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Gyermekkoromban  apa  nem  sokat mesélt  az  anyámról. Nem 
azért, mert nem akart. Szerintem azért, mert túlságosan fájt vol-
na neki. Annyit árult csak el, hogy egy bárban találkoztak, ahol 
ő  zenélni  szokott,  anya pedig pincérnőként dolgozott. Ahogy 
teltek a hetek, egy idő után nem szolgálta ki apát sörrel, mert 
beleszeretett a hangjába, és azt mondta, olyan tiszta, hogy nem 
szabad alkohollal mérgezni.

Azt persze nem tudta, hogy a fickó csak azért rendelt, hogy 
neki  oda  kelljen mennie  hozzá.  Valójában  nem  is  szerette  az 
ízét, így aztán amint elfordult, a színpad deszkái közé öntötte a 
sört.  Apa  azt  mondta,  megörült,  amikor  a  lány  megmondta 
neki a véleményét, mert amúgy is jobban kedvelte a kávét, mi-
vel pedig  ráadásul  ingyen újratöltötték a  csészéjét, még  több-
ször láthatta.

Végül aztán egyik este a lány apa elé tette a kávéskancsót.
— Miért nem hívsz  el  randizni?  —  szegezte neki  a kérdést. 

— Nincs még egy olyan ember, aki ennyi kávét inna.
Apa azt mondta, ennek is örült, mert már ötpercenként kel-

lett pisilnie.
Elmesélte, hogy amikor anyám teherbe esett, esténként ne-

kem játszott. Egészen közel hajolt a pocakjához, és úgy énekelte 
a Jesus Loves Me című dalt vagy egy másik régi egyházi éneket. 
Hazudnék,  ha  azt mondanám,  hogy  emlékszem  rá,  de  igenis 
rémlik,  hogy  előbb hallottam énekhangot, mint beszédet. Azt 
hiszem, ezért történt, hogy előbb kezdtem el énekelni, mint be-
szélni. Előbb dúdoltam, mint hogy azt mondtam volna: mama, 
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papa vagy tütü. Amikor tényleg elkezdtem beszélni, apa legna-
gyobb örömére először azt mondtam, hogy Jimmy.

Jimmy volt a nászajándék, amelyet apám anyámtól kapott. 
Egy évig  félretette a borravalóját, hogy meg tudja venni neki. 
Egy Martin D—28-ast. Aki  ismerős  a gitárok világában,  annak 
nem kell bemutatnom. Aki mégsem, annak egyszerű. A D—28-as-
hoz  mérik  az  összes  többit.  Ennyi.  Akár  ismeri  valaki,  akár 
nem,  ha  a  gitárra  kell  gondolni,  a D—28-as  az. A múltját  és  a 
származását is figyelembe véve, Jimmy volt a háztartásunk leg-
értékesebb darabja.

Ennek köszönhetően olyan házban nőttem fel, ahol a zene 
és az éneklés ugyanolyan természetes volt, mint az, hogy léleg-
zünk. Ha megkérdezték volna tőlem, milyen az élet zene nél-
kül, úgy éreztem volna magam, mint a hal, amelyiktől azt tuda-
kolják, milyen az élet víz nélkül. Még nem voltam egyéves, de 
apa már az ölébe vett, és egyszerű fogásokat kezdett  tanítani. 
Az  egyik  kezemben  a  bébiételt  szorongattam,  a  másikban  a 
pengetőt. Nem emlékszem erre, sőt még csak nem is értettem, 
mi  történik,  de  valahol  az  agyam mélyén  elraktároztam. Ha-
sonlóan az anyám pocakjának dúdolt dalokhoz, azok a legko-
rábbi leckék úgy belém égtek, hogy a külvilágot, a környezete-
met  és  mindazt,  amit  érzek,  a  zenén  keresztül  tapasztaltam 
meg. Apa szerint már azelőtt képes voltam akkordokat játszani 
az  ukulelémen,  mielőtt  megtanultam  volna  járni.  Nincsenek 
tiszta emlékeim anyámról, és az arcát is csak képek segítségé-
vel  tudom  felidézni,  de  néha  feldereng  az  éneke. Apa  a  saját 
bevallása szerint elolvadt a hangjától, és egyedül az én kisbaba-
hangom közelítette meg.

A faházunk több mint négyezer-háromszáz méter magasan 
épült egy kiszögellésen, nem messze a csúcstól.  Időnként épp 
emiatt nehezen lehetett megközelíteni vagy elhagyni. Eleve ke-
vesen jártak ilyen magasan. Még a régi idők arany- és ezüstbá-
nyászai  is úgy vélték, nem éri meg a  fáradságot. Mivel  senki 
másnak  nem  kellett,  apa  és  anya  könnyen megszerezték ma-
guknak.
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Ez néhány évig nem sokat  jelentett. Annak ellenére, hogy 
maga a föld valóban nem volt értékes, kiderült, hogy a víz vi-
szont annál inkább. Vízből pedig bőven jutott nekünk. Ez talán 
elsőre  nem  tűnik  olyan  fontosnak,  Coloradóban  azonban  az 
emberek ölre menő küzdelmet folytatnak egymással azon, kié a 
víz. Mivel pedig a miénk volt a hegy, és vele együtt a csúcsa és 
valamennyi  forrás meg ér, amely belőle  fakadt,  senki másnak 
nem volt joga a vízhez, kizárólag nekünk.

Többek  között  az  apám  foglalkozása  tette  őt  vonzóvá  az 
anyám  számára.  Utazó  lelkész  volt. Amikor  épp  otthon  volt, 
érclelőhelyek felkutatásával is foglalkozott, valójában azonban 
prédikált. Mivel meglehetősen népszerű volt Coloradóban és a 
szomszédos államokban, sokat utaztunk. Nem volt semmi baja 
a kőtemplomokkal, mégis jobban érezte magát, ha nincs körü-
lötte fal. Közvetlen fellépésével a legkülönbözőbb származású 
embereket  —  köztük  olyanokat,  akik  kényelmetlenül  érezték 
volna magukat egy templomban — is képes volt egy sátor alatt 
egyesíteni.  Tetovált motorosok  és  olyan  hippik  ültek  egymás 
mellett, akik egy éve nem mosakodtak, vagy éppenséggel egy 
cowboykalapos  férfi  egy  soulrajongó  szomszédságában,  aki 
mellett egy olyan nő ült, akinek a bokájáig ért a ruhája, a haja 
pedig úgy nézett ki, mint egy méhkaptár. Meglehetősen vegyes 
társaság. Mivel én ebben a közegben nőttem fel, számomra ter-
mészetes volt. Visszagondolva, lehet, hogy inkább egy vándor-
cirkuszra hasonlítottunk, mint egy gyülekezetre.

Hároméves voltam, amikor apa egyre több meghívást ka-
pott  szomszédos  államok  — mint  például  Texas  vagy Új-Me-
xikó — templomaiból, ezért gyakran már szerdán vagy csütör-
tökön  felkerekedtünk,  és  egész  éjszaka  vezettünk,  hogy  egy 
péntek estétől vasárnap reggelig tartó, úgynevezett hitébresztő 
istentiszteletet tartsunk. Előfordult, hogy a vasárnap reggelből 
vasárnap délután vagy este lett, aztán még apa leszedte a sát-
rat, összeszedte a székeket, és felpakolta a pianínót, így gyak-
ran  csak  keddre  értünk  haza,  csütörtökön  pedig  újra  útnak 
 indultunk. Apa nagydarab ember volt, de ez a sok ki-be pako-
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lás őt  is megviselte. Ekkor  találkozott  Ivory Johnsonnal, azaz 
Óriással.

Mivel ezek az  istentiszteletek általában este zajlottak, apa 
napközben az adott város utcáit rótta, hogy népszerűsítse a so-
ron következő alkalmat. Valamelyik helyi étkezdében ebédelt, 
ahol összemelegedett a pincérlányokkal, aztán megborotválko-
zott  a  borbélynál, majd  elvitte  a  szennyest  a mosodába,  és  a 
legközelebbi  börtönt  is  felkereste, mivel  az  elítélteknek  úgyis 
végig kellett ülniük az istentiszteletet. Egy ilyen alkalommal is-
merte meg Ivoryt, aki öt évet ült bántalmazásért, amit — a mére-
téből adódóan — nem lehetett nehéz elkövetnie. Majd két méter 
magas volt, és közel száznegyven kilót nyomott. A foga elefánt-
csontfehér volt, a bőre viszont koromfekete. Elmondása szerint 
a szabadulása után az apám volt az egyetlen, aki hajlandó volt 
neki munkát ajánlani.

Apa már várt rá, amikor kilépett a börtön ajtaján. Óriás el-
mondása szerint apa letekerte a furgonja ablakát, és kiszólt:

— Nem éhes?
— Ránéztem erre a fehér fickóra — mesélte később Óriás —, és 

azt gondoltam, meghibbant. A hasam azonban korgott  az éh-
ségtől. — A barátságuk egy reggelinél kezdődött.

Mivel  nem  tudtam  kimondani  az  Ivoryt,  ezért  Óriásnak 
szólítottam. Attól a naptól fogva nem emlékszem, hogy valaha 
is  nélküle  indult  volna  útnak  a  kisbusz:  vagy  vezetett,  vagy 
navigált.

Négyéves voltam, amikor anya meghalt. Annyira emlékszem, 
hogy  megbetegedett,  aztán  meg  már  nem  élt.  Óriás  addigra 
már közel  egy éve dolgozott apámnak. Annyian eljöttek a  te-
metésre, hogy a gyászmenet több mint másfél kilométer hosz-
szúra nyúlt. A nyárfák alá temették el, mivel imádta a levelek 
között fújó szél hangját. Óriás segített leengedni a koporsót.

Apám egyedül akkor rendült meg a hitében, amikor a láz-
tól  csatakos és zavart  elméjű,  csontsovány anyám mellett vir-
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rasztott. Óriás később elárulta, hogy a  felesége halála nagyon 
megviselte apámat. Azt mondta, soha nem látott még férfit úgy 
sírni. Lehet, hogy sokak számára apám jelentette a fogódzót, ő 
azonban anyába kapaszkodott. Meg belém. Innen ered a bece-
nevem is. Cövek. Ugyanúgy rám ragadt, mint Óriásra az övé. 
Azóta hívnak így.

A temetés után apa karon fogott, miközben a szeméből pa-
takzott  a  könnye,  és  azt  kérte,  egy  ideig  ne  énekeljek.  Elsőre 
nem értettem, miért. Az elkövetkező egy évben apa nem sokat 
beszélt. Kiköltöztünk a hegyekbe, és ő sokat járt a nyárfák kö-
zött, kezében Jimmyvel. Megpróbált énekelni, de általában nem 
sikerült neki, ha pedig mégis, sírásba fulladt. Néhányszor neki-
állt  aranyat mosni  a  patakban. Órákig  csak  bámulta  a  tálkát, 
hátha megcsillan  benne  valami.  Szerintem nem  is  annyira  az 
aranyat kereste, sokkal inkább anyára emlékezett.

Mivel sok szabadidőm volt, a hegy lett a  játszóterem. Mi-
után végeztem a ház körüli teendőimmel, apa elengedett.

— Csak  annyira  mehetsz  el,  hogy  meghalld,  ha  füttyen-
tek. — Ez azt jelentette, hogy bőven volt alkalmam felfedezni a 
környéket.

Késő esténként, amikor feltámadt a szél, felemelt kézzel sé-
tálni ment a nyárfák között. Amikor visszaért, piros szemén lát-
szott, hogy sírt. Egyszer körbemutatott a nyárfaligeten, amely 
vörös és sárga színekben pompázott.

— Több  száz  fa  van  itt  — mondta.  —  Sőt,  több  ezer. A  föld 
alatt azonban a gyökerek egyetlen, hatalmas szervezetet alkot-
nak. — Röviden elhallgatott. — Ha az egyik fa beteg lesz, idővel 
a többi is megbetegszik.

Egy év elteltével újra felkerekedtünk, és hatéves koromban 
több időt töltöttem a pickup hátuljában, mint otthon. Apa pré-
dikált, Óriás pedig  zongorázott. Ahogy egyre  idősebb  lettem, 
rájöttem, hogy bár apa is nagydarab ember, Óriás kétszer akko-
ra, mint  ő. A méretük  és  az  eltérő bőrszínűk miatt  az volt  az 
érzésem, sokan csak kíváncsiságból jöttek el megnézni, mire ez 
a nagy felhajtás.
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A nagy test jókora tüdővel és átható hanggal járt, amelyhez 
olyan  hangerő  társult,  amivel  akár  egész  völgyeket  be  tudott 
zengeni.  Apa  ritkán  használt  mikrofont.  Óriás  keze  inkább 
medvemancsra hasonlított, az ujjai pedig kisebbfajta hurkákra, 
mégis ügyesen zongorázott. Még mindig nem értem, hogy ké-
pes akkordokat játszani anélkül, hogy a közbülső billentyűket 
is lenyomná. Sokszor ültem mellette, és figyeltem, ahogy a keze 
a  billentyűkön  siklik.  Gyakran  megesett,  hogy  ahol  épp  jár-
tunk,  annak a  templomnak a kórusa  is  csatlakozott,  ez némi-
képp betöltötte az anya távozása után támadt űrt, és pótolta a 
női hang hiányát.

Amint hazaértünk, apa kipakolt, és sétálni ment a nyárfa-
ligetben. Néhány perc elteltével megütötte a fülemet az éneklé-
se. Mindig ugyanaz a dallam. Bár tisztán hallottam az éneket, 
és  értettem  a  szöveget,  mégis  leginkább  a  lelkemet  érintette 
meg. Apa egy fájdalmas veszteségről szóló siratót énekelt. Bi-
zonyára  azért  tudta  ilyen  érzelmi  átéléssel  előadni, mert  ő  is 
megélte ugyanazt a veszteséget.

Egyik alkalommal, amikor kisírt, véreres  szemmel vissza-
tért, megkérdeztem tőle:

— Apa, mi ez a dal?
Kávét  töltött magának,  és  kiültünk  a  verandára,  ahol  fel-

tette a lábát a korlátra. Alattunk hevert egész Colorado. Nyugat 
felé közel háromszáz kilométerre elláttam.

Apa hosszú percekig nem mondott semmit.
— Valamikor a tizenhatodik vagy tizenhetedik században — 

szólalt meg végül — egy O’Cahan nevű vak hárfás írta ezt a dal-
lamot. Közel kétszáz évvel később egy vándorhegedűs játszani 
kezdte Angliában. Nem  tudni,  hogy  hívták  a muzsikust,  egy 
Jane Ross  nevű  zenegyűjtő  azonban  lekottázta  a  dallamot,  és 
O’Cahan siralma  címen  kiadta.  Sokáig  feledésbe  merült,  míg-
nem egy Weatherly nevű fickó Angliából épp erre a környékre 
jött ezüst után kutatva. — Apa körbemutatott a tájon. — Ha nem 
is az egész, de az ezüstláz jó része itt zajlott le a közelben, így 
aztán  szeretem  azt  hinni,  hogy  ami  ezután  történt,  ezekben 
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a hegyekben  játszódott  le. Anyád mindenesetre  így gondolta. 
— Belekortyolt a kávéjába. — Kicsit ugyan kusza a történet, de az 
ír  származású  Jess Weatherly  eljátszotta  a  dallamot  a  sógorá-
nak, Frednek, aki amolyan zeneszerzőféle volt. Mint kiderült, 
az élete során körülbelül ezerötszáz dalt komponált és jelente-
tett meg. Néhány  évvel  korábban  is  írt  egyet,  csak még  nem 
találta meg a szöveghez illő dallamot. Jess valamikor 1911—1912 
környékén játszhatta el neki a dalt. Fred kicsit átírta a szöveget, 
hogy illeszkedjen a dallamhoz, majd kiadta, ez az, amit tőlem is 
hallottál.

Csendben  figyeltük,  ahogy  a  felhők  sorra  megjelentek  a 
hegycsúcsok felett.

— Bár meglehetősen szegényes a műveltségem, de talán ez a 
legszebb  ballada,  amely  valaha  íródott.  Van  valami  abban, 
ahogy a dallam emelkedik és ereszkedik, ami mélyebben meg-
érint, mint ahogy az értelmünkkel  felfoghatnánk. Kennedy el-
nök temetésén is elhangzott, és olyan neves énekesek is előad-
ták, mint Judy Garland, Bing Crosby vagy épp Johnny Cash. — 
Apa elmosolyodott. — Elvis azt hitte, angyalok írták, és azt kérte, 
játsszák le a  temetésén. Valószínűleg nem emlékszel rá, de az-
nap este, amikor az anyád meghalt, megkért, fektesselek mellé a 
kórházi ágyra. Átölelt, majd elénekelte, közben te szépen álom-
ba szenderültél.  — Apa elhallgatott. Sokáig nem mondott  sem-
mit. — Én az ágy mellett ültem, és próbáltam figyelni. — A nyár-
fák felé intett. — Így aztán néha... odamegyek emlékezni.

Egy-két percig vártam, mire megkérdeztem:
— Megtanítod nekem?
Apa lassan bólintott.
— Kihozzam Jimmyt?
— Jimmy most  csendben marad.  — Apa  letette  a  bögréjét, 

megköszörülte  a  torkát,  és megpróbált  énekelni,  de  a  torkán 
akadtak  a  szavak.  — Nehezebb, mint  gondoltam.  — Újra meg-
próbálta,  és  ezúttal már  sikerült.  — Danny  fiú,  szólnak már  a 
dudák...

Az  évek  során  több  százszor  elénekeltük  együtt.  Ez  volt 
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a mi dalunk. Mi  tettük azzá.  Így adóztunk anya  emléke  előtt 
anélkül, hogy beszélnünk kellett volna róla. Így fogadtuk el és 
dolgoztuk fel a fájdalmat anélkül, hogy megnyomorított volna 
minket. A Danny Boy tanította meg számomra, mire képes egy 
dal. Hogy a zene belülről képes gyógyítani.

Aznap este befejezte a történetet, majd lefekvés előtt beta-
kart.

— Jess  Weatherly  sosem  kapott  semmit  a  dalért.  Teljesen 
nincstelenül halt meg 1939-ben, Fred viszont meggazdagodott, 
és hírnevet szerzett magának.

Nem értettem, ez hogyan lehetséges.
— A dalok túlélnek minket — mondta apa, miután látta raj-

tam az értetlenkedést. — Így van rendjén. Azért írjuk, hogy má-
soknak adjuk, de azért légy óvatos — tette hozzá, megütögetve 
a mellkasomat —, kinek adod a kezébe!

Apa szerint Jimmyvel ketten szinte bármire képesek voltak. Ál-
talában hátul állva kezdte az istentiszteletet, majd lassan előre-
ment. Még  csak  nem  is  akkordozott,  csak  ütemesen  kopogni 
kezdett a hangszer testén, mintegy dobként használva a gitárt. 
Apa az összes létező zenei műfajt ismerte, és a többségét elő is 
tudta adni, de ha olyanokkal találkozott, akiknek sajgott a lel-
ke, régi templomi énekeket választott. Minél egyszerűbb, annál 
jobb. Bár a megjelenése nem ezt sugallta, igenis művelt ember 
volt. Ismerte Bachot, Mozartot, Pachelbelt, mégis annak ellené-
re, hogy szerette a zenéjüket, és villámkezével képes volt annyi 
hangot elővarázsolni, hogy szinte  lehetetlen volt követni, úgy 
vélte, ha emberekről van szó, a kevesebb több. Kevesebb hang, 
kisebb zaj, egyszerűbb hangzás.

— Ha túl sokat játszol, és túl gyorsan, az emberek csak hát-
radőlnek, és figyelnek — mondta. — Csak a tehetségedért fognak 
tisztelni.  Ha  egyszerűen  játszol,  bekapcsolódnak.  Együtt  fog-
nak énekelni veled, és nem mellesleg épp ez a cél. Az a felada-
tunk, hogy dalt adjunk a szájukba, amit ők elénekelnek. Csak 
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ez számít. — Majd hozzátette: — A legnagyobb zenészek nem at-
tól azok, hogy sok hangot  játszanak, hanem attól, hogy sokat 
elhallgatnak.

Egyszer egy benzinkút mellett elhaladva számos, Elvist áb-
rázoló bársonyképet láttunk száradni.

— Lehet, hogy a popsztárok felforgatják a világot — jegyezte 
meg —, de ők csak jönnek-mennek. Mindegyik csak szalmaláng. 
És az is az, amit énekelnek. De az ősi énekek? Túlélik azokat, 
akik  írták.  Sosem  mennek  feledésbe.  —  Rám  nézett.  —  Hány 
Grammy-díjat kapott Elvis?

Megvontam a vállamat.
— Hármat.  — Letörölte  homlokáról  az  izzadságot.  — Kettőt 

ugyanazért a dalért. És tudod, melyikért?
Megint csak megvontam a vállam.
Apa szerette a zenetörténetet, és szerette megosztani, amit 

tudott.
— Az  1880-as  évek  közepén  —  kezdte  —  egy  Boberg  nevű 

svéd prédikátor írt és kiadott egy dalt. Zene nélkül, csak a szö-
vegét. Néhány  évvel  később  egy  összejövetelen  a  saját  versét 
hallotta viszont, immár egy régi svéd dallam kíséretében. Senki 
sem tudja pontosan, ki és hogyan kapcsolta össze a kettőt. Az-
tán az 1920-as években egy Hine nevű hittérítő a Kárpátokban 
járt, amikor meghallotta — ezt figyeld! — Boberg svéd versének 
orosz fordítását. Hine épp János evangéliumának harmadik fe-
jezetéről prédikált az utcasarkon, amikor komoly vihar kereke-
dett,  ezért  egy  tanár  befogadta  éjszakára.  Ahogy  a  tomboló 
 vihart  figyelte, megírta  azt,  amit ma a dal  első versszakaként 
ismerünk. Ezután elment Romániába és Bukovinába, és valahol 
egy fa tövében megírta a második versszakot is. A harmadikat 
azután  fűzte hozzá, hogy  találkozott néhány emberrel,  akik a 
hegyekben éltek,  a negyediket pedig akkor,  amikor visszatért 
Angliába. A jelenlegi formájában ismert dal az 1950-es évek ele-
jén bukkant  fel Amerikában, egy kaliforniai  ifjúsági  táborban, 
ahol George Beverly Shea átadta egy bizonyos Billy Graham-
nek. Aztán  1967-ben  egy  Presley  nevű  fickó  rögzítette  a How 
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Great Thou Art című dalt, és az album, amelyen szerepelt, plati-
nalemez lett. — Apa felemelte a kezét. — Háromszor.

Néhány perc elteltével eleredt az eső. Apa halkan énekelni 
kezdett  az  ablaktörlők  lassú,  ütemes  hangjára.  Inkább magá-
nak, mint bárki másnak:

— Ó, Uram, Istenem, amikor ámulva csodállak... — Az ilyen 
daloktól általában elaludtam.

Sosem értettem, apa miért ragaszkodik a sátorhoz. A kőtemplo-
mok annyival kézenfekvőbb megoldást kínáltak volna. Sokkal 
kevesebb  munkával  járt  volna.  Ráadásul  sosem  perselyezett. 
Nem mintha  az  emberek  nem  adakoztak  volna. Dehogynem. 
Csak apa sosem szólította fel őket. Azt akarta, hogy meggyőző-
désből adakozzanak, ne pedig azért, mert arra kérték őket. Ha 
csak az évek során  felhalmozódott mankókra és üres  tolószé-
kekre gondolok,  jókora összeget kereshetett volna,  és magán-
repülőgépen utazgathatott volna fel-alá, de egyszer sem láttam, 
hogy adományt gyűjtött volna.

Ami a zenét illeti, apa mindig azt mondta, az ő munkája az, 
hogy emlékeztesse az embereket a szövegre, ők meg majd éne-
kelnek. Elég tehetséges volt ahhoz, hogy szinte bárkinek az ol-
dalán játszhatott volna, ő azonban mindig ragaszkodott ahhoz, 
hogy a háttérben maradjon.

— Emeld  ki  a  dalt,  és  add  vissza  az  embereknek!  Elő  kell 
énekelni nekik. Egyik dal  sem a miénk. A dal  fénye másokra 
ragyog, nem ránk.

Egy meleg,  nyári  napon  épp  végeztünk  a  színpad  össze-
szerelésével, és pihenőt tartottunk. Furdalt a kíváncsiság, mivel 
rájöttem, hogy az én apám nem olyan, mint az általam ismert 
többi édesapa.

— Miért csinálod ezt? — szegeztem neki a kérdést. — Úgy ér-
tem, egyszer majd lesz rendes munkád, mint a többi apukának?

Felnevetett.
— Őszintén remélem, hogy nem. — Előremutatott, ahol már 
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gyülekeztek. A távolban látszott a parkoló. — Az én feladatom, 
hogy onnan ide vezessem az embereket. Hogy karon fogjam és 
leültessem  őket  annak  a  jelenlétébe,  aki  egyedül  segíteni  tud 
rajtuk. Azután el kell tűnnöm — tette hozzá mosolyogva.

— Miért? — kérdeztem.
— Mert Ő tudja, mire van szükségük, nem én. Van, aki szí-

vesen kiöltöztetne, és szerepeltetne a tévében. — Megcsóválta a 
fejét, és a lámpákra mutatott. — Ezektől egészen megváltozik az 
ember viselkedése. — Összeszorított foga között szívta be a le-
vegőt. — De ne feledd: csak az igazi gyémántok tükrözik a fényt!

Nem  sokkal  korábban  tudatosodott  csak  bennem,  mi  a 
pénz és a siker, illetve az, hogy mintha mindenki másnak jutott 
volna mindkettőből, kivéve nekünk.

— Apa, kérdezhetek valamit?
— Persze.
— Van örökségem?
Felnevetett.
— Ezt kitől hallottad?
— Úgy értem, lesz majd valamikor pénzem?
Apa megfontolta a válaszát.
— Igen, fiam, van örökséged.
Elmosolyodtam.  Tudtam.  Gazdagok  vagyunk.  Apa  csak 

rejtegette  előlem.  Talált  egy  ezüsttelért  valahol  a  hegyekben, 
csak hallgatott róla, amíg felnövök, aztán építünk egy nagy há-
zat, és veszünk egy Cadillacet.

Aztán hozzátette:
— Nem rád hagyok valamit, hanem benned.
Ez már egyáltalán nem tetszett.
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Az első jelentős élményem arról, mekkora hatással van az apám 
az emberekre, illetve mit is csinál valójában, nyolcéves korom-
ban ért. Apának addigra híre  lett. Volt,  aki Kaliforniából érke-
zett, csak hogy hallja, ő pedig egyre tágasabb helyszíneket kere-
sett. Fel kellett fogadnunk négy fickót, hogy segítsenek a kocsik-
nak  leparkolni, az eredetileg egy sátorból pedig hamarosan öt 
lett — kereszt alakban elrendezve, középen a színpaddal. Mind-
egyik  sátorban  kétszázan  fértek  el,  és  az  esetek  többségében 
nem maradt  üres  szék.  Ráadásul,  akiknek  nem  jutott  ülőhely, 
négy-öt sorba rendeződve álltak a széksorok mögött. Jókora tö-
megek gyűltek össze. A gyerekek az apjuk vállán ücsörögtek, az 
anyukák  a  kisbabájukat  szoptatták.  Sok  idős  ember  kerekes-
székben érkezett.

Szemmel  láthatóan  az  emberek  többsége  vevő  volt  apám 
kénköves dörgedelmeire. Mivel az érdeklődés egyre csak nőtt, 
muszáj volt megoldást találnia.

Gyakran egyedül túrázott a hegyekben. Ilyenkor volt ideje 
elmélkedni.  Buena  Vistától  néhány  kilométerre,  a  Prince-
ton-hegy tövében rábukkant egy mély szurdokra, amelyet kü-
lönösen megkedvelt. Elővett egy turistatérképet, és megmutat-
ta. Úgy nézett ki, mintha valaki egy tortaszeletet vágott volna 
magának a hegyoldalból. A körülbelül tizenöt hektár nagyságú, 
tölcsér  alakú  sík  területet  több  száz  méter  magas  sziklafalak 
szegélyezték. Apa, aki ha nem is ezrek előtt, de több száz em-
ber előtt beszélt, tökéletesnek találta.

Csakhogy volt  vele  egy gond. Magántulajdon volt. Mivel 
mindenáron meg akarta nekem mutatni, a sokadik tilos az át-
járás feliratú táblát is magunk mögött hagyva átvágtunk a saját 
birtokunk  szomszédságában  fekvő  nemzeti  park  örökzöldjei 
között. Egy sziklaperemhez érve tökéletes rálátás nyílt odalent 
a farmra.

— Oda állítjuk a színpadot, ahol a terület összeszűkül — ma-
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gyarázta, aztán egy másik irányba mutatott. — A sátrak itt lesz-
nek, a parkolóhelyek ott,  a mobilvécék pedig amott.  — Össze-
dörzsölte a tenyerét. — Sima ügy.

Megvakartam a fejemet.
— De apa, nem is a miénk a hely.
Csak legyintett.
— Nyilván valakié.
A rá következő héten felkerestük a tulajt, egy bizonyos Tom 

Slocumbot, akinek a családja már több mint száz éve marhatar-
tással foglalkozott a birtokon. Apa, Óriás és én együtt mentünk 
el. Előbb áthajtottunk a rácsos útszakaszon, amely visszatartotta 
a  marhákat  attól,  hogy  elkóboroljanak,  majd  megálltunk  Mr. 
Slocumb háza előtt.

— Gyertek ti  is! — mondta apa. — Ha engem nem is kedvel 
meg, titeket biztosan meg fog.

Apa bekopogott. Egy alacsony, inas fickó nyitott ajtót, a fe-
jén kalappal és sarkantyúval a csizmáján. Az övcsatja szinte ak-
kora volt, mint a feje. Mindhármunkat alaposan végigmért, kü-
lönösen  Óriást.  Nem  úgy  nézett  ránk,  mint  aki  szívesen  lát 
minket.

— Miben segíthetek?
Apa megrázta a fickó kezét, bemutatkozott, majd elmond-

ta, mi járatban érkezett. Mr. Slocumb némán hallgatta, közben 
egy fogpiszkálót mozgatott a szájában hihetetlen gyakorlattal. 
Néhány másodpercenként  hosszában  átforgatta, majd  a  szája 
egyik  sarkába  terelte,  rövid  szünetet  tartott,  aztán  kezdte  az 
egészet  elölről. Egy ponton a  farzsebébe nyúlt,  és  elővett  egy 
tasak rágódohányt. Kinyitotta a kis erszényt, és beletúrt, mint-
ha  csak  salátát  keverne. Ekkor vettem észre, hogy hiányzik  a 
jobb mutatóujja. Miután alaposan átforgatta a barna leveleket, 
vett belőle egy jókora csipetnyit, és a szájába tette. Amikor vég-
zett, úgy nézett ki, mintha egy golflabdát szopogatna. Miköz-
ben apát hallgatta, a szája egyik felében ide-oda járt a fogpisz-
káló, a másik oldalon meg a dohányt csócsálta. Egyre csak azt 
vártam, mikor köp egyet, de hiába.
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Miután apa végzett, Mr. Slocumb rám nézett, majd apára, 
aztán Óriásra, majd újból rám, végül megint apára. Hátratolta a 
fején a kalapot, és a hüvelykujjait az öve bújtatójába akasztotta.

— Akkor tisztázzuk még egyszer! Egy nap épp erre bóklá-
szott,  annak  ellenére,  hogy közel  kétszáz  figyelmeztető  táblát 
helyeztem el a birtokomon, és rátalált erre a csinos kis tisztásra. 
Azt gondolta magában, milyen remek helyszín lenne az isten-
tiszteletére, színpaddal meg sátrakkal, amik csak úgy maguktól 
kinőnek a földből. Ez az ürge pedig — folytatta, és Óriásra bö-
kött —, aki nagyobb, mint bárki, akit valaha láttam, lesz a zon-
gorista. — Rám sandított, átfordította a fogpiszkálót, majd ismét 
apára nézett. — Aztán fogja magát, és rázendít a kénköves dör-
gedelmeire több száz, de lehet, hogy több ezer figyelmes bűn-
bánó  előtt,  akik  kocsival,  elemózsiával  meg  napernyőkkel 
 érkeznek. És ez a temérdek ember, útban a maga kis rendezvé-
nyére, szépen átmasírozik az én kis legelőmön, és itt fog lepar-
kolni, ahol a jószágaimat legeltetném, mielőtt beáll a tél. — Rövid 
szünetet  tartott,  majd  nyelt  egy  nagyot.  —  Ráadásul  mindezt 
úgy  képzeli  el,  hogy  nem  gyűjt  adományokat,  nem  fogad  el 
senkitől  semmit,  és  egyszer  sem  tesz  említést  a  pénzről  vagy 
arról, hogy ha nem adakoznak, az Istentől lopnak — mondta fel-
felé mutatva. — Jól mondom?

Apa bólintott.
— Nagyjából ez az elképzelésem.
A fickó felnevetett.
— Barátom, maga olyan  tökös...  — Rám sandított.  — Mint a 

tenyészbikám odakint. — Aztán Óriásra nézett. — Hányas a lába?
— Negyvenkilences — felelte Óriás azonnal.
A fickó beszívta a levegőt a fogai között.
— Gondoltam. — Azután az út felé mutatott, amely a közel 

másfél kilométerre fekvő főúttól vezetett ide. — Látják azt a fel-
iratot ott a távolban? Azt, amelyik akkora, mint egy autósmozi 
vetítőfala? Elhaladtak mellette idefele jövet.

Apa bólintott.
— Nos, ha mégsem olvasták volna, az áll rajta, hogy ez a bir-
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tok,  ami  immár  harmadik  nemzedék  óta  a  családomé,  eladó, 
valamennyi marhával együtt, mivel nincs víz.

Ezt nem tudtam mire vélni, mivel egy száraz, de meglehe-
tősen mély,  folyómedernek  tűnő  árkot  láttam  a  birtokon.  Bár 
senki sem szólt hozzám, mégis nekiszegeztem a kérdést:

— Mi történt a folyóval?
— Jó kérdés. Már én is sokszor feltettem magamnak. — A kö-

zelben kígyózó folyómeder felé mutatott. — Valaha a legtisztább 
vizű folyó volt. Adolph Coorsnak sem volt soha ilyen jó minő-
ségű  vize,  pedig  ő  sörfőzdét  nyitott  Denverben.  Szerintem 
 azóta itt csörgedezik, amióta az Isten kifacsarta a vizét a szik-
lákból.  Aztán  valami  jogvégzett  városi  svindler  előtúrt  vala-
honnan egy jogszabályt, és megvette a tőlem északra fekvő te-
rületet.  — A megfelelő  irányba mutatott.  — Mint kiderült,  neki 
több joga van a vízhez, mint nekem, így aztán... — átpöckölte a 
fogvájót — cseszhetem. A marháimmal együtt.

Megvakartam a fejemet.
— Hova tűnt a víz?
A kezével északi irányba intett.
— Már annak a fickónak a birtokát táplálja. — A főút felé for-

dult. — Körülbelül másfél kilométerre innen torkollik a folyóba.
— Magának  pedig  egy  csepp  sem  jut  belőle  —  fejezte  be  a 

mondatot apa.
— Ahogy mondja. A folyó kiszáradt, a jószágok a sarat szo-

pogatják, és sehol semmi széna. Még csak remény sincs rá. Tud-
ja,  mit,  lelkész  barátom?  Ha  képes  feltölteni  a  folyómedret, 
hogy ne  szomjazzanak  a marháim,  addig  használhatja  a  tisz-
tást, amíg bírja  szusszal. Ha mégsem — azzal kinyújtotta a  te-
nyerét —, akkor tízezer dollárra lesz szükségem. — Ahogy elvi-
gyorodott, előtűntek az elsárgult fogai. — Különben NSZ.

Összeráncoltam a homlokomat. Apára néztem.
— Mi az, hogy NSZ?
Röviden elgondolkozott.
— Nincs szerencsém.
A tulaj bólintott.
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— Úgy bizony.
Apa  a  nyakát  nyújtogatva  abba  az  irányba  nézett,  ahol  a 

folyómeder egy függőleges sziklafal felé kanyargott.
— Nincs egy buldózere?
A férfi megvonta a vállát.
— Éppenséggel van, de már elég vacak.
— Kölcsönkérhetem?
A fickó még csak válaszra sem méltatta apámat, csak rásan-

dított, és tovább szopogatta a bagót.
— Ha sikerül vizet fakasztanunk — folytatta apa —, elengedi 

a tízezret, és használhatjuk a tisztást?
— Uram, csak nem képzeli, hogy csettint egyet, és hirtelen 

víz fakad a semmiből?
Apa megvonta a vállát.
— Akár így is mondhatjuk.
— Azt mondja, képes arra, amit háromévnyi kérvényezés és 

hatvanezer dollár ügyvédi díj kifizetése után sem sikerült elér-
nem? — kérdezte Mr. Slocumb hitetlenkedve.

Apa nem felelt.
A férfi alaposan végigmérte az apámat.
— Tudja, mit, lelkész barátom? Szerezzen vizet a marháim-

nak,  és  én  segítek magának  leparkolni  a  sok  roh...  — Lenézett 
rám. — Autót. Különben... — Újra kinyújtotta a kezét nyitott te-
nyérrel. — Tízezer.

Apa megrázta a kezét.
— Áll az alku.
A fickó felvonta az egyik szemöldökét.
— Szerez nekem tízezer dollárt?
— Nem. — Apa a hegyet bámulta. — Szerzek magának vizet.
Óriás és én a saját kocsinkba ültünk, míg apa a buldózert 

kormányozta. Három kilométert tettünk meg egymás mögött a 
főúton, miközben végig villogott a kettős index, mivel a furcsa 
jármű úgy viselkedett apa alatt, mint valami részeg kígyó.

— Sejtem, mire készül — jegyezte meg Óriás somolyogva.
Amikor a megfelelő elágazáshoz értünk, apa arra utasított 
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minket, hogy menjünk a városba, és töltsük tele az összes fel-
lelhető húszliteres kannát dízellel, ő pedig felkaptat a házhoz. 
Amikor  két  órával  később mi  is  felértünk,  már  teljes  gőzzel 
dolgozott a patakon. A harmadik nap végére jó sok üzemanya-
got elhasznált már, és egy bő egy méter mély árkot ásott lefelé 
a mi hegyoldalunkon. Csinos kis patak lett volna, ha víz is lett 
volna benne. Amikor megkérdeztem, honnan szerzi majd a vi-
zet, azt felelte:

— Megpróbálom meglékelni az Isten müzlistálját.
Másnap reggel visszatértünk Mr. Slocumb birtokára. Ami-

kor bekopogtunk, nagyjából ugyanúgy fogadott minket, mint 
az első alkalommal. Ugyanúgy  forgatta a  szájában a  fogpisz-
kálót.

— Nem akar velünk tartani egy kis kocsikázásra? — kérdez-
te apa.

A férfi nem tűnt valami lelkesnek, de erőt vett magán. Apa a 
birtok  végébe  ment,  ahol  a  kiszáradt  folyómeder  a  Prince-
ton-hegy  gránittömbjével  találkozik.  Légvonalban  a  mi  birto-
kunk alig másfél kilométerre feküdt innen, autóval azonban kö-
zel  fél órát kellett menni. Ahogy apám mondaná, az embernek 
néha meg kell kerülnie a könyökét, hogy elérje a hüvelykujját.

Apa  kiszállt,  és  az  órájára  sandított. Azután  kitárt  karral 
megindult a  folyómederben. Mr. Slocumb a kocsinak  támasz-
kodott, keresztbe fonta a karját, és némi derültséggel az arcán 
figyelte apát, aki pontban fél tizenegykor tett tíz lépést a poros 
folyómeder  közepén,  ahol  aztán  elhelyezett  egy  kerek  követ. 
Nagyon körültekintően járt el, és megbizonyosodott róla, hogy 
Mr. Slocumb is látta. Azután ő is nekidőlt a kocsi motorháztető-
jének, és összekulcsolta a kezét.

— Mennyit is költött a pereskedésre? — kérdezte szinte mel-
lékesen.

A fickó még csak nem is pislogott.
— Hatvanháromezer-nyolcszáztizennégy dollárt.
Apa bólintott, és tovább bámulta a sziklafalat.
10:35-kor Mr. Slocumb a folyómederre mutatott.
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— Lehet, hogy táncolnia kellene egyet. Énekelhetne is valamit.
Apa meredten nézte a sziklafalat.
10:40-kor Mr. Slocumb megkérdezte:
— Uram, megbízhatok magában?
Apa megcsóválta a fejét.
— Nem biztos, de... — azzal elmosolyodott — tudom, hol talá-

lok vizet.
Miközben beszélt, morajlást hallottam a fejünk fölül, majd 

olyasmi zúgás támadt, mintha vihar készülődne. A platón állva 
hallottam,  ahogy egyre hangosabb  lesz,  így aztán  lemásztam, 
és a kocsi mögé húzódtam.

Néhány másodperccel  később  egy  körülbelül  akkora  víz-
sugár, mint a kocsink eleje, lőtt ki a sziklafal pereméről, körül-
belül három méter messzire, és épp arra a kőre loccsant, ame-
lyet apa odakészített. Egy kis medence keletkezett a homokban, 
majd a magasból érkező víz lassan feltöltötte a medret.

Ahogy zuhogni kezdett a víz, Mr. Slocumb eltátotta a szá-
ját. A félig megrágott dohánylevelek mind kipotyogtak, a sze-
me pedig úgy elkerekedett, mint egy ötvencentes. A mederhez 
sétált, felnézett, majd le a vízre, aztán újra a magasba, ahonnan 
apró cseppek permeteztek az arcára és a vállára. Jó néhány má-
sodpercig  csak  állt, miközben  lassan megszoktuk  a  zúgó víz-
esés hangját.

Amikor a víz elérte a meder peremét, úgy tett, mint min-
den tisztességes folyó, és megindult lefelé, követve a természe-
tes útvonalát a birtokon keresztül a több mint kétezer szomjas 
marha  irányába. Mr.  Slocumb  teljes  döbbenettel  az  arcán  bá-
multa a sziklafalat, majd a vizet, végül ismét a húsz méter ma-
gas zuhatagot. Percekig nem mozdult, mintha arra várna, hogy 
ugyanolyan váratlanul, mint ahogy megeredt, eláll.

Mivel csak nem akart, megkérdezte:
— Ezt így fogja folytatni?
Apa bólintott.
Mr.  Slocumb  levette  a  kalapját,  megtörölte  a  homlokát, 

majd ledobta a fejfedőt a földre.
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— Menten  lehidalok!  Lelkész  barátom, megcsinálta!  Tény-
leg megcsinálta! — Felnevetett, majd belegázolt a vízbe, amely a 
combja közepéig ért. Azután szembefordult az árral, a vízesés 
alá lépdelt, kinyitotta a száját, és kitárta a karját. A víznek a vál-
lára nehezedő ereje lenyomta őt a kis medencébe, ahol úgy for-
golódott és lubickolt, mint egy delfin.

Végül felegyenesedett, és a vizet csapkodva egyszerre ne-
vetett és prüszkölt.

— Annyi víz van itt, amennyivel akár ötvenezer jószágot is 
megitatok,  nem  hogy  kétezret.  —  A  két  tenyerét  a  szájához 
emelve nagyokat kortyolt a vízből, majd köpött párat, és tánc-
ra perdült.

Szívesen megkérdeztem volna, mi lett a dohánnyal, de vé-
gül nem került rá sor. Mivel a víz hőmérséklete fagypont körü-
li volt, nem sokat  időzött benne. A meder  széléhez sétált,  fel-
kapaszkodott,  felemelte  a  megtépázott  kalapját,  és  mélyen  a 
homlokába  húzta. Azután  teljesen  váratlanul  szorosan magá-
hoz ölelte az apámat, ami igencsak vicces látványt nyújtott, apa 
ugyanis kétszer akkora volt, mint ő. Miután végzett az ölelés-
sel, rázni kezdte apa kezét.

Ő erre felnevetett.
— Péntek négykor érkeznek az első kocsik.
Mr. Slocumb is nevetett.
— Uram, az utolsónak is segítek leparkolni.


