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Lassan pöfögtem tova Stiltsville cölöpházai között, a Biscayne- 
öböl holdfényben csillámló vizén. Imádtam az ilyen éjszakákat. 
A sötétség leple alatt egy kivilágítatlan hajó osont mögém. Már 
figyeltem egy ideje a radaron. Számítottam rá.

Ha az embernek van négy felturbózott Mercury Verado 
350-es motorja, azaz összesen ezernégyszáz lóereje, aminek kö-
szönhetően csaknem százhatvan kilométer per órás sebesség 
elérésére képes, nagyon fontos, mondhatni, a helyzet kulcsa, 
hogy tudja, mikor kell használni azokat, és mikor nem. A mö-
gém lopódzó hajó fölkapcsolta a fényszóróit: a négy tetőreflek-
tor olyan szépen kivilágította az én negyvennégy láb hosszú, 
középkonzolos Intrepidem középső fertályát, mint a déli verő-
fény. És nemcsak a négy forgóreflektor ontotta ránk kék fényét, 
hanem Russ Spangler ügynök szupererős kézi fényszórója is, 
amelyet megfélemlítésül szokott bevetni. Spanglert, aki koráb-
ban a különleges erőknél szolgált, az ilyen holdfényes, adrena-
linfröccsös éjszakák éltetik. Tudom, mert eljátszottuk mi már 
ezt a játékot nemegyszer. Spangler társa a Napóleon-komple-
xussal küzdő Melanie Beckwith különleges ügynök, aki anabo-
likus szteroidokkal és az enyémnél jóval nagyobb izmokkal 
igyekezett pótolni azt, aminek híján volt.

Őket simán faképnél hagyhattam volna, a radaromon szin-
tén felbukkanó parti őrséggel szemben viszont esélytelen vol-
tam — nem is beszélve a helikopterekről, amelyeket segítségül 
hívhattak. Ha valahogy vissza is jutok a szigetre, ez lett volna 
életem utolsó fuvarja, és nyugdíjba menni azért még nem szán-
dékoztam. Hiszen ha valakiről, hát rólam igazán elmondható 
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lett volna, hogy épp a csúcson voltam. A hátam mögötti négy 
motort csak akkor bőgettem volna fel, ha minden kötél szakad. 
Hiszen ez azt jelentette volna, hogy most szálltam vízre ezzel a 
hajóval utoljára, és mivel majdnem félmillió dollárba került, 
úgy terveztem, hogy egynél többször fogom használni. De hát 
éppen az itt a csavar, hogy hiába van az embernek ilyen hajója, 
mert ha nem akar kiszállni ebből a buliból, nem kötődhet hoz-
zá túlságosan. És ez nemcsak a hajóra igaz, hanem nagyjából 
mindenre — és mindenkire. Kötődés, ragaszkodás kizárva. Az 
embernek készen kell állnia arra, hogy a Spangler—Beck-
with-duó vagy más, hozzájuk hasonló ügynökök közeledtének 
első halovány jelére a mélybe taszítson a sziklaszirtről min-
dent, amit szeret.

Az üzleti életben eltöltött csaknem tíz év alatt sok mindent 
megtanultam, de a legjobban mégis az a lecke vésődött belém, 
hogy nem kötődhetek túlzottan semmihez, így az emberekhez 
sem. Az életem és azoknak az élete, akik sokat jelentenek ne-
kem, borotvaélen táncol, avagy szakadék fölött lebeg, és ha 
olyan körülmények merülnek fel, amelyek az én szabadságo-
mat veszélyeztetik, mindenki egyetlen finom oldalba bökéstől 
a mélybe zuhanhat. Volt, nincs, odaveszett. Ez a tudat szabá-
lyozza bennem azt is, hogy mit élvezek, és mit nem, sőt még azt 
is, hogy mit álmodom. Korlátozott elvárásokkal élek. Óvatosan 
közlekedem. Fél lábbal mindig a biztos talajt keresem. Nem fe-
dem fel a kártyáimat. Egyfolytában a kockázat-haszon arányát 
számolgatom. Hiszen bármelyik pillanatban alakulhat úgy, 
hogy futnom kell, megbújnom vagy fejest ugranom a mélybe.

Nem birtokolok semmit, és nem hagyom, hogy bármi is 
birtokoljon.

Az órámra pillantottam. A Marathon márkájú búvárórát 
Shellytől kaptam. Szerinte a saját temetésemről is el fogok kés-
ni, ezért úgy állította be, hogy öt percet siessen. Csak úgy ra-
gyogtak a tríciummal megvilágított mutatók: azt jelezték, hogy 
van időm bőven. Leállítottam a motort, és szembefordultam a 
reflektorfénnyel. Spangler és Beckwith ügynökök odasiklottak 
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mellém — a tükörsima vízen nem volt nehéz dolguk —, és meg-
remegett a levegő Spangler visszhangzó, harsogó hangjától:

— Helló, Charlie Finn! Képzelheti, mennyire megdöbben-
tett, hogy itt találom magát éjnek évadján.

Zsebre dugtam a kezem, Beckwith ügynökre mosolyog-
tam, és amennyire tőlem tellett, utánozni próbáltam Humphrey 
Bogartot a Casablancából: 

— „Besétálhatna a világ bármely városának bármely kocs-
májába, de neki pont az enyémbe kell besétálnia.”

Beckwith ügynök átugrott az én fedélzetemre, és a hajóm 
orrát az ő hajójuk farához kötötte. Közben mosolygott, én pe-
dig egy darabig nem szóltam semmit, majd végül bólintottam, 
és megjegyeztem:

— Ahogy elnézem, meghozta a gyümölcsét a sok súly-
zózás.

Rám szegezte a mutatóujját.
— Maradjon veszteg, és tartsa a száját!
A kábítószer-ellenes ügynökség, a parti őrség, valamint a 

vad- és halügyi hatóság kiterjesztett házkutatási jogosítványok-
kal rendelkezik, így valamivel szabadabban kezelik az alkot-
mányos jogaim megsértését. Továbbá a két ügynök jól tudta, 
hogy nem fogom őket bíróság elé citálni, és az ügyvédemet sem 
hívom fel. Így aztán a következő fél óra azzal telt, hogy a Molly 
névre hallgató német juhászuk társaságában ízekre szedték a 
hajómat. A kutya mindent körbeszimatolt, hátha talál valamit, 
amire rá lehet fogni, hogy drogmaradvány. Karba tett kézzel, 
érdeklődve figyeltem őket. Mély benyomást tett rám, amikor 
Spangler ügynök belebújt a búvárruhájába, és átvizsgálta a ha-
jótestet. Úgy negyven perc múlva pedig az ügynökduó szét-
szerelte az Intrepid konzolját, miközben Mollyt a lábam elé ül-
tették, és a hűséges eb nem is tágított onnan. Megvakartam a 
füle tövét, majd hagytam, hogy nyalogassa egy kicsit a keze-
met. A combomra helyezte az egyik mancsát, és nekem dőlt. 
Amikor a gazdái nem néztek oda, csont alakú csemegével etet-
tem. Az ügynökök, miután hasztalan izzadtak-nyögtek két 
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órán át, jelentést tettek valakinek a mobiljukon, majd leoldoz-
ták a vitorlafeszítő kötelemet a hajójuk faráról, és szó nélkül 
távoztak.

Valaki leadta nekik a drótot, hogy ma éjjel vízre szállok — ez 
így is volt, mert ugyanez a valaki nekem is leadta a drótot, 
hogy nekik leadta a drótot. Ha az ember többet fizet, mint má-
sok, az kifizetődik, és Colin, az üzlettársam másoknál többet 
fizet. Spangler és Beckwith már majdnem öt éve liheg a nya-
kamban, előttük a Miller—Marks-duó boldogított. És egyszer 
sem kaptak el, pedig annyi árut csempésztem, amennyivel 
hússzor, harmincszor, sőt ötvenszer is telepakolhattam volna 
ezt a hajót. És ma éjjel sem fenyegetett az a veszély, hogy lefü-
lelnek.

Lezser mozdulattal beindítottam a motort, és tettetett cso-
dálkozással néztem az északra távolodó Spangler—Beckwith- 
páros után. Közben azt dúdolgattam magamban, hogy: „Na- 
na- na-na, na-na-na-na, hey, hey, hey, goodbye!”* Aztán szép 
csöndben bevettem magam az öbölbe ömlő csatornák útvesztő-
jébe. Száz láb hosszú jachtok mellett, húszmillió dolláros rezi-
denciák előtt siklottam tova a sötétben: itt tették közszemlére 
földi javaikat Miami Ki kicsoda? lexikonjának szócikkei. Sok 
ilyen rezidenciára szállítottam már árut, de többek közt azért 
űzöm sikeresen az ipart, és azért vagyok még mindig a buliban, 
mert hallgatok, mint a sír. Tudok titkot tartani, tudom, mit tehe-
tek kockára, és hogyan.

Abban a tudatban kanyarogtam a csatornalabirintusban, 
hogy Beckwith ügynök rejtett GPS-eket szerelt föl a hajómra. 
Az elsőt még hónapokkal ezelőtt csempészték oda, és azóta 
játsszuk ezt a macska-egér játékot. A mai műsor az volt, hogy 
lopva beszerelte a másodikat, mert az elsőt már igencsak marta 
a rozsda, ezért nyilván egymásnak ellentmondó adatokat kül-
dözgetett. Persze ehhez a sós tengervízen kívül az általam rá-

* A Steam zenekar azonos című dalának első sora. — A szerk.
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öntött sósavnak is lehetett némi köze... De ezt nem igazán tud-
tam megállapítani.

Ezt a kisded játékot még Miller és Marks kezdte. Akkor pár 
nap alatt megtaláltam a GPS-t, így aztán eladtam a hajót egy 
fickónak, aki végigment vele a Panama-csatornán, majd elin-
dult fölfelé a túloldalon. Miller és Marks azt hitte, Mexikóban 
veszek föl árut, és oda is küldtek egy rakás hajót, helikoptert 
meg repülőgépet. Szép summát emésztett fel a nagy leleplező 
hadművelet, és a bűnüldöző szervek nem voltak boldogok. 
A fickó, aki megvette a hajómat, mesélte, hogy nem kicsit le-
pődtek meg, amikor meglátták, hogy nyársorrú halakat fogdos 
a mexikói partok közelében. Miller és Marks ügynökök állító-
lag be is mostak egymásnak párat, amikor kiderült, hogy nem 
én vagyok az. Pár órával később pedig még nagyobb meglepe-
tés várta őket, ugyanis ott találtak a verandámon Biminiben, a 
Bahamáknak Miamihoz legközelebb eső pontján. A függő-
ágyamban ringatózva, kezemben egy csésze kávéval, ördögi 
mosolyra húzódó szájjal kémleltem a horizontot, és azt kér-
deztem tőlük: 

— Parancsolnak az urak egy kávét?
Most pedig a víztükröt pásztáztam, és a hajó gyomrában 

pöfögő motorok zaját hallgattam. Noha a járgány nem volt az 
enyém, mégis erős érzelmi kötelék fűzött hozzá, ezért Colin 
megengedte, hogy én adjak neki nevet. Kalandos Életútnak ke-
reszteltem el. Ugyanis egy nap választott el a negyvenedik szü-
letésnapomtól, és bármilyen volt az addigi életutam, kalandok-
ban vitathatatlanul bővelkedett.

Kikötöttem, és megnéztem a radart. Spangler és Beckwith 
nem ment túl messzire. Nem csak nekik van ugyanis nyomkö-
vető GPS-ük: ezt a játékot ketten is játszhatják. A mi kis vállal-
kozásunkról elmondható, hogy rend van, és fegyelem, de egy 
kicsit másféle modell szerint dolgozunk, mint a többség. Butik-
cég vagyunk, amely a bizalomra és a becsületességre alapozza 
a működését — már amennyire a bűn világában értelmezhető a 
becsület fogalma —, és igyekszik minél kiszámíthatóbbá tenni 
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az üzletmenetét. Ennek szellemében csak szigorúan ellenőrzött 
kuncsaftoknak adunk el árut, és kizárólag offshore számlára 
való banki átutalással fogadunk el pénzt. Továbbá mi határoz-
zuk meg az átadás-átvétel helyét, és soha, de soha nem fordult 
elő, hogy akkor vittük a cuccot, amikor a kedves vevő akarta, 
vagy oda, ahová akarta, ahogy arra sem volt példa, hogy meg-
mondtuk a kedves vevőnek, hol lesz a cucc, amikor még nem 
volt ott. Aki ekkor és ekkor, ide és ide kérte az árut, azzal közöl-
tük, hogy nem mi vagyunk az ő beszállítója. Ez az üzleti modell 
tartotta életben a vállalkozásunkat, és ennek köszönhetjük azt 
is, hogy a sarkunkban szaglászó Beckwith—Spangler-duó min-
dig három lépéssel lemaradt mögöttünk.

Leállítottam a motort, és bekapcsoltam a kávéfőzőt. Tud-
tam, hogy a derék ügynököknek meg fog jönni az étvágyuk, ha 
ilyen nagy rössel szétkapják a hajómat, ezért bedugtam az 
egyik elülső fedélzeti nyílás alatti álpadló alá, a mocskos men-
tőmellények közé egy doboz fánkot. Gondolom, pillanatok 
alatt megtalálták. Még egy sárga Post-it cédulát is ragasztottam 
a dobozra: ráfirkantottam, hogy „Csak tessék!”, és odabigy-
gyesztettem egy fülig érő szájú szmájlit. A hátsó fedélzeten, a 
motor közelében is elhelyeztem egy álpadlót: ez a Mollynak 
szánt csemegéket rejtette. A tálban a kedvencei kellették magu-
kat: szarvas- és bárányhús.

Leemeltem a rákcsapda fedelét, és előhúztam a szörfruhá-
mat. Nem mintha túl hideg lett volna a víz, de a tompa fekete 
szín nem olyan feltűnő a víz alatt, mint az én sápatag bőröm. 
Belebújtam a vízhatlan hacukába, a számra illesztettem a légző-
készülék nyomásszabályzóját, és a vízbe ereszkedtem. Miután 
fölhúztam a békalábakat is, nekivágtam a nyolcszáz méteres 
távnak. Nem kellett sietnem, hiszen az oxigéntartályaimra sze-
relt dupla Pegasus hajtómű majd egy méter per másodperces 
sebességgel vitt előre, ez valamivel több mint másfél csomónak 
felel meg. Ezenkívül egy H—160-as hajtóművet is szorongattam 
— nagyjából olyan érzés, mintha egy torpedót ölelnék magam-
hoz. Eme segédeszközök jóvoltából nesztelenül, láthatatlanul 
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siklottam tova a víz alatt, és a lábam pihenhetett, ha netán úgy 
hozná a szükség, hogy később még használnom kell őket.

A csatornákban kanyarogva haladtam előre. Amikor meg-
láttam a fejem fölött villogó jelzőfényt, a búvárfelszerelést hát-
rahagytam, és kihámoztam magam a szörfruhából. A cuccaim 
lesüllyedtek tizenkét méter mélyre, az óceán fenekére, én pedig 
a felszínre bukkantam a Pathfinder mellett; a járműbe már há-
rom napja bepakoltam, és a dokkhoz álltam vele. Leoldottam a 
kötelet a kikötőbakról, és ellöktem a hajót a parttól. Félóra múl-
va már azt a házat sasoltam, ahol javában bulizott a kosárlab-
dacsapat, a rapper és sleppje, a pop-art művésznő és menedzs-
mentje, a befektetésialap-tulajdonos és az ő összevásárolt csajai, 
meg a miami felső tízezer minden negyedik tagja. Ha az orru-
kon át akarják felszippantani a pénzüket, a szívük joga, mond-
hatni előjoga, és nem az én problémám, hanem az övék. Én 
csak az egynapos határidővel dolgozó fuvarszolgálat vagyok. 
Ha én nem hordanám nekik a cuccot, hordaná valaki más. 
A kereslet-kínálat törvénye már csak ilyen.

A házban zajló parti dübörgő hangjától kísérve a kikötőhöz 
hajóztam, és a sötétség leple alatt elhelyeztem néhány kis cso-
magot a mólón, a guruló tároló alatti rejtett üregben. Jártam 
már itt máskor is: a tulaj mindig jó kuncsaft volt. Miután hely-
reállítottam az eredeti állapotot, SMS-ben megerősítettem, hogy 
leszállítottam az árut, majd visszaszálltam a hajómra, és felszí-
vódtam.

Egy óra múlva már a Kalandos Életút felé úsztam a mangro-
vefák alatt. Az Intrepidet a kábítószer-ellenes ügynökség négy 
másik hajója vette körbe, és olyan fényárban úszott, mint egy 
reptéri kifutópálya. Vajon mit remélnek ezek attól, hogy másodszor 
is átkutatják?, tűnődtem. Beckwith és Spangler ügynökök az 
eseményeket távolabbról figyelve, dúlva-fúlva járkáltak föl-alá, 
és sűrűn dobálóztak a trágár szavakkal, meg mindazzal, amit a 
hajómon találtak, és nem volt lekötözve. A hajófarban álló 
Molly valósággal fejest ugrott a fánkos dobozba. Úgy néztem, a 
porcukrosra vetette rá magát először, mert hófehér volt az alap-
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járaton fekete orra és pofája. A hajón túl, attól egy szűk kilomé-
ternyire az egész éjjel nyitva tartó pizzéria neonreklámja villo-
gott. A népes társaságot kikerülve elúsztam odáig, majd a vál-
lamon egy irdatlan méretű pizzásdobozzal megközelítettem a 
hajót.

— Helló, fiúk! Kér valaki pizzát? 
Ezzel sem vágódtam be náluk túlzottan, de mivel nem talál-

tak se drogot, se lóvét, se arra utaló bizonyítékot, hogy a kettő 
közül bármelyiket birtokolnám, nem sokat tehettek. Szórták 
még egy kicsit a szitkaikat, majd rám mordultak, hogy tűnjek el.

Így is tettem.
Megint kanyarogtam egy keveset a csatornákban. Egy kis-

hajó-kikötőmedencéhez vezetett az utam, ahol gyalog közelí-
tettem meg a kerékpáromat. Pár kilométer megtétele után be-
léptem Colin házának hátsó ajtaján. Amikor építették a kéglit, 
Marguerite egyedi tervezésű kisszekrényeket csináltatott a hát-
só hallba: afféle öltözőszekrényeket a gyerekeknek, ahová be-
dobálhatták az összes iskolai és sportcuccukat, beleértve a bü-
dös cipőjüket és kabátjukat is. Amikor családtag lettem, Colin 
csináltatott egy szekrényt nekem is. Több okból is — ahogy ez 
Colin Specternél már csak lenni szokott.

Benyúltam a szekrénykém felső polcára, annak is a hátsó 
sarkába, ahová egy szemből láthatatlan kis zsebecskét építettek 
be. Épp csak akkora, hogy elférjen benne egy mobiltelefon vagy 
egy SIM-kártya. Sok ilyen rejtekhelyünk volt. Az ujjaim hegye 
hamar kitapogatta a postabélyeg méretű új kártyát, amelyet 
gyorsan be is tettem a telefonomba, a régit pedig beledobtam a 
szemetesbe, és a készüléket visszacsúsztattam a zsebembe.

Százszor csináltam már ilyet.
Maria a kanapén ült. Copf. Hajszalagok. Az anyja sminkjé-

nek nyomai... És a rózsaszín balett-trikó: tehát nemrég ért haza. 
A kedvenc filmjét nézte, és közben pattogatott kukoricát esze-
getett egy tálkából, amelyet a mellkasáig fölhúzott térdén pi-
hentetett. Amikor leültem mellé, a képernyőn az apácák éppen 
rázendítettek az ő nagy problémájukról, azaz a kolostorukban 
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élő Mariáról szóló dalra. A kanapén ülő igazi Maria pedig a lá-
bával verte a taktust, és nem kellett biztatni, hogy fakadjon dal-
ra ő is. Az ének hanghullámai betöltötték a nappali és a konyha 
légterét. Maria nagyon jól tudta, hogy mindenki rá figyel, hogy 
az élete színpadán felgördült a függöny: fölállt a kanapéra, és 
kieresztette csodaszép hangját. Szemöldökét felvonva, hamis-
kás mosollyal, pajkos, dévaj hangon tette föl a fél évszázados 
kérdést: 

— Hát mit tegyünk veled, te gond: Maria?
Először négyéves korában néztem meg vele A muzsika hang-

ját. Colin és Marguerite ugyanis egyszer jobb híján engem kér-
tek meg, hogy vigyázzak rá, és mivel szinte semmit nem tud-
tam a gyerekekről, különösen a kicsikről, benyomtam egy fil-
met, hogy elüssük valamivel az időt. Működött a dolog, és 
azóta megnéztük vagy százszor. Maria most, tizenkét évesen 
már kívülről tudta a szövegét, és az eredeti szereplőgárda név-
sorát is fújta.

Miután átszökkent a kanapéról a biliárdasztalra, megpör-
dült a tengelye körül, piruettezett, majd következett a plié, azaz 
a térdhajlítás. Parányi, hintőporos lábnyomok maradtak utána 
a posztón, és szemmel láthatóan nem is fogta fel, hogy mit mű-
velhet a két, élénken mozgó keze az asztal fölé belógó lámpá-
val. A „közönségből” nem sok reakciót tudott kicsikarni, mivel 
mi, felnőttek már annyiszor bekapcsolódtunk a produkciójába, 
hogy eluntuk, és komolytalanul, léhán próbáltuk megtörni a 
monotóniát: kezdtünk átalakulni ritmus ellen beoltott idióták 
gyülekezetévé, és saját verziónk szerint átgyúrni az immár 
megszenteltté vált dalt. Colin és Marguerite valami iszonyú 
gáz rapduettet adtak elő a konyhában, én pedig a totális zenei 
analfabétát alakítottam: durván ütemet tévesztve topogtam a 
lábammal, csettintgettem, és egy üvöltő prérifarkas dallamér-
zékével kornyikáltam a szöveget. Ha egy csapat majom besza-
badulna a konyhába, a fazekakat, serpenyőket összeütögetve 
ritmusosabb produkciót nyújtanának, mint mi.

Maria csak egyetlenegy versszakot engedélyezett. Miután 
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feltűnt neki, hogy eluralkodott a totális zenei káosz, csípőre tette 
a kezét, felvonta a szemöldökét, lebiggyesztette az ajkát, és visz-
szaült a kanapéra a pop-cornjához. Rezignáltan fújt egyet, és 
csak úgy sütött a szeméből a kimért megvetés. A szájába tömött 
egy marék pattogatott kukoricát, odébb fújta az arcába lógó haj-
szálat, és SMS-t írt az iPhone-ján a barátnőjének. Miközben az 
ujjai az egyik üzenetet pötyögték, a száját egy másik hagyta el:

— Ti olyan öregek vagytok!
Elnevettem magam.
— Azok bizony!
A kanapén keresztbe tett lábbal üldögélő, pop-cornos tál-

kát dédelgető Maria megint teletömte a száját, majd az ingem 
ujjába törölte zsíros kezét.

Közelebb araszoltam hozzá, hogy ízelítőt adjak a védje-
gyemmé vált komikus magánszámaimból, amelyek egykor hó-
lyagot feszítő, gyomorból jövő kacajra fakasztották, most vi-
szont a kiskamaszok jellegzetes, koraérett, mindentudó gesztu-
sával emelte maga elé megálljt parancsoló kezét, és szemét a 
telefonról le sem véve odavetette:

— Mondd a kezemnek, mert engem nem érdekel.
Elnevettem magam, nyomtam egy puszit a homlokára, és 

elindultam a konyha felé, de csak miután a fejére öntöttem a 
maradék pop-cornját.

— Charlie bácsi! — kiáltott rám a felugró, lábával mérgesen 
dobbantó Maria. Olyan volt, mint egy rózsaszínbe öltözött láto-
más. — Nem hiszem el, hogy ezt csináltad! — méltatlankodott 
elkerekedett szemmel és meglehetősen ingerült, drámai han-
gon. — Most festettem be a hajamat...

Imádom ezt a kislányt!
— Azt hiszem, ez ékes bizonyíték arra, amit már úgyis tu-

dunk — mondtam nevetve, miközben rükvercben közeledtem a 
konyha felé.

Maria zavartan nézett rám.
— Mit?
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Összeütöttük az öklünket Colinnal, aki már tudta, mi kö-
vetkezik.

— Azt, hogy tényleg van veled valami baj.
— Charlie bácsi!
Még éppen be tudtam surranni a konyhába a rám zúduló 

pop-corn-zápor elől. Megrohamoztam a hűtőt, és befaltam némi 
maradékot, amihez Maria és a bátyja, Zaul keresztapjaként, 
azaz „kvázi-szülőként” jogom volt. Maria nem az a típus, aki 
sokáig fortyog magában: hamarosan fölbukkant, és megmutatta 
a flitteres iskolatáskáját, amelyet annak rendje-módja szerint 
meg is dicsértem. Ezután kézen fogott, és bevezetett a szomszé-
dos mosókonyhába, ahol vállfára akasztva közszemlére tette az 
édesanyjától kapott új fürdőruháját. Ismét csípőre tette a kezét, 
és a szempillája egy ütemre járt a padlón topogó lábával.

— Apu azt mondta, vissza kell vinnem.
A zsebkendőnyi fürdőruhában több volt a zsinór, mint a 

szövet. Colin felé fordultam, és helyeslően bólintottam.
— Jól mondja.
Maria finoman a vállamra csapott.
— Nem segítesz nekem?
Kézbe vettem a ruhadarabot.
— Nem takar semmit — mondtam. — Arról nem is beszélve, 

hogy fehér. — Meghuzigáltam egy kicsit a szövetet, hadd feszül-
jön, és úgy vizsgálgattam. — Azaz már-már átlátszó — állapítot-
tam meg.

— Épp ez a lényeg! — mondta Maria újabb szempilla-rebeg-
tetés kíséretében. — Láttad már a vetélytársaimat?

Benyúltam két ujjal az álla alá, és följebb emeltem a fejét.
— Kis szívem, neked nincsenek vetélytársaid. Nincs olyan 

tizenkét éves lány a földön, aki a nyomodba érhetne. Meg aztán 
azokra a fiúkra, akiknek csak azért kellenél, ahogy ebben kiné-
zel, semmi szükséged.

— Anyunál és apunál működött a dolog.
Marguerite elnevette magát.
— Ebben van valami!
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Megint Colin hangját hallottam.
— Ez nem igaz! Ezt a leghatározottabban cáfolom! A zongo-

rajátékoddal fogtál meg. Akkor még nem is láttalak abban az 
oldalt rojtos, kék-fehér csíkos bikiniben!

Marguerite a fejem fölött így válaszolt:
— Colin Specter, te akkor sem ismernéd fel a középső 

C hangot, ha orrba verne.
Mariát a jelek szerint nem győztük meg. Továbbra is azt 

várta, hogy az ő pártját fogjam. Most mással próbálkoztam:
— Fogd fel úgy, hogy apukáddal segíteni próbálunk. Sze-

retnénk megvédeni téged a bőrráktól, mert az manapság sok 
gondot okoz ám!

Maria erre elvonszolt a legújabb festménye irányába.
— Ja, persze, sokat segítetek, tényleg! Hozzásegítetek, hogy 

én legyek a strand legnagyobb lúzere! — És nyomatékul a hom-
lokára nyomta a mutató- és hüvelykujjából formált L betűt.

A család, ahol felnőttem, meglehetősen diszfunkcionálisnak 
nevezhető: az igazat megvallva nemigen volt családi életben 
részem. Ebből adódóan az, hogy kedvemre átsasszézhatok Co-
lin otthonán, hogy hallhatom a hangjukat, a nevetésüket, hogy 
elfogadnak családtagként, hogy foghatom Maria kezét, és a 
szülei megkérnek, hogy ha elhaláloznának, neveljem föl a lá-
nyukat... Szóval mindezek életem legszebb, legmeghittebb pil-
lanatait jelentik. Ezért valahányszor beléptem ebbe a házba, 
 valahányszor pattogatott kukoricát eszegettem, valahányszor 
homlokon csókoltam Mariát, és nevetgéltem Marguerite-tal 
Colinon, vagy gátlástalanul kiszolgáltam magam a hűtőből, és 
föltettem a lábam a dohányzóasztalra, és elmosogattam, meg 
kivittem a szemetet, mindig szép komótosan kiélveztem az élet 
eme apró örömeit, mondhatni, kiszívtam a velejüket az utolsó 
cseppig.

Colin és én nagyon ritkán távoztunk ugyanazon az ajtón. 
Most is így történt: ők elöl mentek ki, én pedig a hátsó ajtó felé 
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osontam, és a szűk előtérben összeütköztem Zaullal, aki éppen 
a szemetet vitte ki.

— Szia, nagyfiú! — mondtam.
Meg is öleltem, azaz csak megöleltem volna, mert ő mere-

ven, távolságtartóan reagált, illetve nem reagált. Igen kemény 
kötésű fiú volt, és még szteroidokkal is felturbózta az izmait, 
továbbá állott cigiszag áradt belőle. Erősen közelgett a tizen-
nyolcadik születésnapja, és az egykori barátságos, kíváncsi kö-
lyöknek már híre-hamva sem volt. A jelenlegi Zaul féloldalasan 
csapta a fejébe lapos sildes baseballsapkáját. Nem hajlította 
meg, mert az nem elég „nehézfiús”. A lapos sild most alig ész-
revehetően megmozdult: Zaul kipréselt magából egy fél bic-
centést, meg egy kurta üdvözlést.

— Charlie — vetette oda, a bácsi szó nélkül.
Nem találkoztunk egy ideje, és én szívből örültem, hogy 

viszontlátom.
— Apád mondta, hogy ma este a húgoddal lógtok majd.
Zaul fél kézzel tartotta a levegőben a csordultig telepakolt 

kukazsákot, így jól láthattam, milyen izmos. Megint megmoc-
cant a sild, mert bólintott.

— Gondoltam, elviszem egy holdfényes hajókázásra a Yel-
lowfinen.

Colin Yellowfinje egy huszonnégy láb hosszú, lapos fenekű 
hajó, amelyet háromszáz lóerős Yamaha motor hajt. Ideális jár-
mű ilyen estéken, mint a mai, amikor tükörsima a víz, ráadásul 
csúcsminőségű az elektronikája, így nehéz vele eltévedni.

— Jó választás — mondtam Zaulnak. — Én is imádok furikáz-
ni vele, különösen ilyenkor.

A srác bólintott, és mosolyogni próbált, majd a feje fölé bö-
kött az ujjával.

— Szeret fölállni a magasított horgászülésre, és... és „ma-
riázni” — tette hozzá egy vállrándítás kíséretében.

Valami láthatatlan súly alatt görnyedezett a válla, a szeme 
körül pedig sötét karikák éktelenkedtek, és reszelős, fáradt volt 
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a hangja. A túlterhelt kukazsákból kezdett a padlóra potyogni a 
szemét.

— Ezt föl kellene takarítanom — mondta Zaul.
Azzal eltűnt a garázsban, én pedig kiléptem a hátsó ajtón. 

Álldogáltam egy kicsit az árnyékban, hogy a szemem és a fü-
lem megszokja az éjszaka fényviszonyait és neszeit, majd ki-
osontam a mólóra. Közben mázsás súllyal nehezedett rám a 
lelki szemeim előtt megjelenő Zaul képe.

Valamivel kevesebb mint egy óra alatt tettem meg a Kalandos 
Életúttal a hetvenegy kilométeres tengeri utat, majd több rész-
letben, nyugtalanul aludtam egyet, és amikor az Atlanti-óceán 
fölött felkelt a nap, én már a verandán lebzseltem, kezemben a 
kávémmal. Egyszerre néztem farkasszemet a negyvenedik szü-
letésnapommal meg a küszöbönálló esküvőmmel. A két jeles 
esemény ünneplésre adott okot, mégis ráncolni kezdtem a 
homlokomat, amikor a bal csuklómra esett a pillantásom. 
A csupasz bal csuklómra. A Shellytől kapott búváróra ugyanis 
nem volt sehol. Elhagytam valahol az utóbbi huszonnégy órá-
ban, és halvány lila gőzöm sincs, hogy hol.

Márpedig ez nagyon nem jó jel.
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