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Közel öt kilométerre füstcsóva magasodott. A fekete füst sűrűn 
gomolygott  a két,  igen komoly  teljesítményre képes dízelmo-
torból. A motortérből narancs és vörös lángnyelvek csaptak fel, 
amiből tudtam, hogy a perzselő tűz egyre terjed. Amint a tűz 
eléri  az  üzemanyagtartályokat,  az  egész  sok  millió  dolláros 
jacht megszámlálhatatlan darabkára fog szétrobbanni, majd az 
óceán fenekére süllyed.

Élesen  jobbra  fordítottam a huszonnégy  lábas hajóm kor-
mányát, majd gázt adtam. Az egyre erősödő szélben közel egy-
méteres, fehér tarajos hullámok csapkodták a hajó oldalát. Lej-
jebb engedtem a trimmlapot, hogy a tat jobban kiemelkedjen a 
vízből, mire  a motorcsónak  szinte  alig  érintve  a  víz  felszínét 
megindult a süllyedő hajó felé. Alig több mint három perc alatt 
megtettem a távolságot. Az én hajómnál tízszer akkora Gone to 
Market  az  oldalára  borulva  sodródott.  A  hajótörzsön  látható 
mintegy száz, golyó által ütött lyuk megmagyarázta, miért vált 
a hajó irányíthatatlanná, és talán a tüzet is.

Mint ahogy az is egyértelművé vált számomra, hogy Ujjak 
feljutott a hajóra.

A víz a hajóorron átcsapva a fedélzeti konyhába és a ven-
dégkabinba zúdult. A  tat már valamennyire ki  is  emelkedett 
az óceánból, ahogy a hajó eleje megtelt vízzel, azzal fenyeget-
ve, hogy az Atlanti-óceán mélyére rántja a jachtot. Egyértelmű 
volt,  hogy  akár  egy  robbanás,  akár  a  víz  következtében,  de 
nem sokáig bírja már. A motorcsónakomat ráfuttattam a jacht 
végén lévő fürdőplatformra, sebtében egy kapaszkodóhoz kö-
töttem egy kötéllel, majd felkapaszkodtam a fedélzetre. A tár-
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salgóban három, lőtt sebekkel borított holttestet találtam. Fel-
mentem a csigalépcsőn a hajóhídhoz, ahol két újabb holttestre 
bukkantam.

Ujjaknak semmi nyoma.
Berúgtam az iroda ajtaját, átestem egy újabb holttesten, és 

a híd felé futottam, ahol azonban a betört ablakon keresztül be-
zúduló víz fogadott. Bárki is volt korábban odabent, úgyis ki-
mosta a víz. Felmentem a legfelső szinten található társalgóba. 
Victor felesége kifacsart testtartással feküdt a padlón. Három-
szor  is  eltalálták,  amiből  egyértelműen  kiderül,  hogy  Ujjak 
előbb akadt rá, mint fordítva. A nő kezében lévő pisztoly tára 
azonban üres volt. Ez rosszat jelentett. Lekaptam a falról a tűz-
oltófejszét,  és  betörtem a Victor magánkabinjába nyíló maha-
góniajtót. A férfi, akit szintén háromszor találtak el, kitört nyak-
kal  feküdt,  amiből  arra  következtettem,  hogy  szenvedett, 
mielőtt kimúlt volna. Helyes.

Éreztem, hogy a hajó előrebillen, amiből tudtam, hogy bár-
melyik  pillanatban  elmerülhet.  Tisztában  voltam  vele,  hogy 
alig maradt időm megtalálni Ujjakat meg a lányokat, és lejutni 
a jachtról, mielőtt vele együtt elmerülnénk, vagy pedig a leve-
gőbe repülnénk. Visszamentem a  lépcsőn, majd a  tat  felé  for-
dultam,  a motortér  felé,  csakhogy már  azt  is  elöntötte  a  víz. 
Miközben a derékig érő vízben a személyzeti kabin felé vettem 
az  irányt,  elhaladtam  Victor  kis  kápolnája  előtt,  majd  a  hor-
gonytérbe gázoltam, ahol a víz vörös volt.

Ott találtam rá Ujjakra.
Valójában előbb hallottam meg a hörgését, mint hogy meg-

láttam volna. Amikor észrevett, rám mosolygott, de már nem 
nevetett. Bár a kezében fogta a Sig Sauerjét, nem bírta már fel-
emelni, pedig a pisztoly üres volt. Átkaroltam a nyakánál fog-
va, és úgy kezdtem vonszolni, ő azonban a horgonytérbe nyíló 
ajtóra mutatott.

— Arra... — nyögte.
Az ajtó alatti résen szivárgó vízből megállapítottam, hogy 
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a víz már nyilván oda is betört. Megrántottam a reteszt, a belső 
nyomástól azonban nem bírtam kinyitni az ajtót.  Ismét a mo-
tortérbe gázoltam, átúsztam a túloldalára — miközben igyekez-
tem nem belélegezni a mérgező füstöt, amely a szememet mar-
ta  —,  majd  lekaptam  a  falról  egy  pajszert,  és  visszasiettem  a 
horgonytérbe. A zárszerkezet mögé illesztettem a rövidebb vé-
gét, majd a  lábammal ellent  tartva megpróbáltam felfeszíteni.

Nevetést hallottam a hátam mögül.
— Ennyire  vagy  csak  képes?  —  Ujjak  vért  köhögött  fel. 

— Húzd erősebben!
Így aztán beleadtam mindent, hogy annyi erővel küzdjek, 

amennyi valaha neki volt. Ahogy a  túloldali nyomás és az én 
feszítésem hatására a zár végül engedett, az ajtó kivágódott, a 
bezúduló  víz  pedig  a  falnak  szegezett  mindkettőnket,  amíg 
a vízszint ki nem egyenlítődött. Ekkor  lányok visítását hallot-
tam, azonban csak tompán. Ujjak az ajtó mellett függő oxigén-
palackra bökött, amely mellett nehezékek és egyéb búváreszkö-
zök is lógtak, többek között egy víz alatti fényszóró. Ellenőriztem 
a levegőszintet, átdugtam a karom a pántokon, bekapcsoltam a 
kézi  reflektort, majd  a hajó  sötét  gyomrába vezető  lépcső  felé 
úsztam.

Ott aztán hét  rémült  lányt  találtam, akik szorosan átölel-
ve  egymást  az  immár  teljesen víz  alá  került  hajóorr  elejében 
rekedt levegő maradéka után kapkodtak. Néhány gyors utasí-
tás meg a Titanicra való utalás után  láncot alkottunk,  és úgy 
vezettem ki őket  a  sötét vízen keresztül  a  lépcső  felé. Amint 
átjutottunk,  továbbúsztak, majd megindultak  a  fedélzeti  tár-
salgó és a motorcsónakom felé, miközben a hajó egyre inkább 
megdőlt.

Mindannyian féltek, remegtek és szinte meztelenek voltak. 
Marie  nem  volt  köztük.  Visszaúsztam  a  sötét  lyukba,  de  ott 
sem találtam.

Amikor visszatértem Ujjakhoz, már alig volt eszméleténél. 
Megráztam.
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— Ujjak! — Kinyitotta a szemét. — Hol van Marie?
Megpróbált mondani valamit.
Közelebb hajoltam.
Megcsóválta a fejét. A közlése fájdalmasan hasított belém.
— A vízben.
— Ezt hogy érted?
Ahogy kinyitotta a  tenyerét, üres gyógyszeres üveg csob-

bant a vízbe. Könny szökött a szemébe.
— Belezuhant.  — Elhallgatott, mivel  egyáltalán nem akarta 

elmondani, hogyan. — Súllyal a bokája körül.
Lelki  szemeim előtt  felvillant a  jelenet. A  felismerés való-

sággal letaglózott.
Ahogy a vállamra vettem Ujjak karját, a kezem hozzáért a 

sebéhez, amelyet eddig nem is vettem észre. Ahogy megtapo-
gattam  a mellkasát,  a  kimeneti  nyílásra  szorított  jobb  kezébe 
ütköztem. Megrázta  a  fejét. A  lövedék  nem  sokkal  a  gerince 
mellett hatolt a testébe, és elöl távozott.

Amennyire lehetett, a nyílásba tömködtem az ingét, a fegy-
verét a mellényem mögé dugtam, aztán az egyre sűrűsödő füs-
tön  keresztül  a  fedélzeti  társalgó  felé  vonszoltam. Miközben 
húztam magam után, az igencsak kopott pisztolyt nézte moso-
lyogva.

— Add  vissza!  — mondta, majd  köhögni  kezdett.  —  Ha  ez 
a pisztoly mesélni tudna...

A hullámok  ide-oda dobálták  a motorcsónakot. Miután  a 
hét  lány  biztonságban  átmászott,  a  vállamra  vettem  Ujjakot, 
hogy  átugorjak  vele. Miután  leérkeztünk,  egyet  gurultam,  az 
egyik lány eloldotta a kötelet, én pedig előretoltam a gázkart. 
Nem egészen fél kilométerre távolodtunk csak el, amikor hal-
lottuk a robbanást. Ujjak odakapta a fejét, miközben a Gone to 
Market tűzlabdává változott, és a luxusjacht temérdek apró da-
rabkára  hullva  az  Atlanti-óceánba  potyogott,  nem  messze 
Északkelet-Florida partjaitól. Ujjak  a padlón  elterülve  feküdt, 
körülötte  sötétvörös  tócsával,  miközben  elégedetten  kunco-
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gott. A part felé kormányoztam a hajót, majd leállítottam a mo-
tort, és úgy futottam ki a homokos partra, amelyet Ujjak már 
sosem élvezhet.

Nehezen kapott már levegőt, és a lábát sem tudta mozgat-
ni. Már az is rejtély volt számomra, hogyan bírta ki eddig. Pat-
rick „Ujjak” O’Donovan egyszerre volt kemény, mint a kád szé-
le,  és  lágy,  akár  egy  babapopsi.  Higgadt  volt,  és  bölcs,  aki 
semmitől sem fél. Most is nyugodtnak tűnt.

Megremegett az ajkam, miközben cikáztak a gondolataim. 
Képtelen voltam bármi értelmeset mondani.

A  férfin  látszott,  hogy  mindjárt  elveszíti  az  eszméletét, 
ezért aztán beszélni kezdtem, hogy magához térítsem.

— Ne aludj el, Ujjak! Maradj ébren! — Miután ez nem hasz-
nált,  úgy  szólítottam meg,  amiről  biztosan  tudtam,  hogy  fel-
kapja majd rá a fejét. — Atyám! — Ujjak papként szolgált, mielőtt 
a kormány szolgálatába szegődött volna. Ha pedig hosszan kí-
váncsiskodott az ember, kiderült, hogy még mindig annak te-
kintette magát.

Ujjak felém fordította a tekintetét. Mosolyt erőltetett az ar-
cára, majd az összeszorított fogai közül így szólt:

— Épp azon tűnődtem, mikor jössz már végre. Hol a franc-
ban voltál? — Körülötte minden piros volt.

Nem így kellett volna véget érnie.
A  férfi  a  konzolhoz  rögzített,  igencsak megviselt,  narancs-

sárga láda után nyúlt. Sosem ment nélküle sehová, így a doboz 
már több százezer kilométert utazott. Valahányszor eszembe ju-
tott Ujjak, szinte mindig megelevenedett annak a vacak, narancs-
sárga ládának is a látványa. Annak ellenére, hogy egyikünk sem 
igen beszélt másokkal arról, mivel foglalkozunk, ha épp jó han-
gulatban volt, két dologról meglepően sokat bírt szövegelni: az 
ételről és a borról. Mindkettőre szinte vallásos áhítattal tekintett. 
Ez magyarázta a feltörhetetlen, vízálló és törésbiztos láda hasz-
nálatát. Úgy emlegette, mint a szeretett „uzsonnás dobozkája”. 
Senki, még én sem tudtam volna megakadályozni Ujjakot, hogy 
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elfogyasszon néhány jó falatot vagy pár korty bort naplemente-
kor. Némelyek egy szivarral vagy cigarettával ünnepelték meg 
az  életük  emlékezetesebb  eseményeit.  Ujjak  vörösborral.  Még 
évekkel ezelőtt borospincévé alakította át az alagsorát. A vendé-
geit előszeretettel vezette körbe, és kínálta meg valamivel. Igazi 
borsznob módjára előszeretettel a  fény  felé  tartotta és  finoman 
megpörgette a poharát, majd így szólt:

— Palackba zárt föld.
Az  egyik  lány  eloldotta  a  gumipókot,  és  odahozta  a  do-

bozt. Amikor  kinyitottam, Ujjak  fogta  a  borosüveget,  és  rám 
nézett. Megcsóváltam a fejemet.

— Hiszen te vagy a pap, nem...
— Hallgass! Erre nincs idő.
— De...
A tekintetével valósággal felnyársalt.
— Én...
— Előbb a kenyeret — mondta nagy nehezen —, aztán a bort.
Letéptem egy darabka kenyeret, majd elismételtem a  tőle 

oly sokszor hallott szavakat.
— ...mely  értetek  adatik...  — Aztán  a  nyelvére helyeztem a 

falatot.
Miután bekapta, megpróbálta lenyelni, de ettől csak fuldo-

kolni kezdett. Amikor abbahagyta, kidugóztam a palackot, az 
ajkához emeltem, és megdöntöttem.

— ...mely értetek kiontatik. — Ahogy a férfi felém nézett, el-
csuklott a hangom. — Valahányszor ezt teszitek... — Nem bírtam 
folytatni.

Végül ő fejezte be a mondatot, mielőtt ivott volna a borból. 
A szeme ugyanúgy mosolygott, mint a szája. Bizony hiányozni 
fog. Talán leginkább a mosolya. Mindig is képes volt a szívem 
mélyéig hatolni. Ahogy megpróbálta  lenyelni  a  bort,  kibugy-
gyant a szájából.

Vér a vérrel.
Újból  csillapíthatatlan  köhögés  tört  rá.  Szorosan  öleltem 
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Ujjakot, miközben a hullámok a testét ringatták. Levegőt vett, 
majd még egyszer. Minden erejét összeszedve a vízre mutatott.

Elbizonytalanodtam.
Egy pillanatra csak a szeme fehérje  látszott, majd sikerült 

összeszednie magát, és a tekintetét rám szegezte. Aztán a neve-
men szólított, ami csak akkor fordult elő, ha azt akarta, hogy rá 
figyeljek.

— Bishop!
Átemeltem Ujjakot a csónak oldalán, majd a langyos vízbe 

engedtem. Alig lélegzett már, egyre csak zihált, sőt inkább hör-
gött. A  szemét  hol  lecsukta,  hol  kinyitotta. A  szemhéja  egyre 
jobban elnehezült. Megmarkolta az ingemet, és egészen közel 
húzott magához.

— Az vagy, ami mindig is voltál.
Derékig gázoltam a kristálytiszta vízben, miközben Ujjak 

teste ott lebegett mellettem. A lányok szótlanul összebújtak, és 
csak  sírtak, miközben  pirosra  színeztük  a  vizet magunk mö-
gött. A férfi megkocogtatta a mellkasomat, majd az egyik kezét 
használva elkezdett számokat mutogatni. Először az összes uj-
ját kitárta, majd hármat gyorsan becsukott,  így maradt kettő. 
Vagyis hét. Aztán nyomban széttárta a kezét, majd két ujját be-
hajtotta. Nyolc. Rövid szünet után folytatta. Előbb hetet, aztán 
nullát mutatott. 78, 70 volt a kézmozdulatok értelme.

Miután már évekkel korábban megtanultam tőle ezt a kez-
detleges jelnyelvet, tisztában voltam vele, hogy Ujjak a Zsoltá-
rok könyvére utal, amelyet kívülről ismert. A két szám Dávid 
királyt jelentette, és azt, hogy az Úr „a juhok aklából hozta el”*. 
Ujjak  valójában  kettőnkre  utalt,  és  arra,  hogyan  szegődtem 
mellé. Huszonöt évvel ezelőtt  történt, amikor másodéves vol-
tam a  tisztképzőn, hogy Ujjak kiválasztott az évfolyamból, és 
valami  egészen  furcsát  kérdezett  tőlem:  „Mondd  csak,  mit 

*  A Bibliából  származó  idézeteket  a  Szent  István  Társulat  bibliafordítása 
alapján közöljük. — A szerk.



~  14  ~

tudsz a  juhokról?” Azóta  tövig koptattuk már a  lábunkat. Az 
évek során a férfi egyszerre vált a felettesemmé, a mentorom-
má, a barátommá, a tanárommá, bölcs mesterré és komikussá, 
sőt időnként amolyan pótapává.

Egészen másmilyen volt az életem az ő oldalán.
A munkájából  adódóan Ujjak  számos  olyan  helyen meg-

fordult,  ahol  a  legkisebb zaj  is  a vesztét  okozhatta volna,  így 
aztán megtanult a megfelelő zsoltárszakaszokra utaló számok-
kal kommunikálni.  Innen ered a beceneve. Ez a gyakorlat azt 
jelentette, hogy annak, akivel épp beszélt, vagy hozzá hason-
lóan jól kellett ismernie a zsoltárokat, vagy pedig a keze ügyé-
ben kellett lennie egy Bibliának.

Ahogy az életereje  lassan elhagyta, Ujjak közelebb húzott 
magához.

— Mondd csak... — nyögte —, mit tudsz... a juhokról?
Ugyanígy kezdődött az egész. Így is kell véget érnie. Meg-

próbáltam mosolyogni.
— El szoktak kószálni.
Kivárt.  Mindent  tőle  tanultam.  Gyakran  akár  több  mint 

egy évig is eltartott, mire megértettem egy-egy tanítását.
— Gyakran eltévednek.
— Miért?
— Mert ez a szokásuk.
— Miért?
— Mert a fű mindig zöldebb.
— És ezt hogy hívják?
— Murphy törvénye.
— Helyes.
— Könnyű  őket  elkapni.  Az  oroszlán  mindig  a  közelben 

ólálkodik.
Bólintott.
— Gyakran nem találnak haza.
— Ezért aztán... — biztatott.
— ...pásztorra van szükségük.
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— Milyenre?
— Olyanra, aki hajlandó hátrahagyni a tűz melegét és a nyáj 

biztonságát, hogy  szembenézzen a hideggel,  az esővel,  az át-
virrasztott éjszakákkal, hogy... — Elcsuklott a hangom.

— Hogy?
— Megtalálja azt az egyet.
— Miért?
Immár zokogtam.
— Mert annak az egynek nagyobb szüksége... — Nem bírtam 

befejezni.
Ujjak becsukta  a  szemét,  a  tenyerét pedig  a mellkasomra 

fektette. Még most  is  tanítani  akart,  és  el  akarta magyarázni, 
miért kell meghalnia. Utánament annak az egynek, és hét lett 
belőle.

Utolsó erejével belém kapaszkodott.
— Muszáj odaadnom... — Azzal az inge alá nyúlt, és előhú-

zott egy véráztatta levelet. A kézírás ismerős volt.
A mellkasomhoz szorította a papírt.
— Bocsáss meg neki!
Hitetlenkedve meredtem rá.
— Bocsássak meg neki?
— Szeretett téged.
Vér  szivárgott  a  szája  sarkából. Egészen  sötét  volt. Meg-

rázott.
— A végsőkig.
Ahogy a kezembe vettem a levelet, szinte elfelejtettem le-

vegőt venni.
— Mindannyian sérültek vagyunk — hörögte.
A  levelet  bámultam.  Súlyos  reménytelenség  nehezedett 

rám. Csak úgy potyogtak a könnyeim.
A még használható kezével odanyúlt, és a hüvelykujjával 

megtörölte az arcomat. Ő is sírt. Régóta kerestük őt mindket-
ten, és olyan közel jártunk hozzá. Mégis kudarcot vallottunk...

Megpróbált mosolyogni és beszélni, de már nem ment neki. 
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Helyette inkább megmarkolta a nyakamban lógó láncot. Ahogy 
belekapaszkodott, a lánc elszakadt, a szemek pedig kiperegtek 
az ujjai között. A kereszt, amelyet Rómából hozott nekem, a ke-
zében himbálózott.

— Ő most már  jó helyen van. Ne sajnáld! Ne szomorkodj!
Eltelt egy pillanat. Becsukta a szemét, és úgy súgta, miköz-

ben a vízben lebegett.
— Még valami...
A kezem meleg és csúszós volt a víztől meg a vértől. Egy-

általán nem éreztem már a szívverését. Tudtam, mit akar, mint 
ahogy azt is, hogy fájni fog. Mivel képtelen voltam elengedni, 
szorosan magamhoz  öleltem,  és  úgy  tartottam, miközben  az 
életereje végleg elhagyta, és körülölelte a sötétség.

— Szórd szét a hamvaimat ott — súgta a fülembe —, ahol el-
kezdtük! A világ végén.

Magamba  fojtottam  a  zokogást, miközben  szinte  alig  lát-
tam a könnyeimtől. A lelki szemeimmel közel ezer kilométerre 
déli irányba néztem.

— Nem bírom...
A  keresztet még mindig  szorosan markolva  összefonta  a 

karját. Épphogy észrevehetően mosolygott. Elnéztem a tenger 
felé, a pillantásom azonban teljesen elhomályosult, és semmit 
sem láttam. Utoljára még egyet bólintottam. Azzal elernyedt, a 
teste pedig szinte élettelenül feküdt a karomban. A szavak vég-
leg elhagyták. Tudtam, hogy nem mond már semmi mást. Csak 
a lélegzete maradt velem.

Egészen közel hajoltam hozzá.
— Hiányozni  fogsz  — nyögtem. Egyet pislantott. Már  csak 

ennyire  volt  képes.  Minden  maradék  erőmet  összeszedtem. 
— Készen állsz?

A szeme egy pillanatra  fennakadt, mégis képes volt vala-
honnan még egy kis erőt meríteni, és újfent rám nézett. Lehet, 
hogy ő készen állt, én azonban még nem. A szavak, amelyekkel 
az élete íródott, lassan mind elfogytak, és csak egy üres lap ma-
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radt. Valahogy képes volt utoljára megszólalni. Csukott szem-
mel megütögette a mellkasomat.

— Engedd őt el! — dünnyögte. — Különben belehalsz...
Az egyik kezemmel megtámasztottam a fejét, a másikat pe-

dig a sebére szorítottam, és úgy mondtam, a víz felé fordulva, 
a szavakat, amelyeket tőle tanultam:

— Az Atya...  a  Fiú...  és  a...  — Ahogy még  egyet  pislantott, 
egy könnycsepp gördült ki a szeme sarkából, én pedig a víz alá 
engedtem a testét.

Alig egy másodpercig tartottam ott, mégis elég volt ahhoz, 
hogy a  teste végleg elernyedjen, miközben a  szájából néhány 
apró buborék a felszínre tört, a víz pedig elszíneződött.

Annak  ellenére,  hogy  nagyobb  volt  nálam,  ahogy  meg-
emeltem,  mégis  könnyűnek  éreztem.  Mintha  máris  elhagyta 
volna a  lelke. Ahogy előtűnt az arca,  a  szeme nyitva volt, de 
már  nem  engem  nézett.  Legalábbis  nem  ebből  a  világból. 
A hangot pedig, amely oly sokszor szólt hozzám, immár nem 
hallottam  többet.  Kivittem  a  partra,  és  a  homokra  fektettem. 
A víz a bokáját nyaldosta. Akkor vettem csak észre. A két kezét 
a mellkasán keresztbe fonva pihentette, amit azonban az ujjai-
val mutatott, az egekig ért: 22.

— Beteljesedett.
Magamhoz öleltem, és úgy zokogtam, mint egy csecsemő.
A parti őrség emberei betakarták a lányokat, és hármuknak 

infúziót  is  bekötöttek. Mivel  a  hajóskapitány  ismerte Ujjakot, 
mit  sem  törődve  azzal,  hogy  vizes  lesz,  segített  felemelni  a 
holttestet. A csapat egyik embere felajánlotta, hogy vele marad-
hatok, a hajómat pedig a kikötőbe vontatják, én azonban visz-
szautasítottam. Marie teste is ott volt valahol a közelben.

Kudarcot vallottam.
Az áramlatot meglovagolva a partra  futtattam a hajómat. 

A  tenger  vagy  örökre  elnyeli Marie-t,  vagy  pedig  kimossa  a 
partra. Órákkal később, amikor a nap a víz mögé bukott, a bő-
römre tapadt sóval meg vérrel borítva, a víz széléhez léptem, 
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és széthajtogattam a levelet. A szavak súlyától térdre rogytam, 
és a víz a combomat kezdte nyaldosni.

A szavak összefolytak a szemem előtt:

Szerelmem!
Tudom, hogy fájni fog, amit írok...

Letöröltem a könnyeket, és hajnalig róttam a partszakaszt, 
miközben újra meg újra elolvastam a levelet. Minden egyes al-
kalommal egyre jobban fájt, a másik hangja pedig egyre távo-
libbnak tűnt.

A dagály akkor mosta partra a holttestét, amikor a nap fel-
tűnt a látóhatáron. Magamhoz szorítottam az élettelen, sápadt 
testet, és ismét sírni kezdtem. Dühödten, fennhangon, teljesen 
megtörve. A  testével  a  karomban. Hideg  bőre  szinte  áttetsző 
volt. Semmi értelme nem volt az életemnek. Sem annak, amivé 
lett, sem annak, amire számíthattam. Teljesen elvesztem. Meg-
csókoltam az arcát és a fagyos ajkát.

De nem tudtam életre kelteni.
A  bokáján  lévő  kötelet  elvágta,  amiből  arra  következtet-

tem, hogy valahol a mélyben mégis meggondolta magát. An-
nak ellenére, hogy már nem élt, még így is szólt hozzám. Mint-
ha vissza akart volna térni. Csak ültem, miközben a hullámok 
sorra végigmostak rajtunk. Az arcához szorítottam a sajátomat.

— Emlékszel, amikor megtaláltalak? Mindenki téged kere-
sett, de  senki  sem gondolta volna, hogy annyira messze  len-
nél. Mégis ott voltál. Mintegy tíz kilométerre a parttól. Teljesen 
kihűltél. Remegtél. Aztán visszafelé  jövet úgy másfél kilomé-
terre a parttól kifogyott az üzemanyag,  így kénytelen voltam 
evezni. Te meg azon aggódtál, hogy sosem jutunk vissza. Leg-
alább  megtaláltalak.  Szívesen  körbeeveztem  volna  Florida 
partjait,  csak hogy veled  lehessek  abban a  csónakban. Aztán 
tüzet raktam, te pedig hozzám bújtál. Emlékszem arra, ahogy 
a szél az arcomat simogatta, a tűz a lábamat melengette, az il-
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latod  pedig  valósággal  körülölelt. A  legszívesebben  csak  ül-
tem volna az  illatodban úszva. Bárcsak megállt volna a nap! 
Megmondtam  volna  neki,  hogy  várjon  még  néhány  órát. 
„Nem tudnál egy kis szünetet tartani?” Aztán megfogtad a ke-
zemet,  és  megpusziltál.  „Köszönöm”  —  súgtad.  A  fülemen 
éreztem a leheletedet. Egy senki voltam. Egy névtelen tizenhat 
éves. Egy srác, akinek épp volt egy motorcsónakja, te azonban 
valakivé változtattál. Az az éjszaka lett a mi titkunk, és ritkán 
telt el úgy nap, hogy ne találkoztunk volna. Valahogy mindig 
megtaláltad  a  módját,  hogy  lássuk  egymást.  Végzősként  te 
voltál az egyetlen, aki elhitte, hogy képes vagyok megdönteni 
a  rekordot. A  negyvennyolc  másodpercet. Ahogy  beértem  a 
célba, negyvenhét egész valamennyit mutatott az óra, én pe-
dig összeestem. Megcsináltuk. Emlékszem a startpisztolyra, a 
futásra azonban nem. Csak arra, hogy valósággal szárnyalok. 
Szinte lebegtem. Több száz ember üvöltözött, én azonban csak 
a te hangodat hallottam. Azóta sem hallok semmi mást. Fogal-
mam sincs, miként kászálódjak fel innen. Nem tudom, hogyan 
induljak  el.  Azt  sem  tudom,  ki  vagyok  nélküled.  Ujjak  azt 
mondta, bocsássak meg neked, de nem megy. Nincs mit meg-
bocsátanom.  Semmi  sincs. Még  az  sem,  hogy... Azt  akarom, 
hogy  tudd,  sajnálom,  amiért  nem  találtalak  meg  korábban. 
Őszintén sajnálom. Annyira próbálkoztam. A gonosz azonban 
igenis  létezik,  és  nehéz meghallani  a másikat.  Bárcsak meg-
hallottál volna engem! Szóval, mielőtt végleg elmennél... Csak 
azt akarom, hogy tudd, azóta szeretlek, hogy először láttalak, 
és semmit sem tettél — egyetlen árva dolgot sem —, amitől ke-
vésbé szeretnélek. Fáj a szívem. Nagyon. Valósággal kettéha-
sadt, és csak még jobban fog fájni, amikor felállok, és magam-
mal  viszlek.  De  bármi  is  lesz,  mindig  magammal  foglak 
hordozni.  Magamba  foglak  zárni.  Valahányszor  pedig  meg-
fürdök, úszok,  iszom, a habok között sétálok, csónakot veze-
tek,  vagy  egyszerűen  kiállok  az  esőbe,  hagyom,  hogy  a  víz 
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megőrizzen bennem. Amíg lesz víz, addig te is élni fogsz ben-
nem, Marie.

Ahogy a nap magasabbra kúszott, értesítettem a parti őrsé-
get. A helikopter a parton szállt le, amikor azonban a személy-
zet felajánlotta, hogy odaviszik Marie-t, nem engedtem nekik. 
Én magam cipeltem a  járműhöz, keresztbe  fontam a karját,  a 
fejét a mellkasomhoz szorítottam, és először azóta, hogy ráta-
láltam, az ujjai közé fűztem az enyémet.

Még  a  helikopterlapátok  kerepelésén  keresztül  is  hallani 
lehetett a sírásomat.


