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1. fejezet

Daniel Reed sokat tudott az exzsarukról, például azt is, hogy nem 
hal ki belőlük a zsaru, amikor kilépnek, vagy egészségügyi okokból 
elküldik vagy kirúgják őket, mert füvet szívtak. Négy éve tologatta 
a felmosót a buszpályaudvaron, de még mindig érezte a bizsergést, 
amikor felemelte a tekintetét az ócska vödörről és a repedezett 
padlólapokról.

Először a fiatalokat vette szemügyre. Egy padon terpeszked-
tek, részegek és hangosak voltak, de egyébként nem volt velük 
gond. Aztán a családok és a hippik következtek, majd az idősek, a 
terhes nő és az egyenruhás katonák. Az üvegen túl a kettő ötvenes, 
Raleigh-ből érkező járat állt a megállóban, és vagy tucatnyian vára-
koztak a csomagjaikra, az öreg Mac izzadt a hőségben, ahogy ki-
pakolta és sorba állította a bőröndöket. Daniel ezerszer látta már 
ezt a jelenetet a déli kisvárosban, egy olyan országban, amely bele-
fáradt a háborúba. A tekintete elkerülhetetlenül megtalálta a csi-
nos, sárga ruhás lányt. Tizennyolc körül lehetett, egy ócska bőrön-
döt cipelt, a bőrcipője pedig már kezdett szétszakadni. Daniel egy 
órán át figyelte, ahogy fel-alá járkált, faltól falig, kissé félrebillen-
tett fejjel. Most éppen mozdulatlanul, enyhén nyitott szájjal állt.

A lány tekintetét követve vette észre a fiatal férfit a megálló-
hoz közeli homályos zugban. Sovány, félszeg alak, néhány méterre 
a dupla ajtótól. Sokáig állt ott a váróteremben lévő embereket fi-
gyelve. Danielnek először Vietnám jutott az eszébe róla: a férfi 
nemrég érkezhetett a háborúból. Valahogy ezt jelezte az az óvatos-
ság, éberség, ahogy állt. Amikor belépett a fénybe, Daniel jobban 
látta a Led Zeppelin-es pólót, a pofacsontot, a türkiz és patinás 
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ezüst díszítésű fekete bőrövet. Kopott farmernadrág súrolta a régi 
cipő tetejét. Gázolaj-, whisky- és dohányszagot árasztott, amikor 
elment mellette.

– Jó napot, nyomozó! – mondta, de Daniel elkapta a tekinte-
tét. Szégyellte, hogy öreg, be van szívva, és már nem rendőr. Meg-
várta, amíg a lengőajtó fényt enged a helyiségbe, aztán megkérte 
az egyik jegyszedőt, hogy használhassa a telefont. A nő odaenged-
te, ő pedig fejből tárcsázta a rendőrség számát, és név szerint kérte 
az egyik nyomozót.

– Egy pillanat.
Csend lett a vonalban, és Daniel nézte a fiatalembert, ahogy 

átkel az úton, és a szélső sávban futni kezd, mielőtt egy teherautó 
elviharzik mellette. A napon jól látszott, hogy csinos fiú volt: a de-
rekán, a vállán, az állán. Egyszer hátranézett, majd felvett egy sö-
tét napszemüveget.

A francba, gondolta az öreg exzsaru.
A francba!

French nyomozó felvette a társa asztalán lévő telefont.
– French – szólt bele. – Ez elég valószínűtlennek hangzik – 

mondta, egy ideig még hallgatta, majd megköszönte a hívónak, és 
letette a kagylót.

– Minden oké?
French a társa ismerős ráncaira nézett. Ken Burklow-val már 

húsz éve dolgoztak együtt, és igazán kevés titkuk volt egymás 
előtt. Az egyik épp most fog kiderülni.

– Jason a városban van. Reed hívott a buszpályaudvarról.
– Reed teljesen leépült.
– Annyira még nem, hogy ne ismerné fel az idősebb fiamat.
Burklow komor arccal dőlt hátra a székében.
– Azt hittem, Jason még börtönben van.
– Hét hete a rehabilitációs központban van Raleigh-ban.
– És nem gondoltál arra, hogy elmondd nekem, amikor kijött 

a börtönből?



15

– Fel kell hívnom Gabrielle-t. – French tárcsázta az otthoni 
számukat, és a társa arcán játszó érzelmeket vizsgálta. Szomorú-
ság. Aggodalom. Düh. – Nem veszi fel.

– Szerinted Jason hazamegy?
– Azok után, ami történt, nem hinném.
– Nem lehetsz biztos benne.
– Nem tenné ezt az anyjával. A legutóbbi találkozás után?
– Te ezt mondod, de azért gondolj bele: Vietnám, börtön. Ki 

tudná megjósolni, mit fog tenni? Hallottad a történeteket.
French a tenyerével megdörzsölte az arcát, és fájdalmasan fel-

sóhajtott.
Huszonkilenc megerősített gyilkosság...
Ez volt a történet: huszonkilenc, az első éve alatt.
Felhívott pár embert, végigkérdezte őket, tudják-e, hol van a 

felesége, aztán letette.
– Nincs a szomszédban, és a legjobb barátnőinél sem.
– És Gibby? Ha Jason nem hazamegy, hanem...
Nem fejezte be a mondatot, Frenchnek pedig eszébe jutott 

Gibson, a legfiatalabb fia.
– Gibby iskolában van, nem lesz vele gond.
– Hát... ma van a végzősök napja.
French utánaszámolt, és rájött, hogy a társának igaza van. 

A  végzősök napja a sorozások kezdete óta hagyomány volt. Az 
érettségi előtti utolsó három pénteken a végzősöknek nem kellett 
iskolába menniük, és ilyenkor a várostól délre fekvő bányatónál 
töltötték a napot. A tanárok elnézték ezt nekik, ahogy a rendőrök 
is. Gibby is ott volt, ott kellett lennie, mint az összes diáknak. 
A gyerekkor már csak ilyen; ez történik, amikor valami véget ér, és 
amikor az ország egy rohadt távoli dzsungelban vív háborút.

– Megnézem a tónál – mondta Burklow, és felállt. – Te meg 
keresd meg a feleséged, és mondd meg neki, hogy Jason visszajött! 
Adj neki időt, készítsd fel rá!

– Ezt nekem kell megoldanom.
– Ne légy hülye! – felelte Burklow, és belebújt a kabátjába, az-
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tán ellenőrizte a fegyverét. – Még Superman sem tud egyszerre két 
helyen lenni.

William French nem volt egy zseni, de elég okos volt ahhoz, hogy 
tisztában legyen ezzel. Kitartó volt, és kemény, az a fajta elszánt 
ember, aki sokkal jobb rendőr lett, mint amire a képességei pre-
desztinálták. És a házasságával is ugyanez történt. Amikor megis-
merkedtek, Gabrielle nem az ő szintje volt, de még az esküvőjük 
napján sem. A  férfi egy alkalommal megkérdezte a feleségét, ho-
gyan tud valaki, aki irodalmat tanult a Vanderbilten, és világossá-
got hoz minden helyiségbe, ahová belép, együtt élni egy olyan em-
berrel, aki kimaradt a főiskoláról, és három éve olyan munkája van, 
amelybe bele is halhat. Gabrielle arcon csókolta a férjét, a szívére 
tette az egyik kezét, és így szólt:

– Ezt soha többé ne kérdezd meg!
Három fiúgyermekkel és harminc évvel később a nő még min-

dig igazi ajándék volt – az egész életet jelentette French számára –, 
de egy fiút már elveszített.

És most ez...
A házuk előtt állt meg a kocsival, és ahogy az gyakran előfor-

dult, eszébe jutott, hogy mennyire üres. Ez is a háború miatt volt. 
Eltemették a legidősebb fiukat, aztán végignézték, hogy az iker-
testvére hazajön a háborúból, és belesodródik az erőszak, a drog 
és a börtön örvényébe. Ilyen értelemben elmondhatja, hogy Viet-
nám két fiukat ölte meg. Robert egy golyóval a szívében halt meg, 
a testvére sokkal alattomosabb módon. Jason sosem beszélt azok-
ról a dolgokról, amiket a hazája szolgálata közben tett, de Burk-
low-nak volt egy barátja a védelmi minisztériumban. Az illető 
nem árult el részleteket, de egyszer azt mondta, hogy létezik a 
háború és a nagybetűs HÁBORÚ, márpedig Jason az utóbbiban 
vett részt.

– Gabrielle!
Bent a csend ismerős volt a gyász éveiből: egy hatalmas ház, 

amelynek lefaragták a lelke egy részét. A hálószobához közeledve 
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vízcsobogást hallott, ezért megállt a résnyire nyitott fürdőszoba-
ajtó előtt.

– Drágám!
A  nő sötétben ült a kádban, de a körvonalai kirajzolódtak a 

csempézett falon.
– Ne kapcsold fel a villanyt!
A férfi levette a kezét a kapcsolóról, és eltűnődött, hogy a fele-

sége tudta, hogy fel akarta kapcsolni, vagy csak tippelt. A szeme 
kezdett hozzászokni a sötéthez, és egyre többet látott a nőből. 
A víz a melléig ért, mindkét karjával átfogta a lábszárát.

– Miatta jöttél haza? – kérdezte, de nem fordult a férje felé.
– Hogy érted?
A nő oldalra billentette a fejét, és az egyik szeme megcsillant.
– Fiatal házas korunk óta nem fordult elő, hogy munkaidőben 

hazajöttél. Jason miatt vagy itt?
French nagyot sóhajtott.
– Kitől tudod?
– Marion hívott, látta a téren. Hosszabb a haja, de megismerte. 

Azt mondta, elég sápadt, és a börtönben fogyott is vagy tíz kilót.
– Majd én elintézem a dolgot, ígérem.
– Gibby nyilván akar vele találkozni, együtt lenni a testvérével...
– Nem fogom engedni.
– Hogy tudod megakadályozni?
– Gabrielle...
– Jason veszélyes a fiunkra, Bill! Nem látod? Nem érzed?
French megint sóhajtott, és letérdelt a kád mellé. Gabrielle 

igyekezett helyet találni a szívében annak az embernek, aki Jason-
ből lett, de a fiú nem könnyítette meg a dolgát. Heroin, börtön, a 
hatása Gibbyre. Jason elítélése előtt Gibby egyfolytában a bátyja 
nyomában járt, a tengerészgyalogságról, a háborúról kérdezgette, 
tudni akarta, hogy neki is mennie kell-e Vietnámba.

– Figyelj rám! – mondta French. – Csak személyesen akartam 
közölni, hogy Jason visszajött, és ígérem, hogy megóvom tőle 
Gibsont.



18

– Azt hiszed, nem vagyok normális, igaz? Hogy csak egy osto-
ba nő vagyok, aki túlságosan félti a gyerekét.

– Ugyan, szó sincs erről.
– Ha te is anya lennél, megértenéd.
– Jason nem fogja bántani az öccsét.
– Nem szándékosan, nem rosszindulatból.
Nem mondta tovább, de French megérezte a nő mély félelmét, 

a romlottság, a hazugság, a veszélyes gondolatok miatt érzett ag-
godalmát.

– Gibby nem az iskolában van – mondta Gabrielle. – Tudtad?
– Igen, ma van a végzősök napja, biztos a bányatónál vannak. 

Ken már keresi.
– És ha Jason találja meg előbb?
French elkapta a tekintetét a felesége riadt szeméről. A nő szá-

mára Gibby jelentett mindent, az egész világot, Jason pedig igen 
sikeresen pusztított el világokat.

– Megyek én is, meg fogom találni.
– Igen, találd meg, és hozd haza!
French felállt, de nem indult el kifelé. Zsebre dugta a kezét, és 

lenézett a felesége hajára, a homályos, nedves vállára, a vízből ki-
látszó testrészeire.

– Gibson előbb vagy utóbb találkozni akar majd a bátyjával.
– Gondoskodj róla, hogy utóbb akarjon!
– Jason több mint két évet volt a sitten. Leülte a büntetését.
– Csak Gibby számít. Nagyon sajnálom, Bill, de ez az igazság.
– Nem beszélnél vele legalább?
– Jasonnel?
– Igen.
– Miről? A heroinról? – kérdezte a nő.
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2. fejezet

A  bányató mindenkinek mást jelent. Számomra az ugrást. Azt 
mondják, negyven méter a szikla tetejétől a víz felszínéig, és a víz-
ből ez nagyon is elképzelhető: körben gránitfal, fölötte a szürke ég-
bolt. A színek egyezése miatt a fal kisebbnek tűnik, és tudom, mit 
gondolnak az emberek, amikor a hátukon lebegnek a vízen, vagy a 
keskeny partról néznek át a túloldalra.

Meg tudnám csinálni.
Minél többet isznak, annál magabiztosabbak lesznek. Hiszen 

ez csak víz, mondják, csak egy ugrás. Nem lehet ez olyan nehéz.
De aztán mászni kezdenek felfelé.
Az első alkalmas kiszögellés körülbelül húsz méter magasan 

van, és onnan tényleg sokan leugranak. A következő sziklaperem-
ről talán még néhányan. Az nagyjából huszonöt méteres. Ez vala-
miért kétszer olyan magasnak tűnik, mint az alatta lévő. Akik fel-
mennek a szikla tetejére, odafentről gyakran előrehajolnak a 
peremről, bámulnak lefelé, és arra gondolnak, hogy a fizika törvé-
nyei mintha megváltoztak volna azalatt, amíg felértek.

Száztíz kilométer per órás sebességgel csapódsz a vízbe.
Négy teljes másodperc, amíg leérsz.
Tizenkét emelet magasból a víz olyan, mint egy acéltányér, és az 

emberek emlékeznek még a korábban hallott történetekre: a fiúra, 
aki 1957-ben halt meg, a baseballjátékosra, aki rosszul érkezett, és a 
térde négy darabra törte az állkapcsát, és jobb oldalon az összes foga 
kitörött. Sok százszor láttam már, ahogy a fiúk elsápadnak, a barát-
nők azt mondják: Visszavonom, ne ugorj le! Nem én vagyok az egyet-
len, aki leugrott már innen – rajtam kívül megtették ezt páran –, de 
csak egyvalaki mert fejest ugrani a vízbe. A bátyám.

A halott bátyám.
– Na, gyerünk már, ha tényleg ugrasz, akkor ne tökölj, csináld 

már! – hallottam a legrégibb barátom hangját a hátam mögött. 
– Tudod, hogy Becky téged néz.

Lenéztem a tóra, és megláttam Becky Collinst, amint egy 
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 autógumi-belsőn ringatózik, vagy harminc méterre a parttól. 
Ugyanolyan aprónak látszott, mint a többiek, de csak ő viselt fehér 
bikinit. A fejét hátravetette, úgy véltem, talán nevet. Ahogy a mel-
lette lévő lány is. Körülöttük gumibelsőkön, matracokon ott volt a 
végzős osztály legalább fele. A többiek a bányató túloldalán vagy 
épp az erdőben, esetleg a távolban színes üvegdarabokként csillo-
gó autókban, kiütve.

– Na, most ugrasz, vagy nem?
Sokáig bámultam, mire észrevettem Chance szemének a csil-

logását. Alacsony fiú volt, de bárkivel leállt verekedni, és bármelyik 
lánynál bepróbálkozott.

– Lehet, hogy téged néz – mondtam.
– Én nem vagyok olyan hülye, hogy leugorjak innen.
Elgondolkodtam, hogy mit is mond ez rólam. Korábban már 

hétszer leugrottam, de egyszer sem fejest, és ezt odalent is tudta 
mindenki. Megfogadtam, hogy az érettségi előtt megteszem, de az 
még két évvel ezelőtt történt, és csak dühömben mondtam.

– Szóval azt mondod, én hülye vagyok? – kérdeztem.
– Szerintem egy rocksztár vagy.
– McCartney vagy Jagger?
– Az attól függ, hogy talpast ugrasz, vagy fejest – felelte vi-

gyorogva Chance.
Lenéztem, és elképzeltem, ahogy száztíz kilométeres sebes-

séggel elvétem a vízbe érkezést. Alattam kántálni kezdett a tömeg.
– Fejest! Fejest! Fejest!
Még most is látom, ahogy a bátyám egy fecskeugrással, a kar-

ját kitárva ugrik a magas, szürke ég felé: emelkedni kezd, megáll, 
majd jön a hosszú zuhanás – én közben levegőt is alig kapok –, az-
tán a kitárt karja közvetlenül a vízbe érkezés előtt előrenyúlik. 
Csak hárman voltunk szemtanúi, senki más nem látta, de a híre 
gyorsan terjedt.

Robert French fejest ugrott az Ördögszikláról...
Hallottad?
El tudod hinni?
Akkoriban a sziklaugrás világcsúcsa alig öt méterrel volt több, 
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valami argentin fickó ugrotta. De mi Charlotte-ban voltunk, Észak- 
Karolinában, egy eldugott kis helyen, 1967-ben. Ez öt évvel ezelőtt 
történt, és az idősebbik bátyám azon a napon a városka istene lett. 
Az emberek kérdezgették, miért csinálta, hogyan csinálta, meg 
ezer más dolgot, de csak mi hárman tudtuk a valóságot, ami tény-
leg fontos volt, és még álmodtam is róla: ahogy az arcán megcsillan 
a fény, amikor felbukkan a víz alól, és a tekintete sokkal élénkebb, 
élettel telibb volt. Na, ezt nézzék meg a vietkongok!, mondta, és ezt 
is csak mi tudtuk.

Hogy Robert Vietnámba készült.
– Megcsinálom – mondtam.
– Kamuzol!
– Nem. Most megteszem.
– Akkor gyerünk!
– Becky Collins figyel, ugye?
– Örökké szeretni fog.
Korábban ezerszer lejátszottam magamban a fejest, és elkép-

zeltem, ahogy az arcomba vág a szél, az orromban érzem a meleg, a 
por és a távoli eső illatát. Lábujjhegyre álltam, és kitártam a karom.

– Számolj hármat!
– Ne már! Várj egy kicsit!
– Ne dumálj már, így sem olyan könnyű!
– Hé, haver...
– Mi van? – kérdeztem, de továbbra is lefelé néztem.
– Haver, most komolyan...
Volt valami furcsa a hangjában: kétkedés, pánik, esetleg félelem?
– Mi a baj, Chance? Itt vagyunk, nem? Két hét múlva érettségi.
– Csak talpast, ne fejest! Oké, haver?
– Bocs, de nem értem, mit mondasz.
– Te is tisztában vagy vele, hogy nem tudod megcsinálni, nem 

tudsz fejest ugrani. – Látszott rajta, hogy zavarban van, a tenyérrel 
előre mutatta felém a kezét. – Úgy értem... Ne már! Mindig ezt csi-
nálod, igaz? Beszélsz róla. Ott állsz, de nem ugrasz fejest.

– De te hecceltél fel, te mondtad, hogy csináljam meg.
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– Mert nem gondoltam, hogy tényleg ilyen hülye vagy. Hogy 
képes lennél fejest ugrani tizenkét emelet magasból.

– Azt hiszed, félek?
– Nem.
– Azt hiszed, nem tudom megcsinálni?
– A bátyád halott, akkor is, ha fejest ugrasz, és akkor is, ha nem.
Elsápadtam.
Chance nem foglalkozott vele.
– Ember, ébredj már fel! Robert halott! Nem fogja látni, hogy 

sikeresen megcsinálod, nem fog hátba veregetni érte! Nem fogja 
azt mondani neked, hogy: Hé, öcskös, üdv a klubban! Ő akkor is ott 
lesz a föld alatt, a temetőben, amit annyira gyűlölsz. Akkor is egy 
hősi halott lesz, te pedig egy középiskolás srác.

Chance őszinte volt, és aggódott – különös kombináció. A tá-
volba meredtem, lentről fütyülni, hurrogni kezdtek, valaki felkiál-
tott: Ugorj már, te kis gyáva! A  tekintetem megtalálta Becky Col-
linst: egy barna-fehér foltnak látszott. Kezét a szeme fölé tartotta, 
hogy ne süssön a szemébe a nap. Ő nem kiabált.

– Gondolod, hogy meghalok, ha fejest ugrom?
– Nem gondolom, tudom.
– Robert túlélte.
– Isteni szerencse volt, Gibby. Millióból az egy!
Néztem Beckyt, és Istenre, a szerencsére és a halott bátyámra 

gondoltam. A tengerészgyalogság közlése szerint a szívébe kapta a 
golyót, és meghalt, mielőtt bármit is érzett volna. Azt mondták, 
fájdalommentes halála volt, de én ezt nem vettem be.

– Két évvel ezelőtt megfogadtam, hogy fejest ugrom. És ezt 
mindenki hallotta, aki ott van lent.

– Neked ők a mindenki? – mutatott Chance a vízre, ahonnan 
egyre több gyerek kiabált felfelé. – Például Bill Murphy, aki Becky 
szemébe mondta, hogy lúzer vagy, mert az anyád nem engedi, 
hogy továbbra is tagja legyél a futballcsapatnak? Vagy a szarláda 
bátyja? Na, az is milyen már? Hetedikben egész évben papírga-
lacsinokkal dobálta a tarkódat. És mi van Jessica Parkerrel meg 
Diane Fairwayjel? Mindkettőnél próbálkoztam, egyszerűen kirö-
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högtek! Apropó, ők se nagyon vannak oda érted. Azt mondják, túl 
csendes vagy, túl távolságtartó, és túlságosan hasonlítasz a meg-
halt bátyádra. Hallgass rám, Gibs, semmivel sem tartozol ezeknek 
az embereknek odalent. Az a csoport, azok az emberek... – Egy pil-
lanatra elhallgatott, majd folytatta: – Üres, beképzelt szarok! Nem 
ismernek téged, és nem is akarnak megismerni. Talán ha három 
normális van köztük, és most az a három nem üvöltözik, hogy öld 
meg magad.

Előrehajoltam. A tükröződő fényben élsportolókat láttam, fü-
ves arcokat, csinos lányokat. A  legtöbbjük nevetett, mosolygott, 
kiabált felém.

Tedd meg...
Ugorj egy fejest...
Ugorj, te gyáva kis tetű...
Oda eveztek, ahonnan a lehető legjobban látták a történéseket. 

Mint egy puzzle: a gumiabroncsok, a sima bőr, a bikinik, amelyek 
színes vitorlának tűntek. Egy pillanatig még hallgattam őket, aztán 
felnéztem az égre, a csipkézett sziklára, majd a távoli, ismerős vízre. 
Végül Becky Collinson állapodott meg a tekintetem, aki az egyetlen 
barátnőjével lebegett a vízen, a többiektől kissé távolabb. Nem 
mozdult, az egyik keze a szájánál, a másik a szívére szorítva.

– Te tudsz valamit – mondtam. – Lehet, hogy igazad van.
– Komolyan?
– Igen. Részben.
– És melyik részben?
Utáltam a felesleges hazugságokat, így aztán fejcsóválva meg-

fordultam, és elindultam a lefelé vezető ösvényen. Chance még 
mindig kissé aggódva követett.

– Várj egy kicsit, mit jelentsen ez az egész?
Nem válaszoltam, mert nem akartam megosztani vele a gon-

dolatot, amit belém ültetett. Hatalmas volt, furcsa, egészen meg-
részegültem a lehetőségtől.

Én egyedül, gondoltam.
Csak én leszek itt, amikor fejest ugrom...
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Nem először mentünk le kettesben a hosszú ösvényen Chance-szel. 
Először kelet felé indultunk a lejtőn, majd egy szerpentinúton ha-
ladtunk a fák között, és vagy ötszáz méter múlva a bányató túlolda-
lán értünk ki, ahol az autók parkoltak. Odasétáltunk a mező szélé-
re, megálltunk, és lenéztünk. Chance finoman oldalba bökött.

– Ott van a csaj a parton, tőled balra.
– Nem őt kerestem.
– Na persze.
Becky észrevett, és integetni kezdett. Egy csapat fiú vette kö-

rül, többségében focisták. Az egyikük észrevette, hogy nézem 
őket, és nagyot köpött a repedezett gránitszirtre, amely a parthoz 
vezetett.

– Gyere, igyunk egy sört! – mondta Chance.
Befordultunk a vízhez vezető gyalogútra, és valami mozgást 

észleltünk a fenyők árnyékában. Egy férfi guggolt ott egy fának dől-
ve, a feje megmozdult, ahogy a cigarettacsikket elnyomta a porban.

– Láttam a műsort. Egy pillanatra már azt hittem, tényleg 
megcsinálod. – Felállt, és kijött a napra: fekete haj, farmering és 
börtönfehér bőr. – Helló, öcskös!

Jason öt évvel volt idősebb nálam, de hasonló testalkatunk volt. 
Az inge gallérját ugyanolyan haj verdeste, mint az enyém. Ugyanaz 
a szempár nézett a nagyon hasonló, csak kissé durvább arcból.

– Kijöttél? – kérdeztem, mire vállat vont. – Mit keresel itt?
– Hiszed, vagy sem: téged.
Egy üveg került elő a zsebéből, lecsavarta a kupakját, és meg-

kínált. Amikor a fejcsóválással jeleztem, hogy nem kérek, ő vállat 
vont, és visszacsavarta a kupakot.

– Emlékszel Chance-re? – kérdeztem.
– Helló, kishaver! – Chance megsértődött a gúnyos hangon, 

de Jasont ez láthatóan nem érdekelte, csak állt ott. Közönyösnek, 
veszélyesnek és unottnak tűnt. – Miért nem ugrottál? – Idétlenül 
vállat vontam, Jason bólintott, mintha értené. – Azért azt milyen 
klassz volt látni, nem?

Arról a napról beszélt, amikor a bátyánk fejest ugrott. Robert 
nagyon kedves fiú volt, a kedvencem.
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– Voltál már otthon? – kérdeztem, de csak a fejét rázta. – És 
mész majd?

– Azok után, ami legutóbb történt? Nem hinném.
Elvigyorodott: ez volt az első ismerős dolog a mai viselkedésé-

ben. Féloldalasan elhúzta a száját, közben pedig gyorsan kacsin-
tott egyet. Ha Jason kedvelt valakit, akkor ez a kacsintás azt üzen-
te: Az élet szép, ne aggódj, segítek neked. Másoknak meg egészen 
mást üzent. Még a középiskolában is megijedtek ettől a kacsintás-
tól és ettől a vigyortól, pedig az még azelőtt volt, hogy a bátyám 
találkozott volna a háborúval, a halállal, azelőtt, hogy Vietnám fel-
falta volna a lelkét. Abban a pillanatban nyugodt volt, de ez egy 
szempillantás alatt megváltozhatott. Az indián nyár. A  gyilkos 
fagy. Jasonben mindkettő megvolt, és nagyon gyorsan helyet tud-
tak cserélni.

Újabb cigarettára gyújtott, én meg figyeltem közben, és gyű-
löltem, amiért annyira hasonlított a halott bátyánkra. Ha Jason 
helyett most Robert lenne itt, már nevetve megölelt volna, és úgy 
szorít, hogy alig kapok levegőt, aztán elenged, összeborzolja a ha-
jam, és azt mondja: Te jó ég, hogy megnőttél! Gyakran eltűnődtem, 
hogy a háború őt is annyira megváltoztatta-e, mint Jasont. Vajon 
keményebb volt az utolsó napjaiban? Vagy éppen a jósága okozta 
végül a halálát, az a fajta gyengédség, amely a másik bátyámból 
 hiányzott?

– Mit csinálsz holnap? – kérdezte Jason.
– Nem tudom, gondolom, lógok valamerre.
– Lógjunk együtt, mi ketten! Neked van kocsid, én meg isme-

rek pár lányt. – Cigarettával a szájában mosolygott, aztán beleszí-
vott, és az orrán engedte ki a füstöt. – Tudod, hogy Roberttel is 
gyakran csináltuk ezt. Hátsó utcák, hideg sörök, hiába... Az volt az 
élet, a háború előtt! Na, mit mondasz? Olyan lenne, mint a régi 
szép időkben.

– Milyen lányokat ismersz? – kérdeztem.
– Nézd már az ürgét, ezt nem hiszem el! – nézett Chance-re. 

– Nem mindegy, milyen csajokat hozok? Nem bízol bennem?
– Nem erről van szó, csak...
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Bizonytalanul elhallgattam, Jason arcáról pedig lefagyott a 
 vigyor.

– Nem anya miatt, remélem?
– Tudod, milyen.
– Kihagynál egy napot két klassz csajjal és a rég nem látott 

bátyáddal csak azért, mert anya dühös lenne miatta?
– Te nem voltál itt, nem tudod, milyen lett.
– Kitalálom: követelőző, ítélkező?
– Inkább azt mondanám, túlságosan félt engem.
Jason a fejét csóválta, és jókorát húzott az üvegből.
– Szerinted Robert nem akarta volna, hogy részesei legyünk 

egymás életének? Szerinted apa a lelke mélyén egyetért azzal, 
ahogy anya elválaszt minket? De tudod, mit? Oké, rendben! – Le-
pöccintette a hamut a cigarettáról, és a legragyogóbb, leghidegebb 
tekintetével nézett rám, amit valaha is láttam. – Ha nem vagy iga-
zi férfi...

– Ne mondd ezt, Jason!
– Nem vagy igazi férfi, nem nőttél még fel.
– Bakker, tesó!
Újra elvigyorodott, és felnézett a sziklára.
– Ha igazi férfi lennél, akkor leugrottál volna. Régen nagyon 

kemény kis kölyök voltál. Emlékszel még, milyen volt?
Kihívóan nézett rám, és én ugyanazt a fagyos hideget éreztem 

magamban, amit a szemében láttam.
– Mintha te képes lennél fejest ugrani onnan – mondtam.
– Akármikor.
– Ugyan, ne mondd már! Nem tudod megcsinálni.
– Gondolod?
– Gondolom.
– Na, akkor mit szólnál ehhez? Most leugrom, és holnap együtt 

töltjük a napot. Sőt, elmondod anyának, mit csinálsz. Elmondasz 
neki mindent: engem, a lányokat, mindent, aztán majd meglátjuk, 
mit szól.

Az anyámra gondolva néztem fel a sziklára. Másfajta sziklapár-
kány. Másfajta halál.
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– De érted, hogy mitől fél, ugye?
– Persze – felelte Jason. – Azt hiszi, te is elmész a háborúba, 

csak mert Robert és én elmentünk. Vagy attól retteg, hogy te 
klassznak találod, amit én csinálok, és téged is letartóztatnak, 
esetleg drogozol, vagy ne adj’ isten, megdugsz egy lányt. De szerin-
tem leginkább attól fél, hogy megtanulsz gondolkodni. Megenge-
dik ezt neked, öcskös? Lehet önálló véleményed? Élheted a saját 
életed? Tudja egyáltalán, hogy itt vagy?

Nem feleltem. Felesleges lett volna.
– Na, áll az alku? – kérdezte, és közelebb lépve a vállamra tette 

az egyik kezét. – Fejest ugrom, és együtt töltjük a szombatot. Az 
egész napot, mi ketten. Az embernek mégiscsak meg kell ismernie 
a saját testvérét – tette hozzá, és megszorította a nyakam.

Néztem a csillogó, hideg szempárt, és valami megmozdult ben-
nem. Tényleg meg akar ismerni, vagy csak szórakozik velem? Vissza-
idéztem a hazatérését a háborúból: a keserűséget, a meg nem vála-
szolt kérdéseket, a családi veszekedéseket, és hogy mennyire 
megváltozott. Hány nap telhetett el az első letartóztatásáig? Meny-
nyi idő múlva kapott rá a heroinra? Oldalra léptem, mintha a szemé-
ben látott veszélytől menekülnék. A karja lehullt a vállamról.

– Nem akarom, hogy miattam meghalj.
– Megállapodtunk, öcskös.
– Komolyan mondom.
– Tudom.
Megkaptam a szokásos vigyort és kacsintást, és most Jason 

annyira hasonlított a halott bátyánkhoz, hogy az már fájt. Lerúg-
ta a cipőjét, kibújt az ingéből, és megláthattam a rengeteg sebesü-
lés nyomát, a golyó ütötte lyukakat, az égési sérüléseket, az érdes 
hegeket. Mellettem Chance még jobban összement, és feszülten 
bámult.

– Uramisten!
– Fogd be, Chance!
Jason oda sem figyelt rá, és ez így volt jó. Ez most csakis ró-

lam szólt.
– Miért csinálod ezt? – kérdeztem.
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– Tudod te azt.
– Nem, nem tudom.
– Ne legyél hülye, pontosan tudod, miért csinálom! – A  ke-

zembe nyomta a cigarettáit. – Ezeket tartsd szárazon, utána el 
akarok szívni egyet!

– Jason, figyelj...
Kifogytam a szavakból.
Megfordult és elindult, mire Chance furcsán felnevetett.
– Kizárt, hogy megcsinálja, haver. Nem fog fejest ugrani.
Az emberek figyelték, ahogy a bátyám elindul a kavicsos par-

ton, és szerintem pár idősebb tag felismerte. Néhányan oldalba 
bökték a haverjukat, és összesúgtak, de Jason nem nézett oldalra. 
Lebukott a víz alá, és jó tíz másodperc után jött csak fel. Aztán né-
hány könnyed karcsapással eltávolodott a parttól.

– Ez nem lehet – motyogta Chance. – Ez kibaszottul lehetetlen.
A tó másik oldalán Jason felhúzta magát a sziklára, és nagyon 

sápadt volt. Lazán megindult felfelé, és mire megjelent a szikla tete-
jén, a strandon már elterjedt, hogy ki is ő. Hallottam a suttogásokat.

Jason French.
Vietnám.
Börtön.
Néhány tekintet engem is megtalált, de nem törődtem velük. 

Becky Collins is rám nézett, de még ez is olyan volt, mint egy rém-
álom vége.

– Meg fogja csinálni – mondtam, és úgy éreztem, mintha én is 
ott állnék mellette. Ugyanaz a szél simogatta a követ, lent a víz hi-
deg volt, szürke és kemény. Az egyetlen különbség a csend volt, 
amikor Jason kitárta a karját. Senki sem beszélt, senki sem kia-
bált, és az életemre esküszöm, hogy még a szél is elállt, és a mada-
rak is elnémultak.

Istenem, kérlek...
Az ima a bizonyosság pillanatában jött a számra. Éreztem a 

légzését, mintha a sajátom volna, a lábujjait, ahogy átveszik a sú-
lyát. Ismertem a behajlított térdét, az elszántságot, a pillanatot, 
amikor az élete már nem a sajátja.



29

– Jézusom!
Chance mondta ezt, amikor Jason elugrott, a homokszínű ég 

besurrant a talpa és a szikla közé. Láthatatlan zsinórokon lógott, 
és olyan volt, akár a halott bátyánk: a fény megcsillant az egyik ol-
dalán, a mellkasa és a karja, mint a megfeszített íj. Egy pillanatra 
mozdulatlan tökéletességbe merevedett, aztán a válla lehúzta, én 
megint tizenhárom éves voltam, és elszorult a torkom, miközben 
valahol mélyen ugyanazokat a szavakat hallottam.

Egy...
Kettő...
Ugyanúgy számoltam, mint Robertnek, és közben rettegtem, 

hogy a másik bátyám is meghal. Túl sokáig várt, a karja még akkor 
is ki volt tárva, amikor a fejemben már háromnál jártam, de valami 
szörnyű magabiztosság áradt belőle.

Nem fog jól érkezni.
Szétzúzza magát.
De az utolsó pillanatban összetette a kezét, és az ujjai éles kés-

ként hasítottak a víz felszínébe, majd az egész teste is eltűnt utá-
nuk. Alámerült a fekete vízben, és én nem vettem levegőt, amíg 
újra meg nem láttam a fejét a felszín fölött, és a hosszú karját, 
ahogy a part felé tempózik. Chance mondott valamit, de nem hal-
lottam, mert elnyomta valami üvöltő szélre emlékeztető hang.

Azt hittem, a vér dübörög a fülemben.
Vagy talán a nézők ujjongtak.




