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Prológus
Fordította: Crystal

Sok olyan szabály van, amelyet egy pap nem szeghet meg.
Egy pap nem nősülhet.
Egy pap nem hagyhatja el a nyáját.
Egy pap nem sértheti meg az egyházközösség által belé vetett hitet.
Szabályok, amelyek nyilvánvalóak. Szabályok, amelyekre gondolok,
miközben összecsomózom az övem. Szabályok, amelyekre felesküdtem,
amíg csak élek, miközben felveszem a miseruhát és megigazítom a
stóláját.
Mindig jó voltam a szabályok betartásában.
Amíg ő nem jött.
A nevem Tyler Anselm Bell. Huszonkilenc éves vagyok. Főiskolai
diplomám

van

klasszikus

nyelvekből

és

mesterképesítésem

hittudományból. Három éve vagyok a közösségem tagja, mióta
felszenteltek és szeretem ezt a helyet.
Néhány hónappal ezelőtt megtörtem a nőtlenségi fogadalmam a saját
egyházam oltárán, és Isten segítsen, de újra megtenném.
Pap vagyok és ez az én gyónásom.

Első
fejezet
Fordította: Crystal

Nem titok, hogy a bűnbocsánat kérése a legkevésbé népszerű szentség.
Több elméletem is van az okára: büszkeség, kényelmetlenség,
veszteség, vagy a lelki függetlenség elvesztése. De jelen nézetem
szerint mindez csak a kibaszott fülkében jelentett valamit.
Utáltam attól a pillanattól kezdve, hogy megláttam, régimódi és
ormótlan, még a II. Vatikán előtti sötét napokból származik. Kansas
Cityben, ahol felnőttem a gyóntatófülke tiszta volt és világos, ízléses és
kényelmes székekkel, magas ablakokkal, amik a plébánia kertjére
nyíltak.
Ez a fülke az ellentéte volt annak – szűk és hivatalos, sötét fából és
szükségtelen öntőmintákkal. Nem vagyok klausztrofóbiás, de ebben a
fülkében még az is válhat belőlem. Összeteszem a kezem és hálát adok
Istennek a legutolsó adománygyűjtés sikeréért. Még tízezer dollár és fel
tudnánk újítani a Missouriban levő Weston-i St. Margaret-et, valami
olyanná, ami már hasonlít egy modern templomhoz. Nem lesz többé
értéktelen faburkolat utánzat az előcsarnokban. Nem lesz több vörös
szőnyeg – bár alkalmas arra, hogy elrejtse a borfoltokat, de szörnyű a
hangulata. Lennének helyette ablakok, fény és modernség. Ehhez az
egyházközösséghez rendeltek a fájdalmas múltja miatt… és az enyém
miatt. Túllépni ezen többre volt szükség, mint egy ráncfelvarrásra az
épületen, de meg akartam mutatni a híveknek, hogy a templom képes
változásra. Növekedésre. A jövőbe lépni.

– Bűnbánatot kell gyakorolnom, atyám?
Sodródtam. Egyike a hibáimnak. Naponta imádkoztam azért, hogy
megváltozzam (amikor eszembe jutott.)
– Nem hiszem, hogy szükséges – mondtam. Annak ellenére, hogy
nem sokat láttam a díszes rostán át, megismertem a bűnbánómat, amint
belépett a fülkébe. Rowan Murphy, középkorú matematikatanár és
rajong a rendőrségi frekvencia figyelésért. Ő volt az egyetlen megbízható
bűnbánóm a hónap folyamán, és a bűnei között szerepelt az irigység (az
igazgató másnak adta a matematika tanári kinevezést) és a tisztátlan
gondolatok (az edzőtermi recepciós iránt Platte Cityben.) Bár tudtam,
hogy néhány klérus követi a régi módszereket, de én nem voltam „mondj
két

Üdvözlégy

Máriát

és

hívj

reggel”

típus.

Rowan

bűnei

a

nyugtalanságból és a stagnálásból fakadtak, és nincs az a rózsafüzér
morzsolgatás, ami változtatna ezen, ha nem foglalkozik a kiváltó okkal.
Tudom, mert én is ezen a ponton voltam.
Eltekintve ezektől, tényleg kedveltem Rowant. Vicces volt, ravasz, és
az a fajta fickó, aki meghívná az autóstopposokat, hogy aludjanak a
kanapéján, aztán másnap reggel meggyőződne róla, hogy étellel
telepakolt hátizsákkal és új takaróval távozott-e. Boldognak és olyannak
akartam látni, aki megtalálta a helyét. Azt akartam, hogy azt a sok
nagyszerű dolgot egy jobb élet felépítésébe fektesse.
– Nem kell vezekelni, de van egy feladatom – mondtam. – Gondolj az
életedre. Erős hited van, de nem tartasz semmilyen irányba. Az
egyházon kívül, milyen szenvedély van az életedben? Miért kelsz ki
reggel az ágyból? Milyen cselekedetek és gondolatok adnak értelmet
egy napodnak?
Rowan nem válaszolt, de hallottam, ahogy lélegzik. Gondolkodik.
Egy utolsó ima és áldás után Rowan a délután fennmaradó részére
visszament az iskolába. Ha az ebédszünetnek vége volt, az a gyóntatási

időm végét is jelentette. Ellenőriztem a telefonomat, és ki akartam nyitni
az ajtót, amikor hallottam, hogy a fülke ajtaja mellettem kinyílik. Valaki
letelepedett, visszaültem és elnyomtam a sóhajom. Szabad délutánom
volt ma, ami ritka alkalom, és már alig vártam. Rowanen kívül senki nem
jött gyónni. Senki. Talán egy napon, korán el tudok menni korcsolyázni,
és kihasználni a jó időt.
Koncentrálj, parancsoltam magamra.
Valaki megköszörülte a torkát. Egy nő.
– Én, ööö… Soha nem csináltam ilyet azelőtt. – A hangja halk és
csábító volt, olyan, mint a tündöklő holdfény.
– Ah. – Mosolyogtam. – Egy kezdő.
Ettől kis nevethetnékem támadt.
– Igen, gondolom, az vagyok. Csak filmekben láttam ilyet. Most kell
mondanom, hogy „Bocsáss meg Atyám, mert vétkeztem?”
– Majdnem. Először is keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú, és a
Szentlélek nevében… – Hallottam, ahogy megismételte utánam a
szavakat. – Most mondd meg, mikor volt az utolsó gyónásod...
– Soha – mondta. Fiatalnak hallatszott, de nem túl fiatalnak.
Korombelinek, vagy kicsit fiatalabbnak. A hangja a zajtalan város hangját
hozta magával, nem azt a megszokott tájszólást, amit néha hallottam a
vidéki Missouri környékéről. – Én, öhm… Megláttam a templomot,
amikor az utca túloldalán lévő borászatnál voltam. És azt akartam… nos,
van néhány dolog, ami zavar. Soha nem voltam különösebben vallásos,
de azt gondoltam, hogy talán… – Elhallgatott egy pillanatra, majd
beszívta a levegőt. – Hülyeség volt. Mennem kellene. – Hallottam, hogy
feláll.
– Állj – mondtam magamat is meglepve. Soha nem adtam ki efféle
parancsot. Nos, eddig.
Koncentrálj.

Visszaült, és hallottam, hogy a táskáját babrálja.
– Nem volt hülyeség – mondtam szelídebb hangon. – Nem foglaltuk
szerződésbe. Nem ígérted meg, hogy az életed hátra lévő részében
minden héten eljössz a misére. Ez egy olyan hely, ahol meghallgattatnak
a szavaid. Általam… Isten által… vagy saját magad által. Azért vagy itt,
mert kerested ezt a pillanatot, és én megadhatom neked. Szóval kérlek.
Maradj.
Hosszan

kifújta

a

levegőt.

–

Én

csak…

a

dolgokat,

amik

nyomasztanak, nem tudom, hogy el kellene-e másnak mondanom.
Legkevésbé magának.
– Mert férfi vagyok? Komfortosabban éreznéd magad, ha egy női
lelkipásztorral beszélnél előttem?
– Nem, nem azért, mert férfi. – Kihallottam a mosolygást a hangjából.
– Hanem, mert pap.
Úgy döntöttem, találgatásba kezdek. – A dolgok, amik nyomasztanak,
testi természetűek?
– Testi. – Nevetett, ami egy suttogásszerű, gazdag zenének hatott.
Hirtelen azt vettem észre, hogy azon töprengek, hogy nézhet ki – vajon
világos bőrű, vagy napbarnított, gömbölyded vagy karcsú, az ajkai vajon
puhák vagy teltek?
Nem. Összpontosítanom kell. És nem hagyhatom, hogy az hangjától
sokkal inkább férfinak érezzem magam, mint papnak.
– Testi – ismételte meg. – Ez nagyon elegánsan hangzik.
– Olyan közönséges is lehetsz, amennyire csak akarsz. Emiatt nem
kell kényelmetlenül érezned magad.
– Az elválasztó rács segít – ismerte be. – Könnyebb, hogy nem látom,
tudja, a palástot meg ezeket, amíg beszélek.
Nevettem. – Tudod, hogy nem mindig hordunk palástot.
– Ó. Nos, így képzeltem magam elé. Akkor mit visel?

– Egy hosszú ujjú fekete inget, fehér gallérral. Tudod milyen az. Mint,
amit a TV-ben látsz. És farmert.
– Farmert?
– Megdöbbentő?
Hallottam, ahogy a fülke oldalának dől. – Egy kicsit. Mintha igazi
ember lenne.
– Csak hétköznap, kilenc és öt óra között.
– Jó. Örülök, hogy nem temették el ebbe a fülkébe a hét minden
napjára.
– Megpróbálták már. Túl sok lenne a kondenzáció. – Szünetet
tartottam. – Ha ez segít, általában nadrágot hordok.
– Ez sokkal inkább paphoz illőnek hallatszik. – Hosszan hallgatott. –
Mi van ha… Ismert valaha olyan embereket, akik valóban rossz dolgokat
tettek?
Megfontoltam a válaszomat. – Mindannyian bűnösök vagyunk Isten
szemében. Még én is. A lényeg, hogy ne érezd magad bűnösnek, vagy
kategorizáld a bűnöd nagyságát, de…
– Hagyjuk ez a papneveldei lószart – mondta élesen. – Egy igazi
kérdést tettem fel. Valami rosszat tettem. Nagyon rosszat. És nem
tudom, hogy most mi lesz.
A hangja elcsuklott az utolsó szavaknál, és mióta felszenteltek első
alkalommal éreztem vágyat, hogy a fülke másik felébe menjek, és a
karjaimba vonjam a bűnbánót. Ami lehetséges lett volna egy modern
gyóntató fülkében, de talán riasztó és kínos ebben az ősi halálfülkében.
A hangjából igazi fájdalom, bizonytalanság és zavartság hallatszott ki.
Azt akartam, hogy jobb legyen neki.
– Tudnom kell, hogy minden rendben lesz – folytatta csendesen. –
Hogy képes leszek együtt élni önmagammal.

Éles szúrást éreztem a mellkasomban. Hányszor suttogtam hasonló
szavakat a paplak mennyezetének, éberen feküdve az ágyban, és
összezavarodva a gondolataimtól, hogy milyen életem lehetett volna?
Tudnom kell, hogy minden rendben lesz.
De nem mindannyiunknak? Nem ez volt a ki nem mondott kiáltása a
megtört lelkeinknek?
Amikor

újra

megszólaltam,

nem

terheltem

a

szokásos

megnyugtatással vagy a lelki közhelyekkel. Helyette őszintén azt
mondtam: – Nem tudom, hogy minden rendben lesz-e. Talán nem. Talán
úgy gondolod most, hogy ez a mélypont, de egy nap felnézel és rájössz,
hogy minden még rosszabb lett. – Lenéztem a kezeimre, a kezekre,
amik lerángatták a nővérem a kötélről, amire felakasztotta magát a
szüleink garázsában. – Ilyen magabiztossággal, lehet, hogy arra se
lennél képes, hogy felkelj reggel az ágyból. Lehet, hogy sosem jön el az
a pillanat, hogy minden rendben van. Amit tenni tudsz, hogy megtaláld
az új egyensúlyt, egy új kezdetet. Találd meg, amit szeretsz az
életedben, bármi is az, és kapaszkodj bele szorosan. Egy napon a
dolgok kevésbé lesznek szürkék, kevésbé lesznek fakóak. Egy nap
rájössz, hogy újra van életed. Egy olyan élet, ami boldoggá tesz.
Hallottam, ahogy rövideket és mélyeket lélegzik, mintha próbálna nem
sírni.
– Én… köszönöm – mondta. – Köszönöm.
Kétség sem fért hozzá, hogy sír. Hallottam, hogy kihúzott zsebkendőt
a dobozból, amit pont erre a célra tettünk a fülkébe. Csak a homályos
körvonalát láttam az üvegen keresztül, de fényes fekete hajat és fehér,
sápadt arcbőrt láttam.
Egy hitvány és szörnyű részem még mindig hallani akarta a
vallomását, de nem azért, hogy megfelelő tanácsadásba részesítsem és

megnyugtassam, hanem hogy megtudjam milyen bűnös tetteket követett
el ez a lány, amiért bocsánatért esedezik.
Istenem, meg akartam érinteni.
Mi a fasz baj van velem? Ilyen intenzitással nem akartam három éve
nőt. És még csak az arcát se láttam. Még a nevét se tudom.
– Mennem kellene – ismételte a korábbi szavait. – Köszönöm, amiket
mondott. Ez… Nyugtalanítóan pontos volt. Köszönöm.
– Várj… – mondtam, de a fülke ajtaja kinyílt és elment.

A rejtélyes bűnbánómon gondolkodtam egész nap. Rá gondoltam,
miközben a vasárnapi szentbeszédemet készítettem elő a misére. Rá
gondoltam, ahogy a férfiaknak tartott bibliaórát levezettem, és rá
gondoltam az esti imádságom alatt is. A sötét hajára gondoltam, és a
rekedt hangjára. Volt valami benne… de mi? Nem mintha hulla lettem
volna, mióta palástot hordok – még mindig nagyon is férfi voltam. Egy
férfi, aki nagyon sokat dugott, mielőtt meghallotta az Úr hívó szavát.
Természetesen észrevettem a nőket, de már elég ügyesen tereltem el
a gondolataim a szexualitásról. A cölibátus egy elég ellentmondásos
téma lett a klérusban az utóbbi években, de én kitartottam mellette.
Különösen annak fényében, ami a nővéremmel történt. És ami az
egyházközösséggel történt, mielőtt jöttem.
Kiemelkedően fontos volt, hogy én legyek az önuralom mintaképe.
Hogy én legyek az a pap, aki bizalmat sugároz. És ez azt foglalta
magába,

hogy

nagyon

körültekintő

kellett

legyek

a

kérdésekben, legyenek azok nyilvánosak vagy magánjellegűek.

szexuális

Tehát

annak

ellenére,

hogy

egész

nap

a

rekedt

nevetése

visszhangzott a fülemben, határozottan és tudatosan elnyomtam a
hangja emlékét, és folytattam a kötelességeimet, az egyetlen kivétel az
volt, hogy egy vagy két imával többet mondtam el, azért a nőért, aki
bocsánatért esedezett. Tudnom kell, hogy minden rendben lesz.
Reméltem, hogy bárhol is van, Isten vele van és vigasztalja, ahogy
annyi alkalommal engem is vigasztalt.
Az öklömbe szorított rózsafüzérrel aludtam el, mintha egy amulett
lenne, hogy elkerüljenek a nem kívánt gondolatok.

A kicsi és elavult plébániámon általában egy vagy két temetés volt
havonta, négy-öt esküvő évente, és mise minden nap, de vasárnap
többször is. Háromszor egy héten bibliaórát tartottam, hetente egyszer
az ifjúsági csoportot segítem, és csütörtököt kivéve minden nap
fogadóórát tartok az egyházközösséghez tartozó embereknek. Minden
reggel lefutok pár mérföldet, majd elolvasok ötven oldalt bármiből, ami
nem kapcsolódik az egyházhoz vagy a valláshoz.
Ó, és sok időt töltök a Walking Dead fórumon. Túl sok időt. Tegnap
éjszaka hajnali kettőig vitatkoztam néhány kockával, hogy vajon meg
lehet-e ölni egy zombit egy másik zombi gerincoszlopával.
Amit nyilvánvalóan nem tehetsz, számításba véve az elporladt
csontokat.
A lényeg, hogy bár szent ember voltam egy álmos középnyugati
kisvárosban, meglehetősen elfoglalt voltam, szóval megbocsátható, hogy

meglepődtem,

amikor

a

következő

héten

a

nő

visszatért

a

gyóntatószékemhez.
Rowan épp távozott, és épp én is fel akartam állni és elmenni, amikor
hallottam az ajtót nyílni és belépni valakit a másik fülkébe. Azt
gondoltam, hogy talán megint Rowan – nem az le lett volna az első
alkalom, hogy visszafordult, mert eszébe jutott pár új alantas bűne, amit
elfelejtett elmondani nekem.
De nem. Egy rekedtes, ismerős hang volt, ugyanaz a hang, aki miatt
múlt héten több imát mondtam el.
– Megint én vagyok – mondta a nő ideges nevetéssel. – Őőő, a nemkatolikus?
A hangom mélyebb volt, mint ahogy szántam, sokkal nyersebb. Olyan
hangszín, amelyet rég használtam nővel.
– Emlékszem rád.
– Ó – mondta. Kicsit meglepettnek hangzott, mintha igazából nem
számított volna rá, hogy emlékszem rá. – Jó. Azt hiszem.
Egy kicsit elmozdult, és a rácson át felsejlett a nő – sötét haj, világos
bőr, és vörös rúzs.
Öntudatlanul én is mozdultam, és a testem hirtelen mindennek
tudatában volt. A személyre szabott nadrágnak (ajándék az üzletember
testvéreimtől), a kemény fapadnak, és a gallérnak, ami hirtelen szűk lett,
túl szűk.
– Maga Bell atya, igaz? – kérdezte.
– Én vagyok.
– Láttam a képét a honlapon. Múlt hét után gondoltam, hogy talán
könnyebb lenne, ha tudom hogy hívják és hogy néz ki. Tudja, jobban
szeretek emberrel beszélni, mint egy falnak.
– És könnyebb?

Habozott. – Nem igazán. – Nem körülményeskedett, én pedig nem
akartam nyomást gyakorolni rá, főleg mert próbáltam távol tartani a
gondolataimat a valószínűtlen vágyaknak, amik az agyamba csődültek.
Nem, nem kérdezed meg a nevét.
Nem, nem nyitod ki az ajtót, hogy lásd, hogy néz ki.
Nem, nem kéred meg, hogy csak a testi bűneiről beszéljen.
– Készen állsz? – kérdeztem, és próbáltam visszairányítani a
gondolataimat a vallomáshoz.
Kövesd a forgatókönyvet, Tyler.
– Igen – suttogta. – Készen állok.
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Szóval van ez a munkám. Vagyis mondhatom, hogy volt az a munkám,
mert most valami más van, de egy hónappal ezelőttig olyan helyen
dolgoztam, amely tekinthető… bűnösnek. Azt hiszem ez a helyes szó,
bár soha nem éreztem bűnösnek magamat, miközben ott dolgoztam.
Azon gondolkodna, hogy akkor miért is vagyok itt – és valamilyen szinten
ez jogos –, de ez többről szól, mint hogy úgy érzem, hogy meg kell
gyónnom valakinek, mivel nem érzem úgy, hogy meg kellene vallanom.
Van ennek értelme? Mintha rettenetesen kellene magam éreznem attól,
amit csináltam, és ahogy pénzt kerestem, de legkevésbé sem érzem
rettenetesnek, és tudom, hogy ez valamilyen módon helytelen.
Nem vagyok prostituált, ha ezen tűnődik.
Tudja mi miatt kellene bűntudatot éreznem? A ténytől, hogy
mindenkinek csak vesztegetem az idejét és a pénzét. Különösen a
szüleimét, de még a magáét is, egy idegent, feltartom, és arra
kényszerítem, hogy meghallgassa az elcseszett dolgaimat és ez által
vesztegetem

az

idejét

és

az

egyház

pénzét.

Látja?

Mindent

tönkreteszek, bárhova is megyek.
A probléma részben az, hogy van egy részem, amim mindig is
megvolt, vagy talán nem is rész, hanem réteg, mint a fák évgyűrűi. És
bárhova megyek, bármit csinálok, velem van. Nem illeszkedtem bele a
newporti régi életembe, majd az új életembe se Kansas Citybe, és most

jövök rá, hogy ha nem illeszkedek be sehol, akkor az mit jelent? Azt
jelenti, hogy sehova se tudok? Az a rendeltetésem, hogy egyedül legyek,
és megvetve, mert a démonjaim követnek?
A vicces az, hogy úgy érzem, mintha lenne egy másik életem, egy
árnyékvilág, ahol az a démon azt csinál, amit akar és én hagyom, hogy
felemésszen engem. És én fizetem meg az árát. Olyan, mintha az
univerzum – vagy Isten –, azt mondaná, hogy járhatom a saját utam, és
az lehetek, aki akarok, de az önbecsülésem és függetlenségem árán.
Ám mi lenne az ára ennek az útnak? Elmenekültem egy kis városba, és
egy olyan munkával töltöm a nappalokat, ami nem érdekel, aztán az
éjszakákat is egyedül? Van önbecsülésem is, és jó cselekedeteim is, de
engedje meg Atyám, hogy azt mondjam, a jó cselekedetek nem
melegítenek éjszakánként, és tele vagyok kétségbeeséssel, mert nem
lehet egyszerre mindkettő, és én mindkettőt akarom.
De úgy neveltek, hogy az egyikre pazarlásként, a másikra meg
undormányként tekintsek, és bármilyen keményen is próbálkozom, nem
tudok nem úgy érezni, mintha “Poppy Danforth” eggyé vált volna a
szeméttel

és

az

undorral,

noha

mindent

megtettem,

hogy

megszabaduljak ettől az érzéstől…
– Talán folytathatnánk jövő héten.
A lány ezután sokáig csendben volt, a légzése akadozó volt. Nem
kellett látnom őt ahhoz, hogy tudjam, próbál nem szétesni, és ha egy
modern gyóntatófülkében lettünk volna, akkor megfoghattam volna a
kezét, megérinthettem volna a vállát, vagy valami. De itt nem tudtam a
szavaimon kívül mással vigasztalni, és éreztem, hogy már túl van azon,
hogy magába szívja a vigasztaló szavaimat.
– Ó. Oké. Én… túl sokáig időztem? Sajnálom, nem igazán ismerem a
szabályokat.

– Egyáltalán nem – mondtam lágyan. – Szerintem jó, ha kicsiben
kezdjük, nem gondolod?
– Igen – mormolta. Hallottam, hogy összeszedi a dolgait és kinyitja az
ajtót, miközben beszélt. – Igen, gondolom igaza van. Kell vezekelnem,
vagy valami? Amikor rákerestem a google-ban múlt héten a gyónásra,
azt írta, hogy néha kell bűnbánatot gyakorolni, mint például elmondani
egy Üdvözlégy Máriát vagy valamit.
Miközben magammal vitatkoztam, én is kiléptem a fülkéből, és épp
arra gondoltam, hogy mennyivel könnyebb lenne elmagyarázni a
vezeklés és a bűnbánat közti különbséget szemtől szembe, mint ezen a
hülye rácson keresztül, de aztán ledermedtem.
A hangja szexi volt. A nevetése még szexibb. De egyik sem közelíti
meg őt magát.
Hosszú, majdnem fekete haja volt, fehér bőre, ami kiemelte az
élénkvörös rúzsát. Arca finom volt, szép arcéllel, és nagy szemekkel, az
a fajta arca volt, amik a magazinok címlapjáról szoktak visszanézni ránk.
De a szája vonzott leginkább, a buja ajkai enyhén szétnyíltak, így láttam,
hogy a két első foga kicsivel hosszabb, mint a többi, és ez a
tökéletlenség valamilyen okból még szexibbé tette.
És mielőtt leállíthattam volna magam, arra gondoltam, hogy a
szájában akarom tudni a farkam.
Azt akarom, hogy a nevem kiabálja.
Azt akarom…
A templom eleje felé néztem, a feszület irányába.
Segíts – imádkoztam csendesen. – Ez valami próbatétel?
– Bell atya? – kérdezte.
Vettem egy mély lélegzetet, és elmondtam még egy gyors imát,
amiatt, hogy nem vette észre, hogy megbabonáztak az ajkai… vagy
hogy a gyapjúnadrág, amit viseltem hirtelen túl szűk lett.

– Nincs szükség most vezeklésre. Valójában azt gondolom az, hogy
visszajöttél beszélgetni, már egy kis bűnbánattal felér, nem gondolod?
Egy kis mosolyra húzódott a szája, és addig akartam csókolni azt a
mosolyt, míg hozzám nem simul és könyörögni nem kezd, hogy tegyem
magamévá.
Szent szar, Tyler. Mi a fasz van?
Elmondtam magamban egy Üdvözlégy Máriát, miközben megigazította
a táskáját a vállán.
– Szóval talán jövő héten látom újra?
A francba. Valóban meg tudnám ezt újra tenni hét nap múlva? És
akkor

újra

a

szavaira
én

gondoltam,

zavarodottsággal,

és

újra

megnyugtassam.

Valamilyen

tele

késztetést
békét

voltak

fájdalommal

éreztem

nyújtsak

és

arra,

hogy

számára,

egy

reménysugarat, egy szikrát, amit magával vihetne, és egy új, tartalmas
életet építhetne fel belőle.
– Természetesen. Már alig várom, Poppy. – Nem akartam kimondani a
nevét, de már késő volt, és azon a hangon mondtam ki, amit már nem
használok, de régebben erre a hangra a nők letérdeltek, és anélkül, hogy
kérlek-en kívül bármi mást mondtam volna az övcsatomért nyúltak.
Egyenesen a farkamra nézett. A szemei nagyra nyíltak, a pupillája
kitágult és hevesen dobogott a pulzusa a nyakán. Nem csak az én
testem reagált őrülten az övére, hanem őt is épp annyira hatalmába
kerítette az enyém.
És valahogy minden rosszabb lett, mert csak a kevéske önkontrollom
akadályozott meg abban, hogy ráhajlítsam a padra, és elverjem azt a
fehér seggét, amiért megkeményedtem tőle, pedig nem akartam, és
hogy a pajkos szájára gondoljak, holott a halhatatlan lelkére kellene.
Megköszörültem a torkom, és csak a három éves lankadatlan
fegyelem miatt tudtam megőrizni a hangom.

– És csak hogy tudd…
– I-igen? – kérdezte, miközben az egész alsó ajkát beharapta.
– Nem kell felutaznod Kansas Cityből ide gyónásra. Biztos vagyok
benne, hogy bármelyik pap boldogan meghallgatna. A saját gyóntató
atyám, Brady atya is nagyon jó, és Kansas City belvárosában van.
Úgy döntötte oldalra a fejét, mint egy kis madárka. – De én már nem
élek Kansas Cityben. Itt lakom, Westonban.
Ó, a fenébe.

Keddek. Kurva keddek.
Kora reggel misét tartottam a jórészt üres szentélyben – két kalapos
nagymamának és Rowannak – aztán elmentem futni, és gondolatban
összeszedtem az összes dolgot, amit el kell intéznem ma, beleértve az
ifjúsági csoportnak az információs csomagot a következő tavaszra, és
megírni a prédikációmat a hétre.
Weston egy város, amely tele van mély folyókkal, meredek dombokkal
egészen a Missouri folyóig, és kegyetlenül magas hegyekkel. Itt futni
brutális és kegyetlen volt, ám tisztító. Az első hat mérföld után
verejtékeztem, és nehezen lélegeztem, felerősítettem a zenét, így
Britney hangja elnyomott minden mást.
Befordultam a főutcára, a járdán nem lézengtek antik tárgyak után
koslató emberek, mivel hétköznap volt. Kikerültem egy idős házaspárt,
ahogy nekiiramodtam felfelé a meredek úton, a comb és vádli izmaim
tiltakoztak. Izzadtság csurgott le a nyakamon, vállaimon és a hátamon, a
hajam teljesen átázott, minden légvétel egy büntetéssel ért fel, és a

reggeli

napsütés

biztosított

róla,

hogy

az

augusztusi

forróság

kellőképpen üdvözöljön.
Szerettem.
Ilyenkor minden feledésbe merül – a közelgő templom felújítás, a
szentbeszéd, amit meg kellett írnom, Poppy Danforth.
Különösen Poppy Danforth. Különösen ő, és a tudat, hogy elég csak
rá gondolnom, merevedésem lesz.
Kicsit utáltam magam a tegnap történtek miatt. Egyértelműen tanult,
intelligens és érdekes nő, és annak ellenére, hogy nem katolikus, eljött
hozzám a segítő szavak miatt. És ahelyett, hogy irányításra szoruló
bárányként láttam volna őt, képtelen voltam bármi másra figyelni az
ajkán kívül, míg beszéltünk.
Pap voltam. Felesküdtem Istenre, hogy nem fedezem fel más testét,
míg élek – gyakorlatilag még a saját testem sem, hogy őszinte legyek.
Nem volt helyes, hogy olyan gondolataim legyen Poppyról, amilyenek
voltak.
Feltételezés szerint a nyájam pásztora vagyok, nem a farkas.
Nem a farkas, aki ma reggel a matrachoz dörzsölte a csípőjét, mert
volt egy nagyon élénk álma, amiben Poppy és a testi örömök játszották a
főszerepet.
Bűntudatom lett az emlék hatására.
A pokolba jutok, gondoltam. Kizárt, hogy ne a pokolba kerüljek.
Bár bűntudatot éreztem, nem tudtam, hogy tudom-e kontrollálni
magam, ha legközelebb meglátom.
Nem, ez így nem igaz. Tudom, hogy tudnám – de nem akarom. Nem
akartam kiűzni a fejemből a hangját, az alakját és történetét.
Ez jelentette a problémát. Az utolsó mérföldemet futottam, és azon
tűnődtem mi lenne, ha elmondanám egy egyháztagnak, aki volt már

hasonló szituációban. Amit ajánlanék az egy őszinte bepillantás arról,
amit Isten akarna.
A bűntudat a lelkiismereted jele, hogy elkóboroltál az Úrtól.
Valld be Istennek nyíltan és őszintén a bűneidet. Kérd a bocsánatát,
és erőt, hogy legyőzd a kísértést, ha újra felbukkanna.
És végül, távolítsd el a kísértést.
Láttam, hogy a templom és a parókia már csak kis távolságra van. Már
tudtam mit kell tennem. Zuhanyzás után hosszú órákat kell töltenem
imádkozással és megbocsátást kérni.
És erőt. Igen, erőért is fogok imádkozni.
Amikor legközelebb jön Poppy, meg kell találnom a módját, hogy
elmondjam, nem lehetek a gyóntatója. A gondolattól levert lettem, de
elég régóta voltam pap ahhoz, hogy tudjam, hogy néha a legjobb
döntések azok, amik rövid távon boldogtalanságot okoznak.
Megálltam egy útkereszteződésnél és vártam, hogy váltson a lámpa,
és könnyebbnek éreztem magam most, hogy volt tervem. Így sokkal jobb
lesz, minden rendbe jön.
– Britney Spears, ugye?
Ez a hang. Bár csak kétszer hallottam, beleégett a memóriámba.
Hiba volt ugyan, de megfordultam és kivettem a fülhallgatót a
fülemből.
Ő is futott, és úgy tűnt, ő is olyan sokat, mint én. Sportmelltartót és egy
nagyon-nagyon rövid futónadrágot viselt, ami épp csak eltakarta a
tökéletes fenekét. Róla is csurgott az izzadtság, és nem volt rajta rúzs,
de a szája anélkül még bámulatosabb volt, és az egyetlen dolog, ami
megmentett attól, hogy az ajkait bámuljam éhesen, hogy a feszes
combjai, a lapos hasa és buja mellei annyira ki voltak téve közszemlére.
A vér az ágyékomba tolult.
Mosolygott rám, és felrémlett, hogy mondott valamit.

– Sajnálom,

tessék?

–

A

hangom

érdes

és

kifulladt

volt.

Összerezzentem tőle, de úgy tűnt, hogy nem érdekli.
– Csak nem néztelek Britney Spears rajongónak – mondta, rámutatva
az iPhone-omra, ami a bicepszemre volt csatolva, és a kijelzőn tisztán
ott villogott az Oops… I Did It Again. – Ráadásul retro Britney.
Ha nem lettem volna megsülve a futástól és melegtől, biztosan
elvörösödtem volna. A telefonomért nyúltam, és megpróbáltam átváltani
másik dalra.
Nevetett. – Ez okés. Úgy fogok tenni mintha olyan dalt hallgattál volna,
amit Isten emberei hallgatnak, mi is az? Egyházi énekek? Ne, ne mondd
el. Kántáló szerzeteseket.
Egy lépéssel közelebb léptem, és szeme végigvillant a meztelen
felsőtestemtől egészen le a csípőmön lógó rövidnadrágomig. Amikor újra
a szemembe nézett a mosolya kissé elhalványult. A mellbimbói két kis
megkeményedett pontok lettek a sportmelltartójában.
Egy pillanatra becsuktam a szemem, próbáltam lelohasztani a felálló
farkam.
– Vagy talán valami teljesen ellentétest, mint például svéd death
metalt, vagy valamit. Nem? Észt death metal? Filippin death metal?
Próbáltam nem szexi dolgokra gondolni, és kinyitottam a szemem. A
nagymamámra gondoltam, a viseltes szőnyegre az oltár előtt, és a
dobozos misebor ízére.
– Nem igazán kedvelsz, igaz? – kérdezte, és ez mélyzuhanásként
visszarántott a jelenbe. Elmebeteg? Vajon azt gondolta, hogy a
folyamatos merevedésem, ami a jelenlétében kialakul, annak a jele,
hogy nem kedvelem?
– Amikor először jöttem olyan kedves voltál velem. De úgy érzem,
hogy valamiképpen feldühítelek. – Lepillantott a lábára, és ez a mozdulat
rávilágított arra, hogy milyen hosszú és dús szempillái vannak.

A szempillájától megkeményedtem. El kellett ismernem, hogy ez egy
új szintre lépés volt nálam.
– Nem dühítettél fel – mondtam, megkönnyebbültem, hogy normálisan
szólt a hangom, kontrollált és kedves volt. – Hálás vagyok, hogy elég
fontosnak találtad ezt az élményt, és visszajöttél a templomba. – Mielőtt
folytathattam volna a kérésemmel, hogy keressen egy új helyet, ahol
gyónhat, megszólalt.
– Meglepő módon értékesnek találtam. Igazából, örülök, hogy
összefutottam veled. Láttam a templom honlapját, hogy tartasz
fogadóórákat, és azon gondolkodtam, hogy meglátogathatlak-e? Nem a
gyónás miatt…
Hála Istennek ezért.
– …hanem, nem is tudom, más dolgokról beszélgetni. Próbálok új
fejezetet nyitni az életemben, de folyton úgy érzem, hogy valami
hiányzik. Mintha a világ, amiben élek, ellaposodott, felhígult volna. És
miután kétszer beszéltem veled, könnyebbnek éreztem magam.
Gondolkodtam, hogy talán a vallásra van-e szükségem – de őszintén,
nem tudom, hogy ez olyasmi-e, amit akarok.
A beismerése felébresztette bennem a papi ösztönöket. Vettem egy
mély levegőt, és mondani akartam valamit, amit már sok embernek
mondtam, de még mindig épp olyan komolyan gondoltam, mint amikor
első alkalommal mondtam. – Hiszek Istenben, Poppy, de azt is, hogy a
spiritualitás nem mindenkinek való. Megtalálhatod az életben azt a
szenvedélyt, amit keresel a hivatásodban, vagy utazásban, családban,
vagy sok más dologban. Vagy előfordulhat, hogy egy másik vallás
jobban illik hozzád. Nem akarom, hogy úgy érezd, arra késztetlek, hogy
a

katolikus

kíváncsiságot.

egyházat

bármilyen

okból

keresd,

leszámítva

a

– És mi van az őrülten dögös pappal? Ez jó ok arra, keressem az
egyházat?
Megdöbbenve

nézhettem

–

leginkább

azért,

mert

a

szavai

megnyirbálták az önkontrollomat –, mire nevetni kezdett. A hang
majdnem röhejesen vidám volt és dallamos, egy olyan nevetés, amely
visszhangzik a báltermekben vagy egy medence mellett Hamptonban.
– Nyugalom – mondta. – Vicceltem. Mármint te őrülten dögös vagy, de
nem ez az oka az érdeklődésemnek. Legalábbis – Még egyszer
végignézett rajtam le-fel –, nem csak ez az egyetlen oka. – Aztán a
lámpa zöldre váltott, és tovább kocogott.
Kurva nagy bajban voltam.

Harmadik
fejezet
Fordította: Crystal

Egyenesen hazamentem, és a lehető leghidegebb zuhanyt vettem, míg a
gondolataim ki nem tisztultak és el nem múlt végre a merevedésem. Bár
ha a közelmúlt eseményei jelzésértékűek voltak, akkor, ahogy meglátom
Poppyt, vissza fog térni.
Oké, talán nem tudom eltörölni a vágyakozást, de tudok több
önkontrollt gyakorolni. Nincs több fantáziálás. Többé nem szabad
felébredni arra, hogy a matracot dugom, mert róla álmodom. És talán a
vele folyó beszélgetésekre van pontosan szükségem – embernek
látnám, egy elveszett báránynak, aki az Istenét keresi, és nem csak két
lábon járó szexet.
Tökéletes lábai vannak.
Felhúztam egy nadrágot a bokszeralsóm fölé, és tiszta fekete inget,
aminek az ujjait egészen könyökig felhajtottam, ahogy szoktam.
Habozás nélkül nyúltam a gallérért. Egy nagyon fontos emlékeztető. Egy
emlékeztető, hogy gyakoroljam az önmegtartóztatást, és hogy miért kell
önmegtartóztatást gyakorolnom.
Az istenemért teszem.
A plébániáért teszem.
A nővéremért teszem.
Ezért volt Poppy Danforth olyan felkavaró. A szexuális tisztaság
megtestesítője akartam lenni a gyülekezet számára. Azt akartam, hogy

újra bízzanak az egyházban; el akartam törölni azokat a jeleket, amiket
szörnyű férfiak tettek Isten nevében.
És valamilyen módon emlékezni akartam Lizzyre, anélkül, hogy a
szívem összetörne a bűntudat, megbánás és tehetetlenség miatt.
Tudod mit? Sok hűhó semmiért. Minden rendben lesz. A hajamba
túrtam és mély levegőt vettem. Egy nő, nem számít, hogy milyen dögös,
nem fog eltántorítani mindattól, amit szentnek tartok a papságban. Nem
fog tönkretenni mindent, amiért keményen megdolgoztam, hogy
létrehozzam.

Nem minden csütörtökön mentem haza, annak ellenére, hogy a szüleim
kevesebb, mint egy órára élnek, de ezen a héten megtettem, mivel
mentálisan és fizikálisan is megerőltettem magam, azzal, hogy
elkerüljem Poppyt a reggeli futások alatt, és szintén figyelembe véve azt,
hogy két nap alatt mintegy húsz hidegzuhanyt vettem.
Csak el akartam menni valahova – gallér nélkül –, játszani az Arkham
Knight-tal, és anyukám főztjét enni. Szerettem volna egy sört (vagy hatot
vagy hetet) meginni apámmal, hallgatni a tinédzser öcsém búslakodását,
amiért egy lány a „barát-zónába” tette ebben a hónapban. Valahova,
ahol az egyház, Poppy és az életem többi része eltompulhat, és
lazíthatok.
Anya és apa nem okozott csalódást. A másik két testvérem is szintén
ott volt – annak ellenére, hogy mindkettejüknek van saját háza és élete –
, akiket szintén csábított anya főztje, és az a kimondhatatlan nyugalom,
ami akkor áraszt el, amikor otthon vagyok.

Sean és Aidan a vacsora után elvertek Call of Duty-ban, mialatt Ryan
a legújabb lánnyal váltott üzeneteket mobilon, a háznak lasagna és
fokhagymás kenyér illata volt. A televízió tetejéről Lizzy 2003-as képe
nézett vissza ránk, csinos lány, oldalra fésült frufruval, festett szőke
hajjal, és széles mosollyal, ami elrejtette előlünk a dolgokat, míg túl késő
nem lett.
Hosszú ideig bámultam a képet, míg Sean és Aidan a munkájukról
beszélgettek – mindketten befektetésekkel foglalkoztak –, anya és apa
pedig egymás mellett ülve Candy Crush-hal játszottak.
Sajnálom, Lizzy. Sajnálok mindent.
Logikailag tudtam, hogy semmit nem tehettem akkoriban, de a logika
nem törli ki az emlékezetemből a sápadt, kékes ajkait, vagy az ereket,
amik megpattantak a szemében.
Bementem a garázsba, hogy egy zseblámpához keressek elemeket,
helyette az egyetlen húgom kihűlt testét találtam.
Sean halk hangja tört át a komor gondolataimon, fokozatosan
visszatértem a jelenbe, és hallottam apa csikorgó székének hangját, és
Sean szavait.
– …csak meghívásra – mondta. – Évek óta hallom a pletykákat, de
nem hittem el, hogy valós, amíg meg nem kaptam a levelet róla.
– Elmész? – Aidan szintén halkan beszélt.
– Bassza meg, igen, megyek.
– Hova? – kérdeztem.
– Téged nem érdekelne, papfiú.
– Meghívás a Chucky Cheese-be? Nagyon büszke vagyok rád.
Sean a szemét forgatta, de Aidan odahajolt. – Talán Tylernek tudnia
kellene róla. Valószínűleg szüksége van rá, hogy ledolgozzon egy kis
felesleges… energiát.

– Csak meghívásra, faszfej – mondta Sean. – Ami azt jelenti, hogy ő
nem mehet.
– A világ legjobb sztriptíz bárjának kell lennie – folytatta Aidan, nem
törődve Sean sértésével. – De senki nem tudja a nevét, se azt, hogy hol
van, míg személyesen meg nem hívnak. Az a hír járja, hogy addig nem
engedik, hogy elmenj, míg az évi fizetésed nem éri el a milliót.
– Akkor Sean miért lett meghívva? – kérdeztem. Sean, habár három
évvel idősebb nálam, még mindig a cége felfuttatásán dolgozik. Nagyon
jó keresete van (az én nézőpontomból ez kibaszott hihetetlen), de közel
sem keres meg egy milliót évente. Még nem.
– Mert – seggfej – ismerek embereket. Kapcsolatokat kiépíteni sokkal
megbízhatóbb dolog, mint az, hogy mennyit keresel.
Aidan kicsit hangosan szólalt meg. – Különösen, ha puncit
választhatsz…
– Fiúk – szólalt meg automatikusan apa, fel sem nézve a telefonjáról.
– Anyátok is itt van.
– Sajnálom, anya – mondtuk kórusban.
Csak intett felénk. Harmincegynéhány év fiúkkal elég sok dologgal
szemben immunissá tette.
Ryan lejtett be a szobába, motyogott apának valamit arról, hogy a
kocsi kulcsot akarja, miközben Sean és Aidan megint közelebb hajoltak.
– Jövő héten megyek – mondta Sean bizalmasan. – Majd elmesélek
mindent.
Aidan, aki pár évvel fiatalabb nálam, és még mindig nagyon újonc az
üzleti világban, felsóhajtott. – Olyan akarok lenni, mint te, amikor
felnövök.
– Jobb, mintha olyan, mint Mr. Cölibátus. Mondd Tyler, nincs még
ínhüvelygyulladásod a jobb kezedben?

Egy díszpárnát vágtam a fejéhez. – Önkéntesnek jelentkeznél segíteni
rajtam?
Sean könnyedén kitért a párna elől. – Csak mondd meg mikor, édes.
Le merném fogadni, hogy jól hasznát tudnám venni a szentelt olajnak.
Felnyögtem. – Menj a pokolba.
– Tyler! – szólt rám apa. – Ne mondj ilyet a bátyádnak, hogy menjen a
pokolba. – Még mindig nem nézett fel a telefonjáról.
– Mi értelme annak a sok magányos éjszakának, ha néha nem
bűnözöl valakivel, mi? – kérdezte Aidan, ahogy a távirányítóért nyúlt.
– Tudod, Csingiling, megtalálnám a módját, hogy elvigyelek a klubba.
Abban nincs semmi rossz, ha megnézed az étlapot, amíg nem rendelsz
semmit, igaz?
– Sean, nem megyek veled sztriptíz klubba. Nem számít mennyire
különleges.
– Rendben. Te és a Szent Augusztina posztered együtt tölthetitek a
jövő péntek éjszakát. Megint.
Egy újabb párnát vágtam hozzá.
Az

Üzletember

Tesók

tíz

körül

mentek

vissza

a

nyakkendőállványaikhoz és eszpresszó gépeikhez, Ryan még mindig az
autóban volt, bármiért is volt rá ennyire szüksége. Apa elaludt a
székében, én elnyúltam a kanapén és Jimmy Fallont néztem, és azon
gondolkodtam, hogy milyen filmet válasszak a jövő hónapban tartandó
középiskolás rendezvényre, amikor meghallottam, hogy a konyhában
megy a mosogató.
A homlokomat ráncoltam. Az Üzletember Testvérek és én (és egy
panaszkodó Ryan) elintéztük az edényeket vacsora után, kifejezetten
azért, hogy anyának nem kelljen. De amikor felkeltem most, hogy
segítsek-e láttam, hogy vadul súrolja a rozsdamentes acélt, és minden
gőzölgött körülötte.

– Anya?
Megfordult és azonnal láttam, hogy sírt. Gyorsan rám mosolygott,
majd elállította a vizet és elmorzsolta a könnyeit.
– Sajnálom, drágám. Csak takarítok.
Lizzy miatt volt. Tudtam. Bármikor, amikor együtt volt az összes Bell
fészekalja, láttam a szemében, hogy magában eggyel több terítéket
képzel el az asztalon, a mosogatóban eggyel több piszkos edényt.
Lizzy halála majdnem megölt. De anyát meg is ölte. Azután a nap után
ölelésekkel, viccekkel és látogatásokkal tartottuk mesterségesen életben
anyát, de most, hogy már idősebbek vagyunk, tudjuk, hogy egy része
sosem gyógyult meg teljesen, igazán sosem támadt fel, és az
egyházunknak

ebben

hatalmas

szerepe

volt,

mert

először

öngyilkosságba üldözte Lizzyt, majd amikor a történet nyilvánosságra
került, elfordult tőlünk.
Néha úgy éreztem, hogy a rossz oldalon harcolok. De ki tenné jobbá,
ha nem én?
Az ölelésembe vontam anyát, az arca hozzám nyomódott, ahogy
körülöleltem. – Istennel van már – motyogtam félig papként, félig fiúként.
– Isten vele van, esküszöm.
– Tudom – szipogta. – Tudom. De néha azon tűnődöm…
Tudom min tűnődött. A legsötétebb óráimon én is azon tépelődtem,
hogy elszalasztottam a jeleket, amiket észre kellett volna vennem, és
minden alkalommal, amikor úgy tűnt, hogy mondana nekem valamit,
inkább hallgatásba burkolózott.
– Azt hiszem nincs min tűnődnünk már – mondtam csendesen. – De
nem kell egyedül hordoznod a fájdalmat. Osztozni akarok veled rajta. És
tudom, hogy apa is.
Bólintott, és hosszú ideig így maradtunk, ringatóztunk, mialatt
mindketten 12 évvel ezelőttre és az utcában lévő temetőre gondoltunk.

Amíg vezettem hazafelé a szokásos bús hipster dalok és Britney Spears
koktélomat hallgattam, és összefüggést kerestem Sean klubja és Poppy
gyónása között. Említett egy klubot, amit a legtöbb ember bűnösnek
találná. Talán erről volt szó?
Féltékenység kúszott belém, amit nem voltam hajlandó elismerni és
összeszorított állkapoccsal vezettem az autópályán. Nem érdekel, hogy
Sean elmegy abba a klubba, ahol talán Poppy közszemlére tette a testét.
Nem, nem érdekel.
És a féltékenységnek semmi köze nem volt ahhoz a hirtelen támadt
döntésemhez, hogy másnap reggel megkeressem, és eleget tegyek a
kérésének, hogy elbeszélgessünk a fogadóórám alatt. Csak azért, mert
aggódtam miatta, nyugtattam magam. Azért volt, mert üdvözölni akartam
az egyházunkba, megnyugvást és útmutatást akartam neki adni, mert
úgy éreztem, hogy ő nem olyan személy, aki könnyen elvesztődik, nem
törik össze, és az, hogy valaki, furcsa gyónásra késztesse, mi több
könnyeket csaljon ki a szeméből...
Különösen, ha valaki olyan szexi, mint Poppy.
Állj le.

Nem volt túl nehéz megtalálni Poppyt. Sőt, szó szerint a reggeli futásom
alatt a nyitott dohányajtó után nekiütköztem, ahogy befordult a sarkon.

Megbotlott, de sikerült megakadályoznom a zuhanást, ahogy a
mellkasomhoz szorítottam.
– Fenébe – mondtam, és kirántottam a fülemből a fülhallgatót. –
Annyira sajnálom. Jól vagy?
Felemelve a fejét bólintott és rám mosolygott, amitől megborzongtam;
a tökéletlenül tökéletes két első foga kikukucskált az ajka mögül, és
izzadságtól fénylett az arca. Egyszerre eszméltünk rá, hogy milyen
pózban állunk, hogy átölelem őt, és csak sportmelltartót viselt, én pedig
meztelen felsőtesttel voltam. Leengedtem a karjaimat, azonnal éreztem
a hiányát a testének. Hiányzott az, ahogy a mellei a mellkasomnak
nyomódtak.
A jövőben: csak oldalsó ölelés, mondtam magamnak. Már előre
láttam, a jövőmben az újabb hidegzuhanyt.
A kezét a mellkasomra tette, lezserül, ártatlanul, és mosolygott. –
Elestem volna, ha nem jártál volna erre.
– Ha nem jártam volna erre, az elesés veszélye sem állt volna fenn.
– És mégsem változtatnék a történteken. – Az érintése, a szavai, ez a
mosoly… flörtöl? De aztán láttam, hogy a mosolya kiszélesedik, és csak
ugrat, biztonságos és játékos módon, ahogy a lányok teszik a meleg
barátjukkal. Veszélytelenek látott, és miért is ne így látna? Végül is a
papság tagja voltam, Isten nevezett ki, hogy a pásztora legyek a
nyájának. Persze azt is feltételezi, hogy ugrathat, megérinthet, nem
törődve a papi higgadtságommal. Honnan tudhatná, mit tesznek velem a
szavai és a hangja? Honnan tudhatná, hogy a keze körvonala beleég a
mellkasomba?
Mogyoróbarna

szemeit

rám

emelte,

zöld

és

barna

pöttyei

kíváncsiságot és energiát sugároztak, zöld és barna pöttyök, melyek
gyászt és zavarodottságot tükröztek, már ha eléggé figyelmesen
megnézted. Felismertem, mert Lizzy halála utáni évben én is így néztem

ki, leszámítva, hogy Poppy esetében, akit gyászol – a személy, akit
elvesztett – az ő maga.
Hadd segítsek ennek az asszonynak – imádkoztam csendesen. –
Hadd segítsek neki, hogy megtalálja az útját.
– Örülök, hogy látlak – mondtam, kiegyenesedtem, ahogy a keze
lehullott rólam. – Mondtad hét elején, hogy ezen a héten akartál
találkozni velem?
Lelkesen bólogatott. – Akartam. Úgy értem, akarok.
– Mi lenne, ha találkoznánk az irodámban, mondjuk, fél óra múlva?
Gúnyosan tisztelgett. – Ott találkozunk, Atyám.
Próbáltam nem nézni, ahogy elfut, tényleg próbáltam, de esküszöm,
csak egy másodpercig néztem, egy végtelenül hosszú másodpercig, egy
elég

hosszú

másodpercig

ahhoz,

hogy

észrevegyem

az

izzadtságcseppet és naptejet a barna vállán, a feneke gúnyolódó
mozgását.
Határozottan kell egy hidegzuhany.

Negyedik
fejezet
Fordította: Crystal

Egy fél órával később visszaöltöztem az egyenruhámba: fekete nadrág,
Armani öv (az Üzletember Tesók egyikéjé volt), és hosszú ujjú fekete
ing, könyékig felhajtva. És a gallérom, természetesen. St. Augustine
kemény tekintettel nézett ki az iroda ablakán, emlékeztetve, hogy azért
voltam

itt,

hogy

segítsek

Poppynak,

és

nem

azért,

hogy

a

sportmelltartójáról és a futónadrágjáról álmodozzak. Itt akartam lenni,
hogy segítsek neki. Emlékszem, ahogy halkan sír a gyóntatófülkében és
a mellkasom összeszorult.
Ha kinyír is, segíteni akartam neki.
Poppy egy perccel korábban jött, azzal a fajta egyszerűséggel és
pontossággal, ami azt sugallta, hogy hozzászokott a gyorsasághoz,
élvezte, és nem érti, hogy más emberek miért nem tudnak időben
érkezni. Habár már három éve reggel hétkor kelek, még mindig nem
vagyok korán kelő típus, és inkább többször, mint ritkábban kezdődnek a
misék nyolc óra helyett nyolc óra tízkor.
– Szia – mondta, ahogy egy mellettem lévő székre mutattam. Két
kárpitozott széket választottam az iroda sarkában, mert utáltam az asztal
mögül beszélni az emberekkel, mintha egy középiskolai igazgató lennék.
Azt akartam, hogy képes legyek megnyugtatni Poppyt, megérinteni, ha
szükséges, és egy személyesebb egyházi tapasztalatot nyújtsak neki,
mint az ősi halálfülkében.

Elegánsan leült, olyan bájjal, ami kibaszottul elkápráztatott... mintha
azt néznéd, ahogy egy balerina felköti a cipőjét, vagy egy gésa teát tölt.
Megint az a lángra lobbantó, vörös árnyalatú rúzst viselte, egy magas
derekú rövidnadrágot, egy nyakban megkötős felsőt, amitől úgy nézett ki,
mintha egy szombati hajókázásra készülne, nem pedig egy találkozóra
az én komor irodámba. A haja még mindig nedves volt, az arca piroslott
a futástól, egy kis birtokló büszkeség fogott el, hogy láttam ezt a ragyogó
nőt egy kicsit kibontakozni, ami egy rossz jel volt. Elfojtottam magamban.
– Köszönöm, hogy találkozol velem – mondta, ahogy keresztbe tette a
lábait, és letette a táskáját. Ami nem is táska volt, hanem egy sima kis
laptáska, színes rekeszekkel. – Gondolkodtam már azon, hogy
felkeresek valami hasonlót, de soha nem voltam vallásos, és egy részem
még mindig küzd a gondolattal.
– Ne gondolj arra, hogy vallásossá válj – tanácsoltam. – Nem azért
vagyok itt, hogy átformáljalak. Miért nem csak beszélgetünk? Talán
találunk néhány tevékenységet, vagy csoportot, ami egyezik azzal, amire
szükséged van.
– És ha nem? Elküldesz a metodistákhoz?
– Sosem tenném – mondtam gúnyos komolysággal. – Először
mindenkit a lutheránusokhoz küldök.
Újabb mosollyal ajándékozott meg.
– Szóval, hogyan kerültél Kansas Citybe?
Habozott. – Ez egy hosszú történet.
Hátradőltem a székben, látványosan kényelembe helyezve magam.
Van időm.
– Unalmas – figyelmeztetett.
–A

napom

liturgikus

törvények

áttanulmányozásával

középkorból. Tudom kezelni az unalmat. Ígérem.

telik
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– Oké, nos nem vagyok benne biztos, hogy hol kellene kezdenem, így
kezdem az elején, oké? – A tekintete végigsiklott a könyvekkel teli falon
és aggódva beharapta az alsó ajkát, mintha nem tudná eldönteni, hogy
igazából mi is az eleje. – Nem vagyok az az elszökő típus – mondta egy
perc múlva. – Nem surrantam ki az ablakon, amikor tizenhat éves
voltam, vagy loptam el az apám autóját, hogy a legközelebbi óceánhoz
menjek. Kötelességtudó és engedelmes voltam, és apám kedvenc
gyereke, míg Dartmouthba ki nem mentem a színpadra és átvettem az
MBA1 diplomámat. A szüleimre néztem és végre láttam, hogy mit látnak
bennem – egy újabb vagyontárgyat, egy újabb mappát, amit betehetnek
a portfóliójukba.
Ott van ő, a legfiatalabb – el tudtam képzelni, hogy ezt mondják a
mellettük lévő családnak. – Magna cum laude végzett, tudja, a legjobb
iskolákban nőtt fel. Az elmúlt három nyarat önkéntesként Haitin töltötte.
Befutott táncos volt a Juilliardon, de helyette természetesen az üzleti
pályát választotta, a mi megfontolt lányunk.
– Haitin önkénteskedtél? – szóltam közbe.
Bólintott. – Jótékonysági szervezet, amit Maison de Naissance-nak
hívnak. Egy hely a falusi haitii anyák számára, akiknek ingyenes terhes
gondozást és helyet biztosít, ahol szülhetnek. Az az egyetlen hely a
Marseille-ben található nyaralón kívül, ahol a kollégiumban megtanult
franciám hasznosnak bizonyult.
Dartmouth. Marseille. Bentlakásos iskola. Éreztem, hogy Poppy
kifinomult, és amikor Newportot említette, sejtettem, hogy kiváltságos és
vagyonos, de csak most látom pontosan, hogy mennyire az. Az arcát
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tanulmányoztam. Rá volt írva az erősödő bizalom, régimódi etikett és
udvariasság, de semmi elbizakodottság vagy elitizmus.
– Szerettél ott dolgozni?
Felragyogott az arca. – Igen! Gyönyörű hely, gyönyörű emberekkel. Az
utolsó nyaramkor hét születésnél segítettem a bábának. Kettő közülük
ikrek voltak… annyira aprók voltak, és a bába azt mondta később, hogy
ha az anya nem jött volna oda, ő és a babái meghaltak volna. Az anya
ráadásul megengedte nekem, hogy segítsek kiválasztani a neveket a
fiainak. – Az arckifejezése majdnem szégyenlős lett, és rájöttem, hogy
ez az első alkalom, hogy ezt az örömét megosztotta bárkivel. – Hiányzik.
Rávigyorogtam. Nem tehettem másképp, mert ritkán láttam olyat, hogy
valaki attól lesz izgatott, hogy rászoruló embereken segíthet.
– A családom szemében a jótékonyság egyenlő egy politikai
adománygyűjtéssel – mondta, miközben az én mosolyommal szemben
fanyarul mosolyodott el. – Vagy egy hatalmas összeggel támogatnak egy
állatot, hogy aztán pózolhassanak mellette egy hatalmas csekk
kíséretében. Aztán átlépnek a hajléktalanokon a városban. Annyira
megalázó.
– Ez megszokott.
Hevesen rázta a fejét. – Ezt nem szabad. Én legalább megtagadom,
hogy így éljek.
Jó neki. Én is elutasítottam, de én egy vallásos családban nőttem fel,
ahol az önkénteskedés is jelen volt. Nekem könnyű volt, de nem
gondoltam úgy, hogy ez az ítélet egyszerű lehetett neki. Meg akartam
állítani, többet megtudni arról, hogy milyen volt Haitin, bemutatni neki az
összes lehetséges módját annak, ahogy segíteni tud itt a St.
Margaretben. Szükségünk van olyan emberekre, mint ő, akik törődnek,
akik önkéntesek és fel tudják ajánlani az idejüket és tehetségüket – nem
csak a pénzüket. Valójában majdnem kiböktem ezt. Majdnem térdre

estem és könyörögtem, hogy segítsen az ételosztásban vagy a reggeli
palacsinta készítésben, ahol mindig nagyon kevés volt a munkaerő, így
szükségünk volt a segítségére és (ha őszinte akarok lenni), azt akartam,
hogy mindenhol ott legyen, mindenhol látni akartam.
De talán erre most nem ez a megfelelő idő. Visszatereltem a
beszélgetést a korábbi témához. – Szóval ott voltál a diplomaosztón…
– Diplomaosztó. Igaz. A szüleimre nézve rájöttem, hogy az voltam,
aminek akarták, hogy legyek. Megalkottak. Teljes díszes csomagolás,
manikűrözött kéz, melírozott haj, drága ruhában billegő csomag.
Ez mind volt. A felszínen ő volt a tökéletes csomag… de alatta, én
láttam, hogy annyival több van benne. Zűrös és szenvedélyes, nyers és
kreatív – egy ciklon, amit tojáshéjba kényszerítettek. Nem csoda, hogy a
héj eltört.
– Én ékesítettem az életüket, amelynek már túl sok autója, túl sok
szobája, túl sok villásreggelije és túl sok adománygyűjtő gálája volt. Az
életükben már volt két másik gyerek, akik ugyanúgy a Dartmouthon
végeztek, és hasonlóan gazdag házastársat választottak maguknak,
hogy aztán kis gazdag babákat hozzanak a világra. Arra ítéltettem, hogy
valahol egy üvegezett csarnokba dolgozzak, és egy Mercedes S-osztályt
vezessek, míg meg nem házasodom, aztán fokozatosan leépítem a
munkát, és több jótékonyságban veszek részt, természetesen csak
addig, amíg meg nem szülöm a kis gazdag babákat, akik kiegészítik a
családi képeket. – Lenézett a kezére. – Ez valószínűleg nevetségesen
hangzik. Mint egy modern Edith Wharton2 regény vagy valami.
– Egyáltalán nem hangzik nevetségesen – biztosítottam róla. –
Pontosan ismerem az olyan embereket, akikről beszélsz. – És tényleg
így van, nem csak úgy mondtam. Egy meglehetősen szép környéken
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nőttem fel és – arányában kisebb mércén – hasonló magatartás volt a
jellemző. A családok a szép házaikkal és a 2,5 tökéletes gyerekeikkel,
akik kitűnő tanulók voltak és lacrosse-t játszottak, a családok, akik
biztosra mentek, hogy mindenki tudja mennyire sikeres, pompás,
egészséges Középnyugat-amerikai sarjaik vannak.
– Visszautasítottam az az életet – gyónta meg. – A Wharton élet. Nem
akartam azt élni. Nem tudtam azt élni.
Persze, hogy nem tudta. Több volt, mint az az életforma. Vajon ő is így
gondolta magáról? Vajon érezte, ha már nem látta? Bár alig ismertem őt,
mégis tudtam, hogy ő az a fajta nő, aki nem élhetne életcél nélkül, igazi
erős életcél nélkül. És ezt nem találta volna meg a dartmouthi színpad
másik oldalán.
– Összetört a szívem Sterling miatt, igen – Még mindig a kezét
vizsgálva folytatta –, de az életem miatt is összetört… és akkor még meg
se történt. Átvettem a kamu diplomám, mielőtt ideadták volna az igazit,
kisétáltam a színpadra, majd ki a kampuszról, nem vártam meg a kalap
feldobást, a képeket vagy a túl drága vacsorát a szüleimmel. Aztán a
lakásomba mentem, hagytam egy üzenetet apám hangpostáján,
bepakoltam a cuccaim a kocsiba és elmentem. Nem lesz már számomra
több

szakmai

gyakorlat.

Sem

több

tízezer

dolláros

kaják

az

adománygyűjtő eseményeken. Nem randevúzom többé olyanokkal, akik
nem olyanok, mint Sterling. Magam mögött hagytam azt az életet, az
apám hitelkártyáival együtt. Nem vagyok hajlandó a vagyonomhoz
nyúlni. Vagy megállok a két lábamon, vagy egyáltalán sehogy.
– Ez bátor volt – mormoltam. Ki ez a Sterling? Egy exbarát? Korábbi
szerető? Mindenképpen idiótának kell lennie, ha elengedte Poppyt.
– Bátorság vagy ostobaság – nevetett. – Egy életnyi taníttatást dobtam
ki az ablakon – drága taníttatást. Feltételezem a szüleimet ez lesújtotta.
– Feltételezed?

Felsóhajtott. – Közvetlenül sosem beszéltem velük, mióta eljöttem.
Még mindig nem. Három év telt el, és tudom, hogy még mindig
dühösek…
– Nem tudhatod.
– Nem értheted – mondta, a szavai fenyítőek voltak, de a hangja
barátságos. – Te pap vagy, az isten szerelmére. Fogadok, hogy a
szüleid el voltak ragadtatva tőle, amikor elmondtad nekik.
Lenéztem a lábamra. – Valójában az anyám sírt, amikor elmondtam,
az apám pedig hat hónapig nem beszélt velem. El sem jöttek a
felszentelésemre. – Nem olyan emlék volt, amit szerettem újra átélni.
Amikor felnéztem, a vörös ajkát vékony vonallá préselte. – Ez
rettenetes. Ez olyasminek hangzik, mint amit az én szüleim tennének.
– A nővérem… – megálltam és megköszörültem a torkom. Számtalan
alkalommal beszéltem Lizzyről a prédikációimban, kis csoportoknak,
vagy tanácsadáson. De elmagyarázni a halálát Poppynak valahogy
sokkal intimebb, sokkal személyesebb volt. – A plébánosunk éveken
keresztül molesztálta. Soha nem tudtuk, nem is gyanítottuk…
Poppy a kezemre tette a kezét. Ironikus volt, hogy ő vígasztal engem,
de ugyanakkor jónak tűnt. Jó érzés volt. Nem volt senki akkor, aki
megvigasztalt volna, amikor történt, mindannyian a külön világunkban
éltünk a fájdalom miatt. Nem volt senki, aki meghallgatott volna, mintha
számítana neki, hogy miként érzek. Mintha számítana, hogy még mindig
hogy érzek.
– Tizenkilenc évesen megölte magát – folytattam, mintha Poppy
érintése kiváltotta volna belőlem, hogy megosszam ezt, és nem tudtam
leállítani. – Hagyott egy levelet más gyerekek neveivel, akiket bántott.
Meg tudtuk állítani, bíróság elé állították és tíz év börtönbüntetést kapott.
Mély levegőt vettem és hallgattam egy percig, mert lehetetlen volt nem
érezni azt a kétfejű sárkányt a mellkasomban, melynek egyik feje a düh

volt, másik meg a bánat, felforralták a vérem. Annyira mélyen belül
éreztem magamban a dühöt, ha eszembe jutott az az ember, hogy
őszintén úgy gondoltam, képes lennék meggyilkolni, és nem számít
hányszor imádkoztam azért, hogy megszűnjön ez a gyűlölet, nem számít
hányszor ismételtem magamban, hogy Megbocsátok, Megbocsátok,
ahogy felidéződött bennem az arca, sosem szűnt meg igazán a harag. A
fájdalom.
Végül felülkerekedtem ezen és folytattam: – A többi család a
plébánián

–

nem

tudom,

hogy

nem

akarták

elhinni,

vagy

megalázottságot éreztek-e, hogy bíztak benne, de bárhogy is volt,
dühösek voltak ránk a letartóztatás miatt, dühösek Lizzyre, hogy
leteperte a fájdalom, hogy volt annyi rosszindulat benne, hogy hagyjon
egy cetlit, kiemelve, beteges precizitással, hogy mi történt, és hogy kivel
fog még megtörténni. A diakónusok megpróbálták megakadályozni, hogy
katolikus temetése legyen, és még az új pap is ignorált minket. Ezután a
családom nem járt templomba, apám és a testvéreim már Istenben sem
hittek. Csak anyukám hisz még mindig, de soha nem megy vissza. Az
itteni látogatásaitól eltekintve, Lizzy temetése óta nem volt templomban.
– De te igen – mutatott rá Poppy. – Te még mindig hiszel.
A keze még mindig az enyémen volt, melegen a huzatos
légkondicionált irodában.
– Hosszú ideig nem hittem – vallottam be.
Egy ideig csendben ültünk, tolakodó vállak, rajtuk halott lányok és
rosszalló szülők, tragédiák, melyek úgy keringtek a levegőben, mint ázott
avar szaga az erdőben. – Szóval – mondta egy idő után –, feltételezem,
akkor tudod milyen szembenézni a szüleid rosszallásával.
Próbáltam fenntartani a mosolyom, amikor visszahúzta a kezét.

– Mit

csináltál,

miután

elhagytad

Dartmouthot?

–

kérdeztem,

szükségem volt rá, hogy másról beszéljünk, bármi másról, mint Lizzy
halála, és a fájdalommal teli évekről a halála után.
– Nos – mondta és máshogy helyezkedett a székében –, sok mindent.
Az volt a helyzet, hogy egyedül is képes voltam munkát találni,
kihasználva az MBA diplomámat, de hogy lehettem biztos benne, hogy
nem csak az elit iskolák és a drága diplomám miatta akartak, hanem
azért, hogy egy Danforth dolgozzon nekik? Hat hónap után a New York-i
irodában úgy éreztem, hogy a DANFORTH név a homlokomra van
tetoválva, így ugyanolyan hirtelen mentem el, mint New Hamptonból, és
addig vezettem, míg úgy éreztem, hogy többé nem akarok vezetni. Így
kötöttem ki Kansas Cityben.
Levegőt vett. Én vártam.
– Sosem akartam egy klubban kikötni – mondta végül halkan. – Úgy
gondoltam vállalok valami nonprofit munkát, vagy keresek valami prózait,
például felszolgálok. De hallottam egy csapostól, hogy van valahol egy
klub a városban – privát, exkluzív, diszkrét. És lányokat keresnek.
Lányokat, akik drágának tűnnek.
– Lányok, mint te?
Poppy nem sértődött meg. Megint azzal a rekedt hanggal nevetett,
azzal a hanggal, ami lángra lobbantotta az alhasamat minden
alkalommal, amikor hallottam.
– Igen, lányok, mint én. Befolyásos, gazdag lányok. Az a fajta, akiket a
gazdagok kedvelnek. És tudod mit? Tökéletes volt. Táncoltam – nagyon
régóta a gálákon kívül nem táncoltam sehol. Mindenki mondta, hogy ez
egy meglehetősen előkelő hely. 500 dolláros belépő. 750 dollár egy
asztal, 1000 dollár egy privát tánc. Vendég nem kezdeményezhet
érintést. Minimum két ital. Nagyon speciális ügyfélkörről gondoskodtak,
úgyhogy azon találtam magam, hogy olyanoknak sztriptízelek, akik egy

másik

életben

alkalmaztak

volna,

elvettek

volna

engem,

vagy

jótékonykodtak volna a kisállat szervezetemnek. Szerettem.
– Szeretted?
Romlott lány.
A gondolat a semmiből keletkezett, de nem ment ki a fejemből,
miközben újra és újra az elmémbe suttogott. Romlott, mocskos lány.
A mogyoróbarna szemeit rám emelte. – Ez baj? Bűn? Ne, ne válaszolj,
nem igazán akarom tudni.
– Miért szeretted? – Pusztán tanácsadói kíváncsiságból kérdeztem
természetesen. – Ha nem bánod, hogy megkérdem.
– Miért bánnám? Én ajánlottam fel, hogy elmondok mindent. – Újra
elhelyezkedett, a nadrágja többet mutatott meg a lábaiból. Táncos lábak,
már tudtam. – Tetszett, ahogy éreztem. A férfiak üveges szemmel
néztek, engem akartak és csak engem – nem a taníttatásom, a
származásomat, vagy a családom kapcsolatait. De még ennél is
nyersebb, elemibb módon imádtam, ahogy a pasik reagáltak a testemre.
Tetszett, hogy felizgattam őket.
Tetszett, hogy felizgattam őket.
Majdnem megfulladtam, az agyam két részre szakadt – egyik
határozottan végig akarta csinálni ezt a találkozót, együttérzéssel és
megbocsájtással; a másik meg tudomására akarta hozni, hogy mennyire
felizgatott engem.
Nem vette észre a belső harcomat. – Imádtam, hogy már majdnem
őrült vággyal akartak megérinteni, olyan őrülten akartak, hogy elképesztő
összegeket ajánlottak fel, csakhogy menjek haza velük, hagyjam ott a
klubot és legyek a szeretőjük. De soha nem fogadtam el. Habár sokan
közülük jóképűek voltak, egy olyan helyen dolgoztam ahol nem
színlelhettem azt, hogy a pénz nem akadály. De volt valami nagyon
ellentmondásos bennem és valahogy soha nem tudtam elképzelni, hogy

elfogadom bármelyik ajánlatot. Nem nevetséges? Egy sztriptíztáncos,
aki meg akarja őrizni az erkölcsi tisztaságát.
Nem úgy tűnt, hogy válaszra vár, és folytatta. – A szomorú dolog az
volt, hogy ki voltam éhezve a szexre, miközben visszautasítottam ezeket
az ajánlatokat. Biztos vagyok benne, Atyám, hogy ismered ezt az érzést,
mintha a legkisebb szellő is elég lenne, hogy a szakadék szélére
repítsen, vagy mintha magadtól lobbannál lángra.
Istenem, ismertem ezt az érzést. Most is ezt érzem. Haloványan rá
mosolyogtam, amit viszonzott.
– Annyira gyúlékony voltam, Bell atya. Attól benedvesedtem, hogy
néztem, amint a férfiak magukat simogatják a személyre szabott
nadrágjukon keresztül. A privát szobában félrehúztam a tangám, és
hagytam, hogy nézzék, míg kielégítem magam. Tetszett nekik, szerették,
ahogy dörzsöltem és ingereltem, és addig ujjaztam magam, míg remegni
nem kezdtem és felsóhajtottam.
Azt vettem észre, hogy nagyon erősen szorítom a szék karfáját, és
megpróbáltam kitörölni az összes képet a fejemből, amit a szavai hívtak
elő, de nem tudtam és továbbfolytatta, nem véve tudomást a hirtelen
támadt kényelmetlenségemről, ártatlanul abba a hibába esett, hogy azt
hitte, én csak egy információ befogadó és tanácsadó vagyok, és nem
egy 29 éves pasi.
– De kielégíteni magam nem ugyanolyan. – mondta. – Megbaszva
akartam lenni, megbaszva és használva. Azt akartam, hogy kitöltsön
valaki farka, azt akartam, hogy az ujjai a számban legyenek és a
puncimban. És a seggemben. – Mély lélegzetet vett.
Én viszont nem tudtam lélegezni.
– Ezt hívják bűnnek? Tudom, hogy annak kell lennie. Ez csak vágy…
vagy valami rosszabb? Milyen imát kellene elmondanom ezért? És mi
van, ha nem érzem rosszul magam attól a dolgoktól, amiket tettem,

amiket meg akartam tenni? Még most is, azután, ami a múlt hónapban
történt, még mindig akarom. Még mindig magányosnak érzem magam,
még mindig megbaszva akarok lenni. Ami pokolian összezavar, mert
ötletem sincs, mi mást akarok még az életemben.
Minden ellenére, válaszolni akartam az utolsó mondatára, a legfőbb
motivációjára, ami idehozta az irodámba. Meg akartam fogni a kezet és
gyengéd okosságokkal elhalmozni; de a picsába is, semmi lágy vagy
gyengéd nem volt most bennem.
A szavai.
A kurva szavai.
Elég rossz volt hallgatni, hogy a klubban dolgozott, de amikor
elmesélte, hogy megérintette magát, orgazmust kicsikarva, én pedig
beleképzeltem magam egy olyan kiéhezett üzletember helyébe, aki ezt
végignézte, és felajánlott minden pénzt a tárcájából, csak hogy lássa azt
a nedvedző puncit élvezettől összerándulni. Fogadni mernék, hogy
láthatnám, ha akarnám. Odaállíthatnám a falhoz, lehúzhatnám a
rövidnadrágját, széttárnám a lábát és ott lenne feltárva előttem…
Egy percet sem bírtam már ki ezen a találkozón.
Isten meghallhatta a ki

nem mondott imám, mert hivatalos

csengőhangon megszólalt a mobilja. – Sajnálom – formálta a szájával,
miközben felvette.
Jeleztem, hogy rendben van, miközben megpróbáltam megoldani a
legnagyobb problémám, azaz hogy úgy álljak fel, hogy ne derüljön ki
milyen hatással voltak rám a szavai.
Gyorsan befejezte a hívást. – Sajnálom – kért ismét bocsánatot.
Valami munkával kapcsolatos dolog közbe jött és…
Felemeltem

a

kezem.

–

Ne

aggódj

emiatt.

Hamarosan

egyházközösségi gyűlésem lesz. – Ez hazugság volt. Az egyetlen
találkozás, ami hamarosan lesz, az a kezem és a farkam között fog

történni. De valószínűleg ezt nem lenne jó dolog elmondani egy
megtérőnek.

(Fejben

feljegyeztem,

hogy

bocsánatért

kell

majd

esedeznem a hazugságért és azért, amit tenni készülök)
– Én, oh, remélem hamarosan látlak.
Elbűvölően rám mosolygott, és ahogy felállt, megragadta a táskáját. –
Én is. Viszlát, Atyám.
Nem tudtam addig se várni, míg biztosra vehettem, hogy kiment a
templomból. Amint távozott, felkeltem és bezártam az ajtót, és csak
annyit időztem, míg egy kézzel kitámasztottam az íróasztalomon és az
övemmel ügyetlenkedtem.
Nem volt rá időm, hogy bűntudatom legyen vagy megkérdőjelezzem
az indítékaimat, vagy bármire, ami hasonlítana a józan gondolkodáshoz.
Annyira húztam le a sliccem, hogy kiférjen a farkam, és máris keményen
és gyorsan elkezdtem kiverni, semmi másra nem vágytam csak a
megkönnyebbülésre.
Próbáltam másra gondolni – bárki másra – mint erre a nőre, aki eljött
hozzám, hogy Isten megbocsátását és megnyugtatását keresse. De a
gondolataim visszakanyarodtak hozzá, elképzeltem a klubban, hogy
nekem és csak nekem mozog, majd félrehúzza nekem a tangáját, hogy
megmutassa, amit leginkább akartam.
Krisztus segíts.
Éreztem, hogy növekszik, elektromosság cikázott át a medencémben,
a farkam a markomba siklott, azt kívántam, hogy bárcsak Poppy
Danforthot kefélném – a száját vagy a punciját vagy a seggét, nem
érdekelt – és aztán az asztalra élveztem, pulzáltam és lövelltem,
miközben azt képzeltem, hogy a spermám a fehér bőrére ömlik.
A kezem leállt, a légzésem lelassult és visszatértem a valóságba. Itt
álltam a farkammal a kezemben, a liturgikus asztali naptáramat sperma
borította, és a St. Augustine képe szemrehányóan nézett rám a falról.

Fenébe.
Fenébe.
Kábultan becipzáraztam a farmerom, majd letéptem és összegyűrtem
a naptár felső lapját, amit hangosan és majdnem hogy vádlón eldobtam,
bassza meg, mi a francot műveltem?
Leültem a székbe és St. Augustine-re bámultam.
– Ne tegyél úgy, mintha nem tudnád milyen ez – motyogtam. Az
asztalra könyököltem és a tenyerem élét a szememre szorítottam.
Poppy Danforth nem megy el. Itt él. Visszajött hozzám, és nem kétlem,
hogy a „testi” vallomásai felszínét érintettük még csak. És meg kellene
hallgatnom, anélkül hogy felizgulnék, mint egy tinédzser fiú. Sőt, többet
kell tennem, mint meghallgatni, válaszolnom kellene, empatikusan és
megbocsájtással, együttérzéssel, holott másra sem lennék képes, csak a
szájára gondolni, azokkal az enyhén tökéletlen fogakkal.
Csillagokat láttam már a szemhéjam mögött, de nem vettem el a
kezem. Nem akartam az irodát vagy St. Augustine-t látni. Nem akartam
látni az újonnan tönkretett naptáramat vagy az újonnan telepakolt
szemetesemet.
Teljes sötétségben akartam imádkozni. Nem akartam, hogy bármi is a
gondolataim és Isten közé férkőzzön, a nő és a hivatásom közé. Mindent
akartam, de a bűnöm és a szememben lobbanó csillagok mindent
elsöpörtek.
Sajnálom, imádkoztam. Annyira sajnálom.
Sajnálom, hogy elárultam Isten nyájának egy tagja bizalmát. Sajnálom,
hogy elárultam eme hely szentségét, és a hivatást, mert vágyakoztam
valaki után,

aki vigaszt és iránymutatást keresett.

Bocsánatért

esedeztem amiatt, hogy nem kontrolláltam a vágyam elég hosszú ideig,
míg be tudok lépni a hidegzuhany alá, vagy elmenjek szaladni, vagy

bármilyen másik trükk bevetéséig, amit az elmúlt három év alatt
tanultam, hogy sikeresen lelohasszam magam.
Jobbára…
Jobbára azt sajnálom, hogy nem sajnálom.
A fenébe, egyáltalán nem sajnáltam.

Ötödik
fejezet
Fordította: Crystal

– Azt gondoltam, hogy a papok csak misebort isznak.
Felkaptam a fejem és Poppy az asztalom előtt állt. Egy kis kávézóban
voltam a templommal szemben, és megpróbáltam megérteni a tatarozási
költségvetést, de kudarcot vallottam, alapvetően semmi más nem
sikerült véghezvinnem, csak ellenőriztem a The Walking Dead fórumot,
és jelentősen megcsapoltam az üzlet kávékínálatát.
Ki akartam gondolni egy szellemes választ Poppy üdvözlésére, de
másik ruhát viselt – krémszínű vintázs ruha háromnegyedes ujjakkal és
olyan szoknyával, ami a combja közepéig ért –, s bár nem volt feltűnő
vagy különösebben szűk, mégsem rejtette el a dereka tökéletes vonalát,
vagy a mellei puha domborulatát. Elég közel állt ahhoz, hogy a
csípőjénél fogva magamhoz tudjam húzni, elég közel ahhoz, hogy
megragadjam, felhúzzam a szoknyáját, és aztán beletemetkezzem abba
a mennyországba, amit alatta tartogat.
(Plusz ott volt az a zavaró tény, hogy amikor utoljára láttam, azzal
végződött, hogy az egész asztalomat sperma borította.)
Szerencsére, a velem szemben lévő széket húzta ki, mielőtt
elvesztettem volna az önuralmam, és az eskümet mindenki előtt a
kávézóban törtem volna meg.
– Min dolgozol? – kérdezte és a laptop felé biccentett.

Csendes köszönetet rebegtem, hogy nem vette észre – vagy
legalábbis figyelmen kívül hagyta –, hogy nem válaszoltam, aztán pedig
egy újabb köszönetet a költségvetési táblázatok biztonságos témájáért.
– Azon vagyunk, hogy pénzt gyűjtsünk a templom renoválására –
mondtam. – Van már néhány munkaajánlatunk, minden attól függ, hogy
a megtakarításainkat jó helyre tegyük, miután elértük a kezdeti célunk.
– Megnézhetem? – kérdezte és a képernyő felé fordította a fejét.
Mielőtt bólinthattam volna, maga felé fordította a laptopot, és
végiggörgetett a lapon. Egy kis mosoly jelent meg a vörös szája szélén,
amitől szexi, bölcs és huncut lett egyszerre a külseje.
– Minek tanultál, Bell atya? – kérdezte, még mindig görgetett, néhány
másodpercenként kattintva.
– A hittudományos mesterképesítés előtt? Klasszikus nyelveket. Si vis
amari, ama.
– Azt hiszem a latin órákon nem tanultál sokat az adatbázis-kezelésről.
– Általában másmilyen kezeléssel voltam elfoglalva. – Egy gyenge
beszólásnak szántam, de keményebben hangzott, mint szántam. Olyan
volt, mint egy figyelmeztetés.
Nem. Mint egy ígéret.
Levegő után kapott, amikor rám emelte a mogyoróbarna szemeit és
meglátta az arcom.
Bassza meg, mi a baj velem? Miért nem tudtam normális beszélgetést
folytatni vele anélkül, hogy a szex szóba jöjjön? – A képletekről
beszélsz?
– Um, igaz. – Visszanézett a képernyőre és nyelt egyet. A torka
finoman mozdult, és azt akartam, hogy az a torok nekem legyen
felajánlva.
Azt akartam, hogy az egész testét felajánlja nekem.

– Az egyháznak nincs könyvviteli szoftvere? – kérdezte, és rögzített
egy sor adatot, amit véletlenül klónoztam.
– De, az irodavezetőnek van, de nem tudom, hogyan lehet használni.
– Szóval, idézni tudsz Senecától, de nem tudod használni a Quickent.
– Tudod, hogy Senecától származik? – Mosolyogtam. Nem sok
emberrel találkoztam, aki tudta, ki volt Seneca, és még kevesebbel, akik
felismertek volna egy idézetet az egyik leveléből.
– Amikor kislány voltam a szüleim sok pénzt fizettek azért, hogy
mindenféle haszontalan dolgot megtanuljak.
– Úgy gondolod, hogy ez haszontalan? Non scholae sed vitae. „Nem
az iskolának, hanem az életnek tanulunk.
– De si vis amari, ama? „Ha azt akarod, hogy szeressen, szeress?”
Megpróbáltam egyszer. Nem alakult túl jól. – A hangja keserű volt.
A csuklójára tettem a kezem. Ösztönös volt, hogy megvigasztaljak
valakit, akit fájdalom ért, de nem számítottam a kezéből sugárzó
forróságra, ahogy arra sem, hogy az érintésemtől libabőrös lett a karja.
Nem számítottam rá, hogy milyen tökéletes érzés lesz az ujjaimat a
csuklója finom bőrére kulcsolni, mintha Isten pont azért teremtette volna,
hogy én megfogjam.
El kell engednem. Bocsánatot kellene kérnem.
De nem tudtam. Ahogy leállítani sem magam, hogy azt mondjam:
– Talán nem a megfelelő embert szeretted.
Mert ki nem szeretné ezt a nagyszerű teremtményt? Egy túliskolázott,
szexuálisan túlfűtött nőt, akiből árad az intelligencia és az érzékiség?
Egy fehér bőrű, vörös ajkú nőt, akinek az agya pénzügyi birodalmakat
tud irányítani?
Ismét találkozott a tekintetünk. – Talán igazad van – suttogta.
Egy pillanatra így maradtunk, egybekapcsolódott pillantással, kezem a
csuklóján, és aztán – bocsáttasson meg nekem – lassan végighúztam a

hüvelykujjam a csuklója alsó részén, egy mozdulat, amit senki nem
látott, de amit ő egyértelműen érzett, mert hirtelen vett egy reszketeg
lélegzetet.
Basszus, annyira sima és selymes volt a bőre. Meg akartam csókolni a
csuklója azon részét, rá akartam nyomni az ajkam a pontra, ahol lüktetett
a pulzusa, mielőtt egy kötelet kötöttem volna köré. Valójában olyan
messzire merészkedtem, hogy felemeltem a csuklóját az asztalról,
mielőtt a kávégép sípolása észhez nem térített.
Mi a faszt műveltem?
Letettem a kezét, becsuktam a laptopot és hirtelen felálltam. –
Sajnálom. Nem tartozik rám.
– Lelki tanácsadó vagy – mondta, és felnézett rám. – Minden rád
tartozik, nem?
Túlságosan lefoglalt, hogy a cuccokat visszadugjam a laptop
táskájába ahhoz, hogy válaszoljak, és kétségbeesetten távozzam,
miközben próbáltam meggyőzni magam, hogy ez rendben volt, csak
megvigasztaltam őt, és alapvetően nem tettem többet annál, hogy
fogtam a kezét, amit gondolkodás nélkül megtennék bármelyik másik
egyházközösségi taggal.
Rendben volt.
Amikor megfordultam, Poppy mellettem állt a saját táskájával. –
Visszamehetek veled a templomhoz? – kérdezte. – A házam
ugyanabban a háztömbben van.
Hát persze, hogy ott volt.
– Persze – mondtam, és reméltem, hogy normálisan hangzott, nem
egy olyan papnak, aki épp a nyilvános erekciójával próbál megküzdeni. –
Nem probléma.
Kiléptünk a májusi forróságba, és átkeltünk az utcán. A csend köztünk
furcsának tűnt, terhelve egy különös pillanattal, ami az imént történt,

megpróbáltam távol tartani azokat a fantáziaképeket, amik még mindig
az agyamban motoszkáltak, így beszélni kezdtem.
– Mióta élsz itt?
– Nem régóta – mondta. – Voltaképp csak két hete zártam le a házat.
A klub tulajdonosa, akinek dolgoztam, rájött, hogy MBA-m van elég sok
tapasztalattal, és felkért, hogy marketing és pénzügyi tanácsadóként
társuljak, amit távmunkaként is tudok csinálni, és ami, nos elég sokat
fizet. Aztán múlt hónapban, amikor ő megtalált…
A hangja elakadt, és a járdára nézett, mintha valamit vizsgálna rajta.
Nem igazán tudtam, hogy mitől lett ideges, de időt adtam neki, hogy
összeszedje magát.
Pár métert sétáltunk, mielőtt folytatta. – Tehát jól keresek, egy kedves
fickónak

dolgozom,
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kisvárosban. Ezt akartam, mielőtt Sterling eljött a klubba.
Sterling. Emlékeztem erre a névre a beszélgetésünkből a múltjáról, és
vigyen el az ördög, ha nem okozott nevetséges féltékenységet, mintha
lehetséges lenne bármelyik univerzumban is, hogy birtokló legyek Poppy
Danforthtal szemben.
Elértünk a templomhoz.
– Örülök, hogy beléd futottam, atyám – mondta egy újabb kis mosoly
kíséretében, és tovább indult.
– Melyik a te házad? – Húztam az időt. Tudtam, de nem tehettem róla.
Csak szerettem volna még egy pillantást vetni azokra a vörös ajkakra és
még egy szót hallani azon a lélegzetelállító hangon.
– Az. – Rámutatott egy házra a park másik oldalán, egy kényelmes kis
bungaló volt, nagy fával az udvaron és egy benőtt kerttel hátul. Rálátnék
a parókiáról. Látnám, ha világítana, az autóját a felhajtón, ha átvágna a
konyhán korán reggel, hogy elkészítse a kávéját.
Nem tűnt egészséges lehetőségnek nekem.

– Nos, ha segítségre lenne szükséged a bútorok elrendezésében,
vagy bármi másban…
Fenébe. Miért ajánlottam fel? Mintha az, hogy egyedül lennék vele a
házában, jót tenne nekem.
De aztán az arca felragyogott és a gyomrom összeszorult a látványra.
Mert minden alkalommal gyönyörű volt, de boldog? Még hogy boldog,
kibaszottul ragyogott.
– Az csodálatos lenne – mondta. – Nem ismerek itt senkit, és a városi
barátaim messze vannak..,, úgyhogy igen, határozottan szólni fogok, ha
szükségem van segítségre.
– Oké – mondtam, még mindig elbűvölve a mosolyától és a csillogó
szemeitől. – Bármikor.
Előrehajolt, lábujjhegyre állt, és elképzelésem sem volt róla, hogy mit
csinál, míg meg nem éreztem, hogy az arcomra nyomja az ajkát.
Ledermedtem, minden részlet, minden érzés belekúszott a lelkembe,
lenyomatot hagyva rajta, ahogy ő is ott hagyta a nyomát a vörös rúzsával
a bőrömön.
– Köszönöm – mormolta, a szavait és a lélegzetét a fülemen éreztem,
aztán az ajkába harapott, majd elfordult és elindult a háza felé.
Én bementem a parókiába egy újabb húsz perces hideg zuhanyért.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem vártam egyszerre rettegéssel
és várakozással a hétfői gyónásórákat. A vasárnapi misét azzal
töltöttem, hogy Poppyt kerestem a sorok között, és amikor nem találtam,
egy kis remény és kétségbeesés buborék kúszott az elmémbe. Talán

elment, talán a vallás iránti fellángolása elmúlt, és talán ezzel vége a
megnyerhetetlen önuralom próbámnak.
Azt gondolhatnám, hogy talán végzett velem, és a buborék
megkönnyebbüléssel telne meg.
Azt gondolhatnám, hogy talán végzett velem, és a buborék megtelt
fájdalommal.
Amikor Rowan végre elhagyta a fülkét ezen a hétfőn, és valaki más
belépett, a buborék bosszúsan szétrobbant és a szívem őrülten verni
kezdett (azt nem tudtam, hogy a félelemtől vagy az izgatottságtól).
– Bell atya? – kérdezte egy halk hang.
– Helló, Poppy – mondtam, és megpróbáltam úgy tenni, mintha a
hangja nem egyenesen a farkamig hatolt volna.
Kicsi és megkönnyebbült nevetést hallatott, és a hang felidézte a
pénteki mosolyát, ami akkor sugárzott róla, amikor felajánlottam, hogy
segítek berendezkedni a házában.
– Nem is tudom, mire számítottam. Ez csak… túl jónak tűnik, hogy
igaz legyen. Elhagytam Kansas Cityt egy újrakezdésért, értelmet keresni
az értelmetlen életemben, és aztán találtam itt egy hihetetlenül jóképű
papot, gyakorlatilag az udvaromban, aki hajlandó meghallgatni minden
problémámat.
– Ez a munkám – mondtam mogorván, miközben próbáltam figyelmen
kívül hagyni a kisfiús boldogságot, amit éreztem, amikor jóképűnek
nevezett. – Mindenki számára itt vagyok.
– Igen, tudom. De most a „mindenkibe” én is beletartozom, és
kimondhatatlanul hálás vagyok ezért.
Mondd neki, hogy nem teheted, parancsolta a lelkiismeretem, a
múltkori találkozóra gondolva az irodámban. Segíts neki találni valakit –
bárkit –, akinek gyónhat.

Igen. Ezt kell tennem. Mert ő egyértelművé tette, hogy bízik bennem,
miközben az elmémben újra és újra elárultam a bizalmát. (Sok
különböző pozícióban. A házam minden szegletében.)
Miközben lenyeltem a közmondás szerinti keserű pirulát, hogy
elmondjam neki, hogy kell lennie ezután, megszólalt:
– Készen állsz?
És nem jött más szó a számra, csak hogy: – Igen.

POPPY
A dolgok körülbelül másfél évig mentek így. Azzal, hogy segítettem
Marknak az üzletben, és a táncolással majdnem annyit kerestem, mint
egy New York-i irodában. Szerettem, hogy táncolhattam, imádtam. Még
ha nem is balett vagy jazz volt, még mindig az én testem mozgott
ritmusra a zenére. És szerettem, hogy mennyi szexualitás volt a
munkában – még ha nem is szexelt ott senki, a levegőben lógott a vágy
illata, és nem kaphattam eleget.
De magányos voltam. A klubba járó férfiak továbbra is könyörögtek,
hogy hazavihessenek, többet is kínáltak egy egyéjszakás kalandnál,
lakásokat, yachtokat, és havi juttatást, de elutasítottam, hogy szerető
legyek. Szeretem a szexet, de van agyam és lelkem is. Egy napon férjet
szeretnék, gyerekeket, unokákat, az egészet… és ez már kezdett kevés
lenni, nem számít, hogy ideiglenesen milyen jól érzem magam.
De az önbecsülésemért cserébe az ágyam hideg volt, a vibrátorom
túlzottan igénybe vett, és kezdett elkopni. Nem említve a dolgokat,
amiket említettem – a férj, gyerekek és minden. Kezdett hiányozni a régi
életem. Nem a monotónia vagy a képmutatás, mert ezek benne voltak a

pakliban. Viszont ha maradtam volna, soha nem lennék egyedül. Már
házas lennék, esetleg terhes is. És mi van, ha rossz döntést hoztam? Mi
van, ha tönkretettem egy boldog élet lehetőségét, mert nézzünk szembe
vele, milyen férfi venne el egy sztriptízest – függetlenül attól, hogy
honnan jött, vagy ki ő?
És akkor jelent meg Sterling a klubban.
III. Sterling Haverford. Tudom, hogy nevetséges név, de ahonnan mi
jövünk, ott ez a név egyenlő volt azzal, hogy van a birtokodon még egy
golf pálya is.
Azóta firkálgattam a naplóimban a Mrs. Sterling Haverford nevet,
mióta az eszemet tudom. Ő adta az első csókom, az első cigarettám, az
első orgazmusom. Természetesen tudom, hogy neki nem én voltam az
első, még akkor is, mikor velem randizott, más lányokat is megdugott.
Abban az időben, meg voltam győződve arról, hogy összeházasodunk.
Hogy szeret engem.
Egészen addig ezt hittem, míg a szüleim nem kaptak meghívást az
esküvőjére. Penelope kurva Middletonnal.
Hol együtt voltunk, hol nem, ez biztos, de azt hittem, hogy a távolság
miatt van, és hogy mennyire elköteleztem magam a jótékonykodásnak
és a sulinak, és a picsába, még most is bőgök, sajnálom. Nem
szomorkodom már emiatt, csak idegesít még mindig, hogy annyi időt
áldoztam erre a seggfejre, és amikor magam alatt voltam minden miatt,
volt bátorsága a klubban megjelenni.
Feltételezem, hogy a városban járt egy üzleti találkozón, és a
lehetséges kliens elhozta a klubba egy kis extra kényeztetésre – nem
egy szokatlan forgatókönyv ahol én dolgoztam, főleg, ha egyenesen a
hátsó privát szobák egyikébe kérette magát. És az összes lány közül, aki
akkor este dolgozhatott pont én voltam az, aki pont abban a szobában
volt.

Felidegelt.
15 centis tűsarkú és fényes kék paróka volt rajtam, és abban a
pillanatban megismert, ahogy beléptem, ahogy én is őt a profiljáról.
– Jézus Krisztus – mondta, a szavai, mint valami mérgező dallam úgy
szálltak a dübörgő hangzavarban. – Tényleg te vagy?
Az ajtóban álltam, és fogalmam sem volt róla, hogy mi a faszt
csináljak. Tudtam, hogy megtalálhatnám Markot és elmagyarázhatnám,
hogy ismerem a klienst, és nem tudok neki táncolni, megértette volna.
De még három évvel azután se tudtam elmenni, hogy az esküvői
meghívója által szakított velem. Vagy nem meghallgatni, amikor
elkezdett beszélni.
Azt mondta, hogy nem tudja elhinni – mindenki azt hitte, hogy
Európában vagy valami egzotikus helyen bujkálok, holott egész idő alatt
ott voltam. Felém intett, rámutatva a kihívó ruhámra, az összes tényre,
ami abból fakadt, hogy itt dolgoztam, a táncra és az állítólagos
megalázásra, de láttam, amikor minden megváltozott benne, amikor
kitágultak a pupillái, miközben szemeivel falta a majdnem meztelen
testem látványát.
Összeházasodott a hülye Penelope-val, de itt volt és miattam volt itt,
és bassza meg, de akartam ezt. A pillanatot, amikor engem választott
helyette. Nem számít, hogy milyen helytelen volt ez.
– Gyere be – mondta és megtettem.
Isten megbocsát ezért? Hogy elmehettem volna. Következmények
nélkül. Kereshettem volna egy másik lányt, és eljöhettem volna a klubból
anélkül, hogy egy perccel többet is töltenék III. Sterling Haverforddal. De
a szívem mélyén, maradni akartam. A szívem mélyén, akartam, amiről
tudtam, hogy következni fog.

Becsuktam magam mögött az ajtót és keresztbe fontam a karjaim, és
aztán közöltem vele, hogy pontosan mekkora seggfej. Becsületére
legyen mondva, nem tagadta.
Megkért, hogy menjek közelebb. Parancs volt, és Uram segíts, mindig
reagáltam a parancsokra. Odamentem hozzá, végigfuttatta a kezét az
oldalamon, egészen a szoknyám aljáig, ami alig takarta a fenekem. A
jegygyűrűje megcsillant a szoba neonfényében. A kibaszott jegygyűrűje
a kibaszott házasságából Penelope kurva Middletonnal.
Megpróbáltam elhúzódni, de utánam nyúlt és megragadta a karom.
– Tudod miért nem vettelek el, Poppy? – kérdezte aztán. A combom
belső felét simogatta, és nem tehetek róla, de egy kicsit oldalra léptem,
csak hogy szélesebbre tárjam a lábam.
Elmosolyodott és folytatta. – Nem azért, mert nem akartam elvenni
egy Danforthot. Isten szerint is a családoddal, a pénzeddel, az agyaddal
papíron tökéletes feleség lettél volna. De mi jobban tudjuk, igaz, Poppy?
Az ujjai végre megtalálták, amit kerestek, a csipke tangám az ujjai köré
tekerte és az anyag könnyedén elszakadt, szabad hozzáférést biztosítva
a puncimhoz.
– Mélyen legbelül – mondta, folytatva a korábbi gondolatmenetét,
megérintve közben engem –, mélyen legbelül mindketten tudjuk, hogy
egy
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iskoláztatottsággal, de te arra születtél, hogy kurva légy, Poppy, nem
feleség.
Mondtam neki, hogy húzzon a francba, aztán azt mondta, hogy: –
Gondolod, hogy véletlenül jöttem ide? Három éve kereslek. Az enyém
vagy, vagy elfelejtetted?
Hogyan lehetnék az övé, amikor volt egy rohadt felesége?
Megkérdeztem tőle.

Erre azt válaszolta, hogy szarik Penelope-ra – ami valószínűleg igaz is
lehet. Azt mondta, hogy azért vette el, mert szüksége volt valakire, valaki
olyanra, aki miatt nem kell aggódnia, hogy az ügyfelei meg akarják
kefélni.
Aztán azt mondta, hogy én nem ilyen voltam. Azt mondta, hogy a
mellbimbóim és a szám is szex után sikolt, és nem csak, hogy mindig
szexelni akartam, hanem úgy is nézek ki, mint aki állandóan akarja. És
egy ilyen arcnak nem volt helye a finnyás Haverford családi portrékon.
A legrosszabb az volt, hogy tudtam, nem sértésként mondja. Ezek
csak a tények voltak. A magamfajta emberek, nem ilyeneknek kellett
volna legyenek. Távolságtartóknak és hidegeknek kellett volna lennünk.
Vékonynak és vértelennek. A szex csak szükséglet volt, vagy egy
kitervelt viszonyt. És most Sterling azt akarta, hogy legyek a kitervelt
titkos viszonya. Én szerettem őt, ő meg egy kis háziállatként, szeretőként
akart tartani engem, egy ékszerdobozban, ahol nincs helye igazi
szerelemnek, vagy igazi jövőnek.
De amíg ezeken töprengtem, kicipzárazta magát, és olyan kemény
volt, összefutott a nyál a számban tőle, és nem tehettem róla – tudtam,
hogy nős, tudtam, hogy egy seggfej, de olyan régen volt már, túl rég, és
egykoron szerettem…
Most elítélsz, Bell atya? Azt gondolod, hogy egy buta kurva vagyok?
Tudom, hogy te nem vagy olyan, mint Sterling és én. A ”buta” és a
”kurva” szavak valószínűleg egyazon mondatban el sem hagyták a
szádat. Akkor is és most is gondoltam rá. Hülye voltam. De magányos is,
és megtört szívű, és olyan rohadt nedves, hogy lecsurgott a combjaimon.
Aztán hagytam, hogy megdugjon. Mert igaza volt, mert szeretem, mert
mindig kívánom a szexet. És ahogy újra és újra belém csapódott,
kértem, hogy mondja el, miről fantáziál, az életet, amit felkínált nekem.
És a franc belé, megtette, és tökéletesnek hangzott abból a hazug

üzletember szájból. Mesélt a lustálkodós délutánokról, amiket együtt
töltünk, a drága éttermekről, ahova elvisz, az orgazmusokról a drága
egyiptomi lepedőn. Mesélt a virágokról, ékszerekről, nyaralásokról Bora
Borán, drága autókról, és minden másról, ami kitöltené a titkos életünket,
egész idő alatt a farkának nyomultam, beletemetkezve haladtam az
orgazmus felé, olyan kéj felé, amelyben fősuli óta nem volt részem.
Aztán szitkozódva átfordított, és hátulról belém hatolt, az arcomat a
bőrhöz nyomta, és éreztem a jegygyűrűje hideg fémét a csípőmön.
Megalázó és rettenetes volt, és majdnem azonnal elélveztem.
Aztán újra elélveztem.

Hatodik
fejezet
Fordította: Jaleesa

– És ez az én igazi bűnöm – fejezte be Poppy. – Ez az én szégyenem.
Nem tudok éjjelente aludni a tudattól, hogy hagytam őt… hagytam
magam… – Félbehagyta, és abban a pillanatban olyan csend telepedett
közénk, amit nem zavartam meg, az iránta való mély tiszteletem miatt,
és mert nem bíztam a saját hangomban. A vallomása annyira nyers volt
– olyan kibaszottul részletes – és engem elöntött a düh emiatt a seggfej
Sterling miatt és sajnáltam őt, valamint vad, és pár hete rendíthetetlen
féltékenységet éreztem, hogy ő benne volt, pedig nem érdemelte meg,
még egy kis részét sem.
De leginkább olyan kibaszottul kemény voltam, hogy nem tudtam
tisztán gondolkodni.
– Elélveztem – mondta végül halkan, szomorú hangon. – Házas,
éveken keresztül megcsalta, és még csak nem is sajnálta, de én nem
csak dugtam vele, hanem el is élveztem. Kétszer. Mit számít az, hogy
elküldtem, miután megtörtént? Milyen lány tesz ilyet?
Valamit mondanom kellett, segítenem kellett neki, de a picsába, olyan
nehéz volt koncentrálnom bármi másra, mint az arcára, ami az ülésbe
nyomódott, miközben a többszörös orgazmus közben lihegett. Már azért
a pokolra kerülök, hogy ilyenekre gondolok, különösen mióta meg
akartam ütni Sterlinget a légcsövénél a viselkedése miatt, de majdnem
hogy elviselhetetlenül szexi volt, hogy azok a durva dolgok történtek

vele. Mert engem is felizgatott, és már nagyon régen volt, hogy egy nő
az érintésemtől nyögdécselt…
Te sem vagy jobb nála – ostoroztam magam. Kibaszottul szedd össze
magad. Érzések, koncentrálj az érzéseire.
– Milyen érzés volt?
– Milyen érzés volt? Fantasztikus. Mintha jogot formált volna rám kívül
és belül, és amikor belém élvezett olyan érzés volt, mintha megjelölt
volna, mintha a tulajdona lennék, és amikor felért a csúcsra, újra
elélveztem. Nem tehetek róla – amikor egy férfi elélvez az a kibaszottul
legszexisebb dolog, különösen, amikor érzem magamban…
A fejem a fülke falának hajtottam, egy hallható puffanás kíséretében.
– Úgy értettem… – mondtam fojtott hangon – hogy érzelmileg milyen
volt?
– Oh, – és akkor az a lihegő nevetés, majd bassza meg, a pokolra
fogok jutni, mert nem tudtam megállni, hogy magamhoz nyúljak. Olyan
kemény voltam, hogy a nadrágomon keresztül is éreztem minden egyes
négyzetcentijét a farkamnak. A másik kezem a zipzárral játszott,
miközben simogattam magam, és igyekeztem a leghalkabban venni a
levegőt. Le tudom a zipzárt húzni olyan halkan, hogy ne hallja?
Kielégíthetem magam itt a fülkében, anélkül, hogy rájönne?
Mert egyszerűen muszáj volt megtennem ezen a ponton. A szavai az
elmémbe vésődtek, és örökké ott fognak maradni.
– Úgy gondolom Sterlingnek igaza volt. Ribanc vagyok, nem igaz?
Első bálozó voltam, a családom neve szerepelt az előkelőségek listáján,
rengeteg díjat nyertem díjlovaglásban – de ez semmit nem változtatott
azon, aki belül vagyok. Ha jobban belegondolok, mindig tudtam, hogy
Sterling nem szeretett igazán, de hajlandó voltam a szerelmet szexre
cserélni, mert legalább annyira akartam, mint egy kapcsolatot, és nem
így gondolkoznak a nők, Atyám? Hogy inkább legyen részük szexben

szerelem nélkül, mint hogy egyáltalán ne szexeljenek? Most mit
csináljak? Hogyan nézzek szembe a szégyennel, miközben ugyanakkor
tudom, hogy alapvetően egy részem ilyen?
Szégyen. Igen, ismertem az érzést; valójában most is éreztem. A
kezeim

a

combomra

kényszerítettem,

messze

az

erekciómtól.

Koncentrálj, – mondtam magamnak. – Amikor pedig egyedül leszel,
gondoskodhatsz a… problémádról.
– Isten szexuális lényeknek teremtett minket, Poppy – mondtam, azt
remélve, hogy a szavaim nyugtatóan hatnak. A fojtott hangomnak és az
alig kontrollált lélegzetemnek olyan hangja volt együtt, mint valami sötét
fenyegetés. Sötét és közvetlen fenyegetés.
– Akkor engem túlságosan szexuálisnak teremtett – suttogta. – Még
most is…
De megállt.
– Még most is micsoda? – És újra használtam azt a hangot, és ezúttal
nem volt félreérthető a fenyegetés benne.
Hallottam, ahogy megmozdul a székében.
– Mennem kell – mondta. Hallottam, ahogy a tárcájáért nyúl, és aztán
a kilincs kattanását, de én is kiléptem a fülkéből egy pillanattal
hamarabb, mint ő, és ott álltam, miközben az ő ajtaja kinyílt. Megfogtam
a kezemmel mindkét ajtót (mi a jó büdös picsát is csináltam?), és
elzártam a szabadulás útját, mert tudnom kellett. Tudom kellett, hogy mit
akart mondani, és ha nem tudom meg, meg fogok őrülni.
Felnézett rám, miközben én fölé magasodtam, a mogyoró szemei
tágra nyíltak.
– Oh – lihegte. Egy pillanatig csak bámultuk egymást.
Meg akartam halni abban a pillanatban. Meg akartam halni a vörös
rúzsától, a csillogó szemeitől és a mellbimbóitól, amik kis pontokként
feszültek a vékony selyemblúza alatt, amit viselt. A hullámzó erő és

elégedettség, és a vágy ellenére, ami a testemből áradt efelé a nő felé
egyfajta ősi, és uralkodó módon.
Meg akartam halni, esküszöm.
De aztán beharapta az ajkait, azok a kicsit-túl-nagy fogai a telt ajkaiba
mélyedtek, a fehérség belemerült a legszembetűnőbb, legvörösebb
pirosba, amit el tudtam képzelni, aztán összedörzsölte a combjait, és egy
apró hangot hallottam valahonnan a torka hátuljából.
Már nem egy bűnöst láttam.
Már nem Isten gyermekét láttam.
Nem egy elveszett bárányt láttam, akinek szüksége van a pásztorra.
Csak egy nőt láttam – egy érett és gyönyörűséges, felizgult nőt.
Hátraléptem, vettem egy mély levegőt, a lelkiismeretem egy bátor
része próbált azonnal erőt venni magán, ő pedig próbált kilépni a
fülkéből, a szemei még mindig az enyémekbe fúródtak. Hagytam, hogy
elmenjen mellettem, de nem azért, mert azt akartam, hogy elmenjen,
hanem mert azt akartam, hogy vége legyen ennek a csábításnak. Nem,
több volt annál, mint egy utolsó esély, hogy megszökhessen Isten
segítségével, mert meg kellett érintenem, meg kellett ízlelnem és meg
kellett dugnom, most azonnal.
Hátrálva megtett néhány lépést, amíg bele nem ütközött a kis
zongorába a kórus helye mellett. Nem szólt egy szót sem, de nem is
kellett, mert olvasni tudtam minden egyes rezzenéséből, minden
lélegzetéből, minden libabőrből. A fogaival még mindig az alsó ajkát
harapta, és én akartam harapni azt az ajkat, olyan erősen, hogy
visítozzon.
Közelebb mentem hozzá, ő pedig nézte, ahogy felé lépkedek, olyan
vággyal, ami szinte tapintható volt, nyomasztó és hatalmas.
– Fordulj meg – utasítottam, és a picsába, ha nem engedelmeskedik
azonnal, megfogom a kezeit, és a fekete fához kötözöm. Még mindig a

combjait dörzsölgette egymáshoz, amikor a zongorához értem és
pontosan mögötte megálltam. Végigfuttattam a mutatóujjam a kezétől a
válláig, és minden egyes libabőrt éreztem a bőrén. – Mit akartál mondani
a fülkében? – kérdeztem mély hangon. – És ne feledd, hazudni bűn.
Megborzongott.
– Nem mondhatom el. Nem itt. Nem neked.
A kezem elért a vállához. A haját lazán a fejére csavarva viselte, ami
megmutatta a hófehér tarkóját. Megsimogattam, és el akartam tüntetni
minden remegést, minden akadozó lélegzetet. Rátettem a tenyerem a
két válla között a hátára, és lenyomtam a zongorára, ő ráfeküdt, és az
arca a fényes fának nyomódott. Annyira kicsi volt, hogy lábujjhegyre
kellett állnia, a bőr balerinájából kicsúszott a sarka, a lábikrái pedig
láthatóan megfeszültek.
Magas derekú ceruza szoknyát viselt, és ahogy előrehajolt, tökéletes
bepillantást kaptam a rózsaszín húsára.
– Poppy – mondtam fenyegetőn –, bugyi nélkül jöttél ide?
A kezem még mindig a hátán, az ujjaim a nyakán, ő pedig bólintott.
– Szándékosan?
Szünet. Újabb bólintás.
A csattanás visszhangzott a templomban, és ő ugrott egyet a kezem
érintésére, amikor a fenekére csaptam. Aztán felnyögött, és még
magasabbra tolta a fenekét.
Nem csaptam rá újra, pedig Isten tudta, hogy nagyon is akartam.
Helyette végigfuttattam a kezem a vállától a csípőjéig, érezve a melle
formáját, ahol a zongorának préselődött, a dereka vonalát és a feneke
domborulatát. Aztán megismételtem mindkét kezemmel, hagytam, hogy
a kezeim a szoknyája szegélyéig csússzanak. Vett egy mély lélegzetet,
én pedig hirtelen felrántottam a szoknyáját a derekára.

Letérdeltem mögé, és annyira széttártam a lábait, hogy a meztelen
puncija elém kerüljön.
– Én kis báránykám – suttogtam. – Annyira nagyon, de nagyon nedves
vagy.
Az volt, szinte minden porcikája nedvességben úszott. A puncija nem
pusztán nedves volt – kibaszottul remegett, rózsaszín, és édes volt,
éppen az arcom előtt.
A kezembe fogtam a fenekét, és beledugtam az ujjaim. Előrehajoltam,
így a lélegzetem csiklandozta az érzékeny húst.
Felnyögött.
– Ez annyira nem helyes – mondtam, és közelebb hajoltam a
számmal.

Éreztem

az

illatát,

és

olyan

szaga

volt,

mint

a

mennyországnak, a szappannak és a bőrnek, finom női illata volt, amitől
minden férfi megőrül. – De csak megkóstollak – dörmögtem, sokkal
inkább magamnak, mint neki. – Isten nem fog megbüntetni egy kis
kóstolóért.
A nyelvemmel megsimítottam a csiklójától a puncijáig (Istenem,
bocsáss meg érte), de egy misebor vagy lelki üdvösség sem volt
édesebb ennél, és egy kis kóstoló nem volt elég.
– Kérlek – suttogtam a bőrébe –, csak még egy kicsit. – Nekinyomtam
a nyelvem a csiklójának, és újra megkóstoltam. A farkam annyira
kemény volt, hogy fájt.
Felkiáltott a zongorán, és én majdnem meghaltam, azok miatt a
hangok és a bassz meg íze miatt. Úgy merültem el benne, mint egy
megszállott, az ujjaimmal szétnyitottam a farpofáit, hogy készen álljon
rám. Megdugtam a nyelvemmel, az ajkaimmal és a fogaimmal,
felzabáltam őt, mintha éheznék. A puncija pontosan olyan tökéletes volt,
mint azokon az éjszakákon, amikor elképzeltem a jéghideg zuhanyok
alatt, mint amikor elképzeltem, hogy pontosan ezt teszem vele.

El fog élvezni, döntöttem el. El fog élvezni az arcomba, és már a
gondolattól összerándultak a golyóim, és a farkam megremegett a
nadrágomban. Nagyon nagy volt rá az esély, hogy elélvezek anélkül,
hogy megérinteném a farkam.
Egy

ujjammal

a

punciján

köröztem,

aztán

belédugtam,

és

behajlítottam, hogy megtaláljam azt a puha pontot, ami át fogja billenteni
a határon. Szégyentelenül nyomta magát az arcomba, a körmei
karcolták a zongorát, és a torkából sóhajok és nyögések törtek fel.
Csak őt éreztem és ízleltem, aztán felnéztem, és megláttam a
feszületet a templom elején – ahogy a szerencsétlen és megkínzott Isten
lóg a kereszten – és a szívem megdobbant. Mi a fenét csináltam? Bárki
bármikor besétálhatott volna az ajtón, és egy nőt látott volna a zongorára
hajolva, a papját pedig mögötte térdelve, mintha a puncijához imádkozott
volna, az arcával elveszve a fenekében.
Mit

gondolnának?

Miután

olyan

keményen

dolgoztam,

hogy

helyrehozzam ennek a városnak a sebesüléseit, és amikor végre
segítettem ennek a közösségnek, hogy újra bízzon a templomban?
És ami ennél is fontosabb – mi a helyzet a fogadalmammal? A
fogadalmammal, amit a családom és Isten előtt tettem? Mit ér az esküm,
ha mindössze három évvel azután, hogy tisztaságot esküdtem,
feldugtam a nyelvem egy nő nedves puncijába?
De aztán Poppy elélvezett, és a kiáltása a legszebb himnusz volt, amit
eddigi életemben hallottam, és minden eltűnt kivéve az illatát és az ízét,
valamint ahogy megfeszül az ujjam körül.
Kelletlenül húzódtam vissza, újabb orgazmust akartam okozni neki,
bele akartam temetni az arcom a fenekébe, de tudtam, hogy nem lehet,
nem szabad, így aztán felálltam, és láttam, hogy a vállain keresztül úgy
néz rám, mintha én lettem volna a legelképesztőbb dolog, amit valaha
látott.

– Még senki nem csinált velem ilyet – suttogta.
Senki sem dugott meg a nyelvével a templomba? Senki nem nyomott
még le a zongorára, és nyalt, amíg nem tudtál megállni a lábadon?
Összeráncoltam

a

szemöldököm,

ő

pedig

megválaszolta

a

kimondatlan kérdésem.
– Úgy értem, még soha nem élveztem el valaki szájától – mondta. Még
mindig ki volt pirulva az arca, és a nyaka is elvörösödött.
Nem értettem.
– Még egy férfi sem elégített ki a szájával?
Megrázta a fejét, aztán lecsukta a szemeit.
– Nagyon jó érzés volt.
Meg voltam lepődve. Hogy lehet, hogy soha nem nyalták ki?
– Milyen kár, báránykám – mondtam, és nem tudtam leállni, a
merevedésem a fenekének nyomtam. – Senki nem gondoskodott eddig
rólad rendesen. – Felemeltem a kezem, és újra a csiklójához nyúltam,
belül pedig felsóhajtottam, amikor éreztem, hogy még mindig duzzadt, és
még mindig fel van izgulva. – De nem fogok hazudni. Kibaszottul
kemény leszek attól a tudattól, hogy én vagyok az első férfi, aki
megkóstolt.
Hallottam a szavakat, ahogy kimondtam őket, és hirtelen belém
csapott a felismerés.
Mi a picsát csinálok? Mi a jó büdös fenét csináltam?
Ráadásul az összes elképzelhető hely közül miért pont itt?
Hátraléptem, ziláltam, és semmi másra nem tudtam gondolni, mint
hogy eltűnjek, valahova messzire, mielőtt leterít a bűntudat és a
megbánás.
Poppy megfordult, a szoknyája még mindig a dereka köré volt
csavarodva, a szemei felvillantak.
– Ne merészelj – mondta. – Ne merészelj így nézni rám.

– Sajnálom – mondtam. – Én… én nem tehetem…
– De igen – mondta, és előrébb lépett. A tenyerét a merevedésemre
nyomta, és amikor lenéztem azt láttam, hogy kikapcsolja az övem.
– Nem tehetem – ismételtem, miközben még mindig azt néztem,
ahogy előveszi a farkam. Abban a pillanatban, amikor az ujjaival
megsimította a bőröm, meg akartam halni, mert egyáltalán nem ilyen volt
az emlékezetemben és az álmaimban, nem, még csak meg sem
közelítette.
– Te nagyon jó pap vagy, Bell atya – mondta, a kezei pedig egyre
lejjebb vándoroltak, és megragadtak. – De nagyon jó ember is. És egy jó
ember nem érdemel meg egy kis élvezetet?
Szorosabban fogott, és simogatni kezdett. Mintha hipnotizáltak volna,
úgy néztem, ahogy a kezei fel és le mozognak a farkamon.
– Nem fogunk szexelni – ígérte. – Semmi szex, és így igazából nem is
szegünk szabályt, nem igaz?
– Nagyon kétértelmű vagy – mondtam nyersen, majd lecsuktam a
szemem, ahogy elkezdte a farkam pumpálni.
– Akkor mit szólnál egy másik vallomáshoz – mondta, a körmeivel
pedig a medencémtől a köldökömig belém karmolt, amitől megfeszültek
az izmaim. – Azután az első nap után, amikor beszéltem veled, rád
kerestem online. Nem tudtam nem gondolni a hangodra, olyan volt,
mintha megállás nélkül visszhangzott volna a fejemben. Aztán láttam
egy képet rólad a weboldalon és nagyon… nos, tudod, hogy nézel ki. Az
volt az első alkalom, amikor úgy élveztem el, hogy rád gondoltam.
– Miközben kielégítetted magad rám gondoltál? – Úgy tűnt el fog
pattanni a türelmem utolsó szikrája is.
– Nem is egyszer – tette hozzá, közben az ujjaival a pólóm alatt az
izmaim simogatta. – Azután is, amikor először találkoztunk futás
közben… aztán amiatt, amilyen az arcod volt, amikor utoljára beszéltünk.

Istenem, az arcod, olyan átkozottul sötét volt, mintha fel akartál volna
falni… Háromszor kellett magam kielégíteni, mielőtt bármi másra tudtam
volna koncentrálni.
Eddig tartott, az önfegyelmem darabjaira hullott, és csak a férfi maradt
– nem Tyler, nem Bell atya – valami sokkal ősibb és követelőzőbb.
– Mutasd meg – utasítottam.
– Mit?
– Feküdj le a földre, tedd szét a lábaid és mutasd meg nekem, milyen,
amikor rám gondolsz, és kielégíted magad.
A szája szétnyílt, az arca elvörösödött, aztán lefeküdt a szőnyegre, a
kezei a punciján. Fölé álltam, a kezembe fogtam a farkam, beleadtam
mindent, beleadtam mindent, amíg el nem élveztem.
– Miért nem vettél fel bugyit? – kérdeztem, közben azt néztem, ahogy
köröz a csiklóján.
– Legutóbb, amikor beszéltünk, nagyon felizgultam. Azt gondoltam, ha
ma újra megtörténik, akkor sokkal egyszerűbb lesz, ha nincs rajtam
bugyi. Sokkal könnyebb lesz… elintézni. És könnyebb is volt.
Letérdeltem a lábai közé, és a vékony csuklóit a kezembe fogtam. A
feje fölé emeltem, és leszorítottam a földre, a farkam a puncijához ért és
a felgyűrődött szoknyájához.
– Azt mondod – kérdeztem –, hogy kielégítetted magad mellettem a
fülkében?
Félénken bólintott.
– Annyira felizgultam tőled – mondta. – Nem tudtam elviselni.
Minden erőmre szükségem volt, hogy ott és azonnal ne hatoljak bele.
Minden alkalommal, amikor megmozgattam a csípőm, a farkam neki
dörzsöltem, és annyira forró volt. Annyira nedves.
Lehajtottam a fejem, belefúrtam a nyakába. Tiszta bőr és egyszerű
levendula illata volt – valami olyasmi, ami mindenképpen többe került,

mint amit én keresek egy hónapban. Valami oknál fogva ez a
mértéktelenség, a megrontás lehetősége annyira feltüzelte a vágyaimat,
hogy szét akartam őt szakítani. Megharaptam a nyakát, a kulcscsontját,
és nyomot hagytam rajta a fogaimmal, miközben a farkam a csiklójához
nyomtam és a tenyerembe vettem a mellét, amitől újra elélvezett, mintha
gyönyörrel akartam volna büntetni. Mintha büntetni akartam volna azért,
mert idejött és a gondosan felépített életemet romba döntötte, mintha
csak egy kártyavár lett volna.
Megvonaglott alattam, lihegett és nyögött, a kezei a földhöz voltak
szorítva, miközben továbbra is egy kézzel szorítottam le őket. Annyira
nedves volt, hogy annyira könnyű lett volna csak egy kicsit változtatni a
szögön, és belé hatolhattam volna.
Akartam. Akartam. Akartam, akartam. Jobban meg akartam baszni ezt
a nőt, mint amennyire bármit is valaha akartam ezen a világon. És a
legperverzebb az a tény, hogy nem tehetem, mert mindenféle
szempontból hiba lett volna – morálisan, szakmailag, személyes okokból
– és ezek miatt még jobban akartam. Elképzeltem milyen érzés lenne
egy pillanatra elveszíteni a fejem, amíg ész nélkül neki nyomom magam,
szívom és harapom, mintha el tudnám oltani a vágyát azzal, hogy a bőre
minden egyes négyzetcentiméterét felfalom.
– Ó, Istenem – suttogta. – El fogok… Ó, Istenem…
Minden nap ostoroztam volna magam az életem hátralevő részében,
ha akkor benne lehettem volna, érezhettem volna, ahogy összerándul a
farkamon, érezhettem volna, ahogy rángatózva megremeg kívül és belül.
De rajta lenni legalább ilyen jó volt, mert éreztem minden egyes rángást,
elakadó lélegzetet, minden vad mozdulatát a csípőjének, és amikor
találkozott a szemünk, tele volt vággyal és szinte felnyársaltuk egymást,
de egyben meglepettek is voltak, mintha valami váratlan ajándékot

adtam volna, és nem lenne biztos abban, hogy hálásnak vagy
gyanakvónak kellene lennie.
De mielőtt többet képzelhettem volna abba a nézésbe, ívbe hajtotta a
hátát, amitől elvesztettem az egyensúlyom, így miközben én a hátamra
gurultam, ő fölém került.
Mindenféle hezitálás nélkül felhúzta a pólóm, így láthatta a hasam, és
nem tudtam nem észrevenni, amikor az állkapcsa megfeszült és a
szemei fellángoltak. Végigkarcolta a hasam – erősen – mintha mérges
lenne amiatt, hogy kemény és izmos, mintha dühöngene, hogy ilyen…
(Hazudnék, ha azt mondanám kibaszottul nem izgatott fel ezzel.)
Rám ült, a punciját ügyesen a farkam alsó részéhez nyomta, aztán
úgy kezdett simogatni, mintha ki akarna elégíteni a puncijával. A
könyökömre támaszkodtam, így láttam őt, láttam, ahogy nekem
nyomódik, ahogy a meztelen puncija megmozdul, és láttam a csiklóját.
Olyan kibaszottul nedves volt, és ahogy a teljes testével a farkamnak
nyomta magát, annyira közel volt ahhoz, mintha rendesen csinálnánk,
talán túlságosan közel is, de ez technikailag nem volt szex. Azt
hazudtam magamnak, hogy talán nem is számít, hogy talán nem is volt
bűn.
De még ha az is volt, szentséges istenem, nem tudtam leállni.
Annyira mocskos volt, ahogy a szoknyája a derekára volt csúszva,
ahogy

a

nadrágom

éppen

csak

annyira

volt

letolva,

hogy

kiszabadíthassam a golyóim, ahogy az öreg szőnyeg dörzsölte a
fenekem és a derekam alsó részét. Ahogy szégyentelenül nyomta magát
a farkamhoz, a tökéletesebb helyeken, ahogy a vágyunktól minden síkos
lett, és Istenem, el akartam venni ezt a nőt, vagy leláncolni vagy bezárni;
birtokolni akartam, a magamévá tenni, és megszerezni; örökre itt
akartam maradni ezen a régi szőnyegen, a leengedett hajával, a kemény
mellbimbóival és a csintalan puncijával, ami mindent megért.

– Gyere – mondta nekem rekedten. – Látnom kell, hogy elélvezel.
Szükségem van rá.
Az állkapcsom annyira megfeszült, valami sokkal intenzívebbtől, amit
évek óta nem éreztem a gerincem aljában, és ami áthatolt a
medencémen, hogy nem tudtam válaszolni.
– Ne fogd vissza – könyörgött, miközben még jobban lenyomott, és a
picsába, ott is volt. – Add nekem. Add nekem minden egyes cseppjét.
A fenébe, ez a nő aztán mocskos volt. És tökéletes. Színtiszta
ösztönnel ragadtam meg a csípőjét és keményebben és gyorsabban
mozgattam magamon. A gondolataim megtöltötték, ahogy szétnyitott
lábakkal láttam magamon. Láttam a halvány rózsaszín csiklóját, ami még
mindig duzzadt és kívánatos volt, és emlékeztem az ízére és az illatára a
számon és az arcomon. Aztán elárasztott – nem, szinte elégetett és
átrágta magát rajtam. Mélyen felnyögött, amikor meghallotta a
nyögésem, és a hasamra élveztem. Túl sok volt, és óráknak tűnt
másodpercek helyett.
Abban a pillanatban – amikor én a csúcsra értem, és ő mohón
győzelmet aratott – a szemeink összekapcsolódtak és együtt törtünk át
minden akadályt – két idegen, lelkész és bűnös, Tyler és Poppy.
Egyszerűen csak férfi és nő voltunk, ahogy Isten megteremtett minket,
Ádám és Éva, a legelemibb és legegyszerűbb formában. Élők voltunk,
úgy teremtettek minket, és láttam a pillanatot, amikor ő is érezte ezt –
hogy valahogy egybeolvadtunk. Végérvényesen és tagadhatatlanul
egybeolvadtunk valami rendkívülivé és egésszé.
Az orgazmusom enyhült, de mégis alig tudtam levegőt venni, alig
tudtam felfogni mi a picsát éreztem éppen, és akkor Poppy beleharapott
az ajkába, egy ujját végighúzta a hasamon, beborította az ujját velem,
aztán a szájához emelte. A farkam megmozdult, miközben azt néztem,
ahogy lenyalja az ujját.

A padlóra eresztettem a fejem, és úrrá lett rajtam a felismerés, hogy
valószínűleg soha többé nem tudom ezt a nőt kiverni a fejemből. Az a
fajta nő volt, aki újra és újra kőkeménnyé tudott tenni, az a fajta nő, akit
egész hétvégén megállás nélkül baszhatok és még akkor is többet
akarna, és ez egyáltalán nem volt jó hír az önkontrollom számára, ami
lassan kezdett feléledni bennem, ahogy a legyőzöttség, és a
fogcsikorgató lelkiismeret furdalás is.
– Az őrületbe fog kergetni – kérdezte egy pillanattal később – az a
tudat, hogy minden egyes alkalommal magamhoz nyúlok, alig pár
centiméterre tőled, amikor eljövök gyónni?
Felnyögtem. Picsába is, igen, az őrületbe fog.
– Poppy

–

mondtam,

aztán

megálltam

a

beszédben.

Milyen

jelentőségteljeset is mondhatnék ebben a pillanatban? Ami elzárja a
gyorsan rám zúduló szégyen és bűnösség árját, és ugyanakkor
megmutatja, hogy milyen mélyre férkőzött ez a nő a bőröm alá?
– Tudom – suttogta. – Én is sajnálom.
Felállt, megigazította a ruháját, miközben megtöröltem a hasam a
pólómmal és felültem. Tényleg alig egy perce történt, hogy az egész
univerzum összement, és csak ő és én maradtunk, a hangjaink és az
izzadtságunk, és a baszásunk anélkül, hogy valóban basztunk volna? A
szentély most hatalmasnak és üresnek tűnt, a hajóban csak a
túlságosan igénybe vett légkondicionáló hangja zavarta a néma csendet.
A templom néptelen volt. A városlakók nem gyülekeztek előtte, hogy
kövekkel dobáljanak meg, vagy száműzzenek. Ezt mindenképpen el
akartam kerülni.
És ettől valahogy még rosszabbul éreztem magam.
Poppy és én nem búcsúztunk el egymástól. Helyette egymásra
néztünk, kócosan és izzadtan, szextől bűzölögve, és aztán elment
anélkül, hogy egy árva szót mondott volna.

Lassan én is visszamentem a parókiára, ragadósan és újra keményen,
folyamatosan ostorozva magam.

Hetedik
fejezet
Fordította: Emily

A szúnyoghálós ajtó becsapódott, mire felugrottam a konyhai székről,
arra számítva, hogy Poppy az, vagy egy egész seregnyi dühös
egyháztag, vagy pedig a püspök jött el hozzám, hogy kiközösítsenek, de
csak Millie volt az, akinek a kezei tele voltak fagyasztott, tálcás
készételekkel.
Besietett előttem a konyhába, miközben a késő délutáni napfény
megcsillant a téglavörös parókáján, majd letette a kezében lévő
szatyrokat.
– Túl tiszta és rendezett vagy – mondta üdvözlésképpen, majd
savanyú,

finnyás

tekintettel

végigmérte

a

tiszta

és

rendezett

konyhapultomat. – A hozzád hasonló korú fiúknak koszosnak és
rendetlennek kellene lenniük.
– Aligha vagyok fiúnak mondható, Millie – mondtam, majd odasétáltam
hozzá, hogy segítsek neki bepakolni a fagyasztóba a kész ételeket.
– Az én számításomban, aki hatvan évnél fiatalabb, az mind fiú –
mondta elutasítóan, majd elhessegetett az útból, hogy be tudja rakni az
ételt a sütőbe.
Millie körülbelül százharminc éves volt, de ő nem csak az
egyházközösségem egyik aktív tagja volt, hanem ő volt a templom éles
eszű könyvelője is. Ő volt az, aki azt szorgalmazta, hogy szerezzünk be
iPad-eket, ő volt az az elhivatott személy, aki megrendezte az első
sütivásárunkat és az első Fish-Fry-Pénteket és ő volt az, aki azért

harcolt, hogy üvegszálas internetet építsünk ki, ami eddig sehol máshol
nem volt a városban.
Amikor ideköltöztem azonnal elfogadott és úgy tekintett rám, mint
valami projektre, hiszen új voltam a városban és hova máshova
költözhettem volna, mint egy menő belvárosi lakásba, ahonnan gyalog
gyorsan elérhető egy Chipotle3. Amikor legelőször meglátott és
megtudta, hogy hány éves vagyok, egyszerűen csak csettintett a
nyelvével, – és persze kaptam tőle egy becenevet is Az elérhetetlen
atyánk személyében – majd ezután minden héten egyszer megjelent
nálam valamilyen étellel – hiába bizonygattam neki ezerszer, hogy tudok
magamra főzni; na, jó igaz, hogy csak zacskós levest, de nem számít.
És miután megismerte az anyámat, akivel órákat beszélgettek a pite
tészta megfelelő hőmérsékleten való sütéséről, már minden eldőlt. Millie
nagyon jóban lett az anyámmal és a testvéreimmel is, akiknek minden
héten küldött egy csomag sütit a Kansas City belvárosában lévő sivár
irodáikba.
A mai napot kivéve, mindig méltatlannak tartottam a kapkodó, ideges
figyelmességét. Úgy éreztem, semmire sem vagyok méltó, sem erre a
házra, sem erre a munkára és arra sem, hogy ebben a városban lakjak,
ezért aztán nem akartam mást, csak ülni itt a konyhaasztalnál egészen
addig, míg meg nem halok.
Nem, ez hazugság volt. Csinálni akartam valamit – futni, súlyt emelni,
vagy a csempét dörzsölni a csupasz kezeimmel, egészen addig, míg el
nem kezdenek vérezni – bűnhődni akartam. Vicces, hogy hányszor
prédikáltam a bűnhődésről, Isten feltétel nélküli szeretetéről és a
megbocsátásról a gyülekezetembe járó embereknek, amikor az én első
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reakcióm az volt a Poppyval történtek után, hogy büntetni akartam
magamat.
Vagy pedig annyira kifárasztani magamat, hogy többé már ne tudjak
gondolkodni.
– Valami nagyon bánt téged – mondta Millie, majd leült mellém az
asztalhoz és összekulcsolta ráncos kezeit. Valaki egyszer azt mondta
nekem, hogy ő volt az első női mérnök Missouriban és ő is részt vett az
első állami gyorsforgalmi út megépítésében és megtervezésében, ami
kettészelte a közép-keleti országrészt. És most túl könnyű volt azt hinni,
hogy át tudom verni ezt a csak semmi hülyeség tekintetét, amivel az
arcomat vizslatta.
Minden tőlem telhetőt megtettem a nyerés érdekében, így aztán
óvatosan elmosolyodtam. Nagyon szexi volt a mosolyom, ezzel tisztában
voltam. Ez volt az én leghatékonyabb fegyverem. – Csak a hőség miatt
van, Millie – mondtam és felálltam.
– Hm… hm… Próbáld újra – mondta és a szék felé bólintott.
Visszaültem és úgy izegtem-mozogtam, akár egy gyerek. Millie ezt a
hatást váltotta ki belőlem. A püspökünk egyszer miután találkozott vele,
azzal viccelődött, hogy neki kellett volna száz évvel ezelőtt vezetni az
apátságban élő apácákat, mire az én válaszom erre az volt, hogy
minden apácát sajnáltam volna, aki Millie irányítása alatt állt volna.
– Semmi baj – mondtam halkan. – Esküszöm.
Átnyúlt az asztalon és pici ráncos kezét az én hatalmas kezemre
fektette. – Az idős kor egyik előnye az, hogy pontosan tudom, hogy
mikor hazudnak az emberek. Most pedig utoljára figyelmeztetlek téged,
hogy te egy egész egyházközösségért vagy felelős. Ugye nem akarsz
hazudni az egyházad egyik tagjának, vagy talán igen?
És mi van akkor, ha a szentély előtti padlón lévő majdnem szexről van
szó? A bűnösség egy újabb hulláma csapott rajtam keresztül, amikor

rájöttem, hogy majdnem valóban vétkeztem. Hazudtam – hazudtam egy
jó embernek, aki semmit sem tett, és gondoskodott rólam. Egy pillanatig
el akartam mondani Millie-nek a délután történteket, a pár héttel ezelőtti
eseményeket és ezt a kísértést, ami a legrégebbi kísértés ezen a
Földön.
Ehelyett csak lefelé bámultam a kezeinkre és nem válaszoltam. Mert
túl büszke, defenzív és dühös voltam magamra. És ez még nem volt
minden.
Újra meg akartam tenni. Újra meg akartam tenni Poppyval. És ha
valakinek elmondtam volna a bűnömet, akkor felelősséget kellett volna
vállalnom érte. Engedelmeskednem kellett volna a fogadalmamnak, a
fogadalmam szerint kellett volna viselkednem.
Poppy Danforth után semmi sem késztetett arra, hogy így érezzek.
Mindent kockára tettem a viselkedésemmel, a munkámat, a
közösségem belém vetett hitét, az irántam érzett tiszteletüket, az apácák
tiszteletét és talán még a saját lelkemet is.
Fejemet óvatosan – nehogy nagyon megnyomjam törékeny csontjait –
Millie

kezére

fektettem,

mert

iszonyatosan

szükségem

volt

a

megnyugtatásra. – Nem beszélhetek róla – mondtam az asztalnak. Nem
akartam

hazudni.

Pedig

milyen

gyakran

prédikáltam

a

fiatal

csoportomnak a hazugságokról? És mégis mikor váltam ilyen álszenté?
– Ennek nincs semmi köze ahhoz a fiatal csinos lányhoz, aki megvette
a régi Anderson házat, igaz? – kérdezte Milli, miközben óvatosan
megveregette a fejemet.
Azonnal felkaptam a fejem. Fogalmam sem volt, hogy milyen lehetett
az arckifejezésem, de Millie azonnal elkezdett nevetni. – A múlt héten
kétszer is láttalak a kávézóban. Még az ablakon keresztül is láttam, hogy
milyen jól megértettétek egymást.
Basszus. Vajon sejt valamit? És ha igen, akkor el fog ítélni miatta?

– Épp az egyik szórólapot nézegette. A Dartmouth-i Egyetemen
szerzett mesterdiplomát pénzügy szakon – mondta, ám én nem
említettem meg neki, hogy abban is hatalmas tapasztalata van, hogyan
kell egy jómódú férfit bűnbe vinni. Vagy, hogy az édes kis puncijának az
íze édesebb, mint maga a Menny.
– Talán valamikor együtt kellene kávéznom vele – mondta Millie. –
Mivel nem hiszem, hogy egyszerre két vasat is tarthatsz a tűzben.
Hacsak… – mondta, miközben végig az arcomat figyelte. – …nem
inkább a vele való találkozást választod.
– Rem acu tetigisti – mondtam és elfordítottam a tekintetem. Millie, a
fején találta a szöget.
– Feltételezem, hogy pontosan tudod, hogy mit jelent ez.
– Igazad van Millie, pocsék vagyok matekból.
Ez nem igaz.
– Mindig is azt mondtam, hogy túl fiatal és csinos vagy ahhoz, hogy
elzárkózz a külvilágtól.
– Bajom származhat belőle – mondtam. – Jegyezd meg a szavaimat.
– És az én szavaimat pedig senki sem jegyzi meg.
Nem válaszoltam. Tekintetemet újra az összefonódó kezeinkre
fordítottam és eszembe jutott a szentélyben uralkodó csönd, ami azután
töltötte meg azt, miután Poppy hozzám préselte nedves, forró testét.
Ezután kétszer zuhanyoztam és szinte a fájdalomig dörzsöltem a
testemet, de semmi sem törölhette el az érzést, ahogy a bőre a
bőrömhöz préselődött. A gyomromat azonnal elöntötte a melegség,
amikor azokkal a vággyal teli, nyers szemeivel rám nézett.
– Édes fiam, vedd már észre, hogy ez teljesen normális. Mi is volt az a
szentbeszéd, amit az ittléted első hónapjában állandóan szajkóztál?
Talán az, hogy a gyógyulás egyik része egy jó kis, megállapodáson
alapuló isteni szex?

Ezt én prédikáltam. Eltekintve attól a ténytől, hogy a főiskolán én is
élveztem a megállapodáson alapuló szexet, – megállapodáson alapuló,
de nem mindig normális – mindig is volt egy határozott, szilárd
elképzelésem, sorrendem a szexualitást illetően. Habár a kereszténység
majdnem minden formája elítéli a szexualitást és az élvezetet, ennek
ellenére ezek a vágyak nem tűnnek el. Elrohadnak. Bűnössé teszik az
ember, megszégyenítik és a legrosszabb esetben pedig egy deviáns
embert faragnak belőle. Az étel és a mérsékelt alkohol fogyasztásakor
nem érezzük magunkat bűnösnek, akkor a szextől miért félünk ennyire?
De természetesen ezt a gyülekezetemre értettem, nem pedig saját
magamra.
– Mi is volt az az idézet? – kérdezte Millie. – Mere Christianity? Az
emberi test bűnbeesése rossz, de az összes közül nem ez a
legrosszabb bűn… amikor egy rideg, beképzelt, önelégült férfi
rendszeresen járt templomba az közelebb van a pokolhoz, mint a
prostitúció.
– Igen, de Lewis története a következőképpen bejeződik be; persze
jobb, ha egyik sem vagy.
– Te egyik sem vagy. Te tényleg azt hiszed, hogy csak azért mert
rajtad van a kolláré már nem lehetsz férfi?
– Nem – mondtam hevesen. – De azt hittem, hogy imával és
önmegtartóztatással képes leszek kordában tartani a vágyaimat. Ez az
én elhívatásom. Én ezt az életet választottam, Millie. És már az első
kísértésnél hátat fogok neki fordítani?
– Senki sem mondta, hogy fordíts neki hátat. Én csak azt mondom,
édes fiam, hogy emiatt a választás miatt még nem kell ostoroznod
magad. Sok évet tudhatok már magam mögött és az, ha egy nő és egy
férfi vágyik egymásra, nem a legrosszabb dolog, amit valaha is láttam.

Év

elején

elhatároztam,

hogy

átvesszük

a

teljes

Bibliát

a

férficsoportommal és ma a férfi szexualitás került terítékre, ami egy kicsit
szörnyen hangzott. Millie tanácsának ellenére a délután hátralévő részét
önostorozással

és

az

alagsorban

lévő

edzőteremben

töltöttem

fekvőtámaszozással, egészen addig, míg már nem tudtam lélegezni és
mozogni, amíg el nem kezdődött az órám a gyülekezet férfitagjaival.
Tudtam, hogy Millie csak jobb kedvre akart deríteni, de nem érdemlem
meg azt, hogy jobban érezzem magamat. Fogalma sem volt róla, hogy
milyen messzire mentem el, hogy milyen közel voltam ahhoz, hogy
megszegjem

az

eskümet.

Valószínűleg

azért,

mert

soha

nem

feltételezné azt rólam, a papjáról, hogy annyira gyengévé váljon, hogy
utat engedjen a vágyainak.
Erőteljesen végigdörzsöltem az arcomat. Baszd meg, ébredj fel Tyler,
és old meg ezt az egészet. Még pár hét és nem tudom kordában tartani
a szarságaimat. Mit kellene tennem a következő két hónapban? És a
következő két évben? Ő itt fog maradni, velem együtt, de azt, ami ma
délután történt, nem engedhetem, hogy még egyszer megtörténjen. Úgy
értem, ha Millie még egyszer együtt lát minket – ártatlanul és
nyilvánosan – beigazolódik az ötlete és mi lenne akkor, ha titokban
találkozgatnánk?
Felemeltem a fejem és köszöntöttem a megjelent férfiakat. Az összes
csoport és tevékenység közül, erre a csoportra voltam a legbüszkébb.
Jellemzően nők voltak a hajtóerők a templomba járók között, hiszen a
legtöbb férfi azért jött el a misére, mert a feleségeik ezt akarták. És
különösen az elődjeim vétkeit tekintve, tudtam, hogy a férfiak –

legfőképp azok, akiknek fia volt, akiknek az áldozattal egykorú, vagy
hasonló korú fia volt –, olyan mély haragot, bosszút és bizalmatlanságot
éreznek, amit általános módszerekkel nem lehet helyrehozni.
Így aztán a helyi bárokban lógtam és a Royals meccseit néztem.
Élveztem a szivart, amit a helyi dohányboltban vásároltam alkalmanként.
Vettem egy terepjárót. És szerveztem egy vadászklubot a templomban.
És mindeközben, folytattam a saját kis családom építését és mindazt,
amire a templomnak szüksége volt.
És ez a kis csoport fokozatosan összeolvadt. A csoport tagjai
sokszínűek voltak, kezdve két olyan férfival, akik már ősidők óta nem
voltak templomban, a friss diplomásoktól egészen a nyugdíjasokig,
mindenki tagja volt a csoportnak. Tulajdonképpen ez a csoport már olyan
naggyá nőtte ki magát, hogy a következő hónapban egy újabb csoportot
fogunk indítani.
De mi van, ha a cselekedetemmel tönkretettem három év kemény
munkáját? Háromévnyi vesződést dobok el egy Poppyval töltött fél óra
miatt?
Ha bárki is észrevette a zavarodottságomat, nem szólt egy szót sem
érte, én meg csak örültem, hogy sikerült mindenféle baki nélkül
felolvasnom minden szót a Pál második levele Timótheoszhoz és az
Énekek Éneke részből. Legalábbis addig a pontig, amíg el nem értünk
egy a rómaiaknak szóló versig, ahol azonnal elkezdtek remegni az ujjaim
és a torkom is összeszorult, miközben olvastam.
„Mert amit cselekszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, amit
akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem… Ha pedig azt
cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó.
Micsoda egy hitvány ember vagyok.”
Micsoda egy hitvány ember vagyok.
Micsoda egy hitvány ember vagyok.

Idejöttem ebbe a városba és megfogadtam, hogy helyrehozok minden
erkölcstelen, rossz tettét annak a férfinak. Miért? Mert amikor felnéztem
a csillagokkal teli égre éreztem, hogy Isten visszanézett rám. Mert
éreztem a leheletét a nyakamon. Mert sok küzdelem és fájdalom árán
sikerült megtalálnom a hitemet és tudtam, hogy a hitem az, ami miatt
vannak céljaim és terveim és nem akartam, hogy ez a város egy
gazember miatt ne élvezhesse a templom által nyújtott lehetőségeket.
És akkor mégis mit műveltem ma? Elárultam ezt az egészet. Elárultam
mindenkit.
De nem ez volt az oka annak, hogy remegett a kezem, vagy, hogy túl
szűknek éreztem a torkomat. Nem, a felismerés, hogy elárultam Istent,
mindennél jobban fájt.
Az én Istenem, az én Megváltóm. Ő volt a Lizzy halála utáni
gyűlöletemnek a célpontja, ő volt az, aki türelmesen kivárta az a pár
évet, amíg visszatértem. A hang az álmaimban mindig megvigasztalt,
felvilágosított és vezetett. A hang az álmaimban mindig megmondta,
hogy mire van szükségem az életemben, hogy hova kell mennem, hogy
megtaláljam a békét.
És a legrosszabb az volt, hogy tudtam, hogy Ő nem haragszik rám. Ő
még azelőtt megbocsájtott nekem, mielőtt még megtörtént volna, holott
egyáltalán nem érdemeltem meg. Megérdemeltem volna a büntetést, a
fentről rám zúduló tűzesőt, a szennyezett vizet vagy bármit, amit egy
szánalmas, undorító, kéjvágyó férfi csak kaphat azért, mert kihasznált
egy érzelmileg sebzett nőt.
Micsoda egy hitvány ember vagyok.
Miután befejeztünk a Biblia órát, gépiesen feltakarítottam a kávé és a
chips maradványait, mert az agyam még mindig a szégyen egyik újabb
hullámától volt kábult. Ez az érzés annyira hitvány és szörnyű volt, hogy
még a pokol gondolata sem volt ennyire szörnyű.

Alig tudtam elviselni, miközben elsétáltam a feszület előtt, vissza a
parókiára.

Nyolcadik
fejezet
Fordította: Jaleesa

Azon az éjszakán körülbelül három órát aludtam. Sokáig fent voltam a
Bibliát olvasva, a passzusokat böngészve, amelyek a bűnről szólnak,
amíg a fáradt szemeim már nem tudtak a szavakra koncentrálni tovább.
Úgy siklottak át felettük, mint két mágnes, amiknek azonosak a pólusaik.
Amikor végre ágyba kerültem a rózsafüzéremmel, imákat mormoltam,
amíg nyugtalan álomba nem merültem.
Egy fura zsibbadtság vette át az uralmat felettem, miközben a reggeli
misét tartottam, és utána, mikor a futócipőm kötöttem be. Talán az
alváshiány volt, vagy talán az érzelmi kimerültség, vagy talán
egyszerűen a tegnap sokk. De nem akartam tompa lenni – békességet
akartam. Erőt.
Az országutat választottam, hogy elkerüljem Poppyt, messzebb
futottam,

mint

gyorsabban

általában

űztem

szoktam,

magam,

addig

és

sokkal

mozogtam,

keményebben
amíg

a

és

lábaim

begörcsöltek és a mellkasom ki akart robbanni a helyéről. És ahelyett,
hogy egyenesen lezuhanyoztam volna, betántorogtam a templomba, a
fejemre kulcsolt kezekkel, miközben a bordáim ki akartak szakadni a
helyükről. A templom üres és sötét volt, és nekem fogalmam sem volt mit
keresek ott ahelyett, hogy a parókián lennék, nem tudtam, amíg be nem
támolyogtam a templomba és térdre nem estem
A fejemet lehajtottam, az állam érintette a mellkasom, mindenemet
elborította az izzadtság, de nem érdekelt, nem tudtam foglalkozni vele és

nem tudtam megnevezni a pillanatot sem, amikor a szaggatott
lélegzetem sírássá változott, de nem sokkal azután történt, hogy térdre
estem és a könnyek elvegyültek az izzadtsággal, én pedig nem tudtam
már megkülönböztetni őket egymástól.
A napfény átszűrődött a festett üvegen, drágakőként szikrázott a fény
a padokon, a testemen és a templomon, az aranyozott ajtók sötétebb
árnyalatban villantak fel, komoran, sérthetetlenül, megbocsátóan és
szentségesen.
Addig hajoltam előre, amíg a homlokom a földet nem érte; amíg a
szempilláim nem verdesték a megviselt szőnyeget. Szent Pál azt
mondja, hogy nem kell szavakba öntenünk az imáinkat, hogy a
Szentlélek majd közvetít nekünk, de ez alkalommal nem volt közvetítőre
szükségem, nem, amikor folyamatosan azt suttogtam sajnálom,
sajnálom, sajnálom, mint valami zsolozsma, mint egy mantra, mint egy
zene nélküli himnusz.
Tudtam, melyik pillanattól kezdve nem voltam egyedül. A meztelen
hátam tudatosan kihúztam és felültem, elöntött a szégyen a gyülekezet
egy tagja vagy a személyzet egy tagja miatt, aki így látott sírni, de senki
nem volt ott. A templom üres volt.
De még mindig éreztem annak a valakinek jelenlétét, éreztem a
bőrömön és benéztem minden egyes sötét sarokba, hogy meggyőződjek
róla, senki sem áll ott.
A légkondicionáló egy huppanással és egy zörrenéssel bekapcsolt, és
megváltozott a légnyomás a zárt ajtók mögött a templomban. Ugrottam
egyet.
Csak a légkondi az, mondtam magamnak.
De amikor felnéztem a templomra, ami arany színben pompázott,
hirtelen nem voltam benne olyan biztos. Volt valami várakozó és
érzékeny a csöndben és az ürességben. Hirtelen úgy éreztem, mintha

Isten nagyon is arra figyelne, hogy mit mondtam, engem hallgatna és
várna, és én a földre szegeztem a tekintetem.
– Sajnálom – suttogtam még egyszer utoljára, a szó úgy lógott a
levegőben, mint a csillagok az égen – pislákolva, drágán és
megvilágosodva. És akkor megéreztem a jelenlétét, de ugyanabban a
pillanatban éreztem a bánat és szégyen terhét is.
Egy szívdobbanásnyi időre tökéletes teljes voltam, egy pillanatra,
amikor

úgy

éreztem,

hogy

a

levegő

minden

egyes

atomját

megragadhatom, ahol varázslat, Isten és valami, amit képtelenség
felfogni, valóságos volt, teljesen valóságos.
Aztán minden eltűnt, és csak mélységes béke maradt utána.
Ugyanakkor könnyebbültem meg, mint amikor az épület is, a bőrömről
eltűnt a szúró érzés, és a levegő üres lett. Több ezer magyarázatom volt
arra, hogy éppen mit éreztem, de azt is, hogy igazán csak egyben
hittem.
Mózesnek az égő bokor jutott, nekem pedig a légkondi, gondoltam
bánatosan, miközben felálltam, olyan lassan mozogva, mint egy
bizonytalan

gyerek.

De

nem

panaszkodtam.

Megbocsátottak,

megújultam, felmentettek a bűn alól. Mint Szent Péter, próbára tettek,
elbuktam és megbocsátottak.
Meg tudtam tenni. Volt élet, még azután is, hogy elbasztad, még azok
számára is, akiknek úgy kellett élniük, hogy nem baszhattak.

A következő két nap eseménytelenül telt. A csütörtököt a kanapén
töltöttem lustálkodással, miközben a The Walking Dead részeit néztem a
Netflixen és olyan tésztát ettem, amire csak forró vizet kellett önteni.

Valószerűtlen, tudom.
Aztán ott volt a péntek. Felkeltem és felkészítettem magam a reggeli
misére, ahogy mindig, pár perc késéssel, majd emlékeztettem magam,
hogy át kell rendezni a sekrestyét, aztán felkészültem, hogy belépjek a
templomba. Hét közben a misék rövidek – semmi zene, nincs második
olvasmány,

nincs

szentbeszéd

–

olyan,

mint

egyfajta

békés

oltáriszentség. Állhatatos, mint Rowan és a két nagymama és…
Jézus, segíts rajtam.
Poppy Danforth.
A második sorban ült, egy illedelmes ruhában, ami jeges kék
selyemből készült, kerek Peter Pan gallérral, a haját pedig laza kontyba
fogta. Szemérmesnek, higgadtnak és erkölcsösnek nézett ki… kivéve a
kibaszott rúzsát, ami olyan piros volt, mint egy tűzoltó autó és azért
könyörgött, hogy szétkenjék. Azonnal, ahogy megláttam, elkaptam róla a
pillantásom, és próbáltam visszaszerezni azt az áldott békességet, amit
csütörtökön kaptam, az érzést, amivel minden kísértéssel szemben meg
tudok birkózni, amíg Isten mellettem áll.
Szüksége volt valamire ettől a helytől, tőlem, valami sokkal
fontosabbra, mint amit hétfőn csináltunk. Tiszteletben kellett tartanom ezt
a helyet és neki is. A misére koncentráltam, a szavakra, az imákra és
örömmel láttam, hogy Poppy nagyon igyekszik felvenni a ritmust, hogy
imádkozik, különösen, amikor az ősrégi liturgiát mondtam.
Kérlek, segíts neki megtalálni az utat és a békét.
Kérlek, segíts neki meggyógyulni a múltból.
És kérlek, kérlek, kérlek, segíts nekünk illően viselkedni.
Amikor eljött az oltáriszentség ideje, felállt a nagymamák és Rowan
mögött és kicsit bizonytalannak nézett ki.
– Mit kell csinálni? – suttogta, amikor elém lépett.
– Rakd keresztbe a kezeid a mellkasod előtt – suttogtam vissza.

Megtette, a szemeit még mindig az enyémekbe fúrta, a hosszú ujjai a
vállain nyugodtak. Újra leszegezte a tekintetét, olyan aranyosnak és
törékenynek nézett ki és én meg akartam ölelni. Nem szexuális
értelemben, hanem csak egyszerűen meg akartam ölelni. Köré akartam
fonni a kezeim és érezni akartam a lélegzetét a mellkasomon, azt
akartam, hogy a nyakam hajlatába dugja az arcát, miközben én
biztonságban tartom a múltja és a bizonytalan jövője elől. Meg akartam
neki ezt mondani és azt akartam, hogy tudja – tényleg tudja –, hogy
minden rendben lesz, mert a szeretet valódi, és mert egy olyan valaki,
mint ő, azért van a világon, hogy megossza a szeretetét, ahogy Haitin is
tette. Mindazt az örömöt, amit ott érzett – mindenhol érezheti, de csak
akkor, ha kinyílik.
Rátettem a kezem a fejére, és megáldottam, aztán a szemeit az
enyémekre emelte és minden megváltozott. A padló, a plafon és még a
derekamon levő öv is nyomasztani kezdett, tiszta gondolatokra
ösztökéltek, ahogy a pihe-puha haja az ujjaim alatt és a bőröm a bőrén.
Elektromosság futott át a gerincemen, és minden egyes emlékem róla –
az íze, hogy milyen érzés és a hangja – felvillant bennem.
Az ajkai szétváltak. Ő is érezte.
Alig tudtam befejezni az áldást, mert a torkom annyira száraz volt.
Amikor megfordult, hogy visszamenjen a padjába, ő is zavarodottnak
látszott, mintha most vakult volna meg.
A mise után nagy léptekkel visszamentem a sekrestyébe, senkire és
semmire nem néztem közben. Nem kapkodtam el a levetkőzést,
felakasztottam a gazdagon kihímzett miseruhám az akasztójára, aztán
összehajtottam a miseingem egy precíz, takaros kockába. Remegtek a
kezeim. A gondolataim teljesen darabokra hullottak. Olyan jó volt ez a
hét. A dolgok olyan jól mentek a mise alatt is, annak ellenére, hogy

mennyire imádnivaló és hitbuzgó volt, de kibaszott közel volt, aztán
megérintettem…
Egy percig álldogáltam a nadrágomban és a pólómban és a körmeneti
keresztet bámultam (kicsit elárulva éreztem magam, ha őszinte akartam
lenni). Ha meg lett bocsátva, akkor Isten miért nem távolította el ezt a
kísértést a közelemből? Vagy miért nem adott több erőt a kibírásához?
Hogy ellenszegülhessek? Tudtam, hogy nem volt tisztességes abban
reménykedni, hogy Poppy elköltözik vagy baptista lesz vagy valami, de
miért nem tudta Isten megszüntetni a vonzódásom az irányába? Miért
nem csökkentette az érzéseim, amikor megáldottam… miért nem fedte
el a szemeim a vörös ajkak és a csillogó barna szemek elől?
Atyám, vedd el-e kelyhet tőlem. Még Jézus is kimondta ezeket a
szavakat. Nem mintha elért volna vele valamit… miért hagyta Isten olyan
készségesen a kísértéseket a földön?
Rossz hangulatban hagytam el a sekrestyést, megpróbáltam felidézni
azt az égi, határozottan nem fizikai eredetű nyugalmat, amit korábban
éreztem, és akkor befordultam a sarkon és megláttam Poppyt, ahogy a
templom közepén álldogál, ő volt az utolsó hívő.
Őszintén nem tudtam mit tegyek. Muszáj volt elmenekülni a
kísértéstől, de mi van akkor, ha a munkám segít a csábító nőnek?
Mennyire lett volna rossz az, ha elsomfordálok, nem segítek neki és
elkerülöm a vágyat és az epekedést? Mert természetesen, a vágy az én
problémám volt, nem az övé és semmilyen kifogásom nem lehetett arra,
hogy hidegen viselkedjek vele.
De ha odamegyek hozzá, akkor mi mást kockáztatok még?
Ami pedig még ennél is fontosabb, azért kockáztatok, mert kockáztatni
akarok? Vagy csak azért mondogattam magamban, hogy törődöm a lelki
üdvösségével, hogy a közelében lehessek?

Nem, én döntöttem. Ez persze nem volt igaz. Annyi volt az egész,
hogy a jelenlegi igazság sokkal rosszabb volt mindennél. Törődtem vele,
mint személlyel, mint lélekkel és meg akartam baszni, és ez volt a
receptje annak, ami sokkal rosszabb egy testi bűnnél.
Ez a szerelembe esés receptje volt.
Oda fogok menni hozzá. Kapcsolatba fogom hozni a női csoport
vezetőjét közvetlenül Poppyval, hogy vele keressenek útmutatást
helyettem és remélhetőleg az alkalmankénti misék alkalmával fogunk
csak kapcsolatba kerülni.
Poppy az oltárt bámulta miközben megközelítettem.
– Vannak benne csontok?
– Mi inkább azt a megnevezést kedveljük, hogy ereklye. – A
hangomnak akaratlanul mélyebb hangszíne volt. Megköszörültem a
torkom.
– Kicsit hátborzongató.
A feszület felé intettem, ami Jézust a legvéresebb, legmegviseltebb és
legjobban megkínzott formájában ábrázolta.
– A katolicizmus egy hátborzongató vallás.
Poppy felém fordult, az arca elgondolkodó.
– Azt hiszem, éppen ezt szeretem benne. Energikus. Valós. Nem
magyarázza túl a fájdalmat vagy a bánatot vagy a bűnt – inkább
hangsúlyozza őket. Ahol felnőttem, ott semmivel nem kellett foglalkozni.
Bevetted a tablettákat, berúgtál, elnyomtad, amíg egy nagyon vastag
kérget nem növesztettél. Ez sokkal jobban tetszik. Szeretek szembe
kerülni a dolgokkal.
– Ez egy aktív vallás – értettem egyet. – A tettek vallása – rituálék,
imák, mozdulatok.
– És te ezt szereted benne.

– Hogy aktív? Igen. De szerem magukat a rituálékat is. – Körbenéztem
a templomban. – Szeretem a tömjént, a bort és az egyházi énekeket.
Ősiek és szentek. És van valami a rituálékban, ami visszavisz Istenhez
minden alkalommal, nem számít mennyire pocsék a hangulatom, nem
számít mekkora bűnt követtem el. Amikor elkezdem, mindent félresöpör,
mintha más nem is lenne fontos. És nem is az. Mert miközben a
katolicizmus hátborzongató is lehet, ugyanakkor az öröm és kapcsolat
vallása, a bánaté, amit nem lehet elfelejteni és a bűné, amibe többé nem
kapaszkodunk.
Megmozdult és a cipőmnek ütközött az övé.
– Kapcsolat – mondta. – Értem.
Tulajdonképpen én éppen akkor is éreztem a kapcsolatot. Szerettem
vele beszélgetni a vallásról; tetszett, hogy megérti, de úgy, ahogy sokan
a templomba járók közül sem. Egész nap beszélgetni akartam vele,
hallgatni akartam egész nap, ahogy lihegve kimondja a szavakat, amíg
álomba nem merülök éjszaka…
Neeeeeem, Tyler. Ez rossz.
Megköszörültem a torkom.
– Miben segíthetek, Poppy?
Felvette a templom újságját.
– Láttam, hogy holnap palacsintás reggel van és segíteni akarok.
– Semmi akadálya. – A reggeli volt az első, amit bevezettem, miután a
St. Margaretbe jöttem és a reakció rá szívet melengető volt. Sokan
nélkülöztek és a közelben Platte Cityben és Leavenworthben is sokan
szegény körülmények

közt

éltek,

így folyamatos

igény

volt

a

szolgáltatásra, de soha nem volt elég önkéntes a havonta két
alkalommal megrendezett eseményre. – Nagyra értékelnénk.
– Jó. – Mosolygott és egy kis gödröcske jelent meg az arcán. – Akkor
holnap találkozunk.

Múlt éjjel többet imádkoztam. Hajnalban keltem és sokkal hosszabbat
futottam, mint szoktam, és izzadtan, valamint kimerülten léptem a
konyhámba, ahol Millie éppen a tálat pakolta, és csodálkozva cöccögni
kezdett.
– A maratonra edzel? – kérdezte. – Ha igen, akkor nem úgy néz ki,
hogy jól menne.
Annyira nem kaptam levegőt, hogy még csak reagálni sem tudtam.
Felkaptam egy üveg vizet és pár korttyal el is tűntettem az egészet.
Aztán lefeküdtem a hideg kőre arccal lefelé, abban a reményben, hogy a
csökkenthetem az alsó testemben levő hőt.
– Tudod nagyon veszélyes ilyen melegben futni, még reggel is.
Kellene neked egy futógép.
– Mmmphm – mondtam a padlóba.
– Nos, mindenesetre egy zuhanyra szükséged lesz a reggeli előtt.
Belefutottam egy elbűvölő új lányba múlt éjjel a városban és azt mondta
segíteni fog ma nekünk. És biztosan jól akarsz kinézni az új lány miatt,
nem igaz?
Felemeltem a fejem és hitetlenkedve néztem rá.
Mielőtt könnyedén átlépett rajtam, a papucscipőjének az orrát a
bordáim közé nyomta.
–A

templomban

leszek,

segítek

nekik

a

tésztát

kikeverni.

Gondoskodom Miss Danforthról, ha korábban érne oda, mint te.
Elment én pedig felálltam a földről, és legalább egy percet vett
igénybe, hogy az izzadt testlenyomatomat feltöröljem egy papírtörlővel
és némi tisztító spray-vel. Aztán lezuhanyoztam.

Végül meglepően könnyen fókuszáltam magára a reggelire. Nagyon
sokan voltak és próbáltam minden asztalhoz leülni és megismerni az
embereket, akik meglátogattak. Néhányuknak gyerekeik voltak, akiknek
a

hátizsákjait

megtöltöttem

iskolai

dolgokkal

és

mogyoróvajjal,

néhányuknak pedig idős szülei, akiket el tudtam irányítani gondozókhoz
és jótékonysági szervezetekhez. Néhányan viszont csak magányosak
voltak és beszélgetni szerettek volna valakivel – és erre ott voltam én.
De minden alkalommal, a szemem sarkából láttam Poppyt, ahogy a
vendégekre mosolyog, vagy ahogy a frissen megpakolt tálcákat hozza ki
és nehéz volt nem észrevenni, hogyan is néz ki ebben a környezetben.
Őszintén kedves volt a vendégekkel, de ugyanakkor hatékony,
koncentrált és a megfelelő mennyiségű rántottát merte a tányérokra,
amitől Millie tiszteletbeli unokájává lépett elő. Úgy tűnt békében van
magával, ellentétben azzal a nyugtalan nővel, aki meggyónta a bűneit
nekem.
A reggeli végére beborított a palacsinta tészta (az én dolgom volt a
hatalmas tálat a tésztával a tűzhelyhez vinni), megégett az ujjam (amikor
a szalonnát sütöttem) és boldog voltam. Miközben valószínűleg ezeket
az embereket nem mostanában fogom látni a misén, két hét múlva újra
itt lesznek és ez volt a fontos ebben – hogy megtöltsük a hasukat, nem,
hogy lelkeket nyerjünk.
Mondtam Millie-nek és a két másik nagymamának, hogy menjenek
haza és pihenjenek, én majd feltakarítok, mert Poppyt sem láttam és azt
feltételeztem, már hazament. Dúdolgattam, miközben összehajtottam az
asztalokat és egymásra tornyoztam a székeket, miközben a felmosó
vödröt a padlón toltam.
– Mit segíthetek?
Poppy a lépcső aljánál állt és egy darab papírt tett a táskájába. Még a
halvány alagsori fényben is valótlannak tűnt, túl rendkívülinek és túl

bájosnak, hogy pár másodpernél tovább nézd mindenféle fájdalom
nélkül.
– Azt hittem, már elmentél – mondtam és újra a nagyon biztonságos
felmosórongy és vödör felé irányítottam a tekintetem.
– Korábban felmentem egy családdal. Hallottam, amikor az anyuka
említett pár problémát az adókkal kapcsolatban, és mivel mérlegképes
könyvelő vagyok, felajánlottam a segítségem.
– Ez nagyon kedves volt tőled – mondtam, és újra éreztem azt az
tomboló, szorító érzést, amit tegnap, mintha vele elvesztettem volna a
talajt a lábam alól és mintha valami sokkal rosszabb miatt kezdenék
flörtölni, mint a színtiszta vágy.
– Miért vagy meglepve, hogy valami kedveset tettem? – kérdezte és
felém kezdett lépdelni. A szavak viccesnek és könnyednek hangzottak,
de a mögötte rejlő kérdés egyértelmű volt. Nem gondolod, hogy jó ember
vagyok?
Azonnal védekezni kezdtem. Mindig a legjobbat tételeztem fel az
emberekről, mindig. De azt hiszem egy kicsit meglepődtem, hogy
mennyire komoly a segítség a részéről – legalább annyira, mint amikor
Haitiről mesélt.
– Azért, mert azt hiszed, hogy egyfajta romlott nő vagyok?
Beleejtettem a felmosót a vödörbe és felnéztem. Most már közelebb
volt, elég közel, hogy lássam, egy kevés liszt volt a vállain.
– Nem gondolom, hogy romlott nő vagy – mondtam.
– De most azt fogod mondani, hogy mindannyian bukott bűnösök
vagyunk egy bukott világban.
– Nem – hangsúlyoztam óvatosan. – Azt akartam mondani, hogy az
olyan emberek, akik olyan okosak és vonzók, mint te, nem gyakran
rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, mint kedvesség, kivéve, ha
megerőltetik magukat. Szóval igen, kicsit meglepett.

– Okos vagy és vonzó – mondta.
Rávigyorogtam.
– Fejezd be, Atyám, komolyan beszélek. Biztos vagy benne, hogy nem
azért, mert én egy okos, vonzó, a helyzetet kihasználó nő vagyok, akiről
teljesen más a véleményed?
Micsoda? Nem! A főiskolán folytattam női tanulmányokat!
– Én…
Újabb lépést tett előre. Csak a felmosó vödör volt már közöttünk, de a
vödör nem akadályozott meg abban, hogy ne vegyem észre a
kulcscsontja elegáns görbületét a vékony ruha alatt, a csábító
nyakkivágásnál, a ruha derékrésze felett.
– Jó ember akarok lenni, de jó nő még annál is jobban. Nincs mód
mindkettőre, hogy teljesen nő és jó is legyek?
Fenébe. Hogy jutott el a beszélgetés az adóktól a katolikus
hittudomány legsötétebb sarkáig.
– Természetesen, lehetséges, Poppy, olyan mértékben, amennyire
valaki jó lehet – mondtam. – Felejtsd el az Éva és az alma történetét.
Úgy lásd magad, ahogy én látlak téged – mint Isten szeretett leányát.
– Azt hiszem, én nem érzem úgy, hogy szeretnek.
– Nézz rám.
Megtette.
– Szeretnek – mondtam határozottan. – Okos és vonzó nő vagy –
minden egyes részed, a jó és a rossz is szeretve van. És kérlek ne is
vegyél tudomást arról, ha elbaszom és emiatt másképpen érzed, oké?
Felhorkant a káromkodásra, aztán szomorúan rám vigyorgott.
– Sajnálom – mondta halkan. – Nem akartalak sarokba szorítani.
– Nem szorítottál sarokba. Tényleg, nekem kell elnézést kérnem.
Egy lépésnyit hátrált, mintha azon hezitálna, hogy elmondja-e, ami
éppen a fejében jár. Végül azt mondta:

– Sterling felhívott múlt éjszaka. Azt hiszem… hagytam, hogy a
fejembe másszon.
– Sterling felhívott? – kérdeztem, és olyan bosszús lettem, ami
messze túlmutatott a szakmai törődésen.
– Nem vettem fel, de hagyott egy hangüzenetet. Ki kellett volna
törölnöm, de nem tettem… – Félbeszakadt a mondat. – Ugyanazokat a
dolgokat ismételte, amiket már korábban is mondott – hogy milyen fajta
nő vagyok, és hogy hova tartozom. Azt mondta el fog jönni értem.
– Eljön érted? Ezt mondta?
Bólintott, nekem pedig a látótermet elöntötte a harag vörös színe.
Poppy ezt magától értetődően jelentette ki, mert nevetett és az ujjait
az enyémekre tette, amik még mindig a felmosó nyelét szorították, olyan
szorosan, hogy a bütykeim kifehéredtek.
– Nyugi, Atyám. Ide fog jönni, hogy körbe udvaroljon, beszélni fog
majd nyaralásokról és drága borokról, én pedig el fogom utasítani. Újra.
Újra... mint a legutolsó alkalommal? Amikor elélveztél tőle, aztán
elküldted?
– Nem tetszik ez nekem – mondtam, és nem úgy mondtam, mint egy
pap vagy barát, hanem inkább, mint a férfi, aki már megkóstolta őt, egy
lépcsősorral arrébb. – Nem akarom, hogy találkozz vele.
Továbbra is mosolygott, de a szemei hideg zöld és barna szilánkokká
változtak. Hirtelen megértettem mekkora fegyver lehet a tanácsteremben
vagy egy szenátor oldalán.
– Őszintén? Nem hiszem, hogy rád tartozik, hogy találkozom vele
vagy sem.
– Ő veszélyes, Poppy.
– Még csak nem is ismered – mondta és levette a kezét az enyémről.
– De tudom, hogy milyen veszélyes tud lenni egy férfi, ha olyan nőt
akar, akit nem kaphat meg.

– Mint te? – mondta, és a megjegyzés olyan kegyetlenül és
tökéletesen célba talált, hogy majdnem hátratántorodtam.
A közöttünk levő hangulat súlya úgy zuhant ránk, mint egy korhadt
plafon – Poppy és Sterling, igen, de Poppy és én, a gyerekkori papom és
Lizzy is.
Az emberek mindig azt akarják, amit nem kellene: erről szól az életem.
Poppy egy szó nélkül megfordult és elment, a pántos szandálja
kopogott a lépcsőn. Kényszerítettem magam, hogy vegyek egy mély
levegőt és próbáltam kitalálni, hogy mi a fasz történt az előbb.
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Kopp.
Kopp.
Szünet.
Kopp, kopp, kopp.
– Elég – dörmögtem, aztán kikeltem az ágyból, de mivel most
ébredtem fel, lassú és ügyetlen voltam. – Jövök, jövök.
Kopp, kopp, BOOM.
A fülsiketítő mennydörgés és a villám fénye egyáltalán nem segített a
tájékozódásban, és nekimentem az asztalnak, az éles sarka belevágott a
csípőmbe. Káromkodtam, vakon egy póló után keresgéltem (csak egy
tréningnadrág volt rajtam) és tapogatózva lementem az előszobába a
nappalin át, ahol a bejárati ajtó állt. Éppen csak annyira voltam ébren,
hogy felfogjam, valaki hajnali háromkor az ajtóm előtt áll és talán a
rendőrség volt az, hogy megmondják, Ryan összetörte az autóját, amikor
egy fának rohant, vagy az egyik hívem az utolsó kenet miatt jött.
Bármelyik ok miatt is jöttek a parókiára, valószínűleg semmi jót nem
jelentett és már felkészítettem magam a tragédiára, miközben pedig
kinyitottam az ajtót, a fejemet ügyetlenül próbáltam átdugni a póló
nyakán.
Poppy volt az, teljesen elázott az esőben és egy üveg Scotch volt a
kezében.

Úgy pislogtam, mint egy idióta. Először is, mert a reggeli veszekedés
után egyáltalán nem jutott eszembe, hogy Poppy meg fog jelenni az
éjszaka közepén egy ajándékkal. Másodszor, mert úgy nézett ki, mint aki
pizsamát visel – egy rövid sortot és egy vékony Walking Dead pólót – és
az eső teljesen átáztatta mindkettőt. Nem viselt melltartót és az esőtől a
póló szinte teljesen átlátszó lett, a mellbimbói sötétek és kemények az
anyag alatt, és amikor ezt észrevettem, semmi másra nem tudtam
gondolni, mint azokra a nedves mellekre, amik valószínűleg libabőrösek
és arra, hogy a teste milyen érzés lenne a forró nyelvem alatt.
Aztán összeszedtem magam, de egy szörnyű pillanatra két érzéssel
harcoltam: kizárjam az esőbe vagy letérdeltessem, hogy a szájába
vegye a farkam.
Menekülj a kísértéstől, ezt olvastuk ma este a Biblia órán. Törekedj a
tisztességre. Be kellett volna zárnom az ajtót és vissza kellett volna
mennem az ágyamba. De aztán Poppy megborzongott, és ezt
megakadályozta a tisztelet és az udvariasság. Azon kaptam magam,
hogy hátraléptem és intettem neki, hogy jöjjön be.
Törekedj a tisztességre, mondta a Timothy írója. De vajon hozott-e a
tisztesség egy üveg Macallan 12-t a kezeiben? Mert Poppy igen.
– Nem tudtam aludni – mondta, miközben belépett a nappaliba, aztán
szembefordult velem.
Becsuktam az ajtót.
– Értem. – A hangom reszelős volt az alvástól és kicsit sem hangzott
ártalmatlannak. Jól kiszámíthatóan, a farkam elkezdett dagadni; annak
ellenére, ami eddig történt, még nem láttam a melleit, és most mindennél
csábítóbbak voltak az alatt a nedves póló alatt.
Picsába. Nem úgy értette, hogy még. Úgy értettem soha. Soha nem
fogom látni a melleit. Fogadkoztam, és mentálisan megfenyegettem a
farkam, ami ellenszegült nekem, és ahelyett, hogy szót fogadott volna,

fájdalmas, élénk és érzéki emlékeket juttatott az eszembe, hogy milyen
érzés volt Poppy melleit megfogni, amikor a templomi zongorára
döntöttem.
A csípőmre pillantott, és tudtam, hogy a melegítőnadrágom nem
végzett tökéletes munkát arra vonatkozóan, hogy milyen gondolataim
támadtak. Megköszörültem a torkom, és elfordultam tőle, hogy a
konyhába menjek.
– Nem tudtam, hogy szereted a The Walking Dead-et – jelentettem ki
könnyed hangon, miközben felkapcsoltam a villanyt. Halványsárga
fénnyel borított be mindent a háború után korszerűsített lámpa, és
árnyékokat rajzolt a nappali szobába.
– A kedvencem – mondta Poppy. – De nem tudom miért teszel úgy,
mintha meg lennél lepődve. Nem ismerjük egymást olyan régóta, és a
legtöbb beszélgetésünk alkalmával a legsötétebb titkaimat árultam el
neked – nem azt, hogy mit nézek a Netflixen.
Hozzám lépett és odanyújtotta az üveg Scotch-ot, amit elvettem és a
konyhában poharakat kezdtem keresni, miközben próbáltam válaszolni –
próbáltam bármit válaszolni –, de szó szerint még egy szó sem jutott az
eszembe.
– Béke ajándék – mondta, miközben a Macallan felé biccentett. – Nem
tudtam aludni és bocsánatot akartam kérni a mai vitánk miatt és azt
gondoltam, talán a whisky… – Nagy levegőt vett és most először, a még
mindig álomszerű ködbe burkolózott agyam észrevette, hogy ideges. –
Sajnálom, hogy felébresztettelek – mondta halkan. – Mennem kellene.
– Ne! – mondtam automatikusan, a szám átvette az uralmat a józan
eszem felett. Kipirult az arca és hirtelen megértettem valamit, s most már
teljes egészében ébren voltam. – Menj a nappaliba – mondtam, és nem
kérdeztem. – Kapcsold be a kandallót, ülj le. Várj meg.

Minden kérdés nélkül engedelmeskedett és az, hogy ilyen egyszerűen
engedelmeskedett,

megmozgatta

a

régi

énem,

azt,

amilyen

a

kapmuszon voltam az ágyban. Nem tehettem róla, de olyan átkozottul jó
érzés volt, hogy egy nő engedelmeskedett a parancsomnak, hogy egy
olyan okos és független nő, mint Poppy, hagyja, hogy gondoskodjak róla
és bízik bennem annyira, hogy hagyja, hogy utasítsam. Aztán úgy
éreztem

magam,

mint

egy

idióta.

Megragadtam

a

pultot,

visszaemlékeztem a női tanulmányokra a főiskolán, a feminista
nővérekre a papneveldében, akik felvázolták minden fájdalmas esetét a
nőgyűlöletnek a templom történelmében. Szemét voltam, nem is egy ok
miatt. Vissza kellett szereznem a kontrollom, oda kellett mennem és meg
kellett neki mondanom, hogy az ital után haza kell mennie. Őszintének
kellett lennem és reméltem, hogy meg fog érteni.
Még akkor is, ha gyűlölni fog érte.
Mert megérdemeltem a gyűlöletét.
De először az ital. A Scotch-ot, általában egyedül fogyasztottam, vagy
a testvéreimmel, és rájöttem, hogy nincsenek megfelelő poharaim.
Vagyis egyáltalán nem volt semmilyen poharam. Ezért a Scotch-ot két
kávésbögrébe töltöttem ki.
Legyél jó, legyél jó, legyél jó, mondogattam magamnak, miközben felé
közelítettem. Ne vesd magad rá. Ne fantáziálj arról, hogy megbaszod a
melleit. Legyél jó pap.
Odanyújtottam neki a Scotch-ot.
– Elnézést a bögrék miatt.
Elvigyorodott.
– Nagyon menők.
Megforgattam a szemeim és leültem egy székbe a kandalló mellé, ami
elég rossz ötlet volt, mert így tulajdonképpen a lábamnál ült és ez csak
megnövelte a rossz gondolataim számát.

Most vagy soha, Tyler, mondtam magamnak. Meg kell tenned.
– Poppy… – kezdtem, de félbeszakított.
– Nem, nekem kell bocsánatot kérnem – mondta. – Ezért is jöttem ide.
– Felemelte a fejét, hogy a szemembe nézhessen és a tűz fénye
megvilágította a haját, és kiemelte a már megszáradt kócos hullámait. –
Rettenetesen érzem magam a délután miatt. Ki voltam borulva amiatt,
ami Sterlinggel történt és valami ok miatt, amikor meg akartál védeni,
bepánikoltam.
Mindketten.
– És őszinte leszek… mivel végül is egy pappal beszélek. Tudom,
hogy ettől csak bonyolultabb lesz, de minden átkozott pillanatban te jársz
a fejemben és ez megöl.
Minden lángra kapott bennem, mert ezek voltak az első és utolsó
szavak, amiket hallani akartam, és összerándultam.
Úgy sütötte le a szemeit, amitől mintha kést döftek volna a bordáim
közé. Azt hitte, hogy elutasítom a vonzerejét, elutasítom őt. Fenébe,
semmi sem állt messzebb az igazságtól, de nem tudtam elmagyarázni a
dolgokat, anélkül, hogy még jobban belekeveredjünk.
– Mindenesetre – folytatta halkan –, elnézést, hogy kibuktam délután.
És azért is bocsánatot kérek, ami múlt hétfőn történt. Kihasználtalak.
Tele van az életem minden szarral és téged büntettelek, mert itt voltál és
kedves voltál velem.
Előrehajoltam, próbáltam összeszedni az erőm ahhoz, amit mondani
akartam.
– Örülök neki, hogy idejöttél és bocsánatot kértél… nem azért, mert
neked kellett bocsánatot kérned, hanem mert annak a súlya, ami az
utolsó gyónásod után történt, nyomja a vállam. Örülök, mert ez azt
jelenti, hogy megérted, miért nem történhet meg újra. Tettem egy esküt,
hogy Istent, a gyerekeit és a nyáját szolgálom. Segítségért jöttél és

helyette, én… – megálltam, nem tudtam kimondani a szavakat. De a
forróság elöntötte az ágyékom, mert azok a szavak jártak a fejemben,
amiket azon a délutánon mondtam. Punci. Csikló. Farok. Élvezz. Nem
kellett odanéznem, hogy tudjam, hogy a melegítő nadrágom veszélyesen
közel jár ahhoz, hogy leleplezzen.
– …kihasználtalak téged – fejeztem be.
Összepréselte az ajkait.
– Te nem használtál ki. Igen, több minden elromlott most az
életemben, de ura vagyok magamnak, képes vagyok döntéseket hozni.
Nem vagyok megtörve, nem úgy nőttem fel, hogy nem szeretnek. Nem
egy üres lap vagyok a férfiaknak, hogy rajtam gyakoroljanak. Én
döntöttem úgy, hogy lefekszem Sterlinggel. Én döntöttem úgy, hogy
hozzám érhetsz. Akartam ezeket a dolgokat és nem kell azt mondanod
nekem, hogy nem akartam. Nem kell azt mondanod nekem, hogy nem
voltam több, mint egy ártatlan szemlélődő.
Felállt, és az arca nem csak a tűztől volt vörös.
– Ne aggódj. Nem foglak a testemmel többet zavarni. Tiszteletben
tartom az esküd és vele az elavult lovagiasságodat is.
Ez fájt. Pokolian fájt tulajdonképpen, mert éppen most próbáltam
felidézni az összes posztmodern, feminista gondolatom, próbáltam az
agyamból eltávolítani a képet, amiben arról fantáziáltam, hogy
meztelenül mászik a földön egy csésze whiskyvel a hátán.
És ezért – azt hiszem – megragadtam a kezét és a két lábam közé
húztam. Levegő után kapkodott, de nem húzódott el. Ha kihúztam volna
magam,

tökéletes

magasságban

lettem

volna

ahhoz,

hogy

szopogathassam a mellbimbóit a pólóján keresztül, amit meg is tettem. A
kezével a hajamba túrt, miközben felnyögött.
– Azt hittem… éppen most mondtad… – Megvonaglott, miközben
finoman belé haraptam, aztán folytattam a szopogatást.

– Igazad van – mondtam hátrahúzódva. – Nem kellene ezt tennem.
Leesett az álla, de bólintott, elhúzódott, és én akkor megragadtam a
csípőjét és lehúztam magamhoz, a combomra ültettem, a puncija
azonnal mozogni kezdett rajtam imádnivalóan izgató módon.
– Nem kellene az ölembe ültetni és elfenekelni, mert egy pimasz kis
szajha voltál és nem kellene idejönnöd melltartó nélkül – nyögtem a
fülébe. – Nem kellene összekötnöm a csuklóid és a bokáid, miközben a
puncid védtelen, hogy aztán addig basszalak, amíg menni sem bírsz.
Nem kellene átfordítanom téged és addig baszni a segged, amíg
könnyek csordulnak ki a szemedből. Nem kellene elvinnem a sztriptíz
klubba és nem kellene addig basznom a hátsó szobában, hogy elfelejtsd
Sterlinget és csak az én nevemre emlékezz. – Újra megharaptam a
mellbimbóját. – Vagy Istené-re.
Két ujjam beledugtam a sortja derekába és lehúztam, az anyag kinyúlt
és

megmutatta,

amit

már

eddig

is

gyanítottam.

Ott

volt

a

szeméremdobja, a csiklója, ami pici, finom bimbónak nézett ki, ami
könyörgött, hogy érintsem meg.
– Miért jöttél ma este ide, Poppy? – kérdeztem, miközben a
tenyerembe fogtam a melleit, és halkan felnyögtem az érzéstől, ahogy a
tenyeremnek nyomódtak. A másik kezem nem mozdítottam és még
mindig a meztelen punciját bámultam. – Tényleg azért jöttél, hogy
bocsánatot kérj? Vagy azért jöttél ide az éjszaka közepén, melltartó és
bugyi nélkül, hogy elcsábíts? Ez bűn, te is tudod. Szándékosan egy
másik személyt jogtalan tettre vagy gondolatra sarkallni. Nem, ne húzódj
el.
Elkezdett elfordulni, és tudtam, hogy olyan jeleket küldök, amik
rettenetesen zavarba ejtőek voltak és érthetetlenek, de aztán azt
dörmögtem.
– Még egyet. Csak még egyet.

Még egy micsodát? Meglepődtem magamon. Még egy orgazmus?
Neki? Nekem? Még egy esély? Még egy pillantás, vagy még egy kis
kóstoló, még egy perc, hogy úgy tegyünk, mintha semmi baj nem lenne
azzal, hogy együtt vagyunk?
Elsápadtam. Ez egy hülye megfogalmazás volt – együtt vagyunk –,
mintha a vonzalmam Poppy Danforth felé megtörhetné a három éve tartó
cölibátust azzal, hogy ő volt a legszexisebb nő, akivel valaha
találkoztam. Mintha lenne egy titkos részem, ami többet is akarna, mint
megbaszni őt, mintha el akarta volna vinni vacsorázni és reggelit
készítene neki és a karjai közt aludna el.
Miközben ezeket gondoltam, ő csak bámult rám, éhes mogyorószínű
szemekkel és éhes szájjal és azokkal a hetyke és puha mellekkel a
pólója alatt.
– Ma este – mondtam neki –, megtesszük. Aztán soha többet.
Bólintott, aztán nyelt egyet, mintha a szája száraz lett volna. Néztem,
ahogy mozog a torka.
– Térdelj le – mondtam rekedten.
Engedelmeskedett, letérdelt a lábaim közt és felnézett rám a hosszú,
sötét szempillái alól olyan tekintettel, ami ébren is kísértette a
gondolataim.
– Vedd le a pólód.
Áthúzta a fején a pólót és a földre dobta, nekem pedig ökölbe kellett
szorítanom a kezeim, hogy ne ragadjam meg és basszam szét az agyát
is, mert szent fasz, azok a mellek tökéletesek voltak. Krémszínűek, sötét
rózsaszín mellbimbókkal, eléggé kicsik, hogy befedjem az ujjbegyemmel,
de elég nagyok, hogy könnyedén a számba vehessem őket. Látni
akartam, ahogy a farkam azok között a mellek között mozog. Be akartam
borítani őket az ondómmal, érezni akartam, ahogy a mellkasomnak
nyomódnak, miközben a testem megfeszül az övén.

De nem volt vége a dolgoknak, amiket meg akartam tenni ezzel a kis
báránykával, és az sem számított hányszor, vagy hányféleképpen
kaphatom meg. Ő keltette ezt a kielégítetlen vágyat bennem, akartam őt
és még a ködön keresztül is láttam, hogy milyen pusztító lehet, ha nem
fejezem be.
Be is fejezzük… csak éppen nem most.
Lejjebb toltam a nadrágom derekát, csak annyira, hogy kiszabadítsam
a farkam, és a pólóm is magamon hagytam. Szerettem ruhában lenni,
amikor basztam, mindig is így volt; semmi nem indít be jobban, mint
amikor egy meztelen nő mászik rád, dorombol a lábaidnál és sikít az
öledben, miközben te teljesen fel vagy öltözve. (És igen, feltűnt, hogy ez
el van baszva a feminizmus oldaláról nézve. Bocsánat.)
Poppy fészkelődött, a kezei a vékony anyaghoz vándoroltak a lába
között és kényeztetni kezdte magát.
– Foltos lett a lábam, báránykám – mondtam, és lepillantottam a
combomra, ahol a vágya jól látható nyomot hagyott a nadrágja vékony
anyagán keresztül. – Mit akarsz?
– El akarok élvezni – suttogta.
– Bármikor segíthetsz magadon. Azért jöttél ide ma este, mert valami
mást akarsz: Mit is?
Hezitált, aztán válaszolt.
– Tőled akarok elélvezni.
– Tudod, hogy nem helyes ezt kérni.
– Tudom, hogy nem helyes ezt kérni... vagy akarni.
Kifújtam a levegőt. Helytelen volt. Az egész nagyon helytelen volt.
És Istenem segíts meg, valami oknál fogva ettől még édesebbnek tűnt.
– Nyald meg – mondtam, a farkam felé biccentve. A kezeim még
mindig a combom mellett voltak; nem vesződtem azzal, hogy megfogom
magam. Helyette hátradőltem és őt néztem, ahogy a nyelvét végigfuttatja

a farkam végén egy hosszú mozdulattal. Az ujjaim a székbe vájtam és
felszisszentem, amikor újra megtette. Már el is felejtettem, hogy milyen
jó volt ez, milyen kellemes, ügyes és puha tudott lenni egy nő nyelve,
milyen tökéletes érzés volt, amikor a farkam érzékeny alsó részét
kényeztették, miközben köröket rajzoltak a csúcsára.
A báránykám engedelmeskedett, nem csinált mást, csak nyalta, a
kezei még mindig a lábai között, a szemei pedig az enyémbe
kapcsolódtak a félhomályban.
– Most szopj – mondtam neki. Felvillantott egy mosolyt – egy olyan
mosolyt, ami olyan sok mindent ígért –, aztán a fejéből nem látszott más,
mint a fel-le mozgó kócos, sötét hullámai a lábam között.
Tényleg felnyögtem. Vajon hiányzott ennél valami is jobban? A
combjaim közt lelkesem mozgó fejnél? Aztán eszembe jutott a hétfő a
templomban, ahogy a zongorára dőlt és hogy semmi mást nem láttam,
csak a punciját. Ahogy rajtam ült, és ahogy a puncija a farkamon mozog.
Olyan sok minden hiányzott.
A csípőm és a lábaim tulajdonképpen remegtek az elfojtott érzés miatt,
hogy a szájába toljam magam és egy kicsit kedveztem magamnak azzal,
hogy a kezeimmel a hajába túrtam és lefogtam a fejét, a csípőm pedig
felnyomtam, amíg neki nem ütköztem a torkának. Megremegtem,
miközben visszahúzódtam, az ajkai, a fogai és a nyelve, a szája,
mindannyian szenvedélyesen kényeztettek. Soha nem voltam még ilyen
kemény, ebben biztos voltam, és amikor elhúztam az ajkait a farkamról,
láttam rajta minden egyes eret, éreztem minden egyes fájdalmasan
dagadt redőt, miközben ő továbbra sem állt le.
Ekkor már tudtam, hogy éreznem kell a punciját. Ha ez lesz az utolsó
alkalom, ha ez az utolsó alkalom, akkor meg kellett tennem. Úgy értem,
már úgyis elkövettem egy végzetes bűnt azzal, hogy hagytam, hogy

leszopjon. Sokkal rosszabb lenne, ha újra érezném a punciját nekem
dörzsölődni?
Vagy ha csak félig csúszok bele? Az valójában nem szex, valójában
nem az, és azonnal ki is húznám magam. Csak érezni akartam őt
egyszer. Csak egyszer.
Picsába, ez úgy hangzott, mintha még mindig tini lennék. Semmi nem
érdekelt abban a pillanatban, amikor a világon a legkeményebb volt a
farkam, és amikor leggyönyörűbb nő térdelt előttem, szétnyílt ajkakkal,
nyíltan felizgult puncival.
– Vedd le az alsód és mássz fel a pultra – utasítottam. Felállt, levette a
nadrágját és a konyhába ment (ahol hála Istennek le voltak húzva a
sötétítők) és a pultra ugrott.
Lassan közelítettem meg, a vérem lassan, veszélyesen forrt, mert
tudtam, hogy olyan nagyon közel megyek a határhoz, a ponthoz,
ahonnan nincs visszaút, de meg akartam tenni, el akartam merülni az
ismeretlenben, ha az ismeretlent úgy hívták, hogy Poppy. Nehéz volt
bármi mással is foglalkozni.
Éreztem őt, ahogy a pulthoz léptem, a vágyát és szappan illatot, egy
cseppnyi levendulával. Széttártam a lábait annyira, amennyire a pult
engedte, mögé nyúltam és odahúztam a széléig, így amikor neki
nyomtam magam, a farkam pontosan a redőinek nyomódott.
Megnyalta a vörös ajkait, miközben a szemembe nézett. Megnyalta az
ajkait, mintha valamiféle ragadozó lenne, aki el akar kapni, de ez nem
így működött, egyáltalán nem, és hirtelen rám tört a vágy, hogy elkenem
azt a vörös rúzst, ami még reggel háromkor is tökéletes volt, mintha
akkor kente volna fel, mielőtt átjött. Igen, amikor végeztem vele, azt az
óvatosan felkent szín mindenhol ott lesz, és úgy érzi majd, hogy
megjelölték és megszerezték.
Előre hajoltam és most először megcsókoltam.

Az ajkai annyira puhák voltak, mint vártam – még annál is puhábbak –,
de határozottak is voltak abban az értelemben, amire nem számítottam,
hogy nem hódoltak be nekem azonnal. Ha nem éltem volna azt az életet,
amit a papság előtt, nem vettem volna észre a vonakodását. De olyat
éltem, és észrevettem.
– Azt akarod, hogy megküzdjek érte, báránykám? – dörmögtem az
ajkaiba.
Lélegzetvisszafojtva bólintott.
– Azt akarod, hogy elvegyem tőled?
Újabb bólintás.
– Kikényszerítsem?
Remegve fújta ki a levegőt. Aztán végül újabbat bólintott. Az én kis
báránykám durván szerette és tudjátok mit, meg akartam neki ezt adni.
Az

ajkaim

kérlelhetetlenül

támadtak

rá,

ösztönösen

–

isteni

cselekedettel –, és megragadtam a tarkójánál fogva annyira keményen,
amennyire csak mertem, és az arcát az enyémhez nyomtam. A csípőm
az övéhez nyomtam, nekidörzsöltem magam és a szabad kezemmel
birtokba vettem a mellét – olyan erőszakosan ragadtam meg, hogy
tudtam, minden ujjamat egyenként érzi. Lassan, ó, nagyon is lassan a
kinyitotta a száját és most először a nyelvünk találkozott, ami ígéreteket
hordozott magában, és én majdnem elvesztem akkor és ott.
A szája mohó volt, de az enyém még mohóbb és úgy estünk
egymásnak, mintha számítana, hogy ki falja fel a másikat előbb, ki tudja
először elvenni, amit akart, ki tudja elvenni a legtöbbet. Vonaglottak az
izmai és a finom vonalai, a csípője az enyémnek nyomódott és a kezei a
hajam markolták és a hátam karmolták.
Amikor végül végre megtörtem a csókunk, elégedetten láttam, hogy a
rúzsa elkenődött. Illett az elkenődött szemfestékéhez és a kócos
hajához, illett a kezéhez, ami olyan durván markolta a seggem.

– Benned akarod lenni – mondtam. – Csak egy kicsit. Csak hogy
érezzem.
– Ó, istenem – lihegte. – Kérlek. Mióta találkoztunk erről álmodom.
– Nyugton kell maradnod – figyelmeztettem. – Tudsz viselkedni?
Beleharapott az ajkába és bólintott, aztán megfogtam a farkam. El
sem hittem, hogy ezt csinálom, és pont a kibaszott saját parókiám
konyhájában – nem mintha sokkal rosszabb lett volna, mint a templom
padlója. De a széttárt lábaival, a gyakorlatilag könyörgő csókjával
szemben

nem

tudtam

volna

akkor

sem

nemet

mondani,

ha

megpróbálom. És határozottan nem akartam megpróbálni.
A kezemben tartott farkam fejét a puncijához nyomtam, és
végigsimítottam vele a nyílásától a seggéig. Úgy remegett meg, ami azt
mondta nekem, hogy egyik ellen sincs kifogása és ezt hozzá kellett
adnom azokhoz a dolgokhoz, amiket sajnos soha nem kaphatok meg.
Felfelé simítottam a farkammal, újra megcirógatva, egészen a csiklójáig.
Megkínzott arckifejezéssel nézett rám és le akartam csókolni azt az
arcáról – el akartam tűntetni. Pár újabb simítás után már nem bírtam
tovább, meg kellett tennem, vagy ott a helyszínen meghalok.
A homlokom az övének támasztottam, mind a ketten azt néztük, ahogy
a farkam feje nekinyomódik és lassan belecsúszik. Megálltam, amikor a
farkam feje benne volt és aztán megmerevedtem, az izmaim remegtek.
Mind a ketten csak bámultuk ezt a hihetetlen látványt: ahogy benne
vagyok, ahogy a pap megkóstolja a tiltott gyümölcsöt és alig bírja magát
visszatartani attól, hogy mindet megegye.
– Milyen érzés? – suttogta.
– Olyan… – a hangom alig lehetett hallani ezen a ponton. – Olyan,
mint a mennyország.
Annyira szűk volt, a puncija szorongatta a farkam fejét és nem voltak
szavak rá, hogy mit tett velem az a nedves, csúszós bőr, mert újraírta a

gondolataim és a lelkem, a jövőm és az életem. Az érzés annyira
közönséges és ősi volt, annyira finom, hogy öltem volna azért, hogy újra
érezzem, abban a pillanatban bárkit megöltem volna, ha újra ebben a
nőben lehetett volna a farkam.
A kárhozat másfél incse volt ez, és én csak arra tudtam gondolni, hogy
még mélyebbre hatoljak a pokolba.
Egy nagyon picit előre tolta magát, de ezzel semmit nem ért el az én
mohó báránykám, én pedig megragadtam a nyakánál, a lábaim
remegtek az erőfeszítéstől, hogy ne élvezzek el egyedül ettől az
egyszerű mozdulattól.
– Kibaszottul maradj nyugton, vagy korábban elélvezek, mint akarok,
és ha ez megtörténik, akkor a térdemre fektetlek és addig verem a
feneked, amíg meg nem tanulod, hogy szót kell fogadni – mondtam
komolyan.
Az utasításomra előrelátható módon libabőrösek lettek a karjai. A
zilálása hangosnak és nyersnek hangzott a konyhában.
– Bassza meg – suttogta. – Bassza meg. Én… ez… ez a legizgatóbb
dolog, amit valaha csináltam.
Valószínűleg ez volt a legizgatóbb dolog, amit én is csináltam az
eddigi életemben, és ugyan egy életre elég dolgot csináltam izgató
nőkkel, egyik sem volt olyan, mint Poppy.
Vörös szájú, kékvérű. És bassza meg, a legjobban beindult nő, akivel
valaha találkoztam.
– Érezni akarom, ahogy elélvezel – mondtam, a homlokom, még
mindig az övének támasztva, a szemeink újra odatapadva, ahol
összekapcsolódtunk. Tudtam, hogy soha nem fogom ezt elfelejteni, amíg
élek és azt akartam, hogy ő se felejtse el.

– Ahhoz nem kell sok – mondta és egy kicsit rekedten felnevetett,
amitől megfeszült körülöttem. Felszisszentem, megragadtam a pult
szélét és igyekeztem nem elveszíteni az uralmam.
– Elnézést – suttogta, én pedig válaszul a kezem felcsúsztattam a
lábán a csiklójáig és elkezdtem dörzsölni.
– Maradj nyugton – emlékeztettem, miközben a nagy kezem néztük,
ami lebarnult és kérges volt a mindenféle kemény munkától, amit a
templom körül végeztem, és a rózsaszín, finom húsának nyomódott,
majd azt figyeltük, hogy remeg a farkam feje körül.
– Próbálok nyugton maradni – dörmögte, és azt kellett mondanom,
próbálkozott, azt kellett mondanom, hogy ő legalább annyira látni akarta
magát, ahogy elélvez, mint én. Növeltem az erőt és a tempót az
ujjaimmal.
– Szégyenletes nőszemély – suttogtam. – Annyira szemérmetlen
vagy, hogy hagytad, hogy beléd dugjam a farkam. Tetszik, hogy így
kitártalak és így használlak? Fogadok, hogy szereted, amikor mocskos
neveken szólítanak.
– K-kérlek – nyögte.
– Mit kérsz báránykám?
Nem tudott megszólalni, a fejét a szekrénynek hajtotta, a hajlott háta
miatt pedig közelebb kerültek hozzám a mellei.
– Nevek – mondta ki végül. – Szeretem… a neveket…
Bassza meg. Tényleg közel járt hozzá, hogy megöljön. Felizgatás általi
halál. Szűnni nem akaró erekció általi halál.
– Szajha vagy, Poppy? – Hajtottam le a fejem és megszívtam az egyik
mellbimbóját,

tetszett

a

furcsa

érzés

a

nyelvemen,

ahogy

megmerevedett, miközben szívtam. – Úgy viselkedsz, mint egy szajha
és ezért kell így viselkednem. Miattad szegtem meg az összes szabályt

és gyűlölöm megszegni a szabályokat. – A nyakához hajoltam,
csókoltam és haraptam. – Elveszed, amit akarsz, ugye?
– Én… – Beszívta a levegőt, de már nem tudta befejezni, mert
elélvezett, a teste hullámzott, ahogy a gyönyör áthaladt a testén. Újra és
újra, a puncija megfeszült a farkam feje körül, szorította, lüktetett és
tudva, hogy tőlem élvezett el, attól, hogy alig hatoltam bele, szinte
teljesen megőrültem.
Beleroskadt a karomba, a fejét a vállamra hajtotta.
– Te jössz – mondta.
Elkezdtem kihúzódni belőle, de ő megragadta a csípőm és megállított.
– Nem – mondta. – Bennem.
– Poppy – kezdtem.
– Tablettát szedek. – Az állkapcsa megkeményedett, miközben
felnézett. – Látni akarom, ahogy elélvezel. Azt akarom, hogy oda élvezz,
ahova tartozik… belém. Kérlek, Tyler. Ha ez az utolsó alkalom, akkor
add ezt meg nekem.
Tyler. Soha nem hívott még így. És én éreztem a gerincemben
koncentrálódni, a mocskos szavaitól… milyen nő könyörög ezért? Milyen
nőt indít ez be?
De őszintén, bármibe beleegyeztem volna, nem számít mennyire
veszélyes, így bólintottam, az állkapcsom megfeszült.
Nekidőlt a szekrénynek, a sarkait feltette a pultra. A helyzetváltoztatás
miatt nem hatoltam jobban belé, de sokkal sorosabb és feszesebb lett
körülöttem, és még közelebb kerültem az orgazmushoz. A kezeit a melle
alá csúsztatta, a hüvelykujjával a még mindig kemény mellbimbóit
dörzsölte, összenyomta a melleit, aztán elengedte, bemutatta, hogy
milyen kibaszottul érzékiek voltak és szinte megvakítottak a rám törő
vággyal.
Istenem, pumpálnom kellett.

Előre kellett döfnöm.
Meg kellett basznom.
Aztán az ujjait a csiklójához csúsztatta és elkezdte magát izgatni, a
másik keze ujjai ki és becsúsztak a szájából és én kibaszottul meg sem
tudtam mozdulni, azoktól az ajkaktól, attól az erkölcstelen szájtól, attól a
szájtól, ami a kemény farkamból kibaszottul keményet csinált a kandalló
előtt. És aztán… a rossz kislány… éppen csak megmozdította a csípőjét,
amitől egy kicsit ki és becsúsztam benne, ő pedig annyira nedves,
annyira szűk volt, hogy már ott is voltunk, átcikázott a golyóimon és a
farkamon, és mind a ketten azt néztük, ahogy megtörténik, ahogy a
csípőm megfeszül, ahogy a hasizmaim kidagadnak, és ahogy aztán
elélveztem. A lábaim alig tudták megtartani a súlyom, alig kaptam
levegőt, miközben áthasított rajtam, az első orgazmusom nőben évek
óta, de kényszerítettem magam, hogy meg ne mozduljak, mert ezt az
emléket örökre a fejembe akartam vésni, ahogy az ondóm kilövell, a
nedves punciját és a széttett lábait, ahogy befogadtak. A lüktetés végre
lelassult és ő a fejét a mellkasomnak támasztotta, aztán kiadott egy
boldog, elégedett sóhajt és a szívem összeszorult a mellkasomban, azt
követelve, amit a heves vágyon túl akartam.
– Bassza meg – dörmögtem, és előrehajoltam, az arcom az édes illatú
hajába temettem. – Mit tettél velem?
Egy hosszú pillanatig így maradtunk, egyikünk se akart véget vetni
ennek, de aztán a légkondi bekapcsolt, hideg levegőt fújt ránk és a még
mindig meztelen Poppyt kirázta a hideg. Otthagytam a pulton, amíg
letisztogattam egy fürdőkesztyűvel és meleg vízzel, aztán segítettem
neki megkeresni a ruháját és az ajtóhoz mentünk.
– Szóval, látlak holnap a misén? – kérdezte.
– Poppy…

– Tudom, tudom – mondta mosolyogva. – Holnap tiszta lappal
indulunk.
– Igen, de nem ezt akartam mondani.
Összeráncolta a szemöldökét.
– Mit akartál mondani?
Előrehajoltam és az ajkam az övéhez nyomtam. Utolsó alkalom.
Utolsó csók.
– Meg akartam köszönni. A Scotch-ot és a… ami történt.
Felpillantott rám és aztán a szemei lecsukódtak, amikor elmélyítettem
a csókunk, amikor megkóstoltam minden egyes négyzetcentiméterét a
szájának,

amikor

szeretetteljesen,

belédugtam

amilyen

vadul

a

nyelvem

korábban.

olyan
Soha

finoman
nem

és

akartam

megmozdulni többé, csak őt akartam ízlelni és belélegezni a levegőt,
amit megosztottunk és érezni a meleg testét az enyémen… és úgy
tettem, mintha nem számítottam volna szökőár méretű bűnösségre és
élethosszig tartó vezeklésre.
– Jó éjt – mondta a számba.
– Jó éjt, báránykám – mondtam.
Tőle ellépni olyan volt, mintha üvegszilánkra léptem volna és
tehetetlen voltam a tágra nyílt szemeivel és a nyíltságával szemben, és
ösztönösen egy keresztet rajzoltam a homlokára.
Egy áldást.
És remélhetőleg egy ígéretet, hogy jobban csinálom majd.

Tizedik
fejezet
Fordította: Crystal

A telefonom agresszíven zümmögött a pultomon.
Hétfő volt, két nap telt el a nem-igazi-szex óta, és azon gondolkodtam,
hogy néhány perc múlva találkozni fogok Poppyval az ebédnél. A pultot
tisztítottam, és eszembe jutott, hogy pontosan ebből a szögből mit is
lehetett látni két nappal ezelőtt.
Nem is akartam megfejteni mit jelent a szöveg. Bove püspöktől jött, és
a főnököm nem csak üzenetírásban volt szörnyű, de ugyanakkor
szörnyen bizonytalan voltam a szörnyű írásai miatt, úgyhogy tudtam,
hogy rögtön a küldés után fel fog hívni, hogy megkaptam-e (és aztán
lefordítja nekem).
A telefonom persze egy pillanattal később megcsörrent, a The Walking
Dead főcímzenéje visszhangzott a konyhámban. Normál esetben
dúdolnék pár taktust, és több, mint boldog lennék, hogy beszélhetek a
mogorva,

szigorú

erkölcsű

emberrel,

aki

megreformálta

az

egyházmegyénket, és mellettem küzdött az átalakításért, de ma csak
szúró gyötrelmet éreztem, mintha tudhatná valahogy, hogy mi történt
múlt éjszaka. Mintha abban a pillanatban kitalálta volna, hogy
meghallotta a hangom.
– Halló?
– Mész jövőre a Közép-amerikai egyházi kongresszusra? – kérdezte
Bove püspök, egyből rátérve a tárgyra. – Összeállítok egy testületet, és
azt akarom, hogy benne legyél.

– Még nem döntöttem – mondtam, és rájöttem, hogy úgy izzad a
tenyerem, mintha behívtak volna az igazgatói irodába, vagy félreállítottak
volna, vagy valami. Fenébe. Ha telefonon át ilyen idegességet érzek, mi
lenne, ha személyesen találkoznék vele?
– Azt hiszem, végre idén megkapjuk azt a testületet, amit mi akarunk –
mondta a püspök. – Tudod, milyen régóta szorgalmazom.
A testület, amit mi akarunk... egy kényszer testület. Bove püspök az
elmúlt négy évben folyamatosan javaslatokat nyújtott be a klérus
nevelési szervezetéhez, de minden alkalommal elutasították. De az
erőviszonyok megváltoztak az egyesületen belül, fiatalabb szervezők
kerültek hatalomra, és tudtam, hogy Bove-ot már értesítették titokban,
hogy nemsokára meg fogja kapni a kétséges testületét.
De vajon hogyan fogok ülni egy szálloda báltermében, a tengernyi
papot bámulva, akik feltételezem, előadást tartanak a szexuálisan
megtévedt papok veszélyeiről? A pultra pillantottam, ahol Poppyba
hatoltam. Nem egészen. Nem egészen, de eléggé. Eléggé ahhoz, hogy
elélvezzen. Megdörzsöltem a szemem, megpróbáltam kiűzni a fejemből
a látványt.
Lehet egy esküt nem egészen megtörni? Lehet egy bűn nem egészen
elkövetett?
Természetesen nem. És még akkor is, ha senki nem tud róla, rájöttem,
hogy tönkretettem a saját legitimációmat, és talán ez rosszabb, mint a
nyilvános legitimációm semmisülne meg. Mibe keveredtem? Képes
leszek valaha beszélni – prédikálni – újra azokról a dolgokról, amikkel a
leginkább törődtem?
– Tyler?
– Ha meglesz a testületed, ott leszek – motyogtam még mindig a
szemem dörzsölve. Szikrákat láttam.
Jobb, mint a bűneim látni.

– Tudtam, hogy igen. Mi van a St. Margarettel? Hogy van Millie? Múlt
héten letolta az egyházkerületi könyvelőt, mert rossz helyre tette a
negyedévi egyházi tized jelentésed. Hallottam, hogy szegény embert
sírva fakasztotta.
– Minden rendben van, minden jól megy – hazudtam. – Épp
felszerelkezek a tinik őszi dolgaiból.
És tudod, egy részük kurvára megtér félúton.
– Jó. Büszke vagyok rád, Tyler. Nem mondom elég gyakran, de a
munka, amit véghezvittél ebben a városban, valóságos csoda.
Elég, könyörögtem csendesen. Kérlek, hagyd abba.
– Krisztus munkáját végzed, Tyler. Példaértékű vagy.
Kérlek, kérlek, hagyd abba.
– Nos, elengedlek. És ami a testületet illeti, abban a pillanatban írok,
ahogy hallok róla.
– Biztos vagy ebben?
– Rendben, hívni foglak. Viszlát, Tyler.
Letettem és egy percig bámultam a telefonomat. Feléledve azt
mondtam magamnak, hogy a tegnapi nap volt az újrakezdés napom. A
szűzies napom kezdete. Ami a mai napon még könnyebb lesz. Akkor
miért érzem úgy, hogy a bűneim még mindig kísértenek? Hogy a
sarkamban vannak?
Mert nem gyóntad meg őket, Tyler.
Idióta voltam. Kezdettől fogva ezt kellett volna csinálnom. Minden
héten a fülke egyik oldalán ültem – miért nem jutott eszembe, hogy
felkeressem a másik oldalt? Hogy megtaláljam a feloldozást és
elszámolást, amelyre minden embernek szüksége van?
Jövő héten. Kansas Citybe megyek csütörtökön, hogy meglátogassam
a gyóntatóm – akivel együtt jártam a papneveldébe –, és aztán anyával
és apával vacsorázok, és minden sokkal jobb lesz.

Ezzel a tervvel egy kicsit megkönnyebbültnek éreztem magam.
Minden rendben lesz.

Poppy eljött tegnap a reggeli misére, és utána felkeresett, hogy
megállapodjunk a mai ebédterveinkben. Akkor vele akartam ebédelni –
vagy őt elfogyasztani ebédre, nem voltam ebben biztos –, de elhúzta a
percet, hogy kigondoljuk a terveket, és aztán körülvettek a mise utáni
ténfergők. Megpróbál távolságot tartani? És ha igen, azért mert ő
akarta? Vagy szívességet tesz?
A gondolat, hogy mostantól kezdve hogyan fogunk viselkedni
egymással – hivatalosan és személytelenül –, erősen nyomorulttá tett.
Ami hülyeség volt, mert ez volt az, amit akartam – nem, ezt kellett
volna akarnom –, de nem így volt. Mindkét életet akartam – az életet,
amiben hívő és pap voltunk, és az életet, ahol nő és férfi voltunk –, és
minden egyes másodperccel, amikor az ajkaim Poppy bőrén voltak, úgy
csökkent egyre jobban az akaraterőm, mígnem arra a kellemetlen
tudatra ébredtem, hogy bármilyen mértékű önvádaskodást vagy
büntetést elviselnék, annak érdekében, hogy továbbra is hozzá
érhessek.
Még mindig ezek a gondolatok borították ködbe az agyam, miközben
összeszedtem a cuccaim, és elsétáltam két háztömböt a legközelebbi
borászathoz. Arra számítottam, hogy Poppyval egymagában találkozom,
de kellemes meglepetésként ért, hogy Millie-vel beszélget vidáman a
szőlőskertben, valamilyen fehér és hűtött üveg állt bontva előttük az
asztalon.

Poppy intett nekem. – Meghívtam Millie-t. Remélem nem baj.
– Természetesen,

rendben

van

–

szólt

közbe

Millie,

mielőtt

válaszolhattam volna. – A fiú alig tudja megmondani az időt, nem hogy
egy ilyen hatalmas projektet vezessen.
Kekeckedően felhúztam a szemöldököm. – Csak hogy tudd, van egy
nagy kupac rendezett post-it, és bárból elhozott szalvéta ebben a
táskában.
Millie fújtatott, mintha minden legsötétebb félelmét megerősítettem
volna. Rápillantottam Poppyra, az éretlen oldalam tudni akarta, hogy
nevetett-e, és aztán azt kívántam, hogy bár ne tettem volna meg, miután
láttam, hogy milyen csodálatosan néz ki. Türkiz szűkített farmert és egy
közel sem laza pólót viselt, és a puha, vékony pamut emlékeztetett a
pólóra, amit szombaton viselt... amin át a mellbimbóit szopogattam. A
haját egy, a vállán heverő rendetlen fonatban rendezte, a szemei inkább
zöldek voltak, mint barnák, ahogy a napfény átszűrődött a pergolán, az
ajkai vörös színűek, és miért kellett ilyen kibaszott szexinek lennie
mindig?
– Ülj le, fiam, mielőtt a rizling megmelegszik – mondta Millie nekem. –
Most, Poppy, mondd el Bell atyának, hogy mit mondtál épp nekem.
Kihúztam egy kovácsoltvas széket, és leültem, még mindig izzadtam a
kora szeptemberi hőségben. Millie töltött egy harmadik pohár bort, és
hálásan elfogadtam, így mást is tudok bámulni, mint Poppyt.
– Nos – kezdte Poppy –, először is, nem vagyok jártas abban, hogy ti
hogy csináljátok az adománygyűjtést, vagy hogy hogy volt a múltban,
szóval nem akarok senki lábujjára rálépni, vagy valami.
– Nem fogsz – ígértem.
– De szólj, ha mégis. Ez a te projekted.
– Ez a templom projektje – mondtam. – És mióta eljöttél a St.
Margaretbe, mondhatom, hogy a te projekted is.

Kipirult a boldogságtól és az elégedettségtől, miközben apró kis
köröket rajzolt az iPadjára, mialatt beszélt. Emlékszem a találkozásaink
alatti gondolataimra róla, hogy ő egy született önkéntes, valaki, aki
szeret segíteni. Láttam a szemében az izgalmat és a szándékot, ahogy
beszélt. – Észrevettem, hogy Westonnak nagyon sok szezonális
fesztiválja van, ami nem szokatlan egy turista városban – mondta. – És
észrevettem, hogy a weboldalon hirdetitek, hogy a fesztiválok alatt nyitva
tartjátok a kapuitokat. Tettetek valaha ennél többet?
– Nem igazán – mondta Millie.
– És hány látogatótok szokott lenni?
Emlékezni próbáltam. – Három? Négy?
Poppy bólintott, mintha igazoltam volna őt. – Azt hiszem a fesztivál
tökéletes lehetőség, hogy több adományozó jöjjön, ha helyesen
használjuk ki. Ez az épület több, mint 150 éves – és pontosan ezért a
régi bájért jönnek az emberek. Ezért és a piáért. Szóval, felállítasz egy
standot az út szélén, helyi bort és whiskyt adsz a szeszfőzdéből, de
tartózkodsz a szokásos egyházi vásároktól. Nem azért jönnek, hogy
receptkönyveket, vagy rózsafüzéreket vegyenek – azért jönnek be, hogy
körülnézzenek. És ingyen adsz nekik piát, így öntudatlanul is hálásak
lesznek neked.
Most

láttam

az

Üzletasszony

Poppyt,

ahogy

hatékonyan

és

egyszerűen magyarázza az álláspontját, a tollát az ujjai között görgette,
ahogy beszélt. Láttam a gazdag, bentlakásos lányt, a dartmouth-i
diplomázót, a nőt, aki nagy üléstermekben vállalati győzelmeket tervez.
– Tehát tedd a templomot célállomássá az embereknek, akik
kóborolnak. Ez az első lépés. De sokkal fontosabb, hogy kapcsolatba
lépj a helyi újságokkal és Kansas City televízió állomásaival. A St.
Margaretből helyi látványosságot csinálsz, olyat, ami megjelenik a
Twitteren és a Facebookon. A templom a közép-nyugati hagyományok

megőrzéséről szól – kihangsúlyozod azokat a dolgokat, amiket Millie
mond, hogy készülsz megtenni –, az eredeti ablakok megtartásáról, az
eredeti parketták felújításáról, és a régi kőfalazat helyreállításáról. Az
emberek szeretik ezeket a dolgokat. Aztán harmadik lépésben, ami
valójában a nulladik lépés, mert mielőtt bármi más tennél, készítesz egy
Kezdőcsomagot a renováláshoz, így amikor a történetek felkerülnek a
világhálóra és a bejegyzéseket megosztják, az emberek könnyen
követhetik a linket. Meg fogod növelni az adománygyűjtő alapterületet
Weston-i körzettől Kansas City városáig – és talán még tovább is.
Ez a nő annyira okos volt. – Szóval miért nem csináljuk meg a
Kezdőcsomagot és hír dolgot?
– Mert – mondta Poppy előrehajolva – emberek tömegét kell bevidd a
templomba, hogy saját szemükkel lássák, hogy megismerhessék a
történelmét, és a lehetséges helyreállítást. Vissza kell menned oda,
ahonnan ők jöttek és adj nekik egy kezdő lökést. Ők azok, akik
legvalószínűbben elkezdenek megosztani, és twittelni, ők lesznek azok,
akik segíteni fognak túllépni a tehetetlenség érzését, mert befektetnek,
időt és energiát áldoznak a St. Margaretre. Ők a tanítványaid. Tanítod
őket, aztán azt mondod: "Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj."
– Készültél a Bibliából – mondtam elismerően.
Mosolygott. – Csak egy kicsit. Millie meghívott a Jöjj és Láss
találkozóra jövő héten. Ez a strófa volt a brosúra hátoldalán.
A Jöjj és Láss találkozók azoknak szóltak, akik érdeklődtek az
egyházhoz való csatlakozás iránt, és most nekem kellett elrejtenem a
boldogságom. Mindazon dolgok ellenére, amik elromlottak közöttünk,
még mindig őszintén érdeklődött aziránt, hogy felfedezze a hitét.
– Úgy vélem, az ötleted fantasztikusan hangzik – mondtam. – Eléggé
kimerítettük a szokásos erőforrásainkat, és azt hiszem a parókiánknak

elfogyott a pénze. Olyan könnyűnek hangzik, de mennyibe kerül az
ingyenes bor? Hogyan léphetek kapcsolatba a sajtóval?
Poppy a fogával húzta le a tolla kupakját, és elkezdett jegyzeteket írni
az iPadjára. – Majd én gondoskodom róla. A borászatok adományozzák
a bort, ez egyszerű. És a hírállomások mindig efféle dolgokat keresnek,
ez több, mint egy email küldés, amit elintézek a héten. És elkészítem a
Kezdőcsomagot is. Meglátod, nem olyan sok munka.
– Sok munkának tűnik – vallottam be. – Úgy értem, igazad van és
akarom ezt, de soknak tűnik.
– Oké, soknak tűnik, de ígérem nem lesz az. Különösen az én
rendszeremmel. Neked csak annyit kell tenned, hogy legyél kedves és
jóképű a kamerának.
Millie dicsérően megpaskolta a karomat. – Jó abban. Ő a mi titkos
fegyverünk.
Poppy szemei végigpásztáztak rajtam. – Igen, ő az.
Az óra hátralévő részét tervezéssel töltöttük, és eldöntöttük, hogy
melyik fesztiválnak van a legtöbb értelme az adománygyűjtésünk
szempontjából (ír fesztivál), és hogy ki mit csinál (javarészt Poppy csinál
mindent, de Millie-vel beleegyeztünk, hogy ha bárhol szüksége lenne
ránk, megadjuk Poppynak a személyes e-mail címünket és a
telefonszámunkat). Aztán Millie bemászott az arany színű Buickjába, és
két utcányit autózott az otthonáig, míg Poppyval visszasétáltunk a
templomhoz.
– Ma nem tudok menni a gyónásra – mondta hirtelen. – Van egy
konferenciahívásom. Remélem nem baj.
– A legtöbb katolikus évente egyszer szokott csak gyónni. Nem baj. –
De egy kicsit csalódott voltam (és természetesen helytelen okokból
kifolyólag).
– Azon gondolkodtam...

– Igen? – kérdeztem bizakodóan.
– Hülyén hangzana. Nem számít.
Átvágtunk a főutcán, az árnyas járdáról a még árnyasabb járdára, és
körülöttünk

a

levelek

susogásának

és

a

madarak

szárnyainak

csapkodása hallatszott és az eltávolodó autók hangja. El akartam neki
most rögtön mondani, hogy megadnék neki bármit, megadnék neki
mindent,

mindaddig,

amíg

a

békés

kora

őszi

buborékunkban

maradhatunk, csak mi ketten, és a sárguló levelek meg a természet
melegsége, amely oly könnyűvé tette, hogy érezzük, Isten szeret.
De nem mondhattam neki, így helyette azt mondtam:
– Nem hiszem, hogy képes lenne hülye kérdést feltenni, Ms. Danforth.
– Nem kéne ítélkeznie, amíg nem kérdezek, Atyám – mondta olyan
hanggal, ami félig nevető, félig sóhaj volt.
– Katolikus vagyok. Az ítélkezés a dolgom.
Igaziból felnevetett. Felpillantott a templom tégla tetejére, miközben
közeledtünk, aztán megvonta a vállát, mintha eldöntötte volna, hogy
belevág. – A helyzet a következő... Akarom ezt csinálni... Ezt az istenes
dolgot. Azt hiszem, ez az első helyes választásom, mióta kisétáltam a
darhmouth-i emelvényről. De nincs semmi alapja annak, hogy megfordult
a fejemben, hogy vallásos életet éljek. Tudom, hogy meg kell jelennem a
misén, és el kell olvasnom a Bibliát, ez az egész kézenfekvőnek látszik.
De az imádkozást... nevetségesnek érzem. Ügyetlennek érzem magam.
Sosem csináltam azelőtt igazából, és nem vagyok benne biztos, hogy jól
csinálom. – Felém fordult. – Szóval, azt hiszem, azt akarom tudni, hogy
segítenél-e benne. Imádkozni velem.
Azt akartam mondani, hogy az imádkozás nem egy teszt, Isten nem
osztályozza, hogy milyen jól, vagy hogy mennyire ékesszólóan
imádkozott, amíg csendben ülve teszi. Mi katolikusok előírtunk imákat,
pont azért, hogy megelőzzük ezeket a fajta kríziseket. De aztán a szél az

arcába fújta a haját, és gondolkodás nélkül odanyúltam, hogy
visszasimítsam a füle mögé, mire a szeme becsukódott az érintésem
hatására, bassza meg, bassza meg, bassza meg, mit kellett volna
mondanom?
– Ma este – mondtam. – A férfi csoport után. Gyere, keress meg, és
dolgozunk rajta.

Tizenegyedik
fejezet
Fordította: Mazikeen

A férfiak csoportja után megálltam az irodámnál, hogy felkapjam a
rózsafüzért és egy kis imakönyvet, ami néhány alap imát tartalmazott,
majd beléptem a szentélybe tudván azt, hogy Poppy már valószínűleg
korán ott volt.
Amit nem tudtam, az az, hogy pontosan az oltár előtt állt, a keresztre
bámulva, miközben a késő-alkonyati fény beömlik az ablakon, sötét zafír,
kármin és smaragd ékkőszínekre festve őt. Nem tudtam, hogy a vállai
alig láthatóan reszketnek, mintha sírna, és azt sem tudtam, hogy minden
ajtó és ablak zárva van, ezzel csapdába ejtve a buja, tömjén illatú
levegőt.
Megálltam, a csend nehéz súlyától az üdvözlet az ajkaimra fagyott.
Isten jelen volt.
Isten itt volt, és Poppyhoz szólt.
Ahogy közelebb sétáltam hozzá, a bőrömön éreztem a levegő minden
csókját, hallottam Poppy minden lélegzetét, és mikor odaértem hozzá,
láttam, hogy libabőr borítja a karjait, miközben a könnyek némán hullnak
le az arcán.
Ezernyi dolog volt, amit mondanom kellett volna, de nem tudtam
rászánni magam, hogy megzavarjam, bármilyen pillanat is volt ez.
Csakhogy ez nem volt valódi megzavarás, mivel éreztem, hogy engem is
meghívnak, mintha a részesének kéne lennem, és azt tettem, amit
helyesnek éreztem: Poppy köré fontam a karjaim.

Nekem dőlt, tekintete még mindig a keresztre tapadt, én meg csak
tartottam őt, ahogy hagytuk, hogy a pillanat átmosson minket, hogy az
elhaló fényben és némaságban fürösszön. Árnyékok kúsztak végig a
padlón, és elterültek a lábunknál, ahogy a másodpercek percekké váltak,
és lassan, lassan, közelebb húzódtunk egymáshoz, míg a háta minden
millimétere hozzám nem feszült, míg az orrom a hajában volt, és a keze
összekulcsolódott az enyémmel.
Az ő közelsége és az isteni közelség egyszerre tiszta eufória volt,
áldás, és szinte szédültem tőle, mert mindkettőt éreztem egyszerre,
megrészegülve Poppytól és megrészegülve az Istenem által. És ennek a
vallásos találkozásnak a szellemében, nem volt helye a bűntudatnak,
nem volt hely kritikus önanalízisnek és tiltakozásnak. Csak a jelen
számára volt hely, annak, hogy itt vagyunk, majd megfordult a
karjaimban, és hátrahajtotta a fejét, hogy rám nézzen.
– Te is érzed? – kérdezte.
– Igen.
– Számodra mindig ilyen?
Megráztam a fejem. – Hetente talán egyszer. Néha kétszer. Ismerek
embereket, mint például a gyóntatóm, akik minden pillanatban ezt érzik,
és olyan embereket is, mint a püspököm, aki sosem érezték még.
– Ez csodálatos.
Már teljesen besötétedett, és semmi más nem volt, csak a különböző
árnyak, de a könnyei nyoma még az árnyékban is csillogott az arcán. –
Gyönyörű vagy – suttogtam.
Suttogva beszélgettünk; a levegő még mindig nehéz volt a szentség
és az isteni jelenlét miatt. És gonosznak kellett volna éreznem magam,
hogy Isten színe előtt így ölelem Poppyt, de csendes szobánk égő
bozótja valahogy mindent helyessé változtatott, mintha ez lenne a

legtökéletesebb dolog, amit csak tehetünk, hogy a karjaimban tartom és
az az arcába nézek.
Az álla alá csúsztattam az ujjamat, ezzel felém fordítva tartva az arcát,
és épp csak annyira hajoltam le, hogy az orrunk összeérjen. Most rögtön
meg tudtam volna csókolni. Talán most rögtön meg kéne csókolnom.
Talán végig ez volt Isten terve számunkra, hogy itt végezzük, egyedül
ebben a szentélyben, és arra kényszerítve, hogy szembenézzünk az
igazsággal, miszerint ez több barátságnál, ez több, mint vágy. Ez valami
nyers és valódi és tagadhatatlan, és nem fog elmúlni.
Most már remeg, ajkai elnyíltak és várakoznak, és keskenyebb határt
engedek magamnak, ajakaimat a centiméter töredékére közelítve a
szájához, és karjaimmal szorosabban ölelve a derekát. Olyan közel
voltunk, hogy szó szerint ugyanazon a lélegzeten osztoztunk, a szívünk
ugyanabban a kábult ütemben vert.
Annak ellenére, ami köztünk történt, ez a pillanat valahogy sokkal
intimebbnek tűnt, sokkal sebezhetőbbnek, mint bármi, amit eddig már
megosztottunk. Minden más akkor történt, mikor úgy tettem, mintha Isten
nem figyelne, de ez – itt most nem volt tettetés. Szent és világias
keveredett és összevegyült, összeolvadtak és egyesítették magukat újjá
és egésszé, valami egyedülállóvá, és ha ez az, ami a szerelem volt,
akkor nem tudom, hogy bárki hogy képes elviselni a súlyát.
– Nem tudom visszafogni magam, sajnálom – mondtam ugyanakkor,
mikor ő is megszólalt. – Próbáltam távol maradni tőled.
És akkor megcsókoltam.
Egyszer hozzáérintettem az ajkaimat, csakhogy érezzem a bőre
lágyságát a sajátomon, majd komolyan az ajkaira szorítottam a sajátom,
megkóstolva őt a leglassabb, legmélyebb lehetséges módon, mígnem
éreztem, ahogy a térdei elgyengülnek, és halkan nyögdécselni kezdett.

Addig csókoltam, míg a látásom széle elhomályosult, míg már nem
tudtam visszaemlékezni olyan időre, mikor nem csókolóztunk, míg már
nem tudtam, hogy hol végződik az én szám és hol kezdődik az övé.
Addig csókoltam, míg úgy éreztünk, hogy cseréltünk valamit – ígéretet
talán, vagy szövetséget, vagy talán a lelkünk egy darabját. És mikor
végül elhúzódtam, olyan volt, mintha újjászületve húzódtam volna el, egy
új emberként. Egy csók által megkeresztelve, víz helyett.
– Még – könyörgött. – Még.
Újra megcsókoltam, ezúttal kiéhezve, szükséggel, és tudtam abból,
ahogy aprókat sóhajtott a számba, ahogy az ujjai az ingem anyagát
markolták, hogy ő is annyira odavan értem, mint én őérte, és soha nem
akartam abbahagyni, soha nem akartam, hogy véget érjen.
De muszáj volt.
Mikor elváltunk, hátralépett és maga köré fonta a karjait, kissé
megborzongva a légkondicionáló keltette légáramlattól. A felhők odakint
szétnyíltak, egy ezüstös sugarat küldve be az ablakon, mi pedig egy
tündérkörnyi szikrázó holdfényben álltunk. Isten érzése még mindig ott
volt, de ahelyett, hogy egy külső súly lett volna, inkább belső szikrának
érződött, mintha az istenség beszivárgott volna a vérembe. Kábának és
részegnek éreztem magam tőle.
– Fáradt vagyok – mondta Poppy, habár nem is annyira fáradtnak,
mint inkább kábának hangzott. – Szerintem haza kéne mennem.
– Hazakísérlek – ajánlottam. Poppy bólintott, és együtt hagytuk
magunk mögött a titkot, mintha a szentélyajtóhoz sétálva attól is
elsétálnánk, ami épp az előbb történt.
– Ez hihetetlen volt – mormolta a nő.
– Mondták már, hogy jól csókolok.
A vállamba bokszolt. – Tudod, hogy hogy értettem.

Már a narthexben voltunk, de nem tudtam megszabadulni a képtől,
ahogy a kereszt előtt áll, oly nyíltan és befogadón olyan tapasztalatokra,
amit a legtöbb ember simán elutasítana. – Poppy, meg kell kérdeznem.
Történt valami, ami a templomba vonzott? Gyerekként már jártál
templomba, és most visszatértél?
– Miért?
– Úgy tűnik… – kerestem a megfelelő kifejezést, mert ki akartam
fejezni, hogy milyen jó dolognak gondolom az érdeklődését. – Szerintem
csodálatos, hogy azonnal így belevágtál. Csak a legtöbb ember nem így
csinálja.
– Nekem sokkal fokozatosabbnak tűnt – mondta, ahogy kisétáltunk.
Miközben lesétáltunk a kőlépcsőkön a dombról, amin a templom állt,
óvatos távolságot tartottam kettőnk közt. – A családom nem vallásos –
tulajdonképp senki, akit ismerünk nem vallásos. Szerintem mindig
gyanakodtak a vallásra, mint mindenre, ami olyan lelkesedést inspirál, a
legjobb esetben is furcsa. A legrosszabban veszélyes. Gondolom, én
mindig is kicsit nyitottabb voltam rá. A fősulin szinte minden héten
elmentem egy barátommal a Buddhista templomába, és Haitin meg
misszionáriusok mellett dolgoztam. De addig a napig, míg be nem jöttem
gyónni, sosem történt meg, hogy valaha is kipróbáltam volna magam is.
– Miért jöttél vissza utána?
Poppy megtorpant. – Miattad.
Ezt addig emésztettem, amíg a lépcső aljához értünk, és beléptünk a
templom és a háza közötti fás parkba. Egész világos volt a sűrűn
elhelyezett lámpáktól és a holdfénytől. Megköszörültem a torkom, azon
tűnődve, hogy a kérdésem végső soron változtat-e valamin, de aztán
úgy döntöttem, mindenképp megkérdezem. – Én voltam az oka, mint
pap? Vagy én, mint férfi?
– Mindkettő. Szerintem ez az, ami annyira zavaró.

Némán sétáltunk tovább, együtt és mégsem együtt, a gondolataink a
szentélyben töltött pillanat szépségén jártak, hogy milyen érzés volt a
csók, miközben a lelkünk lángra kapott.
Ez számomra is annyira zavaró volt, kivéve a zavar azon részeit, amik
már kezdtek széthullani, aminek kevésbé kéne bosszantónak lennie, de
attól tartok, hogy épp az ellenkezője történt, hogy elfelejtek dolgokat,
amikre emlékeznem kéne.
Mint az ígéretem, hogy jobb lesz.
– Annyira szeretném most megfogni a kezed – mondtam hirtelen. – Át
akarom ölelni a derekad és közel húzni magamhoz téged.
– De nem teheted – felelte kedvesen. – Valaki megláthat.
Már a háza mögötti kertben voltunk.
– Nem tudom, mit csináljak ezután – mondtam őszintén. – Én csak…
Szó szerint semmi sem volt, amit erre mondhatnék. Nem tudtam, mit is
tehetnék, hogy elmagyarázzam, hogyan érzek iránta, és hogy hogyan
érezek a hivatásom és a felelősségem iránt, és hogy mennyire kész
vagyok hátrahagyni mindent, mert újra meg akarom csókolni. Meg
akarom fogni a rohadt kezét éjjel a parkban!
Poppy felpillantott a csillagokra. – Én is azt kívánom, bárcsak
megfoghatnád a kezem. – Újra megborzongott, és láttam, hogy a
mellbimbói apró kavicsokká váltak a kissé hűvös estében, kemény, apró
bogyókká, amik csak úgy könyörögnek, hogy szopogassák őket.
A pár perccel ezelőtti édes érzés kezdett másokkal összeolvadni,
alapvető érzésekkel, amik a medencém irányából törtek elő. Minden
cseppnyi akaraterőmre szükségem volt ahhoz, hogy ne nyomjam neki a
kerítésnek és csókoljam meg újra, hogy ne rántsam le a nadrágját és
dugjam meg itt rögtön, idekint, ahol bárki megláthatja.

– Ismét találkozni akarok veled – mondtam halkan. Nem lehetett
eltéveszteni, hogy mit értek ezalatt, mire fészkelődni kezdett, egymáshoz
dörzsölve a combjait.
– Ez... úgy értem, nem kéne nekünk...
– Nem hiszem, hogy még érdekelne – feleltem.
– Ahogy engem sem – suttogta.
– Holnap.
Megrázta a fejét. – El kell mennem Kansas Citybe némi klub ügy miatt
– átállunk egy új könyvelő szoftverre. De csütörtök estére visszajövök.
Hangosan fel akartam nyögni, de azért csak visszafogtam magam. –
Az mától három nap – mondtam.
A hátsó kapuja zárjára tette az ujjait. – Gyere be – mondta. – Lógjuk el
a ma estét.
– Késő van – feleltem. – És ahhoz, ami a fejemben jár, rengeteg időt
akarok.
Lassan kifújta a levegőt, majd vörös ajkai szétnyíltak, megmutatván
nekem a két első fogát, és a legapróbb pillantást a nyelvéből.
Körülnéztem,

hogy

biztos,

hogy

egyedül

vagyunk-e,

majd

megragadtam a kezét, kinyitottam a riglit és betuszkoltam a kertbe.
Behúztam a túlnőtt lugas alá, majd megpördítettem, így nekem feszült a
segge – az erekciómnak nyomódott. Egyik kezemet a szájára tettem,
majd a másikkal kinyitottam a farmerjét.
– Három nap mostantól, elég hosszú idő – súgtam a fülébe. – Csak
biztos akarok lenni abban, hogy addig gondoskodva van rólad.
Aztán lecsúsztattam az ujjaim a hasán, becsusszanva selyembugyija
alá. Belenyögött a kezembe.
– Shhh – mondtam. – Légy jó kislány, és megadom, amit akarsz.
Válaszul csak nyöszörgött.

Istenem, szerettem a punciját! Sosem éreztem semmit, ami puhább
lett volna, mint a bőr a lábai közt – és basszus, nedves volt. Annyira
nedves, hogy tényleg lehúzhatnám a farmerjét, és megkaphatnám, amit
akarok, épp itt, épp most. De nem. Ő jobbat érdemel annál.
Nem mintha nem fantáziáltam volna erről, míg a csúcsra juttattam.
Eltökélve kezdtem a csiklóján, gyorsan és keményen körözve rajta,
imádva, ahogy a kezemben vergődött. Tudom, hogy a nyomás és
sebesség nagyobb volt annál, mint ami még kellemes, de azt is tudtam,
hogy szereti így, hogy a gyönyörével együtt azt az apró, apró harapását
is kiélvezi a fájdalomnak.
– Egész nap tudnám ezt csinálni, kicsi báránykám – mondtam neki. –
Szeretek benyúlni a farmerod elejébe, játszani a punciddal, a csúcsra
juttatni. Tetszik neked?
Bólintott, szaggatottan zihálva a tenyeremben. Egyre közelebb jutott.
– Csütörtök éjjel – mondtam, és szinte úgy éreztem, mintha testen
kívüli élményem lenne, ahogy magamat hallgattam ilyeneket mondani.
De már rég túl voltam azon, hogy törődjek vele, vagy pontosabban
inkább, kívül voltam azon a helyen, ahol a szabályok, amikkel törődtem,
számítottak. – Veled akarok lenni! Meg akarlak dugni! De csak akkor, ha
te is ezt akarod.
Ismét bólintott, lelkesen, kétségbeesetten.
– Nem tudok várni – nyögtem, a hangom már rekedt volt. – Nem tudok
várni, hogy benned legyek! Érezz engem! Érzed, milyen kemény vagyok,
már a gondolatától is? – A seggének dörzsöltem a farkamat, mire
megremegett, a szavaim és a kemény farkam átlökték a peremen. Egy
apró sikolyt hallatott, amit letompított a kezem, aztán még egy hosszú
percig csak remegett a kezem alatt, míg végül nekem rogyva
lenyugodott.

Egy vagy két percig még a bugyijában hagytam a kezem, mert
imádtam a látványát, imádtam, amilyen érzés volt, majd kelletlenül
visszahúzódtam, végül újra becipzáraztam és begomboltam a nadrágját.
Ahogy fényes szemekkel és még a sötétben is látványosan kipirult arccal
felém fordult, lenyaltam az ujjaimat.
– Menj, feküdj le, Poppy! – mondtam, mikor láttam, hogy tiltakozni akar
a távozásom ellen. – Csütörtökön találkozunk.

Úgy csapott belém, mint egy tonna nyilvánvaló, csók méretű tégla, mikor
másnap reggel misét tartottam. Kezdek beleszeretni Poppy Danforthba.
Nem csak kétségbeesetten meg akartam dugni. Nem csak az tett
boldoggá, hogy segítek neki megtalálni a hitet. A legjobb úton haladtam
afelé, hogy istenesen beleszeressek.
Egy hónap után.
Hülye, hülye, hülye!
És most, hogy nincs itt, és még csak a közelben sem, rá kellett
ébrednem, hogy a megszállottságom kicsúszik az ellenőrzésem alól,
mint a drogfüggőség, ami táplálékot követel.
Elképzeltem, ahogy a hangja betölti a szentélyt, miután Rowan és a
nagymamák távoztak a reggeli miséről. Elképzeltem az arcát és kusza
frizuráját, ahogy Biblia tanulmányokat fénymásoltam a következő
férficsoportnak. Azon kaptam magam, hogy Dartmouthról és Newportról
google-zok képeket, ahelyett, hogy a The Walking Dead fórumokat
böngészném. Még a családjára is rákerestem (ijesztő, tudom), képeket
görgetve át kifinomult emberekről, kifinomult jótékonysági bálokon, végül

találva róla egy régi képet, ami valamiféle adománygyűjtés lehetett egy
politikus

számára.
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nyilvánvalóan a szülei és a testvérei voltak – az apja, ezüsthajú és
széles vállú, és az anyja, aki karcsú és elegáns. Egy fivér és egy nővér
ugyanolyan drága ruhákkal és kifinomult, magas arccsontú arccal.
Rákattintottam a képre, hogy rendesen láthassam, hogy Poppy
arcának nagyobb verzióját nézhessem. Nyilvánvalóan fiatalabb volt,
habár nem túl fiatal – talán a húszas évei elején járt, és tisztán láthatóan
boldogtalan volt. Míg mindenki más a gazdag, boldog mosolyát
villantotta a kamerára, Poppy mindössze szorosan összezárta a száját,
tekintete valahová a kamerás mögé irányult, mintha valami olyanban
merült volna el, amit csak ő látott.
Egy hullámnyi nem kívánt féltékenység és gyanakvás rohanta meg a
mellkasom. Vajon Sterlingre néz? Olyan rendezvénynek tűnt, amin a férfi
is ott lehet, legalábbis abból a kevésből kiindulva, amit tudok. Vagy talán
csak saját boldogtalanságának szellemét bámulja, saját unalmas jövőjét,
amit ülésrendek és menü kártyák határoznak meg?
Az este további részében a képeken járt az eszem, miközben az
ificsoportra készültem. Poppyra is gondoltam, hogy csütörtökön újra
látom, és párpercenként azon kaptam magam, hogy mosolygok,
ráadásul ok nélkül mosolygok, attól eltekintve, hogy újra láthatom
Poppyt.
Ma este az ificsoportban, Jézus megkísértéséről beszéltünk a
sivatagban, de a múlt héten történt drámai események miatt teljesen
eltávolodva éreztem magam a verssoroktól. Nem voltam sivatagban…
susogó levelek és tiszta, rohanó víz között voltam.
Mi változott? Eltűnődtem. Múlt hét és e között a hét között, tegnap és
ma között?

A múlt éjjel volt az. Az ima volt, a mágia, a haja illata. A csók, ami
megpecsételt valamit, valamit, ami túlszárnyalt fizikait és a spirituálist.
Többé már nem voltak különállók és megosztottak, hanem egyek… és
ezzel, az ő megtapasztalása átlépett a pokolian zavarosból a
csodálatosba. Döbbenetes volt. Nem döbbenetes a laza értelemben,
hanem döbbenetes abban az értelemben, hogy megtöltött engem
csodálattal.
Poppy megtöltött csodálattal. Rávett, hogy a világot egy újfajta
csodálattal lássam, minden fa zöldebb, minden szög élesebb, minden
arc sokkal kedvesebb és elbűvölőbb, készen arra, hogy segítsen.
Nem arról volt szó, hogy a bűntudat eltűnt. Fantáziától tiltakozásig
ingadoztam, több futással, több felhúzódzkodással, több munkával
büntetve magam a templom körül, órákat töltve imádkozással,
válaszokat keresve.
Miért hozta Isten ide Poppyt, ha nem azért, hogy beleszeressek?
Vajon tényleg olyan szörnyű bűn Isten emberétől, hogy szexeljen? A
protestánsok fél évezrede csinálják, és úgy tűnik, nem jutnak jobban
pokolra érte, mint a katolikusok.
És olyan rossz mindkettőt akarni? Vezetni akarom ezt a templomot,
segíteni akarok, hogy az emberek megtalálják Istent. De a fenébe is,
Poppyt is akarom, és nem érzem úgy, hogy igazságos, hogy
választanom kell!
Isten nem válaszolt. Bármilyen mágia is időzött a szentélyben ebben
az elmúlt pár hétben, elbújt előlem, és így ez maga volt a válasz.
Azt jelentette, hogy magamnak kell rájönnöm.

Tizenkettedik
fejezet
Fordította: Mazikeen

Csütörtökön már olyan nyughatatlan voltam, mint egy ketrecbe zárt állat.
Próbáltam Netflixet nézni, próbáltam olvasni. A lakásom már így is
tökéletes tiszta volt, a gyep is lenyírva. Az egyetlen dolog, amire
összpontosítani tudtam, az Poppy volt. Hogy ma este már láthatom.
Végül feladtam, és a szobámba mentem. Az ágyam melletti székre
ültem, és kicipzáraztam a farmerom. Egész nap félkemény állapotban
voltam, és már csak a kiverés gondolata is elég volt – amit az elmúlt
három évben leginkább megtagadtam magamtól –, hogy teljesen
megkeményedjek. Adtam magamnak pár húzást, míg a farkam már
egyenesen felfelé mutatott, közben visszaemlékeztem rá, hogy milyen
érzés volt Poppy nedves puncija, ahogy nekem feszült. Hátradőltem,
összeszorítottam a fogam, végül feladtam, és a telefonomért nyúltam.
A második csörgésre felvette. – Halló? – Az a hang! Még rekedtesebb
volt a telefonban. Megmarkoltam a farkam, és lassan simogatni kezdtem
magam.
– Hol vagy?
– A klubban. – Hallottam, ahogy mozog, mintha egy privát helyre
sétálna, hogy nyugodtabban beszélhessen. – De már majdnem
végeztem. Nálad mi a helyzet?
Hezitáltam. Istenem, ez olyan kibaszott durva volt, de hallani akartam
a hangját a fülemben, miközben ezt csinálom. – Kemény vagyok, Poppy.
Olyan kibaszott kemény, hogy nem tudok normálisan gondolkodni!

– Oh – mondta. Majd a hangja megtelt megértéssel. – Oh, Tyler, te
most…
– Igen.
– Hogy? – kérdezte, majd hallottam, hogy újra mozgásban van, aztán
egy ajtó csukódásának hangja érkezett. – Hol?
– A szobámban. A farmerom le van húzva.
– A lábad ki van nyújtva? Hátradőlsz vagy egyenesen ülsz? –
Kérdéseit éhséggel vegyes vágy szőtte át. Ettől erősebben markoltam
magam.
– Hátradőlök. Igen, a lábaim szélesre vannak tárva. Arra emlékeztet,
amikor előttem térdeltél és leszoptál.
– Újra meg akarom tenni – dorombolta, és valahonnan tudtam, hogy ő
is magához nyúlt. – Nyalni akarlak a tövétől a csúcsig. Mélyen be akarlak
szívni.
– Én is azt akarom.
– Az egész kezed használod, vagy csak az ujjaid?
– Az egész kezem – feleltem, és közben már komolyan vertem
magam, annyira akartam, hogy ő is itt legyen.
– Tartsd – mondta, és pár másodpercnyi csend következet. Majd a
telefonom rezgett egyet. – Üzeneted jött – mondta sikamlós hangon.
Elvettem a telefonom az arcomtól, és majdnem elájultam. Egy képet
küldött nekem, amin az ujjai a puncijába mélyednek. – Olyan kibaszott
mocskos vagy! – közöltem vele. Majd egy újabb kép érkezett, ez más
szögből volt készítve, így láthattam, ahogy a fekete magassarkúja az
asztal szélére van támasztva.
Szent szar!
– Már hallak – mondta. – Hallom, ahogy a kezed mozog a farkadon.
Istenem, bárcsak láthatnám!

– Én is azt kívánom – feleltem, majd sikeresen megnyitottam a
kamerát a telefonomon és bekapcsoltam a videót, és ezt az egészet egy
kézzel, mivel nincs az az isten, hogy most lelassítsak.
– Annyira nedves vagyok – vallotta be. – Mocskot csinálok. Épp a
főnököm irodájában vagyok most – mmm –, minden annyira csúszós, és
azt kívánom, bár a farkad lenne az az ujjaim helyett, annyira szeretném.
Úgy viselem ezt a magassarkút ma, hogy tudom, később a hátadba
nyomom őket.
Magam elé képzelem a magassarkúi és a tökéletes puncija képét, és
közben hagyom, hogy szavai megtegyék a dolgukat. Az orgazmus
végigvág rajtam, és ahogy a cucc kilövell a farkamból, hangosan nyögve
felfelé döfök a kezemben, majd egy elmormolt basszust motyogok,
ahogy kiengedem a bent tartott levegőt, miközben az orgazmus lassan
elcsitul.
– Imádtalak hallani téged – jött a hangja a telefonból. – A zajokat,
amiket csinálsz. Múlt éjjel azokra gondoltam, miközben magammal
játszottam.
– Pajkos kislány. – Elküldtem neki a videót. – Most rajtad a sor, hogy
megnézd az üzeneteidet!
Volt némi szünet, majd lejátszotta a videót, és hallottam az
eltéveszthetetlen hangját annak, ahogy kiverem magam, halottam a
nyögésem visszhangzani a főnöke irodájában. – Oh, Istenem – suttogta,
és nyilvánvaló volt, hogy ki vagyok hangosítva. – Basszus, Tyler! Ez
annyira – ha ott lettem volna, lenyaltam volna minden egyes cseppet
rólad!
– Ha itt lettél volna, az egész a szűk kis puncidba ment volna –
morogtam.

– Jézus – nyögte. Majd „Igen”, amit lihegős, apró zihálások követtek,
amitől a farkam újra életre kelt. Majd végül csend következett, egy
hangos sóhajjal kihangsúlyozva, aztán a szék nyikorgása, ahogy felült.
Hallottam a kattanást, ahogy kikapcsolta a kihangosítást. – Tyler?
– Igen?
A mosoly nyilvánvaló volt a hangjában. – Nyugodtan hívj fel bármikor!

Valahogy összehoztam, hogy túléljem a nap hátralevő részét, addig
futottam, míg már nem tudtam gondolkodni, félszívvel összeszedve a
dolgokat Bove püspök bizottsági javaslatához, miközben türelmetlenül
figyeltem az órát (és elnyomtam a bűntudatot, amikor jegyzeteket
szedtem össze a szexuális bűnökről).
Este hét körül rezgett a telefonom.
Itthon vagyok. Akarod, hogy átmenjek a plébániára?
Azonnal válaszoltam. Találkozunk a templomban.
A csütörtök este volt a héten az egyetlen, amikor nem volt semmi
elfoglaltság, csoport, vagy Bibliatanulmányozás, így a templom üres volt.
Még mindig elég korai volt az este, így kint még világos volt, és hihető
ürügyet akartam biztosítani a tanácsadáshoz vagy könyvelési dolgokhoz,
ha valaki meglátná őt besétálni a templomba. Azt, hogy éjjel egyedül jön
a paplakba, kicsit nehezebb lenne kimagyarázni.
Becsusszantam a hátsó ajtón, és gyakorlatilag kocogva mentem végig
a folyosón a narthexbe, ahol a bejárati ajtók már zárva voltak.
Elfordítottam a zárat és kinyitottam az ajtót, és ott volt Poppy, egy rövid,

vörös ruhában és fekete magassarkúban, az ajkai vörösek és készek
rám.
Gyengéd akartam lenni először, még többön akartam osztozni azokból
a

mély,

édes

csókokból,

amik

kábán

és

szédülten

hagytak

mindkettőnket, de az a ruha és az a magassarkú…
Francba a gyengédséggel!
Megragadtam a csuklóját és behúztam magam után, alig szánva időt
arra, hogy bezárjam az ajtót, majd nekinyomtam, és a szájára vetettem
magam. A segge alá csúsztattam a kezem, és felemeltem, így tényleg a
fa és a csókolózásunk közben nekidörgölt medencém közé volt szorítva.
És ekkor fedeztem fel, hogy nincs rajta alsónemű.
– Poppy – mondtam, megtörve a csókunkat, hogy kettőnk közé
csúsztassak egy kezet. – Mi ez?
– Mondtam neked! – felelte, próbálva lélegzethez jutni. – Miattad
összekoszoltam magam. Le kellett vennem.
– Így a délután maradékát meztelenül töltötted?
Bólintott, és ajkába harapott.
Elhúzódtam a faltól, és még mindig a derekamon tartva őt, bevittem a
szentélybe, az ajtót meg a hátammal lökve be. A derekam köré fonta a
lábát, és az, hogy a karjaimban tartom, olyan természetes volt, olyan
helyes, hogy sosem akartam többé letenni.
– Bajban vagyok? – kérdezte egy kissé kacéran.
– Igen – morogtam a nyakát harapdálva. – Nem is kis bajban! De
először is, előre foglak dönteni, és meglátjuk, hogy milyen rossz is voltál.
Az volt a tervem, hogy az irodámba viszem, de nem tudtam kivárni azt
az öt percet, ameddig tartott volna oda elsétálni; azt is alig voltam képes
megállni, hogy kicipzárazzam a farmerom és beledöfjem magam, akkor
és ott. Rá tudom dönteni az egyik padra, de azt akartam, hogy képes
legyen megtámasztani és egyensúlyban tartani magát. A zongora a

szentély túl felén volt, de az oltár… a templom szent kőasztala, csak pár
lépésnyire volt.
Bocsáss meg nekem, gondoltam, majd felvittem Poppyt az alacsony
lépcsőkön. Leraktam, majd megfordítottam, hogy az oltár felé nézzen,
boldogan, mert így, hogy azokban a magassarkúban van, pont megfelelő
magasságú.
– Az oltár – mormolta. – Én vagyok ma este az áldozatod?
– Felajánlod magad?
Válaszul letenyerelt az oltárterítőre, és a mozdulat kiemelte a háta és
feneke kerek kontúrját.
– Oh, nagyon jó, báránykám, de nem elég jó. – A hátára fektettem a
kezem és lenyomtam, azt figyelve, ahogy a szoknya lassan felcsúszik a
combja hátulján, ahogy lehajolt. Addig nyomtam, míg oldalra fordított
arca az oltáron volt, majd megfogtam a csuklóit, és a feje fölé nyújtottam
őket.
– Egy centit se mozdulj! – suttogtam mély hangon a fülébe, majd a
sekrestyéhez mentem, ahol a cingulumnak nevezett öv volt. Mikor
visszajöttem szentélybe, még mindig ott volt, ahol hagytam, ami mély
elégedettséggel töltött el. Később majd megjutalmazom érte.
Gyorsan körbekötöttem a csuklóit és a kezeit a fehér kötéllel, az
imákra gondolva, amit a papoknak kéne mondaniuk, amikor megkötik a
cingulumukat. „Övezz körül Uram, a tisztaság övével s oltsd ki
tagjaimban a szenvedély tüzét…”4
Körültekertem a csuklóin, kikötözve ezt a nőt vágyaim számára, a
cingulum rendeltetése teljes ellentétét tette, semmit ki nem oltva. Az
egész testem tűzben égett Poppyért, a lángok már a bőröm minden
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egyes négyzetcentijét nyalogatták, és a kioltásuk egyetlen módja, ha
tövig süllyedek édes puncijába. Rosszul kéne éreznem magam emiatt.
Kéne.
Hátraléptem,

hogy

megcsodáljam

a

művem:

ahogy

a

kezei

előrenyújtva megfeszültek, és ahogy össze voltak kötve, akárcsak egy
könyörgő fogoly; ahogy a fekete magassarkúja a szőnyegbe mélyedt;
ahogy a hátsója közszemlére került, és rendelkezésemre ált.
Visszamentem hozzá, egy ujjal felemelve a szoknyáját. – Ez
mocskosul sokat megmutat ám, kicsi báránykám. Tudod te, hogy milyen
sokat?
A válla fölött bámult rám. – Igen – felelte. – Érzem a levegőt
magamon…
Mögé térdeltem, ahogy a gyónás után is tettem, de ezúttal csak azért,
hogy megtekintsem. A szoknya épp hogy csak takarta, amit kellett, és a
legkisebb emelés felfedte puncija kagylórózsaszín peremét.
– Miért ezt a ruhát viseled ma, Poppy?
– Azt akartam… Azt akartam, hogy megdugj benne.
– Ez pajzán. De közel sem olyan pajzán, mint nyilvános helyen lenni,
munkában, a meztelen puncidat annyira felfedve. – Felálltam, majd
felfelé húzva végigfuttattam a kezem a combjain, majd megfogtam a lágy
szövetet, és a csípője fölé emeltem.
– Mi van akkor, ha a szél felfújja a szoknyád? – cirógattam a hátsóját,
miközben beszéltem. – Mi van akkor, ha szétnyitod az addig keresztbe
tett lábad, és valaki pont a jó szögből néz?
A hangját eltompította a karja. – Hozzászoktam, hogy meztelen
vagyok a pénzért. Nem aggódok miatta.
Csatt.

Egy mély levegő után kapott, én meg figyeltem, ahogy egy vörös
kéznyom nyílik a hátsóján, még a tompa késő esti fényben is tisztán
kivehetően.
– Én aggódok miatta – közöltem. – Tudod te, hogy milyen kibaszott
féltékeny vagyok a férfiakra, akik úgy láttak téged? Hogy milyen
féltékeny vagyok Sterlingre?
– Nem kéne annak lenned…
Csatt.
Megremegett,

aztán

szélesebb

terpeszbe

állt,

hogy

közelebb

nyomhassa a fenekét a kezemhez.
– Tudom, hogy nem kéne annak lennem – feleltem –, de nem az a
lényeg. Nem hozom fel ellened a múltad. De ez… – lecsúsztattam a
kezem, hogy markomba vegyem a punciját, ami forró, duzzadt és
nedves volt –, …ezt elveszem ma este. A magamévá teszem. Ami azt
jelenti, hogy rossz kislány voltál, amiért ilyen meggondolatlanul bántál
ma vele.
Újra ráhúztam a seggére, mire belenyögött a karjába. – Én nem
tudom, hogy mi van benned – mondtam neki, közel hajolva a füléhez. –
De te kihozod belőlem a kibaszott ősembert. Nézz rám, Poppy!
Rám nézett, az összekötött karja fölött egy gyönyörű mogyorószín
szem kukucskált ki. Megszorítottam a punciját, és az olyan csúszós volt
a markomban, hogy minden erőmre szükségem volt ahhoz, hogy ne
mutassam meg neki, hogy mennyire megvadít ez az egész, hogy ennyire
beindul a fenekeléstől és a behódolástól. De ki kellett pipálnom ezt a
négyzetet, elrendezni ezt a végső kérdést is, mert nem akartam megjárni
még a feminizmus poklát is, elég volt az a jó pár másik, amit a sors
nekem szánt.
Ismét megszorítottam, ő meg küzdött, hogy továbbra is rajtam tartsa a
tekintetét. – Poppy, én… így akarok veled lenni. Durván. Birtoklón. De ki

kell mondanod, hogy ez rendben van. – A hátára fektettem a fejem, a
nyakába fúrva az arcomat. – Mondd, hogy rendben van, Poppy! Mondd
ki azokat a szavakat!
Istenem, az a levendula illat és a haja selymes simítása az arcomon,
arról az érzésről már nem is szólva, ahogy a nedves puncija lüktet a
kezemben.
– Csak… basszus!
– Igen – mondta, a hangja sürgető, tiszta, hangos. – Igen, kérlek!
– Kérlek, mit? – Biztosra kellett mennem. Mert azok a dolgok, amiket
ezzel a nővel tenni akartam… Leviticus még csak a közelében sem járt
annak, hogy minden módját lefedje annak, ahogy be akartam őt
mocskolni.
A vágyakozás mellett a mosolyt is hallottam a hangjában. – Tyler, te
pontosan az vagy, amit akarok. Használj engem! Légy durva! Hagyj
nyomokat! – Szünetet tartott. – Kérlek!
Csak

erre

volt

szükségem.

Megcsókoltam

a

tarkóját,

majd

kiegyenesedtem, hogy újra rá tudjak húzni a hátsójára, de rögtön utána
végig is simítva azon a helyen, hogy elcsitítsam az égő érzést. – Állj fel
és fordulj meg! – utasítottam, ő pedig rögtön engedelmeskedett. Ahogy
felém fordult, a tekintete elég lett volna ahhoz, hogy elélvezzek, mert úgy
nézett, mint aki bármit, komolyan bármit megtenne azért, hogy
megdugják, és az én fejemben nagyon sok olyan dolog volt, amit
szívesen megtennék vele.
De először is.
Kioldottam a csuklóit, megcsókolva a kötél által hátrahagyott halvány
bemélyedést, majd a háta mögé nyúltam, és kicipzáraztam a ruháját. Az
a lábaihoz hullott, ezzel a magassarkúitól eltekintve teljesen meztelenül
hagyva őt. Egy percig csak néztem őt, mellei feszes könnycseppjét, amik
elég nagyok megszorítani, de elég kicsik, hogy megtartsák magukat.

Feszes hasa karcsú és puha, finoman ívelt, és olyan csípő társult hozzá,
amibe belemélyesztheted az ujjaid. Puncija csupasz V-je finoman sima,
és feneke íve ellenállhatatlan látványt nyújtott.
– Most jöttem rá, hogy nem viseled a… – mutatott a torkára.
– Szabadnap – feleltem, de a hangom reszelősebb volt, mint
gondoltam. A nyakam mögé nyúltam és megragadtam a trikóm anyagát,
áthúzva a fejemen levettem magamról, és közben kiélveztem, ahogy az
ajkai szétnyíltak, a kezét pedig a szájához emelte, miközben engem
bámult. Kioldottam az övem, kicsúsztatva a bőrt a farmerom bujtatóiból,
majd a földre ejtettem azt. Lerúgtam a cipőimet és levettem a farmerom
is.
Általában szerettem szex közben legalább részben felöltözve maradni,
de a meztelenségemet, mint egy ajándék, neki akartam adni. Nem
mellesleg önző módon minden centiméternyi bőrét érezni akartam a
sajátomon. Három éve ez volt az első dugásom, és egyetlen dolgot sem
voltam hajlandó kihagyni.
– Gyere ide! – utasítottam. – És térdelj le!
Megtette, maga mögött összekulcsolt a bokákkal elém térdelt, a
légzése már hallható volt, azokkal a szandálokkal egyértelműen
provokálva engem.
– Vedd le – mondtam, lefelé bökve az állammal, fekete boxeromra
mutatva. Ő megtette, türelmetlenül rángatva le az anyagot a csípőmről,
én meg felnyögtem, amikor az erekcióm végre, végre szabaddá vált.
Lágy, vörös ajkait farkam selymes bőréhez szorította. – Hagy
szopjalak – lehelte nekem. – Hagy okozzak neked örömet!
Hüvelyujjammal rátaláltam az ajkára, ujjbegyemet végigfutatva az
alsón, lehúzva azt, hogy még jobban megnyissam őt. – Ne mozdulj! –
mondtam neki, majd várakozó szájába irányítottam a farkam.
Szent szar!

Szent szar, ez jó érzés volt!
Csak szombaton volt, és mégis elfelejtettem, hogy ennek a nőnek a
szája olyan, mint egy darab mennyország, meleg és nedves, és a nyelve
röpdösve, kavarogva táncolt a farkam alján.
A hajába fúrtam a kezem – elcseszve bármilyen bűbájos frizurába is
rendezte azt –, majd lassan visszahúzódtam, kiélvezve minden egyes
másodpercet, ahogy az ajkai és nyelve a bőrömet csókolták. Majd újra
becsúsztam, ezúttal kevésbé gyengéden, a tekintetem az ajkairól a
csiklóján köröző kezein át a magassarkúira ugrott, miközben lassan
dugtam a száját.
Azok közt a dús szempillák közt nézve fel rám, továbbra is rám
szegezte a tekintetét, és az összes olyan alkalom eszembe jutott, mikor
azok a szemek pokolian megzavartak, na és minden olyan alkalom is,
amikor még a lelket is ki akartam belőle dugni (majd elfenekelni az édes
kis seggét, amiért olyan istentelenül megőrülök érte).
Erősebben markoltam a hajába. Keményen akartam csinálni, azt
akartam, hogy könnybe lábadjon a szeme, addig akartam dugni a száját,
míg arra a pontra nem jutok, ahol már alig tudom visszatartani, hogy a
torkába lőjek. – Kész? – suttogtam neki, mert még mindig a
figyelmeztetés-beleegyezés oldalán akartam maradni.
Erre

frusztráltan

felnyögött,

mintha

bosszantaná,

hogy

újra

megkérdezem.
– Rossz bárányka – mondtam, és keményen a szájába döftem. Amikor
elértem a torkát hallottam fulladozni, de csak egy pillanatot adtam neki,
aztán újra és újra benyomultam. Tisztában vagyok vele, hogy hosszabb
és vastagabb vagyok, mint a legtöbb férfi, tudom, hogy engem nehezebb
bevenni, de nem fogom kímélni, hacsak nem kéri tőlem, kizárt azután a
bemutató után.

– Szeretsz

rosszalkodni?

Tetszik,

hogy

ráveszel,

hogy

megbüntesselek?
Összehozott

egy

bólintást,

könnyes

szemmel

őszintén,

kétségbevonhatatlanul pislogva fel rám, és tudtam, hogy ez az igazság.
Átkozódtam. – Meg fogsz őrjíteni!
Elmosolyodott a farkam körül, és basszus, fel kell, hogy oldozzanak
mindezen bűnök alól, mivel maga Szent Péter sem lenne képes
megtagadni magát ezzel a nővel. Még jó párszor becsúsztam a szájába,
egészen addig, míg már érezni kezdtem azt az ismerős szorítást az
alhasamnál, így kihúzódtam, a légzésem szaggatott volt attól az
erőfeszítéstől, amibe az került, hogy ne élvezzek arra a gyönyörű arcra.
Inkább a hüvelykujjammal megtöröltem Poppy szemeit, ami most
könnytől és szemfestéktől volt maszatos. A kissé elkenődött rúzst
hagytam, ahogy volt.
Valójában túlságosan is csábító volt ahhoz, hogy ne csókoljam,
nyalogassam és harapdáljam, így felkaptam, hogy pont ezt tehessem,
míg az oltárhoz sétáltam vele. Az ajka duzzadt volt az ostromomtól, és
mégis oly készséges a csókomnak, olyan csodásan puha. Ahogy
végignyalt a fogaimon és megkóstolta a nyelvem belenyögtem a
szájába, és keményebben mozgattam rajta az ajkaim. Keményebben és
nagyobb hévvel, és alig tudtam lélegezni attól, hogy ezt a nőt csókolom.
Letettem az oltárra, de a csóknak nem vetettem véget, közben a
melleit és a derekát simogattam. Rohadtul lehetetlen volt megállni, de
eljutottam arra a pontra, ahol elég kevés dolog számított azon kívül,
hogy belejussak végre, így megálltam.
– Dőlj hátra – mondtam, ahogy megtörtem a csókunkat, közben a feje
mögött tartva a kezem, így azt nem verhette be véletlenül.
Hosszú oltár volt, ő pedig nem volt valami magas nő, így kényelmesen
el tudott helyezkedni, és még szabad hely is maradt mellette. Egyik

kezem végig húztam a hasán, miközben hátra sétáltam, szembefordulva
a szentéllyel, mintha az áldozási rítust kezdeném. Eltekintve attól a
ténytől, hogy Krisztus teste és vére helyett, Poppy Danforth volt elém
kiterítve.
Végtelenül lassan végighúztam az állán az orrhegyemet, át a testén,
imádva, ahogy felemelkedik és mohón az érintésem felé dől. Lakoma
volt számomra – dombok és völgyek és hajlékony ívek –, és hogy így
megkapom őt, az olyan volt, akárcsak az első lélegzetvétel, miután az
ember felszínre tör a víz alól, erőteljes és ösztönös, és magasról tettem
az összes bűnre, amit épp elkövetek, mert minden egyes percét ki fogom
élvezni.
Beleharaptam a combja belsejébe. Puncija minden egyes milliméterén
végigköröztem a nyelvemmel. Durva kézzel gyúrtam a mellét, míg már
nyöszörgött, fogaimmal megcsíptem a köldöke mélyedését, és addig
szívtam mindkét mellbimbóját, míg már vonaglott az oltáron. Elvettem
tőle a csókokat, ahelyett, hogy megosztottam volna vele. Becsúsztattam
az ujjam a puncijába, nem azért, hogy örömöt okozza neki, hanem hogy
élvezhessem a csúszósság érzését az ujjhegyeimen.
Tudom, hogy ebből az egészből ő is gyönyört kap, és azt akartam,
hogy mikor velem van, elélvezzen, méghozzá sokszor és keményen. De
ez a pillanat? Mikor tapintok, markolok, belélegzem az illatát és
magamba szívom a sóhajait? Ez értem van.
És végül, mikor már elvettem, amit akartam, mikor már olyan kemény
voltam, hogy nem tudtam értelmesen gondolkodni, felmásztam hozzá az
oltárra, széttárt lábai közé térdelve.
Egy másodperc törtrészéig csak vártam, Isten hangjára várva, hogy
mennydörögve érkezzen, vagy mennyei közbelépésre, mint amikor
Ábrahám egyetlen gyermeke megkötözve várta a feláldozását. De

sosem jött. Csak Poppy és az ő ziháló mellkasa volt, ahogy azt
mormolja: – Kérlek, kérlek, kérlek…
Nem tudtam felfogni, hogy valaki hogyan képes összekeverni Poppy
szexéhes mivoltát azzal, hogy úgy gondolja, ő csak egy első bálozó
bőrébe bújt kurva. Mert ebben a pillanatban, az oly sötét szemeivel és
kipirult bőrével, ő volt a legszentebb dolog, amit valaha életemben
láttam. Csoda húsból alkotva, és az én húsomra várva, hogy az
egyesüljön vele.
– Te tényleg gyönyörű vagy – mondtam, végighúzva az ujjam az állán.
Majd a kezéért nyúltam, összefűzve az ujjainkat. – Bármi is történjen
ezután, csak azt szeretném, hogy tudd, hogy megérte. Te megérted.
Mindent megérsz.
Kinyitotta a száját, majd újból becsukta, mintha nem találná a
megfelelő szavakat. Egyetlen könnycsepp csordult ki a szeme sarkából,
én pedig odahajoltam, hogy lecsókoljam.
– Tyler… – kezdte, de egy csókkal elhallgattattam.
– Csak hallgass! – mondtam a lábai közé eresztve magam.
Megborzongott, ahogy a farkam hegye a bejáratának feszült.
– Ez – mondtam, és egy kicsit belényomtam magam, és alig voltam
képes lélegezni attól, hogy milyen szűk volt körülöttem. – Ez a te tested.
Lehajtottam a fejem, és fogaim közé vettem nyaka finom bőrét. – Ez a
te véred – suttogtam a fülébe.
Tövig belényomtam magam, amitől felkiáltott, és a háta ívbefeszült az
oltár fölött.
– Ez vagy te – mondtam neki, és az üres szentélynek –, ez vagy te,
aki feladja magát nekem.
Ezután mozdulatlanok

maradtunk, elmerülve

egymás

iránti új

érzéseinkbe, abban az érzésében, ahogy a csípőm a puhaságának
feszült, és ahogy oly szűken rám fonódott. Amiatt aggódtam, hogy el

fogok élvezni már csak attól, hogy így vagyunk, az érzéstől, hogy benne
vagyok.
De aztán észrevettem, hogy az ajkát harapja és reszketve lélegzik, és
rájöttem, hogy épp alkalmazkodik a méretemhez. Alig fértem el benne,
és ami még rosszabb, hogy ez volt az, amitől olyan kibaszottul jó érzés
volt.
Istenem, micsoda seggfej vagyok! Nem készítettem fel eléggé, és egy
részem ezt izgatónak találta, olyannyira izgatónak, hogy alig voltam
képes úgy bánni vele, ahogy egy rendes embernek kellene. Le kellett
hajolnom, és többször is a nyakába és vállába harapnom, hogy
mozdulatlanságra kényszerítsem magam – mert csak arra vágytam,
hogy úgy döngölhessem, mintha csak egy kis szexbaba lenne, úgy
pumpáljak benne, mintha a punciján kívül semmi más nem létezne.
De nem, ez nem az, ahogy az első alkalmunknak történnie kéne.
Mondtam neki, hogy durva akarok lenni, de az a durva dugás, amiért
majd meghalok, hogy megadjam neki, túl sok lenne számára, és nem
tudnám elviselni a gondolatát, hogy olyan durván bánjak az én kis
báránykámmal.
Végül egy kissé megemberelve magam félig kihúzódtam, majd
lenyúltam és a csiklóját kezdtem dörzsölni, közben azon járt az agyam,
hogy adok neki egy orgazmust, én meg majd máshogy fejezem be, ami
nem tesz kárt benne. Elkapta a kezem. – Ne! – mondta. – Ne légy a
jófiú. Megmondtam, hogy mit akarok. Most add meg nekem!
– De azt akarom, hogy te is élvezd.
– Fogom – mondta, a tekintete nyílt és heves volt. – Add meg nekem,
amit akarok, Tyler! Akarom ezt! Kérlek!
Szavaira

felnyögtem,

a

farkam

megrándult,

és

lassan

visszasüllyedtem bele. A combom és a karom remegett az elfojtott
vágytól, de nem lehettem az a fickó, nem is akartam az a fickó lenni, aki

csak a maga örömére használja a nőt, és nem teszi kellemessé az ő
számára is. Azt mondta, ezt akarja, és tudom, hogy kértem és
megkaptam az engedélyt, de akkor is, ő nem tudja, milyen durva is tudok
lenni, milyen keményen tudom csinálni.
A nyakam köré csúsztatta a karját és felhúzta magát, hogy egyenesen
a fülembe suttogjon. – Hogy tudnálak átlökni a határon? Hmm? –
Tekergőzni kezdett alattam, mire levegő után kaptam, mert a
mozdulatlanság után a hirtelen súrlódás majdnem túl sok volt.
– Hogy tudnálak meggyőzni arról, hogy szétszaggass?
Nos, picsába!
– Tudom, hogy azt akarod – folytatta a fülembe dorombolva. – Érzem,
ahogy remegsz. Csináld! Csak húzd ki, aztán told vissza. Hát nem jó
érzés?
Basszus igen, az volt! Olyan jól esett, hogy újra és újra megtettem,
becsukott szemmel és szaggatottan zihálva. Minden alkalommal mikor
benyomtam a farkam, a csiklójához dörgöltem magam, majd lassan
húztam ki, hogy súroljam a G-pontját, mert valami gáláns hang azt
suttogta nekem, hogy menjek biztosra, hogy ő is elélvezzen, de az énem
többi része továbbra is harcban állt azzal a hanggal, és azért könyörgött
nekem, hogy istentelenül keféljem meg.
– Hol az a férfi, aki elfenekelt? – kérdezte. – Hol az a férfi, aki addig
dugta a torkom, míg könnybe lábadt a szemem?
Még mindig csukva volt a szemem, de most kinyitottam, és a szemébe
néztem. – Nem akarok ártani neked – feleltem, a hangom reszelős volt
az erőfeszítéstől, hogy visszafogjam magam. – Túlságosan is törődöm
veled.
– Tyler! – könyörgött. – Már csináltad velem korábban.
– Nem így.
– Nézd! – követelte. – Nézz le ránk!

Megtettem, a hegyéig visszahúzva a farkam, és ez hiba volt, mert
látni, hogy hol kapcsolódunk össze olyan izgató volt és olyan alapvető,
hogy ez az új érzés végigkúszott a gerincemen, és még csak azt sem
tudtam, hogy mi is az pontosan – vágy vagy szerelem vagy biológia vagy
netán a végzet – de a nemes szándék megrepedezett, és a bennem élő
szörny áttört.
– Bocsáss meg nekem! – motyogtam és belevágtam magam, végre
otthon voltam. Meglepetésében felnyögött, én meg végigfeküdtem a
testén, már csak az alkarommal támasztva fel magam, a mellkasunk és
hasunk egymáshoz nyomódott, a csípőm a belső combjába vájt. Így
leszorítva őt, újra és újra és újra beledöftem, ismételten beletemetve
magam abba a bársonyos punciba.
– Még! – nyögte, és én megadtam neki.
Hallottam, ahogy a magassarkúi leesnek és a földre hullnak, majd
olyan keményen löktem bele magam, hogy az oltárterítő is csúszni
kezdett, de nem érdekelt, mert elvesztettem magam, Poppyt, a világot és
mindent, kivéve a fülemben felhangzó nyögéseit és sikkantásait, és a
nedves puncit alattam.
Tökéletes volt, és én azt a tökéletességet dugtam, és magasról tettem
minden másra a farkamon és azon kívül, hogy megtöltsem ezt a nőt az
ondómmal, és hogy vajon mi a pokolért ilyen jó érzés elkárhozni?
Azt sem tudtam, mit beszélek, miközben vele párzottam, Jézus, kérlek
és sajnálom és olyan szűk vagy és muszáj, muszáj, muszáj!
És ő is csak egy-egy szóval felelt, szavakkal, amik zihálva, nyögve és
lihegve buktak ki a száján, pont ott és erősebben és közel, olyan közel
vagyok!
Mélyebbre, még mélyebbre kellett jutnom, még akkor is, ha tudtam,
hogy nincs létező, fizikai módja annak, hogy mélyebben lehessek benne,
majd elkaptam a száját egy erőszakos és dühös és imádattal teli

csókkal. Mindketten alig tudtunk lélegezni, de nem voltunk hajlandók
megállni,

folyamatosan

dugtam

őt,

éreztem

összeszűkülni

és

megrándulni, és végül megtörni alattam. Nekem feszült, belekiáltott a
számba, a körmei a fájdalom vörös vonalait húzták végig a hátamon, és
együtt lovagoltuk meg az orgazmusát, mert Poppy vad volt, egy
megszállott nő, akivel olyan volt az együttlét, mintha egy nősténytigris
lenne alattam, de továbbra is dugtam őt, és itt volt, itt volt, itt volt és még
mindig a száját faltam, majd még egy utolsó alkalommal belevágtam
magam, és elélveztem.
Gyötrelmes élvezet volt.
A farkam minden egyes lüktetése, mintha a lelkem lüktetése volna, és
minden izomfeszülés és összehúzódás olyan volt, mintha gyomron
vágtak volna, és oly meztelen voltam ezzel a nővel szemben minden
létező módon, az idegeim nyersre nyúzva és a szívem tágra nyitva, és
az örök lelkem összefonódott a zúzódásos csípőmmel, az előredöfő
farkammal és az ondómmal, ami most mindenfelé folyik, a fehér
oltárterítőre szivárog, és igen, ez az, amiért az Egyház azt akarta, hogy a
házasság és a szex kéz a kézben járjon, mert ebben a pillanatban
annyira összekötve éreztem magam Poppyval, amennyire egy férfi csak
össze lehet kötve egy nővel.
Löktem még párat utoljára, az utolsó cseppet is kifejve az
orgazmusomból, az utolsó cseppet is magamból, majd feltámaszkodtam
a kezeimre, hogy lenézhessek rá.
Mosolygott, lusta, kielégült mosollyal, majd csak annyit mondott: –
Ámen.

Tizenharmadik
fejezet
Fordította: Crystal

Bementem a sekrestyésbe, és hoztam egy kis téglalap alakú fehér
anyagot tisztításhoz. Normális körülmények között a kelyhek letörlésére
szolgált a borból való kortyolás után.
Ma este arra használtam, hogy letisztítsam Poppyt.
Lehet, azt gondolod, hogy szexelni az oltáromon, és szent dolgokat
használni, amiket a legmagasztosabb szintű rituálékhoz kapcsolódtak,
azt jelentette, hogy nem veszem komolyan a hitemet, hogy elsiklottam a
bűn mellett egyenesen bele a szentségtörésbe, de nem ez az igazság.
Vagy legalábbis nem a teljes igazság. Nem tudnám megmagyarázni, de
valahogy az egész szentséges volt, a kehellyel és az oltárral, velünk a
tetején. Tudtam, hogy ha elmúlik ez a pillanat, akkor előjön a bűntudat.
Hogy lesznek következmények. Ott lesz Lizzy emléke és az a temérdek
dolog, amiért küzdeni akartam.
De most, Poppy illatával a bőrömön, az ízével az ajkamon, csak
kapcsolatot és szerelmet éreztem, és az ígéretét valami élénknek és
színesnek.
Miután befejeztem a letisztítását, bebugyoláltam az oltárterítőbe, és a
lépcsőhöz vittem, ahol ültem. A karomban ringattam, ajkaim a haját és a
szemhéját súrolták, és olyan szavakat mormoltam neki, amiről azt
gondoltam, hogy hallania kell: hogy milyen gyönyörű volt, hogy mennyire
kábító és tökéletes.

Mondani akartam, hogy sajnálom, bár az elmém és lelkem még mindig
káprázott a gyönyörtől, szóval nem voltam benne biztos, hogy sajnálom,
hogy elvesztettem a kontrollt, és olyan durva voltam vele, vagy hogy
egyáltalán sajnálom, hogy szexeltünk.
Mivel hogy nem sajnáltam. Mert ez a megváltó szex, amiben az előbb
részünk volt, ez az egész pillanat megérte, hogy bűnbe essek. A pillanat,
amikor a karjaimban volt, feje a mellkasomon pihent, és elégedetten
lélegzett. Az oltár terítője bőven eltakarta a testét, de mégis imitt-amott
feltűnt a sápadt bőre.
Végigcsúsztatta az ujjait a mellkasomon, majd a kulcscsontomon
pihentette őket, közelebb vontam magamhoz, mintha egyenesen a
bőrömbe és a lelkembe szippanthatnám.
– Megszegted a fogadalmad – mondta végül.
Lepillantottam rá, egyszerre volt álmos és szomorú. A homlokára
szorítottam a számat.
– Tudom – feleltem. – Tudom.
– Mi lesz most?
– Mit szeretnél, mi legyen?
Felpillantott rám. – Megint dugni akarok veled.
– Most? – nevettem.
– Igen, most.
Kifordult a karomból, amíg lovagló ülésben rám nem ült, és csak egy
mély csókba került, hogy újra kemény legyek. Felemeltem, és
beléhatoltam, csendben a nyakába nyögve, amikor visszaült rám.
Végigsöpört rajtam az érzelmek hada. Melegség és nedvesség. A
segge nyomása a combjaimon. A melle oly közel a számhoz.
– Mit akarsz, mi legyen ezután, Tyler? – kérdezte, és nem tudtam
elhinni, hogy pont most kérdezi ezt, miközben rajtam lovagol, de amikor
próbáltam válaszolni, rájöttem az okára. Nem akarta, hogy óvatos

legyek, azt akarta, hogy őszinte és durva legyek, és ebből kifolyólag nem
is lehettem másmilyen.
– Nem akarom, hogy abbahagyjuk – feleltem. Előre-hátra mozgatta a
csípőjét rajtam, az arcomat a mellkasához nyomtam, ahogy éreztem,
hogy gyorsan, egyre gyorsabban közeledik az orgazmus. – Úgy érzem,
én...
De ezt nem mondhattam. Nem pont most, amikor teljesen ki voltam
téve a könyörületére. Egyszerűen túl korai volt, arról nem is beszélve,
hogy nevetséges.
A papoknak nem megengedett, hogy szerelmesek legyenek.
Nekem nincs megengedve, hogy szerelmes legyek.
Az ujjai a hajamba markoltak, és hátrahúzta a fejem, hogy rám
nézhessen. – Kimondom, ha te nem – mondta.
– Poppy...
– Mindent tudni akarok rólad. Azt akarom, hogy elmondd, mit gondolsz
a politikáról, azt, hogy olvass nekem a Szentírásból, és latinul akarok
beszélgetni. Minden nap baszni akarok veled. Folyamatosan arról
fantáziálok, hogy összeköltözünk, hogy együtt élünk meg minden
pillanatot. Mi ez, Tyler, ha nem...
A szájára tapasztottam a kezem, és hirtelen azon kaptam magam,
hogy a hátára fektetem és már bele is hatolok.
– Ne mondd ki – mondtam neki. – Még ne.
– Miért? – suttogta, szemei tágra nyíltak, és fajdalommal teltek meg. –
Miért ne?
– Mert amint mindketten kimondjuk, minden meg fog változni.
– Nem így van máris?
Igaza volt. Már akkor megváltozott minden, amikor megcsókoltam
Isten jelenlétében. Megváltozott abban a pillanatban, amikor a zongora

fölé hajolt. Talán már akkor megváltozott minden, amikor belépett a
gyóntató fülkébe.
De ha szerettem... ha ő szeretett... mit jelent ez az egész a munkámra
nézve itt? Nem folytathattam egyszerre titkos viszonyt és keresztes
hadjáratot az egyházban a szexuális erkölcstelenség ellen – de ha
felhagynék a hivatásommal, akkor elveszíteném a képességet, hogy
egyáltalán folytassak küzdelmet. Elveszíteném az embert, aki voltam.
A másik választás, hogy elveszítem Poppyt, és még arra se álltam
készen, hogy egyáltalán gondoljak erre. Szóval ahelyett, hogy
megválaszoltam volna a kérdését, kihúzódtam belőle, és megfordítottam,
majd hátulról beléhatoltam, miközben lecsúsztattam a kezem a csípőjén,
és megtaláltam a csiklóját. Csak három vagy négy lökés kellett, és máris
elérkezett, mintha tudtam volna, hogy így lesz; minél agresszívabb
voltam, annál gyorsabban élvezett el.
Követtem őt a szakadék szélére, a nevét kántáltam, miközben
keményen dugtam, mintha ezzel eltörölhetném a jövőt és a borzalmas
választásokat, amelyek várnak ránk.
Ó, Istenem, bármit megadnék, ha képes lennék erre.

– Még mindig nem tudom elhinni, hogy milyen tiszta a házad – mondta
Poppy.
Az ágyban voltunk, miután letisztítottuk a szentélyt, és belopóztunk a
paplakba.

Elbűvölve

játszadoztam

a

fürtjeivel,

olyannyira,

hogy

valósággal imádattal néztem a hosszú, sötét loknikat, amelyek az
ujjamra tekeredtek és az ajkaimat súrolták. Lustán heverészve
beszélgettünk, csapongtunk a témák között, kezdve a The Walking Dead

teóriáktól és a kedvenc latin idézetektől, egészen addig, hogy mennyit
szenvedtünk

az

elmúlt

egy

hónapban,

miközben

vágyakoztunk

egymásra.
Majdnem megcsókoltam épp, amikor ezt mondta, de helyette
becsúsztattam a kezem a lepedő alá, és megtaláltam a mellét.
– Szeretem, ha a dolgok tiszták.
– Szerintem ez nagyszerű. Csak nem jellemző az olyan férfiakra, mint
te.
– Olyan férfiakra? Papokra?
– Nem – mosolygott felém fordulva. – Fiatal, sármos, jóképű.
Fantasztikus üzletember lehettél volna.
– A testvéreim üzletemberek – mondtam. – De én sosem érdeklődtem
olyan dolog iránt; sosem vágytam pénzre, sikerre, vagy hatalomra.
Szerettem a régi dolgokat – a régi nyelveket, és rituálékat. A régi
istenségeket.
– Azt hiszem, el tudlak képzelni tinédzserként – merengett. –
Lefogadom, hogy az őrületbe kergetted a lányokat – dögös, atletikus, és
könyvmoly. Ugyanakkor nagyon tiszta is.
– Nem, nem voltam mindig az. – Egy pillanatig vitatkoztam magammal,
hogy megmagyarázzam-e, de épp intim dolgokat osztottunk meg
egymással, szóval miért is tartanám ez vissza előle? Csak mert
nyomasztó? Hirtelen meg akartam osztani. Azt akartam, hogy tudjon
minden sötét dolgokról, amik körülvettek, meg akartam mutatni minden
terhemet, és azt akartam, hogy leemelje rólam az okosságával és
elegáns együttérzésével.
Lecsúsztattam a kezem a melléről a bordáira, és közelebb vontam
magamhoz.
– A nap, amikor megtaláltam a nővéremet – mondtam – májusban volt,
egy szombati napon. Elég erős vihar tombolt, és annak ellenére, hogy

nappal volt, sötétségbe borult minden, mintha éjjel lenne. Lizzy elhozta
Sean autóját az egyetemtől – mindketten a KU-ra5 jártak –, így a
hétvégét otthon töltötte.
– A szüleim elvitték Aident és Ryant ebédelni, és azt hittem, hogy
Lizzyt is. Sokáig aludtam, és egy üres házra ébredtem. – Poppy nem
mondott semmit, de közelebb fészkelődött, bátorságot adva nekem.
– Volt egy fényes villanás és irdatlan zaj, mintha egy transzformátor
felrobbant volna, és elment az áram. Elmentem egy zseblámpáért, de
kimerültek a hülye elemek, szóval ki kellett mennem értük a garázsba.
Brookside-ban laktunk egy öreg házban, úgyhogy a garázs különálló
volt. Átvágtam a zuhogó esőben, és amikor odaértem, annyira sötét volt,
hogy nem láttam őt...
Rátalált a kezemre és megszorította.
– Megszereztem az elemeket, és csak a szerencsén múlt, hogy egy
villám pont megvilágította, ahogy elfordultam, különben nem láttam volna
meg őt. Ott ragadt az időben, a múltban. A filmekben mindig ingadoznak,
és aztán jön a nyikorgó hang, de most minden merev volt. Teljesen
lefagyott.
– Emlékszem,

hogy

szaladtam

hozzá

és

megbotlottam

egy

tejesüveggel teli ládában, majd egy halom festékes doboz gurult
szanaszét, aztán nagy nehezen feltápászkodtam. Volt ott egy létra, azt
használta... – nem tudtam kimondani a szavakat, nem tudtam kimondani,
hogy a létrát használta arra, hogy felakassza magát.
Nyeltem egyet és folytattam.
– Felállítottam, és felmásztam. Addig volt így, míg el nem kaptam és
karjaimban nem tartottam, aztán rájöttem, hogy koszos lett a kezem,
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amikor elestem. Vizes volt az esőtől, amihez hozzá keveredett a kosz és
az olajfesték, így maszat nyomokat hagytam az arcán...
Vettem egy mély lélegzetet, miközben újraéltem a pánikot, a gyors
911-es hívást, a fojtogató beszédet a szüleimmel. Hazarohantak, és a
szüleim és Aiden csak pár lépéssel a rendőrök előtt futottak be a
garázsba, de senki nem gondolt rá, hogy Ryant kint tartsa. Csak nyolc
vagy kilenc éves volt, amikor látta holtan a nővérét a garázs padlóján.
Aztán a piros-kék fények, és a rohammentők, és annak a megerősítése,
amit a hideg bőr, és az üres tekintet már elmondott nekünk.
Lizzy Bell – aki önkéntes volt az állatmenhelyen, szerette Britney
Spears-t, és ezernyi olyan dolgot, amit egy 19 éves lány ki tud találni –
meghalt.
Néhány pillanatig csak a lélegzetünk hangja és a lepedő halk
susogása hallatszott, ahogy Poppy a lábamhoz dörzsölte az övét és
aztán a múlt emlékei bekúsztak az elmém mélyére.
– Az anyám megpróbálta letörölni a foltokat – mondtam végül. – Egész
idő alatt, míg vártunk a halottkém embereire, hogy jöjjenek a testért. De
az olajt nem tudod könnyen letörölni, úgyhogy Lizzyn egész végig ott,
míg elbúcsúztunk tőle. Utáltam ezt, annyira utáltam. Elhatároztam, hogy
az egész kibaszott garázst a padlótól a plafonig lesúrolom, és
megtettem. Azóta mindent tisztán tartok az életemben.
– Miért? – kérdezte Poppy, és a könyökére támaszkodott. – Ettől
jobban érzed magad? Aggódsz, hogy valami ilyesmi újra megtörténik?
– Nem, nem ezért. Nem tudom miért, csak csinálom még mindig.
Gondolom kényszeres.
– Vezeklésnek hangzik.
Nem válaszoltam, gondolkodtam rajta. Ahogy megfogalmazta, úgy
tűnt, mintha nem engedtem volna el Lizzyt, hogy még mindig viaskodtam
a halálával, hogy a bűntudatommal küzdök, miszerint aludtam azon a

napon, és nem ébredtem fel, hogy megállítsam. De tíz éve volt, és már
el tudom engedni, nem igaz?
– Milyen volt ő? – kérdezte Poppy. – Amíg élt.
Egy pillanatig gondolkodtam. – A nővérem volt. Szóval néha
anyáskodott, néha gonoszkodott. De amikor gyerekkoromban féltem a
sötétben, mindig engedte, hogy a szobájában aludjak, és mindig
fedezett, amikor idősebb lettem és megszegtem a takarodót.
A tekintetemmel követtem a lehúzott redőnyök vonalát. – Nagyon,
nagyon szerette a popzenét. Benne hagyta a CD-t Sean lejátszójába,
amikor kölcsönkérte a kocsiját, és Sean mindig dühös lett, amikor a
haverjaival bepattant és valami fiú banda, vagy Britney Spears indult el,
amikor bekapcsolta a lejátszót.
Poppy felkapta a fejét. – Lizzy az oka annak, hogy Britney Spearst
hallgatsz – tippelte.
– Igen – ismertem be. – Rá emlékeztet. Olyan hangosan énekelte a
szobájában, hogy a házban bárhol hallani lehetett.
– Azt hiszem, kedveltem volna.
Mosolyogtam. – Azt hiszem, igen. – De aztán leolvadt a mosoly az
arcomról. – A temetés hétvégéjén, Seannal úgy döntöttünk, hogy kis
időre elmenekülünk a rokonok elől a házban, és elmegyünk a Taco
Bellbe. Én akartam vezetni, de nem gondolkodtunk – nem gondoltunk
arra, hogy ő volt az utolsó személy, aki vezette az autót. Megszólalt a
zenéje, és Sean... feldúlt volt.
A feldúlt nem is a megfelelő szó a bátyámra. Épp csak 21 volt, és ír
módon gyászolta Lizzy halálát, túl sok whiskyvel és túl kevés alvással.
Elfordítottam a kulcsot az indítóba, és egyből az Oops, I Did It Again
szólalt meg irtózatosan hangosan, mert Lizzy mindig a maximumra
tekerte a hangerőt, és mindketten ledermedtünk, a rádiót bámultuk,
mintha egy démon ugrott volna ki a CD nyílásból, aztán Sean elkezdett

kiabálni és káromkodni, és olyan erősen rúgta a műszerfalat, hogy a régi
műanyag megrepedt, az egész autó a dühétől és a gyászától rázkódott.
Korban ők álltak a legközelebb egymáshoz, következésképpen a legjobb
barátok és a legrosszabb ellenségei voltak egymásnak. Megosztották az
autóikat, barátaikat, tanáraikat, és legvégül a főiskolát egy év
különbséggel, és az összes Bell testvérnek hatalmas űrt hagyott az
életükben a halála.
Szóval egy lyukat ütött aznap a kocsijába, aztán elmentünk a Taco
Bellbe, és soha nem beszéltünk róla. A mai napig sem.
– Soha nem mondtam el ezelőtt senkinek ezt a történetet – mondtam.
– Így könnyebb Lizzyről beszélni.
– Hogy így?
– Meztelenül és ölelésben. Csak... veled. Ez az egész könnyebb veled.
A vállamon pihentette a fejét. Egy ideig feküdtünk, és amikor épp azt
hittem, hogy elaludt, megszólalt a sötétségben.
– Lizzy miatt félsz elengedni magad mellettem?
– Nem – mondtam zavarban. – Miért lenne így?
– Úgy tűnik, hogy sok dologban ő motivál, amiket csinálsz. És őt
szexuálisan bántották. Azon gondolkodtam, hogy félsz-e megtenni azt –
mivel ami vele megtörtént, az mással is megeshet.
– Azt... azt hiszem így erre sosem gondoltam. – A hajával kezdtem újra
játszani. – Lehet, hogy ezért, nem tudom. A főiskolán jöttem rá, hogy
mennyire szeretem így, de nehéz volt. Ha találtam egy olyan lányt, aki
magabiztos és okos volt, és tele volt önbecsüléssel, akkor nem akarta,
hogy a szex durva legyen. Ha találtam egy olyan lányt, aki szerette
durván, akkor azért, mert érzelmi problémái voltak, és akárhányszor
találkoztam egy ilyennel, mindig Lizzyre gondoltam. Hogy hány jelet nem
vettünk észre. És ha valaha is rájöttem volna, hogy egy pasi olyan
állapotban használta ki...

– Ez úgy hangzik, hogy balszerencsés voltál a nőkkel.
– Nem szükségképpen. Volt pár igazán nagyszerű barátnőm főiskolán.
Könnyebb volt, elrejteni ezt az oldalam, hogy egészséges, magabiztos
barátnőim lehessenek és unalmas vanília szexben legyen részem.
Biztonságosabb volt.
– Aztán pap lettél.
– És ez még biztonságosabb volt.
Felült és rám nézett, az árnyékvonalak és az utca fényei rajzolódtak az
arcára. – Nos, nem bántottál engem. Tényleg nem. Nézz rám, Tyler.
Megtettem.
– Nem azért szeretem durván, mert érzelmileg sérült vagyok. Egész
életemben

hercegnőként

kezeltek,

elkényeztettek,

dicsértek,

és

megóvtak minden egyes dologtól, ami valaha árthatna nekem. Sterling
volt az első ember, aki nem így bánt velem.
Sterling.
Összeszorítottam a szám. Nem tetszett, hogy annyi mindenben ő volt
az első neki (ami tudom, hogy teljesen ésszerűtlen, de akkor is. Talán,
ami nem igazán tetszett, hogy olyan alaposan emlékezett a vele történt
elsőkre).
– Mert tabu és mocskos, ezért felizgat. De másrészről meg úgy érzem,
hogy sebezhetetlen vagyok. Erős. És a férfi, akivel együtt vagyok,
tiszteljen annyira, hogy ezt meglássa. Igenis, elég erős vagyok ahhoz,
hogy átéljem ezeket a hálószobában, de ugyanakkor tökéletesen
normális életet éljek.
– Kár, hogy akkor nem működött a dolog Sterlinggel.
Wow, Tyler. Ez övön aluli volt. De izgatott és féltékeny voltam, és
olyan érzésem volt, mintha valami olyanért szidtak le, amiért nem én
voltam a hibás.
Megmerevedett.

– Azért nem alakult jól Sterlinggel, mert nem tudta megkülönböztetni a
kettőt, a hálószobát és a valós életet. Azt gondolja, hogy mert szeretem,
ahogy szex közben bánik velem, így szeretem, ha folyamatosan úgy
kezelnek. Hogy csak egy kurva akartam lenni, amikor valójában csak az
ő számára akartam kurva lenni, amikor magunk voltunk. És ezért léptem
le tőle a klubban.
Nem azelőtt, hogy hagytad volna magad megbaszni.
Mintha olvasni tudna a gondolataimban, összeszűkítette a szemét. –
Féltékeny vagy rá?
– Nem – hazudtam.
– Nem is kellene itt feküdnöd velem – mondta. – Nem járhatunk
nyilvánosan kéz a kézben, nem csinálhatunk semmit együtt anélkül,
hogy bűn lenne. Elveszítheted a munkád, és lényegében száműzhetnek
az egyetlen dologtól, ami az életed jelenti, és te az exbarátom miatt
aggódsz?
– Oké, rendben. Igen. Igen, féltékeny vagyok rá. Féltékeny vagyok
arra, hogy visszajöhet ide érted, és féltékeny vagyok arra, hogy meg is
teheti. Hajszolhat téged. Én nem.
A szavaim egy hosszú pillanatig a levegőben lógtak.
Lehajtotta a fejét. – Tyler... mit tettünk? Mit teszünk?
Megint ott tartott. A dolognál, amire nem akartam gondolni.
Utána nyúltam, és magamra húztam, úgy, hogy az arcom fölött térdelt.
– Beszélnünk kellene erről – mondta, de aztán végighúztam a nyelvem
a csiklóján, mire felnyögött, és tudtam, hogy újra sikerült kezelnem a
pillanatot, és a beszélgetést és minden döntést máskorra halasztani.

Tizennegyedik
fejezet
Fordította: Crystal

Jézus azt mondta, hogy a sötétben elkövetett dolgok napvilágra
kerülnek. És amikor ma reggel egyedül ébredtem az ágyban, pontosan
tudtam, hogy mire gondolt. Mert minden, amit tegnap este félretettem,
most elárasztott, és nem csak hogy szembe kellett néznem vele, de
egyedül kellett.
Hol

volt?

Semmi

levél,

vagy

üzenet,

vagy

kávéscsésze

a

mosogatóban. Elment búcsú nélkül, és ez élesen nyilallt a mellkasomba.
Ő egy világi személy, emlékeztettem magam. Ezt csinálják a világi
emberek – találkoznak, dugnak, majd továbblépnek. Kibaszottul nem
esnek szerelembe seperc alatt.
Habár múlt éjszaka készen állt rá, hogy kimondja. Készen állt, hogy
megvallja nekem... vagy csak képzeltem? Talán csak képzeltem, hogy
ez a szikra kölcsönös volt. Talán csak a kíváncsi volt rám – a jóképű
papra –, és most, hogy kielégítette a kíváncsiságát, készen állt
továbblépni.
Megszegtem a fogadalmam egy olyan nőért, aki még csak azzal sem
törődött, hogy maradjon reggelire.
Becsoszogtam a fürdőszobába, és amikor a tükörbe néztem két napos
borostát, összekócolt hajat, és a kulcscsontomon egy félreérthetetlen
kiszívott foltot láttam.
Utáltam azt az embert a tükörképben, rá akartam vágni az üvegre,
mert hallani akartam, ahogy összetörik, és érezni az ezer mély vágás

fájdalmát. Aztán leültem a fürdőkád peremére, és engedtem a
késztetésnek, hogy sírjak.
Jó ember voltam. Nagyon keményen dolgoztam, hogy jó ember
legyek, és arra szenteltem az életem, hogy az életemet Isten akarata
szerint

éljem.

Tanácsot

adtam,

vigasztaltam,

órákon

töltöttem

szemlélődő imádsággal és meditációval.
Jó ember voltam.
Akkor miért tettem ezt?

Poppy nem volt a reggeli misén, és egész nap nem hallottam róla, mégis
többet mászkáltam az ablakhoz, mint ahogy az szükséges lett volna,
hogy ellenőrizzem a kék Fiat a kocsifelhajtón van-e még.
Ott volt.
Három percenként ellenőriztem a telefonomon az üzeneteket, több
üzenetírást félbeszakítottam, aztán korholtam magam. Ma reggel, mint
egy kisbaba sírtam a fürdőszobában. Hülye, csempékről visszhangzó,
csuklásszerű sírás. Jobb, ha hagyunk teret egymásnak. Nem tudtam
koncentrálni, ha körülöttem volt. Nem tudtam megőrizni az irányítást.
Elérte, hogy minden bűn és bűnhődés megérje, csak hogy halljam a kis
rekedt nevetését, és most először is azt a káoszt kellett rendbe tennem,
amit az életemnek hívtam, és megpróbálni kibogozni. Elfogadni ezt a
távolságot az óvatosság és a szexuális önmegtartóztatás jele volt, és az
egyetlen okos dolog, amit azóta tettem, hogy megismertem őt.
A megsértett büszkeségemmel, hogy búcsú nélkül távozott, nem
tudtam mit csinálni.

Aznap este "vissza a suliba" parti volt az ifjúsági csoportnak, szóval
pizzát ettem, Xbox One-on játszottam, és próbáltam távol tartani a fiúkat
attól, hogy totál idiótát csináljanak magukból, ahogy próbálták lenyűgözni
a lányokat. Miután az utolsó tini is elhagyta a templomot, kitakarítottam
az alagsort, hazamentem, levetkőztem és melegítőnadrágba bújtam.
Gondolataimba merülve bámultam ki a hálószobám ablakán Poppy
felhajtójára.
Az egyház elmondott róla mindent, és én tévedtem. Bujaság és
paráznaság volt. Hazugság és árulás.
De az egyház beszélt azon féle szeretetről is, ami meghaladt minden
határt, és a Biblia tele volt olyan emberek történeteivel, akik teljesítették
Isten akaratát, és nagyon emberi vágyaik voltak. Úgy értem, mi is volt
pontosan bűn? Kinek okozunk kárt azáltal, hogy Poppy és én szeretjük
egymást?
Ez bizalom kérdése, emlékeztettem magam. Mert miközben a bűn
ismeretelméleti

természetével

birkóztam,

mint

képzett

teológus,

lelkipásztor is voltam, és a pásztoroknak gyakorlatiasnak kellett lenniük.
A probléma az volt, hogy azért jöttem ide a templomba, hogy bizalmat
nyerjek, hogy jóvátegyem egy másik férfi hibáját. És nem számít, hogy
mennyire

konszenzuson

alapuló,

máskülönben

pedig

mennyire

jelentéktelen a kapcsolatom Poppyval, még mindig tönkretenne. A
munkám, a céljaim, Lizzy halálának emlékét.
Lizzy.
Olyan jó érzés volt beszélni róla. A családommal nem beszéltünk
sokat róla. Valójában, egyáltalán nem, hacsak nem kettesben voltam
anyámmal. A beszéd nem vitte el a fájdalmat, de mássá tette,
könnyebbé. Elléptem az ablaktól, és az éjjeliszekrényhez mentem a
rózsafüzérért, ami használni szoktam, ezüst és jáde gyöngyökből állt.
Lizzyé volt.

Nem imádkoztam, de miközben ültem az ujjaim között futtattam át a
gyöngyöket, gondolkodtam és rágódtam, és végül hagytam, hogy az
elmém az aggodalom, és a bűntudat megtépázott sikátoraiba zuhanjon.
A tüskés maró fájdalomba, amit a hiánya és az ezzel járó félelmek
okoztak. Ezek kavarogtak bennem, és annyira zaklatott voltam, hogy úgy
aludtam el, hogy arra gondoltam Poppy végleg befejezte velem.
A következő nap palacsinta volt reggelire, és Poppy megjelent, de
csak Millie-vel beszélt, és távozott, amint az utolsó vendég is felment a
lépcsőn.
– Tegnap délután eljött a Jöjj és Láss találkozóra – mondta Millie. –
Úgy látszik, érdekelné a csatlakozás. Elmagyaráztam neki, hogy a
katekizmus hogyan működik, és azt hiszem, készen áll rá, habár
megkérdezte, hogy gyakorolhatná-e ezt egy másik templomban. – Millie
szigorúan rám nézett. – Ti ketten nem különböztetek össze, igaz?
– Nem – motyogtam. – Minden rendben.
– Szóval ezért néztek ki mindketten ma reggel úgy, mint akiknek fizikai
fájdalmuk van?
Összerezzentem. Millie okosabb volt, mint a legtöbb ember, de nem
akartam, hogy bárki is észrevegye a Poppy és a köztem lévő dinamikát,
legyen az akár feszült, akár barátságos. Csak egyszer szexeltünk, de
máris minden gondolatom tele volt ővele.
– A St. Margaretnek szüksége van rá, Bell atya. Őszintén remélem,
nem tervezed ezt elbaszni.
– Millie!
– Mi az? – kérdezte, ahogy felvette a steppelt kézitáskáját. – Egy öreg
nő nem káromkodhat? Haladj a korral, atyám.
És elment.
Igaza volt. A St. Margaretnek szüksége volt Poppyra. Nekem
szükségem volt Poppyra. St. Margaretnek szüksége volt rám, és

Poppynak szüksége volt rám. Túl sok embernek szüksége volt túl sok
más emberre, és nem tudtam az összes labdát a levegőben tartani;
leejtenék egyet, és annak katasztrofális következményei lennének.
Vasárnap estére legyőzött a szorongásom, és üzenetet írtam neki.
Rád gondolok.
Úgy éreztem, mintha a torkom összezsugorodott volna, és majdnem
talpra ugrottam, amikor megláttam a három kis pontot a képernyőn, hogy
választ ír. Aztán eltűntek.
Hosszan kifújtam a levegőt. Abbahagyta a gépelést. Nem válaszol.
Nem akartam arra gondolni, hogy ez mit jelent, helyette gyógyítottam
magam Millie ragujával, három résszel a Kártyavár sorozatból, és egy
egészséges korty whiskyvel.
Elaludtam Lizzy rózsafüzérével az ujjaim között, valahogy távolabb
éreztem magam a saját életemtől, mint valaha.

Nem láttam Poppyt a misén reggel, szóval az utolsó dolog, amire
számítottam, hogy Rowan gyónása után, ő jön be a fülke másik oldalára.
Lehet, hogy az ajtó hezitáló nyikorgás, vagy a combokhoz simuló ruha
susogása, vagy az elektromos szikrák a bőrömön, de tudtam, hogy ő az,
anélkül, hogy megszólalt volna.
Az ajtó becsukódott, és egy ideig csendben ültünk, halkan lélegzett, és
idegesen szorítottam a hüvelyujjam a tenyeremhez, utálva, hogy már
csak attól félig kemény leszek, hogy mellettem van.
Végül megkérdeztem. – Hol voltál?
– Itt. Itt voltam – lehelte.

– Nem éreztem így. – Zavarba jöttem attól, hogy milyen keserűen és
sértettnek hangoztam, de nem érdekelt. A huszonegy éves Tyler Bell
sose hagyta volna, hogy egy lány a büszkesége páncélja alá hatoljon, és
sosem mutatta volna ki egy lánynak, hogy megbántotta. De most
majdnem harminc voltam, túl a főiskolán, és az, ami valamikor semmit
nem jelentett nekem, mára már fontossá vált.
Vagy talán nem változtam. Talán Poppy minden korban és bárhol így
hatna rám. Felkavart, és úgy gondoltam (bosszúsan), hogy ez nem fair.
Nem tisztességes, hogy csak ül ott, és nem volt igazságos, hogy ő csak
ott ült és nem marcangolta magát a kapcsolatunk miatt, bármilyen is
legyen az a kapcsolat.
– Mérges vagy rám? – kérdezte.
A falnak dőltem. – Nem. – Aztán felülvizsgáltam. – Egy kicsit. Nem
tudom.
– Akkor az vagy.
A szavak kitörtek belőlem. – Csak úgy érzem, hogy én kockáztatok
mindent, te pedig semmit, és mégis te vagy az, aki elsétál, és ez nem
tisztességes.
– Elsétáltam mi elől, Tyler? Egy kapcsolat elől, ami nem lehet? A szex
elől, ami tönkreteszi a karriered, vagy még rosszabb? Az elmúlt három
napot azzal töltöttem, hogy a fejem a falba vertem, mert akarlak –
nagyon akarlak –, de ha megkaplak, tönkreteszem az életed. Szerinted
hogy érzek én emiatt? Gondolod, hogy meg akarlak fosztani a
megélhetésedtől, a közösségedtől, csupán a kedvemért?
A kitörése után a szavai sokáig a fejemben keringtek, miután
abbahagyta a beszédet. Nem jutott eszembe, hogy bűntudata van, hogy
vétkesnek érzi magát. Azért akar elkerülni engem, mert nem viselné el
bűntudatot, hogy részt vesz egy dologban, ami tönkretehet engem.

Nem tudtam, hogy mit mondjak. Egyszerre voltam hálás, zavart, és
sértett. Szóval kimondtam az egyetlen dolgot, ami eszembe jutott. –
Mennyi idő telt el az utolsó gyónásod óta?
– Szóval, így fogunk beszélgetni? – fújta ki a levegőt.
Nem érdekelt, hogy milyen módon történik a beszélgetésünk,
mindaddig, amíg megtörtént, mindaddig, amíg beszélhetek vele. – Ha
akarod.
– Tudod mit? Akarom.

Poppy
A házasság előtti szex bűn, ugye? És abban is biztos vagyok, hogy egy
pappal szexelni is bűn. És valószínűleg az oltár-dugás sincs benne a
pápai enciklikákban, de úgy gondolom az is bűn. Szóval meggyónom
ezeket. Gyónni fogok arról, hogy milyen delíriumot éreztem az oltáron
veled a lábaim között. Végül elcsábítalak, hogy elengedd. Emberibbek
voltunk, mint valaha – állatiasabbak, mint valaha –, de valahogy még
mindig közel éreztem magam Istenhez, mintha az egész lelkem teljesen
éber lenne és táncolna. Felnéztem a feszületre, Krisztusra, akit a
keresztre feszítettek, és azt gondoltam, hogy ilyen, amikor a szerelem
miatt kettészakadsz. Ez jelenti az újjászületést. A vállad fölött bámultam
rá, és ahogy belém hatoltál, Krisztus is belém hatolt, és az egész egy
titokzatos és csillogó rejtélynek tűnt – mélységes és ezoterikus. Úgy
éreztem,

hogy

valami

ősit

csináltunk,

rábukkantunk

egy

titkos

szertartásra, ami eggyé olvasztott minket – de hogyan tetszhet ez az
érzés, hogyan dicsőíthetem, amikor ilyen veszteségekkel járhat?
Mondtam, hogy bűntudatot éreztem, és ez igaz is, de annyi minden
keveredik bennem, hogy nem tudom különválasztani a bűntudatot az

örömtől és a szerelemtől. Minden pillanatban, amikor azt gondolom,
hogy

döntést

hoztam

–

hogy

megmondom

neked,

hogy

engedelmeskednünk kell a fogadalmadnak és választásodnak, vagy
hogy ki kell találnunk egy módot, bármilyen módot, hogy lássuk egymást
– meggondolom magam.
Az aggódás bűn, ezt még én is tudom, pedig nem vagyok szakértő. Én
vagyok a liliom, amit kitéptek a földből, és a lábaid elé tettek. Ha rólad
van szó, gyökértelen és tehetetlen vagyok, a napfényedben és a
vizedben bízva. És látszólagosan nem is vagyok a tiéd. Hogyan tudnék
nem balgatag lenni?
Múlt éjjel oly nagyon szerettem volna válaszolni az üzenetedre, de
nem tudtam mit mondhatnék, hogy hogyan tudnám a gondolataim két
vagy három kohéziós mondatba foglalni. Át akartam jönni hozzád és
beszélni, de tudtam, ha megtenném, akkor nem tudnám megállni, hogy
megérintselek, és dugjak veled, és nem akartam még komplikáltabbá
tenni a dolgokat, mint amilyenek már amúgy is.
De aztán ránéztem az üzenetedre, és azon gondolkodtam, pontosan
miként gondoltál rám, és azon tűnődtem, mi van, ha arra gondoltál, hogy
mit éreztem, amikor bennem voltál. A módra, ahogy mozogtam alattad.
Azon gondolkodtam, hogy a konyhádra gondoltál-e, ahogy mindketten
lenéztünk, amikor belém hatoltál.
Szóval, ez a végső gyónásom. A hálóm padlóján térdeltem, mintha
imádkoznék, de imádkozás helyett, széttártam a lábaim, és megujjaztam
magam, azt képzelve, hogy te vagy.
És amikor orgazmusom lett, imádkoztam Istenhez, hogy engedje,
hogy meghalld a hívásom.

Tizenötödik
fejezet
Fordította: Zoe

Az

emberek

elítélhetnek,

amiért

felgyorsult

a

légzésem,

és

megmarkoltam a farkam a nadrágomon keresztül, de a látvány, ahogy
Poppy előttem térdel, lehunyt szemekkel, gondolatai körülöttem,
miközben

ujjaival

a

gyönyörű

puncijával

játszott,

egyszerűen

ellenállhatatlan volt.
– Poppy – mondtam, miközben kicsatoltam az övem. – Mesélj még.
Tudtam, hogy hallja az övem hangját, a cipzáramat, mert a légzése
szaggatottá vált.
– Egyik kezemmel a mellem simogattam – suttogta. – A másikkal a
csiklóm izgattam. Annyira kívántam a farkad, Tyler, hogy semmi másra
nem tudtam gondolni, csak arra, hogy kitölt, hogy milyen tökéletesen
eléred vele minden izgató pontom.
Hátradőlve, kiszabadítottam a farkam a boxeremből, megmarkoltam
és lassan fel-le kezdtem mozgatni rajta a kezem.
– Mire gondoltál, miközben elélveztél? – kérdeztem. Istenem, azt
akartam, hogy valami perverz dolog legyen, valami kibaszott mocskos
dolog. És nem kellett csalódnom Poppyban.
– Arra gondoltam, hogy seggbe dugsz, miközben ujjazol, hogy kihúzod
a farkad, csak azért, hogy a hátamra élvezz.
A francba. Eddig is kőkemény voltam, de most – most olyan, voltam,
mint a beton. Kit ámítok ezzel? Újra meg kellett dugnom, és itt fogom
megtenni a templom közepén, fényes nappal.

– Az irodámba – szűrtem ki a fogaim között. – Azonnal.
Kitámolygott a fülkéből, én meg követtem, mialatt visszatettem a
farkam a nadrágomba, de már nem foglalkoztam a cipzárral. Amint bent
voltunk az irodába, becsuktam és bezártam az ajtót, majd egymásnak
estünk, mint két viharfelhő – amely egy csattanással eggyé válik.
Simogatások, csókok, harapások, nyögések egyvelege voltunk, aztán
hátrafele kezdtem őt tolni azzal a céllal, hogy felteszem az asztalomra,
de összeakadtak a lábaink és hanyatt vágódtunk a padlón.
– Jól vagy? – kérdeztem aggódva.
– Igen – válaszolta türelmetlenül, majd a galléromért nyúlt, hogy
lehúzzon az ajkaihoz. A csókjai tomboló mámorba repítettek, a puha
ajkai csak még jobban feltüzelték a szoknyája alól áradó hőt.
– Meg kell, hogy dugjalak – lihegtem két csók között. Ez egy határozott
kijelentés volt, egy figyelmeztetés. Lecsúsztattam a kezem kettőnk
között, és újra azt fedeztem fel, hogy nem visel alsóneműt.
– Erkölcstelen, kibaszott mocskos.
Fészkelődni kezdett az érintésemtől, megemelve a csípőjét, hogy még
jobban hozzáférhessek, én meg a nyakába csókoltam, miközben két
ujjam a hüvelyébe nyomtam. Már nagyon nedves volt, és a durvaságom
úgy tűnt, még jobban feltüzelte, mert az ingembe markolt, lihegett, ahogy
folytattam a támadásom, mocskos szavak hagyták el a számat, mint a
farok ingerlő, kurva, és tudom, hogy akarod. Nyögdécselni kezdett, mert
a szavaim jobban felkorbácsolták, mint az ujjaim, és egy részem
szégyellte magát, amiért ennyire felizgatott, hogy megalázhattam a
szavaimmal, a másik részem meg azt mondta, hogy hallgattassam el a
picsába az önérzetes felem, és dugjam már meg.
Az ajkaira tapadtam, lehúztam a boxerem, hogy kiszabaduljon a
farkam, és előrelendült, mélyen és durván beletemetkezve. Lábaival
átkulcsolta a derekam, karjaival a nyakamba csimpaszkodott, ajkai

mindenütt ott voltak, és olyan volt, mintha egy magas feszültségű kábelt
tartanék, ami ide-oda cikázik, miközben én egy jobban csapódok belé,
engedve a kételynek, féltékenységnek és félelemnek, hogy átvegye
felettem a hatalmat. Addig basznám, míg azt érzi, hogy hozzám tartozik,
amíg nem tudna lábra állni. Sőt mi több, addig, míg én nem tudnék járni
se.
Minden egyes lökéssel közelebb kerültem az orgazmushoz, de egy
gondolat motoszkált a fejemben, így tövig benyomtam magam és a
csiklóját izgattam, míg nem kezdett el vergődni ő is, mert már a klimax
kapujában állt.
– Engedd, hogy seggbe dugjalak, Poppy – mondtam, miközben orrom
hegyével végigsimítottam az álla élén, amitől kirázta a hideg. – Birtokba
akarom venni a feneked is.
– Oh, Istenem – suttogta –, igen, kérlek.
Nem volt idő aprólékosan megtervezni, tökéletesen kivitelezni, hiszen
pár lépésre volt tőlem valami, amit nem fogok elvesztegetni azért, hogy
valami mást keressek helyette. Kirántottam a farkam, de olyan erővel,
hogy még nekem is fájt.
– Maradj – parancsoltam rá, visszacsomagoltam magam az alsómba,
majd a rövid távot megtéve, a kis kamrához mentem, ahol a szentelt
olajokat tartottuk. Remegett a kezem, amikor kinyitottam az ajtót. Ezeket
az olajakat felszentelte a püspök, és csak keresztelőknél, konfirmálásnál
és a betegek felszentelésére használtuk. Kiválasztottam egy üvegcsét, a
Szent Kenet olajat, és visszamentem Poppyhoz, szándékosan kerülve a
keresztet és az imaházat a tekintetemmel.

Poppy a földön feküdt,

szoknyája a dereka köré tekeredett, orcája kipirulva. Miután újra
bezártam az ajtót, ott álltam fölötte és épp le akartam venni a galléromat.
– Ne – mondta kitágult pupillákkal. – Hagyd magadon.
Perverz kislány.

– Meg fogsz ölni – mondta, miközben letérdeltem. Hasra fordítottam,
úgy, hogy az ízletes hátsó fele velem szemben volt, és így a karjaira
tudott támaszkodni, ha szükségét érezte.
Kinyitottam

az

üvegcsét,

néhány

cseppet

az

ujjbegyemre

csöppentettem, amit arra használtam, hogy síkos köröket rajzoljak a
feneke

rózsabimbójára.

Remegett

az

érintésemtől,

minden

simogatásomra befeszült, ugyanakkor a puncija is összeszorult, és
láttam, ahogy a csípőjét a földhöz szorítja, hogy enyhíteni tudja a
csiklójában felgyülemlő forróságot. Még több olajat kentem az ujjaimra
és próbálgatni kezdtem a feszes izomgyűrűt, masszíroztam, tágítottam.
A balzsam illata, régi, templomi illat, belengte a szobát.
– Tudod, hogy mi ez, Poppy? – kérdeztem.
Megrázta a fejét, ahogy a karjain feküdt.
– Szent balzsam, amit keresztelőknél és más vallási ünnepekkor
használnak, sőt még akkor is ezt használják, amikor egy új templomot
építenek, megszentelik vele a falakat.
Végigsimítottam a feszes csípőjén, éreztem, ahogy felsóhajt az
érintésemtől, és abban a pillanatban becsúsztattam az ujjaim. Levegő
után kapott.
– Most én is felszentellek téged – tájékoztattam. – Belülről kifele
haladva. Érzed? Az ujjammal dugom a segged, és egy percen belül már
a farkammal fogom. A farkam lesz az, ami felszentel. Nem, ne érj
magadhoz, édesem. Együtt fogunk a csúcsra jutni.
Kihúztam a kezét, ami a hasánál kalandozott, és a fejéhez emeltem,
miközben az olajjal tovább tágítottam. Annyira szűk volt, és a tudat, hogy
a farkam perceken belül benne lesz, teljesen bevadított. Nem tudtam
többet várni, egy nagy adag balzsamos olajat töltöttem a tenyerembe,
majd elkezdtem bekenni vele a farkam, és az elém táruló látvány, ahogy
az erős marok pumpálta a farkam az orgazmus küszöbére sodort.

– Tyler – szólalt meg Poppy. – Már csináltam ezt, de nem olyannal, aki
ilyen méretekkel rendelkezett. – Egy kicsit aggódó arcot vágott, de
ugyanakkor a földhöz dörzsölte magát, azért könyörgött, hogy
megdugjam.
Meg akartam neki mondani, hogy gyengéd leszek, de nem akartam
olyan ígéretet tenni, amit nem voltam biztos, hogy be is tudok tartani,
(mert bassza meg, alig tudtam kontrolálni magam, és most még csak
néztem őt).
– Mondd, hogy álljak le, és én azonnal abba is hagyom, rendben? –
mondtam neki inkább.
Bólintott, majd a fejét lehajtotta, kinyomva a csípőjét. Előredőltem,
farkam a bejáratához igazítottam, másikkal az olajért nyúltam és a
seggére meg a farkamra öntöttem, míg mindketten kibaszott sikamlósak
nem lettünk. Letettem az üvegcsét, majd simogatni kezdtem a hátát,
miközben a szűk izomnak feszültem, és éreztem, hogy fokozatosan
megnyílik számomra és lassan egyre jobban befogad. A makkom egyre
jobban és jobban behatolt, míg végül át nem nyomult a kezdőleges
ellenálláson, és hirtelen azon kaptam magam, hogy benne vagyok, és a
feneke úgy feszül rajtam, mint folyékony forróság, amit még ezelőtt egy
lánnyal sem éreztem eddig. Lehajtott fejjel néhány mély levegőt vettem,
elszámoltam tízig, mielőtt megbizonyosodtam arról, hogy képes vagyok
úgy folytatni, hogy nem robbanok el még az előtt, hogy kellőképpen
kiélvezem a helyzetet. Még jobban betoltam magam.
– Oh, bárányka, nagyon szoros vagy – figyelmeztettem, mert valóban
az volt.
És amint tövig benne voltam megálltam, időt hagyva neki arra, hogy
hozzá szokjon a méretemhez. Mély levegőt vett, majd hirtelen szívta be,
amikor a csiklójához nyúltam és kényeztetni kezdtem. Hosszú
pillanatokig nem mozdultam, hagytam, hogy érezze, mennyire kitöltöm,

míg én felmértem, hogy mennyire felkorbácsoltam az érzékeit, mert azt
akartam, hogy együtt élvezzünk el. Mag akartam tőle kérdezni, hogy
készen áll-e a folytatásra, de tudtam, hogy mennyire frusztrálja, ha a jó
fiút játszom, aki mindig engedélyt kér, így helyette lassan kezdtem el
mozogni, minden másodpercben arra várva, hogy jelezzen, ha szüksége
volt időre vagy azt akarta, hogy leálljak. Négykézláb húztam, majd
megálltam.

Felegyenesedtem

miközben

tovább

masszíroztam

a

csiklóját, majd újra megálltam. Egy centit előre mozdultam, majd
ugyanannyit hátra, és megint megálltam. És így lassan eljutottunk oda,
hogy már nem csak megszokta az érzést, hogy kitöltöm, hanem kívánta
is, mert egyre jobban rátolta magát a farkamra, egyre mohóbban,
miközben nyivákolt, ha a kezem elvettem a csiklójáról. Egyre többet és
többet adtam neki magamból, már teljesen ki húzódtam és úgy
csapódtam vissza bele, de még mindig komótosan, nyugodtan, de most
már egyre felhevültebben.
Egész idő alatt simogattam a lábait, a hátát, és dörzsöltem a csiklóját,
elmondtam neki, hogy milyen jó kislány, hogy milyen ügyes kis kurva,
hogy hagyja, hogy megdugjam az édes kis seggét, az én szófogadó
bestiám, aki csak hozzám tartozik, nemde bár? Csak azt akarta, hogy
benne legyek, a farkamat, az ujjaimat és a számat akarta. Bólogatott a
szavaim hallatán, remegett miközben basztam, testét veríték fedte,
mintha lázas lenne. Az volt a tervem, hogy sokáig visszafogom magam,
de látva őt így, az őrületbe kergetett, belebolondultam a gondolatba,
hogy úgy élvez el, hogy én épp a seggét dugom, így végül a csiklójára
tapadtam, a középső ujjammal nyomást helyeztem rá, majd keményen
és gyorsan kezdtem el körözni rajta, pont, ahogy szerette.
Pillanatokon belül sikítani kezdett, seggét a csípőmnek tolta úgy, hogy
a golyóimig mélyen benne voltam, körmeit a szőnyegbe mélyesztette és
értelmetlen szavak törtek fel a torkából. Néztem, ahogy darabjaira hullik,

ahogy a tökéletesen összerakott Poppy Danforth szétesik és egy
zagyváló teremtményt hagy maga után, viszont végül egy szót mondott,
és én elvesztem, teljesen feladva a kontrolt, az ígéreteimet, mindent,
kivéve azt, hogy megjelöljem ezt a nőt a legprimitívebb módon.
Egy szó. Tiéd.
Durván kezdtem el dugni, belemarkoltam a csípőjébe, egyre
erősebben csapódtam hozzá, valósággal loholtam az orgazmus felé,
miközben ő az utórengés mámorában volt, segge sikamlós, de
ugyanakkor szoros, mindene szorított és markolt, amikor elkapott a
sötétség örvénye, az igazi lüktető, mámorító, fogcsikorgató orgazmus,
ami a gerincemből indult végig a golyóimba, és bassza meg, csak
élveztem és élveztem, miközben a sötétség megvakított, úgy érezve,
hogy menten elájulok, mialatt lüktetve élveztem tovább, mint egy
feneketlen kút.
Végül kihúztam a farkam, de csak azért, hogy beterítsem a fenekét és
a hátát a spermámmal, mint valami esőcseppekkel, lecsöppenve a
rózsaszín bejáratához, szétfolyva a domborulatain. Ahogy kitisztult a
látásom

és

visszatértek

az

érzékszerveim,

megcsodálhattam

a

művemet, a remegő, pihegő nőt, aki előttem hevert és az én nedveimben
úszott. Poppy elnyúlt a hasán fekve, elegáns, erotikus mozdulattal.
– Takaríts le – parancsolta fennhangon, és én igyekeztem, hogy eleget
tegyek a kérésének. Egy nedves törölközővel lemostam, majd
megmasszíroztam a csípőjét, a combjait, hátát és karjait, miközben a
legszebb latin és görög szavakat súgtam neki, idézve az Énekek
Énekéből, mialatt csókokkal hintettem be minden négyzetcentiméterét.
Tudtam abból, ahogy mosolygott, ahogy lehunyta a szemeit, mintha a
könnyeivel küszködne, hogy volt valami, amit Sterling sosem tett, soha
nem babusgatta szex után, nem ajándékozta meg, nem értékelte őt.
Próbáltam nem diadalittasnak érezni magam ettől.

Aztán amikor tiszta volt, felültünk és elkezdtünk dolgozni az alapítványi
gyűjtésen. Segített előkészíteni a férfiaknak, ő meg előkészült a nőknek,
akik Millie házához mentek. Egész idő alatt éreztem a balzsam illatát a
bőrén és a sajátomon is, és ha a nap minden percét ezzel a nővel
tölteném, az sem lenne elég ahhoz, hogy féken tartsa az iránta érzett
vágyamat és étvágyamat. És ami még ennél is veszélyesebb, nem
állítaná meg a szívemben és lelkemben lévő vágyakozást.

Tizenhatodik
fejezet
Fordította: Jaleesa

Valami megváltozott számomra azon a napon. Valami, amiről tudtam,
hogy nagyon régóta ugyanolyan volt. Hasonlított ahhoz a gyerekkori
érzéshez, amikor pár óra görkorcsolyázás után levettem a korit, és a
lábaim abnormálisan könnyűnek és éterinek éreztem. Vagy talán ahhoz,
amikor elmentünk apával és Ryannel kempingezni, és amikor végre
ledobtuk magunkról a szerelékeket egy néhány órás túra után, olyan
könnyűnek éreztem magam, hogy esküszöm, a föld felett lebegtem
néhány centiméterrel.
Nem volt elnevezésem rá, de könnyed volt, felemelő, és köze volt
Lizzyhez. Valami köze volt ahhoz, hogy megosztottam a halálát és
annak a következményét Poppyval, valami köze volt a szavakhoz, amit
Poppy suttogott: Lizzy az oka annak, ahogy félsz elengedni magad
velem?
Most

jöttem

rá,

miközben

Lizzy

rózsafüzérét

simogattam

a

tenyeremben, hogy Lizzy sok mindennek az oka volt. Ő volt az oka
mindennek. A halálnak a súlyát mindig magammal hordoztam, a hibáért
pedig elégtételt kellett vennem. De mi van, ha változtathatok ezen? Mi
van, ha a bosszút szerelemre cserélhetem? A keresztények ebben hittek
mindenek felett, hogy a szeretetet a válasz mindennel szemben.
Szerelem. A szó egy bomba volt. Egy, a mellkasomban létező fel nem
robbant bomba.
Azon az éjszakán üzenetet küldtem Poppynak.

Fent vagy?
Egy szívverés. Igen.
Azonnal válaszoltam. Átmehetek? Van valamim a számodra.
Nos, már éppen nemet akartam mondani, de most, hogy tudom,
kapok valamit… gyere át. ;)
Óvatosan és hangtalanul tettem meg az utat a parkon át, miközben
sötét pólót és farmert viseltem. Késő volt, és a park egy természetes
erdős völgyben helyezkedett el, távol a kíváncsi tekintetektől, de ennek
ellenére ideges voltam, miközben gyors léptekkel haladtam az ösvényen,
átvágva a gazzal teli füvön, hogy Poppy kapujához menjek. Beengedtem
magam, az arcom megrándult a rozsdás kilincs minden nyikordulására,
aztán felmentem az ajtajához, és egyszer kopogtam az üvegen.
Kinyitotta az ajtót az arcán a kibaszottul legszebb mosollyal, amit
valaha láttam.
– Wow – mondta. – Itt vagy. Mint egy valós személy.
– Volt korábban valami kétséged afelől, hogy nem vagyok az?
Megrázta a fejét, oldalra állt, így be tudtam lépni a házba és aztán
becsukta az ajtót mögöttem.
– Még soha nem randiztam olyannal, aki tulajdonképpen nem
randizhat. Félig meggyőztem magam arról, hogy te csak a templom falai
között létezel.
– Randi? – A hangom túlságosan lelkes volt, túlságosan izgatott.
Megköszörültem a torkom. – Úgy értem, mi randizunk?
– Fogalmam sincs te minek nevezed, ha valakit seggbe baszol, Bell
atya, de ezt én annak hívom.
Hirtelen aggodalom öntött el, és közelebb léptem hozzá, megragadtam
a kezét és magamhoz húztam, így le tudtam nézni a szemeibe.
– Fáj valamid? – kérdeztem aggódva.
Felvigyorgott rám.

– Csak a legjobb értelemben. – Kinyújtózott, hogy adjon az
állkapcsomra egy csókot, aztán a konyha felé indult.
– Kérsz egy italt? Hadd találjam ki… egy cosmo-t? Nem… egy
gránátalmás martinit.
– Hah. Whiskyt, írt vagy skótot. Nem számít. De tisztán.
A nappali felé mutatott és bementem, hogy megragadjam az alkalmat,
hogy körbenézzek a házában. Leginkább dobozokat és festékes
bödönöket láttam, és tetszetős bútorokat és ízléses képek, valamint a
falnak támasztott festmények ellenére teljesen egyértelmű volt, hogy
Poppy nem mutat nagy érdeklődést az otthoni teendők iránt.
Halomban álltak a könyvek a fal mellett, arra várva, hogy a végleges
helyükre kerüljenek. Végigfuttattam az ujjaim a gerincükön, és kívül
boldog, belül pedig féltékeny voltam arra milyen olvasott is ez a nő.
Voltak ott klasszikusok, természetesen – mint Austen, Bronte és
Wharton – de olyan nevek is, amiket soha nem említettem volna velük
egy mondatban – Joseph Cambell, David Hume és Michael Foucault.
Éppen az Így szólott Zarathustrá-t lapozgattam (a jó öreg végzetem a
Teológia mesterképzésemből és a történelmi osztályokból), amikor
Poppy megjelent az italainkkal.
Az ujjaink összeértek, amikor elvettem a pohár Macallant, aztán
letettem, majd Poppyét is, mert meg akartam csókolni őt. Végig akartam
csúsztatni a kezem a vékony nyakán, meg akartam ragadni az arcát,
miközben felfedezem a száját, és a kanapéhoz akartam vele menni,
hogy le tudjam fektetni és lassan lehámozhassam minden egyes réteg
ruháját a testéről.
De azért jöttem ide, mert meg kellett tennem valamit, és nem azért,
hogy megbasszam (nos, nem csak azért, hogy megbasszam), így
megelégedtem egy csókkal, aztán hátrahúzódtam, hogy felvegyem az
italom. Kicsit kábultnak nézett ki a csóktól, álmodozó mosoly jelent meg

a szája sarkában, miközben ivott egy kortyot a martinis poharából, aztán
kijelentette, hogy készít egy kis harapnivalót a számunkra.
Folytattam a lassú felfedező körutam a nappalijában, ellazultnak és
békésen éreztem magam. A helyes dolgot teszem. Ez egy új kezdet
lehet mindkettőnk számára, számomra. Ez hivatalosan is megmutatja a
kapcsolatunk fontosságát – így működnek a rituálék, nem igaz? Valami
kézzel foghatóval jelezzük a nem tapinthatót. Egy ajándék, ami
megmutatja Poppynak, hogy mit jelent nekem – hogy kettőnk mit jelent
nekem – hogy megmutassam, azt a különös, de ugyanakkor mennyei
változást, ami az életemben neki köszönhetően bekövetkezett.
A ház kicsi volt, de nemrégiben renoválhatták, mert csillogó fapadló,
egy eredeti hatalmas kandalló és széles, tiszta vonalak jellemezték. Volt
egy hatalmas faasztal az ablak mellett, az egyetlen jele annak, hogy
kipakolt és marad, rajta egy iMac, egy nyomtató és egy szkenner,
takaros mappák halma és egy kis fadoboz, tele drágának kinéző
tollakkal.
Az asztal mellett volt egy nyitott karton doboz, amiben a bekeretezett
diplomái voltak, elhanyagoltan és nemtörődöm módon más irodai
dolgokkal – félig használt post-it tömbökkel, és borítékok halmával.
Dartmouth – Közgazdaságtudományi diploma, summa cum laude.
Tuck School of Business at Dartmouth – Üzleti adminisztráció mester
szak, summa cum laude.
Aztán amire igazán nem számítottam: University of Kansas –
Képzőművészeti diploma, tánc szakon. Ezen a múlt tavasz állt
dátumként.
Éppen

a

kezemben

fogtam,

amikor

Poppy

vágódeszkával, amin sajt és szeletelt körték voltak.
– Van más diplomád is?

visszatért

egy

Elpirult,

és

elfoglalta

magát

azzal,

hogy

letette

a

tálcát

a

kávézóasztalra.
– Sok szabadidőm volt, amikor ideköltöztem, és amikor a klub egyre
több pénzt hozott, azt gondoltam valami hasznosra költöm. Ez
alkalommal a szüleim nem voltak itt, hogy azt mondják, ne szerezzem
meg a táncszakon a diplomát, így megcsináltam. Négy év helyett három
év alatt végeztem el.
Közelebb mentem hozzá.
– Táncolsz nekem valamikor?
– Most is megtehetem – mondta, és a kezét a szegycsontomnak
nyomva lenyomott a szófára. Fölém mászott, szétterpesztett lábakkal
rám ült, és a farkam azonnal megmozdult. De a combja a nadrágom
zsebének nyomódott és nekem azonnal eszembe jutott miért is vagyok
itt.
Egy kézzel megragadtam a derekánál fogva, arra kényszerítve, hogy
mozdulatlan maradjon, amíg ki nem vettem a kis szalvéta méretű papírt
a zsebemből.
Oldalra biccentette a fejét, miközben odaadtam neki.
– Ez az ajándékom? – kérdezte, és elragadtatottnak nézett ki.
– Ez… – Nem tudom, hogyan magyarázzam el neki mi is ez. – Ez nem
új – fejeztem be sután.
Kihajtogatta, és a jade gyöngyöket bámulta, amik a szalvétában
rejtőztek. Lassan kivette a rózsafüzért, az ezüst kereszt forgott a
félhomályban.
– Gyönyörű – suttogta.
– Mindenkinek kell egy szép rózsafüzér. Legalábbis a nagymamám
mindig ezt mondta. – Lecsúsztattam a kezeim Poppy combjaira,
leginkább azért, hogy el tudjam szakítani a tekintetem a rózsafüzértől. –
Lizzyé volt.

Éreztem, ahogy megfeszül az ölemben.
– Tyler – mondta óvatosan. – Nem fogadhatom el.
Megpróbálta visszaadni nekem, de elkaptam a kezemmel az övét, és
ráhajtottam az ujjait a rózsafüzérre.
– Miután Lizzy meghalt, senki nem akart semmit, ami az övé volt, mert
mindenkit arra emlékeztette, amin át kellett mennie a templomban. A
bibliáját, az imakártyáit, és a megszentelt gyertyákat – az apám mindet
kidobta. – Összerándultam, amikor eszembe jutott mennyire elvakította a
düh, amikor megtudta, hogy kivettem a rózsafüzért a szemétből. – De
szerettem volna valamit, ami az övé. Életben akartam tartani az
emlékének minden egyes darabját.
– Már nem?
– Dehogynem, de miután beszéltünk azon az éjszakán… Rájöttem,
hogy el kell engedtem bizonyos részeket vele kapcsolatban. Amikor rá
gondolok – nos, tudom, hogy szeretett volna. – Belenéztem a szemébe.
– Pontosan annyira szeretett volna, mint amennyire én.
Poppy ajkai szétváltak, a szemei kikerekedtek reménykedőn és
ijedten, de mielőtt bármit is válaszolhatott volna arra, amit mondtam,
megragadtam az ujjait és azt mondtam:
– Hadd tanítsam meg, hogyan használd ezeket.
Igen, gyáva voltam. Féltem, hogy nem fogja azt mondani, szeret
engem, és féltem attól, hogy azt mondja, szeret. Féltem a köztünk levő
kézzel fogható kapcsolattól, és féltem a bordáim és a szívem körül levő
köteléktől, ami az övé köré is odatekeredetett.
A szemeit nem vette le az enyémekről, miközben a kezét a homlokától
a szívéhez, majd mindkét vállához emeltem.
– Az atya, a fiú és a szentlélek nevében – mondtam neki. Aztán a
feszületre tettem az ujjait. – Most pedig imádkozzuk el az apostoli
hitvallást…

Együtt végig imádkoztuk az egészet, miközben az ölemben ült, és alig
hallhatóan ismételte utánam, amit mondtam, az ujjaink egyszerre
mozdultak a gyöngyökön. Valamikor egy évtizeddel ezelőtt voltam
utoljára ennyire kemény, mint most, attól, ahogy a mellbimbói
átlátszódtak a finoman emelkedő és süllyedő topja alatt. Tudatában
voltam azoknak a nagy mogyoró szemeknek, a hosszú, hullámos
hajának és a figyelemfelkeltő intelligenciájának, ami minden egyes
arckifejezésében megmutatkozott.
Ez a szerelem – gondoltam szédülten, csodálkozva. – Ez az, ami
meghatározza a kereszténységet. Ez az, ami egy új életet jelent, és ami
olyan érzés… ami olyan érzés, mint Poppy Danforth. Miközben
kimondtam az utolsó szavakat a rózsafüzér olvasásakor, majdnem
elfelejtettem kiért is imádkoztam.
Üdvözlégy Úrnőnk... a mi édességünk és reményünk.
Később, azon az éjszakán, amikor fölé helyezkedtem, aztán
beléhatoltam, azok a szavak visszhangoztak a fejemben, a szavak, amik
annyira kitörölhetetlenül jellemzik Poppyt, annyira kitörölhetetlenül egybe
fonódtak az éles eszével és teste gyönyörével.
Szent. Úrnő. Édesség.
Remény.

Tizenhetedik
fejezet
Fordította: Jaleesa

– Jordan.
Az atya előttem térdelt és nem hagyta abba az imádkozást, de még
csak felém sem fordult. Helyette ugyanolyan hangsúllyal dörmögte a
szavakat, ugyanabban a tempóban, és eléggé ismertem Jordant ahhoz,
hogy tudjam, ezzel az udvarias móddal azt mondja, húzzak a picsába,
amíg nem végez.
Beültem a mögötte levő padba.
Jordan volt az egyetlen pap, akit személyesen ismertem, és aki még
mindig imádkozta Az Imaórák Liturgiáját. A gyakorlat legalább annyira
volt kolostori, mint amennyire elavult, és valószínűleg ez volt az oka
annak, hogy annyira vonzotta őt. Mint én, ő is szerette a régi dolgokat,
de az ő lelkesedése túlhaladt a puszta könyveken, és az alkalmankénti
egyházi találkozókon. Úgy élt, mint egy középkori szerzetes, az élete
szinte teljesen és tökéletesen hű volt az imákhoz és a szertartásokhoz.
Ez a misztikus, földöntúli jellem sok fiatalt hozott a nyájába; ez elmúlt
három évben az ő jelenléte újra megtöltötte ezt az öreg, a város közepén
álló templomot, ami nagyon közel állt a bezáráshoz, amikor átvette, de ő
gyarapodóvá és élővé tette.
Jordan befejezte az imádkozást, keresztet vetett, aztán szándékos
lassúsággal felállt, hogy szembe nézzen velem.
– Bell atya – mondta formálisan.

Meg akartam forgatni a szemem, de visszafogtam magam. Mindig
ilyen volt – tartózkodó és komoly. Még akkor is, amikor véletlenül túl
sokat ivott a papnevelde grill partiján és nekem kellett vigyáznom rá,
miközben ő hányt egész éjszaka. De ami úgy jelent meg, mint gőgösség
vagy hidegség, az volt tulajdonképpen a megjelenési formája a vibráló
belső létének, a szentség és inspiráció állandó légkörének, amiben élt, a
hangulatnak, ami számára annyira kézzel fogható volt, hogy nem értette
más emberek miért nem érzik ezt, ahogy ő.
– Brady atya – mondtam.
– Azt feltételezem gyónni jöttél.
– Igen. – Felálltam és ő végignézett rajtam. Volt egy hosszú szünet,
egy hosszú pillanat, amikor az arca zavarodottról szomorúvá, majd
olvashatatlanná változott.
– Nem ma – mondta végül, aztán megfordult, és elindult az irodája
felé.
Össze voltam zavarodva.
– Nem ma? Ma nincs gyónás? Dolgod van, vagy más az oka?
– Nem, nincs dolgom – mondta, még mindig távolodva.
Összeráncoltam a szemöldököm. Nem volt a gyónás elutasítása az
egyházi törvények ellen való? Biztos voltam benne, hogy az volt.
– Hé, várj – mondtam.
Nem állt meg. Még csak meg sem fordult, tudomást sem vett rólam,
sem arról, hogy beszéltem hozzá, és futottam utána.
Beléptünk az ajtókkal övezett folyosóra, és miközben követtem őt az
irodájába észrevettem, hogy a viselkedése nem a jól megszokott. Jordan
Brady atya feldúlt volt.
Biztosan nem volt feldúlt, amikor megérkeztem.
– Haver – szóltam, és becsuktam mögöttem az irodája ajtaját. – Mi a
pokol van?

Leült az asztala mögé, a kora délutáni fény a szőke haját aranyszínűre
festette. Jordan jóképű férfi volt, azzal a fajta hajjal és egészséges
arcbőrrel, amit általában a Calvin Klein reklámokban látni. Fitt is volt – a
hittudomány

első

szemeszterén

kerültünk

egymással

közelebbi

kapcsolatba, amikor az egyik helyi edzőteremben összetalálkoztunk.
Végül egy lakáson osztoztunk a következő két évben, és egészen biztos
voltam benne, hogy én voltam a legközelebbi barátja.
Ez miatt pedig nem értettem miért viselkedik így velem.
Nem nézett a szemembe, miközben bekapcsolta a laptopját.
– Gyere vissza később, Bell atya. Nem ma.
– Az egyházi törvények kimondják, hogy meg kell hallgatnod a
gyónásom.
– Az egyházi törvény nem minden.
Ez meglepett. Jordan nem volt szabályszegő. Jordan inkább a Da
Vinci Kód félelmetes bérgyilkosához hasonlított.
Leültem a székbe az asztala elé, és összefontam magam előtt a
kezeim.
– Nem megyek addig el, amíg el nem mondod, hogy pontosan miért
nem akarod hallani a gyónásom.
– Nem zavar, ha maradsz – mondta nyugodtan.
– Jordan.
Összepréselte az ajkait, mintha vitatkozna önmagával, aztán végül
felnézett, a barna szemei aggódók voltak és szinte keresztülszúrtak.
– Mi a neve, Tyler?
Félelem és adrenalin öntött el. Meglátott minket valaki? Valaki kitalálta
mi folyik köztünk és elmondta Jordannek?
– Jordan, én…

– Ne is vesződj vele, hazudsz róla – mondta, és ezt nem undorral
mondta, hanem inkább feddésként, ami sokkal jobban nyugtalanná tett,
mintha dühös lett volna.
– Engeded, hogy meggyónjak? – követelőztem.
– Nem.
– Mi a faszért nem?
– Azért – mondta Jordan kimérten, a könyökével az asztalra
támaszkodott és előrehajolt – mert még nem vagy kész rá, hogy
befejezd. Nem vagy kész rá, hogy lemondj róla, és amíg így van, nem
látom értelmét a feloldozásnak.
Belesüllyedtem a székembe. Igaza volt. Nem voltam kész rá, hogy
elengedjem Poppyt. Nem akartam befejezni. Akkor mégis miért voltam
itt? Tényleg arra számítottam, hogy Jordan elmond egy különleges imát
felettem, ami megoldja minden problémám? Azt gondoltam, ha végig
megyünk azon, amit tettem, meg fog valami változni a szívemben?
– Honnan tudtad? – kérdeztem, lenéztem a lábaimra és csak Istenben
bízhattam, hogy senki sem látott engem és Poppyt együtt.
– Isten

mondta

nekem.

Amikor

besétáltál

–

mondta

Jordan

egyszerűen, úgy, mint amikor valaki elmondja hol vette a ruháit. – Ahogy
azt is mondta nekem, hogy még nincs vége. Még nem vagy kész arra,
hogy meggyónj.
– Isten mondta neked – ismételtem.
– Igen – mondta egy bólintás kíséretében.
Őrülten hangzott. De hittem neki. Ha Jordan azt mondja nekem, hogy
meg tudja mondani hány angyal fér el egy tű hegyén, én elhittem volna
neki. Ő ez a fajta ember volt – aki egy lábbal a földön, egy lábbal a
mennyben állt – és volt elég tapasztalatom vele ahhoz az elmúlt évek
barátsága után, hogy tudjam, ő tényleg képes volt látni és érezni
dolgokat, amiket más nem.

Viszont sokkal kevésbé lett volna frusztráló, ha éppen nem én lettem
volna az egyik ezek közül.
– Megszegted az esküdet – mondta most, finoman.
– Ezt is Isten mondta neked? – kérdeztem, és nem is próbáltam meg
elrejteni a hangomban levő keserűséget.
– Nem. De látom rajtad. Egyenlő arányban cipeled a bűn és az öröm
súlyát.
Igen, ez aztán lényegre törő volt.
A kezeimbe temettem az arcom, igyekeztem, hogy ne uralkodjanak el
rajtam az érzelmek, de hirtelen felülkerekedtek rajtam, és kínosan
éreztem magam a gyengeségem miatt ez előtt az ember előtt, aki soha
nem csábul el.
– Gyűlölsz engem? – dörmögtem a kezembe.
– Tudod, hogy nem. Azt is tudod, hogy Isten sem. És azt is, hogy nem
fogom elmondani a püspöknek.
– Nem fogod?
Megrázta a fejét.
– Nem hinném, hogy Isten ezt akarná.
Felemeltem a fejem, még mindig elborítva az érzelmektől.
– Most mit csináljak?
Jordan mintha sajnálkozva nézett volna rám.
– Visszajössz, amikor készen állsz meggyónni – mondta. – Addig
pedig különösen óvatos leszel.
Óvatos.
Különösen óvatos.
Még mindig ezek a szavak jártak az eszemben, amikor meglátogattam
Anyát és Apát, miközben elmostam a vacsora után a tányérokat a
mosogatójukban,

miközben

hazavezettem

a

sötétben.

átosontam a parkon, hogy újra megbaszhassam Poppyt.

Miközben

Abban a pillanatban pedig egyáltalán nem voltam óvatos.

Tizennyolcadik
fejezet
Fordította: Jaleesa

Óvatos.
Egy héttel később Poppy plafonját bámultam. Hozzám bújt, a feje a
karomon pihent, a lélegzete lassú és egyenletes volt. Ébren feküdtem őt
nézve, miután szeretkeztünk, néztem a finom vonalakat az arcán, amik a
gyönyör után békéssé váltak, és nem éreztem mást, mint gondatlan
megelégedettséget.

De

most,

hogy

néhány

órája

elaludt,

a

megelégedettség egyre nyugtalanabb kétséggé vált.
Az elmúlt néhány nap olyan volt, mintha valami álom vagy tündérmese
lenne, ahol a napjaim papként úgy teltek, mintha jótékonykodnék, és az
éjszakáim tele voltak nyögésekkel és sóhajokkal, miközben bőr siklott
bőrön.
Éjjel színlelhettünk. Ihattunk és Netflixet nézhettünk, baszhattunk és
együtt zuhanyozhattunk utána (aztán újra baszhattunk). Elszundíthattunk
egymás mellett és mély álomba szenderülhettünk. Úgy tehettünk, mint
bármelyik pár a kapcsolatuk első heteiben, ahol nem volt olyan, amiről
ne beszélhettünk volna, mint a normális párok, mint a találkozás a másik
szüleivel, vagy hogy hol fogjuk tölteni a hálaadást.
De fokozottan és fájdalmasan figyeltünk a szerepünkre és a látszatra.
Eljátszottuk, mert sokkal rosszabb lett volna szembenézni az igazsággal,
az igazsággal, hogy ez a paradicsom egy napon így, vagy úgy, de véget
ér.

Mi van akkor, ha nem kell véget érnie? Mi van akkor, ha holnap
felhívom a püspököt és azt mondom neki, hogy ki akarok lépni? Hogy el
akarom hagyni a rendet és újra normális férfi akarok lenni?
Világi. Ez volt a jó szó rá. A latin laicus szóból, ami annyit jelent laikus.
Hogy újra laikus legyek.
Mi van akkor, ha mostantól számítva néhány hónap múlva letérdelnék
Poppy elé és sokkal többet tudnák neki ajánlani egy orgazmusnál, sőt,
akár egy házasságot is helyette?
Lecsuktam a szemeim, kizártam a való világot és hagytam, hogy a
gondolataim oda vándoroljanak, ahova nem engedtem őket eddig – a
jövő felé. A jövő felé, ahol ő volt és én, és egy ház valahol, és kis Bell
gyerekek a lábaink alatt. Bárhova követném őt, és ha New Yorkban
akarna dolgozni, vagy Londonban vagy Tokióban, vagy itt maradna
Kansas Cityben, vele mennék. Készen álltam rá, hogy az életét és a
vágyait a sajátommá tegyem, és bárhova akarna Poppy menni, otthont
építenénk együtt. Órákat töltenénk el együtt, miközben dugunk és
egymást szeretjük. Aztán azt nézném, ahogy a hasa megnő az én
gyerekemtől.
De mihez kezdenék? Két diplomám volt, mind a kettő ugyanolyan
használhatatlan a való világban, használhatatlan kivéve Isten házát és
az iskolát. Azt hiszem, taníthatnék hittudományt vagy talán nyelveket.
Mindig szívesen lettem volna tudós, ültem volna egy poros könyvtárban,
régi könyvek fölött görnyedtem volna, elfeledett tudást fedeztem volna
fel, ahogy a régész felfedi a rég elfeledett életeket. Az ötlet
felvillanyozott, száguldottak a gondolataim, lehetőségek és képek
ugrottak be. Új városok, új egyetemek… egy lista kezdett összeállni a
fejemben helyekről, ahol a legjobbak voltak a klasszikus tanrendek és a
legjobban voltak a hittudományi tanrendek – ahol lehetőség lenne arra,

hogy a kettőt egybe olvasszam, és talán jelentkezhetnék doktori
fokozatra vagy lehetnék adjunktus…
Kinyitottam a szemem és a kellemes, és fantasztikus áradat véget ért,
mindennek a súlya, amit hátra kellene hagynom, összenyomott. El
kellene hagynom ezt a várost – Millie-t, az ifjúsági csapatot, a férfiak
csoportját, minden hívemet, akiket olyan óvatosan vezettem vissza
Istenhez. Nem lenne többé palacsintás reggeli, és minden munkám
odalenne, ahol a papságon belüli ragadozók ellen harcolunk. Nem
változtatnék többé kenyeret testté, bort vérré, azzal a kézzel, ami
elválasztja ezt a világot a másiktól. Magam mögött kellene hagyni Bell
atyát, a férfit, akivé lettem, és meg kellene tőle szabadulnom, ahogy a
halott hústól és a tönkretett tollaktól is, hogy egy fájdalmasan új
rózsaszín bőrt növesszek.
Nagy becsben tartottam a mennyei életem, úgy készültem rá, mint a
futó egy versenyre, és azon gondolkodtam, hogy feladom ezt… miért
is?? Próbáltam megállítani a fejemet ellepő költeményeket, a verseket,
amelyek a testről és a romlottság élvezetéről szóltak, a verseket a hús
iránti szenvedélyről, amik háborút indítottak a lelkem ellen. Öld meg, mi
evilági még benned.
Öljem meg a Poppy iránti szerelmem.
A torkom összeszorult és kiszáradt a szám, letaglózott a szorongás,
mintha valaki egy kést tartott volna a torkomhoz és kényszerített volna,
hogy válasszak, de hogyan is választhatnék, amikor mind a két
lehetőségnek ugyanakkora volt az ára?
Mert, ha ott maradok, ahol eddig is, elvesztem a nőt, aki mellettem
alszik, ezt a nőt, aki a faji és nemi különbségekről vitatkozott a Walking
Dead kapcsán, aki mindig kétértelmű irodalmi idézetekkel hozakodott
elő, aki úgy ivott, mintha az élete múlna rajta, és akitől olyan keményen
élveztem el, mint soha senkitől eddigi életemben.

Erre az elképzelésre elöntött a pánik.
Felé fordultam, végig húztam a kezem az oldalán, a bordái ívén és fel
a csípője oldalán. Kicsit megrándult és közelebb húzódott, de még
mindig aludt, és nekem összeszorult a mellkasom.
Nem veszíthetem el őt.
És nem tarthatom meg őt.
Ez a fajta félelem, ez a fajta pánik nem kellene, hogy keménnyé
tegyen, de mégis megtette. Elég keménnyé, hogy lenyúljak és
megsimogassam magam. Elöntött a vágy, hogy újra magamévá tegyem
a csajom, hogy elmerüljek benne, mintha még egy orgazmus
elódázhatná a bukásra ítélt jövőnket.
Becsúsztattam az egyik kezem kettőnk közé, miközben felé fordultam
a testemmel, és megtaláltam azokat a puha ajkakat a lábai között, és
elkezdtem őket szétválasztani, az ujjammal a csiklója és bejárata körüli
rózsaszín

bőrrel

játszottam.

Megmozdult,

boldogan

és

álmosan

felsóhajtott, a lábai szétnyíltak, amitől jobban hozzáfértem, habár a
szeme csukva és az arca nyugodt maradtak. Még mindig aludt.
Lehajtottam a fejem, hogy a mellbimbóját a számba vegyem, finoman
megszívtam, megmozgattam a nyelvem a megkeményedő csúcson, és
erre megvonaglott, de még mindig nem kelt fel, és bassza meg, nem
tudtam tovább várni. Felemeltem az egyik lábát, és átvetettem a
csípőmön, miközben a bejáratához helyeztem magam. Miközben fogtam
őt, beléhatoltam, és mint amikor a napos ablak elől lehullik a függöny
vagy amikor az ajtót a zajok miatt becsukod, a kétségek azonnal
eltompultak. Eltűntek, amikor eggyé váltunk, és az érzésre, ahogy a szűk
puncija szorított. Istenem, az örökkévalóságig így tudtam volna maradni
mozdulatlanul, ahogy benne vagyok. Éreztem, amikor felébredt, és
ahogy kinyújtózkodott, mint egy sóvárgó macska, miközben a csípőjét
szorosan az enyémhez szorítottam.

Végre kinyitotta az álmos, de elégedett szemeit.
– Mmm – dörmögte, és összekulcsolta a lábait a csípőmön. – Szeretek
így ébredni.
– Én is – mondtam fojtott hangon, és felnyúltam, hogy kisöpörjek egy
hajtincset az arcából.
Egyik kezét a vállamra tette és hátranyomott, velem fordult, így én
kerültem alulra, ő pedig rajtam ült; elkezdett lassan meglovagolni, álmos
mozdulatokkal. Az alvás és a szex összeborzolták a haját, és kócosan
lógott, rendezetlen hullámokban a fehér vállai és a puha mellei körül, és
az ablakon bevilágító utcai lámpa fénye megvilágította a vonalait és
árnyékot vetettek rá.
Néha annyira gyönyörű volt, hogy nem lehetett ránézni.
Hátradőltem, a fejem mögött összekulcsoltam a kezeim, és csak
néztem, ahogy örömöt szerez magának, miközben egyre gyorsabban és
gyorsabban kezdett mozogni, a szemei lecsukódtak és a kezével a
hasamba kapaszkodott. Ebből a szögből láttam, ahogy a kis dudort
nekem dörzsöli, egy pillanatra láttam, ahol megtöltöttem őt és
kitágítottam, és a picsába, ha nem vagyok óvatos, el is veszíthetem.
– Ez az én csajom – suttogtam. – Használj engem. Ez az. Olyan
kibaszottul szexi vagy, Gyerünk bébi, élvezz el. Élvezz el.
A szája szétvált és én megbűvölve néztem, ahogy az izmok a hasában
ellazultak és megfeszültek, ahogy nyögött és remegett, amíg elélvezett,
végül előrecsúszott és a mellkasomra feküdt.
Szorosan magamhoz húztam, aztán átfordítottam magunkat, így én
kerültem felülre és ő a hátán feküdt, aztán előre lehajoltam és
megnyaltam a nyakát. Lenyúltam és megtaláltam, amit akartam, a
feszes, kis gyűrűt a puncija mögött. A matrachoz nyomta magát, mintha
nem akarná, hogy hozzá érjek, de ezt nem tehette, egyáltalán nem

tehette, mert terveim voltak azzal a részével, sokkal nagyobbak, mint
amit egy ujj csinálhat.
– Nemet mondasz?
Beleharapott az ajkába, aztán megrázta a fejét.
– Ez nem egy nem.
– Akkor add nekem a segged – dörmögtem a fülébe. – Add nekem, és
akkor nem kell elvennem.
Kicsit zilált, és az a lihegés megőrjített, aztán nem ellenkezett tovább
az érintésem ellen.
– Ott a síkosító – lihegte. – Az éjjeli szekrényben.
Nem

vesződtem

azzal,

hogy

kihúzódjak

belőle,

egyszerűen

kinyújtóztam rajta keresztül, kinyúltam az éjjeli szekrény fiókjához, és
kivettem a bontatlan síkosítót belőle.
– Úgy látszik készültél, báránykám.
– Vagy ez, vagy a különleges megszentelt olajam – mondta, félig
viccelődve, félig elakadt lélegzettel.
Visszahúzódtam, letérdeltem és szélesebbre tártam a lábait. Nem
siettem el, alaposan felkészítettem, fokozatosan dolgoztam bele a
síkosítót, miközben a csiklóját dörzsölgettem a másik kezemmel, és
mindkét lyukat addig ujjaztam, amíg olyan síkos és csuszamlós nem lett,
ahogy eddig soha. Akkor megragadtam a combjait és benyomultam a
seggébe.
Meg kellett volna állnom, adnom kellett volna neki egy kis időt, hogy
hozzászokjon, de annyira ijedt voltam a kétségektől és a félelemtől, és
csak egyetlen dolog tudta a gondolataim kiűzni, ez pedig a csípőm
erőteljes döfése volt. Az ujjait a hátamba mélyesztette, a szenvedély, a
vad szenvedélye úgy szorította a farkam, mint a satu.
– Tyler – lihegte.

– Báránykám – mondtam, feltérdeltem, és a kezem a csípőjébe
mélyesztettem.
– Újra el fogok élvezni.
– Jó. – Én is majdnem elélveztem már, éles lüktetést éreztem a
gerincemben, és még jobban hajtott a bőrén megjelenő libabőr, és ahogy
elvörösödött a hasa, miközben a csiklóját izgatta.
– Oh, ez nagyon jó, bébi – morogtam. – Annyira jó vagy. Mutasd meg
nekem, mennyire szereted ezt.
A szemei az enyémekbe kapcsolódtak.
– Úgy bassz meg, mintha azt akarnád, hogy a tiéd legyek.
A szavai kibontották a szalagot, nagyot dobbant a szívem tőlük, és
összeszorítottam a szemem. Olyan könnyen megbaszhattam volna úgy,
ahogy akarta, mert azt akartam, hogy az enyém legyen – örökké. Csak
hat hete ismertük egymást, de az egész életemet vele akartam eltölteni.
Akkora bolond voltam.
Közelebb húztam magamhoz, újra és újra behatoltam a szűk nyílásba,
és néztem a gerincét, és ahogy elélvez, miközben folyamatosan azért
könyörgött, hogy tegyem a magamévá, és hogyan nem látta, hogy már
az volt?? Hogy már az övé voltam? Egymáshoz tartoztunk, és miközben
a punciját néztem, ahogy az orgazmustól lüktet, miközben teljesen
elmerültem benne és beleélveztem, ráébredtem, hogy mindezt nem lehet
meg nem történtté tenni, nem lehetett szétválasztani, amivé ebben a
másfél hónapban váltunk.
Miközben mind a ketten megnyugodtunk, egymást néztük, és
bármilyen vigaszra is számítottam kárpótlásul, az azonnal eltűnt.
Elmentem egy mosdókesztyűért, és amikor visszamentem, Poppy
komolyan nézett engem.
– Tyler.
– Igen? – Leültem az ágyra, és elkezdtem letörölgetni.

– Nem tudom, meddig vagyok képes ezt folytatni.
Megmerevedtem.
– Hogy érted?
– Tudod, hogy értem – mondta, és a hangja megremegett. – Veled
akarok lenni. Azt akarom, hogy az enyém legyél. Szerelmes vagyok
beléd, Tyler, és a tény, hogy számunkra nincs jövő, megöl engem.
Befejeztem a tisztogatását, miközben a válaszon gondolkodtam, aztán
a mosdókesztyűt a közeli székre dobtam.
– Nem tudom, mit hoz a jövő – mondtam végül. – Tudom, hogy
szeretlek... de szeretem a munkám és az életem. Poppy, amim itt van…
az több, mint jótékonykodás vagy imádkozás. Ez egyfajta élet. Úgy
döntöttem az egész életemet Istennek szentelem, minden percet és
minden napot, és nem tudom, hogy tudnék-e enélkül élni.
Egyikünk sem vett tudomást a tényről, hogy az elmúlt perceket nagyon
nem Istennek szenteltük, hogy csak mi számítottunk, csak mi ketten.
– Gondolod, hogy ezt én nem tudom? – mondta, és felült. Nem fáradt
azzal, hogy eltakarja magát a takaróval, és nekem kényszerítenem
kellett magam, hogy elfordítsam a fejem azoktól a hetyke melleitől, így
arra tudtam koncentrálni, amit mond. – Csak erre tudok gondolni. Nem
kérhetem, hogy add ezt fel – én is látom, hogy szereted csinálni.
Pokolba, ez az, amit szeretek benned. Hogy szenvedélyes, jótékony és
hívő vagy, hogy odaadtad az életed Istennek. De aztán elfog az
aggodalom… – és akkor igazi könnyeket hullajt – hogy mindezért
elhagysz engem.
– Nem – suttogtam. – Ne tedd ezt magaddal.
De nem mondtam neki, amit hallani akart. Nem tudtam, hogy
feladnám-e őt, vagy sem, mert miközben mindez megölne, rájöttem,
hogy ha mindent elveszítek, amiért harcoltam, az is meg fog ölni.

Jól láttam a pillanatot, amikor rájött, hogy nem fogom neki azt
mondani, hogy együtt fogunk maradni és mielőtt bármit is mondhattam
volna – fogalmam sincs mit, de valamit – hátradőlt, az oldalára fordult,
hogy a hátát fordította felém.
– Annyira nagyon akarlak, hogy elvesztem az eszem, ha csak rá
gondolok. De én nem leszek az oka annak, hogy elveszíted az életed –
mondta, és a hangja, mint a harang visszahangzott a fejemben. – Nem
leszek az ok, aki miatt megbánhatod ezt a döntést. Nem hiszem, hogy el
tudnám viselni… hogy amikor rád nézek, azon járna az eszem, hogy
van-e olyan részed, amelyik gyűlöl, mert én voltam az oka annak, hogy
elvilágiasodtál.
Még a jó szót is tudja rá… utánanézett. Ez megdobogtatta a szívem,
de egyszerre el is szomorított.
– Soha nem tudnálak gyűlölni.
– Igazán? Még akkor sem, ha választás elé állítanálak?
Picsába, ez durva volt.
– Ez nem olyan egyszerű, Poppy. Ne csináld ezt.
Vett egy nagy levegőt, azt a fajtát, amit általában éles visszavágás
követ, de aztán nem mozdult. Helyette azt mondta:
– Haza kellene menned. Hajnalodik.
A visszafojtott hangja megölt. Meg akartam vigasztalni, meg akartam
ölelni és meg akartam baszni. Miért kellett ezekről a borzasztó dolgokról
beszélnünk, amikor még tovább színlelhettünk volna?
– Poppy…
– Viszlát, Tyler.
A hangsúlya annyira egyértelmű volt, mint bármelyik biztonsági szó. El
lettem bocsátva.

Átsétáltam a ködös parkon, a kezeimmel a zsebemben, behúzott
vállakkal védekezve a szeptemberi csípős éjszaka ellen, és imádkozni
próbáltam, de helyette csak a gondolatok kavarogtak a fejemben.
Teljes életet akar, mondtam Istennek némán. Házasságot akart és
gyerekeket, olyan életet, ahol a szerelem ugyanolyan kézzelfogható,
mint a munka, a család és a barátok. Olyan életet, amit nem kell
rejtegetnie. És ugyan ki hibáztathatta ezért?
Mit kellene csinálnom?
Isten nem válaszolt. Valószínűleg, mert megszegtem a szent esküm,
amivel az Ő szolgálatára esküdtem, megszentségtelenítettem a
templomát az összes lehető módon, és folyamatosan elkövettem egy sor
bűnt, amiket még csak nem is sajnáltam, mert annyira belebolondultam
Poppyba. Egy bálványt csináltam Poppy Danforthból, és most ezek
következményeként Isten elfordult tőlem.
Vezeklés. Bűnbánatért kellett esedeznem.
De az, hogy többé nem látom Poppyt… már a kósza ötlet lyukat
égetett a mellkasomba.
Felmentem a lépcsőkön, a parókia hátsó ajtajához mentem, és
átmentem a konyhán a kora hajnali világosságban. Még mindig volt
néhány órám aludni, mielőtt fel kellene kelnem a reggeli mise előtt, és
reméltem, hogy valami más lesz ezen a reggelen, hogy tisztán fogok
látni, de tudtam, hogy nem fogok, és ez a tudat nagyon, de nagyon
lehangolt.
– Késő éjszakáig?
Majdnem szívrohamot kaptam.
Millie a nappalimban ült a félhomályban és melegítőt viselt.
– Millie – mondtam, és próbáltam nem azt a látszatot kelteni, mint aki
összepisilte magát. – Mit csinálsz itt?

– Minden reggel sétálok – mondta. – Nagyon korán. Nem hiszem,
hogy valaha észrevettél, mivel minden alkalommal úgy tűnt, hogy még
mindig alszol.
– Nem vettem észre, igazad van. – Most meghívott sétálni?
Felsóhajtott.
– Tudom, Bell atya.
– Tessék?
– Tudom. Poppyt és téged. Reggelente láttalak átlopakodni a parkon.
Ó, a picsába.
A picsába, a picsába, a picsába.
– Millie…
Felemelte a kezét.
– Ne.
Nehézkesen leültem a székre, kétségbeesés és félelem kavargott a
gyomromban. Valaki tudta, valaki tudta, valaki tudta. Persze, ez mindig
így történik. Soha nem engedtem meg magamnak azt a luxust, hogy arra
gondoljak, hogy derül ki ez az egész, és egy kibaszott idióta voltam
ezért.
Kikerekedett szemekkel néztem fel, és ami kijött a számon, az nem
volt udvarias, kedves vagy önzetlen, csak a túlélési ösztön hajtott.
– Millie, kérlek, nem mondhatod el senkinek. – Térdre ereszkedtem
előtte. – Kérlek, kérlek, ne mondd el a püspöknek. Nem tudom, hogy
élhetnék…
De aztán abbahagytam, mert semmi mást nem csináltam, csak
könyörögtem

egy tiszteletreméltó asszonynak,

hogy adja fel a

becsületét, egy olyan bűnös kedvéért, aki nem érzett bűntudatot.
– Sajnálom – mondtam helyette. – Biztosan azt hiszed, hogy egy
szörnyű, undorító alak vagyok… Annyira szégyellem magam. Fogalmam
sincs, mit mondhatnék.

Felállt.
– Mondhatnád azt, hogy óvatos leszel.
Felnéztem rá.
– Micsoda?
– Atyám, azért jöttem ide, hogy figyelmeztesselek, és egy oka van
annak, hogy nem a püspökhöz mentem. Ennek a városnak szüksége
van rád, és egyáltalán semmi szüksége egy botrányra a papja körül. –
Kis mosollyal megrázta a fejét. – Különösen akkor nem, amikor olyan
ártalmatlan dologról van szó, mint hogy beleszeretett egy felnőtt nőbe,
aki tökéletes lenne a számára… ha nem lenne pap.
– Millie – mondtam, és a hangom elkeseredetten elcsuklott. – Mit
csináljak?
– Azt nem tudom megmondani – mondani, és az ajtó felé sétált. –
Csak azt tudom, hogy jobb, ha minél előbb döntést hozol. Ezek a dolgok
soha nem maradnak titokban, Atyám, mindegy mennyire próbálod
titkolni. Arra pedig semmi esély, hogy egy ilyen nő az élete hátralevő
részére a titkos szeretőd maradjon. Ő sokkal többet ér ennél.
– Többet ér – visszahangoztam, és hideg, nehéz súly nehezedett rám,
miközben ráébredtem, hogy semmivel sem vagyok jobb Sterlingnél.
Tulajdonképpen ugyanazt a dolgot tettem vele, azon kívül, hogy nem
sikerült megvédenem a becsületét… és hogy egyáltalán nem ajánlottam
semmit neki.
– Viszlát

–

mondta

Millie,

és

én

viszonzásként

bólintottam,

zavarodottan és nyugtalanul, túlságosan zavarodottan és nyugtalanul,
hogy alvásra tudjak gondolni.
Tényleg csak hetek teltek el, mióta odaadtam Poppynak Lizzy
rózsafüzérét? Most úgy tűnt minden szétesik, mint amikor egy rózsafüzér
elszakad, és a gyöngyei a padlón mindenfelé gurulnak, túl sok irányba
és túl gyorsan, hogy elkaphassam őket.

Millie tudta. Jordan tudta. Poppy talán már nem is akar velem lenni…
Elmentem egy hosszú futásra, aztán korán érkeztem a templomba,
hogy kinyissam és felkészüljek a misére, nyugtalan voltam az egész
szertartás alatt a Millie-vel való találkozás miatt, a korábbi vita miatt
Poppyval, és a tény miatt, hogy már két ember tud a viszonyomról, és
két ember az azt jelentette, hogy túl sokan tudják.
Titkos szerető.
Legyen óvatos.
Szerelmes vagyok beléd, Tyler.
Annyira fel voltam zaklatva, hogy majdnem kiöntöttem a misebort,
aztán véletlenül a záró imát kétszer mondtam el egymás után, mert a
gondolataim mérföldekre jártak a szent könyörgéstől és a kavargó
forgatagban fogalmam sem volt mennyire baszódtak el a dolgok ebben a
kibaszott pillanatban.
A mise után lehajtott fejjel léptem ki a sekrestyéből, a telefonomat
néztem meg (Poppy nem jött el a misére, és nem is üzent) és azon
gondolkoztam, vajon még mindig mérges-e rám. Ezért addig nem vettem
észre, hogy valaki a középső hajó folyosóján álldogál, amíg meg nem
mozdult, és akkor a hang felkeltette a figyelmem.
Egy férfi volt – magas, fekete hajú, én korombeli. Drapp öltönyt viselt
kék nyakkendővel, és ezüst nyakkendőtűvel, és túlöltözöttnek tűnt egy
szeptemberi péntekhez Westonban, de valahogy mégsem nézett ki
nevetségesen. Levette a napszemüvegét és a szemembe nézett a
jégkék szemeivel.
– Biztosan ön Tyler Bell.
– Én vagyok – erősítettem meg, és visszacsúsztattam a telefonom a
zsebembe. Már levettem a miseruhát, a stólát, és az ünnepi díszruhát,
csak a papi gallérom viseltem, és hirtelen alulöltözöttnek éreztem

magam, mintha valami fajta fegyverzetre lenne szükségem, extra
védelemre, ezzel a férfivel szemben.
Ami

butaság

volt.

Ő

egy

látogató

a

templomomban.

Csak

barátságosnak kell lennem.
Elé léptem, és megráztam a kezét, amit úgy látszott örömmel fogadott,
egy apró, vizsgálódó mosollyal az ajkain.
– Miben segíthetek? – kérdeztem. – Sajnos a reggeli misének már
vége, de holnap is lesz egy.
– Nem, azt hiszem már segített is – mondta, miközben ellépett
mellettem, a fejét ide-oda forgatva, ahogy a templom minden egyes
sarkát megnézte. – Csak találkozni akartam Önnel, hogy tudjam, hogy
néz ki Tyler Bell atya.
Uhh…
A nyugtalanságtól egy csomóba rándult a gyomrom. Annak ellenére,
hogy tudtam, lehetetlen, nem tudtam nem aggódni amiatt, hogy valahogy
ez a következménye annak, hogy Millie és Jordan tudják az igazságot,
hogy azért volt itt, hogy feltárja az igazságot, amivel beveri az utolsó
szöget a koporsómba.
A férfi megfordult a sarkain és szembe fordult velem.
– Szeretek tisztában lenni a versenytársam erejével és képességeivel.
– Versenytárs?
– Poppyért, természetesen.
Az agyamnak mindössze egyetlen pillanatra volt szüksége, hogy
felmérje ezt a helyzetet, és tudja, hogy éppen III. Sterling Haverforddal
beszélek. Megnéztem a testét (jó formában van, bassza meg), a ruháját
(drága, bassza meg újra) és a viselkedését, ami majdnem lehetetlenül
magabiztos volt, mondhatni szemtelenül magabiztos. Semmi kétsége
nem volt afelől, hogy azzal fog innen távozni, amiért jött (és igen, azt
feltételeztem, hogy az Poppy volt, és nem valaki). Abban a nyilvánvaló

pillanatban tudtam, hogy pontosan hogy állunk egymással, pontosan
milyen fegyverrel harcol és azt is tudtam, hogy ezek közül az egyik
fegyver Poppy érzelmi birtoklása volt, és hogy nagyon is elveszíthetem
ezt a csatát… ebben a harcban semmi esélyem nem volt nyerni.
Sterlingnek csak arra az egy pillanatra volt szüksége, hogy nyeregben
érezze magát. A szája gúnyosa mosolyra húzódott, nem akkorára, hogy
tudomást vegyek róla, de eléggé láthatóra ahhoz, hogy megmutassa,
pontosan mit gondol a versenyéről.
Azonban én nem voltam idióta, bármennyire is hitte azt Sterling, és
biztosan nem fogok a várakozásainak megfelelően viselkedni.
– Attól félek, ön téved – mondtam, és könnyedén rámosolyogtam. –
Semmiféle versenyről nincs szó. Ms. Danforth a templomomba jár és a
megtérés útját követi, de ennél tovább nem terjed a barátságunk. –
Szinte gyűlöltem, hogy milyen könnyen gördültek le a nyelvemről a
szavak – nem szokásom hazudni, és erre mindig büszke voltam, de
többé nem sok mindenre lehettem büszke. Ez a pillanat nem az
erkölcsről szólt, hanem a túlélésről.
Sterling összeráncolta a szemöldökét.
– Akkor így fogunk játszani. – A kezeit a zsebébe süllyesztette.
Jó Fiú Tyler, Légy Jó Fiú Tyler – mondogattam magamnak. Még jobb,
ha Bell atya vagy. Bell atya nem volt féltékeny erre a férfira, a kinézetére,
a drága ruháira és a Poppy iránt bejelentett igényére. Bell atya nem
szarakodik egy idegennel, és biztosan nem vesz részt holmi barbár
versenyben egy felnőtt nőért, aki meg tudja hozni a saját döntéseit és ki
tud állni magáért.
Nekitámaszkodtam a padnak, és újra rámosolyogtam, tudva, hogy a
testtartásom

könnyedséget

mutat

és

barátságosságot,

emlékeztette rá, hogy ugyanolyan magas és izmos vagyok.

miközben

– Elnézést. Nem hiszem, hogy értem Önt – mondtam végül. – Ahogy
már mondtam Önnek, szó sincs semmiféle versenyről.
Nem úgy értelmezte a szavaim, ahogy reméltem.
– Szeretné ezt gondolni, nem igaz? – Újra rám nézett, aztán láthatóan
taktikát váltott, nekidőlt a padnak és összefonta a karjait.
– Beszélt rólam? – kérdezte. – Biztos vagyok benne, hogy igen.
Gyónás – ez valami katolikus dolog, nem igaz? Megemlített, amikor
gyónt?
– Nincs jogom, hogy…
Intett a kezével, és az jegygyűrűje megcsillant a bőrén.
– Rendben. Természetesen. Nos, talán nem akart meggyónni
bizonyos dolgokat a történtek után. Hogy hányszor élvezett el miattam.
Hogy milyen hangosan kiáltotta a nevem közben. A helyeket, ahol
megbasztam. Tudta, hogy egyszer megbasztam pár lépésre egy
amerikai szenátortól? A The Met nyitógáláján? Mindig elélvezett. Nekem
legalábbis.
Csak az éveken keresztül gyakorolt könyörület és önfegyelem volt az,
ami távol tartott attól, hogy az öklöm ennek a fickónak a szögletes
állkapcsába üssem. Nem csak féltékenységből, hanem egyfajta macsó
büszkeségtől, hogy megvédjem Poppy méltóságát, és hogy ne kelljen
újra ezt a seggfejet választania.
Semmi szüksége rá, hogy megvédd a becsületét, mondta nekem a
feministákat támogató Tyler. De az igazi Tylert, az ír-amerikait, aki
szeretett baszni, szerette a whiskyt és szeretett obszcén dolgokat
kiabálni foci közben, ez nem érdekelte. Nem számított, hogy szüksége
volt-e rá, és nem számított az sem, hogy jogom volt-e hozzá – az
univerzum kibillentett az egyensúlyomból a fickó seggfejségével, és az
öklöm viszketett, hogy mindezt rendbe hozza.
– Érzékeny pontra tapintottam? – kérdezte Sterling, jól mulatva.

– Poppy a híveim egy tagja – jelentettem ki lehajtott fejjel. Szerencsére
a hangom nem árult el semmit, csak egy kis rosszallást. – Fájdalmas
hallanom, hogy valaki ilyen tiszteletlenül beszél róla.
– Oh,

természetesen!

–

mondta

Sterling.

–

Csodálom

az

elkötelezettségét a története iránt. Én magam is a külső látszat híve
vagyok. – Elővett egy barna borítékot az öltönye belső zsebéből és
odanyújtotta nekem. – Azonban, az eszközök embere is vagyok, és ezért
tovább is léphetünk ettől a ponttól, és a dolgok közepébe csaphatunk.
Bámultam őt, miközben kikötöttem a madzagot, amivel a boríték át volt
kötve, és kivettem egy nagy, fényes képet belőle. Egy részem azért
aggódott, hogy a képen Poppy és ő lesz, egyfajta bizonyítékként a
múltjukból, hogy összezavarjon, de nem. Nem, sokkal, de sokkal
rosszabb volt.
Egy széles vállú férfi vág át a parkon éjszaka. Ugyanaz a férfi a sötét
kertkapunál. Egy kép a konyha ablakon keresztül egy nőről és férfiről,
akik csókolóznak.
Kifújtam a levegőt.
Hála istennek, egy meztelen kép sem volt, és semmi, a csóknál
bűnösebb, de nem számított, mert tisztán látszott az arcom mindegyiken
és ez éppen elég volt. Az volt a helyzet, hogy több, mint elegek voltak –
a kárhozatra.
– Biztosíthatom, hogy mindegyik megvan digitálisan – mondta Sterling
derűsen. – Nyugodtan megtarthatja ezeket. Emlékül.
– Követett minket – mondtam.
– Mondtam, hogy az eszközök embere vagyok. Amikor Poppy nem
válaszolt a hívásaimra, még akkor sem, amikor azt mondtam, hogy
eljövök érte, elgondolkoztam, hogy talán találkozott valakivel. Így utána
jártam. Mivel – még – nem fogadta el az ajánlatom, arra gondoltam,

hogy valaki mással baszik. De beleszeretni egy másik férfibe… nos,
ismerem Poppyt és hogy ez milyen akadályt jelentene.
– Követett minket – ismételtem meg. – Hallja magát? Ez őrület.
Sterling zavartan nézett.
– Miért?
– Mert – mondtam, és a dühöm egyre nagyobb lett, amitől a szavaim
feszültek és erőltetettek lettek – az emberek nem követnek más
embereket. Különösen az exbarátnőjüket. Ez zaklatás – tulajdonképpen
ez a hivatalos megfogalmazása annak, ha valakit követ. Nem érdekel,
hogy gazdag és fizetett valakinek, hogy megtegye ezt magának – de ez
ugyanaz az átkozott dolog.
Még mindig zavartam nézett.
– Ezért van feldúlva? Nem inkább azért kellene, mert olyan
bizonyítékom van, ami tönkreteheti az életét? Nem azért, mert el fogok
sétálni ebből a városból Poppyval az oldalamon?
– Annyira

biztos

ebben

a

végkifejletben

–

mondtam,

és

kényszerítettem magam, hogy túllépjek azon, hogy követte Poppyt. –De
megfeledkezik arról, hogy nekünk ehhez semmi közünk – egyedül az ő
döntése.
Sterling megrántotta az egyik vállát, mintha szándékosan lennék buta
vagy mesterkélt, és neki nem lenne már ideje erre.
– Mi a helyzet a szívvel? – kérdeztem, és visszacsúsztattam a képeket
a borítékba.
– Tessék?
– Azt mondta, hogy túl akar lépni a külsőségeken – A mellettem levő
padra löktem a képeket

és felálltam, kihúztam magam,

majd

összefontam magam előtt a kezeim. Örömmel láttam, hogy Sterling
kiegyenesedik, mintha nem lenne boldog attól az extra inchtől, amivel
rávertem. (Magasságban, úgy értem (Ennek ellenére egy igazán

borzasztóan nagy részem nevetségesen elégedett volt azzal, hogy én
voltam a legnagyobb, amihez Poppynak szerencséje volt)).
– Igen. Nos, témánál is vagyunk, Atyám. – Úgy mondta az Atya szót,
mintha kérdezte volna. (Engedélyeztem magamnak egy újabb, rövid
fantáziát, amiben az öklöm belevágódik a szemgödrébe.) – Az akarom,
hogy Poppy hazajöjjön velem New Yorkba. Azt akarom, hogy az enyém
legyen.
– Annak ellenére, hogy házas.
Megint ugyanúgy nézett rám, azzal a majdnem hitetlen mekkora idióta
vagy nézéssel, és ez zavart is volna, ha nem lennék ebben a
versenyben erkölcsileg felette. Kivéve… hogy nem igazán voltak
erkölcseim jelenleg, semmilyen szinten, nem igaz? És ez a gondolat
végtelenül elszomorított.
Szerencsére Sterling nem vette észre és folytatta.
– Igen, annak ellenére, hogy házas vagyok. A házasság nem szent a
családomban – inkább kötelezettség. Nem áll szándékomban hagyni,
hogy a házasságom fontosabb legyen, mint amit az életemtől akarok.
Soha nem szerettem a feleségem és ő is ugyanígy érez irántam.
– De Poppyt szereti?
Sterling összepréselte az ajkait.
– Szerelem és a vágy lényegében ugyanaz – adott kitérő választ. –
Nem mintha egy férfi, mint ön tudná ezt.
– Végeredményben értékelem az őszinteségét – mondtam. – Ön nem
hazudik magának és azt feltételezem neki sem fog hazudni.
Ez a váratlan bók meglepte, de aztán gyorsan megához tért.
– Poppy nem foglalkozik ezzel annyit, mint ahogy azt maga hiszi –
mondta nekem. – Ringathatja magát abba az illúzióba, hogy nem fog
visszajönni velem, hacsak nem szeretem, de ő nem olyan, mint ön.
Otthon van a számok és a jelzáloghitelek világában, és értelmes. Olyat

ajánlok neki, amit ismer – pénzt, vágyat és biztonságot – és ezért fogok
győzni.
A síró Poppyra gondoltam a gyóntató fülkében, arra pillanatra, amikor
együtt álltunk a templomban, és Isten jelenléte körbevett minket. Ő nem
egyszerűen csak egy adatkezelő volt szétvetett lábakkal, és Sterling egy
idióta volt, ha vele nőtt fel és nem tűnt fel neki a mély szellemi és mély
érzelmi oldala Poppy Danforthnak.
– Ő ennél sokkal több.
– Ez édes. Tényleg az. – Sterling felvette a napszemüvegét. – És csak
hogy tudja, maga sokkal kevesebbet ér, mint gondoltam. Az a helyzet,
hogy

egy

Alexander

Borgiát

vártam,

és

helyette

egy

Arthur

Dimmersdale-t találtam. Annyira felkészültem a mocskos harcra, de már
azt gondolom, hogy egyáltalán nem kell harcolnom.
– Ez nem harc – mondtam. – Ő pedig valaki.
– Mégpedig egy nő, Atyám. – Vigyorgott rám Sterling szélesen. –
Nemsokára pedig az én nőm.
Nem válaszoltam, annak ellenére sem, hogy minden idegszálam azt
sikította tévedsz, tévedsz, tévedsz. Helyette egyszerűen csak néztem,
ahogy int felém, aztán öles léptekkel az ajtóhoz megy, a kezeivel a
zsebében, mintha egyáltalán nem érdekelné semmi a világon.
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A

különbség

irigység

és

féltékenység

közt

nagyon

finom,

de

megkülönböztethetők egymástól, ha egyszer megtapasztaltad a színüket
és az ízüket. Féltékenység akarni valamit, amije másnak van, mint
például, ha ugyanazt a kocsit akarod, mint ami a szomszédodnak van.
(Vagy amikor az a férfi akarsz lenni, akié a barátnőd szíve, sokkal
inkább, mint valami gonosz seggfej, akinek valószínűleg külön fiókja van
még a mandzsettagombjai számára is)
Irigység az, amikor gyűlölöd a tényt, hogy valaki másnak van valamije,
ami neked nincs, és gyűlölöd őt ezért, és nem akarsz semmi mást, csak
kivágni a szomszéd gumijait, mert kibaszottul nem érdemli meg azt a
BMW-t és ezt mindenki tudja, és ha a tiéd nem lehet, akkor kibaszottul
nem fair, hogy neki van egy.
Sterling ebbe a második kategóriába tartozott. Nem azért, mert
mindenképpen akarta Poppyt, még csak nem is azért, ahogy
valószínűleg más dolgokat akart az életében – új hétvégi házat, új
yachtot, új nyakkendőtűt. Hanem a gondolat miatt, hogy ő valaki másé,
és ez teljesen szétrágta belülről, mintha egy kielégítetlen parazita enné
megállás nélkül a beleit.
Sok időm volt ezen gondolkozni ma, mert Poppy nyilvánvalóan eltűnt.
Először is, miután Sterling elment próbáltam lenyugodni, az irodámban
járkáltam és őt hívtam, aztán üzentem neki, a barna boríték pedig, mint
egy skarlát betű, lyukat égetett az asztalomba. Mit kellene mondanom,

ha felveszi? Egyszerűen csak mondjam meg neki, hogy Sterling
meglátogatott, és oh, követett is minket, és oh, meg is zsarolt, hogy
hagyjalak békén, mintha ez egy teljesen normális péntek lenne, aztán
kérdezzem meg, hogy lenne-e kedve filmet nézni ma este?
De nem válaszolt a hívásaimra vagy az üzeneteimre, és általában
azonnal szokott reagálni, így egy órán keresztül köröztem az irodámban.
Csak át kellett volna mennem a házához. Ez nagyon fontos volt, és
azonnal beszélnünk kellett róla, de Millie szembesítése még mindig a
gondolataim középpontjában volt – nem is beszélve erről a centikre levő
borítékról, ami kibaszott fekete-lyukat-égetett-lüktető-bűnös szívembe –
és túlságosan meg voltam rémülve, hogy kilépjek a házból nehogy
elkapjanak… újból.
Aztán ordítani akartam, amiért ilyen punci vagyok. Meg kellett ezt
oldanunk és ez sokkal fontosabb volt, mint bármi más. Csak ismét futni
megyek, ennyi az egész. Mindenki látott már futni a nap és éjszaka
bármelyik órájában, és ha úgy esne, hogy elfutnék az öreg Anderson ház
mellett, senki nem gondolná, hogy ez különös.
Gyorsan átöltöztem futó ruhába, a telefonom a karomra csatoltam, és
kevesebb, mint két perc alatt Poppy házánál voltam. A Fiatja a felhajtón
állt, de amikor becsusszantam a kertbe (hálásan a hatalmasra nőtt
bokorért, ami remek fedezéket biztosított) és kopogtam az ajtaján nem
kaptam választ. Hol a picsában volt? Ez nagyon is fontos szarság volt,
és nem tudom elérni? Talán ledőlt aludni? Esetleg tusol?
Kopogtam, és vártam. Üzentem, kopogtam és vártam. Járkáltam,
vártam és még többet kopogtam, aztán azt nyögtem, hogy bassza meg,
és kinyitottam az ajtót a bambusz cserepe alatti kulccsal.
De abban a pillanatban, amikor beléptem az ajtón meg tudtam
állapítani, hogy se nem szunyókált, se nem zuhanyozott. Az a fajta
csend töltötte meg a ház minden sarkát, ami az ürességet, és az

elhagyatottságot jellemzi, és eléggé biztos voltam benne, hogy nem
láttam a telefonját és a tárcáját az asztalán, ahol tartani szokta, de ennek
ellenére a kulcsai itt voltak. Szóval valahova elment a kulcsai nélkül.
Talán csak lesétált a városközpontba? Kávézni vagy a könyvtárba?
Megfordultam, hogy elmenjek, és egy gondolat fogalmazódott meg
bennem, ami úgy hasított a mellkasomba, mint egy jeges penge.
Mi van, ha Sterlinggel volt?
A falnak dőltem. Ennek volt értelme. Mi van akkor, ha csak
figyelmeztetni jött ide? Ha csak bejelentette a harcot, és vár pár napot,
aztán megteszi az első lépést? Nem, valószínűleg egyenesen Poppyhoz
jött, miután elhagyta a templomot, és miközben én a megviselt
szőnyeget koptattam az irodámban, mint egy idióta, ő itt volt, és
meggyőzte Poppyt, hogy menjenek el valahova. Vacsorázni. Inni valamit.
Egy puccos hotelbe Kansas Citybe, ahol a lehető legtöbb módon
megbassza.
A jeges penge újra és újra belém hasított, a torkomba, a hátamba, a
szívembe. Még csak fel sem vettem a harcot a féltékenység és
gyanakvás sárkányaival, miközben a lábam körül kavarogtak, mert
minden kétséget kizáróan tudtam, hogy igazam van. Semmi más oka
nem lehet, amiért tudomást sem vesz a hívásaimról és az üzeneteimről.
Sterlinggel volt. Sterlinggel volt és nem velem, és én teljesen
tehetetlen voltam ezzel szemben.

Miután ráeszméltem, hogy Poppy azon a délutánon nem volt otthon,
elfutottam a kávézó, a könyvtár és a borkert mellett, csak hogy
meggyőződjek róla, hogy nem döntött mégis úgy, hogy nem az asztala

mellett dolgozik. De nem, egyik helyen sem volt ott, és amikor
hazaértem, és lecsatoltam az Iphone-om, még mindig nem üzent vagy
hívott.
Viszont Bove püspök igen.
Nem hívtam vissza.
Azon az estén a fiatalok csoportjával egy merő katasztrófa voltam. Egy
dühös, zaklatott összevisszaság, de szerencsére Xbox este volt és a
frusztrációm és feszültségem összekeveredett azoknak a csirkefogó
tinédzserekével, akikkel játszottam. Az este végén az ima rövid és
lényegre törő volt.
– Istenem, a zsoltár azt mondja, hogy a szavaid olyanok, mint a lámpa
fénye – annak ellenére, hogy nem mindig tudjuk, merre vezetsz minket,
azt ígéred, hogy megmutatod nekünk a következő lépést. Kérlek, mutasd
továbbra is a fényt nekünk, hogy a következő lépésünk, a következő
óránk és a következő napunk nyilvánvaló legyen. Ámen.
– Ámen – dörmögték a tinik, aztán mindenki hazament, hogy a saját
problémájával törődjön, amik éppen annyira voltak aggasztóak és
stresszesek, mint az enyémek. Házi feladat és szerelem, unszimpatikus
szülők és érettségi, ami úgy látszik közelebb volt, mint gondolták.
Nagyon is jól emlékeztem azokra a problémákra, még akkor is, ha Lizzy
halála nagyon is beárnyékolta őket. A tinédzserek máshogy érezték
magukat, mint a felnőttek – lelkesen és erőteljesen, a tapasztalat
nyomása nélkül, ami nem emlékeztette őket arra, hogy egy rossz jegy
vagy egy viszonzatlan szerelem nem töri őket össze.
De nekem volt ilyen tapasztalatom. Szóval miért éreztem még mindig
úgy, hogy ez összetörhet?
Az ifjúsági csoport gyűlése után a nappalimban ültem a kezemben a
telefonommal, és azon gondolkoztam, hogy visszahívjam-e a püspököt,
feltéve, hogy azért hívott, mert Millie vagy Jordan elmondta neki, hogy

megszegtem az eskümet, illetve azon, hogy ha nem tudja, akkor tudome azt a látszatot kelteni, hogy nem történt semmi. És ekkor láttam meg –
a képüzenetet.
Egy ismeretlen számról jött, de azonnal tudtam, hogy kié a szám,
amint megnyitottam az üzenetet és megláttam a képet, amin Poppy az
autóban ül, az arcát pedig az ablak felé fordítja. A fényviszonyok nem a
legjobbak, mintha az, aki a képet készítette nem használt volna vakut, és
úgy látszott a hátsó ülésen készítették, amiből arra következtettem, hogy
volt sofőrjük. Csak alig tudtam kivenni pár tincset a nyaka és a füle körül,
a kis gyémánt fülbevalója csillanását, amit csak ritkán viselt, a
gyöngyházfény színét az ingének.
Sterling azt akarta, hogy tudjam, vele volt. És tudom, hogy lehetett
valami olyan ártatlan dolog, mint egy vacsora vagy egy beszélgetés, de
őszintén, mikor volt egy vacsora az exeddel teljesen ártatlan?
Próbáltam lenyelni az elárultság érzését. Mégis, milyen jogon kérném
számon az idejét, amikor én csak lopott időket tudok neki adni? Nem
voltam az a fajta barát – vagy bármi is voltam – aki azt akarta, hogy
elszámoljon minden egyes percével, minden egyes gondolatával, inkább
féltékenyen reménykedtem a hűségében. Még akkor is, ha jogom lett
volna számon kérni a hűségét – amim nem volt, ráadásul a magam
módján én voltam hűtlen, és megcsaltam vele az egyházat – akkor sem
tenném. A szerelem szabad és feltétel nélküli, és ennyit még én is
tudtam.
Ezen kívül, Sterling pontosan ezt akarta. Azt, hogy főjek a saját
levemben, azt akarta, hogy a győzelmén rágódjak, de nem tettem eleget
a kívánságának, és nem fogom Poppyt számon kérni üzenetben vagy a
hangpostáján keresztül.
Addig fogunk várni, hogy beszéljünk, amíg vissza nem jött. Ez volt a
lehető legésszerűbb lehetőség.

De furcsa módon a tervem (vagy annak a hiánya) nem segített.
Próbáltam tévét nézni és olvasni, próbáltam aludni, és a párbeszéd
minden egyes szünetében, minden egyes bekezdésnél mindenféle tiltott
kép volt a fejemben, amiben Poppy és Sterling beszélgetnek,
egymáshoz érnek és dugnak. Végül feladtam és lementem a parókia
földszintjére, ahol súlyokat emelgettem és felüléseket csináltam, amíg a
hold fel nem kelt, aztán lehajtottam négy ujjnyi 12 éves Macallant és
lefeküdtem.
Azon a reggelen fájó izmokra és még fájóbb következtetésre
ébredtem, hogy a telefonomon se nem fogadott hívás, se üzenet nincs.
Elképzeltem, hogy beledobom lobogó forró vízbe és elsétálok vagy, hogy
megmikrózom – megbüntetem azért, hogy minden ilyen rettenetesen
rosszul alakult az elmúlt huszonnégy órában – de helyette úgy
döntöttem, hogy nem veszek róla tudomást, miközben felkészültem a
misére, aztán a palacsintás reggelire.
A reggelt robotként csináltam végig – különösen, miután Millie azt
mondta nekem, hogy Poppy beteget jelentett, és nem önkénteskedik (ezt
egy olyan pillantás követte, ami nem kimondottan gyilkos, de éppen
eléggé barátságtalan volt és eléggé szánalmasnak nézhettem ki, mert
aztán megkönyörült rajtam és adott egy puszit az arcomra, mielőtt
elment).
Aztán azt vettem észre, hogy szombat délután van, és semmi más
dolgom nincs, csak hogy elkerüljem azt, hogy bármit is érezzek, és tudod
mit? Kitaláltam, hogy még többet edzek.
És iszok. Nem keveset.
Amikor végre befejeztem a templom alagsorának a takarítását és
hazamentem, láttam, hogy Bove püspök ismét hívott és küldött egy
zavaros üzenetet, ami tartalmazott néhány feltételezésem szerint
véletlen emojit.

Vissza kellene hívnom.
De helyette átvettem a rövidnadrágom, felkaptam a félig üres Scotchos üveget és levittem a földszintre, ahol olyan hangosra állítottam
Britneyt, amennyire csak tudtam és a már amúgy is fájó izmaim
megkínoztam még több súllyal, még több felüléssel, több guggolással,
és közben minden egyes kör között whiskyt kortyolgattam.
Addig fogok inni és izzadni, amíg el nem felejtem, hogy Sterling
létezik. Pokolba is, addig fogok inni, amíg elfelejtem, hogy Poppy létezik.
És nagyon közel jutottam ehhez. Az ittasan elvégzett fekvőtámaszok
közben éreztem, hogy a testem mennyire nem értékeli a mérgezést és
az erőkifejtést, és a kezeim már szinte feladták, amikor hirtelen
félbeszakadt a zene, és meghallottam, hogy valaki a nevemen szólít, az
egyetlen hangon, amit hallani akartam.
Megijedtem, a térdeimre estem miközben Poppy felém sétált,
ugyanabban az ingben, amit a múlt éjjel viselt a képen. Ez azt jelentette,
hogy az éjszakát Sterlinggel töltötte? A Macallan és az elcsigázottság
eléggé meggyengítettek ahhoz, hogy meg akarjam kérdezni – nem, meg
akartam vádolni – csak így egyszerűen.
De aztán letérdelt és mindenféle tétovázás nélkül beletúrt az ujjaival
az izzadt hajamba és az arcom az övéhez húzta.
Abban a pillanatban, hogy az ajkai megérintettek minden lángra
lobbant, és egy pillanat alatt elégett. Elfelejtettem miért kínoztam a
testem, miért ittam, miért nem tudtam aludni éjszaka.
Lecsúsztatta a kezeit a derekamra és szétnyíltak az ajkai, mintha
csalogatnának, és én mentem, ahova hívtak, a nyelvét megtaláltam az
enyémmel és mindenemmel őt csókoltam. Megragadtam a kezemmel a
tarkóját úgy, ahogy nem tudtam megragadni az elkötelezettségét és az
idejét, a másik kezemmel a gyűrött ceruza szoknyája alá nyúltam, amit
viselt, és megkerestem a csipke anyagot, és félrehúztam, hogy

megérinthessem a finom bőrét a lába között. Mindenféle bevezető vagy
előjáték nélkül egy ujjam a puncijába nyomtam, ami feszes volt és nem
volt még készen rám, de ennek ellenére közel járt hozzá.
A számba nyögött, amikor beléhatoltam, és megszakította a csókunk,
amikor elállt a lélegzete attól, ahogy dörzsölni kezdtem a csiklóját,
miközben begörbítettem benne az ujjam.
Nekem dőlt, miközben a punciján dolgoztam és Istenem, bocsáss meg
nekem, annyira féltékeny voltam arra, hogy Sterling talán megérintette
múlt éjjel, hogy nem tudtam különbséget tenni aközött, hogy miatta vagy
az én örömömre érintettem meg – nem mintha hibáztathatnám azért,
hogy elélvez.
Néztem, ahogy a vállaimba liheg a másnapos hajával és a másnapos
sminkjével,

a

gyűrött

ruhájában,

azzal

a szokásos

szégyenlős

tekintetével és olyan kibaszottul dögös volt és olyan átkozottul dühítő
egyszerre, és nem csoda, hogy összerezzent, a hangomra, amikor azt
mondtam:
– Négykézlábra. Nekem háttal.
Nagyot nyelt és lassan engedelmeskedett.
– Tyler… – mondta, mintha most döbbent volna rá, hogy tartozik
nekem egy magyarázattal.
– Nem. Nem beszélsz. – A hangom reszelős volt az edzéstől és a
Scotchtól. – Egy kibaszott szót se szólj.
A farkam azonnal kőkemény lett, amikor meghallottam a hangját, de
amikor a szoknyáját a csípőjére toltam és lehúztam a tangáját a
bokájához olyan kemény voltam, hogy az már fájt.
Figyelmeztetnem kellene, hogy ittam. Figyelmeztetnem kellene, hogy
mérges vagyok.
Helyette letoltam a sortom, hogy felfedjem a farkam, és semmi nem
volt a fejemben, csak hogy megbaszom azt a puncit, de abban a

pillanatban, amikor a fejem a nyílásához hajtottam, a féltékenységem
átvette a hatalmat felettem. A féltékenységem és talán a lelkiismeretem,
amit legyőztek és becsaptak, de még mindig nem engedték, hogy ittasan
és dühömben megbasszam ezt a nőt.
Ezért visszahúzódtam, és ahelyett, hogy szexeltem volna vele,
megmarkoltam a farkam, és a seggét bámultam, miközben simogattam
magam. Nem voltam halk – morogtam minden egyes alkalommal, amikor
a kezem hátracsúszott a makkomon, és a kezem és a farkam olyan
hangot adtak ki, amiből egyértelmű volt, hogy maszturbálok – Poppy
felkiáltott, majd elkezdett felém fordulni.
– Ez nem igazságos! – tiltakozott. – Ne csináld ezt, Tyler – dugj meg.
Azt akarom, hogy megbassz!
– Fordulj meg.
– Még csak azt sem hagyod, hogy nézzem? – mondta, és
megbántottnak hangzott.
Nos, kibaszott nyifi-nyafi, gondolta Macallan Tyler és jófiú Tyler
összerezzent. De nem. Nem, vezekelnie kellett. Valahogyan.
Ráütöttem a fenekére és megrándult a kezemre, mélyen felnyögött,
ami azt mondta nekem, hogy többet akart, és én meg akartam adni neki,
de egy részem nem akart neki semmit sem adni, nem, amíg nem tudom,
hogy nem jött újra össze Sterlinggel, de aztán bassza meg, azt
gondoltam akár én is része lehetek a vezeklésének, és megütöttem őt
újra és újra, a tenyerem felváltva landolt a farpofáin, amíg rózsaszínek
nem lettek.
Láttam, hogy egyre nedvesebb lesz, a puncija tulajdonképpen sírt
értem, de engem nem érdekelt, hagytam könnyezni, aztán olyan lettem,
mint egy gonosz árhullám, és a másnapos ruháira élveztem, egy
erőteljes orgazmussal, ami kemény és szemérmetlen és gyors volt, mert
nem volt velem benne. Ő nem volt kielégülve és én sem, annak ellenére,

hogy ez nem a kielégülésről szólt, hanem inkább egyfajta bosszú volt és
Istenem, egy kibaszott seggfej voltam.
A sarkaimra ültem, és elöntötte az arcom a szégyen. Meg kellene
érintenem; szét kellene tárnom a lábait és addig nyalni, amíg el nem
élvez. Mégis, milyen gazember tesz ilyet egy nővel – miközben ittas és
féltékeny – és nem viszonozza a szívességet? De ezek után, hogy
érinthetném meg, amikor undorítónak éreztem magam az összes bűnöm
és hibám miatt, amikor még mindig gyanakodtam és annyira feldúlt
voltam, hogy nem bíztam magamban annyira, hogy nem vesztem el a
teste felett az irányítást?
Nem tehettem. Fasz egy lépés volt, de sokkal rosszabb lett volna
megérinteni őt azokkal az érzésekkel, amik bennem voltak.
Miután visszatömködtem magam a nadrágomba, nekiestem egy
törölközővel és letöröltem az ondóm a ruhájáról, amennyire csak tudtam.
– Te most… mi nem… – Megfordult és szembenézett velem, nem
foglalkozott azzal, hogy a ruháit megigazítsa, és a meztelen puncijának a
látványára megrándult a farkam. Egy percen belül újra kemény leszek.
Kényszerítettem magam, hogy máshova nézzek.
– Hadd segítselek fel. Aztán azt hiszem, haza kellene menned.
Felállt és nekem nyomta magát.
– Ittál – mondta, és felnézett az arcomba. – Szarul nézel ki.
Felnyúlt, hogy megsimogassa az arcom, és én elkaptam a kezét a
levegőben, miközben visszaküzdöttem az ezernyi sötét kísértést, és az
érzést, hogy ha elég keményen baszom, akkor ki tudom űzni Sterling
emlékét belőle.
Elléptem a kezétől.
– Menj haza – mondtam fáradtan. – Kérlek, Poppy.
A tekintete megkeményedett, és soha nem látott határozottság csillant
benne.

– Nem – mondta, és ott volt az a tanácsosi hang, a Fed
elnökasszonyának a hangja. – Az emeletre. Most.
Nem akartam vitatkozni a hangjában levő eltökéltség miatt és azért
sem, mert előbb fel kellett menni az emeletre, hogy elmehessen, de
amint a nappalimba értünk a kezeit a vállaimra tette és a fürdőszobába
irányított ahelyett, hogy kiment volna az ajtón és én sokkal ittasabb
voltam, mint gondoltam, mert alig tudtam megtenni anélkül az utat, hogy
ne mentem volna neki a falnak és a fenébe, még mindig világos volt
odakint.

Faszfej

voltam

és

majdnem

megbasztam

a

világ

legtökéletesebb nőjét délután négy előtt.
Tyler Bell: Amerika Hőse.
Hagytam, hogy Poppy a fürdőkádhoz vezessen és leültem.
– Miért nem akarsz hazamenni? – kérdeztem szomorúan. – Kérlek,
menj haza.
Letérdelt és kikötötte a sportcipőm, türelmetlenül huzigálta a
zsinórokat.
– Nem megyek el, amikor ilyen állapotban vagy.
– Nincs szükségem segítségre, a fenébe is!
– Miért? Mert túlságosan sebezhetőnek érzed magad? Ezért nem
basztál meg? Vagy érintettél meg? Vagy ezért nem néztél egyáltalán a
szemembe?
– Nem – vágtam gyorsan közbe, annak ellenére, hogy ez volt az
igazság, és mind a ketten tudtuk ezt.
– Állj fel – utasított, megint a Madam Tanácsos hangján, és én
engedelmeskedtem, pedig egyáltalán nem volt az ínyemre, viszont
élveztem

a

törődését,

ahogy

fontoskodott

körülöttem,

mintha

érdekelném. Mintha szeretne.
Levette a sortomat, így már meztelen voltam, aztán elnyúlt mellettem
és megnyitotta a zuhanyt.

– Befelé.
Tiltakoztam, amíg azt nem láttam, hogy elkezdte kigombolni az ingét
és kilép a magas sarkújából. Csatlakozni fog hozzám.
A meleg permet olyan volt, mint a mennyország a sajgó izmaimnak,
aztán amikor Poppy mellém lépett egy ideig csak a szappan friss illatát
éreztem és a fürdőkesztyűs masszázst, valamint a zuhany finom, meleg
és vigasztaló záporát. Amikor letérdeltetett, hogy megmoshassa a hajam
samponnal, kérés nélkül engedelmeskedtem, az arcom a hasának
nyomtam, és azon gondolkoztam, hogy volt-e szó a világon arra, ami
többet jelent a rugalmasnál, többet jelent a finomnál és puhánál, vagy
ami ezek kombinációját jelenti.
Becsuktam a szemeim és sóhajtoztam, miközben ő a fejem
masszírozta, az ujjai finom nyomást fejtettek ki, amik ellazítottak és
izgattak egyszerre. Elfordítottam az arcom és megcsókoltam a köldökét
egy esdeklő csókkal. Esdekeltem, habár nem tudtam, hogy miért.
Most tudtam először az elmúlt huszonnégy órában, hogy mit csinálok,
nem örvénylettek bennem a heves érzelmek, nem töprengtem a
bűnömön és nem büntettem magam. Poppyval voltam, akinek a puncija
olyan közel volt a számhoz, ezért előre hajoltam és megcsókoltam a
csiklóját, és éreztem, hogy megremeg.
De aztán rátette a kezeit a vállamra és eltolt magától.
– Nem, amíg nem gondoskodtam rólad – mondta határozottan és
kiöblítette a sampont a hajamból. Aztán hagyta, hogy ott álljak, amíg ő
gyorsan megmosta a saját testét és a haját. Nem játszotta meg magát,
nem akart szexi lenni, de mégis ez volt a legszexisebb dolog, amit
valaha láttam, ahogy a mellbimbói átsiklottak az ujjai közt, miközben
beszappanozta a melleit, ahogy a szappanhab lefolyt a hasán, aztán a
punciján, majd a combjain, ahogy a víz a feneke félkörén végigfolyt,
miközben feltartotta a fejét és a vízsugár alatt állt.

Amikor elzárta a vizet kemény voltam, mint egy kibaszott kőszikla, és
a szemem sarkából észrevettem, hogy az erekciómat nézi, olyan mohó
tekintettel, amitől meg akartam ragadni és magamévá akartam tenni a
fürdőszoba padlóján.
Kezdtem kijózanodni (egy kicsit) és meg akartam beszélni vele
mekkora fasz voltam az alagsorban és arra is rájöttem, hogy mennyire
nem érdemlem meg ezt az édes törődést tőle. Így nem támadtam le,
hanem megtörölköztem és hagytam, hogy gyengéden az ágyhoz
vezessen.
– Feküdj le – mondta. – Aludj.
Nem marad itt velem? Picsába.
– Poppy, annyira sajnálom. Nem tudom…
– Mi a fene ütött beléd? – fejezte be helyettem. – A látottak alapján fél
üveg Scotch. De – itt lesütötte a szemeit –, azt hiszem, megérdemeltem.
– Nem – mondtam határozottan, de mégsem nagyon határozottan,
mert most, hogy letettem a fejem a párnára arra eszméltem, hogy forog
körülöttem a szoba. – Semmi ilyesmit nem érdemelsz. Annyira
szégyellem magam most, és nem érdemlem meg, hogy itt legyél.
Menned kellene.
– Nem megyek sehova.

– mondta ugyanazzal a határozottsággal,

amivel eddig sem bírtam el. – Te aludni fogsz, én pedig egy könyvet
olvasni, és amikor felkeltél akkor megbeszéljük. Oké?
– Oké – suttogtam, de nem voltam biztos benne, hogy megérdemlem
az esélyt, hogy rendbe hozzam. De azt is akartam, hogy tudja miért
voltam ilyen seggfej, miért viselkedtem úgy, mint egy igazi gazember. Az
a fajta hülye emberi vágy tört rám, amikor igazolni akarod a
cselekedeteid, mintha eltörölhetném az összes rosszat azzal, hogy látja
az indokaim.

Mint egy olyan valaki, aki meghallgatja az emberek tévedéseit, és
hivatásszerűen a tévedéseik okait is, okosabb is lehettem volna. De
kétségbeesetten akartam, hogy ne gyűlöljön és igen, talán volt egy kis
részem, ami mást akart okolni, mert nézzünk szembe vele, Sterlinggel
töltötte az éjszakát, és megjelent a másnapos ruháiban, és hogy a
picsába kellett volna reagálnom?
– Tudom, hogy vele voltál a múlt éjszaka – böktem ki, aztán
visszatartottam a lélegzetem, rettegve, hogy megerősíti ezt, és meg
jobban rettegve, hogy megpróbálja letagadni.
De egyiket sem tette. Helyette felsóhajtott és felhúzta a mellkasomig a
takarót.
– Tudom, hogy tudod – mondta. – Sterling elmondta, hogy elküldte azt
a képet.
Aztán félrenézett.
– Olyan kibaszottul nagyon gyűlölöm őt.
Erre meglódult a szívem. Talán a múlt éjszaka nem is szexeltek. Talán
ez nem egy gondosan kitervelt bevezető volt, hogy aztán úgy folytassa,
hogy elhagy Sterlingért.
– Nem feküdtem le vele, Tyler – mondta, amikor észrevette a
pillantásom.
És én hittem neki. Talán azért, ahogy tisztán, és egyenesen kimondta.
Talán a szemei, amik szélesek és ártatlanok voltak. Vagy talán valami
sokkal múlékonyabb valami, egyfajta lelki kapcsolat, ami tudta, hogy a
szavai igazak.
Bárhogy is, úgy döntöttem, hogy hiszek abban, hogy az igazat
mondta.
Vett egy mély lélegzetet.
– Beszélünk, ha felkeltél. De én nem… semmi nem történt. Nem
érintettem meg… és ő sem ért hozzám. – Megtalálta a kezem és

megszorította, és akkor a szoba teljesen megdőlt. – Csak téged akarlak,
Bell Atya.

Huszadik
fejezet
Fordította: Jaleesa

– Ébresztő, álomszuszék.
A hang áttört a mély alvás ködös, elmosódott fátylán, minden
idegsejtem azon dolgozott, hogy felébresszék az agyam, hogy
felébredjek és visszatérjek a józan valóságba.
Az agyam nem állt készen. Átfordultam, de a régi, lapos párnám
helyett egy meztelen testet találtam. Meztelen combokat. Automatikus
mozdulattal átöleltem, és elmerültem a finom, édes illatú bőrben.
Ujjak szántottak végig a hajamon.
– Ideje felkelni.
Sokkal inkább a combok, mint a kérés miatt kényszerítettem a
szemeim, hogy kinyíljanak és aztán azonnal meg is bántam.
– Uhhh – nyögtem. – Szarul érzem magam.
– A pia miatt vagy ahogy viselkedtél?
Az arcom Poppy combjainak nyomtam.
– Mindkettő – dörmögtem.
– Én is így gondoltam. Nos, ideje, hogy jobban legyél. Kikészítettem
neked pár ruhát az ágyra.
A combok elmozdultak és ez szomorúvá tett. Átlendítette a lábait az
ágy szélén, felállt, kinyújtóztatta a karjait, mintha sokáig egy pozícióban
lett volna, de már nem volt meztelen, egy rövid tunikát viselt, a derekán
övvel és gladiátor szandált.
– Hazamentél – vádoltam.

Bólintott.
– Ahova menni fogunk, ott nem viselhetem az alsónadrágod és
egyértelműen nem mehetek a koszos ruháimban. Csak pár percre
tűntem el, esküszöm.
Lassan felültem és elvettem a pohár vizet és az Advilt, amit felém
nyújtott.
– Most pedig öltözz fel – mondta. – Randira megyünk.

Harminc perccel később a Fiattal átléptük az államhatárt. Sötét farmert
viseltem és egy puha pulóvert, amit Seantól kaptam tavaly karácsonyra,
annak a jegyében, hogy folyamatosan alakítani akar a ruhatáramon. Egy
mindennapi viselet volt – leszámítva a pulóver nevetséges árát –, és
azon gondolkoztam miért mennénk a városba, hacsak nem egy elegáns
és drága helyre tartunk.
– Hova megyünk? – kérdeztem.
Poppy először nem válaszolt, ellenőrizte a tükröket és kinyújtóztatta a
nyakát, miközben a sűrű szombat esti forgalomban araszolt. Úgy
döntöttem nem gyakorlok rá nyomást, annak ellenére, hogy majd
meghaltam a kíváncsiságtól, valamint az idegtépő aggodalomtól, hogy
valaki együtt lát minket.
Végül azt mondta:
– Egy helyre, ahova már régóta el akartalak vinni. De először: a
tegnapi nap. Beszélnünk kell a tegnapi napról.
Igen, kellett, de most, hogy tudtam, nem feküdt le Sterlinggel, csak
félig-meddig akartam elkerülni a kettőnk közötti fájdalmas beszélgetést.

Az elmúlt másfél nap megmutatta nekünk, hogy az elmúlt színlelt
időszak és az elképzelt hely, ahol kizártuk a külvilágot, most, mint egy
oda nem illő vihar tombolt az ablakunkon, és gyűlöltem ezt. Mert a
döntéseken és vitákon túl, ez lassan darabokra töri az életem.
– Szóval Sterling eljött hozzám tegnap – mondta. – Miután
meglátogatott.
Tudott róla?
Mintha csak olvasna a gondolataimban, így folytatta.
– Sterling szeret hencegni a győzelmeivel. Üzlet, romantika, bosszú,
bármilyen győzelemmel. Azt hiszem azt gondolta, hogy le fog nyűgözni
azzal,

hogy

elkapott

minket

és

fényképes

bizonyítéka

van

a

kapcsolatunkról.
Istenem, mekkora fasz.
– Meg kell értened, hogy tudtam, előbb-utóbb idejön, és tudtam, hogy
meg fogom neki mondani, hogy nem akarok vele lenni. De azt is tudtam,
hogy nem fogja elfogadni, csak a szemtől szembeni elutasítást és úgy
éreztem, hogy végeredményben tartozom neki egy vacsorával, hogy
átbeszélhessünk mindent. Úgy értem, évekig randiztunk…
– Évekig csalt téged – dörmögtem.
Rám pillantott. A pillantása nem volt kellemes.
– Mindenesetre – folytatta, és a hangjában nyugtalanság csendült. –
Beleegyeztem, hogy elmenjünk a városból és együtt vacsorázzunk.
Olyan sokáig beszélgettünk, hogy elaludtam a hotelszobájában.
Nem tetszett ez a rész.
Egyáltalán nem tetszett ez a rész.
– De, ahogy mondtam – folytatta – semmi nem történt. Reggelig
szundítottam a kanapéján, aztán a sofőrje hazahozott. Hozzád.
– Szóval akkor tudja, hogy befejezted vele? Elmegy?
Habozott.

– Igen?
– Ez egy kérdés? Szóval nem tudod biztosan?
Az szemeit továbbra is az útra szegezte.
– Amikor ma reggel eljöttem, azt mondta, teljesen megérti a döntésem.
Azt mondta, hogy nem akarja, hogy az akaratom ellenére vele legyek –
hogy számít neki, hogy érzek. Szóval visszalépett.
A férfira gondoltam, akivel tegnap találkoztam, azokra a jeges kék
szemekre és a számító hangjára. Nem olyan férfinak látszott, aki
visszalép. Azonban megtette, és inkább nézett ki olyannak, aki hazudik a
visszalépésről.
– Szóval a képek, amiket rólunk készített… ennyi erőt fektetett egy
lehetséges zsarolásba és egyszerűen csak feladja?
Beleharapott az ajkába, hátrapillantott a válla felett és újra sávot
váltott. Tetszett, ahogy vezetett – gyorsan, hozzáértőn, egy kevés
agresszióval, de soha nem veszélyesen.
– Nem tudom – mondta kicsit ügyefogyottan. – Eltökéltnek tűnt és igen
– nehéz elképzelni őt, hogy ennyi erőfeszítés után csak elmegy, de nem
hiszem, hogy hazudott volna.
– Én viszont igen – dörmögtem az orrom alatt.
Hallotta.
– Nézd, Sterling nem egy szent, de nem fair gonosznak titulálni, csak
mert ő az exem. Igen, tett rossz dolgokat, de ő nem valami pszichopata.
Ő csak egy elkényeztetett gyerek, akinek soha nem mondtak nemet. És
őszintén nem hiszem, hogy tenne valamit azokkal a képekkel.
Most megvédte? Úgy éreztem, hogy megvédte, és rám volt mérges
egy kicsit.
– Felajánlotta neked a fájlokat? Vagy hogy kitöröli őket?
– Micsoda? Nem. De…

– Akkor én azt hiszem, hogy egyáltalán nem megy sehova –
mondtam, és a tekintetem nem vettem le az ablakról, ahol a
félhomályban a mezők lassan eltűntek a város árnyékában. – Azt
mondta, amit hallani akartál, de ennyivel nem ért véget, Poppy. Addig
nem ér véget a számára, amíg meg nem kapja, amit akar. Az pedig te
vagy.
A kezét az enyémre csúsztatta, és egy percig sértődöttségemben azt
gondoltam, elhúzom, és nem fűzöm az ujjaim az övébe, részben, hogy
fájjon neki, részben, hogy megmutassam, nem értek egyet.
Istenem, akkora fasz voltam.
Amikor megragadtam a kezét, szorosan fogtam.
– Sajnálom – mondtam. – Én csak… olyan, mintha egy háromágú
szigony lebegne a szívem felett… Hogy talán elveszítelek téged vagy a
munkám – esetleg mindkettőt.
– Engem nem veszítesz el – bizonygatta, és rám pillantott. – És a
munkádat sem veszíted el. Hacsak nem akarod.
A fejem a hideg ablaküvegnek döntöttem. És itt voltunk… a döntésnél.
Fekete és fehér, nappal és éjszaka, egyik vagy másik. Poppy vagy Isten.
– Millie tudja – böktem ki.
Éreztem, ahogy a keze megfeszül az enyémen, és újra itt tartottunk,
annál a furcsa haragnál, mert miért lenne Millie – a klassz és megbízható
Millie – miért lenne kevésbé aggasztóbb, mint Sterling? De vettem egy
mély lélegzetet és aztán kifújtam. Nem engedtem, hogy ez az újabb
mozzanat újabb éket verjen közénk.
Nem engedhettem.
– Nem fogja senkinek sem elmondani – nyugtattam Poppyt. Aztán
elmondtam neki mi történt velem tegnap, és úgy döntöttem minden
egyes dolgot elmesélek neki, még a csúnya, hülye gondolataimat is,
mert tartoztam neki ezzel. Tartozni akartam neki ezzel. És őszintén, mi

vesztenivalóm volt? Egy hajszálnyira voltam attól, hogy mindent
elveszítsek. Ezzel az erővel pedig akár őszinte is lehettem.
Hallgatott, miközben elmondtam neki mindent Millie-ről, és Sterling
zsarolásáról, és hogy hogyan jöttem rá, hogy vele van, még mielőtt az
üzenetet megkaptam volna, és minden csúnya és féltékeny érzésemről,
ami jelenleg a mellkasomban kavargott, és amikor befejeztem,
összepréselte az ajkait egy vonalba, elrejtve a fogait, amiket annyira
nagyon szexinek találtam és az arcán nagyon komoly arckifejezés jelent
meg, ami valahogy nagyon vonzó volt.
– Tudom, hogy nem régóta ismerjük egymást – mondta. – De soha
nem kell amiatt aggódnod, hogy megcsallak. Nem fog megtörténni. Pont.
Nem lépek félre.
– Nem gondoltam… – Nehezen találtam a helyes szavakat. –
Ismerlek, az igazi éned, és tudom, hogy nem tennél semmi olyat, amivel
megbántanál. De azt is tudom, hogy Sterling sokkal több, mint exbarát a
számodra. Tudom, hogy van köztetek valami nagyon régóta, ami
hatással van rád, és azt hiszem ez az, ami miatt aggódom, nem holmi
karakterbeli gyengeség miatt.
– Nem számít, milyen történetünk van Sterlinggel. Soha nem csalnálak
meg. Nem olyan vagyok.
Reméltem, hogy igazat mond. Nagyon reméltem. De az eszembe
jutott, hogy soha nem lehetek biztos abban, hogy nem csal meg, semmi
biztosíték nem volt arra, hogy akit szeretsz nem bánt meg, és ha mégis
elárulnak, senkin nem kérhetsz számon semmit. Az, hogy szerettem, és
úgy döntöttem, hogy bízom benne Sterlinggel kapcsolatban sebezhetővé
tett.
De ő is sebezhető volt, mert olyan férfit szeretett, aki tulajdonképpen
nem

kínált

neki

szerelmet

kiegyenlítődtek a dolgok köztünk.

viszonzásként,

szóval

talán

ezzel

Hogy oldjam a hangulatot, azt mondtam:
– Azt hiszem, értem. Seannek és Aidennek még elnevezésük is van
arra, amilyen vagy; úgy hívják Monogám Gén.
– Monogám gén – ismételte meg. – Azt hiszem, van benne valami.
Hátradőltem. Kansas City városa tűnt fel, üveg és téglaépületek
nyújtóztak a levendula színű ég felé, alattuk pedig a folyó, mint egy
szürke kígyó kanyargott.
– Sokszor szoktak azzal viccelődni, hogy nekem Cölibátus génem van
– mondtam. – De mindezek után ebben nem vagyok biztos. – Utcai és
közlekedési lámpák fényei villantak fel a kocsiban, és Poppy ügyesen
manőverezett át a forgalmon a város szíve felé. – Talán nem cölibátus
gén – mondtam, sokkal inkább magának. – Talán csak mindig is rád
vártam.
Mély levegőt vett és hirtelen bekormányozta a kocsit egy két épület
között levő sikátorba. Mielőtt megkérdezhettem volna mit csinál, leparkolt
a kocsival és az ölembe csúszott, amitől a farkam érdeklődve életre kelt.
Az ajkai sürgetően találkoztak az enyémekkel, szenvedélyesen,
hatalmas étvággyal, és a kezei mindenhol ott voltak – a hajamban, a
mellkasomon, és türelmetlenül rángatta a farmerom.
– Szeretlek – lihegte újra és újra, és a bennem levő feszültség
elolvadt. – Szeretlek, szeretlek, szeretlek. És annyira sajnálok mindent.
Megtaláltam

a

fenekét

a

ruhája

alatt

és

megszorítottam,

becsúsztattam az ujjaim a combjai közé, hogy az ujjbegyeimet
átfuttassam a lába között, és a tangája máris nedves volt.
De mielőtt mélyebbre áshattam volna magam ebben az érdekes, új
kihívásban, visszahúzódott, és erősen lihegett.
– Nagy éjszaka áll előttünk, és nem akarom azzal tönkretenni, hogy
korán kezdjük – mondta egy mosollyal. – De fogalmad sincs róla mit tesz
velem, amikor ilyeneket mondasz.

– Minden szava igaz – suttogtam. – Olyan kibaszottul fontos vagy
nekem és én csak azt kívánom… – Szorosan magamhoz húztam, a
mellkasa az arcomnak nyomódott, a puncija a farmerom alatti
erekciómnak. – Csak azt kívánom mindig ilyen lett volna. Te és én.
Döntések nélkül. Problémák nélkül. Csak… mi.
Megcsókolta a fejem búbját.
– Nos, ha arra vágysz, hogy elmenekülj, a mai este tetszeni fog.

Először azt hittem, hogy Poppynak talán teljesen elment az esze, mert
ahelyett, hogy egy étterembe, egy moziba, vagy bármi randi helyhez
hasonlóba mentünk volna, befordult egy iroda mélygarázsába (és csak
azért tudtam, hogy iroda, mert a Business Brothers két felhőkarcolóval
odébb volt és Aiden randizott egy lánnyal, aki ott dolgozott).
Átmentünk az üveges előtéren a lifthez és Poppy elhúzott a biztonsági
ajtó előtt egy kártyát. Amikor kinyílt, a távolabbi lifthez vezetett, újra
lehúzta a kártyát és felsuhantunk a 30. emeletre.
Végül megkockáztattam, hogy megkérdezem:
– Hova megyünk?
Halványan elmosolyodott, azzal a fajta mosollyal, amitől nem tudom
levenni a szemem a szájáról.
– A munkahelyemre.
Szinte alig volt időm ezt feldolgozni, mielőtt beléptünk és Poppy
biccentett a nőnek a pultnál (aki testre szabott kosztümöt viselt, mintha
egy befektetési cégnél dolgozna és nem egy sztriptíz klubban). Poppy
belökte a füstüveg ajtókat és én követtem, aztán már bent is voltunk a

város legexluzívabb klubjában, a helyen, ami a Wall Streettel
ellentétben, magához csábította a mesteri Dartmouthot.
Falakat emeltek a tér szélén, elfedve az ablakokat, feltehetőleg, hogy
a villogó fények ne látszódjanak az éjszakában (és így a nappali fény
sem tud betörni a nappalok folyamán). De volt egy jókora rés a falak és
az ablakok között, ami azt jelentette, hogy bármelyik

vendég

odamehetett az italával, hogy megcsodálja a kilátást, ahogy jó pár férfi
tette éppen, néhányan mintha üzleti hívást bonyolítottak volna le,
miközben Poppy elvezetett közöttük.
Itt-ott a falak megszakadtak, így betekinthettem a főterembe. Kettő
vagy három nő táncolt egyedül egy üvegdobozban, néhányan a
tánctéren, és nekem ösztönösen elfordult a tekintetem az elém táruló női
testekről. Talán a szívemben még mindig pap voltam.
De akkor a szemem Poppy rövid tunikájára siklott, aminek az anyagán
keresztül láttam a feneke formáját.
Oké, rendben.
Átléptünk az egyik bejáraton, aztán Poppy bevezetett egy szobába.
– Mit csinálunk?
– A főnököm azt mondta bármikor használhatom ezt a szobát, amikor
csak akarom. És most használni akarom.
– Velem?
– Veled. Most pedig várj itt – mondta vigyorogva, aztán eltűnt és a
nehéz faajtót gyorsan becsukta.
Szóval ez egyike volt a privát szobáknak, amikről mesélt nekem,
olyan, amiben Sterlinggel baszott. Ettől a gondolattól a féltékenység,
most már ismerős érzése, még mélyebbre hatolt bennem, de aztán
eszembe jutott a kocsi, és a határozott szeretlekjei. Itt volt… velem. Nem
vele.

De a düh kígyója miért csúszkált még mindig a gyomromban?
Gyűlöltem magam ezért az érzésért, de nem tudtam kiűzni, nem tudtam
kizárni magamból. Beáramlott az ereimbe, az ujjbegyeimet csiklandozta
arra ösztökélve, hogy… hogy micsoda? Hogy elfenekeljem, mert az
engedélyem nélkül töltött el időt az exével? Basszam addig, amíg eszét
nem veszti, amíg semmi mást nem ismer, csak a farkamat?
Istenem, olyan kibaszott maradi voltam.
Hogy elfoglaljam magam, körülnéztem. Soha nem voltam még sztriptíz
klubban korábban, de kétségkívül sokkal szebb volt, mint amit vártam.
Volt a szobában egy szék és egy kanapé, mind a kettő bőr (könnyen
tisztíthatók, gondoltam keserűen) és egy emelvény a szoba közepén,
ami elég széles volt rúdtánchoz és elég széles, hogy rúd nélkül
táncoljanak rajta.
A fények tompák voltak – kék és lila árnyalatai – és a zene hangos
volt, de nem annyira, hogy zavaró legyen. Azon a hangerőn szólt, ami
bebújik a bőröd alá egy gyors, határozott ütemmel, ahol aztán keveredik
a saját gondolataiddal és megemeli a pulzusod, az adrenalin szinted
pedig egy lassú, határozott szintre állítja.
Leültem a bőr kanapéra és előredőltem, a kezeimet néztem. Mit
keresek itt? Miért hozott ide? Az összes hely közül…
De akkor az ajtó kinyílt és semmi másra nem tudtam gondolni, csak
hogy a farkam belé nyomom, mert a picsába.
Egy parókát viselt, aminek kék vattacukor színe volt, a sminkje olyan
erőteljes, hogy csak azt láttam magam előtt, ahogy a feketével kihúzott
szemei felpillantanak rám, miközben a farkam szopja. És azonnal láttam
mit értett azon, amikor azt mondta, hogy a klub szeretett olyan lányokat
alkalmazni, akik fényűzően néznek ki. Mert miközben meg tudtam volna
baszni bármilyen fehérneműben, azt is tudtam, hogy a finoman hímzett
fehérnemű nem a megszokott sztriptíz ruha. Ahogy a selyem melltartó és

csipke bimbó takaró sem, amivel elfedte a mellbimbót – mindez pedig
halvány pezsgőszínben. Ugyanilyen pezsgő színű szalag volt a nyakába
kötve, mint egy nyakkendő, és én ki akartam csomagolni, mint egy
ajándékot, ott és azonnal. Mindig fantasztikusan nézett ki – ruhában és
meztelenül – de most átváltozott, egy olyan Poppyvá, akit még a
legintimebb pillanatainkban sem láttam.
Felém

lépdelt,

éppen

olyan

elegánsan

a

tizenöt

centis

magassarkújában, mintha csak balettcipőket viselne, és kinyújtotta a
kezét.
– A pénztárcád.
Zavartam kivettem (a hirtelen nagyon szűk) farmeromból, és
átnyújtottam neki. Kivett egy köteg ropogós ötvenest és százast a
melltartójából és szépen beletette a pénztárcámba, aztán visszaadta
nekem.
– Játszani akarok – mondta.
– Oké – mondtam, kiszáradt szájjal. – Játsszunk.
Megnyalta az ajkait, és feltűnt, hogy nem én voltam az egyetlen, aki
kibaszottul beindult.
– Te csak egy kliens vagy, én pedig csak egy táncos, oké?
– Oké – visszhangoztam.
– Ugye tudod, hogy vannak bizonyos szabályok a privát szobákban?
Megráztam a fejem, és képtelen voltam levenni a szemem róla, a
drága fehérneműjéről, a nyaka köré kötött selyem nyakkendőről, ami
olyan könnyen változhat át pórázzá.
– Nos, először is fizetned kell nekem, amiért itt vagyok. – Majd a kezeit
a csípőjére tette, és olyan türelmetlennek és olyan szexinek nézett ki,
hogy bármilyen filozófiai ellenvetései is voltak Jó Fiú Tylernek, ez ellen a
lealacsonyító helyzet ellen – amiatt, hogy először is egy sztriptíz klubban
vagyunk –, azok eltűntek. És a pillanatban, amikor a bankjegyeket a

kezébe tettem a levegő azonnal megváltozott. A játék eltűnt és ez volt a
valóságunk – nem számított, hogy szerettük egymást, hogy ez még csak
nem is az én pénzem volt – fizettem neki, ő elvette és most ott állt a
színpadon, egyik kezével a rúdon, a szemei rajtam.
Elkezdett táncolni, és én hátradőltem, meg akartam jegyezni minden
egyes részletét ennek, ahogy a lábait a rúd köré fonta, miközben
mozgott, ahogy a kék haja a vállait súrolta, ahogy az izmok a kezében és
a vállában nyúltak és feszültek.
A tompa fény, a hangos zene, és az előttem álló ismeretlen
szexualitás… mindegyike keveredett a forró lánggal a szemében, mintha
engem akarna, kimondottan engem, és azonnal – most megértettem
miért ajánlott Heródes bármit, amit csak kért Salome, miután táncolt
neki. Volt valami annyira gyönyörűséges a közöttünk feszülő erőben; azt
feltételeztem, hogy az irányítást és a méltóságom ebben a helyzetben a
kezemben tartom, de tulajdonképpen az ellenkezője volt igaz. Magával
ragadott, a rabszolgájává tett, mígnem mindent fel akartam neki ajánlani,
nem csak a pénzt, amit a pénztárcámba tett, hanem a házam, az életem,
a lelkem.
Poppy és az ő hét fátyol tánca.
Aztán előrehajolt, én majd megőrültem a ténytől, hogy a feneke
előttem, és a középpontban volt, hogy láttam a redői árnyékát az
anyagon át, és bármire megesküdtem volna, ha megsimogathattam
volna ott.
Helyzetet változtattam, próbáltam több helyet csinálni magamnak a
nadrágomban, de hiábavaló volt. Aztán egyszerre csak előttem termett,
a kezei a térdeimen, és olyan szélesre tárta őket, hogy közéjük tudjon
lépni. Megfordult, így a feneke az arcom elé került, olyan közel, hogy ki
tudtam venni a különböző hímzett virágokat a fehérneműjén, és
átfuttattam rajtuk a kezem.

Elkapta a kezem.
– Sokkal többet kell fizetned azért, hogy megérinthess – dorombolta,
és én követtem Heródes útját a spirituális kárhozat felé, mert semmilyen
ár nem volt túl magas ezért.
Kérdés nélkül átnyújtottam a pénzt, amit a melltartójába tett. Aztán a
kezeim a csípőjére tette és onnan az ágyékára csúsztatta, aztán a
melleihez. Játszottam egy kicsit a bimbótakarókkal, és egyszerre
szerettem és gyűlöltem az ismeretlen érzést, hogy a mellbimbóit elfedte
előlem.
Beleült az ölembe, a fenekét az erekciómnak nyomta és a fejét a
vállamra fektettem, miközben én a melleit simogattam. Az orrommal
végigsimítottam a nyakán.
– Le merem fogadni ezt minden pasival megcsinálod, aki idejön.
– Csak veled – mondta bársonyos hangon, miközben nekem
dörgölőzött, és az érzéstől, ahogy a farkamnak nyomta magát, halkan
felnyögtem. Megfordult, és így szétvetett lábakkal ült rajtam.
– Tudod – mondta ugyanazon a mély, játékos hangján – soha nem
engedem a fiúknak, hogy ezt tegyék, de ha akarod, neked megengedem,
hogy megnézd a puncim.
Igen, kérlek.
– Szeretném látni. – Nagyon büszke voltam, hogy nem úgy
vinnyogtam, mint egy tini fiú.
Kinyújtotta a kezét, és én újra elővettem a pénztárcám. Ez is a játék
része volt; különben soha nem engedhetném meg ezt a papi
fizetésemből.
Miután kifizettem, az emelvényre ment, szélesre tárta a lábait, és
félrehúzta a bugyiját, hogy megmutassa, amit látni akarok. Nedves volt
és csalogatóan rózsaszín a szoba halványkékes fényében – abban a

színben, amit a reneszánsz festőknek a menny megfestésére kellett
volna használniuk.
Meghipnotizálva bámultam, miközben a kezét lassan a nyakától
lecsúsztatta, el a mellei mellett a szeméremcsontja lágy domborulatáig.
Nagy, könnyed köröket rajzolt a puncijára, laza spirált az alhasára és a
belső combjára, egyre közelebb és közelebb, és amikor végre elérte a
csiklóját, remegve fújtam ki a levegőt, amiről eddig nem is tudtam, hogy
bent tartottam.
Ő is felsóhajtott a saját érintésére, a csípője előre-hátra mozgott a
kezében, mintha akaratlanul is meg akarná dugni a levegőt, és én
kezdtem elveszíteni mindennel a kapcsolatot, ami nem a puncija volt.
Hát nem tudta, hogy én megtölthetem? Nem tudta, hogy csak azzal,
hogy beenged, nagyon jó érzéseket kelthetek benne?
Felálltam és az emelvényhez sétáltam. A szemeink találkoztak és
fogva tartottam a tekintetét, miközben a kezeim a térdétől felcsúsztattam
a belső combján, és a hüvelykujjam csalogatóan közel került a
puncijához. Újra megcsináltam, ezúttal közelebb merészkedtem, azon
gondolkozva, hogy hagyja-e, hogy a vágya felülírja a pénz szabta
határokat. A hüvelykujjam a redőihez ért, és megborzongott, ahogy én is,
mert szent szar, nedves volt. Annyira nedves, hogy tudtam, mindenféle
ellenállás nélkül belé tudnám nyomni a farkam.
– Belém akarod dugni az ujjaid? – kérdezte.
Bólintottam, és a hüvelykujjammal szétválasztottam a redőit, és azt a
finom, rózsaszín húst félretoltam, így feltárult a bejárata, ami ujjakért
vagy egy farokért könyörgött.
– Fizetned kell érte – mondta pajkosan, és a kezét az enyémre tette.
– Keményen alkuszol – lihegtem. A kemény volt a jó szó arra, ahogy
éreztem magam. Három másodpercre voltam attól, hogy kizipzárazzam

a farmerom, és a saját kezembe vegyen a helyzetet (mintha tehettem
volna).
Megtaláltam a bankjegyet, hosszában kettéhajtottam, így könnyebben
el tudta tenni, de ez alkalommal nem az ujjaival vette el, hanem a
szájával, az ajkai súrolták az ujjaim, és annyira megalázó volt, olyan
csodálatosan megalázó, hogy a bennem levő Heródes ujjongott a
trónján, el volt ragadtatva a királyi örömtől, hogy azt a pénzt a fogai közt
látja, és a tudattól, hogy most már az enyém volt a puncija, amit
megérinthettem, ahogy akartam.
Feltérdelt, mintha felállna, de meg akartam kapni, amiért fizettem, és
most azonnal. A dereka köré fontam az egyik kezem és egy hirtelen
mozdulattal lerántottam és belédugtam két ujjam, amik csak rá vártak.
Felkiáltott, én komoran elmosolyodtam és azt terveztem, hogy teljesen
kihasználom az adott szolgáltatást. A kezemmel a dereka körül még
jobban lenyomtam, így a puncija a kezemnek nyomódott (ami abban a
pillanatban éppen az emelvénynek csapódott, de nem érdekelt), és így
az érzékeny első része folyamatosan a tenyeremnek nyomódott. Az
ujjaim begörbítettem, és megtaláltam a puha pontot, ami át fogja
billenteni.
Miközben mozgattam az ujjaim azt dörmögtem a fülébe:
– Ha elélvezel, akkor neked kell fizetned nekem?
Nevetett, de a nevetése azonnal nyögéssé változott, amikor
keményebben nyomtam a kezemhez. Egy kicsit a szeméremcsontjánál
és a finom bőrnél az ágyékánál, a nedvessége beborította a kezem és
azt a selyem nyakkendőt a nyakában elkezdtem a csukóm köré tekerni,
aztán egy éles hang kíséretében elélvezett, finoman nekem feszült,
miközben

erősen

tartottam,
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dolgoztam

kihajtottam belőle az orgazmusa utolsó cseppjét is.
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Amikor véget ért, a teste ellazult, de én közel sem voltam nyugodt.
Kicsúsztattam a kezem alóla és az ujjaim az ajkai közé dugtam, hogy
lenyalja róla a saját ízét, a másik kezemmel pedig kigomboltam a
farmerom.
Poppy lepillantott, aztán fel az arcomra.
– Azt akarod, hogy a számba vegyem? – kérdezte, és rám nézett a
szempillái alól, úgy, hogy teljesen kibaszottul elment tőle az eszem.
Megfogtam néhány bankjegyet és én magam dugtam a melltartójába.
Aztán a kezembe fogtam a selyem nyakkendőt és lassan kioldottam,
lemeztelenítettem azt a csinos nyakat, hogy megnyaljam, miközben
átcsúsztattam a kezemen a selymet – tiszteletteljesen, mintha a stólám
vagy a cingulust tartanám.
Hátraléptem és az egyik végét a nyaka köré kötöttem, egy biztos
csomóval – azzal a fajtával, amit miatt nem kell aggódnom, hogy
megfeszül a nyaka körül, ha erősen rántom meg.
A póráz biztonságos volt, a másik végét a kezemre tekertem és
próbaképpen megrántottam. Egy kicsit megrándult, meglepett hangot
adott ki, de a pupillái kitágultak és a pulzusa lüktetett a nyakában, ezért
úgy éreztem meg szabad újra rántanom, hogy arra kényszerítsem, hogy
óvatosan lecsússzon az emelvényről. A székbe ültem és arra
kényszerítettem, hogy hozzám csússzon, és miközben ezt tette, a melleit
bámultam, ahogy hintáznak.
Amikor végre a térdeim között volt, felrántottam, talán egy kicsit
keményebben, mint kellett volna, de ekkor már szinte az eszem
vesztettem a vágytól, elvesztem a bennem levő ősembertől és a belső
Heródesemtől, akik csak annyit akartak, hogy az a csinos vörös száj a
farkam körül legyen, kibaszottul azonnal.
Az ujjait a fekete boxerem derekába akasztotta, lehúzta, és a farkam
végre kiszabadult, és ott meredezett a zipzáram V nyílásánál.

Feltekertem a pórázt a kezemre, amíg az újra nem feszült, aztán a fejét
a farkamhoz húztam, de nem nyitotta ki azonnal a száját, azok a vörös
ajkak zárva maradtak. Egy apró mosoly játszott a szája sarkában,
ellenszegülés csillant a szemeiben és eszembe jutott, amikor hetekkel
ezelőtt a konyhapultomnál arra kért, hogy lopjak tőle csókot – nem, nem
azt kérte, hogy lopjak csókot… Azt akarta, hogy kikényszerítsem.
Szóval még feszesebbre húztam a pórázt és megrántottam, így a
szája most a farkam aljához nyomódott, és teljesen megőrjített, amikor
megéreztem a leheletét a bőrömön.
Játszd a játékot, Tyler.
– Fizettem, hogy leszopj – sziszegtem. – Magadtól megteszed, vagy
kényszeríthetlek rá. Ha ezt mégsem akarod, jobb, ha minél előbb
kinyitod azt a csinos kis szád és csinálod a kibaszott munkád.
Libabőrös lett, és nem kerülte el a figyelmem, ahogy megpróbálta a
combjait összedörzsölni. Türelmetlenül az ajkai közé dugtam az ujjam és
kényszerítettem, hogy kinyissa.
– Vegyél a szádba – utasítottam –vagy pokolian megbánod.
Szintre azonnal észrevettem, ahogy érdeklődés csillant a szemeiben
az ötletre; pokolian meg akarta bánni, de azt gondoltam, hogy le is akart
szopni, mert végül az édes ajkait hozzáérintette a farkam végéhez és –
akkor találkozott a tekintetünk – végigcsúsztatta a száját rajtam, a nyelve
sima volt és szinte égette a farkam.
Szorosan tartottam a kezemmel a pórázt, hátradőltem, miközben
néztem a show-t, néztem, ahogy a mellei mozognak, miközben rajtam
dolgozik, néztem azokat a mogyoró szemeket, ahogy rám pillantanak
egy olyan nézéssel, amiktől évekig kemény leszek a zuhany alatt, hogy
elélvezhessek. Azok az ajkak bámulatos vörös glóriát fontak a farkam
köré… az egyetlen glória volt, amit valaha újra akartam, az erkölcstelen
vágy és ördögi gyönyör karikája.

Fel és lemozgott, néha megmozgatta a nyelvét, néha izgató, széles
vonalban futtatta végig a farkamon. Előretoltam magam, eltaláltam a
torka hátulját – láthatóan elvesztettem a maradék türelmem is –
megragadtam a tarkójánál, és nem engedtem, hogy elhúzódjon. Mind a
két kezemmel fogtam a fejét, és hosszú másodpercekig így pumpáltam,
megbasztam a torkát, mintha a punciját basznám – keményen és
mentegetőzés nélkül, és megérdemelte, mert ilyen arcátlanul és
szégyentelenül gyötört.
– Tetszik? – kérdeztem. Óvatosan vette a levegőt az orrán keresztül,
és nem tudott beszélni, így én tettem meg helyette. – Tudom, hogy
tetszik. Tetszik, amikor a fizető vendég durván megjutalmaz. Nedves
leszel tőle, ha úgy kezelnek, mint egy kurvát, nem igaz?
Kiadott egy hangot, ami lehetett igen vagy nem, vagy egyszerűen a
színtiszta gyönyör. Bármi is volt, amikor meghallottam, a gyomrom
összeszorult és a kezeim a hajába fúrtam, a golyóim pedig megfeszültek
az érzéstől, hogy kiengedjem. De nem akartam a szájába élvezni.
– Elég lesz – utasítottam, és meghúztam a pórázt. Engedelmeskedett,
kiengedett a szájából, elmosódott szemekkel és az egyik legnagyobb
mosollyal az arcán, amit valaha láttam.
A pórázt használtam, hogy az arcát az arcomhoz húzzam, miközben
közel hajoltam hozzá.
– Mennyi, hogy megbaszhassalak?
A mosolya egy sötétebb arckifejezésbe váltott, egy arckifejezésbe, ami
mindent megígért nekem, amit akartam.
– Mi... mi nem tehetjük meg – mondta alig hallhatóan.
– Nem érdekel – dörmögtem. – Meg akarlak baszni. Mennyi?
– Amid még maradt – mondta, és dacosan felemelte a szemöldökét.
Én némán teljesítettem a kérését. Elővettem a tárcám és a maradék

pénzt – körülbelül $700 (a picsába, Poppynak jó sok pénze volt) –, és a
pénzt a levegőbe dobtam. Lassan szállingóztak le a földre.
– Szedd fel őket a száddal.
– Nem.
– Nem? – Rántottam a pórázon, éppen csak annyira, hogy
emlékeztessem, hogy ott volt. – Azt akarom, amiért fizettem. Most.
Pedig. Vedd. Fel. Őket.
Tudtam melyik pillanatban adta meg magát a vállai tartásából, de
amikor elkezdett lehajolni, hogy a hozzá legközelebbi bankjegyet
felvegye, a cipőmmel a pénzre léptem.
– Bugyit le.
Az alsó ajkát a fogai közé vette és nem tudom hogyan nézhetett ki az
arcom, de bármilyen arckifejezés is volt rajta arra ösztönözte, hogy ne
akarjon próbára tenni. Felállt, a hüvelykujját a bugyija alá csúsztatta és
letolta, és amikor kilépett belőle először az egyik, majd a másik arany
sarkút vette le.
Előrehajolt és elkezdte összeszedni a pénzt.
Eközben lazán fogtam a pórázt, letekertem, így elég laza volt,
megnyaltam az ajkaim a lába közötti duzzadt tökéletességet látva.
Amikor hazamegyünk, el akarom kényeztetni a számmal, és azt akarom,
hogy elélvezzen a nyelvemtől újra és újra. Megérdemelte, az én kis
báránykám, mert ilyen messzire ment miattam, kitalálta ezt a kis játékot,
ahol én csak nyerek és nyerek. Igen, ezek után meg fogom jutalmazni.
De most éppen…
Mögé térdeltem, és mert a zene olyan hangos volt, nem hiszem, hogy
hallott. Teljesen lehajolt, az arca a földön volt, a feneke magasan a
levegőben, és én megfogtam a farkam és egy durva mozdulattal
beletoltam, teljesen, és miközben ezt csináltam keményen az egyik
farpofájára csaptam.

Felsikított – boldogan –, és ez éppen elég volt, hogy legyőzzem a
lelkiismeretem, miközben sokkal keményebben basztam, mint egy
úriember tette volna, nem feltétlenül gyorsan, csak keményen és
alaposan, azzal a fajta alapossággal, amitől a lábujjai begörbültek, és
amitől a golyóim a csiklójának csapódtak.
És akkor a kígyó újra belém mart, az a mérges, keserű kígyó,
miközben eszembe jutott, hogy nem én voltam az első férfi, aki ezt tette
itt Poppyval, hogy már megbaszták itt így, pontosan ezen a helyen és
aztán a dühtől viszketni kezdett a tenyerem és tekeregni kezdett a
medencémben.
Meg akartam büntetni. Bántani akartam úgy, ahogy ő bántott engem
azzal, hogy gondoskodni akartam róla, de ahelyett, hogy bántottam
volna, kihúzódtam belőle és felálltam. A farkam nedves és olyan kemény
volt, mint a kibaszott acél, lüktetett a vágytól, hogy megbasszam azt a
puncit, ami még mindig a magasban volt, és felkínálta magát nekem.
Nem akartam Heródes lenni. Nem igazán.
Leültem a székbe.
– Gyere ide. – A farkam felé intettem a fejemmel, így tudta, hogy mit
akarok, és nem vesztegette az időt, az ölembe mászott, és felnyársalta
magát, elmerültem a szűk, forró puncijában, a melleivel pontosan az
arcomban.
És most, hogy láttam az arcát nem tudtam durva lenni, és bevallottam:
– Nem tudom így megtenni. Azt akarom olyankor…
De nem jöttek ki a szavak. Túlságosan is borzalmasak voltak. Helyette
eltemettem az arcom a melleiben, amiknek levendula és a melltartójának
pedig tisztaság illata volt
Megragadta a hajam, és hátra húzta a fejem.
– Bántani akarsz?

Lecsuktam a szemeim. Nem tudtam rá nézni. Gyűlölnie kellett volna,
de még mindig engem baszott, és előre-hátra mozgott, ahogy a nők
szokták, ahelyett, hogy fel-le, a farkamat használta, hogy elvegye, amit
akar, mintha a többi részem lényegtelen lenne.
Istenem, ez nagyon izgató volt.
– Olyan sokat vártam a mai naptól – mondta. – Ezért jöttünk ide.
A szemeim kipattantak.
– Micsoda?
– Te férfi vagy, Tyler. Nem számít, hogy mit mondok, vagy hogy te mit
választasz, miben hiszel… mindig is benned lesz egy neandervölgyi, aki
igényt tart rám. Hogy megszelídíthessen, ha szükséges, és azt
gondoltam, hogy itt… – Lelassította a mozgását, és most először tűnt
bizonytalannak. – Azt gondoltam, ha ezt játsszuk, sokkal könnyebb lesz
a számodra, hogy kiengedd. Hogy kielégítsd azt a részed, amiről nem
akarsz tudomást venni. Azt a részed, amit rejtegetsz. Mert sokkal
nagyobb az a részed, mint gondolod.
Mintha csak igazolni akarná az állítását, végigkarmolta a körmeivel a
hasam – keményen – és a kezem olyan gyorsan csapott a fenekére,
hogy még én magam sem tudtam mit teszek. Kicsit felnyögött és
megrándult rajtam.
– Látod? Szükséged van erre. És nekem is. Minden egyes helyre
elviszlek, ahol valaha jártam, és hagyom, hogy megbassz, így újra
írhatod a történetem a te történeteddel, ha akarod – ígérte. – Hadd
adjam ezt neked.
Meglepetten néztem rá. Hálásan. Annyira okos volt és adakozó, és
természetesen nekem nem kellett a jólétével foglalkoznom. Mint mindig,
most is mind a kettőnket irányította, amikor átadta nekem az irányítást.
– Nem tudom, mit mondjak – ismertem be.
– Mondj igent. Mondd, hogy befejezed a játékot.

Nem volt igazam. Most éppen nem Salome volt. Esther volt, a testét
használta, hogy megmentse a királyságát – a mi kettőnk királyságát.
Hogyan játszhattam volna el, hogy birtokolni akarom tudva mindezt?
Tudva, hogy milyen nagylelkű és bártor volt?
– Nem érzem helyesnek, hogy így bánjak veled… hogy úgy
birtokoljalak, mintha a tulajdonom lennél. És ami sokkal fontosabb, nem
akarlak bántani.
– Azt akarom, hogy úgy kezelj, mintha a tulajdonod lennék – mondta,
és a fülemhez hajolt. A helyzetváltoztatástól a puncija nekinyomódott a
farkamnak és én nagy levegőt vettem. – És ha fájdalmat okozol, szólok.
Bízol bennem, hogy nemet mondok, és én bízom benned, hogy
megállsz, ha arra kérlek. Jól hangzik?
Picsába, nagyon is jól hangzott. Túlságosan is jól hangzott, ha őszinte
akartam lenni, de aztán újra ott volt, az én Poppym, a nő, akit mintha
Isten csak nekem teremtett volna. És talán így is volt.
Úgy döntöttem bízom benne. Bízom Istenben.
Összeszedtem a gondolataim, megragadtam a combjait és felálltam, a
medencéjét szorosan az enyémnek nyomtam, miközben a kanapéhoz
léptem vele. Megcsókoltam – finoman és forrón – emlékeztetve, hogy
mennyire szeretem, mielőtt a kegyetlen énem átveszi felettem az
uralmat, ami azonnal le is győzött, ahogy az ajkaink elváltak. Letettem
Poppyt és átfordítottam a kanapé karfáján, így a feneke magasabban
volt, mint a feje, aztán a farkam fejét a bejáratához tettem.
– Szorítsd össze a lábaid – utasítottam. – Szorosabbra.
Engedelmeskedett, és én egy nyögés kíséretében elmerültem benne.
– Ilyen szorosra – irányítottam. – Már így is annyira jó voltál.
Újra belé hatoltam, keményen ahhoz, hogy a lábai elmozduljanak a
földről, és ugyanígy folytattam, a gyönyörű segge megtöltötte a kezeim

és a tükörsima puncija a farkam körül feszült, ő pedig nyögött, miközben
a puncija a kanapé kemény karjának feszült.
És ebben a pillanatban az ő Esther féle szerelme kettőnkért és a
jövőért olyan tiszavirág életű volt, mintha nem létezett volna, úgy hatott
rám, mintha semmi bűnös nem lenne ebben. Ez volt a szerelem, ez volt
a keresztáldozat, az ellentéte a bűnnek, és talán el voltam baszva,
amiért úgy éreztem, mintha Isten itt lett volna velünk ebben a hátsó
szobában ebben a sztriptíz klubban, de mégis így éreztem, mintha Ő
lenne a tanúja ennek a pillanatnak, ahol Poppy megnyitotta magát a
legrosszabb énemnek és eltűntette volna a szerelmével, mint ahogy
Isten teszi ezt nekünk, bűnösöknek, a nap minden egyes pillanatában.
Az az érzés, amit Poppy és én éreztünk a templomban, a lét és ígéret
isteni érzése, most is itt volt, amitől összeszorult a mellkasom és a fejem
pedig kóválygott, és újra úgy éreztem magam, mint a vőlegény, a férfi,
aki széjjel kürtöli az örömét a barátainak és a családjának, hogy ők is
hallják, és ez a szoba volt a mi hüpénk, a mi egyesülésünk sátra, a
testünk visszhangozta csatlakozásunkat Istenhez, aki a halhatatlan
lelkünket már összekovácsolta.
Hogyhogy nem volt ez házasság? Hogyan nem volt ez sokkal erősebb
és sokkal bizalmasabb, mind a ketten meztelenül, egymásban Isten
jelenlétében? Végeredményben ez jegyesség, ígéret és eskü volt.
Megütöttem a jegyesem, azt kívánva, hogy a kiáltásait bár
megihatnám, mint a Scotchot és bár megehetném a nyögéseit utána.
Keményen basztam, megmarkoltam a kék haját a finom vonalú válla
felett, amik a tökéletes csípőjében és fenekében folytatódtak. A nedves
puncija szorított, és rózsaszín segglyuka – mind az enyémek voltak. Én
voltam a tulajdonosa mindennek, amit láttam – nem, én uralkodtam
mindenen, amit láttam, és én ütöttem és karmoltam és a farkammal újra
és újra beledöftem, amíg végre, végre kiadta azt a hangot, ami félig

nyögés, félig jajgatás, és lüktetett körülöttem, a kezei a bőrt
markolászták miközben teljesen elvesztette a kapcsolatot mindennel, de
a teste válaszolt nekem.
Én is teljesen elvesztem – ebben a pillanatban, ahol újra írtam a
történelmet, az ő testének a történelmét –, ahol mostantól ez a szoba
hozzám tartozik és az orgazmus is, amit én adtam neki. Itt tettem az
enyémmé és már nem egy másik férfié, itt tettem jegyességi fogadalmat
a szívemben, és az, hogy az enyém volt, az kényszerítette őt térdre. Azt
akartam, hogy tanúja legyen az orgazmusomnak, azt akartam, hogy
lássa, mit adott nekem.
A pórázzal az egyik kezemben, a másikban a durva szorítással és a
kegyetlen nyomással a farkamon, a nedvességet használtam, amit
rajtam hagyott, és csak pár durva rántásra volt szükségem mielőtt
beborítottam volna az ondómmal a várakozó ajkait, a hattyú nyakát, a
hosszú szempilláit.
Kidugta a rózsaszín nyelve hegyét és lenyalta az alsó ajkán levő
cseppeket, aztán lágy és boldog pillantással nézett rám, amitől újra a
kulcscsontjára lövelltem.
Egy ideig mind a ketten erősen ziláltunk, a vágy még érződött mindig a
levegőben, és már csak az maradt: a feszültség, a keserűség és a düh
korábbról mind eltűntek. Működött – Poppy játéka működött. Elégettem a
féltékenységet és az ősi ösztönöket, és ideiglenesen mást is elégettem.
Talán a bűnösségem, vagy a bűnösség érzését. Valami megváltozott,
mint azokban a pillanatokban az oltárnál, ahol a vonal a szent és a
meggyalázott között teljesen elhalványult, és csak azt éreztem, hogy
részese voltam valami felségesnek, csak nekinyomtam a meztelen
kezeim az irgalom székének, amit beborított a tömjén és az izzadtság.
Előtte térdeltem és kibontottam a selyem pórázt, és az anyaggal
óvatosan letöröltem orgazmusom nyomait az arcáról.

– Játék vége – mondtam finoman, és az orrom hegyét végigfuttattam
az állkapcsán.
– Mit gondolsz, ki nyert? – dörmögte.
A karjaimba vettem, és magamhoz húztam, megcsókoltam a feje
tetejét.
– Még kérdezed? Te, báránykám. – Az ölembe fészkelte magát, és én
előre-hátra ringattam, az én drágaságom, az én édes nőm. – Mindig te.

Huszonegyedik
fejezet
Fordította: Mazikeen

Miközben hazafelé tartottunk, és az őszi este az autónak feszült, a
tekintetem Poppy profilján pihentettem, amit megvilágítottak a műszerfal
fényei, és sziluettként rajzolódott ki a kinti bársonyos éjszaka háttere
előtt.
Ami a klubban történt… az mocskos volt, katartikus és felvillanyozó,
habár nem tudtam megfogalmazni magamnak, hogy pontosan miért. A
válasz a nyelvem hegyén volt, átsejlett a fátylon, amit épp csak
súrolhattam gondolataim ujjhegyével, majd ahogy elhagytuk a várost, és
kiértünk vidékre, feladtam a próbálkozást, és hagytam magam
elbolondítani az én Eszterem, az én királynőm felségességével.
Azt akartam, hogy a menyasszonyom legyen.
Azt akartam, hogy a menyasszonyom legyen.
A gondolat az acél tisztaságával jött, biztos és igaz volt, ami többé már
nem olyasmi, amit a szex és Isten pillanatában éreztem, hanem amit
józanul és nyugodtan éltem át. Szerettem Poppyt. Feleségül akartam
venni.
Aztán a fátyol lehullott, és megértettem. Megértettem, amit Isten
próbált nekem elmondani, ebben az elmúlt két hónapban. Megértettem,
miért hívták az egyházat Krisztus jegyesének, megértettem, miért volt az
Énekek Éneke a Bibliában, megértettem, hogy a Jelenések Könyve miért
hasonlítja a világ megváltását egy menyegzőhöz.

Miért éreztem valaha is úgy, hogy a választás Poppy és Isten közt
volt? Sosem volt így, sosem arról szólt, hogy vagy az egyik, vagy a
másik, mert Isten épp úgy ott lakozik a szexben és a házasságban, mint
ahogy ott van a cölibátusban és a szolgálatban is, és ugyanannyi
szentség lehet az életben, mint férj és apa, mint ami a papként töltött
életemben volt. Tán Áron nem volt házas? Dávid Király? Szent Péter?
Miért győztem meg magam arról, hogy az egyetlen módja annak, hogy
egy férfi hasznos lehessen Isten számára az, ha a klérusban van?
Poppy együtt dúdolt a rádióval, ami alig hallatszott át azon, ahogy a
Fiat tompán dübörgött az autópályán, én meg becsuktam a szemem, és
csak hallgattam, miközben imádkoztam.
Ez az akaratod számomra? Vagy a vágynak engedek? Talán végre
felismertem, hogy mi a terved az életemmel?
Az elmém csendesen, a testem pedig mozdulatlanul tartottam, arra
várva, hogy megrohanjon a bűntudat, vagy a dübörgő hangra a
mennyből, ami közöli velem, hogy átkozott vagyok. De nem volt semmi,
csak csend. Nem az az üres csend, amit ezelőtt az egész előtt éreztem,
mintha Isten magamra hagyott volna, hanem békés csend, mentes
minden bűntudattól és szégyentől, az a csendesség, mikor valaki
igazából Istennel van. Az az érzés volt, mint amikor Poppyval a
szentségtartó előtt voltam a szentélyben, az oltáron, ahogy végül a
magaménak nyilvánítottam őt.
És mikor később az ágyában voltunk, az arcommal a combjai közt,
Jeremiás 29. fejezete jutott eszembe, ami végül úgy emelkedett a
felszínre, mint a válasz az imáimra.

Vegyetek

magatoknak

feleségeket

és

szülessenek

fiaitok

és

leányaitok…6 Mert csak én tudom, mi a tervem, békességet és nem
romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek…7
Nem szóltam Poppynak a megvilágosodásomról. Miután újra és újra
elélvezett, inkább visszamentem a saját ágyamba, mert egyedül akartam
aludni ezzel az új tudattal, ezzel az új bizonyossággal.
És mikor kora reggel felébredtem, hogy felkészüljek a misére, a
bizonyosság még mindig ott volt, tisztán és súlytalanul ragyogott a
mellkasomban, és meghoztam a döntésemet.
Ez a szentmise lesz az utolsó, amit valaha mondok.

– És ha megbotránkoztat téged a te kezed, vágd le azt: jobb néked
csonkán bemenned az életre, mint két kézzel menned a gyehennára, a
megolthatatlan tűzre.8… És ha a te szemed botránkoztat meg téged,
vájd ki azt: jobb néked félszemmel bemenned az Isten országába, mint
két szemmel vettetned a tüzes gyehennára.9
Felnéztem az előttem álló gyülekezetemre, abban a szentélyben, ami
háromévnyi szakadatlan fáradozás és munka eredményeként miattam
volt tele. Újra lenéztem a misekönyvre, és folytattam a mára kiválasztott
evangélium felolvasását.
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Jeremiás 29:6

7

Jeremiás 29:11

8
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– Jó a só: de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen
bennetek só, és legyetek békében egymással.10 – Levegőt vettem. – Ez
az Isten Igéje!
– Dicsőség neked, Urunk, Jézus Krisztus – szavalta a gyülekezet,
majd leültek. Megpillantottam Poppyt a hátsó sor közelében ülni, egy
mentazöld vászonruhában, ami jól illett hozzá, és egy széles bőr öv
osztott ketté. A nap átsütött az ablakokon, tökéletesen keretbe foglalva
őt, mintha Isten emlékeztetett volna a döntésemre, és hogy miért is
csinálom ezt.
Hagytam magamat még egy szívverésnyit tovább bámulni az én
báránykámat azokban a ragyogó mozaikszerű fénysugarakban, majd
előrehajoltam és megcsókoltam a szöveget, amit az imént olvastam,
elmormolva egy csendes imát, amit ezen a ponton kellett imádkoznom,
és egy másik némát, bátorságot kérve. Finoman becsuktam a
misekönyvet,

majd

elővettem

a

telefonom,

a

szentbeszédem

jegyzeteivel. Vonakodva megírtam egy olyan szónoklatot, amit ennek az
evangéliumnak az olvasása után várnál, önmagunk feláldozásának
természetéről, hogy elkerüljük a bűnt, az önmegtagadás és fegyelem
fontosságáról. Arról, hogy tartsuk magunkat jámboran az Úr munkája
számára.
A képmutatás érzése kísértett minden egyes szónál, amit leírtam,
képmutatás és szégyen, és ahogy most a jegyzetet bámultam, alig
tudtam visszaemlékezni arra az agóniára, amiben az azt író férfi volt, két
olyan választás közt őrlődve, amik végső soron tévesek voltak. Az előre
vezető út, most már tiszta volt. Csak meg kellett tennem az első lépést.

10

Márk 9:50

Megfordítottam a telefonom, így a kijelző lefelé volt, és felemeltem a
tekintetem azokra az emberekre, akik bíztak bennem, akik törődtek
velem, azokra az emberek, akik Krisztus élő testét alkották.
– Azzal töltöttem a hetet, hogy szentbeszédet írjak erről a szakaszról.
És mikor ma reggel felébredtem, úgy döntöttem, hogy az egészet a
kukába hajítom. – Megálltam. – Úgy értem, képletesen szólva. Mivel a
telefonomon van, és még én sem vagyok elég szent ahhoz, hogy
feladjam az iPhone-omat!
Az emberek kuncogtak, és a hang bátorsággal töltött el.
– Ezt a szakaszt gyakran használja úgy a papság, mint az elkárhozás
platformját, Jézus végső kinyilatkoztatását, miszerint fel kell hagynunk
bármely és egyben minden olyan dologgal, ami megkísért, nehogy
elveszítsük az esélyünket a megváltásra. És az én régi szentbeszédem
sem volt túl távol ettől az elképzeléstől. Hogy az önmegtagadás és a
csábítás folyamatos elkerülése a mennyekbe vezető út, az utunk a kicsi
és szűk kapuhoz.
Lepillantottam a pulpitus tetején nyugvó kezemre, az előttem lévő
misekönyvre.
– De aztán ráébredtem, hogy az ennek a prédikációnak a veszélye,
hogy talán egy olyan Isten képével sétáltok ki ebből az épületből ma, aki
kicsinyes és szűklátókörű isten – egy isten, aki olyan kicsi és keskeny,
mint maga a kapu. Rájöttem, hogy kisétálhattok innen és hiszitek –
valóban és igazán hiszitek –, hogy ha egyszer elbuktok, ha megbotlotok,
és úgy viselkedtek, mint a zavaros, hibás emberek, akik vagytok, akkor
Isten nem akar titeket.
A gyülekezet elhallgatott. Itt már a megszokott katolikus területeken
kívül jártam, és ők tisztában voltak ezzel, de nem féltem. Sőt, nagyobb
békességet éreztem a szentbeszéd átadása közben, mint eddig valaha.

– Márk evangéliumának Jézusa egy különös isten. Szűkszavú,
rejtélyes, kifürkészhetetlen. A tanításai ridegek és könyörtelenül
követelőek. Olyan dolgokról beszél, amiket vagy csodának, vagy
örültségnek tartanánk – új nyelveken beszélés, kígyók kézbevétele, vagy
a méregivás. És mégis, ő ugyanaz az isten, akivel Máté 22. részében
találkozunk, aki azt mondja nekünk, hogy a legfőbb parancsolat – az
egyetlen szabály, amit be kell tartanunk –, hogy szeressük Istent egész
szívünkkel, egész lelkünkkel és egész elménkkel, valamint úgy
szeressük felebarátainkat, mint önmagunkat.
– Szóval melyik Jézus az igazi? Melyik skatulyát kéne használnunk,
mikor

szembekerülünk

valamilyen

kihívással,

változással?

Összpontosítsunk minden gonosz kimetszésére, vagy fókuszáljunk a
növekvő szeretetre?
Kiléptem a pulpitus mögül, mert szükségem volt a mozgásra a beszéd
alatt, miközben végiggondoltam azt, hogy mit is akarok mondani.
– Úgy gondolom, a válasz az, hogy ahhoz, hogy igaz emberekként
élhessünk, kövessük Márk Evangéliumának útmutatását, de azzal a
kitétellel, hogy a tisztességes élet fogalmát újra kell definiálnunk saját
magunkra. Milyen a tisztességes élet? Egy élet, amiben szereted Istent,
és szereted felebarátodat. Jézus elmondja nekünk Szent János
evangéliumában, hogy hogyan kell szeretni – Nincsen senkiben nagyobb
szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.11 És Jézus meg
is mutatja nekünk azt a szeretetet, mikor a Saját életét adja. Értünk. A
barátaiért.
Felnéztem és Poppy tekintetével találkoztam, és semmit sem tehettem
az apró mosoly ellen, amire a szám húzódott. Még most is olyan
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gyönyörű volt, pedig a homloka ráncba szaladt, mintha aggódna, és az
alsó ajkát harapdálta.
– Isten nagyobb, mint a bűneink. Isten úgy akar téged, ahogy vagy –
botladozva, vétkezve, összezavarodva. Csak szeretetet kér tőlünk – az
Ő szeretetét, mások szeretetét, és önmagunk szeretetét. Arra kér, hogy
vegyük kezünkbe az életünket – nem arra, hogy úgy éljünk, mint az
aszkéták, megtagadva minden gyönyört és élvezetet, hanem hogy adjuk
Neki az életünket, így fokozhatja az örömünket és növelheti a
szeretetünket.
Kibámultam a hívők felfelé fordított arcára, az arckifejezésekből
olvasva, ami a töprengőtől kezdve az inspirálton át, egyenesen a
kételkedőig váltakozott.
De ez rendben volt – én fogom példázni számukra ezt a prédikációt.
Délután fel fogom hívni Bove Püspököt, és kezébe teszem a saját
életem. Távozom az egyháztól. Aztán megkeresem Poppyt, és
megkérem, hogy jöjjön hozzám.
Szeretettel eltelve fogom élni az életem, épp, ahogy Isten szánta.
– Nekünk,

katolikusoknak,

ez

nem

megy

könnyen.

Bizonyos

értelemben, könnyebb a bűnben és bűntudatban időzni, mint a
szeretetben és megbocsátásban – különösen a szeretetben és
megbocsátásban önmagunk számára. De ez az, amit nekünk ígértek, és
én személy szerint, nem fogom visszautasítani Isten ígéretét egy teljes,
szeretettel teli életre. Ti vissza fogjátok?
Visszaléptem a pulpitus mögé, és megkönnyebbülve fújtam ki a
levegőt. Elmondtam, amit el kellett mondanom.
És most itt volt az ideje, hogy kezembe vegyem az életem.

Huszonkettedik
fejezet
Fordította: Mazikeen

Tovább akartam lépni, fel akartam fedezni ezt az új életet, és baromira
most rögtön akartam kezdeni a felfedezését.
Addig el sem ért a tudatomig a teljes, komplex valósága annak, hogy
mit csinálok, míg ténylegesen tárcsázni nem kezdtem Bove Püspök
számát.
Cserbenhagyom a gyülekezetet – szükségük lesz egy helyettesítő
papra, míg találnak valakit, aki a Szent Margitban marad. Még rosszabb,
az elődöm távozását idézem fel. Igen, távozom, hogy megnősüljek, és
nem azért, mert letartóztatnak, de akkor is! Vajon ugyanolyan érzés lesz
a híveimnek?
Nincs több munka a bizottságokban és az egyezményekkel, sem
keresztes hadjárat a papság tisztaságáért. Nincs több munka, Lizzy
nevében, sem Lizzy helyett. Nincs több ifjúsági- és férfi csoport, sem
több palacsinta reggeli.
Valóban kész voltam mindezt feladni egy Poppyval leélt életért?
Most először, a válasz egy határozott igen volt. Mert nem igazán adok
fel mindent. Megtalálom a módját, hogy mint laikus is szolgáljak;
végezhetem Isten munkáját másként és más helyeken is.
Bove Püspök nem válaszolt a hívásra – még mindig kora délután volt,
és mise után még körül lehet véve a gyülekezetével. Egy részem tudta,
hogy várom kéne, hogy inkább személyesen kéne vele beszélnem,
mintsem hogy csak egy üzenetet hagyjak, de nem voltam képes várni,

még csak gondolni sem tudtam arra, hogy várjak; noha hosszabb
beszélgetést igényelne, mint csak ez a hangüzenet, de akkor is el
akartam indítani a folyamatot, még mielőtt Poppyhoz indulok. Úgy
akartam átmenni hozzá, mint szabad ember, aki képes arra, hogy
teljesen és fenntartás nélkül felajánlja a szívét.
Amint meghallottam a jelzést, beszélni kezdtem. Próbáltam az
üzenetet röviden és célratörően tartani, mert lehetetlen volt, hogy
mindent világosan elmagyarázzak anélkül, hogy részletezzem a bűneim
és a megtört fogadalmakat, és legalább azt, inkább tényleg nem
telefonüzenetben tenném.
Miután befejezem a harminc másodperces felmondásom, leraktam a
telefont, és egy percig csak a hálószobám falát bámultam. Megtettem.
Tényleg megtörténik!
Végeztem a papi léttel.

Nem volt gyűrűm, és az én fizetésemmel, nem is tudtam menni és venni
egyet, így kisétáltam a plébánia kertjébe, hogy szedjek egy csokor
kökörcsint, mind hófehér szirommal és koromfekete középpel, a szárakat
meg összekötöttem a Vasárnapi Iskola terméből származó fonallal. A
virágok anélkül voltak elegánsak, hogy feltűnőek lennének, pont mint ő,
és miközben átvágtam a parkon Poppy házához, csak bámultam rájuk, a
szívem a torkomban dobogott.
Mit mondhatnék? Hogy kéne mondanom? Le kéne ereszkednem fél
térdre, vagy az olyasmi, amit csak a filmekben csinálnak? Várnom kéne

addig, míg megengedhetek magamnak egy gyűrűt? Vagy legalább
addig, míg más is van a láthatáromon, mint csak a munkanélküliség?
Tudtam, hogy szeret engem, hogy jövőt akar velem, de mi van akkor,
ha túl gyorsan haladok? Mi van akkor, ha egy eksztatikus igen helyett,
egy nemet kapok? Vagy – szinte még rosszabb – egy nemtudomot?
Mély levegőt vettem. Egész biztos, hogy ez az, amivel minden férfinak
szembe kell néznie, mikor a lánykérésre készülnek. Csak arról van szó,
hogy sosem gondoltam, hogy egy lánykérés lesz a jövőmben, legalábbis
nem az utóbbi hat évben, így soha meg sem fontoltam, hogy hogyan
csinálnám, vagy azt, hogy mit kéne mondanom.
Kérlek, engedd, hogy igent mondjon – imádkoztam. Kérlek, kérlek,
kérlek.
Aztán megráztam a fejem és elmosolyodtam. Ez volt az a nő, akivel
múlt éjszaka együtt voltam, a mi saját chuppahnkban12, Istennel
körülvéve. Ez volt az a nő, aki az én személyes áldozásom volt a
templomoltáron. A nő, akit Isten nekem teremtett és hozzám vezetett…
miért voltak hát kétségeim? Szeret engem, én is szeretem őt, és
természetes, hogy igent fog mondani.
Túl későn ébredtem rá, hogy még mindig a galléromban vagyok,
amiből hivatalosan már kiléptem (fogjuk rá), de már a park felénél
tartottam, a kezemben voltak ezek a virágok, és nem akartam egy olyan
részlet

miatt

visszafordulni,

ami

most

ennyire

jelentéktelen.

Tulajdonképp, a dolog iróniájától egy kicsit elvigyorodtam. A pap a
gallérjában megy lánykérőbe. Úgy hangzik, mint egy rossz vicc kezdete.
Poppy is viccesnek tartaná; szinte magam előtt láttam az apró
mosolyát, mikor megpróbált nem nevetni, az ajkai összeszorítva, az arca
próbált nem gödröcskésedni, mogyoró szemei csillogtak. Basszus,
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A Chuppah vagyis a baldachin, mely alatt a zsidó vallásban esketnek.

gyönyörű volt, különösen akkor, mikor nevetett. Úgy nevetett, ahogy
fiúként mindig is elképzeltem a királylányok nevetését – naposan,
könnyedén, a királyság sorsával csengő hangjában.
Kinyitottam a kertkapuját, a gyomrom hátraszaltókat és cigánykereket
vetett, annyira mosolyogtam, hogy az arcom fájt tőle, a kezem remegett
a friss csokor körül, ami még mindig a reggeli harmattól volt nedves.
Végigsétáltam a virágok és növények közt, közben az Énekek
Énekére gondolva, amikor a vőlegény megy a menyasszonyához, és
énekel menet közben. Pontosan tudtam, hogyan kellet akkor éreznie
magát.
Mint a liliom a tövisek közt, olyan az én mátkám a leányok közt. 13
Erősen markolva a virágokat felléptem a tornácra, és a hátsó ajtó felé
sétáltam.
Megsebesítetted

az

én

szívemet,

én

húgom,

jegyesem,

megsebesítetted az én szívemet a te szemeidnek egy tekintésével…14
A következő verssorokat már csak magamban mormoltam, ahogy
felkészültem rá, hogy kinyissam az ajtót. Talán később majd neki
mormolom el, és az is lehet, hogy az ujjaimmal a meztelen hátára
rajzolom.
Az ajtó nem volt zárva, így beléptem a házába, belélegezve a
levendula illatot, ami összeforrt vele, de nem láttam őt sem a konyhában,
sem a nappaliban. A hálószobájában vagy a zuhanyzóban kell lennie,
bár reméltem, hogy még mindig a csinos menta ruhájában volt. Később
le akartam húzni róla, centiről centire fedve fel elefántcsont színű testét,
miközben újra és újra igent mormol nekem. Arrébb akartam rúgni a
lábunktól, ahogy a karomba veszem őt, és végre úgy szeretkezek vele,
mint szabad ember.
13
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Mély lélegzetet vettem, ahogy befordultam a sarkon a folyosóra, már
épp szólni akartam, hogy itt vagyok, mikor valamitől megdermedtem –
talán megérzés, vagy maga Isten – de bármi is volt az, haboztam, a
lélegzetem a torkomban akadt, és akkor meghallottam.
Egy nevetés.
Poppy nevetése.
Ez nem csak akármilyen nevetés. Mély és zihálós és kissé ideges volt.
Majd egy férfi szólalt meg. – Poppy, ugyan már! Tudod, hogy akarod!
Ismertem annak a férfinak a hangját. Csak egyszer hallottam ezelőtt,
de azonnal tudtam, mintha életem eddigi minden napján hallottam volna,
és mikor újabb lépést tettem a folyosón, végül benézhettem Poppy
hálószobájába, az egész jelenet tisztán látható volt.
Sterling. Sterling itt volt, itt, Poppy házában, itt a hálószobájában, az
öltönykabátja nemtörődöm módon az ágyra dobva, és a nyakkendője
meglazítva.
És Poppy is itt volt, még mindig abban a menta ruhában, de a cipője
nélkül, és két elpirult folttal magasan az arcán.
Sterling és Poppy.
Sterling és Poppy együtt; és most Sterling a karjaiba húzza Poppyt, az
arca az övéhez közelít, Poppy keze pedig Sterling mellkasán pihen.
– Lökd el őt, könyörgött bennem egy kétségbeesett hang. Lökd el őt!
És volt egy pillanat, amikor azt hittem, hogy el fogja lökni, mikor
elhúzta az arcát, és tett egyetlen lépést hátra. De aztán valami átsuhant
az arcán – eltökéltség talán, vagy beletörődés – nem tudtam
megmondani, mert aztán Sterling tökéletesen nyírt fejének hátulja útban
volt.
És megcsókolta Poppyt. Megcsókolta és Poppy hagyta neki. Nem
csak hogy hagyta neki, de vissza is csókolta, szétnyitva azokat az édes

cinóber ajkakat, és én voltam Jónás, akit elnyelt a bálna, én voltam
Jónás, miután a kukac elrágta árnyékadó bokrának gyökerét…
Nem, én voltam Jób, Jób, miután elvesztett mindent és mindenkit, és
többé semmim sem maradt, mert akkor Poppy keze Sterling nyaka mögé
csúszott, és belesóhajtott a szájába, mire Sterling felkuncogott, egy
győzedelmes kuncogással a mögöttük lévő falnak nyomva Poppyt.
És akkor hamu ízét éreztem a számban.
A virágok biztosan kihullottak a kezemből, mert mikor visszamentem a
plébániára, már nem voltak nálam, és nem tudtam, hogy Poppy
házában, vagy a kertjében, vagy a parkon keresztül visszavezető
utamon hullottak le, nem tudtam, mert képtelen voltam egyetlen átkozott
részletre is visszaemlékezni arról, hogy hogyan jutottam haza, hogy
hangos voltam-e, mikor távoztam, hogy észrevettek-e, hogy az életet
adó vérem elfolyik-e a mellkasomból, vagy csak úgy éreztem.
Amire emlékeztem, az az volt, hogy újra esni kezdett a szüntelen,
áztató, októberi eső, és erre is csak azért tudtam visszaemlékezni, mert
mikor magamhoz tértem zsibbadtam állva a félhomályos konyhámban, el
voltam ázva és átfagytam.
Abban a pillanatban dühösnek kellett volna lennem. Össze kellett
volna omolnom. Olvastam a regényeket, láttam a filmeket, és ez az a
pillanat, amikor a kamera ráközelítene megkínzott arckifejezésemre,
amikor

egy

kétperces

montázs

helyettesítene

több

hónapnyi

szívfájdalmat. De nem éreztem semmit. Abszolút semmit, kivéve
nedvességet és hideget.

Az autópályán voltam.

Nem voltam benne teljesen biztos, hogy a döntések milyen
konstellációja vezetett ehhez, attól eltekintve, hogy a vihar egyre
erősebb lett és villámlott, és hirtelen a konyhámban lenni teljesen olyan
érzés volt, mint a szüleim garázsában, ami eddig az első és egyetlen
olyan hely volt az életemben, ami hamuvá omlott.
Azt leszámítva, hogy Lizzy halála akkor dühössé tett Istenre, de most
nem voltam Rá dühös, csak elhagyatottnak és magányosnak éreztem
magam, mert feladtam mindent – az eskümet, a hivatásomat, a nővérem
nevében végzett küldetésemet – és a legrosszabb hűtlenséggel fizettek
vissza érte, és tudod mit? Megérdemeltem! Ha megbüntetnek érte,
megérdemeltem. Kiérdemeltem az üres fájdalom minden egyes
másodpercét, rászolgáltam az éles, fülledt gyönyörnek minden egyes
lopott másodpercével.
Így érezte magát Ádám? Kitaszítva az Édenkertből, egy nemtörődöm
világ hideg, köves talajára, és mindössze azért, mert nem tudta megállni,
hogy a végsőkig kövesse Évát?
Levezettem Kansas Citybe, de mikor már ott voltam, órákig csak
körbe-körbe kocsikáztam. Sehová sem tartva, semmit sem keresve.
Poppy árulásának és az esküm elárulásának teljes súlyát magamon
éreztem, és mind közül az volt a legrosszabb, hogy valami olyannak is a
végét éreztem, ami mindent jelentett számomra, még ha csak egy rövid
ideig is.
Nem volt nálam a telefonom, és nem tudtam rá visszaemlékezni, hogy
szándékos döntés volt-e vagy sem, hogy én döntöttem úgy, hogy ne
tartsuk a kapcsolatot, vagy éppen ő javasolta – mert mélyen magamban
tudtam, hogy nem írna nekem vagy hívna engem, mert sosem tette,
mikor összevesztünk, és azt is tudtam, hogy csak szánalmassá tenném
magam a telefon folytonos ellenőrizgetésével, és a csalódottsággal,
mikor semmi más nem volt a kijelzőmön, csak az idő.

Mikor éjfélkor Jordan ajtaján dörömböltem, ő kinyitotta nekem és a
könyörtelen esőnek az ajtót, és nem küldött el, mint legutóbb. Hosszan
rám nézett, áthatóan, de nem udvariatlanul – majd bólintott.
– Gyere be.

Ott rögtön, Jordan nappalijában meggyóntam. Kibaszottul szánalmas
volt.
Bizonytalan

voltam,

hogy

hol

kezdjem,

vagy

hogy

hogyan

magyarázzak el mindent, így szimplán meséltem neki arról az első
napról, amikor találkoztam Poppyval. A napról, amikor csak a hangját
hallottam. Milyen rekedt volt, hogy szövődött át bizonytalansággal és
fájdalommal. És onnantól a történet szárnyra kapott – az összes vágy és
az összes bűntudat, az ezernyi apró módja annak, ahogy szerelembe
estem, és az ezernyi apró módja, ahogy eltávolodtam a papi
hivatásomtól. Meséltem neki arról, hogy felhívtam Bove Püspököt, és a
magam készítette csokorról is. Majd meséltem neki Sterlingről és a
csókról, és hogy olyan volt, mintha minden félelmem és paranoiám, ami
valaha is volt velük kapcsolatban, egy szörnyű, vicsorgó dologgá állt
volna össze. A hűtlenség önmagában is szörnyű volt, de mennyivel
rosszabb volt a hűtlenség úgy, mikor végig gyanítottad, hogy volt köztük
valami? Az agyam folyamatosan azt üvöltötte nekem, hogy jobban kellett
volna tudnom, hogy tudnom kellett volna, és mégis mit vártam, hogy
történik? Komolyan „happy ending”-et vártam? Egyetlen kapcsolat sem
vezethet boldogsághoz, aminek ilyen bűnös kezdete van. Ennyit
legalább már tudtam.

Jordan egész idő alatt türelmesen hallgatott, az arca mentes volt
minden ítélettől vagy undortól. Néha csukva voltak a szemei, és azon
tűnődtem, hogy mi mást hall még az én hangom mellett – vagy inkább ki
mást – de ráébredtem, hogy nincs többé energiám arra, hogy bármivel is
törődjek, még a saját történetemmel sem, ami közben lassan és
fájdalmasan megtorpant, miután elértem ahhoz a részhez, ahol tudomást
szereztem Sterlingről és Poppyról. Mi mást mondhattam volna még? Mi
mást érezhetnék?
A kezeimbe temettem az arcom, de nem azért, hogy sírjak – a harag
és a gyász még mindig nehezen elérhető távolságban lebegett –, csak
sokk és üresség volt, az üres kábultság érzése, mintha háborús zónából
botladoztál volna ki.
A tenyeremen keresztül lélegeztem ki és be, majd Jordan hangja úgy
kúszott be a tudatomba, mintha valami távoli helyről jönne, habár elég
közel ültünk egymáshoz ahhoz, hogy a térdünk összeérjen.
– Tényleg szereted őt? – kérdezte.
– Igen – feleltem a kezeimbe.
– És úgy gondolod, hogy vége köztetek?
Eltartott egy pillanatig, hogy válaszoljak, de nem azért, mert nem
tudtam a választ, hanem mert olyan nehéz volt kimondani a szavakat. –
Nem tudom, hogy lehetne másként. Ő Sterlinggel akar lenni. Teljesen
egyértelművé tette. – Persze, ha felbukkant volna Jordan küszöbén,
egyetlen szó nélkül a karjaimba vettem volna.
Kevésbé Isten feltétlen szeretete, mint inkább egy függő heves vágya
miatt.
– Nélküle… – Jordan a szemembe nézett. – Szerinted még mindig el
akarod hagyni a papságot?
Jordan kérdése egy ágyú erejével ütött meg. Őszintén nem tudtam,
hogy mit akarok most. Úgy értem, sosem akartam jobban együtt lenni

egy nővel, minthogy pap legyek, Poppyval viszont jobban együtt akartam
lenni annál, minthogy pap legyek. Nem szabadságot akartam a
dugáshoz, azért akartam a szabadságot, hogy őt dugjam. Nem családot
akartam, vele akartam családot.
És ha ő nem lehet az enyém, akkor nem akarom azt a másik életet.
Istent akartam, és úgy akartam a dolgokat, ahogy eddig voltak.
Gondolom, felhívhatom a püspököt, és elmagyarázhatom a helyzetet,
aztán majd csak remélhetem, hogy megengedi nekem, hogy a klérusban
maradjak. Nehéz lenne Westonban maradni, tudván, hogy Poppy is ott
van, látni az összes helyet, ahol együtt voltunk, de akkor is, legalább
meglenne a plébániám és a küldetésem, hogy kitöltse az időmet. Minél
többet gondoltam erre, annál jobban hangzott – legalább egy szeletét
megtarthattam az életemnek, úgy ahogy eddig volt. Megtarthatom a
hivatásom, még akkor is, ha elvesztettem a szívem.
– Nem hiszem, hogy még mindig távozni akarok – feleltem.
Jordan egy percig csendben volt. – Kész vagy a vezeklésre?
Bólintottam, de még mindig nem zavartatva magam azzal, hogy
felemeljem a fejem.
– Felajánlasz Istennek egy napot a maga teljességében, egy napnyi
teljes és abszolút társaságot vele. Beszélni akar veled, Tyler. Veled akar
lenni ebben a szenvedésben és zavarodottságban, és nem kéne Őt
kizárnod a gyászodból.
– Nem – motyogtam. – Az a vezeklés nem elég. Valami többre van
szükségem – valami keményebbet érdemlek, valami rosszabbat…
– Mint mit? Egy hajból szőtt inget? Mezítláb járni három hónapig? Egy
alapos önkorbácsolást?
Felnéztem, hogy csúnyán bámulhassak rá.
kedvemben.

– Nem vagyok vicces

– Ahogy én sem. Te jöttél hozzám feloldozásért, és én megadom azt –
Isten üzenetével együtt számodra. Tulajdonképp, ez az egy napnyi
vezeklés holnap kéne, hogy legyen. Maradj itt velem ma éjjel, és nem
számít, mi történik, itt töltöd a holnapot. A reggeli mise után megkapod
magadnak a templomot, szóval bőven lesz időd és helyed, hogy
imádkozz.
Jordan arca olyan volt, mint mindig is – egyszerre nyugodt és üdvözült
– és kétség nélkül tudtam, hogy igaza van. Egy napnyi gondolkodást az
elmúlt három hónap mámoros jókedve után, nem lesz kis dolog
számomra, hogy összehozzam, és egyben pontosan ez volt az, amire
szükségem volt. Fájdalmas lesz órákat önvizsgálattal töltenem, és
nyíltan beszélni Istennel, de a szükséges dolgok gyakran fájdalmasak.
– Igazad van – ismertem el. – Oké.
Jordan bólintott, és elmondott egy csendes feloldozó imát, majd pár
percig csak csendben ültünk. A legtöbb ember kényelmetlenül érzi
magát a csendben, de Jordan nem – ő otthon volt benne. Békében volt
önmagával. És ez kissé könnyebbé tette azt, hogy önmagammal legyek,
még úgy is, ha a rengeteg eddig még át nem érzett érzés, még mindig
fölém tornyosult.
Legalábbis addig, míg a telefon megcsörrent.
Kizökkentünk az álmodozásunkból, és mindketten Jordan telefonjára
bámultunk a konyhapultján. Mostanra már majdnem hajnali kettő volt, így
Jordan gyorsan felállt, mert telefonhívások az éjszakának ebben az
idejében általában a rossz fajtából valók voltak – autóbalesetek,
váratlanul

rosszra

forduló

dolgok,

haldokló

betegek

az

utolsó

lélegzeteiket veszik. Olyan dolgok, amikor az embereknek szükségük
van arra, hogy a papjuk mellettük álljon.
Néztem, ahogy felveszi a telefont, némán imádkozva azért, hogy senki
ne sérüljön meg komolyabban – egy ima, tisztán megszokásból,

gépiesen elmondott szavak – majd figyeltem, ahogy a tekintete rám
villant.
– Igen, velem van – mondta Jordan csendesen, mire a szívem
akadozó szaggatásokkal kezdett dobogni, mert ez nem lehetett Poppy,
nem lehetett, de mi van, ha ő volt?
Ó Istenem, mit adnék érte, ha az volna!
– Természetesen, csak egy pillanat – mondta Jordan, és átadta
nekem a telefont. – A püspök az – suttogta.
Akkor a szívem megállt dobogni, és a gyomromba zuhant. A püspök,
hajnal kettőkor?
– Hello? – mondtam a telefonba.
– Tyler. – És csak ez az egy szó kellett ahhoz, hogy tudjam, hogy
valami mélyen, aggasztóan rossz, mert még sosem hallottam a
mentoromat ilyen feldúltnak. Lehet ez szimplán attól, hogy kilépek?
– A hangüzenettel kapcsolatban – kezdtem. – Annyira sajnálom, hogy
nem vártam meg, hogy rendesen beszéljek önnel. É most, hogy volt
némi időm gondolkodni, nem vagyok benne biztos, hogy el akarom
hagyni

az

egyházat.

Megértem,

hogy

sok

mindent

kell

megmagyaráznom, és sok mindenért kell bocsánatot kérnem, de a
dolgok ma megváltoztak számomra, és…
A püspök hangja súlyos volt, ahogy közbevágott. – Sajnos, attól tartok
néhány egyéb dolog került napvilágra… méghozzá elég nyilvánosan,
attól tartok.
Basszus. – Milyen dolgok?
– Egész nap próbáltalak hívni, még a szüleidet és pár hívődet is
felhívtam, de senki nem tudta, hogy hol vagy, én meg estig nem is
gondoltam arra, hogy lehet, hogy a gyóntatódhoz mentél.
Olyan érzés volt, mintha húzná az időt, mintha hezitálna elmondani
nekem, bármi is történt, de tudnom kellett. – Püspök, kérem!

Felsóhajtott. – Megjelent néhány kép. A közösségi médiában. Te és
egy nő – úgy hiszem az egyik hívőd, Poppy Danforth.
A képek. Amikkel Sterling zsarolt.
Tudtam, hogy komoly bajban vagyok, hogy Sterling betartotta az
ígéretét és tönkretette az életemet, de abban a pillanatban, az egyetlen
részlet, amit meghallottam, az Poppy neve valaki más szájából, mintha a
neve hangos kimondása varázsige lenne, és ez volt az a varázsige, ami
végül feltépett, lyukat ütött a mellkasomba, mint ahogy egy golyó halad
át az üdítős dobozon.
Könnyek kezdtek legurulni az arcomon, forrón és gyorsan, de sikerült
a hangomat szilárdan tartanom. – Rendben.
– Rendben, tehát már tudtál a fényképekről?
– Igen – nyögtem ki.
– A francba, Tyler! – káromkodott a püspök. – Csak – francba!
– Tudom. – Most már rendesen sírtam, majd valamit a kezembe
nyomtak. Egy pohárnyi Scotch, borostyánszínű, egyetlen gömb alakú
jégkockával a közepén. Jordan fölöttem állt, és a pohár felé bökött a
fejével.
A dolgok valóban rosszul álltak, ha Jordan Brady italt ad nekem.
Kezdjük ott, hogy még csak nem is sejtettem, hogy rendelkezik akár
egyetlen üveg alkohollal is.
– Tyler… – mondta a püspök. – …Nem akarom, hogy ki kelljen
rúgnom.
Világos volt, hogy mit értett ez alatt. Azt akarta, hogy kilépjek. Sokkal
tisztább lesz a sajtóközlemények miatt, gondoltam. A bűnbánó pap, aki
már befelé fordult, sokkal jobb főcím, mint a szexuális ragadozó pap, akit
ki kellett rúgni.
– Csak ez a két választásom van? Kilépés vagy kirúgás?
– Felteszem… bár ha a kapcsolat már véget ért…

– Vége.
– …akkor büntetésnek kéne lennie és határozott áthelyezésnek…
Számítottam ere, de a megerősítés gyomron vágott. El kéne
költöznöm. Új plébánia, új arcok, mindez alatt a régi plébániámnak a
bűneim pletykafelhőjével kellene foglalkozni. Nem számít, hogy mi
történt, az sem számít, ha minden más tökéletesen ment, akkor is
vesztettem. A plébániámat. Az embereimet.
Az én hibám.
– …és még akkor is, nem tudom, hogy a bíborosnak mi erről a
véleménye, Tyler. – A püspök fáradtnak hangzott, de valami másnak is –
szeretetteljesnek. Benne volt a hangjában. Szeretett engem, és ettől
még mélyebben, boldogtalanul megszégyenültnek éreztem magam,
hogy ezt a beszélgetést kell lefolytatom vele. – Ha tényleg elkötelezed
magad amellett, hogy a klérusban maradj, akkor majd kitaláljuk a
következő lépést.
Ettől nem éreztem megkönnyebbülést, valószínűleg azért, mert még
mindig bizonytalan voltam afelől, hogy mit is akarok, de mindenesetre
azt válaszoltam: – Köszönöm. – Mert én tudtam, hogy micsoda szart
kavartam az egyházmegyének, és tisztában voltam azzal, hogy már csak
a gondolata is a klérusban maradásnak, csak még rosszabbá tenné ezt.
– Beszéljünk majd holnap este – mondta a püspök. – Addig is, kérlek,
ne beszélj a sajtóval, még csak ne is légy online – nincs értelme tovább
komplikálni a dolgokat, míg biztosan nem tudjuk, hogy merre is tartunk.
Elbúcsúztunk és kinyomtam a telefont, majd lehúztam a Scotchomat,
és

álomtalan

kanapéján.

alvásba

zuhantam

Jordan

kemény,

barátságtalan

Huszonharmadik
fejezet
Fordította: Mazikeen

Másnap reggel elmentem Jordan kora reggeli miséjére, ami lényegesen
jobb volt, mint amilyenek a saját reggeli miséim szoktak lenni otthon.
Abban a pillanatban felhívtam Millie-t amint felébredtem, hogy
elmondjam neki, hogy hol voltam és hogyan érhet el. Millie-t – aki
rengeteget szörfözött a redditen és a tumblr-en –, így már tudott a
képekről, de nem mondta, hogy én megmondtam, nem hangzott
gyűlölködőnek, szóval volt rá remény, hogy majd megbocsát nekem az ő
saját, házsártos módján. Felajánlotta azt is, hogy kitesz egy táblát az
ajtóra, amin rajta lesz, hogy az irodai órák és a hétköznapi misék
ideiglenesen fel vannak függesztve. És így, hogy az egyházi ügyeimről
jelenleg gondoskodtak, így koncentrálhattam az itt és mostra.
Csak nem tudtam megállni, és megkérdeztem: – Láttad Poppyt? –
mielőtt leraktuk, gyűlölve magamat érte, amiért megtettem.
Millie úgy tűnt, hogy megérti. – Nem. Tulajdonképp, az autója nem volt
a felhajtóján tegnap éjjel.
– Oké – feleltem, súlyosan és fáradtan, nem tudván, hogyan érezzek
ezzel a hírrel kapcsolatban. Amit tudtam az az volt, hogy egy óriási
kráter van ott, ahol a szívemnek kellett volna lennie.
– Atyám, kérem, vigyázz magadra. Nem számít, mi történt, a hívők
szeretnek – mondta, és annyira akartam, hogy azok a szavak igazak
legyenek, de hogy lehetnének azok, miután mindent tönkretettem?

Mise után enyém volt a szentély. Jordan temploma öreg volt – több mint
száz éves –, és szinte teljesen kőből és festett üvegből épült. Itt nincs
öreg piros szőnyeg, sem fa utánzatú lambéria. Valódi templom érzése
volt, ősi és visszhangos, az a fajta hely, ahol a Szentlélek, mint egy
láthatatlan köd lebeg, átragyogva a szarufák közt.
Poppy jól érezné itt magát.
Bizonytalannak és üresnek éreztem magam a tegnap esti sírástól,
mintha a lelkem is kiáradt volna belőlem a könnyeimmel együtt. Le kéne
térdelnem, tudtam, hogy le kéne térdelnem, behunyni a szemem és
lehajtani a fejem, de helyette, inkább lefeküdtem az egyik padra.
Kérlelhetetlen fából készült, kemény és hideg volt, de nem volt hozzá
energiám, hogy akárcsak egy másodperccel is tovább állva tartsam
magam, így ott maradtam, vakon pislogva az előttem lévő pad hátára, a
misekönyvével és jelenléti kártyáival, valamint az apró, tompa ceruzáival.
Mond meg Istenem, mit tegyek!
Azt hiszem, egy részem végig azt remélte, hogy felébredek, és ez az
egész csak valami szörnyű rémálom, valami hallucináció, ami azért
született, hogy tesztelje a hitem, de nem, nem az volt. Tényleg
rajtakaptam Poppyt és Sterlinget együtt tegnap. Tényleg szerelmes
lettem, de csak nyomorba döntött (ráadásul pont az a nő akit, feleségül
akartam venni).
Hagyjam el az egyházat és reméljem, hogy Poppy visszafogad?
Próbáljam megtalálni? Beszélni vele? És mi a legjobb lépés a templom
számára – az hogy maradjak? Az egyház sokkal fontosabb, mint Poppy?

Nem történt semmi. A városi közlekedés távoli zaja behallatszott
odakintről, miközben a félhomályos fény tompán megcsillant a pad fáján.
Most már egy légkondicionáló indítást sem kapok? Épp most? Minden
idők közül, pont most van az, mikor semmit sem kapok?
Tisztában voltam vele, hogy duzzogok, de nem érdekelt. Még
Jákobnak is ki kellett harcolnia az áldását Istenből, szóval, ha
pukkadnom kell egyért, megtenném.
Csakhogy fáradt voltam. És üres. Nem voltam képes tovább
nyavalyogni, még akkor sem, ha akartam, így inkább csapongtak a
gondolataim, az imáim céltalanokká váltak – na meg szótlanná is –,
ahogy egyszerűen csak azon elmélkedtem, hogy hol találtam magam. Itt
voltam, egy olyan templomban, ami nem a sajátom, egyedül és
megbántottan. Bajt hoztam a parókiámra a cselekedeteimmel, valamint
elárultam a püspököm és a hívőim bizalmát – pontosan ez az, amit a
legkeményebben próbáltam nem tenni, mióta csak pappá váltam.
Elbuktam.
Elbuktam, mint pap, mint férfi és mint barát.
Bámultam a kőpadlót, a csendben lassan pislogva. Szóval maradnom
kéne? Papnak maradni a legjobb módja a vezeklésnek? Az lenne a
legjobb az egyháznak? A lelkemnek? Ha most kilépek, és nem a saját
feltételeim szerint, az olyan érzés lenne, mint az önutálat egy duzzogó
cselekedete, egy elcsesztem mindent, szóval kilépek fajta tett, és
bármilyen döntést is hozzak a jövőmre vonatkozóan, valahonnan
máshonnan kell származnia, mint az önutálatból.
Istentől kell származnia.
Sajnos, nem úgy tűnik, mintha Ő ma beszédes hangulatban lenne.
Talán a valódi kérdés az volt, hogy még mindig el tudom-e képzelni az
életet a papság és Poppy nélkül? Az iránta lévő szerelmem miatt úgy
döntöttem, hogy kilépek, de mikor meghoztam azt a döntést, éreztem,

ahogy az összes lehetséges jövő elém tárul – inspiráló, részegítő,
élénkítő jövőképek. Olyan sok módja volt, hogy Istent szolgáljam, és mi
van akkor, ha ez az egész erről szólt? Nem arról szólt, hogy
összehozzon engem és Poppyt, hanem arról, hogy kinoszogasson a
magam alkotta kényelmes buborékból. Egy buborékból, ahol csak ennyit
tehetek, és mindig lenne rá egy kifogásom, hogy miért nem álmodok
nagyobbat és jobbat, egy buborék, amiben könnyű volt ápolni a pangást
és stagnálást, az alázatos szolgálat nevében.
Annyi dolog volt, amit fiatalabb koromban tenni akartam – olyan
kiterjedt missziós utak, mint amiben Poppy részt vett –, de lehetetlenné
váltak, mikor letelepedtem egy parókián. Viszont ha szabad volnék,
mehetnék harcolni az éhínség ellen Etiópiába, vagy eltölthetnék egy
nyarat angolt tanítva Fehéroroszországban, vagy kutat áshatnék
Kenyában. Mehettem bárhová, bármikor.
Bárkivel.
Nos, nem bárkivel. Mert mikor behunytam a szemem, és felidéztem
Pokot poros síkságait, vagy Fehéroroszország erdőit, és elvesztem a
jövő szótlan fantáziáiban, csak egyetlen személy volt, akit magam mellé
képzeltem. Valaki, aki alacsony és karcsú, sötét hajjal és vörös ajkakkal.
Vizet hordva velem, vagy talán új jegyzetfüzetek voltak nála a
gyerekeknek, esetleg csak a napszemüvege volt, ahogy összekulcsolt
kézzel sétálunk együtt a közösségi találkozóra. Talán a függőágyban
feküdt fölöttem, ahol láthattam a gyémánt alakú nyomokat, amiket a
függőágy kötelei hagytak a bőrén, vagy talán egy zord, fűtetlen
kollégiumon osztoztunk meg, a kemény ágyon összefonódva, mint két
vessző.
De akárhová is mentünk, embereknek segítettünk. Azon a közvetlen
fajta, fizikai – néha intim módon –, ahogy Jézus segítette az embereket.
Betegeket gyógyított a kezével, a vakot sárral és nyállal kúrálta.

Bekoszolta a kezét, a szandálja poros volt. Ez volt az egyik valódi
különbség Jézus és a farizeusok közt, hát nem? Az egyik kiment a nép
közé, míg a másik otthon maradt, sárguló tekercsekről vitázva, miközben
az embereiket egy közömbös birodalom sanyargatta.
Emlékeztem a pillanatra, mikor azt választottam, hogy pap leszek, az
izgalomra, az égő türelmetlenségre, amit akkor éreztem. És most is ezt
éreztem, mint a galamb szárnyának súrolását, és a tűzkeresztséget
egyszerre,

mert

tisztává

vált

minden.

Nem

csak

tisztává,

de

nyilvánvalóvá.
Felültem.
Isten az igazi világban akar tudni engem, a népének hétköznapi
életének közepébe. Talán a terve Tyler Bell számára annyival
izgalmasabb és csodálatosabb volt, mint amire valaha is számítottam.
Ez az, amit akarsz? – kérdeztem. Hogy távozzam – nem Poppyért,
nem a püspökért, hanem magamért? Érted?
És a szó, ami az eszembe jutott nyugodt, zengő hatalommal szólt.
Igen.
Igen.
Eljött az ideje, hogy abbahagyjam. Ideje volt, hogy elhagyjam a papi
életet.
Itt volt a válasz, amit szerettem volna, az út, amit kértem, attól
eltekintve, hogy ez nem pontosan az volt, amit kértem, mert ezelőtt, a
rossz kérdést tettem fel.
Ezúttal nem volt semmi látványos – nem volt égő csipkebokor, sem
bizsergő érzés, sem fénysugarak. Csak csend volt, elmélkedő nyugalom,
és a tudat, hogy a lábam az utam felé mutat. Csak meg kell tennem az
első lépést.
És később, mikor még aznap éjjel felhívtam a püspököt, hogy
közöljem vele a döntésemet, az én újonnan talált békém megmaradt.

Mind tudtuk, hogy ez volt a helyes döntés – számomra és az egyház
számára is – és az életem csak úgy, mint pap, mint Tyler Bell Atya,
visszafogott és ünnepélyes véghez ért.

Azon a hétvégén volt az Ír Fesztivál, de már búcsút mondtam a
híveimnek és kipakoltam a parókiát is, szóval nem volt rá okom, hogy
felautózzak oda, még akkor sem, ha gyűlöltem, hogy kimaradok a
templom adománygyűjtésének kezdetéből.
– Félsz, hogy megköveznek? – kérdezte Sean, mikor említettem, hogy
nem megyek. (Nála lakok, míg találok magamnak egy saját lakást.)
Megráztam a fejem. Valójában a közösségi médiában zajló országos
szintű szájtépés ellenére, ahol egyidejűleg démonizáltak és tettek
valamiféle celebbé a kinézetem miatt, a saját hívőim sokkal jobban
reagáltak, mint amit megérdemeltem. Elmondták nekem, hogy azt
szeretnék, ha maradnék – páran ténylegesen könyörögtek, hogy
maradjak

–,

mások

megköszönték,

hogy

nyíltan

beszélek

a

szabályszegésről – néhányan egyszerűen csak megöleltek és minden jót
kívántak nekem. Én pedig őszintén válaszoltam nekik, bármit is
kérdeztek; legalább ennyit megérdemeltek tőlem, teljes és nyílt
elszámolását a bűneimnek, hogy ne legyen kétségnek még árnyéka
sem, sem pedig keringő pletykák. Nem akartam, hogy a bűneim nagyobb
foltot hagyjanak a közösségen, mint amit abszolút muszáj.
De ugyanakkor, a melegségük és szeretetük ellenére, nem lett volna
számomra egészséges visszamenni. Hiába pakoltam össze a dolgaimat
múlt héten, Poppy még mindig kísértett, és miután Apu és én mindent

bepakoltunk a költöztetős teherautóba, kerestem némi kifogást arra,
hogy búcsút vehessek pár extra személytől, és a házához mentem. Nem
volt rá tervem, hogy mit mondanék, még abban sem voltam biztos, hogy
dühös voltam rá, vagy kétségbeesetten vágytam rá, esetleg mindkettő –
az a fajta árulás, amit csak az ő teste lenne képes meggyógyítani
bennem, még akkor is, ha pont az volt az, ami megbántott engem.
De nem számított. Ő már nem volt ott, ahogy az összes cucca is eltűnt
– az iMAc-ja, az italai, a könyvei. Az ablakon át benéztem az üres házba,
az arcom az üveghez nyomódott, mint a gyereknek a kirakathoz. Az a
nevetséges érzésem támadt, ha csak be tudnék menni, már attól jobban
érezném magam. Boldog lennék, ha csak egy percre is.
Ezt használva alapul, mint egy függő érvelését, a hátsó teraszhoz
mentem a pótkulcsért, de persze, hogy az nem volt ott, és minden ajtó
zárva volt. Még az egyik ablakot is megpróbáltam, még azelőtt hogy
végre összeszedtem magam. Elment, hogy Sterlinggel éljen, én meg itt
maradtam, és épp azon voltam, hogy letartóztassanak betörésért és
behatolásért.
Legalább addig kapd össze magad kurvára, míg haza tudsz menni, és
piához jutsz, szidtam magam, és legalább ezt sikerült összehoznom.
Apu meg én kipakoltuk a kocsi tartalmát apám pincéjébe, majd
megosztoztunk jó pár pohár whiskyn, anélkül, hogy egy szót is szóltunk
volna. Még több ír gyászolás.
Még akkor is, ha Weston csak fájdalmas emlékeket tartogatott most
már számomra, még mindig boldog voltam attól, hogy láthattam, ahogy a
fesztivál után az Adománygyűjtés kezdete pont úgy működött, ahogy
Poppy tervezte: november elejére a St. Margit majdnem tíz ezer dollárt
gyűjtött a renoválására.
Egy kicsit fájt arra gondolni, hogy az a projekt, amibe oly sok időt és
energiát fektettem valami másik pap ölébe hullik, és egy kicsit bosszantó

is volt, hogy azokból a netes adományokból rengeteg származott a
„Tylerettes”-ektől. Ez egy internetes rajongócsoport, ami nem sokkal az
után bukkant fel, hogy a képek megjelentek. A Tylerettesek úgy tűntek,
hogy sokkal jobban érdekeli őket az, hogy a kapcsolati státuszomról
vitatkozzanak, vagy pólótlan képeket ássanak elő rólam a fősuliból, mint
a jótékonykodás. De felteszem, ha ez mind a nagyobb jó érdekében volt,
akkor rendben volt.
– Legalább tudod, hogy akkor kapsz puncit, amikor csak akarsz –
közölte Sean egyik éjjel, miközben házhozszállítós kaját ettünk a
penthouse-ának nappalijában, pár héttel később.
– Baszd meg! – feleltem, átélés nélkül. Nem igazán számított. Csak
egyetlen nő volt, akit akartam, ő pedig elment, és nincs annyi internetes
rajongócsaj (és rajongófiú), ami ezen változtatni fog.
– Kérlek, mondd, hogy nem fogod ezt a cölibátus izét csinálni, még
most is, mikor lateralizáltak!
– Laicized, és már mondtam, hogy elvilágiasítást jelent, de egyébként
kurvára semmi közöd hozzá!
Sean egy szójaszószos csomagot dobott a fejemnek, és mivel úgy
tűnt, hogy eléggé élvezi a hatást, így a seggfej dobott még párat, majd
megpukkadt, mikor egy doboznyi édes-savanyú mártást a mellkasának
repítettem, és a rózsaszín massza a legújabb Hugo Boss ingére ömlött.
– Ez szükségtelen volt, gyökérpöcs – motyogta, hiába súrolva a
szövetet.
És ez volt nagyjából az életem – a bátyámmal vitatkozni, szar kaját
enni, úgy általában ötlet nélkül létezni arra vonatkozóan, hogy mit kéne
legközelebb csinálni. Folyamatosan Poppyra gondoltam, akár az
egyetemi programokat nézegettem, akár a szüleimmel voltam, akik
támogatóak, de óvatosak voltak, mintha attól félnének, hogy ha a rossz

szót mondják, attól Vietnámi bevillanásaim lesznek, és késsel a fogaim
közt kezdek a padlón mászni.
– Attól félnek, hogy átmész Hulkba az interneten lévő cuccok miatt, na
meg attól, hogy elnyomod az érzéseidet ezzel kapcsolatban, vagy valami
ilyesmi – magyarázta Ryan segítőkészen, mikor kihallgatta, ahogy
Aidennek és Seannak említettem a helyzetet. – Csak hogy tudd. Ne
menj át Hulkba!
Ne menj át Hulkba. Milyen vicces. Ha már itt tartunk, akkor inkább
összefelé megyek, összezsugorodok egy kisebb emberré, egy gyengébb
emberré. Poppy nélkül olyan volt, mintha elfelejtettem volna mindent,
ami Tyler Bellé tett engem. Epekedtem érte, mint ahogy a levegőért
epedne valaki, folyamatosan, zihálva, és ez oly kevés teret hagyott arra,
hogy bármi másra gondoljak. Még csak a The Walking Deadet sem
voltam képes nézni, mert túlságosan rá emlékeztetett.
– Elvesztem – ismertem el Jordannek egy nap, Hálaadás után. –
Tudom, hogy a helyes dolgot tettem azzal, hogy kiléptem a papságból,
de most olyan sok választás áll előttem – olyan sok hely, ahová
mehetek, olyan sok dolog, amit megtehetek. Honnan kéne tudnom, hogy
melyik a helyes?
– Ez azért van, mert mind helytelennek tűnik nélküle?
Egyáltalán nem említettem neki Poppyt, így az éleslátása idegesített,
még akkor is, ha mostanra már jobban kellett volna tudnom. – Igen –
mondtam őszintén. – Annyira hiányzik, hogy az fáj.
– Próbált kapcsolatba lépni veled?
Lenéztem az asztalra. – Nem.
Semmi üzenet. Semmi email. Semmi telefonhívás. Semmi. Végzett
velem. Gondolom, ez azt jelenti, hogy látott engem aznap a házában,
hogy tisztában volt vele, hogy tudok Sterlingről, és ez szinte még
rosszabbá

tette

az

egészet.

Semmi

magyarázat?

Semmi

bocsánatkérés? Még csak a gyenge kifogások látszata sem, sem
jókívánságok a jövőre nézve?
Tudtam, hogy elköltözött Westonból – Millie felhívott, hogy hetente
friss hírekkel szolgáljon a templomról és a korábbi hívőimről –, de
fogalmam sem volt, hogy Poppy merre mehetett, habár feltételeztem,
hogy New Yorkba, Sterlinggel.
– Szerintem meg kéne próbálnod megtalálni őt – mondta Jordan. –
Hogy némi lezárása legyen az ügynek.
És így kötöttem ki decemberben Seannal a sztrip klubban. A fickót
gyakorlatilag szétvetette az izgalom, mikor megkértem, hogy vigyen
engem is, folyton arról beszélt, hogy egy numerához jutok, hogy ő
numerához jut, és arról is, hogy Aident is vinni kéne, de nem ma este,
mert ma az én szórakozásomra akar fókuszálni.
– Nem akarok összeállni egy sztripperrel – tiltakoztam legalább a
tízezredik alkalommal, miközben felfelé haladtunk a lifttel.
– Mi az, most már túl jók neked? Épp csak pár hónapja dugtál egyet.
Istenem, már két hónapja lenne? Sokkal rövidebbnek érződött annál,
leszámítva azokat az időszakokat, amikor sokkal hosszabbnak tűnt,
azokban az időkbe, mikor biztos voltam benne, hogy évek teltek el azóta,
hogy utoljára kóstoltam Poppy testének édességét, mióta az oly forró és
nedves punciját a farkam körül éreztem, és azok voltak azok az idők,
mikor olyan fájdalmasan mereven találtam magam, hogy alig tudtam
lélegezni. Szerencsére, Sean kétségbeesetten koncentrált arra, hogy
felfelé másszon a munkahelyi szamárlétrán, és sokszor dolgozott késő
éjszakáig, szóval az idő nagy részében az egész penthouse az enyém
volt. Nem mintha az, hogy kiverem, valaha is segített volna – nem
számít, milyen gyakran mentem el a kezemben rá gondolva, az sosem
tompította ez elvesztése miatti fájdalmat, sosem lágyította az árulásának
ütését. De árulás vagy sem, a testem még mindig akarta őt.

Még mindig akartam őt.
– Az más volt – mondtam most Seannak a liftben, mire vállat vont.
Tudtam, hogy sosem leszek képes elmagyarázni neki, mert még sosem
volt szerelmes. A punci az punci, mondogatta minden alkalommal, mikor
megpróbáltam vele megértetni, hogy miért nem akarok összejönni
valami random csajjal, akit ismert, vagy hogy egyáltalán miért nem
akarok randevúzni. Mi volt olyan különleges Poppyban?
A klub zsúfolt volt – szombat éjszaka lévén – és csak pár vodkatonikba került, hogy meggyőzzem Seant, hogy menjen a maga dolgára.
A bár közelében maradtam, egy Bombay Sapphire-t kortyolgatva, és a
parketten lévő táncosokat figyelve, arra emlékezve, hogy milyen volt,
mikor Poppy táncolt, nekem és csak nekem egyedül.
Mit meg nem adnék érte, ha egy pár pillanatot visszakaphatnék
azokból az időkből – ő meg én és az az átkozott selyem vacak a nyaka
körül. Egy sóhaj kíséretében leraktam az italomat. Nem azért jöttem ide,
hogy nosztalgiázzak. Azért jöttem, hogy kitaláljam, hová ment Poppy.
A csapos a pultot törölgetve felém tartott. – Még egy? – kérdezte a nő,
a martinim felé intve.
– Nem, köszönöm. Tulajdonképpen, keresek valakit.
Felhúzta a szemöldökét. – Egy táncost? Általában nem adunk ki
beosztási információkat. – Biztonsági okokból, láttam, hogy hozzá akarja
tenni, de nem tette.
Még csak meg sem sértődhettem, mert tudtam, hogy minek tűnt ez
neki. – Tulajdonképp, én nem beosztási infót keresek. Poppy Danforthot
keresem… Azt hiszem, itt dolgozott?
A csapos szeme elkerekedett a felismeréstől. – Ó, istenem, maga az a
pap, nem így van?
Megköszörültem a torkomat. – Um, igen. Úgy értem, gyakorlatilag már
nem vagyok többé pap, de az voltam.

A csapos csak vigyorgott. – Az kép magáról, amin a főiskolán
frisbeezik – az a háttérkép a húgom munkahelyi gépén. És látta már a
Dögös Pap mémeket?
Csakugyan láttam – de hogy ez előny-e vagy hátrány? – a Dögös Pap
mémeket. Azt a képet használták, ami a Szent Margit website-ján volt,
azt, amiről Poppy annyi hónappal ezelőtt elismerte, hogy megkereste.
Úgy gondoltam, talán könnyebb lenne, ha tudnám, hogy hogyan néz
ki.
És könnyebb?
Nem igazán.
Most, hogy már megbeszéltük, hogy nem valami random fickó voltam,
aki a táncosokat zaklatja, újra megpróbáltam. – Tudja, hogy hová ment
Poppy?
A csapos szánakozó lett. – Nem. Olyan gyorsan beadta a
felmondását, és nem mondta el senkinek, hogy miért lép ki, vagy hogy
hová megy, habár mi mind tudtunk a képekről, szóval feltételeztük, hogy
azokkal kapcsolatban van valami. Nem mondta el magának?
– Nem – feleltem, és újra felkaptam a martinimat. Néhány igazság
könnyebben ment a ginnel.
Felakasztotta a törlőjét egy közeli akasztóra, majd ismét felém fordult.
– Tudja, most, hogy belegondolok, azt hiszem, itthagyott valamit, mikor
bejött, hogy összepakolja a dolgait. Megyek, megkeresem.
A rozsdamentes acélpulton kopogtam az ujjaimmal, de nem engedtem
magamnak, hogy beleéljem magam, hogy ez valami olyan fontos dolog
lehet, mint egy levél, kimondottan nekem hagyva itt, de attól még
ugyanúgy vágytam rá. Hogy mehetett csak így el? Egy szó nélkül?
Ilyen keveset jelentett neki ez az egész?

Már nem először, a mellkasom szinte behorpadt, befelé görbült a
fájdalomtól. Ez az egyirányú szerelem fájdalma, annak a tudata, hogy én
jobban szerettem őt, mint ahogy ő szeretett engem.
Isten folyton így érez?
Milyen kijózanító gondolat.
A csapos egy vastag fehér borítékkal jött vissza. Rajta volt a nevem,
amit sietősen, vastag vonalakkal írtak rá egy alkoholos filccel. Mikor
elvettem, azonnal tudtam, hogy mi volt az, de azért mindenképp
kinyitottam, és még több fájdalom vágott a gyomromba, amikor kihúztam
Lizzy rózsafüzérét, és a kezemben éreztem a súlyát.
Feltartottam, habár csak egy pillanatra, és néztem, ahogy a kereszt
vadul forog a táncparkett gyenge fényében, majd megköszöntem a
csaposnak, lehajtottam a maradék martinimat, és távoztam, magára
hagyva Seant az ő kis sztrip-kalandjaival.
Vége volt. Valójában abban a pillanatban vége lett, amint megláttam
Sterlinget és Poppyt csókolózni, de valahogy tudtam, hogy ez volt az ő
egyértelmű jelzése arra, hogy hogy semmi sem maradt köztünk. Még
akkor is, ha kötöttségek nélkül adtam a rózsafüzért, mint egy ajándékot,
sosem gondoltam rá, hogy egyszer visszakérném, ő úgy látta, mint
valamiféle kötődés, valamilyen adósság, és elutasította azt a kötődést,
épp úgy, ahogy elutasított engem is.
Igen. Itt volt az ideje, hogy elfogadjam ezt.
Vége volt.

Huszonnegyedik
fejezet
Fordította: Mazikeen

Szeretném azt mondani, hogy kisétáltam a klubból, és arra használtam
ezt az újonnan talált lezárást, hogy összekapjam az életem. Szeretném
elmesélni, hogy aláereszkedett egy fehér galamb és megnyíltak a
mennyek, és Isten pontosan megmondta nekem, hogy merre induljak, és
mit csináljak.
De legfőképp azt szeretném elmesélni, hogy a rózsafüzér – és a
magától értetődő üzenet, amit közölt – meggyógyította az összetört
szívem, és ezután, már nem töltöttem több éjszakát azzal, hogy Poppyra
gondoltam, sem több nappalt a neve említése után kutatva az internetet.
De ez azért hosszabb időt vett igénybe annál. A következő két hetet
nagyon hasonlóan töltöttem a rózsafüzér visszakapását megelőző
kettőhöz: a Garden State soundtrackját hallgattam, és különböző szakok
alkalmazásait töltöttem ki egykedvűen, miközben élénk részletességgel
elképzeltem, amit Poppy épp akkor csinálhatott (és hogy kivel csinálta).
Jordan

templomába

jártam,

és

végigmormoltam

a

szentmiséit,

folyamatosan edzettem, és amint befejeztem, azonnal semmisé is tettem
az összes edzést szar kaja evésével, és azzal, hogy még az ír
agglegény bátyámnál is többet ittam.
Eljött a karácsony. A nagy családi vacsoránk közben megvolt az a Bell
családi hagyományunk, hogy elmondjuk, hogy mi lenne számunkra a
tökéletes ajándék – egy előléptetés, egy új autó, egy vakáció, ezek a

fajta dolgok. És miközben körbehaladtunk az asztalon, végre rájöttem,
hogy mi is az, amit a legjobban akartam.
– Tenni akarok valamit – jelentettem ki, visszaemlékezve arra, mikor
Jordan egyik padján feküdtem, és távoli partokról és porlepte hegyekről
fantáziáltam.
– Akkor tegyél – felelte Aiden. – Megtehetsz bármit, amit csak akarsz.
Van kábé egymillió főiskolai végzettséged.
Kettő. Kettő van.
– Meg fogom csinálni! – döntöttem el.
– És mégis mi lesz az? – kérdezte Anyu.
– Fogalmam sincs. De nem itt van.
És két héttel később már egy repülőn ültem Kenyába, egy
határozatlan időre szóló missziós útra indulva, hogy kutat ássak
Pokotban, életemben először futva valami felé, nem pedig el tőle.

Hét hónappal később
– Szóval most már lumberszexuális vagy?
– Baszd meg! – vágtam a zsákom Sean mellkasához, csakhogy ki
tudjak ásni belőle némi aprót a reptéri automatához. Dr. Pepper, a
Fiatalság Forrása! Majdnem elsírtam magam az első korty után, mert ez
volt az első hideg, édes, szénsavas dolog, amihez a nairobi reptér óta
hozzájutottam.
– Szóval, Afrikában nincs üdítő, mi? – kérdezte Aiden, mikor
visszavettem a zsákomat, és elkezdtünk kisétálni a reptérről.

– És nyilvánvalóan borotva sincs – állapította meg Sean, odanyúlva és
rendesen megrángatva a szakállamat.
Bicepszen vágtam. Úgy nyüszített, mint egy lány.
Mondjuk az igaz, hogy egy elég rendesen kiterjedt szakállal
rendelkeztem, ami egy erős barnulással és drasztikusan karcsúbb testtel
járt együtt. – Nincs több szépfiús izom – jegyezte meg Apu, miután
besétáltam az ajtón és megölelt. – Ezek valódi munkaizmok!
Anyu csak elhúzta a száját. – Úgy nézel ki, mint Charlton Heston A
Tízparancsolatban.
Kicsit

úgy

éreztem

magam,

mint

Mózes,

idegenként

mind

Egyiptomban, mind Midiánban, idegennek mindenhol. Később, még
aznap éjjel, a leghosszabb zuhany után, amire csak emlékeztem (több
hónapnyi egyperces, langyos zuhany mély szeretetet csepegtetett belém
a folyó forró víz iránt), lefeküdtem az ágyamra, és mindenfélére
gondoltam. Az emberek arcára – munkások és falusiak egyaránt –,
akiket oly intim szinten ismertem meg. Tudtam, hogy a gyerekeiket miért
úgy nevezték el, ahogy, tudtam, hogy szeretik a focit és a Top Geart, és
azt is tudtam, hogy melyik fiút akartam a csapatomba, mikor este
rögtönzött rögbit játszottunk. A munka kemény volt – egy gimnáziumot
építettek jobb víz infrastruktúrával –, a napok pedig hosszúak, és voltak
olyan idők, mikor úgy éreztem magam, mint akit nem akarnak, vagy mint
akit túlságosan is akarnak, vagy mintha a munka céltalan lenne, mintha
a Titanicot meregetnénk kávésbögrével, ahogy Apu mondaná. Aztán úgy
mentem aludni, hogy imák köröztek a fejemben, majd másnap
felébredtem, felfrissülve és arra eltökélten, hogy jobban csináljam.
Őszintén szólva nem jöttem volna el, ha a havi műholdas hívásaim
közben Anyu nem említi meg, hogy egy kupacnyi átvételre váró levél vár
rám otthon. Szó szerint választhattam az egyetemek közül, és
hosszadalmas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy hazajövök, és a

Princetonon megcsinálom a Doktorimat – ugyan nem egy katolikus
szemináriumon, de nem volt vele problémám. A presbiteriánusok nem
olyan rosszak.
Kihúztam Lizzy rózsafüzérét a zsebemből, és figyeltem, ahogy a rajta
lévő kereszt az ablakon átszűrődő gyenge városi fényekben forog.
Magammal vittem Pokotba, és sok olyan éjszaka volt, mikor a
rózsafüzért

a kezemben szorongatva aludtam el, mintha abba

kapaszkodnék, attól eltekintve, hogy nem tudtam, kihez próbálom általa
közel érezni magam. Talán Lizzyhez, esetleg Istenhez. Vagy Poppyhoz.
Az

álmok

a

második

éjszakámon

kezdődtek,

eleinte

lassú,

kiszámítható víziók formájában. Álmok sóhajokról és húsról, álmok, amik
olyan valóságszerűek, hogy Poppy illatával az orromban ébredtem, és
az íze még mindig a nyelvemen időzött. Majd megváltoztak, furcsa
rejtélyes látomásokká alakultak imaházakról és Chuppákról, táncoló
cipőkről és pörgő könyvhalmokról. Könnytől fényes mogyorószín
szemek, örökös boldogtalanságtól lefelé görbülő vörös ajkak kísértettek.
Ószövetségi álmok, mondta Jordan, mikor felhívtam egy hónapja. És a
ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak15 – idézte.
(Vajon melyik fajta ember vagyok én? – tűnődtem hangosan.)
Nem volt az a mennyiségű ima, sem az a mennyiségű kemény,
fárasztó munka napközben, amitől az álmok eltűntek volna. És ötletem
sem volt, hogy mit jelentenek, azt leszámítva, hogy nem számított,
mennyire foglaltam le magam az éberen töltött óráimban, Poppy még
mindig nagyon is a szívemben volt.
Ismét látni akartam őt. És ezt már nem a megbántott szerető akarta,
már nem a harag és vágy követelte, hogy kielégítsék őket. Csak tudni
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akartam, hogy minden rendben van vele, és vissza akartam adni neki a
rózsafüzért. Ajándék volt, meg kellett volna tartania.
Még akkor is, ha ő már – basszus – Sterlinggel volt.
Miután ez a gondolat befészkelte magát a fejembe, lehetetlen volt
megszabadulni tőle, így ez az elképzelés szerves részévé vált a
terveimnek. New Jerseybe költöztem, így New York City nem volt
messze. Megtalálhatnám Poppyt, és odaadhatnám neki a rózsafüzért.
A megbocsátásoddal együtt, jött egy csendes gondolat a semmiből.
Egy Isteni-sugallat. Tudnia kell, hogy megbocsájtottál neki.
Így lenne? Megbocsájtottam neki? Megböktem a feszület egyik karját,
hogy ismét pörögni kezdjen. Felteszem, igen. Nagyon fájt, hogy együtt
gondoljak rá és Sterlingre, de a haragom Afrika porába ömlött – kiáradt
és elszivárgott, akárcsak az izzadság, a könnyek és a vér a talajba.
Igen. Ez mindkettőnk számára jó lenne. Lezárás. És talán ha egyszer
átadom a rózsafüzért, az álmok véget érnek, továbbléphetek, és
megkezdhetem az életem hátralevő részét.
Másnap, az utolsó napom otthon, Anyu szinte zavarba ejtő
vidámsággal vette kezelésbe az ollóval a szakállamat.
– Nem is néz ki annyira rosszul – motyogtam, miközben ő dolgozott.
Ryan felpattant a pultról, ez egyszer a telefonja nélkül. Helyette egy
zacskó Cheetos volt a kezében. – Nem, haver, komolyan az volt. Hacsak
nem próbáltál meg úgy kinézni, mint Rick Grimes.
– Miért ne tettem volna? Ő a hősöm!
Anyu kuncogott. – A princetoni diákok nem úgy néznek ki, mint Paul
Bunyan, Tyler. Ne mozdulj – nem, Ryan, nem kaphat Cheetost, míg ezt
csinálom!
Ryan a kinyújtott kezembe nyomta a zacskót, miután ellökte magát a
pulttól, hogy megkeresse a telefonját (– Ez annyira beteg. Komolyan
nyomkövetőt kell rátennem.)

Felsóhajtottam, és letettem a Cheetost.
– Hiányozni fogsz – mondta Anyu, csak úgy minden bevezetés nélkül.
– Ez csak iskola. Folyton visszajárok majd látogatóba.
Anyu végzett az ollóval, és lerakta. – Tudom. Ti fiúk, mindannyian
olyan közel laktok hozzám. El vagyok kényeztetve, hogy mind itt
vagytok.
És ezzel könnyekbe tört ki, mert mi nem voltunk mind itt, nem
lehettünk mind itt Lizzy óta.
– Anyu… – álltam fel, és szorosan megöleltem. – Szeretlek. És ez
nem végleges. Csak egy pár év.
Bólintott a mellkasomon, majd szipogva elhúzódott. – Szomorú
vagyok, mert hiányozni fogsz, de nem azért sírok, mert azt akarom, hogy
maradj – nézett a szemembe a saját, ugyanolyan zöld színű szemével. –
Nektek, srácoknak, a saját életeteket kell élnetek, anélkül, hogy a
kötelességtudat vagy a gyász leláncolna. Boldog vagyok, hogy valami
ijesztőt, valami újat teszel. Menj és szerezz új emlékeket, és ne aggódj a
lökött anyád miatt itt Kansas Cityben! Én rendben leszek, valamint még
mindig itt van nekem Sean, Aiden és Ryan.
Bármennyire is szerettem volna gúnyolódni, nem tudtam. Sean és
Aiden figyelmesek voltak a saját maguk módján, sosem hagytak ki
egyetlen családi vacsorát sem, a hét többi részében időt szakítottak rá,
hogy telefonáljanak és írjanak, és Apu is itt volt. De akkor is! Aggódtam.
– Oké.
– Ülj le, hogy befejezhessem ezt a szakáll szörnyűséget!
Leültem, közben arra gondoltam, hogy magam mögött hagyom az
otthonom. Elég gyászt láttam, mint pap, hogy tudjam, hogy az emberek
sosem lépnek igazán tovább, legalábbis nem abban a formában és nem
olyan gyorsasággal, amelyet a kultúránk elvár tőlük. Helyette, Anyunak
voltak jó és rossz napjai, napok, mikor visszafordult a fájdalmához, és

napok, mikor képes volt mosolyogni, és olyan dolgok miatt morgolódni,
mint szakállak, és Ryan kocsijának biztosítási díja.
Legfőként tisztában voltam azzal is, hogy nem lennék képes helyette
cipelni a fájdalmát, még akkor sem, ha itt maradok. Mindannyiunknak
meg kell találnunk annak a módját, hogy együtt éljünk Lizzy szellemével,
méghozzá a saját tempónkban kell rálelnünk a megoldásra. Úgy
éreztem, mintha én már jó úton haladnék afelé, és talán Anyu is.
– Most menj, és borotválkozz meg! – utasított, egy száraz törölközővel
megdörgölve az arcom, és egy finom csókot nyomva a homlokomra.
– Hacsak nem felejtetted el, hogy hogyan kell.

A költözés nem volt valami bonyolult. Találtam egy olcsó apartmant, nem
túl messze a kampusztól, és az egyre apadó megtakarításomból
lefoglalóztam. Tanuló mellett tanársegéd is lennék, és a juttatás elég
lenne arra, hogy fedezze a lakást és a kaját, még akkor is, ha a tandíjra
valami kölcsönt kéne felvennem. Komolyan nem sok olyan cuccom volt,
amit magammal vittem volna, mivel az összes bútorom a plébániához
tartozott, a súlyzóim pedig Kansas Cityben maradtak. Csak ruhák és
könyvek, valamint egy kanapé meg egy asztal, amit a Craigslistről
szereztem.
Miután beköltöztem, egy vagy két hosszú napot azzal töltöttem, hogy
próbáltam az interneten levadászni Poppy új címét, még ha csak a
munkahelyit is, de semmit sem találtam. Vagy nagyon óvatos, vagy
nagyon csendes volt, esetleg mind a kettő – az utolsó említés, amit róla
találtam, a Darthmouthi érettségi ideje körül volt, és egy maréknyi

egyetemi táncelőadásról szóló cikk pár évvel korábbról, a Kansas-i
Egyetemen töltött idejéből.
Nem találtam nyomát, pedig olyan messzire is elmentem, hogy
felhívtam a szüleit, azt a számot használva, amit online találtam az apja
vállalatához és az anyja non-profit dolgaihoz. De őket asszisztensek és
recepciósok gyűrűje védte, egyikük sem volt hajlandó semmilyen
információt átadni Poppyról vagy továbbirányítani engem a szüleihez.
Nem mintha hibáztathatnám őket; valószínűleg én sem adnék ki
információt egy idegen férfinak, de attól még pokolian frusztráló volt.
Miért

kellett

elmennie

Westonból?

Miért

kellett

otthagynia

a

rózsafüzért? Talán ha nem teszi, nem emészt fel a gondolat, hogy
visszaadjam…
Volt egy ember, akiről tudtam, hogy szinte biztosan hajlandó lenne
beszélni velem Poppyról, és annak a gondolata, hogy újra lássam a
fickót, hatalmas ellenszenvvel töltött el, de kezdtem kifogyni a
lehetőségekből. A szemeszter hamarosan indult, és nem volt időm arra,
hogy a keleti parton csavarogjak az ex… barátnőm után kutatva.
Vagy ex-szerető? És el sem tudtam képzelni, hogy ez az idealista,
végső soron reménytelen küldetés, Karácsonyig lefoglaljon.
Miután két órát töltöttem a túlzsúfoltság különböző állapotaiban lévő
buszokon és vonatokon, Manhattan Pénzügyi Negyedében jutottam, és
egy nagy acél és üveg építményre bámultam, ami a Haverford családhoz
tartozott. Beléptem, és azonnal körülvett a márvány, az elfoglaltnak tűnő
emberek látványa, és az általános vállalati légkör, ami akkor is
megmaradt, mikor a felvonó felvitt a hatvanadik emeleten lévő központi
irodába. Nem csoda, hogy Poppy Sterlinget választotta. Sosem leszek
képes bármi hasonlót nyújtani neki. Nem volt flottányi fekete autóm és
befektetési portfólióm, nem volt márványpadlójú birodalmam. Mindössze

egy gallérom volt és egy otthonom, ami jogilag nem is tartozott hozzám –
és most már azok sincsenek meg.
Istenem, olyan bolond voltam, hogy azt hittem, hogy megtarthatom
magamnak Poppy Danforthot. Ez volt az a világ, ahonnan származott –
hát persze, hogy ez volt az, ahová vissza is tért.
A recepciós egy csinos szőke lány volt, és amilyen seggfej voltam,
azon tűnődtem, vajon Sterling vele is lefeküdt-e; ha az élete csak a pénz
és a hűtlenség paradicsoma volt, kérkedés mindenféle következmény
nélkül, kérkedés egyetlen szikrányi aggodalom nélkül, azt leszámítva,
hogy hogy kapja meg azt, amit akar.
– Um, helló – mondtam, ahogy az asztalához értem. – Arra lennék
kíváncsi, hogy találkozhatnék-e Mr. Haverforddal?
Még csak fel sem nézett a monitorjáról. – Van időpontja?
– Attól tartok, nincs – mondtam.
– Időpont nélkül senki sem mehet be… – halt el a hangja, ahogy
felnézett rám, majd a szeme is elkerekedett. – Ó, Istenem! Ön az a fickó
a Hot Priest mémekről!
Sóhaj. – Ja, én vagyok.
Összeesküvően lehalkította a hangját. – Követek egy csoportnyi
Tylerette tumblrst. Igaz, hogy elment Afrikába, hogy ott éljen? Bujkált?
Az Entertainment Tonigtht azt mondta, bujkált.
– Egy missziós úton voltam – feleltem. – Kutakat ástunk. – Az internet
hiányának Pokotban megvolt a maga szépsége.
Elragadtatottan felsikkantott, nagy barna szemével felpillantva rám,
hirtelen nagyon fiatalnak tűnt. – Azért ment, hogy embereknek segítsen?
Ez olyan édes!
Az ajkába harapott majd körülnézett az üres várószobában. – Tudja,
Mr. Haverford sosem követi nyomon a saját találkozóit. Nem tudja, hogy

benne volt-e a könyvben, vagy nem. – Egy pár billentyűleütés. – És most
már hivatalosan is benne van.
– Wow, köszönöm – mondtam hálásan – egészen addig, míg átadott
nekem egy névjegykártyát a hátuljára odafirkantott telefonszámmal.
– Ez az én telefonszámom – mondta egy kicsit pajkosan. – Arra az
esetre, ha valaha is úgy érezné, hogy ismét megtöri a fogadalmát.
Sóhaj. – Köszönöm – mondtam olyan udvariasan, ahogy csak tudtam.
Nem sok értelmét láttam elmagyarázni a jelenlegi nem-papi helyzetemet
neki, vagy azt, hogy csak egyetlen oka volt, hogy valaha is megtörtem a
fogadalmam, és ez az ok az, amiért is most elsősorban itt vagyok, az
ellenségem erődítményében.
– Csinálhatunk egy szelfit? – És mielőtt még válaszolhattam volna,
már fel is kelt és az asztala túl oldalán volt, mellettem állva elénk tartott
telefonjával.
– Mosoly! – mondta, hozzám préselve magát, szőke feje a vállamon,
én meg kötelességtudóan mosolyogtam, ugyanakkor arra is ráébredtem,
hogy Poppy milyen mélyen benne maradt a szervezetemben. Egy karcsú
szőke simul hozzám, melegen és mindenre hajlandóan, és mást sem
akarok, csak arrébb húzni magam. Inkább lennék a másik szobában
Sterlinggel harcolva, mint hogy ennek a lánynak a kacér nyomulását
tűrjem. Sean szégyellné magát miattam.
– Most bemehet, ha szeretne – épp két megbeszélés között van –
mondta

a recepciós,

még

mindig

összeesküvően,

miközben a

hüvelykujjai gyorsan száguldottak a kijelzőjén, ahogy mindenhová
kiposztolta a szelfijét az interneten.
Sterling irodája olyan lenyűgöző volt, mint az épület többi része –
szédítő kilátás, egy hatalmas asztal, drága Scotch-ot tartalmazó
alacsony bár. És aztán ott volt Sterling maga, ülve, mint a király a
trónján, a sűrűn teleírt papírokat írva alá.

Felpillantott, nyilvánvalóan az egyik alkalmazottjára számítva, és mikor
helyette engem látott, eltátotta a száját. Azt vártam tőle, hogy dühös
lesz, vagy diadalittas – talán megkér, hogy távozzak –, de azt nem
vártam tőle, hogy feláll, odasétál hozzám, majd kézfogásra nyújtja a
kezét, mintha régi üzleti partnerek lennénk.
Nem foglalkoztam a felkínált kézzel. Talán pap voltam, de még nekem
is megvannak a határaim.
Bár nem úgy tűnt, mintha az udvariatlanságom egy kicsit is zavarná. –
Tyler Bell – bocsánat, Bell Atya – kiáltott fel, hátrább lépve, hogy az
arcomba nézhessen. – Mi a franc van veled?
Zavartan dörgöltem a tarkómat. A vonaton idefelé felkészültem
Sterling seggfejségének minden lehetséges árnyalatára, de egyszer sem
vettem fontolóra annak a lehetőségét, hogy esetleg akár barátságos is
lehet. – Tulajdonképpen többé már nem Atya. Kiléptem a papságból.
Sterling vigyorgott. – Remélem nem azok miatt a fotók miatt volt. Hogy
őszinte legyek, egy kissé rosszul éreztem magamat, miután közzétettem
őket. Akarsz inni valamit? Van ilyen isteni Lagavulin 21-em.
Um… – Persze.
Sterling a bárhoz sétált, és ugyan gyűlöltem beismerni magamnak, de
most, hogy nem tartott többé az ellenségének, már én is láttam, hogy
Poppy mit látott egyszer benne. A maga módján, volt egy különös fajta
karizmája, egyfajta kifinomultsággal párosítva, és már csak attól, hogy
körülötte vagy, te is kifinomultnak érezted magad.
– Szóval gondolom kárörvendeni jöttél, amit elismerem, meg is
érdemlek. Férfiként fogom viselni! – Letekerte a Lagavulin tetejét, és
mindkettőnknek töltött egy egészséges pohárnyit. Odasétált hozzám, és
átadta. – Meglepett, hogy nem jöttél korábban.
Szó szerint

lövésem sem volt, hogy mi a francról beszél.

Belekortyoltam a Scotch-ba, hogy elrejtsem a zavarom.

Sterling az asztala szélének támaszkodott, miközben gyakorlott kézzel
forgatta a Scotch-ot. – Ő hogy van?
Poppyról beszél? Az nem lehet, hisz ő van együtt Poppyval, de akkor
is, ő volt az egyetlen nő, akit mindketten ismertünk. – Tulajdonképp azért
jöttem ide, hogy ugyan ezt kérdezzem tőled.
Sterling felvonta a szemöldökét. – Szóval ti ketten… – a poharát
használva mutatott rám. – Ti srácok, nem vagytok együtt?
Összehúzott szemmel néztem rá. – Én azt gondoltam, hogy te vagy
együtt vele.
Fájdalom – valódi fájdalom, nem csalódás agy harag – villant át az
arcán. – Nem. Mi nem vagyunk… nem voltunk. Mi nem azok voltunk
egymásnak, amit én gondoltam.
Azon kaptam magam – hihetetlen módon –, hogy sajnálom őt. Majd
kezdtem valóban felfogni a szavait, mire a remény egy apró virága
kezdett nyílni a mellkasomban…
– De láttam, ahogy ti ketten csókolóztatok.
A homlokát ráncolta. – Láttad? Ó, az biztosan a házában volt.
– Aznap, mikor közzétetted azokat a képeket.
– Bocsánatot kérek miatta, oké?
Igen, igen, igen. Eső után köpönyeg, de azért sokkal jobban érdekelt
az, hogy hogyan jutottak el attól, hogy Poppy hálószobájában
csókolóznak odáig, hogy nincsenek együtt. El kéne nyomnom ezt a
reményt, mielőtt még tényleg kivirágzik, de nem tudtam rávenni magam
– ámbár, ha Poppy nem volt Sterlinggel, akkor miért nem próbált
kapcsolatba lépni velem?
Egyszerre csak egy kérdést, korholtam magam.
Sterling biztosan leolvasta az arckifejezésem mögött megbúvó
jelentést, mert ivott egy kortyot, majd letette a poharát, és magyarázatba
fogott. – Aznap végül belefáradtam a várakozásba, szóval lekocsikáztam

abba a putri kisvárosba – nem sértés – és közöltem vele, hogy
közzéteszem azokat a képeket, ha nem adja a szavát arra, hogy velem
lesz. Az ablaknál állt, majd hirtelen a hálószobájába tuszkolt, és
gyakorlatilag letépte rólam a kabátot. Megcsókoltam, mert azt hittem, ez
az, amit akar. De nem. Egyetlen csók után, ellökött és kirúgott. – Ahogy
eztán az állát dörgölte, eltűnődtem azon, hogy a kirúgott engem vajon
magában foglalt-e egy öklöt is az állára. Komolyan reméltem, hogy igen.
– Elviharzottam és közzétettem azokat a képeket, mert dühös voltam –
azt hiszem érthető módon, figyelembe véve a körülményeket.
A kezemben lévő whiskyt bámulva leültem a legközelebbi székre, és
próbáltam megfejteni, hogy ez az egész mit jelent. – Csak egyszer
csókoltad meg? Nem azért ment el Missouriból, hogy veled legyen?
– Nyilvánvaló, hogy nem – felelte. – Azt hittem, hogy visszaszaladt
hozzád.
– Nem. Nem tette.
– Ó, balszerencse, öregfiú – mondta együttérzően.
Még emésztettem ezt az egészet. Poppy egyszer megcsókolta
Sterlinget, majd követelte, hogy lépjen le. Sterling vagy szörnyen csókolt,
vagy Poppy egyáltalán nem is akart vele lenni – de ha nem akart vele
lenni, akkor miért nem maradt velem? És azok után a képek után, miután
kiléptem a papságtól, egyszer sem vette fel velem a kapcsolatot.
Feltételeztem ez azért volt, mert Sterlinggel volt, de most, hogy már
másként tudom, csak még egy kicsit jobban sajgott. Legalább annyit
mondhatott volna, hogy viszlát, vagy sajnálom, vagy valamit, bármit.
A szívem még jobban összeszorult, egy használt mosogató ronggyá
vált, amit egyre csak kifacsarnak. Rózsafüzér, emlékeztettem magam.
Ez arról szól, hogy visszaadjam a rózsafüzért és megbocsássak neki. És
nem tudsz megbocsájtani, ha keserű vagy amiatt, ami történt.

Mellesleg, legalább nem Sterlinggel volt. És ez azért egy apró vigasz
volt.
– Tudod, hogy hol van most? – kérdeztem. – Beszélni akarok vele.
Hát persze, hogy tudta. Visszament az asztala mögé, megtalálta a
telefonját, és egy pár másodpercen belül egy darab papírt tartottam a
rendezett nyomtatott betűs kézírásával. Egy cím.
– Tavaly felhagytam azzal, hogy nyomon kövessem, de ez egy olyan
ingatlan, amit a Művészetekért Danforth Alapítvány vásárolt meg, nem
sokkal azután, hogy hazajöttem. Ez egy táncstúdió, itt, New Yorkban.
Megnéztem a címet, majd felpillantottam Sterlingre. – Köszönöm. – És
komolyan is gondoltam.
Vállat vont, majd kiitta a poharában lévő maradékot. – Semmi
probléma.
Valamiért kinyújtottam a kezem, és egy kicsit rosszul éreztem magam,
hogy korábban nem vettem figyelembe az ő gesztusát. Elfogadta, és egy
rövid, de udvarias kézfogást váltottunk. Itt volt a férfi, aki tönkretette a
karrierem, akiről azt hittem, hogy elvette tőlem az én Poppymat, de
képes voltam elsétálni mindenféle gyűlölet, vagy rosszakarat nélkül, és
ez nem csak a 1500$-os Scotch miatt volt.
Azért volt, mert megbocsájtottam neki. És mert ki fogok sétálni ezen
az ajtón, és megtalálom Poppyt, visszaadom a rózsafüzért, és végre,
végre tovább léphetek az életemmel.

Huszonötödik
fejezet
Fordította: Mazikeen

A táncstúdió Queensben volt, egy színes, ámde lerobbant környéken, az
a fajta szomszédság, amely úgy tűnt, mintha a dzsentrifikáció
csúcspontján állt volna, de a fejlesztők még nem léptek be, csak a
művészek és a hipszterek jöttek.
A Kis Virág Stúdió, már amennyire meg tudtam mondani az internetes
keresés után a telefonomon idefelé a földalattin, egy non-profit stúdió
volt, ami ingyenes táncórákat adott a közösség fiataljainak, és úgy tűnt,
hogy kimondottan a fiatal nőknek szól. Semmi nem volt Poppyról a
weboldalon, de a stúdió mindössze két hónappal azután nyílt, hogy
elhagyta Westont, és az egész projektet a családjának az alapítványa
finanszírozta.
Egy magas, háromemeletes téglaépület volt, és a homlokzata úgy
tűnt, mint amit mostanában renováltak, magas ablakai voltak, amik a fő
táncstúdióba néztek, és a világos fapadló és csillogó tükrök látványára
nyújtottak rálátást.
Sajnos, mivel a nap közepe volt, nem úgy tűnt, mintha bárki lenne a
stúdióban. A lámpák nem égtek, az ajtó zárva volt, és senki nem
válaszolt a csengőre, mikor megnyomtam. Megpróbálta a stúdió
telefonszámát is, majd figyeltem a telefont az asztalon újra és újra
felvilágítani. Senki sem volt ott, hogy felvegye.
Itt lézenghetek, míg valaki visszajön – valaki, akiről kétségbeesetten
reméltem, hogy Poppy lesz –, vagy hazamehetek, és majd egy másik

nap újra megpróbálom. Borzasztó meleg volt, az a fajta forróság, amikor
már aggódok, hogy a cipőm talán megolvad, ha túl sokáig állok a járdán,
és a stúdió előtt nem volt árnyék. Tényleg az volna a legjobb ötlet, hogy
itt maradok, és a hőguta leizzadt áldozatává válok?
De már csak a gondolat is, hogy anélkül hagyjam el New Yorkot, hogy
látnám Poppyt, hogy beszélnék vele, olyan volt, amit pár másodpercnél
tovább nem tudtam elviselni. Az utóbbi tíz hónapot ebben a
nyomorúságban töltöttem. Egyetlen nappal sem vagyok rá tovább képes.
Isten biztosan meghallott engem.
Visszafordultam a metróállomás felé – láttam a közelben egy árust, és
akartam egy üveg vizet –, majd megpillantottam egy tornyot két házsor
közt – egy templom. És a lábaim arra fordultak, anélkül hogy akár csak
gondoltam volna rá; gondolom abban reménykedtem, hogy lesz bent
légkondicionálás és talán egy hely, ahol imádkozni lehet, míg a
táncstúdió ismét kinyílik, de azt is kívántam (erősen), hogy valami mást
találjak bent.
Úgy lett.
Az ajtók széles előcsarnokba nyíltak, amit teli szenteltvíztartók
szegélyeztek, és a szentélybe vezető ajtók ki voltak tárva, áldottan hűvös
levegőt küldve a bejárat felé, de nem ez volt az első dolog, amit
észrevettem.
Az első, amit észrevettem a nő volt, közel a szentély elejéhez, aki a
fejét lehajtva térdelt. Sötét haja szoros kontyba volt tekerve – egy táncos
kontya –, hosszú nyakát és vékony vállait felfedte a rajta lévő fekte felső.
Táncruhák, jöttem rá, ahogy közelebb mentem, próbálva csendes lenni,
de úgy tűnt, hogy nem számít, hogy az vagyok-e. Annyira elmerült az
imájában, hogy meg sem mozdult, ahogy becsúsztam a mögötte lévő
sorban álló padba.

A háta minden centijét fel tudtam idézni az emlékeimből, még ennyi
hónap után is. Minden szeplőt, minden izom vonalát, a lapockája minden
görbületét. És a haja árnyalatát – sötét, akár a kávé, és éppoly gazdag
színű –, hát arra is tökéletesen emlékeztem. És most, hogy oly közel volt
hozzám, minden jósszándékom és tiszta gondolatom sokkal, sokkal
sötétebbé vált. Le akartam engedni azt a kontyot, aztán a kezemre
tekerni azt a selymes hajat. Le akartam húzni a topja elejét, és
megmarkolni a melleit. Addig akartam dörgölni a lábai közti puhaságot a
táncnadrágja sztreccs anyagán keresztül, míg tocsog a nedvességtől.
De nem, még most sem voltam őszinte önmagammal. Mert amit
valóban akartam, az sokkal rosszabb volt. Hallani akartam a tenyerem
hangját a seggén. Azt akartam, hogy másszon, hogy könyörögjön,
nyersre akartam dörzsölni a belsőcombja bőrét a borostámmal, azt
akartam, hogy töröljön el minden percnyi fájdalmat, amit valaha is miatta
éreztem – törölje el azokat a perceket a szájával és az ujjaival és az
édes, forró puncijával.
Csábított a gondolat, hogy pontosan ezt tegyem, felkapjam őt és a
vállamra vessem, aztán találjak valami csendes helyet – a stúdióját, egy
motelt, egy sikátort, nem igazán érdekelt – és pontosan megmutassam
neki, hogy tíz külön töltött hónap mit tett velem.
Csak mert nincs Sterlinggel, az még nem jelenti azt, hogy veled akar
lenni, emlékeztettem magam. Azért vagy itt, hogy odaadd neki a
rózsafüzért, és ennyi.
De talán csak egy érintés, egyetlen érintés, mielőtt odaadod a
rózsafüzért és örökre búcsút mondasz…
Lecsúsztam a térdeplőre, és előrenyúltam, kinyújtottam egyetlen
ujjam, és akkor, mikor már csak néhány centire voltam a bőrétől, az
általam adott nevét suttogtam. – Báránykám – szóltam. – Kicsi
bárányom.

Rögtön megmerevedett, amint az ujjam súrolta nyaka krémes bőrét,
majd megfordult, és a szája egy hitetlenkedő o-ra nyílt.
– Tyler – suttogta.
– Poppy – feleltem.
Majd a szemeit elöntötte a könny.
Várnom kellett volna, hogy kiderüljön, hogyan érez irántam, a
beleegyezését kellett volna kérnem, hogy megérintsem, ezzel mind
tisztában vagyok. De most sírt, annyira sírt, és az egyetlen hely, ahová a
tartozott az a karjaimban volt, így beültem az ő sorába, és magamhoz
húztam.
A derekamra csúsztatta a karjait és a mellkasomba temette az arcát,
miközben egész testében remegett.
– Hogy találtál meg? – nyögte ki.
– Sterling.
– Beszéltél Sterlinggel? – kérdezte elhúzódva, miközben a szemét
törölte.
Lehajoltam, hogy a szemébe tudjak nézni. – Igen. Ő meg elmondta,
hogy mi történt aznap. Azon a napon, mikor te megcsókoltad… – és a
saját elhatározásom cserbenhagyott, mert dacára a munkaváltásnak és
egy másik kontinensen való élésnek, látni őt most, és közben
visszaemlékezni a mellkasomba mart lyukra, ami abban a pillanatban
keletkezett, amint megláttam őt Sterlinget megcsókolni, túl sok volt
számomra ahhoz, hogy hangosan is kimondjam.
Egyre jobban sírt. – Biztosan gyűlölsz!
– Nem.
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elmondjam, hogy nem gyűlöllek.
– Úgy gondoltam, hogy meg kell tennem, Tyler – motyogta a padlót
nézve.

– Mit kellett megtenned?
– Azt hittem, hogy rá kell vennem téged, hogy elhagyj – suttogta.
Még a pulzusom is megtorpant, hogy figyelhessen. – Hogy mi?
A tekintete nyers volt a fájdalomtól és a bűntudattól. – Tudtam, hogy
túljutunk bármin, amit Sterling hozzánk vág, de nem tudtam elviselni a
gondolatot, hogy elhagyd az egyházat… hogy miattam hagyd el. –
Könyörgő arccal nézett rám. – Nem tudtam volna úgy élni, ha
megteszed. Tudván, hogy elvettem tőled a hivatásod – az egész életed –
és mindezt azért, mert nem tudtam irányítani az irántad érzett
érzelmeimet…
– Nem, Poppy, ez nem így volt. Én is ott voltam, emlékszel?
Ugyanazokat a dolgokat választottam, amit te is; nem csak a te feladatod
ennek a bűntudatnak a viselése, ha egyáltalán érezned kéne azt.
Poppy csak a fejét rázta, miközben még mindig hullottak a könnyei. –
De ha sosem találkoztál volna velem, soha nem is gondoltál volna a
távozásra.
– Ha sosem találkoztam volna veled, sosem éltem volna igazán.
– Ó, Istenem, Tyler! – A kezébe temette az arcát. – Tudván, hogy mit
gondolhattál rólam ennyi hónapon át. Gyűlöltem! Gyűlöltem magam.
Abban a pillanatban, ahogy Sterling ajka az enyémhez ért, meg akartam
halni, mert láttalak átjönni a parkon, tudtam, hogy ott vagy, és tudtam,
hogy megbántalak, de meg kellett tennem! Azt akartam, hogy teljesen
felejts el, és továbbra is úgy éld az életed, ahogy Isten akarja tőled.
– Fájt – ismertem el. – Nagyon fájt.
– Annyira gyűlöltem Sterlinget! – mondta Poppy a kezeibe. – Annyira
gyűlöltem őt, mint amennyire téged szerettelek. Sosem akartam őt,
Tyler, téged akartalak, de hogy kaphattalak volna meg anélkül, hogy
mindent elveszíts? Azt mondtam magamnak, hogy jobb volt, hogy
eltaszítottalak, mint nézni, ahogy elhervadsz.

Lefeszegettem az ujjait az arcáról. – El vagyok hervadva? Mert
otthagytam az egyházat, Poppy, és nem miattad, és nem a fényképek
miatt, amit Sterling nyilvánosságra hozott, hanem azért, mert rájöttem,
hogy Isten valahol máshol akar tudni engem, egy másmilyen életet élve.
– Kiléptél? – suttogja. – Azt hittem, kényszerítettek, hogy elmenj, mikor
a képek kikerültek.
– Megtettem. Azt hittem… Gondolom azt hittem, hogy ezt tudod.
– De a pletykák… mindenki azt mondta… – Tekintetét rám szegezve
mély levegőt vett. – Én azt hittem, hogy a képek tönkretettek. És megölt
a tudat, hogy ez részben az én hibám volt, mert ha én nem lettem volna,
Sterling sosem szállt volna rád. Ettől a tudattól meghasadt a szívem, és
nem tudtam elviselni. Annyira hiányoztál!
– Te is hiányoztál. – Előhúztam a rózsafüzért, és a tenyerébe
engedtem a csörgő gyöngyöket. – Ezt visszahoztam neked – mondtam,
a rózsafüzérre zárva az ujjait. – Azt akarom, hogy a tiéd legyen. Mert
megbocsájtok neked.
Nem ez a teljes igazság, Tyler.
Mély lélegzetet vettem. – És van még valami. Annyira megbántott
voltam – annyira fájt, amit tettél. És most dühös vagyok rád, amiért olyat
tettél, ami mindkettőnknek csak fájdalmat hozott. Beszélned kellett volna
velem, Poppy, el kellett volna mondanod, hogyan érzel.
– Próbáltam – felelte. – Oly sokszor próbáltam, de olyan volt, mintha
nem hallanál meg, mintha te nem értenéd. El kellett érnem, hogy
elfelejts, így nem teszem tönkre az életed.
Felsóhajtottam. Igaza volt. Próbálta nekem elmondani. De engem
annyira magával ragadott a szerelmünk, a saját belső küzdelmem és a
saját döntéseim, hogy nem igazán figyeltem rá. – Sajnálom – mondtam,
jobban komolyan gondolva azokat a szavakat, mint bárki valaha is
ezelőtt. – Annyira sajnálom! Figyelnem kellett volna. El kellett volna

mondanom, hogy nem számított, mi történt a munkámmal, velünk, mert
hiszek abban, hogy végül Isten gondoskodik rólam és rólad. Hiszem,
hogy Istennek terve van velünk. És bárhová is menjek – bárhová is
menjünk – és nem számít, milyen undok dolgok történnek, a szeretete
vigaszt nyújt majd.
Poppy bólintott, miközben könny folyt le az arcán. És aztán történt
valami, sugallat vagy eszmélés, mert ráébredtem valamire.
Még mindig akarom őt.
Még mindig szeretem őt.
Még mindig vele kell lennem az életem hátralevő részében.
És még ha az egésznek nem is volt értelme, és ha csak pár perce volt,
hogy rájöttem arra, hogy ő és Sterling nem voltak együtt, sosem voltak
együtt, akkor is megtettem. Akkor is fél térdre ereszkedtem a padlón.
– Azon a napon, úton voltam hozzád, hogy megkérjem a kezed. És ha
elfogadsz, akkor még mindig feleségül akarlak venni, Poppy. Nincs
gyűrűm. Nincs pénzem. Jelenleg még csak rendes munkám sincsen. De
azt tudom, hogy te egy páratlan, a világ legcsodálatosabb személye
vagy, akit Isten valaha is az utamba küldött, és az élet gondolata
nélküled, összetöri a szívem.
– Tyler – lehelte.
– Gyere hozzám, báránykám! Mondj igent!
Lepillantott a rózsafüzérre, majd visszanézett rám. És a tiszta,
könnyes igenje nagyjából ugyanakkor jutott el a fülemig, amikor az ajka
az enyémhez ért, a szája mohó, örvendező és kétségbeesett volt, és
nem törődtem azzal, hogy hol voltunk, vagy hogy esetleg ki láthat meg
minket, kicipzáraztam a farmerom, lerántottam a térdéig a nadrágját, és
nedves forróságát a farkamhoz húztam, hozzá dörgölődzve, félig
birkózva, félig lezuhanva a padok közti szűk helyre, míg térdeimmel szét
tudtam választani a lábait és belenyomni magam.

Rövid volt, durva és hangos, de egyben tökéletes is, csak én és
Poppy, és Isten az ő imaházában állva, mindkettőnkre vigyázva. Az
egész örökkévalóságra akartam ezt a nőt, és azt akartam, hogy az
örökké olyan hamar kezdődjön, amilyen kibaszottul csak lehetséges.

Epilógus
Fordította: Mazikeen

Poppy
A tenyered a számra tapad, ahogy a másik kezed a több rétegnyi csipke
és tüll alá túr, hogy a puncimra találjon – ami csupasz, ahogy kérted.
Kint, a vendégek kezdtek beszállingózni a templomba, egy Katolikus
templomba, dacára a szüleim játékos tiltakozásának, de cserébe a
katolikus esküvőért, kicsikartak belőlünk egy vonakodó beleegyezést,
hogy megrendezhessék a tékozló rendezvényt, amit a hercegnőjüknek
akartak rendezni – tűzijáték, tengernyi pezsgő és fényfüzérek a csillagos
Rhode Island-i ég alatt.
De jelenleg senki hercegnője nem vagyok. Egy ziháló bárány vagyok,
vonaglok, ahogy az ujjaid rátalálnak a csiklómra – ami már most
érzékeny és duzzadt –, és amit gyengéden összecsípsz. Dollár
tízezreket érő csipke és selyem omlik alá a derekamon, és azt akarom,
hogy az egészet letépd, és felfedd a harisnyakötőm és harisnyám és
meztelen puncim a levegőnek. De nem teszed.
Helyette a fülembe suttogsz: – Azt tetted, amit mondtak neked. Jó
bárány. – Elveszed a kezed a számról, hogy megfogd a mellem.
Neked dőlök. – Nem mondanak valamit arról, hogy nem szabad látni a
menyasszonyt az esküvő előtt?
– Rossz szerencse, azt mondják, de szerintem a házas életet
dugással kezdeni, csak szerencsés lehet, nem gondolod?

Egy apró kápolnában vagyunk, a főteremtől elválasztva, egy letakart
ablakkal, ami a szentélybe nyílik. Nehéz belátni, mi meg bezártuk a
vékony fa ajtót, de az még nem fogja eltompítani a hangokat, és én
amilyen halk vagyok, nem lehet eltéveszteni a ruhám susogását, és a
vad légzésem, ahogy az ujjaid átsiklanak a csiklómon a puncim nedves
redőihez.
Aztán megfordítasz, éhes, zöld szemekkel iszod a látványom. Reggel
megborotválkoztál, szögletes állad sima és borostamentes, és habár
tudom, hogy anyukád korábban a hajad miatt nyugtalankodott, egy pár
kósza tincs a homlokodba hullik. Feléjük nyúlok, de elkapod a csuklóm,
mielőtt még elérném őket. Nem feltétlenül azért, hogy megállíts, csak
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szmokingnadrágodhoz dörzsölődik. Érzem az erekciódat – a forró,
merev hosszát –, és felnyögök.
A kéz újra a számra tapad, és az általában mosolygós arcod most
komoly. – Még egy hang, Mrs. Bell – sziszeged a fülembe –, és inkább a
segged lesz az, amit megdugok!
Ennek büntetésnek kéne lennie? – Még nem vagyok Mrs. Bell –
kötekszem.
– De attól még hozzám tartozol!
Ezen nincs mit vitatni. Hozzád tartozom azóta, hogy először beültem a
gyóntatószékedbe.
A ruha – egy v-nyakú darab, deréknál megkötve, egy réteg finom,
fátyolszerű tüllel borítva –, mint egy felhő a derekam körül, ami eltakarja
a kezed látványát, ahogy lenyúlsz, hogy kiszabadítsd a farkad. Aztán a
karod a derekamról a lábamra siklik, mire félig emelve, félig lökve a falra
tapadok.
Éreztem a farkad széles fejét, ahogy a redőim közé döföd, és egy
pillanatot sem hagysz nekem arra, hogy lélegzethez jussak, egyszerűen

csak minden előkészület nélkül belém vágod magad, én meg elszántan
próbálok nem felnyögni, de annyira jó, te, a szmokingodban, a
menyasszonyi ruhám meg felhúzva, mint egy tinédzser ruhája a
szalagavatós hotelszobában, és a kezed annyira biztos és határozott a
számon, miközben durva, nemtörődöm lökésekkel döngölsz.
– Az a sok ember odakint – leheled –, fogalmuk sincs róla, hogy olyan
közel hozzájuk, ilyen keményen megdugnak. Megdugnak az esküvői
ruhádban, akárcsak egy kis kurvát, aki nem bír magával.
A szívem úgy verdes, mint madár a kalitkában – gyorsan és rebegve –
a belsőcombom megfeszül a szmokingod durva anyagán. Már rég
felhagytam azzal, hogy megpróbáljam megérteni, miért szeretem
annyira, mikor ilyeneknek hívsz engem, különösen úgy, hogy a
hálószobán kívül mindig olyan tisztelettudó vagy és rajongsz értem. Ez
talán a pajkos-papos-kisugárzás, amit az új akadémia pályafutásod sem
volt képes levetkőztetni rólad, vagy talán arról van szó, hogy olyan jó
ember vagy, és felvillanyozó látni, ahogy elveszted az irányítást és
inkább viselkedsz bűnösként, mint szentként. Bármi is ez, megőrjít
engem, és ezt te is tudod, és mindenféle ocsmány dolgot suttogsz a
fülembe, tűrd és kibaszott mocskos kiscsaj és élvezz nekem, jobban
jársz, ha kibaszottul elélvezel nekem.
Azt teszem, a nyögésemet elnyeli a tenyered, miközben továbbra is
csak pumpálsz bennem, minden döfés egyre keményebben lök a falnak,
és minden lökés tovább és tovább nyújtja az orgazmusom, aztán
felnézel, és a tekintetünk összekapcsolódik. Olyan közel vagy, és azokra
az alkalmakra gondolok, amikor keféltünk, minden olyan alkalomra,
mikor a szádra ébredtem, ahogy forrón és nedvesen kutatott a lábaim
közt, minden olyan alkalomra, amikor úgy éreztük, hogy kikeféltük
egymást a való, átlagos világból valami olyan helyre, ami új és fényes és
mágikus. Tulajdonképp most is azt érzem, miközben a tekinteted

kutatom, és figyelem, ahogy beharapod az ajkad, ahogy azért küzdesz,
hogy visszatartsd magad.
– Si vis amara, ama – mondod nekem. Ha azt akarod, hogy
szeressenek, szeress!
Szavak, amiket mintha millió éve mondtunk volna egymásnak.
A te szerelmed volt az, ami újra összehozott minket, a fáradhatatlan
szereteted, ami átívelt a megtévesztésemen és a magányomon. Azt
hittem, hogy meghozom érted a helyes áldozatot azért, hogy Istennel
lehess, de egész idő alatt tévedtem. Most mindketten Istennel és együtt
vagyunk, és ma feladjuk az egyéni életünket, hogy egyetlen örök lélekbe
összeolvadjunk.
Nincs nagyobb szeretet annál… gondolom álmodozva, ahogy
minden irányítást elvesztesz, a kezed a számról a másik lábamra
vándorol, így állva és nyitva tudsz tartani, miközben a saját
megkönnyebbülésedet űzöd, sötét fejed csókolva és harapva fúrod a
nyakamba.
– Te amo – liheged a fülembe. Latinul szeretlek. – Te amo, te amo, te
amo.
Basszus, én is szeretlek, aztán olyan keményen élvezel el, hogy az
egész tested megremeg, az ujjaid a harisnyás combomba vájnak, és a
gyönyöröd egy újabb hullámnyi orgazmust küld végig rajtam. Együtt
lüktetünk, mint a közös szívverés, mint egyetlen óceán erőteljes
hullámai, míg végül egy sóhajjal mindketten visszatérünk a valóságba.
Valahol a templomban egy orgona valami kedveset és könnyűt kezd
játszani, amolyan sétálj-be-és-foglalj-helyet dallamot. A koszorúslányaim
és anyám valószínűleg már pánikolnak.
Leteszel, aztán a szmokingod zsebében lévő selyem zsebkendőt
használva letörölöd a nyomaidat a lábamról. Majd ismét összehajtogatod
és visszateszed a zsebedbe – kívülről, teljesen tiszta és rendezett, de

mindketten tudjuk, mi rejlik belül. – Csak egy apró emlékeztető –
mondod nekem egy gödröcskés mosoly kíséretében, megpaskolva a
zsebet.
– Mármint úgy érted, hogy trófea.
Nem cáfolod meg, még mindig azzal az imádnivaló ír mosolyoddal
vigyorogva, közben azért segítesz elrendezni a ruhámat, és kisimítod a
ketedrális-hosszú fátylamat.
A tenyeredre nézel, ami a rúzsomtól maszatos, mire elnyílik a szád és
a

tekinteted

elsötétül.

Esküszöm,

hogy

látom,

ahogy

újra

megkeményedsz. – Talán szeretnéd ellenőrizni a sminkedet – közlöd, és
a tekinteted a szám körül időzik. El kell tolnom téged, mert ha ismét
megcsókolsz, nem leszek képes nemet mondani, és akkor elkésünk a
saját esküvőnkről.
– Szerinted mit kéne nekik mondanunk, hogy mit csináltunk?
Már be vagy cipzárazva, és rendbe kaptad magad, teljesen
összeszedettnek tűnsz, leszámítva tekintetedben lévő birtokló ragyogást.
– Ez egy kápolna. Majd azt mondjuk, imádkoztunk.
– Gondolod, majd hisznek nekünk?
Ismét az az ír vigyor. – Nos, mint tudod, egykoron pap voltam.
Erre gondolok, ahogy a nap hátralevő része kibontakozik, ahogy a
rúzsom felfrissült, és az apám végigsétál velem a padsorok közt, és
látom, ahogy visszapislogod a könnyeket, mikor Apu a kezedbe helyezi a
kezem.

Ahogy

magunkhoz

vesszük

az

áldozást,

mindketten

visszaemlékszünk egy nagyon másfajta áldozásra, ami köztünk történt.
És aztán megcsókolsz, mélyen és hosszan és kutatón, egy olyan
csókkal, amitől nedves lesz a puncim és megkeményednek a
mellbimbóim, még Isten házában is.
Egykoron pap voltál.

Néha még mindig gyászolom azt, de már rájöttem, hogy ami kettőnk
közt van, az éppoly szent, és éppoly beható. Egy nap, családot
alapítunk.

Együtt

alkotunk

majd

életet,

ami

valószínűleg

a

legistenszerűbb dolog, amit ember csak tehet, és azon tűnődöm, ahogy
együtt táncolunk a lágy májusi ég alatt, hogy vajon fiunk lesz-e egyszer?
Talán ő is pap lesz majd.

VÉGE

