugyan! Ha Murphyvel randevúznék egy szép napon, akkor biztos lehetsz benne, hogy 
elment az eszem. Azt mondta, hogy valamit el kell intéznie a faluban, aztán itt találkozzunk. 
Mert hogy ez az édesanyja születésnapi ajándéka - bökött Maggie a mellette heverő dobozra.

- Te készítetted?
-  Igen.  És  ha  Murphy  nem  toppan  be,  mire  végzek  az  evéssel,  hát  akkor  majd 

szíveskedik eljönni érte.
-  Alice  Muldoon  -  szólalt  meg  David  Ryan,  aki  a  bárpultnál  üldögélve  pöfékelt  a 

cigarettájával - odalent lakik Killarneyben, nem?
- De igen - helyeselt Maggie. - Az elmúlt tíz évben végig ott élt. Nem sokat tudok róla. 

Ugye újra férjhez ment, miután Rory Muldoon lelépett?
- Igen - vette át a szót Tim, s közben kitöltött egy pohár Guinnesst. - Férjhez ment egy 

Collin Brennan nevű gazdag orvoshoz.
-  Az illető  Daniel  Brennan rokona -  fűzte  tovább a  szót egy másik törzsvendég, az 

ebédje fölött merengve. - Tudjátok, ő az, akinek fűszerboltja van Clarecastle-ban.
- Nem, nem - rázta a fejét Tim, s közben odavitte Maggie-nek az ételt. - Nem Daniel 

Brennan, hanem Bobby Brennan rokona.
- Szerintem ebben tévedsz - hadonászott David a cigarettacsikkével.
- Teszek rá két fontot.
- Áll az alku. Majd magát Murphyt kérdezzük meg.
- Ha ideér egyáltalán valamikor - morogta Maggie, és nekilátott az evésnek. - Biztos azt 

hiszitek, nincs jobb dolgom, mint itt üldögélni és malmozni.
- Ismertem egyszer egy Brennant - tért vissza a korábbi beszédtémához a pult végénél 

üldögélő öregember, majd szünetet tartott, és fújt egy lomha füstkarikát. - Frankie Brennan 
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bullybunioni volt, én is ott nőttem fel. Egyik éjjel sétált haza a kocsmából. - Az öreg megint 
elhallgatott egy füstkarika kedvéért. Eltelt kis idő, de senki sem szólt. Éppen egy történet volt 
születőben. - Szóval hazafelé ment, kicsit tántorgott, és hogy lerövidítse az utat, átvágott egy 
mezőn. Volt ott egy tündérdomb, ő meg részegségében keresztülmászott  rajta.  Nos, senki, 
akár részeg, akár józan, nem vitt volna véghez ekkora butaságot. Csakhogy Frankie Brennan 
valahogy  kimaradt,  amikor  az  észt  osztották,  így  a  tündérek  kénytelenek  voltak  móresre 
tanítani őt, ezért lehúzták róla az összes ruhát, miközben őkelme tántorogva sétált át a mezőn. 
És hazaért anyaszült meztelenül, csak a kalapja volt rajta. Meg a fél pár cipője. - Az öreg 
megint várt és mosolyogva nézett körbe. - A másik fél pár soha nem került elő.

Maggie  hálásan  felkacagott,  lábát  kényelmesen  feltette  a  mellette  lévő  székre.  Mit 
nekem Párizs és Róma, gondolta.  Pontosan ott  volt,  ahol lenni  akart.  Ebben a pillanatban 
Rogan  sétált  be  az  ajtón.  Megjelenése  fürkésző  és  elismerő  pillantásokat  váltott  ki  a 
jelenlévőkből. Nem volt gyakori O’Malley kocsmájában az ilyen jól öltözött vendég. Maggie, 
ajkához emelt korsóval, szinte kővé dermedt.

- Jó napot, uram. Szolgálhatok valami vel? - érdeklődött Tim.
-  Egy  Guinnest  kérek.  -  Rogan  nekitámasztotta  a  hátát  a  bárpultnak,  és  Maggie-re 

mosolygott, miközben Tim elkezdte csapolni a sört. - Szép jó napot, Margaret Mary.
- Hát te mit csinálsz itt?
- Láthatod, éppen sörözöm - csúsztatta át a pénzt a pulton mosolyogva Rogan. - Remek 

színben vagy.
- Úgy tudtam, Rómába utaztál.
- Voltam ott is. A kiállításod nagyon jól sikerült.
- Csak nem Rogan Sweeney? - tolta oda a korsót Tim Rogannek.
- Az lennék.
-  O’Malley,  Tim O’Malley  vagyok  -  felelte  a  kocsmáros,  majd  átnyúlva  a  pulton, 

megrázta Rogan kezét, és azonnal áradni kezdett belőle a szó. - Maggie apja jó barátom volt. 
Hálás lenne magának azért, amit a lányáért tesz. Hálás és büszke. Tudja, a feleségemmel egy 
füzetben gyűjtjük az új ságkivágásokat Maggie kiállításairól.

- Megígérhetem, hogy bőven lesz mit beleragasztani abba a füzetbe. És még sokáig.
- Ha azért  jöttél,  hogy megnézd, rnit csináltam az utóbbi időben, hát jobb, ha tőlem 

tudod, semmit. És nem is fogok, ha folyton a nyakamon lógsz - szólalt meg a lány.
-  Egyáltalán  nem  azért  jöttem  -  biccentett  Rogan  Tim  felé,  és  odasétált  Maggie 

asztalához.  Leült  mellé,  két  kezébe fogta az arcát  és megcsókolta.  Finoman és hosszan.  - 
Azért jöttem, hogy lássalak.

Maggie  nagy sóhajjal  engedte  ki  a  meglepetéstől  belészorult  levegőt.  Tim rosszalló 
pillantása  arra  késztette  a  kíváncsiskodókat,  hogy  másfelé  fordítsák  a  tekintetüket,  vagy 
legalább tegyenek úgy, mint akik nem látnak semmit.

- Hiányoztam, ugye?
- Alig dolgoztam valamit, amióta elmentél. - És mert nehéz volt ezt bevallania, Maggie 

zavarában  a  poharára  meredt.  -  Nekifogtam,  abbahagytam,  újra  nekifogtam,  megint  csak 
abbahagytam. Semmi sem sikerült úgy, ahogy szerettem volna. De egyáltalán nem bánom, 
amit éreztem. Egy cseppet sem.

- Miért, mit éreztél?
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- Azt, hogy mérhetetlenül hiányzol. Még Dublinba is elutaztam - emelte a tekintetét a 
férfira Maggie.

- Tudom - játszadozott Rogan a lány hajával. Mintha kissé megnőtt volna, állapította 
meg magában, és arra gondolt,  vajon milyen hosszú lehetett  ez a haj még azelőtt,  hogy a 
gazdája  nekiesett  az  ollóval.  -  Olyan  nehéz  volt  rászánnod  magad,  hogy  eljöjj  hozzám, 
Maggie?

- Igen. Olyan nehéz, mint bármi, amibe belefogtam. És ráadásul nem voltál ott.
- De most itt vagyok.
És tényleg. Maggie alig tudott megszólalni, olyan hevesen dobogott a szíve.
-  Szeretnék  elmondani  neked  néhány  dolgot.  Én… -  De nem mondta  tovább,  mert 

Murphy lépett be az ajtón. - Micsoda időzítés!
Murphy odabiccentett Timnek, aztán elindult Maggie felé.
- Látom, már megebédeltél. - Hanyag mozdulattal odahúzott egy széket, aztán bekapott 

egy sült krumplit Maggie tányérjáról. – Elhoztad? - kérdezte.
- El. De te aztán alaposan megvárakoztattál.
- Hisz még alig múlt egy óra. - Miközben tekintetével Rogant fürkészte, Murphy egy 

újabb krumpli után nyúlt. - Mr. Sweeney, ha nem tévedek?
- Igen, az vagyok.
- Az öltönye miatt gondoltam - magyarázkodott Murphy. - Maggie mesélte, hogy maga 

úgy  öltözik,  mintha  minden  nap  vasárnap  lenne.  Murphy  Muldoon  vagyok,  Maggie 
szomszédja.

Az  első  csók,  emlékezett  vissza  Rogan,  és  kezet  nyújtott  Murphynek.  A  két  férfi 
gyanakvóan fürkészte egymást.

- Örülök, hogy megismerhetem.
-  Én  is  -  dőlt  hátra  Murphy  a  székével,  még  mindig  Rogant  méregetve.  -  Azt  is 

mondhatnám, olyan, mintha a bátyja lennék Maggie-nek, minthogy nincs mellette férfi, aki 
vigyázna rá.

- Nincs is rá szükségem! - fakadt ki Maggie. Ha Murphy nem hagyja elég gyorsan abba 
a hintázást,  bizony kirúgta volna a széket alóla.  -  Köszönöm, de kiválóan tudok vigyázni 
magamra.

-  Nekem is  mindig  ezt  mondja  -  fordult  oda  Murphyhez  Rogan.  -  Egyébként  akár 
szüksége van rá, akár nincs, egy férfi azért akad.

A hím figyelmeztetése volt ez a másik hímnek. Murphy egy pillanatig eltűnődött, aztán 
csak ennyit mondott:

- Ez nagyszerű! - majd így folytatta: - Maggie, elhoztad, vagy nem?
- Mondtam már, hogy elhoztam. - A lány kissé idegesen hajolt le a dobozért, felemelte, 

és odatette az asztalra, kettejük közé. - Ha nem tisztelném annyira az anyádat, legszívesebben 
széttörném ezt a fejeden.

- Hálás lesz érte,  ha nem teszed. - Tim újabb sört tett  le az asztalra,  Murphy pedig 
felnyitotta a dobozt. - Hiszen ez csodálatos, Maggie! Hogy fog örülni az anyám, ha meglátja.

Rogan  egyet  értett  vele.  A halvány  rózsaszín  tál  olyan  finoman  hullámzott,  mintha 
vízből lett  volna.  Olyan vékony volt,  olyan törékeny, hogy tisztán átlátszott  rajta  Murphy 
keze.

- Kívánj a nevemben is boldog születésnapot neki!
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- Feltétlenül.  -  Murphy kérges ujjaival még egyszer végigsimította az üveget mielőtt 
visszacsomagolta volna a dobozba. - Ötven font, ugye ennyiben állapodtunk meg?

- Pontosan - nyújtotta felé a tenyerét Maggie. - Készpénzben!
Murphy kissé elbizonytalanodva vakarta meg a tarkóját.
- Egy kicsit sok egy olyan edényért, amelyikből még enni sem lehet. De anyám imádja 

az ilyen haszontalan dolgokat.
- Elég legyen a fecsegésből, vagy még többet kérek érte.
-  Ötven  font  -  csóválta  egyre  a  fejét  Murphy,  de  közben előkotorta  a  pénztárcáját. 

Kiszámolta  a  pénzt  és  odanyújtotta  Maggie-nek.  -  Tudod,  ennyiért  egy  egész  készletet 
vehettem volna neki. Vagy egy szép új serpenyőt.

- Azt aztán biztosan a fejedhez vágta volna. - Maggie elégedetten tette el a pénzt. - 
Nincs olyan nő a világon, aki a születésnapjára serpenyőt szeretne, az a férfi pedig, aki ezt 
nem tudja, megérdemli a sorsát.

-  Murphy -  emelkedett  fel  David  Ryan  a  székéről.  -  Ha  majd  végeztél,  szeretnénk 
valamit kérdezni tőled.

- Akkor pedig nincs mese, válaszolnom kell - emelte fel a sörét Murphy, majd felállt. - 
Tényleg elegáns az öltönye, Mr. Sweeney - vetette oda még búcsúzóul, és átsétált, a másik 
asztalhoz, hogy eldöntse, melyik Brennan fiú az igazi, és ki nyerte meg a fogadást.

- Ötven font? - dünnyögte Rogan, s a dobozra bökött, melyet Murphy ott hagyott az 
asztalon. - Hiszen mindketten jól tudjuk, hogy ez az üveg a hússzorosát is megéri.

- Na és! - tolta félre Maggie a művét, hogy biztonságban legyen. - Az én munkám, és 
annyit  kérek  érte,  amennyit  akarok.  Tudom,  hogy  a  szerződésben  ott  áll  az  az  átkozott 
záradék,  úgyhogy nyugodtan beperelhetsz  szerződésszegés  miatt,  de ezt  akkor  sem kapod 
meg. Szavamat adtam Murphynek, és meg is tartom. Persze levonhatod a nyavalyás huszonöt 
százalékodat, de ha egyszer valamire azt mondom, hogy az a barátomé…

- Nem szemrehányásnak szántam - fogta meg Rogan a lány ökölbe szorított kezét. - 
Ellenkezőleg, elismerésnek, hogy ilyen jó szíved van.

Maggie erre hatalmas sóhaj kíséretében fújta ki a levegőt.
- A papíron az áll, hogy minden munkám felett te rendelkezel.
- A papíron igen - helyeselt Rogan. - De feltételezem, hogy ezentúl is ki fogod játszani a 

megállapodásunkat,  és ezentúl is megajándékozod a barátaid,  amikor csak kedved tartja.  - 
Maggie olyan bűnbánó pillantást vetett rá, hogy a férfi elmosolyodott, s így folytatta: - Azt 
hiszem, a papírforma szerint egyszer-kétszer beperelhettelek volna az elmúlt hónapokban. De 
van egy jobb ötletem. Én nem vonom le a jutalékomat, te pedig készítesz a nagyanyámnak 
valami szép karácsonyi ajándékot.

Maggie bólintott és lesütötte a szemét.
- Ugye nem a pénz a lényeg, Rogan? Néha már azt gondolom, hogy igen, és magamat 

okolom azért, mert engedtem, hogy így legyen. Tudod, én egyáltalán nem vetem meg a pénzt. 
Nagyon is szeretem, és mindent szeretek, amit a pénz nyújt.

-  Nem  a  pénz  a  lényeg,  Maggie.  Nem  a  pezsgők,  a  kiállítások,  a  fogadások,  az 
újságcikkek. Ez mind csak körítés. A lényeg az, ami a te lkedben van, és mindazt, ami benned 
él, ott legbelül, átülteted a munkáidba, azokba a különlegesen egyedülálló, elképesztően szép 
üvegekbe.
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-  Nem tudom visszapergetni  az  időt.  Már  semmi  sem lehet  ugyanolyan,  mint  volt, 
mielőtt  megismertelek  -  nézett  Maggie  Roganre,  pillantásával  végigfürkészve  az  arcát, 
miközben a keze a férfi  meleg tenyerében pihent.  -  Nem vinnél  el  kocsikázni  egy kicsit? 
Valamit szeretnék megmutatni neked.

- Kint áll a kocsim, a biciklid már a csomagtartóban van.
- Gondolhattam volna - mosolyodott el Maggie.

A  levegőben  már  ott  lengedezett  az  őszi  szél  illata,  a  fák  káprázatos  színekben 
pompáztak,  Ők pedig Loop Head felé autóztak.  A keskeny úttól  távolabb learatott  mezők 
végtelenje  nyújtózott,  akár a tenger,  körös-körül ez a hatalmas,  mélyzöldben pompázó táj, 
amely  annyira  jellemző  Írországra.  Maggie  elnézte  a  fel-felbukkanó  kőpajtákat,  amelyek 
ugyanúgy  álltak  ott,  mint  öt  évvel  ezelőtt,  amikor  utoljára  járt  erre.  Mintha  semmi  sem 
változott  volna,  sem a  földek,  sem az  emberek,  akik  a  földeket  gondozzák.  És  gondozni 
fogják évek múltán is.

Amikor meghallotta a tenger morajlását, és arcát megcsapta a csípős, sós illatú szél, a 
szíve hevesebben kezdett dobogni. Szorosan behunyta a szemét, majd újra kinyitotta, és ott 
volt előtte a felirat:

AZ UTOLSÓ KOCSMA NEW YORKIG

Maggie, nem ugrunk át New Yorkba, hogy bedobjunk egy felest?
Amint megállt a kocsi, Maggie szótlanul kiszállt,  és arcát átengedte a hideg szélnek. 

Közben Rogan keze után nyúlt, majd szorosan egymásba kapaszkodva együtt sétáltak le a 
kitaposott ösvényen át a tengerhez.

Az  örök  harc  most  is  dúlt,  a  hullámok  éktelen  robajt  és  sistergést  visszhangozva 
csapódtak  neki  a  szikláknak.  Hatalmas  ködgomolyag áramlott  fölöttük,  az  ég  és  a  tenger 
egymásba folyt, olyan volt az egész, mint egy óriás szürke csésze.

- Már vagy öt éve, hogy itt jártam. Nem gondoltam volna, hogy még egyszer eljövök 
majd, és itt állok ugyanezen a helyen. - Bárcsak enyhülne a szívében az a fájdalmas érzés, 
legalább egy kicsit enyhülne, szorította össze az ajkát Maggie, aztán folytatta: - Itt halt meg az 
apám. Csak ketten voltunk. Tél volt, még hidegebb, mint most, de ő nagyon szerette ezt a 
helyet,  azt  hiszem,  minden  más  helynél  jobban  szerette.  Azon a  napon  sikerült  eladnom 
néhány munkámat egy kereskedőnek Ennisben, azt ünnepeltük meg O’Malley kocsmájában.

-  Egyedül  voltál  vele?  -  hasított  Roganbe  a  rémület.  Magához  ölelte  Maggie-t  és 
szorosan tartotta a karjában. - Sajnálom, Maggie, igazán sajnálom.

Maggie Rogan kabátjának puha szövetébe fúrta az arcát, és lehunyt szemmel magába 
szívta a férfi illatát.

-  Maeve-ról  meg  a  házasságukról  beszélgettünk.  Soha  nem értettem,  miért  él  még 
mindig  anyámmal.  Talán  nem is  fogom megérteni  soha.  De volt  apámban valami  örökös 
sóvárgás, és ezt, bármi volt is, mindkettőnkbe átörökítette. Én is ugyanezt a sóvárgást érzem 
valami után, de nekem megvan az esélyem, hogy megragadjam azt a valamit.

Maggie elhúzódott a férfitól és a szemébe nézett.
- Van nálam egy kis meglepetés számodra. - Ezzel elővett a zsebéből egy üvegcseppet 

és a tenyerére fektetve Rogan felé nyújtotta.
- Olyan, mint egy könnycsepp.
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- Igen. - Maggie megvárta míg Rogan a fény felé tartja és figyelmesen megvizsgálja az 
üveget.

A férfi hüvelykujjával megdörzsölte a sima felületet.
- A könnyeidet ajándékozod nekem, Maggie?
- Meglehet - vett elő a zsebéből még egyet a lány. - A forró üveget a hideg vízbe kell 

cseppenteni. Van úgy, hogy néhány azonnal szilánkokra pattan, de a legtöbb olyan lesz, mint 
ez.  Kemény.  -  Maggie  leguggolt,  kinézett  magának  egy  sziklát,  és  Rogan  legnagyobb 
ámulatára  hozzácsapta  az  üveget.  -  Olyan kemény,  hogy kalapáccsal  se  lehet  széttörni.  - 
Felkelt, kezében a sértetlen könnycseppel. - Látod, teljesen ép. De ezen a végén, ahol ilyen 
keskeny, elég csak egy kicsit megdörzsölni. - Két ujja közé fogta az üveg elkeskenyedő végét 
és porrá morzsolta. - Látod, ennyi az egész! Mintha nem is lett volna.

- A könnyek a szívünkből fakadnak - szólalt meg Rogan. - És sohasem szabad durván 
bánni velük. Én soha nem fogom bántani a te könnyeidet, és te se bántsd az enyémeket.

- Hát persze - sóhajtott fel Maggie. - Mégis pontosan ezt tesszük, Rogan. Hiszen olyan 
különbözőek vagyunk, mint a jéghideg víz és a forró üveg.

- Talán ebből is születhet valami nagyon erős.
- Igen, én is úgy érzem. Bár azért kíváncsi lennék, mennyi ideig bírnád ki nálam Clare-

ben, vagy én a te személyzettől hemzsegő dublini palotádban.
-  Megállapodhatnánk  valahol  félúton  -  fürkészte  Rogan  Maggie  mosolygó  arcát.  - 

Nekem  már  többször  is  megfordult  a  fejemben.  Minden  csak  megállapodás  és 
kompromisszum kérdése.

- Még ilyenkor is kibújik belőled az üzletember. 
Rogan elengedte a füle mellett a csípős megjegyzést.
-  Azt  tervezem,  nyitok  egy  galériát  Clare-ben,  hogy  felhívjam  a  figyelmet  az  ír 

művészekre.
-  Clare-ben? -  csodálkozott  Maggie,  s  hátrasimította  szélborzolta  haját.  -  Lenne egy 

Worldwide Galéria itt, Clare-ben? Megtennéd értem?
- Meg. De attól tartok, egyáltalán nem illet meg a dicsfény, mellyel övezel, hiszen a 

gondolat már réges-rég megfordult a fejemben, jóval azelőtt, hogy találkoztunk. Az ötletnek 
tehát semmi köze hozzád, a helynek viszont annál inkább. Jobban mondva, hozzánk. - Egyre 
erősebben fújt a szél, Rogan közelebb lépett a lányhoz és begombolta a kabátját. - Azt hiszem, 
képes  lennék  az  év  egyik  felét  egy  vidéki  birtokon  tölteni,  mint  ahogy  alighanem  te  is 
elviselnéd a személyzetet az év másik felében.

- Látom, már mindent kigondoltál.
- Igen, így van. Természetesen vannak részletek, melyekben megegyezhetünk. - Rogan 

még egyszer  szemügyre  vette  az  üvegcseppet,  majd  a  zsebébe  csúsztatta.  -  De azért  van 
valami, amiből nem engedek, Maggie.

- Mégpedig?
- A kizárólagosság az. Ezúttal házassági szerződés formájában, mely egész életre szól, 

mindenféle záradék nélkül.
A lány szívét erre mintha vasmarok szorította volna össze.
- Magával aztán nehéz alkut kötni, Mr. Sweeney.
- Azt meghiszem.
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Maggie  tekintete  ismét  a  tengerre  tévedt.  A  hullámok  szakadatlanul  ostromolták  a 
hegyes sziklákat, az ezüstös tajték szinte elvarázsolta őket.

- Én boldog voltam egyedül - mondta csöndesen a lány. - Aztán boldogtalan lettem 
nélküled.  Sohasem akartam  senkitől  függeni,  senkit  annyira  szeretni,  hogy  boldogtalanná 
tehessen. De én most már hozzád tartozom, Rogan. - Gyöngéden az arcára simította a férfi 
kezét. - És szeretlek.

Rogant forróság öntötte el az édes szavak hallatán. Ujjait Maggie ajkára csúsztatta.
- Tudom - suttogta.
Maggie szíve körül hirtelen megszűnt a szorítás.
- Tudod?! - kiáltott  kacagva, és megrázta a fejét.  -  Remek érzés lehet,  ha valakinek 

mindig igaza van.
- Soha nem éreztem még ennyire kellemesnek - felelte a férfi, majd a karjába kapta a 

lányt, szorosan magához ölelte, és ajkuk összeforrt. Ekkor hihetetlen erővel söpört végig a 
parton a szél, s a levegő megtelt a tenger sós illatával. - Ha képes vagyok boldogtalanná tenni 
téged, Maggie, akkor boldoggá is tehetlek.

Maggie szorosan átölelte Rogant.
-  Ha te  nem,  hát  majd  én  pokollá  teszem az  életedet.  Erre  megesküszöm.  Istenem, 

mennyire nem akartam soha feleség lenni!
- Az én feleségem leszel, és boldog leszel velem.
- Igen, a feleséged leszek - tartotta oda az arcát Maggie a szélnek. - És boldog leszek 

veled.
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