
 

 

 

STEPHEN KING 

Christine 

Regény 

ÁRKÁDIA 
BUDAPEST, 1989 



 

 

 
Fordította: 

FALVAY MIHÁLY 

A versbetéteket 
KAPPANYOS ANDRÁS 
fordította 

 

 

 
STEPHEN KING: CHRISTINE 

THE VIKING PRESS, NEW YORK 
© STEPHEN KING, 1983 

 

HUNGARIAN TRANSLATION 

 FALVAY MIHÁLY, 1989 



 

 

EL�SZÓ 

 
Ez a történet egy szerelmi háromszögr�l szól – annak kell nevezzük -, s a szerepl�i Arnie Cunningham, Leigh 

Cabot és, persze, Christine. Szeretném azonban már most leszögezni, hogy Christine áll az els� helyen. � volt 
ugyanis Arnie els� szerelme, s noha ezt már nem állíthatom teljes bizonyossággal (huszonkét életévem fölgyülem-
lett fene sok tapasztalatával), mégis megkockáztatom, hogy az egyetlen igaz szerelme. Méltán nevezem hát tragé-
diának, ami történt. 

Arnie és én szomszédként n�ttünk föl, együtt jártunk az Owen Andrews elemi iskolába, együtt mentünk ké-
s�bb a Darby Általánosba, és végül a Libertyville-i Középiskolába. Gyanítom, Arnie-t csak énmiattam nem falták 
föl sz�röstül-b�röstül Libertyville-ben. Nagymen� voltam én ott – jó, jó, tudom, hogy szart sem ér az egész: öt 
évvel az érettségi után egy potya sört sem szerezhet az ember azzal, hogy kapitánya volt mind a foci-, mind a ba-
seballcsapatnak, s�t úszóválogatott is volt -, tény azonban, hogy Arnie-t ezek miatt az érdemeim miatt nem készí-
tették ki egészen. Gyötörték épp eleget, de nem ölték meg. 

Amolyan örökvesztes-fajta volt. Szinte törvényszer�en minden középiskolának van legalább két ilyen figurája. 
Egy fiú, egy lány. Akibe mindenki belerúghat. Bal lábbal keltél? Egyes lett a dolgozatod? Összevesztél a szüleid-
del, és bentragadtál szombat-vasárnapra az iskolában? Annyi baj! Keresd meg a vonatkozó szerencsétlent. aki, 
míg be nem csöngetnek, a folyosókon kószál, mert az osztályba nem mer bemenni – keresd meg, és töltsd ki rajta 
a mérged. És bizony megesik, hogy megölik az ilyeneket, megölik minden fontosabb vonatkozásban, csak épp 
fizikailag nem; de megesik az is, hogy az áldozat talál magának valami fogózkodót. Arnie engem talált. És aztán 
Christine-t. Leigh csak kés�bb lett. Csak azt akartam, hogy maguk is világosan értsék. 

Arnie afféle kényszer szülte kívülálló volt. Kívülrekedt a sportos srácok körén, mert rémesen cingár volt – 
majdnem száznyolcvan centi, de vasággyal együtt sem volt több hatvanöt kilónál. És nem vették be az 
okospalacsinták sem (akik persze maguk is eléggé kirekesztettnek számítottak Libertyville-ben, ebben a kis me-
z�városban), mivel nem volt semmilyen extra hobbija. Pedig okos srác volt, csak éppen nem vonzódott különö-
sebben semmihez... hacsak a gép kocsiszerkezetekhez nem. Mert abban aztán, az autószerelésben, óriási volt. Au-
tóügyben egyszer�en nem akadt párja. Csakhogy a szülei (mindketten a horlicksi egyetemen tanítottak) hallani 
sem akartak róla, hogy Arnie szakmát tanuljon. Még örülhetett, hogy az iskolai autós szakkörbe azért hagyták jár-
ni, azt is úgy kellett kiveszekednie. Nem rúgott labdába a narkósok között, mert nem élt semmiféle droggal Számí-
tásba sem jöhetett a szöges farmeros Lucky Strike-vagányok körében, mert nem piált, és sírva fakadt, ha kemé-
nyebben pofán találták vágni. 

És, igen, a lányok is semmibe vették. Teljesen meg voltak zavarodva a mirigyei neki. Akarom mondani, csu-
pa makec és kelés volt az a búbánatos ábrázata. Naponta ötször is megmosta az arcát, hússzor is zuhanyozott egy 
héten, magára kent minden létezhet� kencét és ficét. Mit se ért: a képe, mint a minden jóval megrakott paradi-
csomos pizza, és bizony mire kin�tte a pattanásait, ragyás maradt. 

Én azonban kedveltem a srácot. Fura, csavaros humora volt, és az esze ugyanolyan: örökké kérdez�, játszó, 
mindig kész a legváratlanabb bakugrásokra. Hétéves koromban t�le tanultam meg, hogyan kell hangyafarmot 
csinálni, és azzal ment el az egész nyaram, hogy a kis bestiákat figyeltem; leny�gözött a szorgalmuk meg az a 
hótthalálos komolyságuk. Ugyancsak az � javaslatára történt, mikor tízévesek voltunk, hogy elszöktünk hazulról 
egy este, loptunk egy jó adag száraz lócitromot a Route 17 Istállóból, és odatettük a nagy vaskos m�anyag ló alá, 
amelyik ott áll a Libertyville Motel pázsitján, a monroeville-i vasútvonal fölött. És pokoli jól értett a sakkhoz. És 
a pókerhoz. Verhetetlen volt a bet�dominóban. Es�s napokon, egészen amíg szerelmes nem lettem (pontosabban: 
olyan szerelmesféle – a szurkolókórus vezet�je volt a kiscsaj, és bomba jó test�; biztos is, hogy abba, a testébe 
szerettem bele, úgyhogy mikor Arnie megmondta, hogy olyan sekély és zavaros a lelke neki, mint az ebihalúszta-
tó pocsolya, még csak el se küldhettem a francba, hiszen igazat beszélt), szóval ha nett az es� és nem volt mit 
tennem, Arnie jutott el�ször az eszembe, mert Arnie aztán tudta, hogyan lehet egy es�s napból, akárcsak a bet�-
dominóból, a legtöbbet kihozni. Talán éppen err�1 ismerszik meg az igazán magányos ember... szóval hogy 
mindig tud valami jó kis id�töltést, ha esik az es�. Az ilyet mindig föl lehet hívni. Az ilyen mindig otthon van. De 
szentség, hogy mindig. 

Ami meg engem illet, én tanítottam meg úszni. Rádumáltam egy különleges zöldségdiétára, hogy összébb 
szedhesse egy kicsit azt az ösztövér testét. Az utolsó középiskolás vakációnkon munkát szereztem neki az útépí-
t�knél – és ez ügyben mind a ketten rongyosra téptük a pofánkat, mire ráálltak a szülei, akik marhára együtt érez-



 

 

tek a kaliforniai gyalogmunkásokkal meg a Burg vasmunkásaival, de a hátuk borsódzott arra a gondolatra, hogy 
annak a zseniális fiacskájuknak bepiszkolódik a keze, és a nap lebarnítja a tarkóját. 

Akkor történt, az utolsó vakáció vége felé, hogy Arnie meglátta Christine-t – meglátta és azon nyomban belé-
szeretett. Együtt voltunk aznap, mendegéltünk hazafelé a melóból, és tanúsíthatom akár a Mindenható Atyaúris-
ten trónusa el�tt is, hogy úgy történt, ahogy mondom. Beleszeretett, beleszédült, belehabarodott. Mókás is lett 
volna a dolog, ha nem olyan rohadtul szomorú, és ha nem majrézik be t�le mindenki már az elején. Vicces lett 
vo1na, ha nem olyan komisz. Hogy milyen komisz volt? 

Nagyon, már a kezdet kezdetén is. S aztán szédít� tempóban egyre rosszabb lett. 



 

 

ELS� RÉSZ 

Dennis – süvölvény autósdalok 

 
1) AZ ELS� RÁPILLANTÁS 

Hé, odasüss! 
A túloldalon! 
Az a kocsi nekem való, - 
Ha enyém lenne, az volna jó.. 
Haver, jól néz ki, mi? 
Ez aztán valami! 

EDDIE COCHRAN 

– Tejóisten! – kiáltott föl váratlanul barátom, Arnie Cunningham. 
– Na? – kérdeztem. Szeme majd kiguvadt az acélkeretes szemüveg mögött, kezét a szájára csapta, és fejét 

olyan hihetetlen szögben csavarta hátra, mintha golyóscsapágy volna a nyakába ágyazva. 
 

– Állj meg, Dennis! Fékezz, nem hallod? Tolass vissza! 
– Apuskám, mi az ör.. 
– Tolass vissza, hadd nézzem meg jobban! 
Végre leesett a tantusz. – Hja, vagy úgy. Szóval te arra a.. arra az izére gondolsz, ami mellett elhaladtunk az 

imént.. hagyd a fenébe.. 
– Gyerünk vissza! – üvöltött rám teli torokból. Visszatolattam, s vártam, miféle Arnie-módi tréfa sül ki ebb�l. 

De bizony nem volt az tréfa. Arnie becsülettel odakozmáit. Fülig szerelmes lett. 
Úgy nézett ki, esküszöm, mint valami hülye vicc: nem is értem, mit látott benne Arnie. A szélvéd� bal fele 

százezer darabra repedezve. A jobb hátsó sárvéd� meggy�rve, és a lepattogzott festés� horpadásban csúf rozsda 
tenyészet, A hátsó lökhárító csáléra állt, a csomagtartófedél kajszira, és az ülések kárpitja több sebb�l vérzett, 
mintha késsel hasogatták volna föl. Lapos volt az egyik abroncs is, a többi meg már a vászonbetétig kopott. És 
ami a legrosszabb; sötét olajtócsa éktelenkedett a motor alatt. 

Arnie szerelembe zuhant egy 1958-as Plymouth Furyval; még az a hosszú, uszonyos fajta volt, hisz tudják. A 
szélvéd� jobb oldali épen maradt darabjában régi, napfakította tábla: ELADÓ. 

– Micsoda vonalai vannak, Dennis, figyeled? – suttogta ámulattal Arnie Úgy szaladgált az autó körül, mint a 
megszállott. Csapzott haja csak úgy röpködött a feje körül. Próbát tett a jobb els� ajtóval, s az nyikorogva enge-
dett. 

– Arnie, szórakozol velem? Vagy napszúrást kaptál? Csak az lehet, apuskám, napszúrás. Hazaviszlek, beállít-
lak a klimaberendezés hideg légzuhanya alá, és szépen elfelejtjük ezt az egészet, oké? – mondtam, de valahogy nem 
csordultam túl a bizakodástól. Arnie értette a tréfát, tudott is tréfálni, de most halálos komoly volt az arca, vagyis 
inkább valami csökönyös �rület derengett föl rajta, amit�l szinte megijedtem. 

Válaszra sem méltatott. A nyitott kocsiajtón forró, állott leveg� buggyant ki, tele a vénség, az olaj. a gépi pusz-
tulás aromájával. De Arnie mintha ezt sem érezte volna. Bekászálódott, és letelepedett a fakult-szakadt hátsó ülés-
re, amely valaha, húsz esztendeje, vörös lehetett, de azóta piszkosrózsaszínre fakult. 

Kipiszkáltam bel�le egy kevés kócot, megnéztem, lefújtam az ujjamról. – Öregem, olyan ez a kocsi, mintha 
keresztülgyalogolt volna rajta a Vörös Hadsereg – jegyeztem meg. 

Végre-valahára ráeszmélt, hogy én is ott vagyok. – Na igen. Persze De gatyába lehetne rázni. Csuda autót le-
het még ebb�l csinálni, Dennis. Valódi rit.. 

– He' Hé! Micsoda dolog ez, fiúk ?! 
Öreg szivar volt, jó hetvenes, esetleg valamicskével fiatalabb, és bizisten, úgy nézett ki; mint aki nem sok jó 

napot látott. A haja, már az a kevés, ami megmaradt, hosszú volt és gubancos; a skalpján jóféle pikkelysömör vi-
rított. 

Zöld overallt és alacsony koronájú nemezkalapot viselt. Inge nem volt, csak valami füz�féléje, amelyr�l, mi-
kor közelebb jött, kiderült, hogy gerinctámasztó orvosi segédeszköz, de amilyen mocskos volt, abból arra kellett 
következtetnem, hogy valamikor Lyndon Johnson halála idején válthatta utoljára. . 

– Miben sántikáltok, he? – Éles és fülsért� volt a hangja. 



 

 

– Magáé ez a kocsi, kérem? – kérdezte Arnie, elég fölöslegesen, hiszen a Plymouth ott állt, a szalagház ajtaja 
el�tt, ahonnan kijött az öreg. Az el�kert pázsitja elég ronda volt: mindenesetre pompás hátteréül szolgált a rozzant 
Plymouthnak. 

– S ha igen, akkor mi van? 
– Szeretném.. – Arnie nyelt egyet – szeretném megvenni. Fölcsillant az öreg szivar szeme. Ellenségesked� te-

kintetét rosszul titkolt sóvárság váltotta föl egy pillanatra, s aztán elömlött Ábrázatán a. mindent leplez�, gennyes-
nagy vigyor. És emlékszem, volt az a pillanat, amikor hátamon végigszánkázott a hideg. Ez volt az a pillánál, ami-
kor legszívesebben karon ragadtam és elhurcoltam volna onnan Arnie-t. Mert még egyéb is megcsillant vénember 
szemében, nem csupán a mohóság, hanem amögött még valami. 

– Nnna. Mért nem evvel kezdtétek? – mondta az öreg. Kezet nyújtott, Arnie megrázta. – LeBay vagyok. Ro-
land D. LeBay. A hadseregt�l vonultam nyugalomba. 

– Örvendek. Arnie Cunningham. 
A vén szivar hosszasan rázogatta a kezét, aztán nagy kegyesen nekem is odaintett. Nem érdekeltem: megfogta ö 

már a maga palimadarát. Arnie akár át is nyújthatta volna neki a brifkóját, pénzestül. 
– Hogy adja? – kérdezte Arnie, s�t hozzá is tette: – Akármennyit kér, biztos, hogy kevés ezért a csodáért. 
Felnyögtem a düht�l. Lelki szememmel láttam, hogy Arnie csekkfüzete követi a brifkóját. 
LeBay beteg vigyora lehervadt egy pillanatra; szeme gyanakvóan összesz�kült. Bizonyára azt hitte, át akarjuk 

vágni. Egy ideig szótlanul tanulmányozta Arnie vágyakozó, nyílt ábrázatát, s az-tán, csalárdságra utaló jelt nem 
látván rajta, föltette a gyilkosan pontos kérdést: 

– Mondd csak, fiacskám, volt már valaha saját autód? 
– Van neki egy Mustang Mach II-je – szóltam közbe gyorsan.– A szüleit�l kapta. Hurst váltó, kompresszor, el-

s� sebességben fölszedi az útról az aszfaltot, olyan pokolian gyorsul. Ami pe.. 
– Nem igaz – mondta higgadtan Arnie. – Idén tavasszal lett csak meg a jogsim. 
LeBay egy futó, ámde metsz� pillantást vetett rám, aztán ismét Arnie-t vette célba. Kezét hátul a derekára téve, 

kinyújtóztatta a hátát. Savanykás verítékszag csapta meg az orrom. 
– A seregben kaptam még ezt a nyavalyát a hátammal. Le is szerellek vele. Az orvosok nem tudtak mit kezdeni 

velem. Ha valaki megkérdi, fiúk, hogy mit gondoltok, mit�l ilyen vacak ez a világ, megmondhatjátok neki: az 
orvosoktól, a komcsiktól, meg a radikális niggerekt�l. A három közül a komcsik a legrosszabbak, de rögtön utá-
nuk a doktorok jönnek. És ha megkérdik, kimondta ezt nektek, megmondhatjátok, hogy Roland D. LeBay. De 
meg ám. 

Félreérthetetlen gyöngédséggel simította meg a vén Plymouth horpadt motorháztetejét. 
– Soha jobb kocsim nem volt. 1957 szeptemberében vettem. Szeptemberben, mert mindig akkor jöttek ki az új 

modellek. Egész nyáron ál mutogatták a reklámfotókat a ponyvával letakart új modellr�l, épp csak egy kis részle-
tét lehetett látni, és az ember már majd megveszett a kíváncsiságtól. Nem úgy, mint manapság. – Még a hangszí-
ne is mélységes megvetését fejezte ki e korcs új id�kkel szemben. – Na és megvettem, vadonatújan. Az a bizo-
nyos újautó-szaga volt, hisz tudjátok, a legjobb illat a világon. 

Gondolkodott egy sort. 
– Kivéve talán a punciillatot. 
Rásandítottam Arnie-ra; küszködnöm kellett, hogy ki ne robbanjon bel�lem a röhögés. Arnie megbotránkozva 

nézett vissza. Az öreg pedig mintha mind a kett�nkr�l megfeledkezett volna: fülig merült a múltjába. 
– Negyvennégy évig hordtam az egyenruhát – közölte velünk, még egyre a motortet�n nyugtatva a kezét. – 

Kilencszázhuszonháromban, tizenhat évesen vonultam be. Texasban nyomorogtam egy ideig, és odalenn 
Nogalesban, a kuplerájban akkora lapostet-veket láttam, mint egy csészealj. És a világháborúban, képzeljétek, 
láttam embereket, akiknek a fülükön buggyant ki a belük. Franciaországban, ott láttam. A fülükön a belük! Nem 
hiszitek, fiúk ? 

– Dehogynem – vágta rá Arnie. Gyanítom, egy szót sem hallott. Váltogatta a lábát, de úgy, mint akinek ször-
nyen pösölhetnékje van. – Hanem, a kocsira visszatérve.. 

– Egyetemre jársz? – röffent rá hirtelen LeBay. – Odaát Horlicksban? 
– Nem, kérem, hanem az itteni középiskolába. 
– Na, azért – mondta komoran az öreg. – Tartózkodjál azoktól a rohadt egyetemekt�l. Tele vannak niggerbarát-

tal, meg olyanokkal, akik visszaadnák a Panama-csatornát. Csupa agytröszt. Szerintem inkább foströsztök. 
Szereletteljesen nézett végig a lapos gumin ül� gépkocsin, mely békésen málladozott a kés� délutáni napsütés-

ben. 
– Ötvenhét tavaszán sérült meg a hátam – folytatta LeBay a mesedélutánt. – A sereg, az már akkor is eléggé 

megnyuvasztotta az embert. Még épp jókor szálltam ki a buliból. Hazajöttem Libertyville-be. Körülnéztem, mi 
újság az autófronton. Nem kapkodtam dolgot. Nem én. Így esett, hogy egy nap besétáltam Norman Cobb 
Plymouth-szalonjába, ott volt a küls� F� utcán, ahol most a tekepályák vannak, és megrendeltem ezt a kocsit, ni. 
Megmondtam, a jöv� évi modell kell nekem, de piros-fehérben. Belül is olyan piros legyen, mint a t�zoltókocsi. 
Na és úgy is lett. Mikor átvettem, összevissza hat mérföld volt benne. Ügy ám. 

Kiköpött. 
Arnie válla fölött rápillantottam a számlálóra. Az üvege mocskos volt ugyan, de le tudtam olvasni a megtett 

mérföldeket. 97 ezer 432. Jézus Atyám, gondoltam. 



 

 

– Ha úgy szereti ezt a kocsit, akkor miért árulja? – szóltam közbe. 
Zavaros és elég ijeszt� tekintetet veteti rám. – Te csak ne látsszad itten az okostóbiást. fiacskám, jó? 
Nem szóltam vissza, de álltam a tekintetéi 
Miután hosszasan farkasszemet néztünk (amit Arnie föl sem fogott: lassan, szeretetteljesen simogatta a kocsi 

farokuszonyait), az öreg így válaszolt: – Nem vezethetek én már. Egyre rosszabb a hátam. És bizony a szemem is 
gyöngül. 

És akkor földerengett bennem az igazság – vagyis hát azt hittem, hogy földereng. Hz az ember, ha pontos év-
számokat adott meg, hetvenegy éves. És hetven fölött évenként kell orvosi vizsgálatra menni, különben nem 
hosszabbítják meg az ember jogosítványát. Ez a LeBay pedig nyilván megbukott a szemészeti vizsgálaton, vagy 
ha nem, hát nem mer elmenni. A végeredmény ugyanaz. Nem hagyja, hogy ekkora csorba essék a méltóságán, 
inkább nem autózik. És attól fogva, hogy leállította, a Plymouth rohamos hanyatlásnak indult. 

– Mennyit kér érte? – kérdezte újra Arnie. A marhája, lám, maga siet a vágóhídra, gondoltam. 
LeBay az eget tanulmányozta, mintha es�t várna. Aztán ránézett Arnie-ra, és megeresztett egy széles, szívélyes 

mosolyt, amely semmivel sem volt rokonszenvesebb, mint az iménti gennyesfajta.  
– Háromszázra tartottam – mondta. – De neked, fiam, mivel rokonszenves srác vagy, megszámítom kett� ötve-

nért. 
– Te jószagú isten! – nyögtem elég hangosan. 
Csakhogy nagy franc volt az öreg, tudta ö, hogyan emeljen Falai kett�nk közé. Ahogy a nagyfaterom mondaná, 

nem tegnap esett le a szénásszekérr�l. 
– Na jó – mondta kurtán-furcsán -, ha tik ezt így fogjátok föl, nekem ugyan nyóc. Megyek, kezd�dik a fél ötös 

tévéfilm. Azt én ki nem hagyom soha. Kösz a beszélgetést, fiúk. Alászolgája. 
Arnie olyan sebzett és szemrehányó pillantást veteti rám, hogy hátrah�költem. Utánasietett az öregnek, és meg-

fogta a könyökét. Beszéltek. Hallani nem hallottam, de látni épp eleget láttam. Az öregnek meg volt sértve a 
büszkesége. Arnie nem gy�zött menteget�zni. Az öreg tett róla, hogy Arnie megértse: nem t�ri, hogy a kocsit, 
amelyhez legszebb éveinek emléke f�z�dik, sértegessék. Arnie buzgón bólogatott. Az öreg lassacskán engedett, 
és én megint csak úgy éreztem, egész lénye valami megfoghatatlan iszonyatot áraszt.. olyan volt – sajnálom, job-
ban nem tudom érzékeltetni -, mint az öntudatra ébredt hideg novemberi szél. 

– Ha ez az alak még egy szól szól – bökött felém szarus-göcsörtös hüvelykjével -, részemr�l kész, vége, befe-
jeztük. 

– Dehogy szól, dehogy szól! – vágta rá gyorsan Arnie. – Mennyit is mondott, háromszázat, ugye? Mintha any-
nyi lett volna, igen.. 

– Kett�százötvenet mondott – olvastam a fejére. 
Arnie megdermedt; félt, hogy az öreg hátat fordít, de az érzékelte, hogy horgán már a halacska, nem kell to-

vább figurázni. 
– Na jó. legyen kett� ötven – mondta, s mikor rám sandított, láthattam, hogy egyetértünk: kölcsönös az ellen-

szenv. 
Rémületem csak n�tt, mikor Arnie el�húzta a brifkóját, kinyitotta, és matatni kezdett benne. Csönd telepedett 

hármunkra. Le Bay Arnie-t nézte, én egy kissrácot, távolabb, aki okádékzöld gördeszkáján végzett öngyilkos mu-
tatványokat. Valahol kutya ugatott. Két lány, olyan nyolcadikos-kilencedikes forma, haladt ettünk kuncogva, 
könyvtári könyveket ölelve arra a harmatos mellecskéjükre. Már csak abban reménykedhettem, hogy nem lesz 
elég pénze Arnie-nak: a hó legvégét tapostuk. És ha rá néhányat, vagy akár csak egyel is, csillapodhat ez az láz. 
ami elfogta. Toadra, Toad Hallra kellett gondolnom.  

Mikor oda mertem pislantani, két ötöst meg hat egyest láttam Arnie kezében – ez volt a vagyona. 
– Mit szólna egy csekkhez? – vetette föl Arnie. LeBay h�vös mosollyal válaszolt. Jó csekk, elhiheti – rimán-

kodott Arnie, s bizonyára úgy is volt, hiszen egész nyáron ott melóztunk az l-376-os úton, amely a derék 
pittsburghiek szerint soha az életben el nem fog készülni.Arnie nemegyszer gúnyosan meg is jegyezte, hogy a 
Penn-DOT cég már a polgárháború alatt azt ígérte, néhány hónap múlva az új utat. Nem mintha okunk lett volna 
panaszra: azon a nyáron a diákok vagy éhbérért dolgozlak, vagy nem is kaptak munkát, mi pedig jól kerestünk, 
olykor még túlórapénzt is kaptunk. Brad Jeffries. a m�vezet� el�ször hallani sem akart róla, hogy ezt a nyuzga 
Arnie-t is fölvegye, de végül mégiscsak meglette forgalomirányítónak, mivel a lány, akit erre a posztra szánt, la a 
legyei, és inkább férjhez ment. Arnie tehát zászlólengetéssel kezdte a júniust, de aztán lassacskán belejön a nehe-
zebb munkákba is, hála els�sorban a bátorságának és az elszántságának. Ez volt élete els� igazi melója, nem akart 
leb�gni. Brad méltányolta is a teljesítményét, és a nyári ver�fény Arnie pattanásos arcának is jót tett. Talán az 
ibolyántúli sugarak. 

– Elhiszem, fiam – felelte LeBay -, de megértheted, hogy ragaszkodnom kell a készpénzhez. 
Nem tudtam, Arnie megérti-e, én azonban értettem. Mi sem lenne egyszer�bb, mint letiltani a csekket a helyi 

bankban, ha ennek a rozzant krehácsnak hazafelé leszakad egy dugattyúja vagy kikönyököl a blokk oldalán a haj-
tókar. 

– Föl is hívhatja a bankot – kezdett kétségbeesni Arnie. 
– Hívhatom egy frászt – vakarta meg az öreg a hónalját, közvetlenül a fölött a lehetetlen vasf�z�je fölött. – 

Rögtön fél hat. Rég bezárt a bank. 
– Akkor hát foglalónak adom – nyújtotta Arnie a tizenhat dollárját, de már akkor remegett az indulattól. Talán 

nehéz elhinni, hogy egy ilyen Arnie-korú srác, aki már-már szavazóképes, így fölizgassa magát egy rozzant 



 

 

krehács láttán; magam is alig hittem a szememnek, de higgyék el, így volt. Csak Roland D. LeBay nem csodálko-
zott egy csöppet sem, s akkor azt hittem, azért nem, mert egy ilyen öreg szivar mindent megélt már. Kés�bb 
kezdtem csak gyanakodni, hogy fura magabiztosságának talán másutt van a magyarázata. No de mindegy; ha va-
laha is képes volt ez az alak együttérz� emberségre, az kutyául rég lehetett. 

– Ahhoz ez kevés.  Legalább a vételár tíz százaléka kell. LeBay már ki is emelte a halacskát a vízb�l; egy perc, 
és a hálóba ejti.   Ha leperkálod a tíz százalékot, huszonnégy óráig nem adom el másnak. 

– Dennis – nézett rám Arnie -. nem adnál kilenc dolcsit holnapig? 
Tizenkett� volt a brifkómban, és aznapra semmilyen kiruccanást nem terveztem. Ha az ember nap nap után 

homokot terít és árkot ás az alagcsöveknek, akkor �szre bizonyára jó kondiban kezdheti a futballidényt, de társas 
életre valahogy nem vágyik. Mióta melóban teltek a napjaim, a kisbarátn�m barikádjait sem ostromoltam a t�lem 
megszokott lendülettel. Gazdag voltam, ámde magányos. 

– Gyere csak arrébb, megvizsgáljuk a dolgot – mondtam. 
LeBaynek persze elborult az ábrázata, de nem tudott mit szólni Pihés-�sz haját meg-megborzolla a könny� szél. 
Kezét birtokló pózban nyugtatta a Plymouth motorházán. 

Visszaballagtunk Arnie-val az én kocsimhoz; 1975-ös Duster, ott állt a járda mellett. Vállára tettem a kezem. 
Valahogy eszembe kép: hatévesek vagyunk, és egy es�s �szi napon ott ülünk szobájában, valami rajzfilm megy a 
vibrálós, régi fekete-fehér tévében, és mi zsírkrétával firkálgatunk. Elszomorodtam, s�t kissé megijedtem az em-
lékt�l. Tudják, vannak napjaim, mikor úgy gondolom, hogy a hatéves kor a legszebb, oda, hogy oly gyorsan el-
röppen, mintha csak hétegészmásodpercig tartana. 

– Fölfogtad, mit kértem, Dennis?! Holnap délután megkapod. 
– Fölfogtam, ne izgulj, nem arról van szó. Hanem hogy észhez térnél végre? Ennek a vén szarjankónak teljes 

rokkantnyugdíja van, Nincs szüksége a pénzedre, s különben is, mi vagy te, jótékonysági intézmény? 
– Nem értem. Mi a baj? 
– Szórakozik veled az. öreg, vedd már észre, az isten áldjon meg! Ha elvinné azt a leprát Darnellhez, tudod, 

mit kapna érte? Ötven dollárt, hisz már csak bontásra jó! Rakás szar az egész. 
– Már hogy volna az! Szó sincs róla! – Ha nincs az a rücskös arca, Arnie barátom egész normálisan nézett vol-

na ki. Az úristen, gondolom, legalább egy igazán szép vonást azért mindenkinek juttat, és Arnie-nak a szeme volt 
az. Kár, hogy a szemüvege miatt nem sok látszott bel�le: finom, intelligens, szürke szempár, borús �szi napokon 
az égboltnak ilyen a színe. Ha valami fölkeltette az érdekl�dését, a tekintete kényelmetlenül éles és fürkész� is 
tudott lenni, most azonban távoli volt és álmatag. – Egyáltalán nem szar. 

 Akkor kezdett földerengeni bennem; nem arról van itt szó, hogy Arnie-ban egyszer csak feltámadt a vágy, 
hogy aulótulajdo-nos legyen. Eddig se áhítozott soha saját kocsira: elég volt neki, hogy velem furikázik; megvolt 
� a háromsebességes bringájával. lányokat sem akart furikáztatni: legjobb tudomásom szerint ében nem randevú-
zott még senkivel. Másutt van a kutya elásva, gondoltam Szerelem ez, vagy mi az ördög. 

– Ide hallgass, legalább azt kössed ki, hogy indítsa be neked - 
mondtam. – Legalább nyittasd föl a gépháztet�t. Olaj van a motor alatt, lehet, hogy meg van repedve a blokk. 

Igazán, Arnie. . 
– Adsz vagy nem adsz? – fúrta szemembe a tekintetét. Bedobtam a törülköz�t. El�vettem a brifkóm, 

kipöngettem a kilenc dollárt. 
– Kösz, Dennis. 

– Félek, apafej, hogy a temetésedre adtam. 
Rám se hederített. Összetette a kilenc dolcsimat az ö tizenhatjával, és ment vissza LeBay mellé, aki ott állt a 

Plymouthnál. LeBay megnyálazta az ujját, és gondosan átszámolta a bankjegyeket. 
– Tévedés ne essék, huszonnégy óráig tartom fenn a kocsit, és nem tovább. 

– Értem, kérem, rendben van, kérem – mondta Arnie. 
− Na, bemegyek, írok egy elismervényt – mondta az öreg. Hogy is hívnak, katonám? 
Arnie arcán mosoly suhant át. – Cunningham. Arnold Cunningham. 
LeBay dörmögött valamit, és átvágva azon a kókadt pázsitján, a ház hátsó bejáratához ment. Az ajtó amolyan 

csicsás alumínium volt, nagy, cirkalmas L bet�vel a közepén. Döngve csapódott be utána. 
– Te, Arnie, ezzel a pasassal valami nincs rendjén. Valami itten marhára.. 
De Arnie már ott sem volt. A Plymouth volánjánál ücsörgött azzal a bávatag kifejezéssel az arcán. 
Odamentem a gépkocsi elé, és megkerestem a motorháztet�t nyitó kallantyút. Meghúztam, és a tet� rozsdaíz� 

nyiszorgással nyílt föl; ezeken az új „kísérteties" hanglemezeken operálnak ilyen hatásokkal. Korrodált vaspermet 
hullott alá. Régi Allstate akkumulátor; pólusait úgy belepte a „grünspan", hogy meg nem lehetett mondani, melyik 
a negatív, melyik a pozitív. Lekaptam a légsz�r�t, és négy szénfekete torkával arcomba ásított a siralmasan elha-
nyagolt karburátor. 

Lecsuktam a tet�t, és visszamentem Arnie-hoz, aki elmélyülten simogatta a m�szerfal peremét, éppen a sebes-
ségmér� fölött, amely röhejes módon százhúsz mérföld per órás végsebességet ígért, Létezik egyáltalán olyan autó, 
amelyik ennyivel tud menni? 

– Arnie, az a gyanúm, hogy a motorblokk repedt. Frankón. Ez a kocsi, apafej, teljesen meg van bukva. Ha min-
denáron autókáz-ni akarsz, találunk neked ennél sokkal jobbat. Nem vicc, hallod? Sokkal jobbat is találunk. 



 

 

– Húszesztend�s – mondta álmatagon Arnie, – Tudod-e, hogy egy húszéves kocsi hivatalosan is régiségnek 
számít? 

– Tudom hát. A Darnell-garázs mögötti roncstelep dugig van hivatalos régiségekkel, ha nem tudnád. 
– Ide hallgass, Dennis.. 

Csapódott az ajtó, LeBay jött vissza. Hisz most már jöhetett: láttam, hiába gy�zködöm a barátomat. Lehet, 
hogy nem én vagyok a világ legérzékenyebb embere, de az er�sebb jelzéseket azért csak-csak föl tudom fogni. Lát-
szott, Arnie úgy érzi, minden-áron meg kell szereznie ezt a kocsit. És akkor pont én próbáljam lebeszélni? Gyanítom 
egyébként, hogy erre senki a világon nem vállalkozott volna.  

LeBay széles mozdulattal nyújtotta át a nyugtát. Sima notesz-papíron ez állt örege, reszketeg kézírással: Átvételi 
elismervény 25.00 dollárról, melyet Arnold Cunninghamtól 24 óráig érvényes foglalóként vettem át egy 1958-as 
Plymouthra, Christine-re. És alatta a neve. 

– Christine? Az meg mi? – kérdeztem abban a hitben, hogy rosszul olvastam, vagy talán az öreg írta rosszul. 
– LeBay összepréselte az ajkát, a vállát fölvonta egy csöppet, mint aki attól fél, hogy kinevetik.. vagy mintha 

épp arra biztatna, hogy kinevessem. Christine mondta. Így hívtam. Christine. 
– Christine – ismételte Arnie. De szép! Neked is tetszik, Dennis? 

– Nem! – vágtam rá határozottan. Ha már nevet kell adni neki, mért nem hívod inkább Bajkever�nek? 
Sebzett tekintettel nézett rám, de amilyen hangulatban én akkor voltam, fütyültem rá. Visszamentem a ko-

csimhoz, és ott vártam meg Arnie-t, és közben egyre azon keseregtem, miért is kellett pont azon az utcán jönnünk. 
 
 
2) AZELS� VESZEKEDÉS 

Mondd meg nekik, nincs id�d Menni velük még egy kört! (Micsoda 
blabla!) Ne dumálj vissza! 

THE COASTERS 
Hazafuvaroztam Arnie-t, s bementem vele egy kis süteményre meg egy pohár tejre. De meg is bántam hama-

rosan. 
Arnie-ék a Laurel Streeten laktak, Libertyville nyugati szélén, csöndes kertvárosi környezetben. Voltaképp 

csöndes kertváros az egész Libertyville, mindenestül. Nem olyan procc hely, mint a szomszédos Fox Chapel gaz-
dag negyede (ahol nem is családi házak, hanem valóságos udvarházak állnak, amilyet a Columbó-ban látni min-
den héten), de Monroeville mérföldhosszú áruház-és parkolósoraival, engedményes gumiabroncs-
raktárházaival, koszlott könyvesboltjaival sem vethet� össze. Nehézipara nincsen városunknak: leginkább a kö-
zeli egyetem lakónegyedének lehetne nevezni. Nem csicsás környék, de eléggé filoszos, hogy úgy mondjam. 

Arnie egész úton csöndesen merengett: próbáltam felrázni, nem sok sikerrel. Megkérdeztem, mihez 
kezd azzal a kocsival. – Felújítom – vágta rá szórakozottan, és tovább bambult. 

Hogy ért hozzá, afel�l nincs kétség, gondoltam. Ügyesen bánik a szerszámokkal, és van füle a motorhoz. Ke-
ze finom, érzékeny és gyors, ha gépszerkezetr�l van szó: ügyetlenné csak akkor válik, ha más emberekkel, f�-
ként lányokkal van dolga: olyankor aztán tördeli az ujjait, zsebébe gyömöszöli a kezét, vagy ami a legrosz-
szabb, félszegen babrálja azt a rücskös ábrázatát, mások figyelmét is odairányítva. 

Helyre tudná pofozni a kocsit, az bizonyos, de a nyári keresményét szülei a továbbtanulására tették félre. 
Soha nem volt autója, és gyanítom, nem is álmodta, mennyi pénzt emészt folyamatosan egy ilyen öreg krehács. 
Úgy szívja a dohányt, mint vámpír a vért. A szakmunkát, mondjuk, elvégzi � maga, azért nem kell fizetnie, no 
de az alkatrészre is rá fog menni a gatyája. 

Próbáltam is mondogatni neki. de lepergett róla. A szemében most is az a távolba réved�, álmodozó kifejezés. 
Meg nem tudtam volna mondani, mire gondol. 

Otthon voltak a szül�k, Michael és Regina. Az asszony örökös kirakós játékai egyikével szórakozott (millió fo-
gaskerék és tengely és áttétel üres feliéi háttér el�tt, bele is hülyülnék negyedóra alatt), a férje a nappaliban le-
mezt hallgatott. 

Elég hamar rájöttem, hogy okosabb lelt volna lemondani arról a sütir�l és a tejr�l. Arnie kerek perec meg-
mondta nekik, mit m�velt, föl is mutatta az elismervényt, mire mind a két szüleje a plafonig ugrott. 
Tudniuk kell, hogy Michael és Regina t�sgyökeres egyetemi emberek, méghozzá abból a bizonyos érzékeny 

lelkiismeret� fajtából. Azazhogy hivatásos tiltakozók. A hatvanas évek elején síkraszálltak a faji megkülönböz-
tetés ellen, aztán jöttek a vietnami tiltakozó megmozdulások, s mikor azok kifújtak, máris meg lehetett hara-
gudni Nixonra, el� lehetett venni az iskolai faji egyenjogúság kérdését (óraszám tudták idézni az Alan Bakke-
ügy minden részletét, álomba ringatva azt, aki hallgatta), és tiltakozni kellett a rend�ri önkény meg a szül�i 
önkény ellen. És az a rengeteg beszéd, az az örökös szájtépés. Szinte annyira megszállottjai voltak a beszéd-
nek, mint a tiltakozásnak. Bármikor készek voltak átdumálni az éjszakát az �rprogramról, boldogan ugrottak be 
a baseballról vagy a fosszilis energiahordozók kiváltásáról vagy bármi egyébr�l tartott szemináriumokra. Fu-
totta az idejükb�l isten tudja hány „aktualitásra": a nemi er�szak, a kábítószer problémájára, hazulról szökött 
srácok megsegítésére, no meg a régi jó lelki klinikára, melynek telefonszámát föltárcsázhatja az öngyilkosjelölt, 
hogy egy rokonszenves hangtól ilyesmit halljon: ne tedd, pajtás, gondolj bele, hogy kötelezettségeid vannak derék 
�rhajónk, a föld iránt. Így megy ez: aki eltölt húsz-harminc évet az egyetemen, annak, ha megszólal a cseng�, 



 

 

úgy megindul a nyálelválasztása, mint Pavlov kutyájának, Gondolom, még meg is szeretheti az ember ezt a 
létformát. 

Regina (mind a ketten rugaszkodtak hozzá, hogy tegezzem �ket) negyvenöt éves volt, és talán szép is a ma-
ga h�vös, kvázi arisztokratikus módján – értsd: arisztokratikus megjelenés volt akkor is, amikor farmert viselt, 
és szinte mindig azt viselt. Angol irodalommal foglalkozott, de persze ha egyetemi szinten tanít az ember, akkor 
ez így csak annyira elég, mintha valaki lakcímül Amerikát adná meg. Jócskán bekalibrálta a maga szakterületét, 
körültapogatta, mint radarsugár az akadálytárgyat. A korai angol költ�kre specializálta magát, és Robert 
Herrickr�l írt disszertációt. 

Michael történészkedett. Olyan gyászos és melankolikus volt az ábrázata, mint a muzsika, amit a lemezjátszó-
járól hallgatott, bár-gyanítom, hogy mégsem volt olyan hamvábaholt figura. �t nézve, sokszor arra kellett gon-
dolnom, amit Ringo Starr mondott az együttes els� amerikai turnéján egy riporternek, aki megkérdezte, tényleg 
olyan szomorú-e, amilyennek kinéz. Dehogy, felelte Ringo, csak hát ilyen a képem. Na, szóval Michael is ez a 
fajta volt. Keskeny koponyája és vastag szemüvege jóvoltából olyan volt, mint egy gonoszkodó professzor-
karikatúra. A homlokán ritkult a haja, és kis, szöszös kecskeszakállt viselt. 

Szia, Arnie – mondta Regina, mikor beléptünk. – Helló, Dennis. Ennél több barátságos szót aztán nem is kap-
tunk t�le aznap délután. 

Köszöntünk, megkaptuk a sutit meg a tejet. A t�zhelyen f�tt a vacsora, és meg kell mondjam, elég ocsmány il-
lata volt. Regina és Michael egy ideje a vegetarianizmussal kokettált, és ez a vacsora is úgy szaglott, mintha hínárt 
vagy moszatot tettek volna a fazékba. Reménykedtem, nem fognak er�sködni, hogy vacsorázzam velük. 

Lejárt a lemez, és Michael is kislattyogott a konyhába. Levágott szárú farmert viselt, és olyan képet vágott, 
mint akinek most halt meg a legjobb barátja. 

– Elég kés�n jöttetek, fiúk – mondta. – Mi újság? – Kinyitotta a h�t�szekrényt, és kotorászni kezdett benne. 
Úgy lehet, �t sem lelkesítette a hínárf�zelék illata. 
– Vettem egy autót – mondta Arnie, s újabb szelet süteményt szelt magának. 

– Hogy micsináltál?! – kiáltott át az anyja a szomszéd szobából. Olyan hirtelen pattant föl ültéb�l, hogy comb-
ját hallhatóan beütötte a kártyaasztalba, amelyen a kirakós játékával szórakozott. E tompa puffamást a puzzle da-
rabkák záporozó zöreje követte. Ekkor gondoltam el�ször arra, bár egyenest hazamentem volna. 

Michael Cunningham visszafordult a h�t�szekrényt�l, egyik kezében egy Granny Smith almával, a másikban 
egy pohár joghurttal és rámeredt a fiára. 

– Na, ne marháskodj  – mondta, és valami rejtelmes okból akkor vettem csak észre, hogy a kecskeszakállában, 
amelyet 1970 óta vagy mióta hordott már, �szes szálak vannak. – Marhulsz,ugye, Arnie? Mondd, hogy csak mar-
hultál. 

Bejött Regina, mint egy magas, kvázi arisztokratikus és meglehet�sen földúlt jelenés. Ránézett Arnie-ra, és 
látta, hogy viccr�l itt szó sincs. – Hiszen nem is vehetsz autót. Mit beszélsz itt összevissza? Mindössze tizenhét 
éves vagy, ha elfelejtetted volna. 

Arnie tekintete az apjáról lassan az anyjára vándorolt, aki lecövekelte magát a nappali ajtajában. Olyan ma-
kacs és elszánt kifejezést öltött a barátom arca, amilyet soha nem láttam rajta. Ha ilyen képpel járna-kelne az is-
kolában is, biztosan nem mernék pisztergálni a srácok. 

– Tévedsz – mondta tömören. – Autót, azt minden nehézség nélkül vásárolhatok. Különösen készpénzért. No 
persze, hogy a nevemre írják-e, az más kérdés, ahhoz már a ti engedélyetek is kell. 

Meglepetten és – miként idegesen összeránduló gyomorral regisztráltam – növekv� ingerültséggel nézték egy-
szülöttjüket. Mert hiába voltak olyan bázi nagy liberálisok, hiába tekintenék magukénak a gyalogmunkások az el-
nyomott feleségek, a leányanyák és mindenki más ügyét, Arnie fölött bizony rendesen zsarnokoskodtak. És Arnie 
hagyta. 

 -Fiam, nem szép t�led, hogy így heszélsz anyáddal – jelentette ki Michael. Visszatette a joghurtot, megtartotta 
az almát, és lassan behajtotta a h�t� ajtaját. Nem vagy elég id�s ahhoz, hogy saját kocsid legyen. 

– Dennisnek bezzeg lehet – vágta rá Arnie. 
– Hijnye, most látom csak, hogy elrepült az id� – szólaltam meg. Na. én megyek is, mert otthon aztán.. 

– Dennis szülei azt teszik, amit akarnak, és nem látom be, miért kellene nekünk is ugyanazt tennünk -jegyezte 
meg hidegen Regina. �t sem hallottam még így beszélni. – És vedd tudomásul, hogy apád-anyád megkérdezése 
nélkül nincs jogod ilyen lépést tenni., 

– A megkérdezéstek nélkül! – csattant föl váratlanul Arnie. Még a tejét is kiborította. Nyakán kidagadtak az 
erek. 

Regina hátrah�költ. Tátva felejtette a száját. Biztosra vettem, hogy fiacskája, ez a csúf kiskacsa soha az életben 
nem rivallt még rá így, Michael is k�vé dermedt meglepetésében. Most kaptak el�ször ízelít�t abból, amit én már 
valamivel korábban megéreztem; ráébredtek, hogy Arnie talált valamit, amit ki tudja milyen okból, végre amúgy 
istenigazában meg akar szerezni, és jaj annak, aki keresztezni próbálja az útját. 

– Még hogy a megkérdezéstek nélkül! Hiszen egész életemben minden piszlícsáré kis ügyemben megkérdezte-
lek titeket, nem? Örökké bizottsági ülésezést játszottunk, és ha meg kellett tennem valamit, ami nem volt ínyemre, 
leszavaztatok, ugyebár, kett�-egy arányban! Csakhogy ezúttal nincs bizottságosdi. Megvettem az autót, és kész! 



 

 

– Te csak azt hiszed, fiacskám – mondta Regina, és keményen összepréselte a száját. Furamód (vagy tán nem is 
furamód) elvesztette kvázi arisztokratikus jellegét, és úgy állt ott, mint maga az angol királyn�, talpig farmerban. 
Michael egyel�re a taccsvona-lon állt, és látszott rajta, hogy éppolyan szomorú és ijedt, mint jómagam. Megsaj-
náltam egy múló pillanatra. Még csak haza sem mehet ez el�l a cirkusz el�l, hisz otthon van. � maga az otthon. 
Könyörtelen hatalmi játszma vette kezdetét a régi gárda meg az új között, és a küzdelem természetéb�l adódik, 
hogy el nem d�lhet fölöslegesen sok keser�ség és gyilkos vagdalkozások nélkül. Regina, látszott, kész a harcra, 
még ha Michael vonakodik is t�le. Én azonban nem kértem bel�le. Fölkeltem, és indultam az ajtóhoz. 
– És te hagytad? – dörrent rám, de olyan dölyfösen, mintha soha nem nevetgéltünk, kirándultunk, sütöttünk-
f�ztünk volna együtt. – Csodálkozom rajtad, Dennis fiam. 

Ez fájt. Igaz, hogy mindig is szerettem Arnie anyját, de bízni soha nem bíztam benne teljesen, legalábbis az óta 
az eset óta, ami valamikor nyolcéves koromban történt. 

Arnie-val bebicikliztük a varosközpontba, holmi szombat délutáni mozi végett. Hazafelé jövet Arnie ki akart 
kerülni egy kutyát, jó nagyot esett,. és elég randán fölhasította a lábát. Hazavittem az én bundámon. Regina meg 
szaladt vele egyenest az els�segélyre. Hat öltéssel varrták össze a sebet. És akkor, már túl a nehezén, Regina va-
lami okból nekem rontott, és úgy kiosztott, mint egy zupás �rmester. Én meg, mire befejezte, már a könnyeim 
nyeldestem hiszen, a fenébe is, nyolcéves voltam mindössze, és az a sok vér már magában is megviselt. Nem em-
lékszem pontosan, mi mindent vágott dühében a fejemhez, de a lényeg az volt, hogy szégyellhettem magam, ami-
ért nem vigyáztam jobban Arnie-ra – mintha ugyan nem egykorúak lennénk, hogy a fene egye meg!'-, és azzal 
fejezte be, hogy igazság szerint nekem kellett volna balesetet szenvednem és nem az � fiacskájának. 

No és most ugyanaz a nóta – Dennis, miért nem vigyáztál jobban rá! Mondhatom, én is berágtam. Része lehe-
tett benne a Regina iránt táplált gyanakvásomnak is, de hogy egészen �szinte legyek, alighanem elenyész�en kis 
része. Az ember kissrác korában (és vajon nem a tízenhét év a kissrác kor legvégs� határa?) mindenképp a haver-
jai pártján akar állni. Tévedhetetlen ösztönnel rá~ érez, hogy ha le nem dönt bizonyos korlátokat és be nem tör 
bizonyos zárt kapukat, akkor a szülei – eltelve a légnemesebb szándékkal – mindörökre kissrácként fogják kezel-
ni. 

Pipa lettem, mint mondtam, de igyekeztem nem mutatni, 
– Nem volt ott mit hagyni vagy nem hagyni –  mondtam – Megtetszett neki, megvette. – Valamivel korábban 

talán megmondtam volna nekik, hogy még csak a foglalót perkálta le, deezek után eszem ágában sem volt. – Igaz-
ság szerint – f�ztem hozzá -meg is próbáltam lebeszélni 

– El tudom képzelni, milyen lebeszélés lehetett az – jegyezte meg gunyorosan Regina. Mintha csak ezt mondta 
volna; Na, ne hantálj, Denniském, Tudom, hogy mind a ketten benne vagytok a buliban. Széles arccsontja kivörö-
södött, szeme szikrázott. Szemlátomást azt akarta, hogy újra nyolcévesnek érezzem magam. Kicsi híján sikerült is 
neki, de aztán megkutyáltam magam. 

– Tudod. Regina, igazán kár így bepörögni egy ilyen piti ügy miatt – mondtam neki. – Végtére mindössze két-
százötven dollárt adott érte, és., 

– Kétszázötvenet! – horkant fel Michael. – Na, szép. Miféle autó lehet az, kétszázötvenért! – Odalett az iménti 
feszeng� kívülállása, ha ugyan az volt, és nemcsak a megdöbbenés, hogy ilyennek látja azt az engedelmes fiacs-
káját. Az autó vételára, az tett be neki, és olyan leplezetlen megvetéssel nézett a fiára, hogy fölkavarodott t�le a 
gyomrom. Remélem, egyszer nekem is lesznek gyerekeim, de ezt az arcot, istenemre, ki fogom hagyni a reperto-
árból. 

Nyugalom, csigavér, mondogattam magamnak, nem az én ügyem, nem az én harcom, be ne pörögjek már én is 
valahogy.. ám a sütemény, amit az imént befaltam, k� módjára nyomta a gyomrom, és éreztem, hogy ég a pofám. 
Apró korom óta Cunninghamék voltak a második otthonom, és a családi veszekedés minden fizikai és fiziológiai 
tünete rajtam is kiütközött, akár akartam, akár nem. 

– Marha sokat megtudhat az ember az autókról, ha nekiáll tragacsot reparálni – mondtam, és hirtelen úgy érez-
tem, olyan vagyok, mint egy buggyant LeBay-utánzat. – Aztán meg sok munkába lelik, míg arra az autóra megad-
ják a forgalmi engedélyt. Ha valaha is megadják, tettem hozzá gondolatban. -Nézhetnélek úgy ezt az egészei, mint 
valami.. mint valami hobbit. 

– Én hiába nézem, bizony csak színtiszta �rültségnek látom – mondta Regina. 
Hirtelen totál elegem lett. Ha az érzelmi kitörések nem sisteregték volna tele a szobát, talán még élveztem is 

volna. Mert lám, abba a fura helyzetbe keveredtem, hogy én védem Arnie szerzeményét, mikor kezdett�l fogva 
röhejesnek tartottam az egész ügyletet. . 

– Ahogy gondolod – makogtam. – Csak engem lesztek szívesek kihagyni, jó? Megyek is haza. 
– Az jó lesz – szúrt rajtam még egyet Regina. 
– Hát ez van – mondta fakó hangon Arnie. Fölállt. – Megyek én is a picsába innen. 
Regina leveg� után kapkodott, Michael pislogott, mint akit képen töröltek. 

 

– Mit mondtál? – nyögte ki nagy nehezen Regina. – Mit.. 
– Bizisten nem értem, mit vagytok úgy oda – felelte Arnie kísértetiesen higgadt hangon , de az tuti, hogy nem 

hallgatom tovább a hülyeségeiteket. 



 

 

– Ti akartátok, hogy j á r j ak  az egyetemi el�készít�re: tessék, járok folytatta kisvártatva,  egyenesen anyjá-
hoz intézve szavait. – Ti akartátok, hogy inkább a sakkszakkörnek legyek tagja, és ne a sulizcnekarnak. Tessék, 
azóta se zenélek. Megéltem tizenhét évet, és egyszer sem kellett szégyenkeznetek miattam a bridzs-klubban, nem 
lettem elvetemült b�nöz�. 

Azok ketten tágra nyílt szemmel bámulták; esküszöm, ha a fal hirtelen megszólalt volna, azon sem ámultak 
volna el jobban. 

Arnie rájuk nézett, szeme különös, fenyeget� fehér fényben izzott: – Hanem ezt, ezt az egyet, ezt igenis meg-
csinálom. 

– De Arnie, ha csak a biztosítást vesszük.. – kezdte volna Michael. 
– Hallgass! – rivallt rá Regina az urára is. Nem akart részletkérdésekbe bocsátkozni, mert tudta, hogy azzal 

már megtenné az els� lépést az egyezkedés felé, � pedig azonnal és végleg le akart számolni a zendüléssel. A fel-
n�ttek néha bizony undorítóan viselkednek, és észre sem veszik magukat: gondolom, ezzel mindenki tisztában 
van. No, nekem akkor lett tele a hócip�m Reginával. Ahogy rárivallt a férjére, hirtelen szörnyen közönségesnek, 
ugyanakkor riadtnak látszott, s mivel mindig is szerettem, fájt, hogy ilyennek kell látnom. 

Álldogáltam az ajtóban, mert bár menni akartam, morbid módra izgatott, hogy mi fog történni – végtére ilyen 
nyílt sisakkal küzdeni én még nem láttam Cunninghaméket; meglehet, ez volt az els� ilyen eset. Mindenesetre 
földrengés volt a javából, er�sségre talán tízes is a Richter-skála szerint. 

– Dennis, jobb lenne, ha most hazamennél – nézett rám zordanRegina. 
– Megyek – mondtam. – De nem veszitek észre, hogy Himaláját csináltok egy vakondtúrásból? Ez a kocsi, 

Regina, Michael.. ha valaha is üzemképes lesz, biztos, hogy ötven kilométerrel sem bír menni..  
– Dennis! Eredj már! 

Otthagytam �ket. 
Mikor beültem Dusterembe, Arnie kilépett a hátsó ajtón, nyilván azért, hogy fenyegetését valóra váltsa. A szü-

lei utána tódultak, immár nemcsak dühösen, de majrésan is. Végre bele tudtam érezni magam az � helyzetükbe is. 
Tiszta kék égb�l szakadt nyakukba a legvadabb zivatar. 

Indítottam, és kifaroltam a néptelen utcára. Mi minden történt azóta, hogy négykor, mindössze két órája, eljöt-
tünk a munkahelyünkr�l! Akkor még olyan éhes voltam, hogy bármit fölfaltam volna (kivéve a hínárf�zeléket), 
most meg úgy éreztem, egy falat se menne le a torkomon. 

Mikor elt�ztem, azok hárman ott álltak a dupla garázsuk el�tt (Michael Porschéja és Regina Volvo-kombija 
odabent – nekik megvan a kocsijuk, gondoltam kissé talán gonoszul, érdekli is �ket ez az egész), és marták egy-
mást. 

Ilyen ez, gondoltam lelombozottan s egyben fölhergel�dve. Leugatják ezek azt a szegény srácot. LeBayt futni 
hagyják a huszonöt dollárjával, és az a boldogtalan 58-as Plymouth még húsz évig ott fog állni az utcán. Nem ez az 
els� eset, hogy kibabrálnak vele. Merthogy Arnie született vesztes. A szülei is tudják. Intelligens srác, és aki bepil-
lant a félénk és zavart külszín mögé, az tudja, hogy jó humorú, gondolatgazdag srác, s�t.. aranyos, igen, ez az, ezt 
a szót kerestem. 

Aranyos, de született vesztes. 
Tudják a szülei, és tudják a szerel�k is a m�helyben, akik lépten-nyomon ráüvöltöznek, és összemancsozzák a 

szemüvegét. 
Tudják, hogy örök vesztes, és bele is tapossák a földbe. 
Így gondoltam. De ez egyszer tévedtem. 

 

 

3) MÁSNAP REGGEL 

Azt mondta a fater: "Fiam! Kocsmára adom a fejemet, Ha azt a 
t�zvörös Lincolnt Tovább vezeted." 

C H AR LIE  RYAN 

Másnap reggel fél hétkor leparkoltam Arnie-ék el�tt. Bemenni nem akartam, noha tudtam, hogy apja-anyja 
ágyban van még -lemondtam a szokásos reggeli zsemlér�l és kávéról is, csak hogy ne lássam azt a konyhát, ahol 
el�z� este olyan gonosz indulatok szabadultak el. 

Eltelt jó öt perc; Arnie nem mutatkozott, és már arra gondoltam, hogy lám beváltotta fenyegetését, és csak-
ugyan világgá ment. Ám akkor nyílt a hátsó ajtó, és Arnie elindult lefelé a kocsiúton; uzsonnatáskája a térdét ver-
deste. 

Beült, bevágta az ajtót, és rám szólt: – Mehetünk, faszikám. -Ha humoránál volt, gyakran ilyesformán szelle-
meskedett. 

Indítottam, rásandítva a szemem sarkából, már-már megszólaltam, de meggondoltam magam. Majd mondja �, 
ha akarja -és ha van mit mesélnie. 



 

 

Jó ideig úgy t�nt, nincs. A munkahelyre vezet� út java részét végighallgattuk, és csak a WMDY szólt, vagyis a 
helyi rock-és-soul adó. Arnie szórakozottan verte a taktust a combján. 

De aztán csak megszólalt:– Sajnálom, apafej, azt a tegnap estit. 
– Rá se ránts. 
– Gondoltál-e már arra folyatta meglep� fordulattal, – hogy a szül� sem más, mint valami nagyra n�tt gyerek, 
amíg a kölyke át nem ráncigálja az igazi feln�ttlétbe? A szül� heves tiltakozása közepette, természetesen. Jutott 
már eszedbe? 
Megráztam a fejem. 
– Elmondom, mire is gondolok mondta Arnie. Közeledtünk az építkezéshez; a Carson Brothers föliratú nagy 

tréler is látszott már. A forgalom ezen a korai órán gyér volt és álmoskás. Az égbolt gyöngéd pasztellbarack szín�. 
– Arra gondolok, apafej,hogy valahol a lelke mélyén minden szül� meg akarja ölni a gyerekét. 

– Ésszer� föltevés – helyeseltem. – Az enyémek például örökké meg akarnak ölni. Múlt éjjel is arra riadtam 
álmomból, hogy a muter mellém lopózott, és meg akart fojtani a nagypárnával. Múltkor meg a fater egy marha 
nagy csavarhúzóval kergetett az asztal körül, és nemcsak engem, de a húgomat is. – Hülyéskedtem, persze, de 
elt�n�dtem, mit is szólna Michael és Regina, ha hallanák. 

– Tudom, hogy �rültül hangzik így, éhgyomorra – folytatta zavartalanul Arnie -, de hát tele a világ olyasmi-
vel, ami sült bolondságnak t�nik, míg jobban meg nem vizsgálja az ember. Teszem azt, a péniszirigység. Vagy az 
Ödipusz-komplexus. Vagy a torinói lepel. 

– Apafej – mondtam -, szerintem ez színtiszta hülyeség. Össze-ugrottál az �seiddel, ennyi az egész. 
– Én pedig egészen biztos vagyok benne – er�sködött Arnie. Nem úgy, hogy tudatában volnának, mit is tesz-

nek, azt nem ál l í tom. De hogy így éreznek, az tuti. És megmondjam, miért? 
– Na? 
– Mert mihelyt gyereke születik az embernek, ráébred, hogy meg kell halnia. Az ember a gyerekében a tulaj-

don sírkövét látja. 
– Te, Arnie.. Tudod mit? 
– Na mit? 
– Szerintem ez egy egetver� baromság – mondtam, és egyszerre kitört bel�lünk a röhögés. 
– Nem is úgy gondoltam – mondta aztán Arnie. Beálltam a parkolóba, levettem a gyújtást. A kocsiban marad-

tunk még egy-két percre. 
– Ide hallgass, megmondtam nekik, hogy kiszállok az egyetemi el�készít�b�l. Megmondtam, hogy szakmát 

akarok tanulni. Átiratkozom a szakközépbe, méghozzá bentlakásos intézetbe. 
– Figyelj, Arnie kezdtem, s nem tudtam, hogyan folytassam. Hogy ez a semmi kis ügy ekkorára dagadt, attól 

teljesen fejre álltam. – Kiskorú vagy még. A szüleid írásos beleegyezése nélkül, ugye.. 
– Persze, persze – vágott közbe türelmetlenül. Rám mosolygott, de teljesen humortalanul, és a kora reggeli kü-

lönös fényben fiatalabbnak, egyszersmind jócskán öregebhnek látszott a koránál, olyan volt. mint egy cinikus kis 
krapek, vagy hogy is mondjam. – Még egy évig persze hatalmuk van fölöttem; megtilthatják, hogy kedvem szerint 
válasszak, és rám er�ltethetik a maguk választását. Kényszeríthetnek rá, hogy. háztartástant tanuljak, vagy a di-
vatvilágot tanulmányozzam. Törvény adta joguk van rá. De olyan törvény nincsen, amelyik kimondaná, hogy le is 
kell vizsgáznom abból, amit választanak nekem. 

Lám, gondoltam, milyen ijeszt�en messzire jutott máris ez a srác. Hogy létezik, hogy egy ócska tragacs ilyen 
sokat jelentsen egy embernek, és ráadásul egyik percr�l a másikra? Az elkövetkezend� napokban ezzel a kérdés-
sel más és más formában újra szembesülnöm kellett. Ha Arnie megmondta Micliaelnck és Reginának, hát biztos, 
hogy nem habókra mondta. Pontosan oda sújtott le, ahol a szülei becsvágya a leger�sebb volt, s tette ezt olyan 
kíméletlen precizitással, hogy az valami bámulat. Nem hiszem, hogy kíméletesebb taktikával célt tudott volna érni 
Reginánál, de hogy képes volt megtenni, azzal kivívta �szinte ámulatomat. És �szinte rettegésemet. Mert az itt a 
lényeg, hogy ha Arnie átigazol a szakközépbe, akkor egyszer s mindenkorra l�ttek az egyetemi pályafutásának. 
Márpedig Michael és Regina ebbe, tudtam, bele is pusztul. 

– Erre aztán.. beadták a derekukat ? – Tudtam, elkésünk, ha perceken belül nem blokkolunk, de muszáj volt 
mindent megtudnom. 

– Hát ilyen egyszer�en azért nem. Megmondtam nekik, kibérelek valahol egy garázst, és ígéretet tettem, hogy 
addig m�szaki vizsgára nem viszem, amíg �k is bele nem egyeznek. 
– Na és azt hiszed, beleegyeznek ? 
Zord mosolyt villantott rám, amely egyszerre volt magabiztos és riadt. Ilyen kifejezés ül a buldózerkezel� ar-

cán, amikor gépét egy különösen makacs tönknek ereszti neki. 
– Azt. Kihajtom én bel�lük. Ha elkészülök, kihajtom.És tudják, mit? Elhittem neki. 

 
 
4) ARNIE MEGN�SÜL 

Mikor a sok tragacs közül �t választottam, 



 

 

áldom a napot, Nekem aranyat takart A rozsdaréteg, Nem bádogot.. 
THE BEACH BOYS 

Aznap, pénteken, ráverhettünk volna két túlórát, de hagytuk a fenébe. Fölvettük az irodán a fizetéscsekket, és 
elhajtottunk a Pittsburghi Takarék libertyville-i fiókjába, hogy beváltsuk. A magaménak java részét takarékbetét-
be tétettem; ötvenet a folyószámlámra írattam (nyugtalanítóan feln�ttnek érzem magam mint folyószámla-
tulajdonos – gondolom, el�bb-utóbb megszokja az ember), húszat pedig zsebre vágtam készpénzben. 

– Arnie készpénzben kérte az egészet. 
– Nesze – nyújtott felém egy tízest. 
– Tedd csak el, apafej – mondtam. – Szükséged lesz minden fillérre, ha talpra akarod állítani azt a roncsot. 
– Na, ne izélj. Adósság az adósság. 
– Tedd el. – De Arnie ellentmondást nem t�r� mozdulattal dugta az orrom elé. 
Elfogadtam hát, és addig er�sködtem, míg el nem tette a visszajáró egydollárost, amit viszont � nem akart el-

fogadni. 
Keresztülvágva a városon, úton LeBay háza felé, Arnie egyre nyugtalanabb lett, bömböltette a rádiót, a comb-

ján meg a m�szerfalon verte ki a boogie ritmusát. Bejött a Foreigner, a „Dirty White Boy-t énekelte. 
– Az élettörténetem, apafej – jegyeztem meg, és Arnie túl hangosan, túl hosszan nevetett. 
Úgy viselkedett, mint a fiatal férj, akinek vajúdik a felesége. Nagy nehezen rájöttem: attól fél, hogy LeBay el-

adta már másnak a kocsit, 
– Nyugi, Arnie – csillapítottam. – Ott lesz a Plymouth, neizgulj! 
– Dehogy izgulok, nem izgulok – mondta, és fényes-nagy hamis vigyorra húzta a száját. Arcán a 

makectömeg élénkebben virított, mint valaha, és elt�n�dtem, nem el�ször, nem is utoljára, milyen is lehet Arnie 
Cunninghamnek nap mint nap viselni ezt a gennyedz� ábrázatot.. 

– Figyelj, vedd már egy kicsit lazábbra a figurát. Még a végénmagad alá bocsátasz itt nekem.i  , 
– Egy frász – mondta, és újabb szapora ritmust vert ki a m�-szerfalon, hogy lássam, milyen marhára nem ide-

ges.; Lejárt a "Dirty White Boy", és fölcsendült, ugyancsak a Foreignerrel, a "Jukebox Heroes" Péntek délután 
lévén, a .104-es URH-n most kezd�dött a Rockos Hétvége. Ha visszatekintek arra az évre, fels�s középiskolás 
évemre, mintha rockmuzsikával lett volna kikövezve. Rockkal és, igen, valami egyre jobban eluralkodó, álom-
szer�en megfoghatatlan rettegéssel.  

– Te Arnie, mi a fenét eszel ezen a tragacson? Csak ült, és bámult ki a Libertyville Avenue-ra, anélkül, hogy 
egy szót is szólt volna. Aztán lekapcsolta a rádiót, belefojtva a szuszt a Foreignerbe. 

– Nem is tudom – mondta. – Talán csak azt, hogy tizenegy éves korom óta, akkor jöttek ki a pattanásaim, most 
láttam el�ször olyasmit, ami nálam is rondább. Nos, erre voltál kíváncsi? Most aztán frankón meg tudod címkézni 
és eldobozolni az esetet? 

– Jaj Arnie, ne csináld már. Dennis vagyok, ha nem tudnád. 
– Tudom, persze. És még mindig haverok vagyunk, nem igaz? -mondta. 
– Legalábbis az el�bb még azok voltunk. De mi köze ennek 
ahhoz, hogy... 
– Havernak lenni annyit tesz, hogy nem kell hazudozni egymásnak. Szerintem legalábbis a/t jelenti. Tehát 

amit mondok neked, az nem hiló, azt leszel szíves komolyan venni. Tudom én, miféle szerzet vagyok. Csúf va-
gyok, apafej. Nehezen barátkozom. Valahogy... elidegeníteni magamtól az embereket. Eszem ágában nincs, hogy 
ezt akarjam, és mégis mindig így történik. Tudod? 

Er�t kellett vennem magamon, hogy rábólintsak. Igaza van, gondoltam, barátok vagyunk, és egymás közt mi-
nimumra kell szorítanunk a mellébeszélést. 

Tárgyilagosan visszabiccentett. – Mások nemigen értik, mit is jelent ez – mondta, majd óvatosan hozzátette: – 
Például te sem érted, Dennis. Ha az ember ronda, és tudja, hogy röhögnek rajta, akkor bizony másképpen látja a 
világot. Nehéz ám meg�rizni így a humorérzékünket. Eltöm�dik az ember arcürege is. És van úgy, hogy a józan 
eszemet sem könny� meg�riznem. 

– Aha, persze, tudom én azt. De.. 
– Tudod a fenét – torkolt le csöndesen. – Csak hiszed, hogy tudod, de valójában g�zöd sincs. Hanem az tuti, 
hogy kedvelsz engem, apafej.. 
– Mi az, hogy! Szeretlek, apafej. Te is tudod – mondtam. 
– Meglehet, hogy tudom. És, meglehet, hálás is vagyok érte. Nos, ha jó vagyok nálad, annak nyilván az az oka, 
hogy van valami bennem, mélyebben, mint ez a hülye, makecos pofám.. 
– Nem is hülye az arcod, Arnie – vágtam közbe. – Fura egy kicsit, nem mondom, de hülyének nem hülye. 
– Le vagy szarva – mosolygott rám. 
– Te is – viszonoztam bájosan. 
– Na, szóval az a lényeg, hogy ez az autó is ilyen. Ennek is van valami a b�re alatt. Valami, ami más. Ami jobb. 
És én látom, te meg nem, ez a helyzet. 
– Frankón látod? 



 

 

– Frankón, Dennis – mondta csöndesen. – Látom. 
Ráfordultam a Fö utcára. Közeledtünk LeBay házához. És akkor, hirtelen egy tökbeteg gondolat moccant ben-

nem. Mi van, ha Arnie faterja rávette egy barátját vagy tanítványát, hogy cap-lasson el LeBayhez, és vegye meg 
azt a roncsot, miel�tt odaér a fia? Machiavellire valló húzás, mondhatni, de hát Michael Cunninghamtól nem lett 
volna meglep�. Az � esze már csak ilyen ferde srófra járt, hadtörténész volt. 

– Megláttam azt a kocsit.. és baromi vonzódás támadt bennemiránta. Magamnak sem tudom megmagyarázni, 
de annyi bizonyos, hogy.. 

Elnyelte a folytatást, szürke szemével ábrándosan a semmibe meredt. 
– De annyi bizonyos – veselkedett neki újra -, hogy azonnalláttam, megjobbíthatom. 

 

– Úgy érted, megjavíthatod? 
– Igen.. azazhogy mégsem. Ez így túl személytelen volna. Az ember törött bútort szokott megjavítani. Vagy a 

motoros f�nyírót. Meg, ugye, a közönséges autókat. 
Észrevehette, hogy kérd�n homlokomra szalad a szemöldököm. Elnevette magát, de azt is amolyan védeke-

z�n. 
– Hülyén hangzik, tudom mondta. – Nem is szívesen mondom ki, mert tisztában vagyok vele, hogyan hang-

zik. De te, Dennis, haver vagy. És ez, ugye, azt jelenti, hogy neked nem akarok mellébeszélni. Egyszóval nem 
hiszem, hogy ez a kocsi csakolyan lenne, mint a többi. Nem tudom, miért látom így, de tény, hogy így látom. 

Már nyitottam a szájain, hogy mondjak valamit, amit kés�bb bizonyára megbántam volna: rá akartam szólni, 
hogy lassabban a testtel, de még talán azt is kimondtam volna, hogy tessék �rizkedni az ilyen �rültségekt�l. Sze-
rencsére bennem rekedt, mert be kellett fordulnom LeBay utcájába. 

Arnie nyelt egy zajos-nagy korty leveg�t. 
A LeBay háza el� t t i  füvön téglalap alakú folt éktelenkedett, mely sárgább, kopaszabb, csúfabb volt, mint az 

ugyancsak elhanyagolt pázsit többi része. A folt egyik végéhez közel ott csúfoskodott az a bizonyos olajfolt: 
megsüppesztette a talajt, és minden növényt kiölt. Annyira randa és bántó volt ez a sárga és kopár téglalap, hogy 
el tudtam képzelni: belé is vakul, aki sokáig nézi. 

Itt, ennek a sárga foltnak a helyén állt még tegnap is az 58-as 
Plymouth. 
És ma, íme, csak a h�lt, azaz megsárgult helye. 
– Te, Arnie – mondtam, miközben a járda mellé álltam -,nehogy szívedre vedd. Nem kell mellre szívni, apa-

fej. 
Rám se fütyült. Gyanítom, nem is hallotta, mit beszélek. Hullasápadt lett az arca. Dúsan virító pattanásai bíbor 

relief gyanánt ütköztek ki rajta. Még meg sem álltunk, mikor föltépte a kocsi ajtaját, és kiugrott a járdára. 
– Hé, Arnie! 
– A faterom – mondta düht�l fuldokolva.– Az a szarházi faterom, csak ö tehette. 

És azzal futásnak eredt, meg sem állt LeBay ajtajáig Kiszálltam, és utánaloholtam. Arra gondoltam, soha nem 
lesz már vége ennek a lidércnyomásnak. Nem akartam hinni a fülemnek, mikor szarházinak titulálta az apját. 

Arnie akkor már az öklét emelte, hogy bedörömböljön, de az ajtó magától kinyílt, és ott állt Roland D. LeBay. 
Ezúttal inget viselt a vasf�z�je fölött. Tekintetében fura módon keveredett a kapzsiság és a jóindulat. 

Szervusz, fiú – mondta. 
– Hol van?! – támadt rá tajtékozva Arnie. – Üzletet kötöttünk, nem? A szentségit neki! Nyugtám is van róla! 
– Csigavér – mondta az öreg. Akkor látott meg engem: ott álltam, zsebre vágott kézzel, a lépcs� tövében. – Mi 
lelte a haverodat, fiú? – vetette oda nekem. 
– Nem látja az autót, az lelte – feleltem. 
– Kinek adta el? – ordított rá Arnie. Ilyennek én még az életben nem láttam. Ha pisztoly van nála, tuti, hogy 

nekiszegezte volna LeBaynek. Röstellem, de kíváncsivá tett. Hogy egy nyúlból egyszer csak vérszomjas ragado-
zó legyen – én ilyet még nem láttam. Biz isten még az is eszembe jutott, hogy talán agydaganata lett, vagy mi. 

– Hogy kinek adtam el? – ismételte jámboran LeBay. – Egyel�re senkinek, fiam. Hisz lefoglalóztad, nem? Be-
álltam vele a garázsba. Fölszereltem a pótkereket, és olajat cseréltem. – Magakelletve körülnézett, és nagylelk� 
mosolyt virított ránk. 
– Maga egy fej – mondtam. 
– Arnie bizonytalankodva nézett az öregre, aztán nehézkesen elfordította a fejét, és rábámult a szerény, egy fé-

r�helyes garázsra, melyet fedett átjáró kötött össze a házzal. A folyosó, mint LeBay minden tulajdona, valaha 
jobb napokat látott. 

– Arról nem beszélve, hogy csak nem hagyom odakint, ha egyszer pénzt fektettél bele – mondta az öreg. – 
Volt egy-két összet�zésem már a szomszédokkal. Egy éjjel például egy srác megdobta k�vel a kocsimat. Hát 
igen, egyik-másik szomszédom bizony valódi elefjé. 

– Elefjé? Az meg mi? 
– Lófaszjancsi, fiam. 



 

 

– Tekintete végigsöpört az utca túlfelén, ahol ott álltak a munkából megtért családf�k takaros, bötorkú autói, a 
gyerekek odakint fogócskáztak és kerget�ztek, és a verandán üldögél� férfiak sörüket szopogatták a h�vösöd� 
estében. Csak tudnám, melyik volt az, a k�hajigáló – mondta halkan LeBay. – Mit meg nem adnék érte... 

Arnie megköszörülte a torkát.  Izé, sajnálom, hogy olyan nagy hanggal voltam. 
– Rá se ránts, fiú. Szeretem, ha valaki kiáll azért, ami az övé.. vagyis majdnem az övé. Elhoztad-e a pénzt, fi-

am? 
– El. 
– No akkor menjünk be a házba. Jöjjön be a barátod is. Megírjuk az adás-vételit, és iszunk rá egy pofa sört. 

Köszönöm, én inkább idekint maradok – mondtam. – Ahogy gondolod, fiam – vetette oda LeBay.. és akkor rám 
hunyorított.  Mai napig sem értem, mit akart tudtomra adni. Bementek a házba, magukra csapták az ajtót. A hal 
horogra akadt. Immár csak ki kell emelni a partra. Rossz érzésekkel nyomtam le a garázsajtó kilincsét. Az ajtó 
adálytalanul nyílt, ós orromat újra megcsapták azok a szagok, amelyeket tegnap éreztem, mikor kinyitottam a 
Plymouth ajtaját – olaj, régi üléskárpit meg egy hosszú nyár fölgyülemlett heve. A fal mellett gereblyék és egyéb 
régi kerti szerszámok. A másik mentén egy ódon locsolócs�, egy kerékpárpumpa meg egy rozzant golfzsák, rozs-
dás fej� üt�kkel. Középütt, orral az ajtó felé, ott állt Arnie kocsija, Christine. Mérföldhosszúnak tetszett így, mai 
szemmel, mikor még a Cadillacek is össze vannak zsúfítva. A repedt szélvéd� pókhálószer� zegzugai tompa 
ólomfénnyel csillogtak. Beverte k�vel egy kissrác, vagy ki tudja, talán egy kis koccanás, hazafelé a Veteránklub-
ból, egész estél betölt� iddogálás után, eltelve az ágaskodó farokról és egyéb zaftos élményekr�l szóló adomákkal. 
Hja, a régi s/ép id�k, mikor az ember világot láthatott: szemügyre vehette Európát, a Csendes-óceánt meg a rej-
telmes Keletet egy páncélgránát irányzéka mögül.. Ki tudja most már, hogyan sérült meg az a szélvéd�? És kit 
érdekel? Egy biztos, nem tesz könny� ilyen bázi nagy szélvéd� üveget találni. 

S ha talál is Arnie, nem lesz olcsó. 
Jaj, Amie, gondoltam. Mibe keveredté/! 

A lapos kerék, amelyet LeBay kicserélt, a garázs falának volt döntve. Négykézlábra ereszkedtem, és benéz-
tem a kocsi alá. Friss, fekete olajfolt éktelenkedett alatta, a régi, terjedelmesebb, barnás folton, amely az évek 
során beette magát a betonba. Képzelhetni, hogy a látvány nem derített jobb kedvre. Tuti, hogy repedt a blokk, 
gondoltam. 

Megkerültem a kocsit, s mikor nyitni akartam a bal els� ajtót, szemembe t�nt a garázs sarkában álló szemét-
láda. Nagy m�anyag flakon kandikált ki bel�le. A láda pereme fölött rám vigyorgott a felirat töredéke: SAPPH. 

Felnyögtem. No lám, hát olajat cserélt. Milyen szép is t�le. Kicsorgatta a régit, már amennyi volt még egyál-
talán a motorban, és belenyomott egy flakon Sapphire motorolajat. Szemét reaktivált fáradt olaj, három ötvenért 
adják az ötgallonos flakont. Hiába, ez a LeBay, ez egy igazi úr. Ez egy csupa szív ember. 

Kinyitottam az ajtót, és becsusszantam a volán mögé. Most már nem érz�dött olyan nyomasztónak a garázs 
szaga, valahogy kimúlt bel�le a kallódás meg a kudarc aromája. A kormánykerék nagy volt és vörös – bizalmat 
gerjeszt� darab. Ránéztem a hökkenetes sebességmér�re: nemcsak 70 vagy 80 mérföld/óráig volt kalibrálva, mint 
egy normális autónak, hanem föl egészen 120-ig. A kilométer/óra értékek nem voltak föltüntetve kis vörös szá-
mokkal: amikor ez a kocsi legördült a szalagról, odafönt Washingtonban még senki nem gondolt a metrikus rend-
szerre való átállásra. És nagy, vörös 55-öst sem írtak ki a sebességmér�re. Akkoriban még 29,9-ért adták a benzin 
gallonját, de még kevesebbért is, ha árháború dühöngött a környéken. Az olajárrobbanás meg az arab olajembargó 
még tizenöt év biztonságos távolában volt. 

Régi szép id�k, gondoltam és elmosolyodtam. Az ülés alatt kitapogattam a kallantyút, amellyel el�re-hátra ál-
lítható az ülés, meg a támlája is dönthet�: csodák csodájára még m�ködött. A klímaberendezés persze süket volt; 
megtaláltam a sebességautomatát meg a nagy, krómdíszes, nyomógombos rádiót – persze csak középhullámú sáv-
val. 1958-ban az URH-sáv még na-gyobbára senki földje volt. 

Megmarkoltam a volánt, és akkor valami történt. 
Azóta is hiába töröm a fejem, nem tudok pontosan visszaemlékezni. Úgy lehet, vizionáltam – de nem ám 

valami világrenget� módon. Mindössze annyi történt, hogy egy múló pillanatra begyógyultak az üléskárpit 
szakadásai. Makulátlan lett az ülés, és kellemes vinilillatot árasztott.. vagy tán valódi b�r szagát éreztem? A 
kormánykerék kopottsága is megsz�nt: kifogástalan kró-mozása kellemesen csillogott a garázsajtón beszü-
reml� nyáresti fényben. 

Mi lesz már, induljunk, szépfiú, mintha ezt súgta volna Christine a LeBay-garázs fülledt csöndjében. Kószáljunk 
már egyet. 

És egy percecskére mintha csakugyan minden megváltozott volna. Ép lett még a szélvéd� üveg is, hiába keres-
tem rajta a pókhálórepedéseket. LeBay pázsitján az a bizonyos folt – ráláttam éppen – immár nem volt csúf, sárga 
és kopasz, hanem buja, sötétzöld, frissen nyírt f� borította. Túl rajta a járda frissen aszfaltozva, sehol egy repedés. 
És az úttesten – jól láttam? – egy 1957-es Cadillac suhant el. Egy valódi, szép régi, nagy kerek� csuda, sötétzöld 
zománcán sehol egy csöpp rozsda, nagy bázi fehér betétes abroncsok és a dísztárcsák csillogtak, mint meganynyi 
precíziós tükör. Bárkanagy Cadillac, s miért is ne lett volna akkora, mikor a benzin szinte olyan olcsó volt, mint a 
csapvíz. Mi lesz már, induljunk, szépfiú.. Kószáljunk egyet. Miért is ne? Kiállnék szépen a garázsból, s indulnék a 



 

 

belváros iránt, neki a régi középiskolámnak, amely persze még állna -majd csak hat év múlva, 1964-ben fog porig 
égni -, és ha bekapcsolom a rádiót, elkaphatom Chuck Berry „Maybelline"-jét, vagy Everlyék „Wake Up Little 
Susie"-ját, vagy tán éppen Robin Luke jajonganá fülembe a „Susie Darling"-ot. Aztán pedig.. 

Pánikszer� sebességgel kászálódtam ki. Az ajtó vonakodó, kísérteties nyikorgással nyílt, és alaposan bevertem 
a könyököm a garázs falába. Bevágtam az ajtót (viszolyogva nyúltam hozzá), és aztán csak álltam, és bámultam a 
vénséges Plymouth-ot, a titkot dajkálót, amely hamarosan Arnie barátom tulajdona lesz. Zsibbadtan dörzsölgettem 
sajgó könyököm. A szívem bolondul vert. Semmi. Nincs itt friss króm, nincs itt vadi-új kárpit. Csupa horpadás. 
csupa rozsda, és tessék, hiányzik egy fényszóró (amit tegnap észre sem vettem); az antenna örült szögben kicsava-
rodva. És újfent az a poros-mocskos ócskaságszag. 

A magam részér�l egyszer s mindenkorra elhatároztam, hogy nem fogom szeretni Arnie barátom kocsiját. 
Kióvatoskodtam – magam sem tudom, miért, vissza-visszalesve. Valahogy feszélyezett, hogy ott a kocsi a há-

tam mögött. Hülyén hangzik, tudom, de akkor csakugyan kellemetlen érzés volt. Ott állt azzal a rozsdás, üt�dött 
h�t�rácsával, és nem volt benne semmi baljóslatú vagy fenyeget� – közönséges, veterán Plymouth, 1976. június 
elsején lejárt forgalmival – te jó ég, ez azóta nem volt kinn az utcán? 

Akkor lépett ki az ajtón Arnie és LeBay. Arnie kezében fehér lap, nyilván az adásvételi szerz�dés. LeBay ke-
ze üres, � már eltüntette a pénzt. 

– Remélem, sok örömed fog telni benne – mondta éppen LeBay, és nekem err�l az jutott eszembe, hogy egy 
vénséges strici kínálgat egy egészen fiatal fiút. Kemény irtózás fogott el ett�l az alaktól, utáltam azt a sömörös 
skalpját, azt az agyonizzadt vasf�z�jét. – Telik is, meglásd. Id�vel. 

Enyhén gyulladt szeme most megakadt rajtam. Nézett egy másodpercig, aztán tekintete visszasíklott Arnie-
ra. 

– Majd. Id�vel – ismételte meg. 
– Igen. Persze – mondta szórakozottan Arnie. Alvajáró módjára indult a garázs felé. Megállt a kocsi mellett. 
– A slusszkulcs benne a gyújtáskapcsolóban – mondta LeBay. – Meg kell kérjelek, hogy vidd el a kocsit. 
Most. Ugye, megértesz? 
– Csak hogy beindul-e? 
– Nekem beindult tegnap este – mondta az öreg, de a tekintete közben valahogy a messzeségbe siklott. Az-
tán, mint akit már nem érdekel, mint aki mossa a kezét: – A cimborádnak bizonyára akad indítókábel a cso-
magtartójában. 
Tény mármost, hogy volt a kocsimban indítókábel, de valahogy rühelltem, hogy LeBay így kitalálta. Rühell-

tem, mert.. Sóhajtanom kellett egyet. Rühelltem, mert semmi módon nem akartam beavatkozni ennek az Arnie 
vásárolta csotrogánynak az ügyeibe, és mégis látnom kellett, hogy tetszik, nem tetszik, fokozatosan bele fognak 
rángatni. 

Arnie abbahagyta a társalgást. Bement a garázsba, és beült a kocsijába. Ugyancsak rézsút t�zött már a nap, s 
láttam a porfelh�t, amit az ülésbe zöttyen� Arnie vert föl. Önkéntelenül leporoltam a tulajdon fenekem. Egy per-
cig csak ült a volán mögött, keze lazán a keréken, engem meg újra nyomasztó érzés fogott el. Úgy t�nt, mintha az 
autó bekapta volna a barátomat. Ugyan már, korholtam magamat, mért kell neked úgy viselkedned, mint egy 
hisztériás kiscsajnak? 

Akkor Arnie el�rehajolt egy csöppet, és indítózni kezdett. Megfordultam, és dühödt, vádló pillantást lövelltem 
LeBayre, az azonban már megint az égboltot tanulmányozta, mint aki es�t vár. 

Nem fog ez beindulni, olyan isten nincs, hogy ez beinduljon, gondoltam. Ez a mostani Dusterem, ez elég jó ál-
lapotban van, de a korábbi kett� nekem is csak ilyen krehács volt (módosítva persze: egyik sem volt a Christine 
osztályába sorolható); és hideg téli reggelekr�l nagyon is jól ismertem ezt a lassú, fáradt köszörülést, ami nem 
mást jelent, mint azt, hogy az akkumulátor az utolsókat rúgja. 

Rarr-ran>rarr. .rarr. .varr. .rarr-rarr. .varr.. 
– Ne nyúzzad, Arnie – vetettem oda. – Úgysem indul be. 
Arnie még a fejét sem szegte föl, rám se hederített. Levette a gyújtást, várt egy csöppet, aztán újra próbálko-

zott. Az önindító nagy keservesen megforgatta kétszer-háromszor a motort. 
Odaléptem LeBayhez. – Addig sem bírta tegnap járatni a motort, hogy magához térítse egy kicsit az akkut? – 

kérdeztem. 
LeBay rám sandított a sárgás, gyulladt szeme sarkából, aztán újra az eget kezdte bámulni. 
Vagy talán egyáltalán be se indította, he? – folytattam. -Megkérte a barátait, tolnák már be a garázsba, mi? 
Rám nézett. – Ide hallgass, fiam, kisfiú vagy te még ahhoz, hogy itten engem leckéztess. Majd ha te is végigve-

rekedtél két háborút.. 
Csessze meg a háborúit! – mondtam lassan, hangosan, tagolva, és visszamentem Arnie-hoz, aki még mindig az 

önindítóval veszkel�dött. De hisz próbálkozhat, gondoltam, hamarább szívná ki szalmaszállal az Atlanti-óceánt, 
el�bb jutna léggömbbel a Marsra, mint hogy ezt a csotrogányt beindítsa. 

Rarr......................rar...................rrar. 
 Nemsokára az utolsó voltot is kiszívja abból a vén, grünspan-borította Sears-akkumulátorból, és aztán semmi, 

csak minden autózörejek legszomorúbbja: a behúzótekercs fémes, tompa, halálhörgésszer� kattogása. 
Rányitottam Arnie-ra a kocsi ajtaját. – Hozom az indítókábelt. 



 

 

Rám nézett: – Be fog ez indulni nekem. 
Éreztem, széles és igen kevéssé meggy�z� vigyorra nyílik az ajkam. – Tudod mit, azért én csak idehozom. 
– Hozzad csak, ha akarod – felelt szórakozottan, s aztán, alig hallhatóan, ezt tette hozzá, de immár nem szá-

momra: – Gyerünk, Christine. No. Mit szólsz? 
Abban a pillanatban fejemben újra csendült a hang: Mi lesz már, induljunk, szépfiú.. kószáljunk egyet! Meg-

borzongtam. 
Arnie újra indítózott. Vártam, mikor kezd kelepelni a behúzótekercs, s ehelyett, íme, a nyögve er�lköd� ön-

indító' szaporábban kezdte forgatni a motort. A motor elkapta, röffent néhányat, és leállt. Arnie újra indított; a 
motor élénkebben forgott, s egyszer csak akkorát l�tt vissza, hogy majd belésüketültem. Ugrottam is egyet ijed-
temben; Arnie bezzeg nem, el volt � merülve a magánvilágegyetemében. 

A dolgok ilyetén állása közepette én már biztosan elkáromkodtam volna magamat kétszer-háromszor, csak 
hogy segítsek a kocsinak: Gyerünk, te kurva állat, ez például mindig használ: mi tesz már, fasszopó, ez is csak-
nem olyan hatásos; és a beindulsz végre, az anyád szentségit! egyszer�en ellenállhatatlan. Legtöbb ismer�söm 
biztos hogy így tenne; gondolom, ez is ama dolgok közül való, amiket az ember a faterjától vesz át. 

Amit az anyánktól hozunk örökségbe, az többnyire gyakorlatias jó tanács – aki havonta kétszer levágja a 
lába körmét, annak ritkábban lyukad ki a zoknija; teszed le azt az akármit, hol szedted föl, biztosan koszos; 
edd meg a répát, jól fogsz tudni fütyülni stb. -, de a mágiát, a hatalom szavait az ember az apjától tanulja. Ha a 
kocsi nem indul, tessék szitkozódni.. olyasformán, ahogy egy n�nem� lényt szidnál. Ha hét nemzedéket hátra-
lépnénk az id�ben, bizonyára megtalálnánk egy férfi �sünket, amint fennen mocskolja szamárkancáját, mert 
megmakacsolta magát a sussexi vagy a prágai pontonhíd kell�s közepén. 

Arnie azonban nem gyalázkodott. Ennyit dünnyögött csak: – Rajta, kedveském. Mi lesz már?! 
Újra elfordította az indítókulcsot. A motor hördült kett�t, visszal�tt a karburátorba, és beindult. Rémesen szólt, 

úgy, mintha a nyolc hengerb�l legalább négy tartalékba helyezte volna magát, de tény, hogy járt. Alig hittem a 
szememnek-fülemnek, de most nem volt id� ezen elmélkedni: a garázs máris megtelt kékes füsttel. Kifaroltam. 

– Nna. Egész jól beindult, mi? – szólított meg LeBay. – Nem kell strapálnod a drágalátos akkumulátorod – 
mondta, és köpött egyet. 

Nem tudtam, mit szóljak. Elég rendesen meg voltam szégyenülve. 
A kocsi lassan el�bújt a garázsból. Olyan képtelenül hosszú volt, hogy az embernek nevetni vagy éppen sírni 

támadt volna kedve. Olyan volt, mint valami optikai csalódás. És Arnie törpének t�nt ott a volán mögött. 
Lecsavarta az ablakot, és magához intett. Ordítva tudtunk csak szót érteni: ez a Christine nev� éltes leányzó 

ugyancsak lármás alaknak bizonyult. Villámgyorsan új kipufogódobot kell kapnia, gondoltam. Már ugye, ha eh-
hez a rozsdaette cs�höz hozzá lehet egyáltalán pászítani az új dobot. Míg_ Arnie ott feszített a kormánynál, az 
eszem autóosztályán m�köd� kis számológép gyors összegzést végzett – aszondja, hogy olyan hatszáz dolcsi, 
nem számítva a törött szélvéd� üveget. Hogy az mennyibe fog kerülni, csak a jó ég tudja. 

– Elviszem a Darnell-garázsba! – bömbölte Arnie. – Olvastam az újságban, hogy leghátul heti húsz dollárért 
lehet parkolni! 

– Arnie, nem ér annyit az a parkolóhely! 
– Lám, az ifjak és ártatlanok vámszed�i. A Darnell-garázs egy négy acre területen terpeszked� roncstemet� 

szomszédságában üzemelt, és a megtéveszt�en der�s Darnell Használt Alkatrészbörze névre hallgatott. Magam is 
jártam ott vagy kétszer, egyszer önindítót vettem a Dusterhoz, egyszer pedig átbuherált karburátort az els� ko-
csimhoz, egy Mercuryhoz. Will Darnell, a tulaj, nagy kövér disznó volt, bötorkú, és örökké azokat a hosszú, bü-
dös szivarjait szívta, pedig állítólag súlyos asztmával kínlódott. Hivatalból utálta Libertyville összes tizenéves au-
tótulajdonosát.. persze azért nem átallotta kiszolgálni és jól megvágni �ket. 

– Tudom! – rikoltotta túl Arnie a dübörg� motort. – Egy-kéthétre csak, amíg olcsóbb helyet találok, mert ha 
így hazaállítok vele, hát tuti, hogy hülyét kapnak az �seim. 

Igazat kellett adnom neki. Nyitottam a szájam, hogy mondjak valami egyebet, talán hogy megkérjem, hagyja a 
fenébe ezt az egészet, amíg nem kés�, amíg el nem hatalmasodik rajta. De aztán be is csuktam szépen. Az üzlet 
megköttetett. Ráadásul nem volt kedvem azzal a randa nyitott kipufogóval versengeni, és gallon-számra nyelni a 
szén-monoxidot. 

– Oké – mondtam -, majd jövök utánad. 
– Rendics – vigyorgott boldogan. – A Walnut Streeten és a Basin Drive-on megyünk, jó? Kerülni akarom a f�-
útvonalakat. 

Bölcsen teszed.  
– Kösz, Dennis. 
D-ba rámolta az automata sebváltót: a Plymouth nekirugaszkodott, és kis híján lefulladt. Arnie föltúráztatta, és 

Christine nagy büdöset fingott, majd lassan nekiindult, és elgurult az utcáig. Mikor Arnie rálépett a fékre, csak az 
egyik féklámpának akarózott égnie. Agybcli számológépem újabb öl dollárral növelte a végösszeget. 

Arnie balra cs�rte a kormányt, és rágördüli az úttestre. A hangtompító maradványa fülsért�en megköszörülte a 
bukkanó alját. Arnie gázt adott, és a kocsi felbömbölt, mintha egyenest a Philly Plains-i roncsderbir�l szalasztot-
ták volna. Az utca túloldalán az emberek kihajoltak tornácukról, hogy lássák, mi ez az éktelen lárma. 



 

 

Christine vagy tíz mérföldes sebességgel gördült az utcán, zörgött és hörgött és krákogott; b�zös kék füstfelle-
geket eregetett, melyek ott lebegtek egy darabig az úttest fölött, aztán eloszlottak a lágy augusztusi estében. 

Negyven yardra, a stoptáblánál lefulladt. Raleigh-bringáján egy kissrác húzott el mellette, és szemtelen, éles 
hangocskáján ezt sipította: – Tegye a g�zkalapács alá, miszter! 

Arnie kinyúlt, és röptében megfricskázta a srác fülét. Ez is új volt számomra: soha senkinek eddig meg nem 
fricskázta a fülét. 

Föl vonított az önindító, a motor csukladozva beindult, és egész sorozatot l�tt a karburátorba. Tekeregtem kí-
nomban: olyan volt, mintha Arnie géppisztolytüzet nyitott volna fényes nappal a libertyville-i utcán. 

A csendháborítás egykett�re nyakára hozza a zsarukat, gondoltam, és akkor Arnie-t szépen bevarrják, már 
csak azért is, mert rendszám és m�szaki vizsga nélküli kocsit vezet. Így aztán aligha tudja eloszlatni odahaza a 
viharfelh�ket. 

Még egy visszhangos dörrenés, búcsúzóul – ágyúlövésként görgött végig az utcán -, és a Plymouth balra ka-
nyarodott a Martin Streeten (abból nyílik egy mérfölddel messzebb a Walnut Street). A lenyugvó nap egy pilla-
natra aranyra festette a vörös kocsi horpatag oldalát. Elt�n�ben láttam még Arnie könyökét a nyitott ablakban. 

Újrahorgadó méreggel fordultam LeBay felé, készen egy újabb kellemetlenked� megjegyzésre, mert mondha-
tom, zabos voltam a pasasra. De amit láttam, attól a vérem is elh�lt. 

Roland D. LeBay sírt. 
Iszonytató és groteszk és mindenekel�tt szánalmas látvány volt. Kilencéves koromban történt, hogy Beefheart 

Kapitány nev� macskámat elgázolta egy teherautó. Vittük nyomban az állatorvoshoz – anyám igen lassan hajtott, 
mert nem látott a tulajdon könnyeit�l, én meg ott ültem hátul Beefheart Kapitánynyal. Dobozban volt, és egyre 
biztattam, hogy egyet se búsuljon, meggyógyítja az orvos, és minden rendben lesz, de azt még egy magamfajta 
kilencéves kölyök is láthatta, hogy nem lesz itt rendben semmi, mert kilógott a bele, és d�lt a vér a segge lyukán, 
és szaros volt a sz�re, és haldoklott. Meg akartam simogatni, de beleharapott a kezembe, éppen a hüvelyk– és a 
mutatóujj közötti érzékeny b�rlebenybe. Fájt, de annál is sokkal rosszabb volt a tehetetlen együttérzés. Azóta sem 
éreztem közel hasonlót sem. No, nem panaszképpen mondom: ilyen érzés nem jár ki túl gyakran az embernek. 
Mert akinek gyakran kijár, azt, gondolom, el�bb-utóbb elviszik a vigyorgóba, és vessz�t fonhat élete végéig. 

Ott állt LeBay azon a lepusztult pázsitján, nem messze a csúf olajfolttól, kezében egy ménk� nagy, mocskos, 
igazi vénemberes zsebkend�, a feje lehajtva, és a szemét törölgette. Könnyei zsírosan csillogtak az ábrázatán, in-
kább verítéknek, mint könnynek néztem. Ádámcsutkája föl-lejárt. 

Elfordultam, hogy ne kelljen így látnom, s véletlenségb�l éppen az üres garázsába bámultam bele. Azel�tt ren-
desen tele volt – a falak mentén a cuccok, ugye, de leginkább maga az a dög nagy kocsi, az ikerfényszóróival, a 
panoráma-szélvéd�jével, a pingpongasztalnyi motorháztet�jével. Most a fal menti holmi csak kiemelte a garázs 
eredend� ürességét. Tátogott, mint egy fogavesztett száj. 

Ez sem volt sokkal vigasztalóbb látvány, mint LeBay. De mikor újra ránéztem, a vén szarházi már úgy-ahogy 
úrrá lett magán. Nem itatta már az egereket, és a vénemberkend�t is visszagyömte annak a patent vénembernad-
rágjának a farzsebébe. Ám az arcán most is rajta az a nagyon-nagyon kietlen kifejezés. 

– Így van ez – mondta rekedten. – Elszakítottak t�le, fiam. 
– Mr. LeBay – mondtam -, én csak azt kívánom, hogy a barátom is miel�bb így járjon. Ha tudná, micsoda ka-

lamajkába keveredett a szüleivel e miatt a rozsdás vén szekér miatt.. 
Na, eriggy innen, de szaporán! Örökké csak bégetni, mint valami istenverte birka, mi? Mást nem tudsz? A ba-

rátodnak akkor már több észt adott az Úristen. Eriggy, aztán nézd meg, miben lehetsz segítségére. 
Indultam hát elfelé a füvön. Elegem lett LeBay társaságából. 
– Bá, bá, bá, ez minden tudományod? – rikoltotta utánamgonoszul, eszembejuttatva a Youngblood egy régi 

számát: Egy húrú vagyok én / Egyre csak ezt fújom én.. – Marha okos palacsintának hiszed magad, mi?! 
Beültem a kocsimba, és elhajtottam. Visszanéztem még utoljára, mikor ráfordultam a F� utcára, és láttam, 

hogy ott áll a gyepen, és a napfény csillog azon a kopasz feje búbján. 
Id�vel persze kiderült, hogy igaza volt. 
Nem tudtam én feleannyit sem, mint hittem. 

 
 
5) AMÍG A DARNELL-GARÁZSIG ELJUTOTTUNK 

Úgy hívjuk, hogy szecska, 34-es furgon, 
Tudod, nem � a csúcs, 
Vénecske, de f� az, hogy guruljon.. 

JEAN AND DEAN 

Végighajtottam a Martin, majd a Walnut Streeten, majd jobbra kanyarodtam, a Basin Drive iránt. Nem kellett 
nagyon hajtanom, hogy utolérjem Arnie-t. Ott állt a járda mellett Christine, a csomagtartója nyitva, és a meggy�rt 
hátsó lökhárítónak döntve egy olyan �skori emel�, hogy azt hitte volna az ember, ekhós szekér kerékcseréjéhez 
használták hajdan a pionírok. Ki volt durranva a jobb hátsó kerék. 



 

 

Mögéje parkoltam, de épp hogy csak kiszállhattam, mikor megláttam, hogy egy fiatalasszony kacsázik felénk 
a házból, kerülgetve egy valóban fantasztikus kertifigura-gy�jteményt: két rózsaszín flamingó, négy-öt m�k� kis-
kacsa egy nagy m�k� anyakacsával, meg egy szédületes m�anyag szök�kút, m�anyag virágokkal körbeültetve. A 
fiatalasszonyra ráfért volna egy kiadós fogyókúra. 

– Nem hagyhatod itt aztat a roncsot – mondta rágógumival teli szájjal. – Nem hagyhatod aztat a roncsot a há-
zunk el�tt. Remélem, sejted, hogy nem. 

– Defektet kaptam, asszonyom, mindössze err�l van szó. Megyek is tovább, mihelyt.. 
– Remélem, sejted, hogy nem hagyhatod itt aztat a roncsot -darálta �rjít� egykedv�en a n�. – Mingyá itt a fér-
jem, és az aztán nem t�r roncsot a háza el�tt. 
– Nem roncs! – mondta Arnie, de úgy, hogy a n� hátrébb h�költ. 
– Velem te így ne beszélj, megértetted?! – förmedt rá a túlsúlyos bebop-királyn�. – Hallaná csak meg a férjem, 

maj kapnál. 
– Nézze csak – kezdte Arnie azon a veszedelmesen fakó hangon, amelyet Michaellel és Reginával szemben 

használt, ám akkor jó keményen belemarkoltam a vállába. Isten �rizzen egy újabb veszekedést�l. 
– Köszönjük szépen, asszonyom – mondtam gyorsan. – Már itt se vagyunk. Olyan gyorsan kicseréljük ezt a 
rossz kereket, hogy azt fogja hinni, nem is volt itt kocsi, csak hallucinált. 
– Ajánlom is – mondta a n� sötéten, aztán hüvelykjével az én Dusterom felé bökött. – A te kocsid meg elállja 

a bejárómat. 
Szó nélkül hátrébb tolattam. A n� nézte, aztán visszakacsázott a házához, ahol az ajtónyílásban egy kisfiú meg 

egy kislány várta. �k is elég jó húsban voltak. Jó, tápláló Devil Dogot ettek mind a ketten. 
 – Mibaj, mama? – kérdezte a kisfiú. – Mibaj avval a kocsival? Mibaj, mama? 
– Kuss – mondta tömören a bebop-kiráíyn�, és bevontatta kicsinyeit. Mindig örömmel látom, mikor felvilágo-

sult szülök ilyet tesznek; ez táplálja reménységemet a jöv�t illet�en. 
Visszamentem Arnie-hoz. 
– Mi baja ennek a keréknek, Arnie? – próbáltam szellemeskedni. – Hisz nem is lapos, csak alul. 
Halványan elmosolyodott. – Van itt egy kis gond, Dennis. Tudtam, mi az: a pótkerék is defektes. Megint csak 

el�húzta a brifkóját – fájt látnom -, és belekukkantott. – Muszáj egy új abroncsot vennem. 
– Hát, igen. Egy futózottat. 
– Egy frászt! Nem akarom ilyen olcsójános módra kezdeni. Nem szóltam semmit, csak visszapillantottam a 

Dusteromra. 
Két futózott abroncs is volt rajta, és igazán kifogástalanul m�ködtek. 
– Szerinted mennyibe kerül egy új Goodyear vagy Firestone, Dennis? 
Vállat vontam, és fejbeli számológépemhez folyamodtam. Gépecském osztott-szorzott, és kihozta, hogy bi-

zony harmincöt dollárnál a legegyszer�bb típus sem olcsóbb. 
Kivett két húszast, és a kezembe nyomta. – Ha mégis több lesz, adó meg mi, majd elszámolunk, jó? 
Bánatosan néztem rá. – Te, Arnie, mennyi maradt a hetibéredb�l? összesz�kült a szeme. Kifordította a tekinte-

tét. – Maradt elég. 
Úgy véltem, meg kell próbálnom még egyszer – hadd emlékeztessem önöket, tizenhét éves voltam mindössze, 

és még hittem abban, hogy meg lehet gy�zni az embereket arról, mi szolgál javukra, s mi nem. – Ide hallgass – 
mondtam -, hiszen fagyira se maradt pénzed. Az egész rohadt keresményed belefeccolod abba a kocsiba. Egyfoly-
tában a brifkódba kell nyúlkálnod. Vedd már észre magad, apafej. Gondolkozz. 

Szikrát szórt a szeme. Olyan képet vágott, amilyet én még nem láttam, s noha bizonyára önök is látják, hogy 
Amerika legnaivabb kölke voltam, azt kell mondjam, hogy még csak hasonlót sem láttam soha senkit�l Meglepe-
tést éreztem, és nem kevés csalódást – annak lehet ilyen élménye, aki kés�n veszi észre, hogy holdkóros �rülttel 
próbált értelmesen elbeszélgetni. Azóta, persze, nem is egyszer találkoztam már ezzel az arckifejezéssel; gon-
dolom, önöknek sem újdonság. A tökéletes elzárkózás maszkja. Az az ember veszi föl, akinek szemébe mondják, 
hogy szeretett n�je kurválkodik a háta mögött. 

– Ne fárasszál már te is, Dennis. 
Égnek emeltem kétségbeesésemben a kezem. – Hát jó! Hát jó! 
– És ha nincs kedved, egyáltalán nem muszáj neked mászkálnod az után a rohadt abroncs után. – Arcára kiült 

az a kemény, megátalkodott (és bizony ostoba) kifejezés. – Majd meglelem éna módját. 
Felelni akartam, s�t visszavágni, ám akkor véletlenül balra pillantottam. A két zsufa kis kölyök ott állt a kert-

jük végében, ujjuk csokoládétól maszatos, és ünnepélyes ábrázattal figyeltek bennünket. 
– Ne szarj be, apafej, megveszem azt a gumit – szóltam. 
– Csak ha kedved tartja, Dennis. Tudom, hogy kés� van. 
– Bizony, és h�vösödik is. 
– Hé, miszter! – szólalt meg a kisfiú, csokis ujjal szopogatva, 
– Na?  mondta Arnie. 

– Aszondja anyám, hogy a kocsid egy nagy szar. 
– Szar-kaka – ragozott rá a lányka, 



 

 

– Lám. Szar-kaka. Milyen szellemes. Mi az anyátok, filozófus? 
– Nem, hanem Bak. Én Mérleg vagyok. A húgom meg,. 
– Igyekszem vissza – mondtam sután. 
– Jó. 

– Na, akkor csak csigavér. 
– Ne félj, nem szándékozom senkit megnyuvasztani. Kocsimhoz ballagtam. Mikor becsusszantam a volán mö-
gé, hallottam, hogy a kislány jó hangosan azt kérdi Arnie-tól: – Miszter, neked mért olyan rücskös a képed? 

Másfél mérföldet autóztam a JFK Drive-ig, amely anyám szerint (aki libertyville-i �slakos) a város egyik leg-
divatosabb negyedében volt anno a hatvanas években, mikor Kennedyt megölték Dallasban. Nyilván rossz sze-
rencsét hozott a Barnswallow Drive-ra, hogy átkeresztelték a meggyilkolt elnök nevére, mert azóta bizony az 
utca és környéke igencsak lezüllött. Egy autós mozi, egy McDonald, egy Burger King, egy Arby, meg a Big 
Twenty Lanes. És persze vagy nyolc-tíz benzinkút, mert a JFK Drive egyenest rávezet a pennsylvaniai sztrádára. 

Arnie abroncsát egykett�re megvásárolhattam volna, de pechemre az els� két kút Önkiszolgáló volt, az a fajta, 
ahol még olajat sem kapni, nemhogy alkatrészt vagy gumit: az ember föltankolhatja a kocsiját, és a golyóálló 
üveg� fülkében, a számítógép billenty�inél valami enyhén értelmi fogyatékos leányzó olvassa a National 
Enífttirer-t, és akkora rágógumi van a pofájában, hogy egy Missouri menti öszvérnek is sok volna. 

A harmadik kút Texaco volt, és abroncsot is árult. Kaptam is simán az, Arnie Plymouth-jához való méretet 
(akkor még nem vitt rá a lélek, hogy Christine-nek hívjam, még gondolatban sem). Huszonnyolc ötven volt mind-
össze, plusz adó, de a szervizben csak egy pasas volt, és miközben Arnie keréktárcsájára fölszerelte az abroncsot, 
folyton elhívták tankolni, úgyhogy háromnegyed óra múlva tudtam csak szabadulni. Ajánlkoztam, hogy amíg � 
szerel, én majd mérem a benzint, de azt mondta, no hiszen, menten le is l�né a f�nöke. 

Mire visszarámoltam csomagtartómba az összeszerelt kerekét, és adtam két dolcsit a pasasnak a szerelésért, a 
kora este bizony fakóbíbor fény� kés� estébe hajlott át. Hosszú, bársony árnyat növesztett minden bokor, és mi-
közben lassan visszafelé csorogtam az úton, láthattam, hogy a nap utolsó sugarai szinte vízszintesen lebegnek az 
Arby meg a tekepálya közötti szemetes senki földjén. Az olvadt-arany búcsúsugarak szokatlanul és szinte fáj-
dalmasan szépek voltak. 

És ekkor, meglepetésemre, valami fojtogató pánik kezdett fölfelé kúszni a torkomon; most el�ször, de koránt-
sem utoljára ennek a hosszú, különös évnek a folyamán. Nehéz err�l beszélni, okát adni meg egyszer�en lehetet-
len. Olyasmivel tudnám érzékeltetni, hogy belém nyilallt: tejóég, 1978. augusztus 11-e van, és a jöv� hónapban 
kezd�dik az utolsó középiskolás évem, s az iskolakezdettel életemnek egy hosszú és nyugodalmas szakasza zárul 
le. Ráléptem a feln�tté válás útjára – és ezt akkor és ott értettem meg, abban a szépséges, �si nosztalgiákkal teli 
esti aranykévében, amely egy kuglipálya meg egy zabálda közötti üres telken ragyogott. Megértettem talán még 
azt is, hogy a feln�tté válásban az az igazán rémít�, hogy az ember fölhagy régi álarcai próbálgatásával, és egy 
mer�ben újat vesz föl. Ha gyereknek lenni annyit tesz, mint készülni az életre, akkor a feln�ttlét lényege a halálra 
készülés. 

Az érzés, ahogy jött, úgy távozott, de melankóliát és zavarodottságot hagyott maga után: mer�ben más állapot 
volt ez, mint amihez addig voltam szokva. 

Mikor ráfordultam a Basin Drive-ra, úgy éreztem, Arnie gondja leszakadt a vállamról, hiszen itt a magamé: a 
feln�tté válás gondja olyan (számomra legalábbis) gigászi és csöppet sem kellemes témákat vetett föl bennem, 
mint az egyetem, a hazulról való elköltözés, meg az, hogy hogyan is fogok beférni az egyetemi futballcsapatba, 
ahol nem tíz-tizenkett�, hanem hatvan jól képzett focista pályázik majd a posztomra. És most joggal jöhetnek 
önök nekem avval, hogy nem nagy ügy, Dennis: egymilliárd kinai komcsinak kisebb dolga is nagyobb annál, hogy-
sem amiatt izgassa magát, gólyaként bekerülsz-e az egyetemi válogatottba Igazuk van. Önöké a sajt. Csak annyit 
akarok mondani, hogy ezek a dolgok, így, el�szörre, számomra csakugyan elég ijeszt�nek t�n-tik. Van az úgy, 
hogy az embert ilyen utakra viszi az agya, és hiába nem akarunk menni, magával ragad. 

És mondhatom, szemernyit sem javított a kedélyállapotomon, mikor megláttam, hogy a bepop-királyn� férje 
csakugyan hazaérkezett, és farkasszemet néz Arn ie -val, de mindössze fél méterr�l ám, nyilván készen arra, hogy 
bármelyik percben a harc hímes mezejére lépjen. 

A két kis krapek még most is ott téblábolt; tekintetük Arnie-ról a papára, papáról Arnie-ra siklott, mintha va-
lami lázálombeli teniszmeccset néznének, melynek vesztesét a bíró a helyszínen le fogja l�ni. Nyilvánvalóan arra 
vártak, mikor vasalja már ki a papa az én szegény cingár barátomat, és járja el h�l� porain a csürdöngölöt. 

Pániksebességgel leparkoltam, és szinte futva indultam feléjük. 
– Neked ugatok, haver! – bömbölte papa. – Nem megmondtam, hogy vidd innét, de tüstént! – Nagy, szétlapított 
orrán borvirág nyílt. Az arca téglavörösre gyúlt, s nyakán, a szürke melósing fölött, kötélként álltak ki az erek. 
– Márpedig fellnin nem fogok továbbhajtani. Megmondtam 
– szögezte le Arnie. – Maga sem hajtaná fellnin a maga kocsiját. 
– Majd meghajtalak én tégedet a le fellniden, ripacskám! 
– zihált papa, kit nyilván az a vágy f�tött, hogy megmutassa kölykeinek, hogyan oldják meg problémáikat a 

nagyok kint az Életben. – Nem fogsz nekem a házam el�tt parkolni a pudvás(ragacsoddal, világos? Szólj, ha nem 
világos, mer majd teszek róla, hogy megértsd! 



 

 

– . Értjük mi, miszter – avatkoztam közbe. – Vegye már lazábbra a figurát, perc és itt se vagyunk. 
Arnie hálásan pillogott felém; most láttam csak, mennyire be lehetett rezeve, és hogy fél még most is. Örök 

vesztes lévén tudta, hogy valami baj van vele. Van valami a lényében, ami bizonyos embertípust arra késztet, 
hogy szétverje a pofáját. Meg lehetett róla gy�z�dve, hogy most is így fog történni, de ez egyszer mégsem hu-
nyászkodott meg. 

A pasas bemért magának. – Nécsak, még egy! – jelentette ki álmélkodva, mint akit meglep, hogy ennyi szar-
jankó téblábol szerte a világban. – Kaphatol ám te is, hallod? Ne hidd, hogy meg nem bírlak hányni mind a kett�-
töket. 

Ismerem én ezt a szabásmintát. Ha tíz évvel fiatalabb, � is pompás tréfának tartotta volna, hogy kiverje Arnie 
kezéb�l a könyveit, vagy hogy tornaóra után ruhástul a zuhany alá lökje. Ez a fajta, tudom, nem változik. Az ilye-
nek nem változnak, csak öregszenek, és el�bb-utóbb tüd�rákot kapnak a sok bagótól. Vagy esetleg agyembóliát 
olyan ötvenhárom éves koruk táján. 

– Köszönjük, nem kérünk. Elhisszük, hogy meg tud fingatni – mondtam. – Defektet kaptunk, tessék már ész-
revenni! Magának soha nem volt defektje? 

– Ralph, mér nem dobod már ki �ket innét? – nyafogott le a verandáról a zsufa nej. Látszott, élvezi a dolgot. 
Jobb, mint a Phil Donahue Show. A szomszédok is el�kerültek, kíváncsian várták a fejleményeket, és csak arra 
tudtam gondolni, hogy ha eddig még senki nem hívta a zsarukat, eztán már biztosan hívni fogják. 

– Nekem úgy még defektem nem volt, hogy ilyen szar tragacsot ott rohasztottam volna három óra hosszat má-
sok háza el�tt! fröcskölte Ralph. Szabályszer�en vicsorgott; nyálas fogán megcsillant a lenyugvó nap fénye. 

– Egy órája sem vagyunk itt – jegyeztem meg higgadtan. Te csak itten ne okoskodjál, jó?! -röffent rám Ralph. 
-Nem érdekel a dumád. Ismerem a fajtátokat. Dolgozó ember vagyok én. Hazajön az ember fáradtan: pihenni 
akar, nem a száját tépni, egyszóval: t�nés innét, de tüstént! 

– Ott a pótkerék a csomagtartómban – mondtam -, ha fölszerelhetnénk.. 
– És egyáltalán, az elemi tisztesség is azt kívánná.. – vágott közbe izgatottan Arnie. 
És ezt kár volt tennie. Barátunk, Ralph azt már végképp nem állhatta, hogy sarjai jelenlétében kioktassák az 

elemi tisztességr�l. Lendült máris a karja, és csak a jóisten tudja, mi lett volna a vége – Arnie-t sittre vágják, a 
drágalátos kocsiját összetörik , ha röptében el nem kapom Ralph csuklóját. Tenyerem nagyot csattant. ahogy ösz-
szeütközött a karjával. 

A dagadt kis csaj vinnyogó sírásra fakadt. 
A dagadt kis krapek tátva felejtett szájjal bámult. 
Arnie, aki �zött vadként sompolygott mindig az iskolában, most meg se rezzent. Mintha egyenesen azt akarta 

volna, hogy megüssék. 
Ralph tajtékozva fordult ellenem. – Hát jó, kis szarláda, akkor tied az els� ruha. 
Keményen markoltam a csuklóját. – Legyen már esze, jóember – mondtam halkan. – Ott a pótkerék a kocsim-

ban Adjon öt percet, kereket cserélünk, és már itt se vagyunk. Kérem szépen. Ralph karja lassan lehanyatlott. Rá-
nézett a gyerekeire, a picsogó kislányra meg a tátott szájú fiúra, és talán ez döntötte el a kérdést. 

– Öt perc – állt rá. Arnie-ra nézett. – Neked meg, öcskös, �rült mázlid van, hogy nem hívok rend�rt. Se rend-
száma, se vizsgája ennek a szekérnek. 

Vártam, milyen pimaszság sikeredik ki Arnie-ból, amit�l persze újrakezd�dik a balhé, de úgy látszik, nem ment 
el még teljesen a józan esze. 

– Köszönöm – mondta. – És sajnálom, hogy úgy begurultam. Ralph morgott valamit, és indulatos mozdula-
tokkal türködte 

vissza nadrágjába az ingét. Újra a gyerekeire nézett. – Mars be! – b�dült el. – Mit tátjátok itt a szátok? Egy kis 
agyabugya, az hiányzik? Megkaphassátok! 

Tejóég, micsoda családi szavak, gondoltam. Mell�zzük az agyabugyát, kedves papi, mert még szar-kaka kerül 
a bugyogóba. 
A gyerekek anyjukhoz rebbentek. 

– Öt perc – ismételte fenyeget�leg Ralph. Lesz mit mesélnie estére a kocsmában, gondoltam. Elmondja, ho-
gyan tartotta a frontot ez ellen a pofozni való szexes-narkós nemzedék ellen. Úgy ám, srácok, megmondtam nekik, 
aszondtam, vigyék aztat a kibaszott krehácsot a házam elöl, mer olyan agyabugya lesz, hogy még! És gondolhas-
sátok, hogy húzták onnat a belüket. Mint a messzersmitt. És azzal elégedetten rágyújt egy Luckyra. Vagy 
Camelre. 

Beillesztettük az emel�t Arnie lökhárítója alá, de kett�t sem nyomtunk rajta, mikor az emel� szépen kettévált, 
rozsdafoltot sóhajtva ki magából. Arnie rám nézett, tekintetében mélységes megalázottság ült. 

– Oda se neki, fölemeljük az enyémmel – mondtam. 
Már valódi szürkület volt, percr�l percre sötétedett. A szívem még most is hevesebben vert, és a szájam íze is 

keser� volt a Basin Drive-i Fontosjánossal való szembesülést�l. 
– Hát, sajnálom, Dennis – mondta halkan. – Nem akartalak én belerángatni ebbe az egészbe. 



 

 

– Hagyd a fenébe. Csak legyünk túl már ezen a kerékcserén. Alárámoltuk a Plymouthnak az én emel�met (né-
hány feszült 

másodpercig attól kellett rettegnem, hogy letörik az egész lökhárító), és leszedtük a kimúlt kereket. Föltettük az 
újat, fölcsavartuk a kerékanyákat, és leengedtük az emel�t. Megkönnyebbülés volt újra kerekein tudni a kocsit; 
ahogy az a korhadt lökhárító meghajolt a kocsi súlya alatt, az elég ijeszt� volt. 

– Nna! – pattintotta vissza Arnie a horpadt dísztárcsát a fellnire. 
Álltam, néztem a Plymoutht, és hirtelen visszatért az az érzés, amely LeBay garázsában meglepett. Talán attól, 

ahogy elnéztem a jobb hátsó kerék vadi-új Firestone abroncsát. Rajta volt még a sárga gyári matrica az oldalán 
meg a sebtiben végzett kiegyensúlyozás krétajelei. 

Megborzongtam – de hogy mit�l is volt az érzés annyira hátborzongató, hiába is magyaráznám. Mintha kígyót 
látnék, gondoltam, amely épp most készül levedleni régi b�rét, s�t egy helyütt már át is csillan a fényes új kígyó-
b�r.. 

Ralph ott állt a verandáján, és lángoló tekintettel méregetett bennünket. Egyik kezében csöpörész�, meleg 
hamburger, a másikban nyitott doboz Iron City sör. 

– Csinos, mi? – dünnyögtem Arnie fülébe, miközben a gallyra ment emel�t belöktem a Plymouth csomagtartó-
jába. 

– Hamisítatlan Robert Deadford – súgta vissza Arnie, és ez volt az, ami betett nekünk: ránk tört a röhöghetnék, 
ami korántsem r i t ka  dolog, mikor nagyobbfajta feszültség föloldódik. 

Arnie a lyukas kereket rádobta az emel�re a Plymouth hátuljában, és akkor fulladozva a szájára tapasztotta a 
markát, Úgy nézett ki, mint a kissrác, akit rajtakaptak, hogy a lekvárt dézsmál-|a. s ett�l persze csak még jobban 
kelleti röhögnöm. 

– Hé, ti, szakadt punkok, mit röhögtök tik ottan – csattant föl  a derék Ralph, és lefelé indult a lépcs�n. – Na 
vár ja tok  csak, lesz maj mingyárt min röhögnötök! 

T�zzünk innen, de máris! mondtam Arnie-nak, és már futottam is a Duster felé. Most már végképp lehetetlen 
volt magunkba fojtani a röhögést Belezuhantam a sof�rülésbe és nyerítve indítóztam. Orrom elött épp akkor lódult meg 
nagy kék füstfelleget eregetve Christine. Hiába bömbölt a motorja, azon át is hallatszott Arnie éles vihogása, mely 
már a hisztériához állt közelebb. 

Ralph, csöpög� szendvicsét és sörét szorongatva, futva közeledett a gyepen. 
– Szar kis punkok, min röhögtök, mi? 
– Rajtad, faszkalap! – vágta ki diadalmasan Arnie, és hörg�, l�döz� motorral húzott el a járda mell�l. Én is 

beletapostam a gázba, s csak az utolsó pillanatban tudtam kikerülni Ralphot, aki most már csakugyan gyilkos in-
dulattal rázta az öklét. Nevettem én is, de nem volt ez holmi der�s kacaj: éles, lélegzetvesztett fejhangon, szinte 
sikítva röhögtem. 

– Megöllek, punk! – hörögte Ralph. 
Újabb gázfröccsöt adtam, és kis híján megküldtem hátulról Arnie-t. 
Kimutattam az ablakon az egyezményes jelet. – Kapd be! -rikoltottam. 
De akkor már mögénk került. Pár másodpercig loholt még utánunk a járdán, aztán megállt, és zihálva vicsor-

gott. 
Ilyen hülye egy napot! -mondtam hangosan, s nyomban meg is ijedtem a tulajdon reszketeg hangomtól. Szám-

ban most is az a keser� mellékíz. – Ilyen egy búvalbaszott, hülye napot! 

A Hampton Street-i Darnell-garázs hosszú, földszintes épület, rozsdás hullámbádog az oldala meg a teteje. 
Homlokzatán gépzsíros tábla: TAKARÉKOSKODJON! ÖN ADJA A SZAKMUNKÁT, MI A SZERSZÁMOKAT! 
Alatta a kisebb tábla, kisebb bet�kkel: Heti, havi, éves garázsbérletek. 

Darnell garázsa mögött terült el a roncstemet�: háztömbnyi üres grund, öt láb magas hullámbádoggal kerítve: 
Will Darnell, úgy lehet, holmi csüggedt gesztusnak szánta ezt a kerítést a Városi Körzetesít� Bizottság iránt. Nem 
mintha árthatott volna neki a bizottság, hiszen két tagját is a barátjának tudhatta. Will Darnell ismert Libertvville-
ben mindenkit, aki kicsit is számít. Minden kisvárosban találhatni ilyen figurákat: ezek mindig ott sompolyognak 
a színfalak mögött. 

Tudomásom volt róla, hogy szerepet játszik a libertyville-i meg a darbyi középiskola élénk kábítószerforgal-
mában, s azt is hallottam, hogy köszön� viszonyban van néhány Pittsburghi és philadelphiai nagylépték� szélhá-
mossal is. Nem hittem el, vagy legalábbis úgy emlékszem, hogy nem, de azt tudtam, ha petárda vagy négusbomba 
kell július 4-ére, Will Darnellnél lehet kapni. Azt pedig apámtól hallottam, hogy tizenkét éve, ötesztend�s korom-
ban bíróság elé állították mint kulcsemberét egy b�nszövetkezetnek, amely keletre New York Cityig, északra pe-
dig egészen a maine-beli Bangorig kereskedett lopott kocsikkal. A vádat végül is elejtették, de apám meg volt 
gy�z�dve róla, hogy Will Darnell nyakig ül mindenféle disznóságban, teherautó-lopástól a régiséghamisításig. 

Nem árt minél távolabb maradni az ilyenekt�l, Dennis, jelentette ki apám kábé egy esztendeje, nem sokkal azu-
tán, hogy meglett az els� krehácsom, és húsz dollárom bánta, hogy kibéreltem egy kocsiállást Darnell 
csináldmagad-garázsában azzal a céllal, hogy kipróbáljam azt a bizonyos karburátort. A kísérlet mellesleg csúfos 
kudarccal végz�dött. 



 

 

Nem árt minél távolabb maradni az ilyenekt�l – és tessék, épp most hajtok be Darnell kapuján, követve Arnie-
t. A sötét égen már csak égy keskeny csík vöröslött. Fényszóróm sugárkévéjében temérdek rissz-rossz alkatrész, 
roncs és rozsda t�nt föl, s mit mondjak, nem lettem éppen üdébb vagy der�sebb kedv� t�lük. Eszembe jutott, ott-
hon nem is tudják, hol maradok el ilyen sokáig. 

Arnie egy tágas garázskapu elé hajtott. A kapun tábla: KÜRTÖLJÖN, HA BE AKAR HAJTANI. Az ajtó mel-
letti mocskos ablakon fény szüremlett ki: otthon voltak. Er�s kísértést éreztem, hogy az ablakon kihajolva rászól-
jak Arnie-ra: egy éjszakái a mi kertünkben is elállhat a kocsija. Az a kényszerképzetein támadt ugyanis, hogy 
rajta fogjuk kapni Will Darnellt, amint cimboráival lopott színes tévéket leltároz, vagy eltökített Cadillaceket fest 
ál. Nehézfiúk Libertyviile-ben. 

Arnie azonban csak állt és nem tülkölt, nem csinált egyáltalán semmit, s már azon voltam, kiszállok, és meg-
kérdem, mi a franc van vele, mikor fogta magát és visszaballagott hozzám. Még ebben a gyenge fényben is lá t -
tam rajta, hogy igencsak zavarban van. 

– Lennél szíves kürtölni, Dennis? – mondta alázatosan. -Christine kürtje nem szól. 
– Hogyne, persze. 
– Kösz. 
Dudáltam kett�t, és kis szünet után zörögve fölnyílt a böhöm nagy kapu. Ott állt maga Will Darnell, hasa 

rábuggyant a derékszíjára. Türelmetlenül intett Arnie-nak. 
Megfordultam, és orral kifelé parkoltam le az udvaron, aztán 
Arnie után eredtem. 
Hatalmas és nyomasztóan csöndes volt a belvilág. Nem kevesebb, mint hatvan rézsútos parkolóhely, mind-

egyik mellett padlóhoz rögzített szerszámláda a csináldmagad-mozgalom szerszámmal nem rendelkez� hívei 
számára. Pokoli magas volt a mennyezet is, hídszerkezetszer� fémgerendáival. 

Mindenütt táblák: TÁVOZÁS EL�TT BE KELL MUTATNI A SZERSZÁMOKAT, és EL�RE TESSÉK KÖ-
ZÖLNI. MENNYI IDEIG SZÁNDÉKOZIK MARADNI, és SZERVIZKÖNYVEK ÉRKEZÉSI SORRENDBEN 
IGÉNYELHET�K, és TRÁGÁRKODNI ÉS KÁROMKODNI TILOS. És még egy tucat hasonló: bármerre for-
dult is az ember, mindenünnen rávicsorgott egy vagy kett�. Táblabuzi ez a Will Darnell, gondoltam. 

– Húszas kocsiállás! Húszas kocsiállás! – kiabált asztmásan sípoló, ingerült hangján Darnell. – Állj be gyor-
san, és állítsd le, miel�tt megfulladunk! 

A többes számot néhány férfi tette indokolttá: a garázs túlsó végében egy túlméretes kártyaasztalt ültek körül. 
Pókerzseton, kártya, söröspalackok. Undorral vegyes érdekl�déssel szemlélték Arnie büszkeségét. 

Arnie beállt a húszasba, és levette a gyújtást. Kék füst lengett az irdatlan légtérben. 
Darnell most engem vett szemügyre. Vitorlabö fehér inget,. khakis sortot viselt. Tokája hármas ráncot vetett. 
– Idess, fiacskám – szólt rám zihálva -, lesülhetne a b�r a pofádról, hogy áruba bocsátottad ezt a roncsot. 
– Nem én voltam. – Valami abszurd meggondolás arra késztetett, hogy tisztázzam magam ez el�tt a dagadt 

disznó el�tt, mikor pedig a szüleim el�tt sem szoktam menteget�zni. – S�t éppenhogy le akartam beszélni róla. 
– Határozottabban kellett volna. – Odament a kocsijából kifelé kászálódó Arnie-hoz. Mikor becsapta az ajtót, 

finom rozsdapermet szitált le róla. 
Hiába volt asztmás, Darnell kecsesen, szinte n�iesen mozgott, mint az olyanok, akik már régóta túlsúlyosak, és 

még sokévi kövérségnek néznek elébe. Rárivallt Arnie-ra, miel�tt az még megfordulhatott volna. Hiába, gondol-
tam, ez az ember nem hagyja, hogy legy�rje az asztma vagy egyéb küls� körülmény. 

Mint a srácok az iskola dohányzófolyosóján, mint Ralph a Basin Drive-on, vagy mint Buddy Repperton (aki-
r�l, sajna, hamarosan hallani fognak), Darnell is azonnal kiszúrta magának Arnie-t – gy�lölet az els� pillantásra, 
mondhatni. 

– Ide hallgass, kipufogótöml� nélkül eztán egy percet sem járatod itt ezt a trágyadombot, világos? Ha rajtakap-
lak, váglak is ki azonnal, megértetted? 

– Meg. – Arnie kicsinynek, fáradtnak, meggyötörtnek látszott. Ami vad energiák idáig hajszolták, most mind 
elbúcsúztak t�le. Szivszaggató volt újra így látni. – Én, kérem.. 

Darnell azonban nem hagyta szóhoz jutni. – Kipufogótöml�t pedig óránként kett�-ötvenért kaphatsz, 
elöjegyzéses alapon. És mondok én még valamit, most rögtön, barátocskám. Semmi pimaszságot el nem t�rök 
t�letek, kölykekt�l. Ebbe a garázsba, kisfiam, dolgozó emberek járnak, akiknek kenyérkeres� eszközük az autó, és 
nem ilyen rohadt kis gazdag egyetemisták, akik az Orange Belt versenyre készítgetik a kocsijukat. Továbbá ide-
bent tilos a dohányzás. Ha rá akarsz gyújtani egy csikkre, leszel szíves kifáradni a roncstemet�be. 

– Én, kérem, nem doh.. 
Ne vágj a szavamba, kisfiam. Ne vágj a szavamba, és ne okoskodj. – Ott álltak szemt�l szembe; Darnell, na-

gyobb is, kövérebb is lévén, teljesen elnyomta a barátomat. 
Lassacskán újra fölgy�lt a mérgem. Testileg-lelkileg meggyö-törtek érzelmeim, amelyek jojó módra ingadoztak, 

mióta csak megláttuk, hogy az a rohadt kocsi elt�nt LeBay háza elöl. 



 

 

Elnyomott egy osztály ez a fiataloké; egy-két év, és az ember megtanulja, hogyan hunyászkodjon meg, Tamás 
bácsi módjára, az ilyen Will Darnell-féle fiatalsággy�löl�k el�tt. Igenuram, nemuram, rendbenuram, perszeuram. 
Hanem ez a Darnell, ez tényleg undorítóan adja. 

Hirtelen megragadtam a karját. – Uram? 
Hirtelen félfordulattal szembependerült. Rájöttem, minél ellenszenvesebbnek találok egy feln�ttet, annál na-

gyobb valószín�séggel kezdem uramozni. 
– He? 
– Azok az emberek ottan dohányoznak. Szóljon már rájuk. -A pókerasztal körül ül�kre mutattam. Épp akkor 

osztottak.S�r�, kék füst terjengett az asztal fölött. 
Darnell rájuk meredt, aztán vissza rám. Rém, hogy milyen ünnepélyes képet vágott. – Te ki akarod rúgatni a 

haverodat innen, cimbora? 
– Nem – mondtam -, uram. 

– Na azér. Akkor tartsd a pofád. 
Azzal visszafordult Arnie-hoz, és párnás kezét rátette arra a széles, hájas csíp�jére. 
– Megismerem én messzir�l az ilyen tet� fajtát, mint te, cimbora. Vedd úgy, hogy próbaid�n vagy, világos? Ha 

egyszer is rajtakaplak a legcsekélyebb disznóságon, repülsz, cimbora, bármenynyit perkáltál le el�re. 
Vak düh markolászta a gyomromat, és kúszott egyre följebb. Némán könyörögtem Arnie-nak, mondja meg 

ennek a hájas faszkalapnak, mit hova tegyen, aztán mázoljon be neki egyet, de tiszta szívb�l. Persze addigra már 
nyakunkon az egész pókerbanda, és ezt az elb�völ� estét minden valószín�ség szerint a libertyville-i közkórház-
ban fejezzük be, ahol szépen összefoldozzák a fejünket.. de istenemre, szinte azt mondom, megérné. 

Arnie, könyörögtem némán, mondd meg neki, hogy kösse föl magát, és kopjunk le innen. Ne hagyd, hogy ilyen 
szemét módra beszéljen veled, Arnie, szedd össze magad, ne légy már megint vesztes – ha szembe tudtál szegülni 
anyáddal, ezzel a dagadt állattal ne tudnál? Ne hagyd magad, még ez egyszer mutasd meg! 

Arnie csak állt, lehorgasztott fejjel, és végül ennyit motyogott: -Igenuram. – De alig hallhatóan. Mintha csak 
csuklott volna egyet. 

– Mit mondtá'?! 
Föltekintett. Halálosan sápadt volt. A szeme könnyben ázott. Nem bírtam nézni, fájt a látása, elfordultam. A 

kártyások is fölfüggesztették a játszmát, hogy figyelemmel kísérhessék a húszas kocsiállás körüli fejleményeket. 
– Azt mondtam, igenuram – mondta reszketeg hangon Arnie. Mintha valami rettenetes vallomást tett volna. 

Ránéztem újra a kocsira, az 58-as Plymouthra. Nem itt a helye, gondoltam, hanem odakint a roncstelepen, Darnell 
többi pudvás autómaradványa között. Még hevesebben megutáltam, amiért ilyen helyzetekbe kényszerül miatta a 
barátom. 

Na azér. Akkor mars haza, zárva vagyunk. 
Arnie vakon támolygott kifelé. Bele is botlott volna egy halom legyalogolt abroncsba, ha karjánál fogva arrébb 

nem húzom. Darnell visszament a zsugásokhoz, és zihálós hangján mondott valamit ,  ami dörg� hahotára késztet-
te �ket. 

Semmi bajom, Dennis – felelt aggódó kérdésemre Arnie, Összeszorította a fogát, szaporán, görcsösen szedte a 
leveg�t. -Jól vagyok, szállj le rólam, kutya bajom, jól vagyok, hagyj békén. 

Meresztettem a karját. Kifelé mentünkben még utánunk kaja-bált Darnell: – És ezt a tróger haverod be ne hozd 
még egyszer, mer' megnézheted magad! 

Az egyik zsugás még meg is toldotta: – És a napi betev� narkódat hagyd otthon! 
Arnie összehúzta magát. Hiába a barátom, gy�lölöm, mikor így megalázkodik. 
Kimenekültünk a h�vös sötétségbe. A garázskapu zörögve leereszkedett. Hát szóval így jutott el Christine a 

Darnell-garázs-ba Szívderít� história, nem igaz? 
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6) ODAKINT 

Kocsit, benzint szereztem, Most már megcsókolhatjátok a seggem.. 
GLENN FERRY 

Beültünk a kocsimba, és kihajtottam az udvarból. De akkor már valahogy kilenc is elmúlt. Hogy repül az id�, 
mikor az ember jól szórakozik! Az égen �rt állt a félhold. Az meg a Monroeville Mall menti hatalmas parkoló 
narancsszín lámpái elnyomták minden reménycsillag fényét. 

Egy-két utcányit teljes csöndben autóztunk, és akkor Arnie egyszer csak heves zokogásban tört ki. Sejtettem 
én, hogy sírni fog, de hogy ilyen vadul, arra nem számítottam. Meg is rémültem. Gyorsan félrehúzódtam és lefé-
keztem. 

– Arnie.. 



 

 

Aztán ennyiben is hagytam. Ez a srác végig fogja csinálni, az tuti. Keserves és zajos áradatban ontotta a köny-
nyét, nyögdécselve, jajongva, minden szemérem vagy gátlás nélkül – aznapi ön-mérsékletadagját rég fölemésztette 
már. Eleinte természetes reakciónak h i t t em,  magam is s/ívesen b�gtem volna egy sort, de az én fölgyülemlett 
feszültségem a fejembe szállt, és pokoli mód megfájdította. Sajgott az egész fejem, mint egy pudvás zápfog, és még 
a gyomrom is fájdalmasan összefacsarodott. 

Igen, els�re azt hittem, afféle természetes reakció, kifújt a biztonsági szelep, vagy efféle. És talán valóban an-
nak indult. Egy vagy két perc után azonban rájöttem, hogy többr�l van itten szó, valami sokkal mélyebb réteg 
szakadt föl Arnie-ban. És lassacskán szavak formálódtak a szörcsög�s zokogásból, és a szavak lassacskán monda-
tokká álltak össze. 

– Elkapom.. én még.. ezeket! – hüppögte két fájdalmas nyögés között. – Megtáncoltatom én még ezeket a ro-
hadt dögöket, elkapom én még, Dennis, megemlegetik ezek még, fognak még ezek térden csúszni.. CSÚSZNI-
MÁSZNI! 

– Hallgass, Arnie – szóltam rá rémülten. – Elég legyen! 
De nem hallgatott. Öklével döngette a Duster párnázott m�szerfalát. 

– Majd meglátod, hogy elkapom �ket! 
A hold és egy közeli utcalámpa dereng� fényében kísértetiesen elváltozott az arca. Idegen lett mindenestül. El-

csavargott a világegyetemnek egy olyan zugába, ahová a tréfakedvel� Úristen csak az ilyen Arnie-féléket ereszti 
be. Nem ismerem ezt a srácot, gondoltam. Nem is akarom ismerni. Tehetetlenül vártam csak, viszszatér-e az isme-
r�s Arnie. Egy id� után visszatért. 

Hisztérikus szavait újfent elnyelte a könnyáradat. Odalett a gy�lölködés, maradt a bánat, a mélyr�l fakadó ja-
jongó, megrázó zokogás. 

Ültem a kocsim kormányánál, s nem tudtam, mitév� legyek; er�sen elkívánkoztam onnan, bárhová, csak innen 
el, gondoltam, el a Thom McAn cip�boltba, vagy csekket kitölteni egy engedményes áruházba, vagy hasmenéssel 
sorban állni egy automata klo-zett el�tt. El innen, akárhová. Nem ragaszkodnék éppen Monte-Carlóhoz. De mit 
tehettem: ültem csak, és arra gondoltam, bár öregebb tennék már egy kevéssel. Bár mind a ketten öregebbek len-
nénk. 

De persze csak magamat ámítottam: tudtam én, mit kell tennem. Vonakodva és nagyon nem szívesen közelebb 
csusszantam, és átöleltem a vállát. Lázas arca melegét éreztem a mellemen. Vagy öt percig ültünk így, aztán elhaj-
tottam a házuk elé, és k i te t tem.  Utána hazamentem. Err�l, hogy így átöleltem, soha nem beszéltünk azóta sem. 
Senki nem járt az utcán, nem láthattak bennünket a járdaszélen álló kocsiban. Vagy ha mégis, hát bizonyára bu-
zicskáknak néztek. Ültem és szorosan a karomban tarto t tam,  és, igen, szerettem, ahogy csak bírtam, és az járt a 
fejemben, hogy a fenébe lehet, hogy én vagyok Arnie Cunningham egyetlen barátja, mert akkor, pont akkor, el-
hihetik,  fene sem a k a r t  a barátja lenni. 

Ám ott és akkor ötlött az eszembe, de csak úgy ködösen, hogy mostantól talán lesz még egy barátja: Christine. 
Ez a gondolat se volt valami megnyugtató, noha együtt kínlódtuk ki Chris t i n e  j ó v o l t áb ól ezt a tet�hosszú napot. 

Mikor megálltunk a Cunningham-ház el�tt, megkérdeztem: -Jól vagy, öreg? Nem lesz baj? 
– Ne félj, minden oké – felelt vértelen mosollyal, majd szomorúan így folytatta: – Hiába, pajtás, valami más 

jótékonykodási formát kell keressél magadnak. Ajánlhatom a Karitászt, vagy a Rákbetegeket Segít� Társaságot.- 
– Na, menj a francba. 
– Tudod te is, hogy gondolom. 
– Ha azt akartad mondani, hogy egy rakás szerencsétlenség vagy, akkor nem mondtál semmi újat. 
Kigyulladt a kapusátor alatti lámpa, és kiröppent Regina meg Michael, hogy lássák, mi vagyunk-e, vagy a 

rend�rség azzal a hírrel, hogy egy szem fiacskájukat kivasalták az országúton. 
– Arnold, te vagy? – kiáltotta éles hangon Regina. 
– Szívódj föl, Dennis – vigyorgott rám immár természetesebben Arnie. – Nem muszáj ebben a szarban is 
megmártóznod. -Kiszállt a kocsiból, és kötelességtudóan válaszolt: – Szia, papa. Szia, mama. 
– Hol jártál? – támadt rá Michael. – Holtra rémisztetted szegény anyádat. 
Igaza volt Arnie-nak: nem kérek én ebb�l a családi nagyjelenetb�l. Visszanéztem még a tükörb�l, és láttam, 

amint ott áll, magányosan és sebezhet�en, azok ketten meg közrefogják, és terelik befelé a hatvanezer dolláros 
családi fészekbe, hogy odabent aztán rázúdítsák legújabb pedagógiai melléfogásaikat – a Hatékony Szül�képz� 
Kurzus minden rohadt gyümölcsét. Merthogy olyan piszokul racionális szül�k ezek ketten. Arnie nagyrészt nekik 
köszönheti, hogy olyan lett, amilyen, csak hát nekik err�l sincs még csak halvány sejtelmük sem abban a nagy 
kibaszott raciona-lizmusukban. 

Ráhangoltam a kocsirádiót a 104-es URH-ra, ahol ilyenkor a Zenés Hétvégét nyomatják. Bob Seger meg a 
Silver Bullet Band intonálta éppen a „Still the Same" számot: ez annyira kísérteties telitalálat volt, hogy inkább 
tovább csavartam a gombot a Philadelphia meccsére. 

Vesztésre állt a Philly. Nem is baj. Ilyen volt ez az egész mai nap. 

 

 



 

 

7) LIDÉRCES ÁLMOK 

Én men� vagyok, kicsim, Nem kapsz el sosem. Igen, men� vagyok, kicsim, Nem érsz fel velem. 
Na gyere, állj ki velem, Bébi, most figyelem! El�zz meg, kicsim! Vigyázz! Szemedbe verem a 
port! 

BO DIDDLEY 

Mikor hazaértem, a fater meg a húgom a konyhában melaszos kenyeret rágott. Megéheztem a látványtól, és 
akkor jutott eszem-IH\ hogy hiszen nem is vacsoráztam. 

– Hol jártál, Nagyf�nök? – kérdezte Elaine, jószerint föl sem tek in tve  a 16-ból, vagy a Creem-b�l, vagy a 
Tiger Beat-b�l vagy mib�l. Tavaly óta, amióta Bruce Springsteen rajongója lettem, hív Nagyfönöknek, de nem 
rágok be érte, hiába is szeretné. 

Tizennégy éves volt, kilábolóban már a gyerekkorból, úton a klasszikus, magas, sötét hajú, kék szem� ameri-
kai szépségideál felé. Mert azzá lett, mire kiteljesedett, de akkor még, az 1978-as nyár végén csak amolyan tucat-
tizenéveske volt. Kilencéves korá-ban Donnyért és Marie-ért rohadt, tizenegy évesen beleesett John Travoltába (egy-
szer elkövettem azt a hibát, hogy John Revoltát mondtam, de kaptam is érte a pofámra: úgy megkarmolt, hogy kis 
h í ján  össze kellett varrni – meg is érdemeltem, ha belegondolok ). Tizenkett� volt, amikor átnyergelt Shaunra. Az-
tán jött Andy Gibb. Az utóbbi id�kben aztán szikárabbra fordult az ízlése, rábukkant a heavy-metal rockerokra, a 
Deep Purple-re meg egy Styx nevezet� új bandára. 

– Segítettem Arnie-nak födél alá hozni a kocsiját – mondtam, valójában inkább az apámnak. 
– Avval a tet� Arnie-val voltál? – sóhajtotta, és lapozott egyet a képesújságban. 
Hirtelen heves vágy fogott el, hogy kitépjem a kezéb�l a magazint, kettéhasítsam, és darabjait az arcába vág-

jam. Ebb�l értettem meg csak igazán, micsoda feszült napom volt. Elaine nem tartja Arnie-t igazán tet�nek, csak 
épp minden lehet�séget megragad a bosszantásomra. De meglehet, végül is az tett be, hogy a nap folyamán túl 
sokszor tet�zték le barátomat a fülem hallatára. Könnyei ott száradoztak még az ingemen, és hát, igen, egy kissé 
magamat is tet�nek éreztem. 

– No és hogy van a drága. Kiss mostanában, aranyoskám? 
– kérdeztem mézédesen. – Irkálja még a szerelmes leveleket Erik Estradának? „Ó, Erik, rohadok érted, a szív-

verésem is eláll, mikor arra a zsíros, vastag ajkadra gondolok, mely nyámmogva közelít az enyémhez.." 
– Te állat – közölte hideg megvetéssel a húgom. – Baromállat. 

– Egyébhez sem értek, mi? Csak az állatkodáshoz. 
– Ahogy mondod, apuskám. – Fölkapta a képeslapot meg a kenyerét, és átvitorlázott a nappaliba. 
– Össze ne disznózd a padlót, Ellie – figyelmeztette a fater, elrontva némiképp a fenséges kivonulás hatását. 
Belekotortam a h�t�szekrénybe, és kihalásztam egy félig-meddig bukottnak látszó füstölt kolbászt meg a hoz-

zá való paradicsomszószt. Találtam egy fél doboz ömlesztett sajtot is, de az iránt nem tudok igazán lelkesedni, 
mert kisiskolás koromban iszonyú sokat zabáltam bel�le. Gyártottam egy szendvicset, töltöttem egy pohár tejet, 
s�t egy Campbell marhakonzervet is kinyitottam. 

– Na, megvette? – kérdezte a fater. A H&R Blocknál dolgozik, adóügyi tanácsos. És vállal maszekba is 
adószakértést. Fénykorában f�állásos könyvel� volt a legnagyobb Pittsburghi épít�cégnél, de miután szívinfark-
tust kapott, kilépett. Jó fej, igazán. 

– Megvette. 
– Most is olyan pocséknak láttad, mint els�re? 
– Ajjaj, még pocsékabbnak. Anyu merre? 
– Az isiben. 
Összenéztünk, és kis híján elröhögtük magunkat. B�ntudatosan lesütöttük a szemünket, de �szinte szégyenke-

zésünk sem csillapította igazán a röhög�ingert. Anyám negyvenhárom éves, fogászati higiéniai asszisztensn�. So-
káig csak a háztartásban dolgozott, de a fater infarktusa után visszament a szakmájába. 

Négy éve ráeszmélt, hogy írói tehetség szunnyad benne, és írni kezdte virágokról szóló verseit, és elb�völ� 
öregemberekr�l szóló novelláit. Olykor elkapta a realizmus lendülete, és megeresztett egy-egy elbeszélést fiatal 
lányokról, akik kísértést éreznek, hogy „belekóstoljanak", de aztán belátják, sokkal bölcsebb, ha meg�rzik magu-
kat a nászéjszakára. No és a nyáron beiratkozott egy szépírástanfolyamra Horlicksban (ne feledjük: ott tanít 
Michael és Regina), és azóta házi feladatait és dolgozatait egy „Vázlatok szeretetr�l és szépségr�l" cím� füzetbe 
írja. 

Igazuk van, ha most azt mondják magukban: egyáltalán nem olyan mulatságos, ha egy n� amellett, hogy 
pénzt keres, és gyerekeket nevel, megpróbálja kissé kiterjeszteni a szellemi látóhatárát is. Joggal mondhatják, 
hogy a fater meg én szégyellhetnénk magunkat, és disznó férfisoviniszták vagyunk, hogy ilyen gúnyosan röfö-
günk itt a konyhában. Igaz. Nem is vitatom. Csak annyit jegyeznék meg, hogy ha önöknek is olyan gyakran 
tartanának felolvasást a „Vázlatok szeretetr�l és szépségr�l" cím� füzetb�l, mint a faternak és nekem, meg 
persze Elaine-nek, nos, akkor megértenék, miért muszáj néha összekacsintanunk. 

Tény, hogy anyánk pompás anya, és bizonyára pompás felesége a faternak – legalábbis soha nem hallottam 
panaszkodni a férjére, és soha nem maradt ki éjszakára, nem jött haza részegen -, így hát mentségünkre csak any-



 

 

nyit hozhatok föl, hogy soha nem nevetünk a szemébe. Nem sok, tudom, de több a semminél. Meg nem bánta-
nám a világ kincséért sem. 

Szájam elé kaptam a kezem, és visszanyeltem a röhögést. A faternak mintha megakadt volna a torkán a me-
lasz. Hogy mire gondolt, nem tudhattam; nekem az egyik legutóbbi dolgozat járt az eszemben, melynek anyánk 
ezt a címet adta: „Volt-e kutyája Jézusnak?" 

És hát még ez is, ennek a nehéz napnak a végére: sok egy kicsit. 
Kinyitottam a mosogató fölötti konyhaszekrényt, tököltem egy pohár tejet, és mire visszafordultam, már 

apám is összébb szedte magát. Ez aztán rajtam is segített. 
– Elég borús ábrázattal jöttél haza, hallod-e. Csak nincs valami huj Arnie-val? 
– Már mért volna? – mondtam, miközben lábosba öntöttem és a t�zhelyre tettem a levest. – Vett egy trágya au-

tót, az igaz, de amúgy kutya baja. – Igazából persze kutya nagy baja volt, de vannak dolgok, amiket az ember az 
apjának sem mond el, bármilyen derekasan helytáll is az az amerikai faterság dics� frontján. 

– Vannak -jegyezte meg -, akik csak a saját kárukon képesek tanulni. 
– Nohát, Arnie hamarosan tanulni fog, az tuti. Heti húszért bérelt garázst Darnellnél, mert a szülei meg nem 
t�rnék azt a roncsot a házuk el�tt 
– Heti húsz dollár? Garázsért és szerszámhasználatért? 
– Nem. Csak a garázsért. 
– Nahát, ez már rablás. 
– Ugye? – hagytam rá, s nem kerülte el figyelmemet, hogy a fater nem ajánlottá föl, hogy parkoljon tán a mi 
házunk el�tt. 
– Mit szólnál egy römipartihoz? 
– Lehet róla szó – mondtam. 
– Föl a fejjel, Dennis. Az ember igazán nem hibázhat mások helyett. 
– Az már igaz. 
Játszottunk három-négy leosztást, vesztettem is mindannyiszor – mindig megver a fater, hacsak nem túl fáradt, 

vagy be nem kap egy-két pohárkával. Jól van ez így, gondoltam. Legalább többet jelent, mikor mégis én gy�zök. 
Kártyáztunk tehát, és közben befutott anyám, kipirultan, lámpás szemmel, és jóval fiatalabbnak t�nt, mint valójá-
ban volt, túl fiatalnak ahhoz, hogy az anyám legyen; vázlatkönyvét a melléhez szorította. Megcsókolta a fatert, de 
ez nem az a szokásos, odakent puszi Volt, hanem valódi csók, amit�l hirtelen nagyon nem-oda-valónak éreztem 
magam. 
� is kérdez�sködött Arnie-ról meg a kocsijáról; ez lett nálunk az egyik f� beszédtéma azóta, hogy anyai nagy-

bátyám, Sid cs�dbe jutott, és apámtól kért kölcsön. Elismételtem, amit a faternak mondtam. Aztán fölmentem, 
hogy ágyba bújjak, mivel úgy éreztem, mintha anyánknak meg a faternak dolga volna egymással.. noha persze 
ebbe a dologba, megérthetik, olyan haj de mélyen soha nem gondoltam bele. 

Elaine ágyban volt már, és a kései popm�sort hallgatta. Megkértem, kapcsolja le, aludni akarok. Rám Öltötte a 
nyelvét. És ez az, amit nem t�rhetek. Ráugrottam, és addig csiklandoztam, míg nzt nem mondta, rögtön elhányja 
magát. Rajta, csak bátran, feleltem, a te ágyad, és csiklandoztam még egy darabig. Akkor, azután magára öltötte 
azt a bizonyos „légy szíves, most ne ugrass, Dennis, mert rettent�en fontosat akarok kérdezni" – arckifejezést, és 
módfölött ünnepélyesen megkérdezte, igaz-e, hogy a fingot meg lehet gyújtani. Carolyn Shambliss, a barátn�je 
állítja, hogy igen, de hát Carolyn szinte örökké hazudik. 

Megmondtam, kérdezze meg Milton Toddtól, attól a nyiszlett hurutjától. Na, erre aztán már igazán berágott; 
meg akart ütni, és megkérdezte, miért kell nekem mindig ilyen undoknak lennem. Magamba szálltam, és meg-
mondtam, hogy a fingot igenis meg lehet gyújtani, de nem ajánlom, hogy kipróbálja, és aztán megöleltem (amit 
egy ideje csak igen ritkán csinálok: kényelmetlenül érzem magam, mert Elaine-nek ütköznek már kifele a csöcsei; 
zavarba hozott az iménti csiklandozás is, ha tudni akarják), és lefeküdtem. 

Vetk�zés közben még arra gondoltam, végül is nem végz�dött olyan rém rosszul ez a nap. Vannak, végtére, 
emberek körülöt-tem, akik emberi lénynek tartanak, s�t annak tartják Arnie-t is. Holnap  vagy vasárnap át is hí-
vom hozzánk, majd elmarhulunk, vagy megnézzük a tévében a Philly-meccset, esetleg játszunk Valami hülye társas-
játékot, Capitalyt vagy a régi jó verskítalálóst: egyszóval kimászunk ebb�l a hülye lelkiállapotból. 

Azzal a gondolattal feküdtem ágyba, hogy minden rendben, de noha álmos voltam, jó ideig nem tudtam elalud-
ni. Persze, hiszen tudtam, hogy semmi nincs rendben. Megkezd�dött itt valami, és csak a jó ég tudja, hogy fog vég-
z�dni. 

Például az autó. A tizenévesek egyik nagy talánya. Autók mindenütt, és az embernek el�bb-utóbb kezébe ada-
tik egy slussz-kulcs. és az ember beindít egy motort, anélkül, hogy tudná, mi a lene is az, meg hogy mit is kéne 
kezdeni vele. Csak egy-két célzás, amit tudni lehet. És pont ilyen a narkótéma, meg a piatéma, meg a szexitéma, és 
még mi minden – egy nyári munka, amely új érdekl�dést ébreszt,egy utazás, egy iskolai tantárgy. Csupa motor, ha 
úgy tetszik. Az embernek kezébe nyomják a slusszkulcsot, jó esetben a gépkönyvet is, és azt mondják, rajta, indíts, 
majd meglátod, mi lesz, és nemegyszer az lesz, hogy a gép magával ragad egy valóban pompás és tartalmas élet-
be, ám legalább annyiszor esik meg, hogy a pokolba röpít, és otthagy kiomlott belekkel az országút szélén. 

Hja, a motorok. 
A nagy motorok. Például a 382-esek, amikkel ezeket a régi kocsikat szerelték, Például Christine-t. 



 

 

Feküdtem a sötétben, és addig fetrengtem, forgolódtam, amíg hurkába nem gy�r�dött alattam a leped�. 
Christine a neve, azt mondta LeBay. És Arnie megjegyezte és átvette. Kissrác korunkban rolleroztunk, és aztán 
persze bringáztunk – én el is neveztem az enyéimet, de Arnie sosem. A név, mondta, az csak kutyának, macská-
nak, guppinak való. Akkor még így látta. Most bezzeg Christine-nek becézi a Plymouthát, és ami rosszabb, való-
ban n�nem� lénynek tartja, legalábbis úgy beszél róla. 

Nagyon nem tetszett a dolog, csak azt nem tudtam, miért. 
És tessék, még a fater is úgy beszél, mintha Arnie nem egy öreg tragacsot, hanem feleséget vett volna magához. 

Még ilyen hülyeségei. Vagy?.. 
Álj meg. Dennis. Tolass vissza.. Hadd nézzem meg újra. 
Egyszer�, nem? 
Így, ilyen durrbele módra, ami korántsem volt jellemz� Arnie-ra. Éppen hogy mindig is aggályos gyerek volt – 

a sorsa elég fájdalmasan taníthatta meg, mi lesz a magafajtával, ha – ne adj isten! meggondolatlanul belevág va-
lamibe. És íme, Arnie ez egyszer úgy viselkedett, mint aki meglátott egy bomba n�t, rohammal bevette, és hétf� 
reggel macskajajjal és vadi-új feleséggel ébred. 

Akárhonnan nézem is, ez.. ez bizony.. szerelem els� látásra. 
Oda se neki, gondoltam. Majd holnap. Mindent újrakezdünk. ' Holnap majd tisztább fejjel bemérjük a dolgot. 
Így aludtam el nagy nehezen. És álmot láttam. 

Önindító köszörül� krákogása a sötétben. 
Csönd. 
Újra az indító. 
A motor elkapja, kihagy, újra elkapja, beindul. 

Járó motor a sötétben. 
Kigyullad a fényszóró, az országúti fény, régimódi ikerfényszó-rók, sugaruk átszúr, mint bogarat d gombost�. 

Ott álltam LeBay nyitott garázsa el�tt. A garázsban maga 
Christine – egy vadi-új Christine, sehol egy rozsdafolt, sehol egy 

horpadás. A csillogó, makulátlan szélvéd�n, fölül, polarizált kék 
csík. A rádióból Dale Hawkins kemény ritmusú „Susie-Q"-ja áradt 
egy halott korból átnyúló hang, tele hátborzongató vitalitással. 

A motor a magabízó er� szavait dünnyögte az üveggyapot fojtású kipufogón át. Valahogy tudtam, hogy Hurst 
váltó és Feully dob topul benne, és most kapott friss Quaker State olajat: tiszta sárgán csordul, mint a borostyán 
– minden gépek és motorok f� életnedve. 

Hitelen m�ködni kezd az ablaktörl�, s ez fura, hiszen senki nem ül a kormánynál, a kocsi üres. 
Gyerünk, szépfiú. Csavarogjunk egyet. Mi lesz már! 
Megrázom a fejem. Nem akarok beszállni. Be vagyok tojva. Nem akarok autókázni. A motor hirtelen föltúrázik, 

elhalkul, föltúrázik, elhalkul: éhes, rémít� hang, és valahányszor felb�g, Christine mint-ha el�rébb rukkolna egy 
csöppet, mint egy gonosz kutya, gyönge pórázon.. én pedig mozdulnék, mennék.. de a lábam bele van ragadva a 
repedezett aszfaltba. Utolsó figyelmeztetés, szépfiú. 

miel�tt válaszolhatnék, vagy akár kigondolhatnám, mit vála-szoljak, nagyot sikolt a túlpörg� hátsó kerék, és 
Christine rám veti magát, h�t�rácsa krómozott fogú, nagyra tátott száj, a fényszórója dühödt lángot lövell.. 

Éjjel kett�kor riadtam a tulajdon sikoltásomra; a hallból át-hangzó meztelen lábdobogás csak még jobban meg-
rémített. A kezem tele meggy�rt leped�vel. Most látom csak, hogy a leped�m gy�rt kupacban az ágy közepén. A 
testem egy mer� verejtéklucsok 

– Mi történt?! – kiáltja a hallból Ellie, nem kevésbé rémülten. 

Fejem fölött lámpa gyullad, és ott áll anyám kurta hálóingben, amely többet mutat meg a húsából, mint ameny-
nyit látnom illenék, és mögötte a fater, aki szemlátomást ádámkosztümre rántotta föl a köpenyét. 

– Kis szívem, mi baj? – kérdi anyám. A szeme tágra nyílt a rémülett�l. Nem is tudom, mikor hívott utoljára 
kisszívemnek. Tizennégy éves koromban? Tizenkett�? Tíz? Nem tudom, régen. 

– Dennis – szól apám is. 
– Kettejük között, kissé hátrébb, Elaine, vacogva. 
– Feküdjetek le egész nyugodtan – mondtam. – Hülyét álmodtam. Semmi baj. 

– Hijnye – álmélkodik tiszteletteljesen Elaine; megrendítette a renkívüli helyzet és id�pont. – Valami tökre hor-
rorosat sikerült álmodnod? 
– Bezony. Azt álmodtam, hogy feleségül mentél Milton Dodd-hoz; és hozzám költöztetek. 
– Ne bosszantsd a húgodat, Dennis – korholt anyám. – Mit álmodtál, halljuk. 
– Nem emlékszem. 
Hirtelen ráébredtem, hogy az ágynem� szanaszéjjel, és hogy kikandikál a pöcsöm sz�re. Kapkodva elrendez-

tem magam, miközben b�ntudatos agyamon maszturbáció, éjszakai magömlés és egyebek villantak át. Teljes za-
var. Az els� egy-két pillanatban azt se tudtam, fiú vagyok-e vagy lány – csak a felém rugaszkodó bestia képe a 



 

 

sötétben, amint minden gázfröccsel közelebb kúszik, megtorpan, még közelebb kerül, a motorháztet� remeg, a h�-
t�rács rám vicsorog.. 

Utolsó figyelmeztetés, szépfiú. 
És akkor az anyám keze, h�vösen, szárazon a homlokomon, lázkeres�ben. 
– Semmi baj, anyu. Semmi. Egy kis lidércálom. 

– De hát nem emlékszel.. ? 
– Nem. Kiröppent a fejemb�l. 
– Úgy, de úgy megijedtem – mondta, és akkor reszketegen elkacagta magát. – Nem ismeri az igazi ijedelmet, 
aki nem riadt föl még éjjel a gyermeke sikítására. 
– Uhh, borzasztó, ne is mondd! – tiltakozott Elaine. 
– Mars az ágyba, csöppség – legyintette meg az ülepét apám. Elaine engedelmeskedett, de nem valami boldo-

gan. Túl lévén 
a maga ijedelmén, biztosan azt remélte, láthat t�lem egy kis hisztit. Jó kis szenzációt kelthetett volna véle más-

nap, ha elmeséli. 
– Dennis, kis szívem, nem lesz baj? – kérdezte anyám. 
Megint az a szó – eszembe juttatta fölhorzsolt térdemet, mikor kibuktam a kis piros szekeremb�l; az anyám 

arcát, mikor ágyacskám fölé hajol gyerekbetegségeim során át – mumpsz, bárányhiml�, skarlát. És hülye módon 
b�ghetnékem támadt. Pedig már kilenc hüvelykkel magasabb és hetven fonttal nehezebb vagyok nála. 

– Nem hát – mondtam. 
– Na jó. Hagyd égve a villanyt. Az segít. 
Váltott még egy kétked� pillantást apámmal, és kiment. Én k�/ben azon t�n�dtem, vajon volt-e valaha is li-

dérces álma. Ritkán jut eszébe ilyesmi az embernek. Nos, ha vannak is rémálmai, bizonyos, hogy nem kerülnek a 
„Vázlatok szeretetr�l és szépségr�l" lapjaira. 

Apám leült az ágyam szélére. – Tényleg nem emlékszel, mit álmodtál? 
Megráztam a fejem. – Kutya rossz lehetett, ha ekkorát kellett kiáltanod, Dennis. A szeme rajtam; némán für-

készte, nincs-e valami, amit meg kell tudnia. 
Kis híján elmondtam neki – a kocsit.Arnie kurva kocsiját, a Nagy rozsdát, ezt a húszesztend�s, randa, kiba-

szott csoroszlyát. Kis híján kipakoltam. De akkor valahogy elszorult a torkom, mintha ugyan elárulnám a baráto-
mat, ha elmondanám a dolgot. Hárulnám a szegény jó Arnie-t, akit úgyis épp eléggé sújt az a tréfás kedv� Úris-
ten. 

Nos, jó – mondta, és arcon csókolt. Éreztem szúrós kis borostáit, amelyek csak éjjel jönnek el�, éreztem a ve-
rejtéke szagát és a szeretetét. Jó er�sen megöleltem, visszaölelt. 

Aztán csak feküdtem, és égettem az olvasólámpát, és nem mertem elaludni. Fölkeltem, fogtam egy könyvet, 
visszafeküdtem vele. és tudtam, hogy odalent ébren fekszenek a szüleim is, azt latolgatva, nem gabalyodtam-e 
bele valami szörny�ségbe, vagy hogy másnak nem okoztam-e valami kellemetlenséget, például a szurkolókórus 
vezet�jének, azzal a fantasztikus testével. 

Láttam, úgysem lesz ebb�l alvás. Olvasok hát reggelig, és majd holnap délután szundítok egy keveset, a 
meccsközvetítés unalmasabb részeiben. Ezen elmélkedve, mély álomba zuhantam, és arra ébredtem, hogy reggel 
van, és a könyv, csukva, ott hever a padlón. 

8) AZ ELS� VÁLTOZÁSOK 

Ha egyszer pénzem lesz, én megmondom, mit teszek, 
Megyek és egy, talán két 
Mercuryt veszek, Veszek magamnak egy Mercuryt, És abban cirkálok föl-le itt. 

THE STEVE MILLER BAND 

Számítottam rá, hogy – szombat lévén – Arnie majd csak jelentkezik, ezért a ház körül tettem-vettem, lenyír-
tam a gyepet, rendet raktam a garázsban, még le is mostam mind a három autót. Anyám elh�lve nézte szorgosko-
dásom, és aztán, az ebédl�-asztalnál, hot dogok és zöld saláták fölött, kinyilvánította óhaját, bár gyakrabban tá-
madnának rémálmaim. 

Nem akartam rátelefonálni Arnie-ra, tekintve az utóbbi id�kben történteket, de mikor a tévében már a 
meccsel�zetest nyomták, marokra fogtam a bátorságom, és föltárcsáztam Arnie-ékat,, Regina jelentkezett, és noha 
ügyesen tette, mintha mi sem történt volna, én bizony valami új kelet� h�vösséget éreztem a hangjában. El is 
szomorodtam. Egyetlen fiacskáját elcsábította egy Christine nev� trottyos-vén kurva, és nyilván Dennis, a legjobb 
cimborája volt a kerít�. Arnie nincs otthon, mondta. Reggel kilenc óta a Darnell-garázsban van. 

- Ajaj – mondtam bárgyún. – Nem tudtam. – Éreztem, úgy hangzik, mint egy emeletes hazugság. S�t én ma-
gam is annak éreztem. 



 

 

- Nem? – hallottam újfajta h�vös hangján Reginát. – Visz-hall, Dennis. 

Megsüketült kezemben a kagyló. Néztem egy darabig, aztán letettem. 
Apám ott trónolt a tévé el�tt abban az észveszejt� bordó bermudájában, a lábán Krisztus-saru, egy hatos pakli 

Stroh sör a keze ügyében a h�t�ben. Jó napot fogott ki a Philly, úgy leiskolázta azt a nagypofájú Atlantát, hogy 
öröm volt nézni. Anyám látogatóban volt egy osztálytársánál (ahol, gondolom, fölolvassák a verseiket meg a 
karcolataikat, és marhául föllelkesítik egymást). Elaine is átment Della nev� barátn�jéhez. Csönd uralkodott a 
házunk táján: a nap fogócskát játszott pár jámbor, fehér felh�vel. Apám sörrel kínált – ilyet csak kivételesen en-
gedékeny hangulatában tesz. 

Valahogy mégis döglött volt ez a szombat. Egyre Arnie-ra kellett gondolnom, aki, lám, nem nézi a meccset, 
nem sütteti magát a napocskával, de még csak a pázsitot sem nyírja a házuk körül, hanem ott sertepertél abban az 
olajb�zös hodályban, és becézgeti azt a rozsdás, néma kasznit, miközben körülöttük férfiak ordítoznak, és csörren 
a szerszám a betonpadlaton, és gépfegyver-szólókat vágnak ki a rossz csavarokat lazító préslégszerszámok. Will 
Darnell ott szuszogtatja az asztmáját. Hijnye, a nemjóját, csak nem lettem féltékeny? Mikor a Phillynek bejött a 
hetedik stikli is, fölálltam és elfelé indultam. 

Hová? – kérdezte apám. Hát ez az. Hová. Oda? Hogy ott kotoljak körülötte, és nézzem, hogyan cseszegeti Will 
Darnell? Kell nekem ez a nyomorúság? Francba vele. Arnie se csecsem� már. 

Sehová – mondtam. Találtam egy Twinkie-t, gondosan elrekkentve a kenyérdoboz leghátuljába: elemeltem 
némi gyászos elégtétellel, tudva, milyen pipa lesz Elaine, ha majd kisurran a Szombat esti él� közvetítés egyik 
reklámszünetében, és nem találja. Nem megyek sehová. 

Visszaódalogtam a nappaliba, leültem, kihízelegtem még egy sört, és megettem Elaine Twínkie-jet, de még a 
kartont is lenyalogattam, amin rajta volt. Végignéztük, hogyan dönti romba a Philly az Atlantát („Ezeket jól 
kicsinyáták, Denny – hallom öt éve halott nagyapám öregemberhangját. – Ezeket aztán becsülettel megnyuvasztot-
ták"), és nem gondoltam Arnie Cunninghamre. Vagy szinte alig. 

Másnap délután aztán megjelent azon az özönvíz el�tti háromsebességes bringáján. Elaine meg én éppen 
kroketteztünk a ház mögötti gyepen. Elaine egyfolytában azzal vádolt, hogy csalok. Rajta volt a hoppáré. Mindig 
ilyen „szeszélyes", ha megjön a „hószáma. Módfölött büszke, hogy van neki ilyenje. Már tizennégy hónapja, 
rendszeresen. 

– Helló – köszönt ránk Arnie, megkerülve a ház sarkát.– Ha jól látnak szemeim, ez itten a Fekete Lagúna 
Szörnye meg a Frankenstein Menyasszonya.. vagy ha nem, hát Dennis és Ellie. 
– Ne habogj, apafej, hanem fogj te is egy üt�t, aztán suhi! 
– Nekem ebb�l elég! – dobta le üt�jét Elaine. – Arnie még nálad is nagyobb csaló. Jaj, ti férfiak! 
Hangosan elvonult; Arnie mókás megrendüléssel így szólt: – Dennis, ez a lány életében el�ször hívott férfi-

nak! 
Térdre hullott, ájult imádat ült ki arcára. Elnevettem magam. Arnie akkor nevettetett meg, amikor csak kedve 

szottyant. Többek között ezért szerettem annyira. Nem beszélve arról, hogy ez az egész egy nagy titok volt. Sze-
rintem rajtam kívül észre sem vette senki, milyen speciális humora van. Hallottam egyszer égy milliomosról, aki 
egy lopott Rembrandtot rejtegetett a pincéjében. Persze a világon senki más nem láthatta; én azonban megértem 
a pasast. Nem azt akarom mondani, hogy Arnie Rembrandt lett volna, vagy valami világ-nagy humorista, hanem 
csak azt, hogy pompás dolog, ha az ember valami olyan jónak van a birtokában, ami egyúttal titok is. 

Elmarhultunk egy ideig a krokettpályán, nem is játszottunk rendesen, csak jól elpüföltük egymás labdáit. 
Végül az egyik átszállt a sövényen, és Blackfordék kertjében landolt. Átmásztam, visszahoztam, de közben el-
múlt a játszhatnékom. Leültünk a kerti székekbe. Nem sokkal kés�bb el�óvakodott a veranda alól Nyervák Jay 
Hawkins, a macskánk, Beefheart Kapitány örököse; talán annak reményében, hogy elkaphat, és szép lassan, go-
noszul meggyilkolhat egy elbitangolt mókust vagy ilyesmit. Borostyán-sárga szeme meg-megvillant a délutáni 
fényben, amely már elég hosszú árnyakat vetett. 

– Azt reméltem, átjössz tegnap megnézni a meccset – szóltam. Jó kis meccs volt. 
– Darnellnél voltam – felelte. – Rádión azért én is hallgattam. Három oktávval magasabb hangra váltott, és 

remekül utánozta a nagyfater hanglejtését: – Ezeket aztán becsülettel megnyuvasztották, Denny! 
Nevetve bólogattam. Volt valami aznap ebben a fiúban – talán csak a fények tették, amelyek, bármennyire ra-

gyogtak, mégis borongósnak és sápatagnak t�ntek -, egyszóval, valahogy másmilyennek láttam. El�ször is, fá-
radtnak látszott, a szeme karikás volt, az arcb�re viszont jobb, mint a sokévi átlag. Munka közben, az építkezésen 
rengeteg kólát ivott, pedig tudta, hogy árt neki, de bizony csak megadta magát a kísértésnek. Arcb�rgondjai ciklu-
sosan változtak, s mint a legtöbb kamasznál, nála is a kedélyével függtek össze – csak éppen az � ciklusai a rossz 
és a még rosszabb között ingadoztak. De lehet, hogy csak a megvilágítás tette. 

– Mit végeztél? – kérdeztem. 
– Nem sokat. Olajat cseréltem. Megvizsgáltam a motortömböt. Nincs rajta repedés, Dennis, hálistennek. 

LeBay, vagy kicsoda, elfelejtette meghúzni az olajleereszt� dugót. A régi olaj nagy része el is szivárgott szépen. 
Jó, hogy péntek este be nem sült egy-két dugattyúm. 

– Hogyan tudtad emel�re állítani a kocsit? Tudtommal az emel�igényt el� kell jegyeztetni. 



 

 

Kifordította a fejét. – Avval nem volt gond – mondta kényszeredetten. – Tettem pár kisebb szívességet Mr. 
Darnellnek. 

Már nyitottam a szájam, hogy megérdekl�djem, ugyan miféle szívességeket tett, de úgy döntöttem, jobb, ha 
nem tudom. Talán csak annyi az egész, hogy elszalajtották a Schirmer-bisztróba egy kis kávéért, ezért-azért a 
törzsvendégeknek, vagy rámoltattak vele eladásra szánt használt alkatrészeket; mindenesetre, gondoltam, semmi 
kedvem belekeveredni Arnie és Christine dolgaiba, s ezért inkább arra sem vagyok kíváncsi, hogyan boldogul 
Arnie (vagy hogyan nem boldogul) a Darnell-garázsban. 
 

És még valami: az a gondolat motoszkált bennem, hogy járja csak Arnie a maga választotta utat. Ezt akkor 
még nem tudtam (vagy nem akartam) világosan megfogalmazni. Mai fejjel azt mondanám, olyan ez, mint mikor 
látja az ember, hogy a barátja beleszeret egy kikent-kifent, megjátszós némberbe: az ember persze rühelli a ném-
bert, és az esetek kilencvenkilenc százalékában a némber viszont, így aztán az ember szép csöndben búcsút mond 
a barátságnak. Szóval egy ilyen kapcsolatnál az ember ejti a barátját.. vagy éppen a barátja ejti �t, s a némber 
rendszerint lelkesen helyesli. 

- Menjünk moziba – javasolta türelmetlenül Arnie. 
- Mit adnak? 
- A State Twinben egy tökös kis kung-fu filmet. Hogy is megy az, hiii-jááá! – rikkantotta el magát váratlanul, 

goromba karaterúgást mímelve Nyervák Jay Hawkins felé, aki komolyra vette, és fejvesztetten menekült. 
- Elég jól hangzik. Bruce Lee? 
- Nem, egy másik ürge. 
- Mi a címe? 
– Mit tudom én? Dinamitököl. Halálos Csapás. Vagy a Harag Pöcse. Nem tudom, na. Szóval megyünk? Aztán 

elmeséljük Ellie-nek a keményebb részleteket, hadd rókázzon egy jót szegényke. 
- Rendicsek – mondtam. – Ha egy dolcsiért beengednek. 
- Persze hogy be. Délután háromig olcsó. 
- Na, akkor t�z. 
És mentünk. Chuck Norris-film volt, nem is rossz a maga nemében. Hétf�n pedig építettük tovább az állam-

közi sztrádát. El is felejtkeztem az álmomról. Lassacskán megszoktam, hogy kevesebbet látom Arnie-t; ez megint 
csak olyan, mint mikor megházasodik egy srác, az is így t�nik ki a képb�l. Meg aztán épp akkortájt fordult heve-
sebbre az én ügyem is a csajommal. Olyannyira hevesre fordult, hogy mire hazakísértem az autós moziból, ne-
megyszer járni is alig tudtam, úgy sajgott a tököm. 

Arnie ezenközben legtöbb estéjét Darnellnél töltötte. 
 
9) BUDDY REPPERTON 

S tudom, az ár nem számít, hisz olyan jó, Úúúúúh, az a dupla kipufogó.. Felüvölt t�le a szerkezet. 
Úgy jár a csajom, mint egy Cadillac. 

MOON MARTIN 

A szünidei utolsó teljes munkahetünk a Munkaünnep el�tti hétre esett. Megálltam Arnie-ék háza el�tt, ahogy 
szoktam munkába menet, s mikor megjelent, fél szemén csúf kék-zöld monokli, az arcán pedig hosszú karmolás 
virított. Mi történt, az istenért? 

Nincs kedvem beszélni róla – közölte komoran. – A szüleimnek annyit kellett magyaráznom, hogy a végére 
egész berekedtem. W/sonkás zacskóját a hátsó ülésre lökte, és egész úton ki se nyitotta a száját. A többiek persze 
zrikálták a monokli miatt, de Arnie csak a vállát vonogatta. 

Így aztán hazafelé menet sem er�ltettem a dolgot: bekapcsoltam a rádiót, és kussoltam. Talán meg se tudom 
soha, mi történt Arnie-val, ha egy Gino nev� dagadt ír digó el nem szedi a pénzem, épp mikor le akartam térni a F� 
utcáról. 

Gino akkoriban folyton elszedte a pénzem – el tudta szedni még a zárt ablakú kocsiajtón keresztül is. A F� utca 
és a Basin Drive sarkán állt Gino Itáliai Pizzabárja, és valahányszor megláttam a fényreklámját a leveg�ben repü-
l� pizzával, pont helyett lóherével az i hetükön, máris kezdetét vette az útonállás. (Éjjel persze villogott a felirat: 
ugye milyen prózai tud lenni olykor az ember?) Ma este anyám amúgy is az iskolában van, s ez készételvacsorát 
jelent. aminek valahogy nem tudtam igazán örülni. Nem vagyunk valami nagy szakácsok, sem apám, sem én, 
Ellie pedig talán még a vizet is odaégetné, amilyen suta. 

– Kapjunk be egy pizzát! -javasoltam, s már kanyarodtam is be a Gino parkolójába. – Na, mit szólsz? Egy 
olyan jó zsirosat. Egy olyan hónaljszagút. 

– Jézus, Denny, ez azért kemény volt. Szóval olyan frissen mosott hónaljszagút. 
Elég csehül állok – mondta fásultan. 
– Rá se ránts, vendégem vagy. Fel�lem eheted azt az iszonyú kaviárost is. Na? 
– Dennis, én nem is tudom. 
– És hozzá egy Pepsit. 



 

 

– Árt az arcb�römnek, hisz tudod. 
– Tudom, tudom. Egy bázi nagy Nagypepsi, Arnie. Aznap el�ször fénylett föl a szürke szeme. – Egy 

Nagypepsi, te jóisten. De rohadt vagy, Denny. 
– S�t, ihatsz kett�t, ha szomjas vagy – ragoztam rá. Gonoszkodtam, persze. Mintha csokoládéval kínálgatnék 

egy cirkuszian kövér n�t. 
– Kett�t! – markolta meg a vállamat. – Két Pepsit, Dennis! -Fészkel�dni kezdett az ülésen, a torkához kapko-

dott, és ordított:– Kett�t! Gyorsan! Kett�t! Gyorsan! 
Annyira röhögtem, hogy majdnem nekihajtottam a salakbeton falnak. Mikor kiszálltunk, azt gondoltam, miért 

is ne küldhetnénk le egy pofa kólát? Bizonyos, hogy Arnie jó ideje megtartóztatta magát t�le. A két hete megfi-
gyelt javulást most még nyilvánvalóbbnak láttam. Nem mintha nem lett volna most is épp elég rücske, de sokkal 
kevesebb volt a szivárgós – már elnézést -, mint régebben. És egyébiránt is el�nyére változott. Az útépít�kkel 
eltöltött nyár barnára cserzette és igencsak meger�sítette. Egyszóval úgy gondoltam, megérdemli azt a Pepsit. 
Gy�ztest zsákmány illet. 

A Gino Pizzabárt egy Pat Donahue nev� virtigli olasz vezeti. A pénztárgépén öntapadós matrica ÍR MAFFIA 
fölirattal. Szent Patrick napján zöld sört üt csapra (március 17-én zsúfolásig tömve a helyiség, és a zenegép egy-
folytában Rosemary Clooneyt forgatja; „Mosolygó ír szempár"), és fekete keménykalapot visel, jól a tarkójára 
tolva. 

A zenegép egy muzeális érték� wurlitzer a negyvenes évekb�l, és nem csupán Rosemary Clooney, de a többi 
lemeze is történelem el�tti korokból való. Ama ritka alkalmakkor, amikor füvet szívok, mindig a Gino-bárról 
fantáziálok – besétálok, ugye, rendelek három élesre töltött pizzát, egy bázi nagy Pepsit és hatot-hetet Pat 
Donahue mesés házi süteményéb�l. És akkor elképzelem, hogy csak ücsörgök és két pofára zabálok, és a 
zenekaszniból megállás nélkül áradnak a Beach Boys meg a Rolling Stones számai. 

Bementünk, rendeltünk, leültünk, és néztük, hogyan hajigálja föl és kapja el a három pizzasüt� mester a tész-
tát. És közben azok a bunkó olasz szövegek, hogyaszondja, „láttalak az este a Shri-nerben táncolni, Howie; 
mondd csak, ki volt az a rossz kurva ott a bátyáddal?" „A bátyámmal? Az a szakadt kurva? Hát a hú-gocskád!" 

Hja, az Óvilág zamata, ugyebár. 
Jöttek-mentek az emberek, köztük sok srác az iskolából. Nemsokára újra látom �ket az iskolafolyosón, gondol-

tam, és fölsajgott bennem az a bizonyos heves nosztalgia meg a nagy drukkok el�érzete. Hallani véltem az iskola-
cseng�t, de mintha vészcseng� szólna: Hát itt vagyunk, Dennis, de immár utoljára, ha ennek az évnek is vége, meg 
kell tanulnod feln�ttként élni. Hallottam az öltöz�szekrények ajtajának nyikordulását és a rögbijátékosok ütései-
nek pufogását a b�rzsákokon, hallani véltem Marty Bellerman diadalmas rikácsolását: „A seggem meg a fejed, 
Pedersen! A seggem, meg a fejed! Olyan tök egyformák, mint két záptojás!" A krétapor száraz illata a matekte-
remben. Az írógépkattogás az emeleti nagy gépírásoktató teremb�l. Mr. Meecham, az igazgató, amint tanítás vé-
geztével azon a száraz, fontoskodó hangján fölolvassa a közleményeket. Szép id�ben tízórai a nyitott tribünön. A 
riadtan és gyámoltalanul ácsorgó „szecskák". És akkor, légvégül, az ember végigmenetel a járóközön abban a hü-
lye bordó fürd�köpenyben, és ennyi. Vége a középiskolának. Rászabadítják az embert a mit sem sejt� világra. 

– Ismered Buddy Reppertont, Dennis? – zökkentett ki révülelemb�l Arnie hangja. Megjött közben a pizzánk 
is. 

– Buddy kicsodát? Reppertont. 
Ismer�snek t�nt a név. Pizzafalás közben ismer�s arcot próbáltam keresni hozzá. Egy id� után be is ugrott. Volt 

vele egy kis afférom, még gyámoltalan szecska koromban. S�t, éppenséggel a szecskabálon. A zenekar pihen�t tar-
tott, én beálltam az üdít�t vásárolók sorába, ez a Repperton pedig lökött egy jót rajtam, és közölte, hogy a szecskák 
csak várjanak, míg a fels�bb osztályosok isznak. Repperton másodikos volt, nagy, tohonya, ellenszenves figura. 
Álla el�reugró, zsíros haja csimbókokban lógott, közel ül�, apró szeme rosszindulatúan villogott. Nem volt még 
csak buta sem az a szempár, kellemetlen intelligenciáról árulkodott. Azok közül a srácok közül való volt, akik a 
dohányzófolyosó uraiként töltik el középiskolás napjaikat. 

Kifejtettem azt az eretnekségszámba men� ellenvéleményemet, hogy sorbaállásnál semmi jelent�sége annak, ki 
hányadikba jár. Repperton erre fölszólított, menjek ki vele. Akkor már fölbomlott a sor, és a srácok balhéra éhe-
sen, de azért el�vigyázatosan körbe álltak minket. Ám akkor odatévedt egy rendez�, és véget vetett az ügynek. 
Repperton kilátásba helyezett egy nagy ruhát, de mindmáig adós maradt vele. Nos, ennyi közöm volt ehhez a 
sráchoz, s ezenkívül csak annyi, hogy szerepelt olykor a neve a büntetettek listáján, amelyet minden nap végén 
közreadtak. Úgy t�nik így visszatekint�ben, hogy elég sokszor kapott iskolai halasztást, és bizonyos, hogy ilyen-
kor nem a Keresztyén Ifjúsági Egyletben töltötte a drága idejét. 

Elmeséltem Arnie-nak megismerkedésünk történetét. Savanyú arccal bólogatott. Megérintette húzódását, 
amely id�közben beteges citromsárga színt öltött. – � volt az – mondta. 

– � vágott így pofán? 
– Ühüm. 
Elmesélte, hogy az autószerel� szakkörb�l ismeri Reppertont. Arnie zaklatott és boldogtalan középiskolai 

pályafutásának az volt tán a legerotikusabb ellentmondása, hogy hajlamai és érdekl�dése olyan emberek közé 
vitték, akik szent kötelességüknek érezték, hogy agyonszekálják a világ összes Arnie Cunninghamjeit. 



 

 

Mikor másodéves lett, és fölvette a Motor szerkezettani alapismeretek cím� tárgyat, amelyet a régi jó id�k-
ben, mikor az iskola nem kapott még ennyi pénzt a szövetségi kormánytól a szakmai oktatásra, csak Autószere-
lésnek hívtak, egy Roger Gilman nev� srác szabályszer�en szarrá verte. Tudom, tudom, ordenáré kifejezés, de 
mit tegyek, ezt finomabban csak a pontosság rovására lehetne kifejezni. Szegény Arnie akkora ruhát kapott, 
hogy pár napra otthon kellett maradnia, Gilmant pedig egyhetes vakációra küldte az igazgatóság. Gilman jelen-
leg börtönben ül emberrablásért. No és ez a Buddy Repperton is Gilman köréhez tartozott, és megörökölte 
Gilmant�l a bandavezéri méltóságot. 

Arnie számára a m�helygyakorlat olyan volt, mintha egy demilitarizált zónába lépne. Aztán, ha túlélte a hete-
dik órát is, hóna alatt sakktáblával és bábukkal, átszaladt az iskola másik végébe, a sakkszakkör foglalkozására 
vagy versenyére. 

Tavaly magam is elmentem a Squirrel Hill-i városi sakktornára, és ott láttam csak igazán, mennyire kétlaki 
vagy skizoid a barátom középiskolás léte. Ott ült, s komoly képpel a tábla fölé görbedt abban a dús szövedék� 
csöndben, mely az ilyen helyeken általános, s egy hosszú, gondolatterhes csöndszakasz végén megfogta és arrébb 
tette az egyik bástyát; körme alá és b�rébe úgy beette magát az olajsár, hogy vimmel se lehetett kisikálni. 

No persze, a m�helyben se mindenki �t pisztergálta, voltak ott is jóérzés� srácok, de azok többnyire vagy szo-
ros haveri körökbe tartoztak, vagy az �zött vadak közé. A klikktagok többnyire Libertyville szegényebb negyede-
ib�l verbuválódtak (és nekem ne mondja senki, hogy a középiskolai tanulókon nem látszik meg, hogy a város me-
lyik részéb�l valók. Meglátszik az), csupa nagyon komoly és nagyon csöndes srác, az ember könnyen ostobának 
nézhette volna �ket. Többségük az 1968-as év jegyeit viselte még magán, hosszú hajuk bef�ttesgumival lófarok-
ba fogva, farmernadrágjuk, mintás pólóingük is a régi módi szerint való, de 1978-ban ezek a srácok már nem akar-
ták megbuktatni a kormányt: föl akartak n�ni, és derék Mr. Goodwrehchekké akartak mind válni. 

És a m�helygyakorlat az utolsó mentsvára a cs�dtömegeknek meg a notórius bugyutáknak, akik nem „látogat-
ják" az iskolát,  hanem inkább börtönüknek érzik. Most, hogy Arnie fölhozta Repperton nevét, egész sereg srác 
jutott eszembe, akik mind körülötte keringtek, mint bolygók a nap körül. Többségük már húszéves is elmúlt, s még 
mindig a középiskolával küszködött ,  Don Vandenberg, Sandy Galton, Potya Welch. Potyát igazából Peternek 
hívták, és csak azért kapta a Potya nevet, mert ott volt minden Pittsburghi rockkoncerten, de csak kint, hogy megspó-
rolja a beugrót. 

Buddy Repperton szert tett egy kétéves kék Camaróra, amely vetett vagy két-három bukfencet a 46-os úton, 
nem messze a Squantic Hill State Parktól – a fülest Darnell egyik pókerpartnerét�l kapta, Arnie szerint legalábbis, 
A motornak kutya baja, mondta Arnie, de a karosszériát eléggé megviselte a tornamutatvány. Repperton a roncsot 
bevitte a Darnell-garázsba; Christine akkor már vagy egy hete ott volt, bár az is igaz, hogy Buddy régebben is so-
kat lógott olt Darnellnél. Könnyedén hozzájutott bármikor a kurrens szerszámokhoz, amelyekért közönséges ha-
landóknak sorba kellett állniok. 

És hamarosan szekálni kezdte Arnie-t. A kólaautomatához vagy a mosdóhoz menet „véletlenül" fölrúgta Arnie 
dugókulcskészletét. Ha Arnie-nak ott g�zölgött egy pohár kávéja a polcon, Repperton addig ügyeskedett, míg le 
nem verte a könyökével. És akkor, azzal a széles, szarrágó vigyorával, mint Steve Martín, elb�dült: „Jaj, ezerrrrr 
boccccs!" Darnell pedig ráripakodott Arnie-ra, szedje össze a szerszámokat, miel�tt belegurulnak a csatornába. 

Nem kellett sok id�, és Repperton már nagy kitér�ket tett, hogy elhaladóban jól hátba vághassa Arnie-t, és 
rárivallhasson: „Hát hogy vagy, pinafej� barátom?" 

Arnie az olyan ember sztoicizmusával t�rte a zrikálást, mint akinek mindez nem újság. Valószín�leg két 
dologban reménykedett: hogy egyszer csak beáll állandó szintre a cukkolás, és nem fokozódik, illetve hogy 
Buddy Repperton el�bb-utóbb új áldozatot szemel ki magának. Volt egy harmadik lehet�ség is, de az túl szép 
volt ahhoz, hogy valóra váljék: Buddy elkövet valami emeletes gazságot, és akkor elt�nik a süllyeszt�ben, 
mint régi cimborája, Roger Gilman. 

Szombat délután aztán odáig fajultak a dolgok, hogy kenyértörésre került sor kettejük között. Arnie a ko-
csiját zsírozta, mivel az ezeregy fontosabb javításhoz, ami oly rettent�en ráfért volna Christine-re, egyel�re 
nem volt pénze. Odaténfergett Repperton, vidáman fütyörészve, kólával és zacskós földimogyoróval az 
egyik, szerel�vassal a másik kezében, és elhaladtában meglendítette a vasat, és betörte Christine fényszóró-
jának üvegét. – Ripityára törte – közölte Arnie, pizzáját rágva. 

– Ajaj, né csak micsinátam – sopánkodott Buddy Repperton mókás-tragikus képpel. – Jaj, ezerrr bocccs! 
A folytatás már benne szorult. A Christine-t ért támadás kiváltotta azt a hatást, amit az Arnie elleni támadások 

nem: a fiúban fölhorgadt a bosszúvágy. Ökölbe szorított kézzel kerülte meg a Plymouthot, és vakon odavágott. 
Könyvben vagy a moziban bizonyára úgy pofán vágta volna az agresszort, hogy az kinyúlik, és rá lehet számolni 
mind a tízet. 

A való élet azért egy kicsit más. Arnie ökle közelében sem járt Repperton állának. Csak a kezét trafálta el, ki-
ütötte bel�le a mogyorót, és a kólát ráloccsantotta Repperton arcára és ingére. 

– Na megállj csak, te nyomorult kis pöcs! – rikoltotta Repperton. Szinte komikusan kijött a sodrából. – Amit 
te most kapsz! 

És lépett kett�t Arnie felé a vassal. 



 

 

Odaszaladtak a feln�tt férfiak, és az egyik rászólt, dobja el a szerel�vasat, ne legyen sportszer�tlen. Repperton 
eldobta, és rárontott Arnie-ra. 

Hát Darnell nem csinált rendet? – kérdeztem. 
– Ott se volt, Dennis. Negyed– vagy félórával el�bb elt�nt. Mintha csak tudta volna, mi fog történni. – Ami 

kárt Repperton Arnie-ban tett, az mind egy szempillantás alatt tette. Els� volt a monokli, és rögtön utána jött a 
karcolás (az osztálygy�r� okozta, amelyet Repperton másodéves korában szerzett be, hogy pontosan mikor, azt 
nem lehet tudni, mert többször járta a másodikat). 

Plusz számos válogatott zúzódás – mondta szinte büszkén Arnie. 
Hol? A hátsó bokszok egyikében ültünk. Arnie körülkémlelt, hogy nem figyelnek-e, és fölhúzta mellén a póló-

ingét. Rémülten föl-I szisszentem. Sárga, vörös, lila, barna zúzódások és véraláfutások díszelegtek mellén és a 
hasán. Most kezdtek még csak fakulni. Hogy ez a gyerek ilyen nagy ruha után hogyan tudta végigdolgozni a napot, 
az rejtély. 

– Te, apafej, épek maradlak a bordáid? Csakugyan föl voltam indulva. A monokli meg a karmolás kismiska volt eh-
hez a tarka térképhez képest. Láttam én iskolai bunyót épp eleget, néhánynak szerepl�je is voltam, de súlyosabb 
verés következményeivel itt szembesültem életemben el�ször. 

– Igen – mondta egykedv�en. – Kutya szerencsém volt. 
– Hát, szerintem is. 

Többet nem is igen mondott; a részleteket egy Randy Turner nev� sráctól tudtam meg a suliban. Ez a Turner 
gyerek is ott volt, és mindent látott. Azt mondta, nagyobb ruhát is leszakíthatott volna Arnie ha meg nem lepi 
Buddyt a harciasságával. 

Arnie ügy támadt rá Buddy Reppertonra, mesélte Randy, mint akinek csíp�s paprikát dugtak a seggébe. Járt a 
karja, mint a cséphadaró, mindenütt ott volt az ökle. Üvöltött, szentségelt, fröcsögött. Igyekeztem magam elé 
képzelni a jelenetet, de nem sikerült; egyre csak az jutott eszembe, ahogy Arnie a m�szerfalamat döngette az 
öklével, és üvöltözött, hogy megtanítja ezeket csúszni-mászni. 

Végigkergette Reppertont a fél garázson, beverte az orrát (csak úgy vaktában betalált), és olyat sózott 
Repperton torkára, hogy az köhögni és fuldokolni kezdett, és elment a kedve attól, hogy móresra tanítsa Arnie-
t. 

Buddy elfordult, fogta a torkát és rókázni próbált, Arnie pedig a vasalt orrú munkásbakancsával úgy seggbe ta-
lálta billenteni, hogy hasmánt végignyúlt a cementpadlón. Fulákolt, és a torkát tapogatta, d�lt a vér az orrából, 
Arnie pedig (Randy Turner szerint) már azon volt, hogy a lelket is kirugdossa bel�le, mikor csodák csodájára 
megjelent Will Darnell, és zihálva üvöltözni kezdett, hogy elég legyen, elég legyen, elég legyen ebb�l a disznó-
ságból. 

– Arnie tudta, hogy el�bb-utóbb verekedés lesz a vége – mondtam Randynek. – Tudta, hogy szándékosan 
provokálják. 

Randy vállat vont. – Meglehet. Elég fura volt, annyi szent, hogy mihelyt Arnie kerekedett felül, Darnell 
is el�került. 

Vagy heten fogták le és vonszolták arrébb Arnie-t. Harcolt ezekkel is, mint a bolond, sikított, hogy eresz-
szék, és megöli Reppertont, ha meg nem fizeti a kárát. Aztán egyszer csak elcsöndesedett, meg is rémült, 
mint aki csak most ocsúdik, hogy Repperton a földön, � meg, lám, a talpán 

Repperton nagy sokára föltápászkodott, fehér pólótrikója csupa kosz és olajsár, az orrából most is bugyboré-
kolva szivárgott a vér. Rátámadt Arnie-ra, de Randy szerint csak úgy ímmel-ámmal, a becsület kedvéért. �t is 
lefogták, öt is elvezették. Akkor odament Darnell, és rászólt Arnie-ra, adja vissza a szerszámszekrény kulcsát, és 
kotródjon. 

– Jézus", Arnie! Miért nem hívtál föl szombat délután? 
Sóhajtott. – Mert annyira le voltam lombozva. 
Kivégeztük a pizzánkat. Hoztam Arnie-nak egy harmadik Pepsit. Tudom, az arcb�rt tönkreteszi, depresszió el-

len viszont pompás. 
Hazafelé menet ezt mondta: – Nem tudom, hogyan gondolta: csak aznapra takarodjak ki, vagy végleg. Mit 

gondolsz? Szerinted egyszer s mindenkorra ki vagyok rúgva? 
– Elkérte a szerszámszekrényed kulcsát, nem? 
– El. Elkérte. Te, engem még soha, sehonnan nem rúgtak ki! Úgy t�nt, rögtön megint sírva fakad. 

– Ne sajnáld. Lepra egy hely az. Will Darnell pedig egy nagy szemét. 
– Hát az biztos. Hülyeség lenne brusztolni érte, hogy maradhassak – mondta. – Még ha Darnell hagyná is, ott 
van Repperton. Nem mintha nem szállnék szembe vele újra.. 

Dúdolni kezdtem a Rocky dallamát. Le vagy szarva, haver – vigyorodott el. – Igenis kiállnék vele újra. Csak-
hogy ha nem vagyok ott, Repperton �rajta állna bosszút a szerel�vassal. Darnell pedig nem valószín�, hogy meg-
fékezné. 

Nem feleltem; Arnie azt gondolhatta, hogy egyetértünk, pedig más véleményen voltam. Nem gondoltam, hogy 
az a rozsdás öreg Plymouth Fury volna Repperton rosszindulatának tárgya. És ha úgy látná, hogy egyedül nem 



 

 

boldogul, hál majd boldogul a cimborái segítségével ~ csak füttyentenie kell Don Vandenbergnek, Potya 
Welchnek meg a többinek. Fiúk, fiúk, húzzuk föl a nyúlcip�t, nagy út vár reánk még az éjjel.  

Eszembe ötlött, hogy még meg is ölhetik. Nem csak úgy, képletesen, hanem istenbizonyra, véres-komolyan. Iga-
zándiból az ilyen fazonok megteszik néha. Ha túlságosan elszabadulnak az indulatok, megesik, hogy egy srác ott-
hagyja a fogát. Olvashatni a lapokban. 

– .. valami ötleted? 
- Miiii? – kaptam föl a fejem. Nem figyeltem. Közben már odalátszott Arnie-ék háza. 
- Azt kérdeztem, hol tarthatnám Christine-t. Nincs valami ötleted? 

A kocsi, a kocsi, a kocsi, ez másra se tud gondolni. Mint a hanglemez, mikor elakad a t�. És ami még rosz-
szabb, folyton ezzel a hülye n�i névvel emlegeti. Pedig amúgy intelligens, láthatná, hogy egyre jobban beléje csa-
varodik ebbe a Christine-be, basszuskulcs, akarom mondani, autóba, de hát nem látja, nem és nem. 

– Arnie. Apafej. Fájhatna a fejed fontosabb dolgok miatt is. Kíváncsi lennék, hol akarod tartani magadat. 
– Mi? Hogy? Mit beszélsz? 
– Azt beszélem, mit szándékozol tenni, ha Buddy meg a cimborái ki akarnak csinálni! 
Hírtelen egy sokat tapasztalt Öregember arckifejezését öltötte magára – olyan hirtelen, hogy egész megrémül-

tem. Bölcs lett és csüggedt. Ismer�s volt ez az arc a híradóból, nyolc-kilenc éves koromból: azoknak a fekete 
pizsamás katonáknak volt ilyen az arcuk, akik úgy szarrá verték a világ legjobban fölszerelt és leggazdagabb 
hadseregét, hogy csak na. 

– Dennis – felelte -, majd azt teszem, amit lehet. 

10) LEBAY ELMÚLÁSA 

Hogy nincs kocsim, kész szenvedés, De sof�röm van, s ez nem kevés.. 
LENON – MCCARTNEY 

Akkor mutatták be a Grease filmváltozatát, és aznap este elvittem rá a csajomat. Én untam. A kiscsajnak 
tetszett. Csak ültem ott, és elnéztem ezeket az énekel�-táncoló, teljesen valószín�tlen tizenéveseket (ha reális 
tizenévest akarok látni, legalábbis többé-kevésbé reálisat, akkor megnézem a The Blackboard Jungle felújítását 
valahol), de a gondolataim elkalandoztak. És egyszer csak pompás ötletem támadt – így van ez néha,' mikor az 
ember csak úgy hagyja csapongani a gondolatait. 

Pardon, mondtam a kiscsajnak, kimentem az el�csarnokba, és gyors, biztos kézzel föltárcsáztam Arnie-ék 
számát. Nyolcéves korom óta fejb�l tudom a számukat. Várhattam volna éppenséggel a film végéig, de hát olyan 
rohadtul jó volt az ötlet, hogy nem bírtam várni. 

– Halló – szólt bele maga Arnie. 
– Dennis vagyok. 
– Ó. Dennis.. 
Olyan fura és fásult volt a hangja, hogy megijedtem. – Te, Arnie, mi bajod? 

– Nekem? Semmi. Azt hittem, moziban vagy Roseanne-nel. 
– Onnan hívlak. 
– Nem lehet valami nagy film – mondta Arnie; a hangja most is színtelen volt.. színtelen és kísérteties. 
– Roseanne odáig van t�le. 
– Azt gondoltam, erre már csak elneveti magát, de nem, türelmesen, némán várakozott. 
– Figyuzz. Rájöttem a megoldásra. 

– A megoldásraaa? 
– Hát. LeBay. LeBay a megoldás. 
Le.. – szakadt ki Arnie-ból idegenül magas hangon.. és aztán hosszú csönd. Valamicskével még jobban bega-

zoltam. Nem hallottam még ilyennek a barátomat. 
Világos, apafej – hadartam. – LeBay. Van neki garázsa, és � aztán igazán olyan fajta, aki a döglött patkányt is 

megenné egy kis készpénzért. Ha kilátásba helyeznél, mondjuk, heti tizenhat-t izenhét  dolcsit.. 
– Nagyon vicces, Dennis, mondhatom! Arnie hangja jeges volt és gy�lölköd�. 
– De Arnie, mi.. K a t t a n t  a telefon. Csak álltam, és néztem a kagylót, és totál értetlen voltam. A szüleit�l 

kapott volna a pofájára? Vagy elment Darnellhez, és meglátta, hogy tovább szadizták a kocsiját? Vagy.. 
Hirtelen sugallatom támadt, de szinte a bizonyossággal fölér�. Visszatettem a kagylót, átsétáltam a pulthoz, és 

kértem egy napilapot. A cukorka– és pattogatottkukorica-árus lány nagy nehezen el�halászott egyet, aztán csak 
állt, és fújogatta a rágó-buboréko-kat, miközben én a lap végére, a halálhírekhez lapoztam. Mintha azt figyelte 
volna a csaj, nem készülök-e magamévá tenni az újságot. Esetleg nem akarom-e megenni. 

Els� pillantásra semmi. Ám mikor tovább lapoztam, szemembe t�nt: MEGHALT EGY 71 ÉVES 
LIBERTYVILLE-I VETERÁN. Egyenruhás fénykép Roland D. LeBayr�l: vagy húsz évvel fiatalabban, és sokkal 



 

 

elevenebb tekintettel. Maga a gyászjelentés kurta volt. LeBay szombat délután halt meg, tragikus hirtelenséggel. 
Gyászolja fivére, George, és n�vére, Marcia. Temetés kedden kett�kor. 

Tragikus hirtelenséggel. 
A gyászjelentések már csak így íródnak. „Hosszú szenvedés után", „rövid szenvedés után" vagy „tragikus hir-

telenséggel". És ez utóbbi a gutaütést�l a fürd�kádban elkövetett elektromos öngyilkosságig sok mindent jelent-
het. Eszembe jutott, mit is m�veltem egyszer Ellie-vel, pici korában. Talán ha hároméves volt. Hóttra rémisztet-
tem egy dobozos-rugós paprikajancsival. Ott a jó Dennis bátyó, ugye, a dobozzal, forgatja a kis kurblit, és a doboz 
szépen muzsikál. Pompás, de szép! És akkor egyszer csak BUMM! fölpattan a fedél, és kiugrik a csúf, vigyorgó, 
kampós orrú figura, de a szemét is majd kiüti szegény kicsi lánynak. Ellie visítva szaladt az anyjához, én meg ott 
ültem, és bánatosan néztem a rugóján bólogató paprikajancsit, aki tudta nyilván, hogy most aztán jól le leszek tol-
va, és tudta azt is, hogy meg is érdemlem a szidást, hiszen sejtettem, hogy Ellie meg fog rémülni: a zenél�doboz-
ból egyszer csak, durr, egy ilyen ocsmány figura. Amint tragikus hirtelenséggel kiugrik. 

Visszaadtam az újságot, és csak ácsorogtam, és bámultam a plakátokat, meg a JÖN! JÖN!-t meg a KÖVET-
KEZ� M�SORUNKat. Szombat délután. 

Tragikus hirtelenséggel. 
Azért fura, hogy m�ködik ez a világ. Az ötletem, ugye, hogy Arnie visszavihetné Christine-t, ahonnan jött; fi-

zetne valamit LeBaynek a garázshasználatért. És tessék, LeBay halott. Meghalt, és éppen aznap, amikor Arnie 
tengelyt akasztott Buddy Reppertonnal; aznap, mikor Buddy összetörte Christine fényszóróját. 

Irracionális képsor pergett le a fejemben: Buddy Repperton meglendíti a szerel�vasat, odavág – és abban a 
szent pillanatban LeBay szemét elönti a vér, elvágódik, és hirtelen, tragikus hirtelenséggel. . 

A francba ezzel a baromsággal, Dennis, feddettem meg magam. A fenébe ezzel a.. 
És akkor, valahonnan a tudatom legmélyér�l, a középpont tájáról suttogás kelt: Gyerünk, szépfiú, kószáljunk 

egyet – és aztán a csönd. 
A lány a pult mögött fújt egy parádés buborékot, és így szólt: – Lekésed a végét. Pedig a vége a legjobb. 

– Kösz. 
Indultam is a néz�tér felé, de visszakanyarodtam az ivókúthoz, mert kutyául kiszáradt a torkom. 
Nagyban ittam még, mikor nyíltak az ajtók, és kiözönlött a nép. A fejek hullámzó tengere fölött láthattam a 

szereposztást. Akkor megjelent Roseanne, engem keresett a tekintetével. Sok elismer� fiútekintettel találkozott a 
szeme, de Roseanne a maga álmatag, higgadt módján mindet leszerelte. 

– Den-Den – búgta, mikor belém karolt. Ha Den-Dennek hívják az embert, az ugyebár nem éppen a legrosszabb 
dolog a világon. bizonyára kellemetlenebb volna, ha izzó vassal kinyomnák a szemét, vagy láncf�résszel levágnák 
a lábát, de valahogy ezt a dendenezést sem csíptem igazán. – Hol voltál? Nem láttad a végét. Pedig a vége.. 
– ..a legjobb – fejeztem be helyette. Hát bocs. A természet szava szólított. Tragikus hirtelenséggel 

– Sebaj, elmesélem, ha elkísérsz egy darabon. A rakpart mentén, mondjuk – mondta, és karomat gyöngéden hozzá-
szorította melle puha domborulatához. – Már ugye, ha kedved van beszélgetni. 

– Hepiendje van? 
Fölmosolygott rám, és nézett azzal a nagy, kedves és kissé kába szemével. Még szorosabban hozzám nyomta a 

mellét. 
– Persze. De még milyen. Szeretem a hepiendet, ugye te is, Den-Den? 
– Imádom – mondtam, de ahelyett, hogy átadtam volna magam a melle b�völetének, akarva-akaratlanul Arnie-ra 
kellett gondolnom. 

Aznap éjjel megint álmot láttam, de Christine most öreg volt.. nem is csak öreg, hanem özönvíz el�tti, iszo-
nyatos roncs, amit a jövend�mondó tarokkpakliba tartozónak érez az ember: az Akasztott Ember helyett a 
Halálkocsi. De szinte olyan régi volt, mint a piramisok. A motor bömbölt és hörgött, és büdös kék füstöt okádott. 

És a kocsi nem volt üres. Ott imbolygott Roland D. LeBay a kormánya mögött. A szeme nyitva, de üveges, 
élettelen. Valahányszor felb�gött a motor, és megrázkódott a rozsdamarta karosszéria, LeBay is vele rezgett, 
mint egy rongybábu. Hámló koponyája nyiklett-nyaklott. 

Akkor fölsivalkodott az abroncs, a Plymouth kilódult a garázsból, és tört egyenest rám, és közben a rozsdája 
lehámlott, a repedt szélvéd� begyógyult, a krómos díszek vadonatújan villogtak, a lefutott abroncsok sz�z-új 
Wide Oval pneukká változtak, és a futófelület minden kis árka olyan mély lett, mint a Grand Canyon. 

Hörögve tornyosult fölém, fényszórói gy�lölköd� fényt lövelltek, s miközben kezemet gyámoltalan, suta 
mozdulattal magam elé kaptam, erre kellett gondolnom: Isten az � véghetetlen haragjában. . 

Fölriadtam. 
Pedig nem is sikoltottam. Ez egyszer torkomra fagyott a sikoly. Bár nem sok híja volt. 
Ültem az ágyamban, bámultam a paplanon terjeng� holdsugárpocsolyát, és ezt gondoltam: Tragikus hirtelen-

séggel. Aznap éjjel már nehezebben aludtam el, újra. 



 

 

11) A TEMETÉS 

Eldorádó sárhányók, díszlécek, extrák, 
Úgy megy, mint egy kis darab földi mennyország, 
Ha meghalok, csak dobjatok be, emberek, 
A Cadillacembe hátra, és irány a roncstelep. 

BRUCE SPRINGSTEEN 

Brad Jeffries, az útépít� brigád vezet�je a negyvenes éveit taposta, kopaszodott, köpcösödött, b�rét barnára 
cserzette a nap. Nagyhangú pasas volt, kedvvel ordibált, különösen ha le voltunk maradva, de amúgy elég tisztes-
séges ürge volt. A tízórai szünetben elébe járultam, hogy megkérdezzem, Arnie elkéret�zött-e aznap délutánra. 

Két órát elkért, hogyaszondja temetésre megy – vette le Brad az acélkeretes szemüvegét, és megdörzsölte orr-
nyerge két oldalán a piros foltokat. – Nehogy azzal gyere most nekem, hogy te is el akarsz menni! A hét végén 
úgyis búcsút mondhatok nektek, és csak ezek a faszomfüttyök maradnak. 
– Brad, nekem is ott kéne lennem. 
– Hogyhogy? Miért? Ki volt ez az alak? Cunningham aszondja, vett t�le egy kocsit, ennyi az egész. És én még 
azt hittem, egy ilyen használtkocsi-keresked�nek a temetésére legföljebb ha a családja megy el. 
– Nem keresked� volt az, Brad. Csak egy öreg pasas. És Arnie-nak van egy kis gondja az ügyb�l kifolyólag. Ott 

kéne lennem mellette. 
Brad sóhajtott. 
– Na jó. Jó. Jó, jó. Háromkor te is leléphetsz. Föltéve, hogy hajlandó vagy végigdolgozni az ebédid�det, és 

csütörtökön ráversz egy kicsit; mondjuk délután hatig. 
– Rendben. Köszönöm, Brad. 

− Majd én bélyegzek neked, mintha mi sem történt volna. És ha odafönn Pittsburghben rájönnek, majd az én 
seggem lesz jól szétrúgva. 

– Nem jönnek rá. 
– Egyébként sajnálom, hogy elmentek t�lünk, srácok – mondta, és azzal fogta az újságját, és böngészni kezdte 

a sporthíreket. Brad szájából nagy dicséretnek számított ennyi is.– Nekünk is jó kis nyarunk volt. 
.– Örömmel hallom, Dennis. Most pedig leszel szíves hagyni, hogy elolvassam az újságom. Voltam szíves. 

Egy órakor földgyalustoppal visszajutottam az öltöz�barakkba. Arnie már ott volt, sárga munkavédelmi sisakja 
a fogason, éppen az ingét húzta. Meglepetten nézett rám. 

– Hát te? 
– Megyek a temetésre. Mint te. 
– Azt már nem! – vágta rá azonnal, és ahogy ezt mondta, az döbbentett rá igazán, hogy mennyire kizárt az éle-
téb�l, és hogy ez is éppen úgy játszódott le, ahogy LeBay meghalt: tragikus hirtelenséggel. 
– Dehogynem – mondtam. – Arnie, ide figyelj, én álmodom ezzel a pasival. Neked beszélek, hé! Álmodom ve-

le, azt mondtam. Szóval ott akarok lenni a temetésén. Ott leszek, akár együtt megyünk, akár külön. 
– Te, Dennis, ugye nem marhultál? 
– Tessék? 
– Amikor fölhívtál a moziból. Ugye nem tudtad, hogy meghalt? 
– Hülye vagy, Arnie-kám? Azt hiszed, képes lennék ilyennel tréfálni? 
– Hát, nem – mondta, de nem azonnal. Nem mondta ki, amíg jól végig nem gondolta. Szemlátomást megjárta 

már az is az eszét, hogy mindenki, de mindenki a világon ellene fordult. Will Darnell betett neki, és betett neki 
Buddy Repperton, az apja meg az anyja szintúgy. De nem csupán �k, és nem is els�sorban �k. Hanem az autó. – 
Szóval vele álmodsz, mi? 

Ott állt,, tiszta inge a kezében, és emésztette a hallottakat. – Azt írja az újság, hogy a Libertyville Heights-i te-
met�ben lesz – törtem meg a csöndet. – Busszal mégy, vagy velem, autón? 

– Na, csakhogy. 

Ott álltunk a dombon, a sír fölött; nem akartunk, nem is mertünk volna lemenni a maroknyi gyászoló közé. Tu-
catnyian se voltak, felük öreglegény, régi és gondosan megóvott egyenruhában – szinte idáig érz�dött a naftalin 
b�ze. LeBay koporsója pallón állt a nyitott sír fölött. Zászlóval volt leborítva. A pap szavait felsodorta hozzánk az 
augusztus végi meleg szell�: olyan, az ember, mint a f�, amely kin� és amelyet levágnak; olyan, mint a virág, nyí-
lik tavasszal, elhervad nyáron; az ember szeret, és azt szereti, ami mulandó. 

A szertartás végeztével levették a zászlót, és egy hatvan év körüli férfi egy marék földet dobott a koporsóra. 
Néhány rög lepergett a gödörbe. A gyászjelentés szerint LeBay két testvérét hagyta hátra. Ez nyilván az öccse, 
gondoltam; a hasonlóság nem tú| er�s, de fölismerhet�. A húg nem volt ott; a sírt csupa férfi állta körül. 

Két Amerikai Légiós öregfiú háromszög alakra összehajtogatta a lobogót, és a LeBay öcs kezébe adta. A pap 
Isten áldását kérte a gyülekezetre, ragyogjon rájuk orcája fényessége, mondta, emelje föl szívüket, adjon nekik bé-



 

 

kességet. Azzal a gyászolók szállingózni kezdtek elfelé. Rá akartam nézni Arnie-ra, én akkor láttam, hogy nincs 
mellettem. Arrébb ment, megállt egy fa alatt. Könny csillogott az arcán. 

– Minden rendben, Arnie? – kérdeztem. Furcsállottam, hogy a gyászolók egy árva könnycseppet sem préseltek 
ki, ez meg itten sir; ha Roland D. LeBay megsejtette volna, hogy Arnie Cunningham lesz az egyetlen, aki Nyugat-
Pennsylvania egy félrees� kis temet�jében könnyet ejt majd érte. hát tuti, hogy engedett volna ötven dollárt a szar 
kocsija árából. Arnie még úgyis százötvennel többet adott volna érte, mint amennyit ér. 

Keze fejével, szinte vadul, elmázolta könnyeit, és rekedten így szólt: – Rendben hát. Gyerünk. 
– Menjünk. 
Azt hittem, haza akar menni, de nem a Duster felé indult, hanem a völgy iránt. Rá akartam szólni, de aztán 

befogtam a szájam, mivel rájöttem: beszélni akar LeBay öccsével. 
Az öcs ott állt két légiós fazonnal, hóna alatt a zászló, és halkan beszélgettek. Ruházata alapján megállapít-

hattam, hogy nem valami b�séges nyugdíjas esztend�k várnak rá: krétavonalas kék öltöny, meglehet�sen kifé-
nyesedve. Nyakkend�je enyhén gy�rött volt, fehér ingének a nyaka megsárgult. 

Ránk nézett. 
– Elnézést – szólította meg Arnie -, ön, ugye, Mr. LeBay öccse? 

– Igen. – Kérd�en, egyszersmind enyhén bosszankodva nézte Arnie-t. 
Az a kezét nyújtotta. – Örvendek, Arnold Cunningham. Ismertem a kedves bátyját. Nemrég vettem t�le egy 

kocsit. 
LeBay automatikusan nyújtotta a kezét – amerikai férfiak esetében a kézfogásnál csak egy mozdulat m�ködik 

még reflexsze-r�bben: a cipzár ellen�rzése, mikor kifelé jövünk a nyilvános vécéb�l. Ám mikor Arnie a kocsit 
említette, LeBay keze megállt félúton. Egy futó pillanatra azt hittem, hagyni fogja, hogy Arnie keze ott lógjon a 
leveg�ben, és dolgavégezetlen hulljon vissza. 

Nem az történt.. legalábbis nem egészen. Épp csak megfogta és már engedte is el Arnie kezét. 
– Aha, Christine-t – mondta szárazon. Arcán ott volt a családvédjegye, a kiugró szemöldökpárkány és állka-

pocs, a halványkék ,szempár. Ez az arc azonban lágyabb volt, szinte nyájasnak ismondható; látszott, ha öregszik 
tíz évet, akkor sem lesz bel�le az a kesely�ábrázat, mint a bátyjáéból. – Rollie megírta az utolsó levelében, hogy 
túladott rajta. 

Tejóég, gondoltam, ez is n�i néven emlegeti azt a roncsot. És ráadásul: Rollie! Nehéz elképzelni, hogy a 
hámló skalpos, b�zölg� vasf�z�be bújtatott LeBay valakinek is a Rollie-ja lett volna. 

Ám az is igaz, hogy az öcs szárazon, szeretetlenül ejtette ki a becenevét is. Én legalábbis érzelmet nem fedez-
tem föl benne. 

– Nem írt gyakran a bátyám – folytatta -, de tény, hogy rohadtul kárörvend� fajta volt, Mr. Cunningham. Szí-
vesen használnék enyhébb szót, de higgye meg, nincs. Elég az hozzá, hogy Rollie ebben az utolsó levelében 
„palimadárnak" nevezi magát, és azt írja, hogy „rendesen átvágta". 

Tátva maradt a szám. Arnie-ra néztem, félve, hogy újabb dühkitörés következik, de arcizma sem rándult. 
– Kizárólag néz�pont kérdése, hogy ki kit vágott át, nem így van, Mr. LeBay? – kérdezte jámborul. 
LeBay elnevette magát; én úgy láttam, kissé talán kényszeredetten. 
– Hadd mutassam be a barátom. � is ott volt, mikor megvettem a kocsit. 
Kezet fogtam LeBayjel. 
Az öreg harcosok elszivárogtak. Mi hárman, az ottmaradók, feszengve néztük egymást. LeBay egyik kezéb�l 

a másikba tette a bátyja lobogóját. 
– Miben állhatok rendelkezésére, Mr. Cunningham? – kérdezte végül. 
Arnie megköszörülte a torkát. – A garázson gondolkodom -nyögte ki elég nehezen. – Tudja, dolgozom a ko-

csin, le akarom vizsgáztatni. A szüleim garázsa tele, és hát arra gondoltam.. 
– Nem. 
– . .hogy esetleg bérbe venném.. 
– ..szó sem lehet róla, saj.. 
– Heti húsz dollárt fizetek – mondta gyorsan Arnie. Huszon-ötöt, ha másként nem megy. – Fájdalmasan elfin-

torodtam. Olyan ez a srác, gondoltam, mint valami kis kölök, akit foglyul ejtett a futóhomok, és most arzénes cso-
koládéval akar vigasztalódni 

– ..nos, teljességgel lehetetlen. – LeBay egyre szerencsétlenebb képet vágott. 
– Csak a garázsról lenne szó – kunyerált Arnie. nyugalma kezdett odalenni. – Csak a garázs, ahonnan � 

jött… 
– Nem lehet – szögezte le a férfi.  Ma reggel jelentettem be az egész ingatlant a Century 21 ingatlanközvetít�-

nél. �k fogják mutogatni a házat az érdekl�d�knek.. 
– Persze, igen, id�vel. De addig.. 
– . .és természetesen nem szabad ott idegeneknek jönni-menni. 
– – Közelebb hajolt Arnie-hoz, és úgy folytatta: – Kérem, ne értsen félre, nem vagyok én fiatalsággy�löl� vagy 

mi: ha az lennék, már rég a diliházban csücsülnék, hiszen negyven évig tanárkodtam az ohióbeli Paradise Falls 
középiskolájában, és maga igazán értelmes és tisztességes példánya a serdül� nevezet� emberfajtának. De én mi-



 

 

nél el�bb távozni akarok Libertyville-b�l, csak épp eladom a házat, és megosztom az örökséget a denveri hú-
gommal. Le akarom tudni a ház gondját, Mr. Cunningham, és a bátyám minden maradványát és hagyatékát, egy-
szer s mindenkorra. 

– Értem – mondta Arnie. – Változtat-e a lányzó fekvésén, ha megígérem, hogy rendben tartom az ingatlant? 
Nyírom a pázsitot, átfestem a farészeket, kisebb javításokat is elvégzek. Hasznossá tudnám tenni magam, higgye 
el. 

– Tényleg nagyon jó az ilyen kétkezi munkákban – szúrtam közbe. Nem árt, gondoltam, ha Arnie kés�bb emlé-
kezhet rá, hogy az � oldalán álltam.. még ha igazából nem is. 
– Megfogadtam már valakit erre a célra – mondta az öreg. Kézenfekv�nek t�nt, mégis tutira vettem, hogy ha-
zudik. Valószín�leg Arnie is így látta. 
– Hát jó. Fogadja részvétemet a bátyjáért. Olyan.. olyan.. kemény akaratú embernek látszott. – Miközben ezt 

mondta, látni véltem a néhai LeBayt, amint nagy, zsíros könnycseppek szántják az arcát. Így van ez. Elszakítottak 
t�le, fiam. 

– Még hogy er�s akaratú? – LeBay cinikusan elmosolyodott. 
– No igen. Valóban rohadt er�s akaratú gazember volt a bátyám. 

− Nem látszott rajta, hogy észrevenné Arnie megbotránkozását. 
– Elnézést, uraim. Félek, hogy a napsütés nem tett jót a gyomromnak. 
– Elfelé indult. Mi meg ott álltunk a sír szomszédságában, és néztük. Egyszer csak megállt. Arnie arca azonnal 

fölfénylett: azt hitte, LeBay mégiscsak meggondolta magát. Egy darabig csak állt ott a füvön, lehajtott fejjel, mint 
aki er�sen töpreng. Aztán felénk fordult. 

-Azt tanácsolnám – mondta Arnie-nak -, felejtse el azt a kocsit. Adja el miel�bb. Adja el alkatrészenként, ha 
egyben nem akarják megvenni. Ha úgy sem kell senkinek, roncstelepre vele. Szakítson vele, teljesen és véglege-
sen. Mint ahogy egy rossz szokásával szakít az ember. Bizonyos, hogy úgy lesz boldogabb. 

Állt, Arnie-t nézte, és várta, hogy szóljon valamit, de Arnie hallgatott. Csupán állta LeBay tekintetét. Szeme 
palaszürke lett, ami �nála azt jelenti, hogy döntött, és megvetette a lábát. LeBay ki is olvasta a tekintetéb�l. Bic-
centett. Szerencsétlennek és kissé betegnek is látszott. 

– Uraim, a viszontlátásra. 
Arnie sóhajtott. – Hát így – mondta. Bánatosan nézte a távolodót. 
– Hát így – visszhangoztam, igyekezvén boldogtalanabbnak t�nni, mint amilyen vagyok. Valahogy rühelltem 

volna, ha Christine visszakerül a garázsába. Merthogy az álmomban is mindig onnan jött el�. 
Némán indultunk a kocsim felé. Kísértett LeBay szelleme. Mind a kett�é. Egyszerre, sugallatszer�en, belém 

állt egy elhatározás – ki tudja, mi nem történik, ha nem engedelmeskedem e bels� hangnak. 
− Apafej – szóltam – nekem pössentenem kell. Pár perc, és itt vagyok, oké? 
− Oké – mondta, föl sem tekintve. Baktatott csak tovább, keze a zsebében, szeme a földre szegezve. 
Letértem bal kéz felé, amerre egy diszkrét kis tábla a vécét ígérte, de mikor Arnie elt�nt a szemem el�l, jobbra 

kanyarodtam, és a parkoló felé nyargaltam. Épp elkaptam még LeBayt, aki egy elképeszt�en parányi Chevette 
kormánya mögé gyürködte be magát; a szélvéd�n a Herz kölcsönz� matricája. 

– Mr. LeBay!– lihegtem. – Mr. LeBay!– Kíváncsian pillantott föl. – Már megbocsásson, hogy újra zavarjuk, 
– Semmi baj, de amit a barátjának mondtam, az megmásíthatalan. Nem adhatom ki a garázst. 

– Annyi baj – mondtam. Fölvonta bokros szemöldökét. 
– Hanem hogy a kocsi. Az a Fury. Nem tetszik nekem. 
LeBay mer�en, szótlanul nézett. 
– Azt hiszem, rosszat tesz neki. Mintha a lényének egy részét… nem is tudom.. 
– Féltékenykedik, fiam? – kérdezte csöndesen. – Ami id�t magával töltött régebben, azt most �vele tölti? 
– Izé.. igen, na. Régi barátok vagyunk. De.. talán ennél is többr�l van itt szó. 
– Hm? 
Körülnéztem, nincs-e Arnie a közelben, és így, hogy eleresztettem LeBay tekintetét, sikerült is kinyögnöm: – 

Miért mondta a barátomnak, hogy adjon túl rajta és felejtse el? Miért mondta, hogy olyan, mint egy rossz szokás? 
Nem szólt semmit, és már attól tartottam, nincs is mondanivalója – legalábbis a számomra. Ám akkor, alig 

hallhatóan, megkérdezte: – Mondja, fiam, magára tartozik ez? 
Nem is tudom. – Hirtelen nagy szükségét éreztem, hogy újra a szemébe tekintsek. – Az azonban bizonyos, hogy 
Arnie rám tartozik. Nem akarom, hogy rosszul járjon. És ez a kocsi már eddig is csak a bajt hozta rá. Nem sze-
retném megérni, hogy még komiszabbra fordul a helyzete. 
Tudja, mit? Jöjjön el hozzám az este. Ott a motelom a 376-os út Western Avenue-i kijárójánál. Odatalál? 
Magam vakoltam a töltés falazatát – mondtam, és megmutattam a tenyerem. – Íme, még most is hólyagos. 
Mosolyogtam, nem mosolygott vissza. – Rainbow Motel. Vigyázzon, mert két motel van a kijáratát. Ez az ol-

csóbbik. 
Köszönöm – mondtam sután. – Tetszik tudni, én igazán.. 
Lehet, hogy magának semmi köze hozzá, s�t nekem sem és senki másnak sem – mondta lágy, tanáros hanghor-
dozással LeBay; sokban különbözött ez a hang a néhai LeBay karogásától, s mégis, kísértetiesen hasonlított 
hozzá. 



 

 

(A legjobb illat a világon.. kivéve talán a punciillatot.) 
– Hanem valamit most rögtön megmondhatok. A bátyám nem volt jó ember. Gyanítom, hogy egész életében 

csak azt a Plymouth Furyt szerette igazán, amit eladott a maga barátjának. Az � dolguk tehát, és csak az övék; nem 
számít, mit mond maga nekem, vagy én mit magának. 

– Rám mosolygott. Nem volt kellemes látvány: mintha Roland D. LeBay nézett volna most az öccse szemé-
vel. Megborzongtam. 

– Nézze, fiam, maga fiatalabb annál, hogysem el tudná fogadni mások bölcsességeit, de megmondhatom: a 
szerelem nagy ellenség. – Megfontoltan rá is bólintott. – Bizony. A költ�k örökké félreismerik a szerelmet. Sok-
szor szántszándékkal. Mert a szerelem nagy mészáros. A szerelem nem vak. Ohó, korántsem. Inkább kannibál, és 
olyan a szeme, mint a sasé. A szerelem rovarszer�. És örökké éhes. 

– Mivel táplálkozik? – tudakoltam, különösebb nyomaték nélkül: valahogy minden porcikám értelmetlennek 
érezte ezt a beszélgetést. 
– Barátsággal. Barátságot zabál. Ha magának volnék, Dennis, fölkészülnék a legrosszabbra. 
Halk kattanással csukódott a Chevette ajtaja, és fölzümmögött az a varrógépbe való csöpp motorja. LeBay el-

porolt, én meg csak álltam bambán az aszfalton. Hírtelen eszembe ötlött, hogy Arnie a vécék felöl várja fölbuk-
kanásomat: indultam hát arra, amilyen gyorsan csak tudtam. 

Szapora kocogásom közepette arra gondoltam, hogy a sírásók vagy temet��rök vagy másvilágra-segít�k vagy 
kicsodák most eregetik a föld alá LeBay koporsóját. A rög, amit George LeBay rádobott, hamarosan szétlapul a 
koporsótet�n, mint egy hódító kéz. Ki akartam hessegetni fejemb�l a képet, de csak egy még komiszabb tolako-
dott a helyére: Roland D. LeBay a selyembéléses érckoporsóban, keze összekulcsolva a mellén, a legjobb öltö-
nyébe és alsónem�jébe öltöztetve a nélkül a szagos, sárgult vasf�z�je nélkül, természetesen. 

LeBay a föld alatt, LeBay a koporsóban, keze összekulcsolva a mellén.. s vajon miért voltam olyan bizonyos 
benne, hogy széles-nagy szarrágó vigyor virít azon a beteg ábrázatán? 

 
12) EGY KIS CSALÁDTÖRTÉNET 

Needhamben nincsen híre még? A 128-ason, a villanydrót alatt.. Olyan h�vös itt a sötét, Oly 
izgató itt a sötét.. 

JONATHAN RICHMOND AND THE MODERN LOVERS 

A Rainbow Motel csakugyan elég roggyant volt. Földszintes épület, a parkoló betonja csupa repedés, a 
neonfölirat foghíjas. Pont ilyen helyre képzel az ember korosodó irodalomtanárokat. Lehangoló, tudom, de mit 
csináljak. Holnap visszaszolgáltatja a Hertz-féle kocsit a reptéren, és huss, hazaszáll az Ohio állambeli Paradise 
Fallsba. 

Olyan volt ez a motel, mint egy geriátriai osztály a kórházban. Csupa Öreg, ott üldögéltek szobájuk el�tt a 
nyugágyukban, melyet az igazgatóság épp e célból tett ki a pázsitra; csontos térdük keresztbe vetve, fehér térdha-
risnyájuk fölhúzva azon a sz�rös sípcsontjukon. A férfiak: csupa kivénhedt alpinista, az az ösztövér, szíjas, szívós 
fajta. A n�k többsége az ötvenen túli reményvesztett puhatest�ségben süppedezett. Jó ideje megfigyeltem, hogy 
bizonyos motelokban csak ötvenen felüliek szállnak meg -talán az Id�sebbek Hullámhosszán értesülnek róla. 
Hiszterektó-mián esett át? Prosztatatúltengése van? Várjuk a nem is olyan fest�i Rainbow Motelban. Kábeltévénk 
nincs, de vannak Mágikus Ujjaink. Egy menet mindössze huszonöt cent. Fiatalokat sehol, mutatóban sem láttam; 
magányosan rozsdásodott a játszótéri fölszerelés, a hinták hosszú árnyékokat vetettek. Odafönt neonszivárvány 
ívelt a neonbet�k fölött, és zümmögött, mint egy méhkas. 

LeBay a 14-es bungaló el�tt �csörgött, pohárral a kezében. Hozzásiettem, kezet ráztunk. 
– Iszik egy üdít�t ? – kérdezte. – Van egy automata az irodában. 

– Nem kérek, köszönöm. – A szomszédos, lakatlan szoba el�l áthoztam egy nyugágyat, és rátelepedtem. 
– Nos, akkor hadd mondom el, amit tudok – kezdte halk, kulturált hangján. – Tizenegy évvel fiatalabb vagyok 

Rollie-nál, s még csak tanulgatom az öregedés mesterségét. Fészkel�dtem, nem szóltam. 
– Négyen voltunk testvérek. Rollie volt a legid�sebb. Én a legkisebb. Drew bátyám Franciaországban, 1944-

ben elesett. � is hivatásos katona volt, mint Rollie. Itt, Libertyviile-ben teltek el gyermekéveink. Csak persze 
Libertyville akkor még sokkalsokkal kisebb volt. Jószerint falu. Elég kicsi ahhoz, hogy két táborra oszoljon: azok-
ra, akik okék, és azokra, akik nem. Mivoltunk a nem okék. A szegények. Az élhetetlenek. Az ügyefogyottak. Le-
het válogatni a címkék között. 

Halkan elkuncogta magát a szürkületben, és töltött egy kevés üdít�t a poharába. 
– Voltaképp csak egy visszatér� epizódra emlékezem Rollie gyerekkorából.. végtére ötödikes volt már, mikor 

én születtem.. de arra az egyre igen jól emlékszem. 
– Nos? 
– A mérgére. Rollie Örökké dühös volt. Dühöngött, amiért mások által levetett ruhákban kell iskolába járnia, 
dühöngött, hogy apánk iszákos, és nem tud megmaradni a város egyik acélm�vében sem, dühöngött, amiért 



 

 

anyánk sem tudja leszoktatni apánkat az ivásról. Haragudott a testvéreire, Drew-ra, Marciára meg rám, akik 
miatt olyan mérhetetlen volt a nyomorunk. 
Elibém tartotta a karját, és inge ujját fölhajtva, fölfedte inas-eres öregemberkarját, melyen feszesen fénylett a 

pergamenszer� b�r. Könyökét�l csaknem a csuklójáig egy �söreg forradás húzódott. 
– Emlék Rollie-kától mondta. – Háromesztend�s korom ban kaptam. � tizennégy volt. Festett fa-

épít�kockákkal játszottam az ajtónk el�tt, autónak neveztem ki �ket. Egyszer csak kidübör-gött Rollie, indult az 
iskolába. Útjában lehettem: félrelökött ,aztán ment tovább, de egyszer csak meggondolta magát, visszajött, föl-
nyalábolt és elhajított. És ahogy földet értem, jól fölhasította a karomat egy cövek abból a kerítésb�l, amely 
anyánk kertjét", egy gyomos, napraforgós, parányi területet vett körül a ház el�tt. Véreztem rendesen, a látvány 
könnyekre is fakasztott mindenkit, csak éppen Rollie-t nem, aki tovább ordított: most majd megtanulod, te tak-
nyos, hogy ne legyél a lábom alatt, világos? 

Érdekl�dve néztem a régi sebhelyet, amely leginkább egy hosszú féknyomra emlékeztetett; a hároméves kis-
ded gömböly� karjából azóta eres-száraz vénembertag lett, és a sebhely, amely 1921-ben még vért okádó, elnyílt 
száj volt, lassan-lassan n�tt és nyúlt, míg ezzé a szaggatott ezüst krikszkraksszá nem fakult. A seb persze bezárult, 
begyógyult, de a sebhely, az csak növekedett. 

Rettenetes, fékezhetetlen borzongás jött rám. Arnie jutott eszembe, amint a kocsim m�szerfalát döngeti, és re-
kedten ordít, hogy megtanítja még csúszni-mászni ezeket. 

George LeBay pedig engem nézett. Nem tudhatom, mit látott rajtam, de tény, hogy lassan visszahajtotta az in-
ge ujját, s mikor be is gombolta, úgy t�nt, mintha elfüggönyözné a szinte el sem viselhet� múltat. 

Ivott egy korty üdít�t. 
– Aznap este, mikor apám megjött az ivászatból, amit � mellesleg mindig munkahelykeresésnek tüntetett föl, 

és megtudta, mit m�velt Rollie, hát rettenetesen eltángálta. Rollie azonban nem tanúsított b�nbánatot. B�gni per-
sze b�gött, de hogy megbánja hogy visszakozzon, azt már nem. – LeBay megengedett magának egy halvány mo-
solyt. – Végül aztán anyánknak lett elege, rárivallt apánkra, hogy hagyja abba, mert még megöli. Könnyek patak-
zottak Rollie arcán, de nem tört meg. „Utamban állt – ismételgette könnyein keresztül. – És ha megint utamban 
fog állni, én megint arrébb hajítom, akármit csinálsz is, te rohadt vén satrafa!" -Apánk akkor úgy arcul csapta, 
hogy elterült, és csak úgy d�lt a vér az arcából. Anyánk sikított, Marcia bömbölt, Drew meglapult a sarokban, én 
meg, bepólyált karomat dajkálva, üvöltöttem, mint a sakál. Rollie pedig csak mondta rendületlenül: – „Megint 
csak azt fogom tenni, satrafa-satrafa-rohadt-vén-satrafa!" 

Odafönn egymás után jöttek el� a csillagok. Egy öreg n� kilépett az egyik bungaló ajtaján, viharvert b�röndöt 
emelt ki egy Fordból, s vitte vissza a szobájába. Valahol rádió szólt, de nem a 104-es URH rockadó. 

– Arra a véghetetlen haragjára, arra emlékszem a legjobban– ismételte halkan LeBay. – Az iskolában nekiug-
rott mindenkinek, aki gúnyt �zött a ruhájából vagy a frizurájából – de nekiugrott még azoknak is, akikr�l csak 
gyanította, hogy megmosolyogják. Többször kitiltották az iskolából. Végül otthagyta az egészet, és belépett a se-
regbe. 

– A hadsereg nem a legjobb hely volt a húszas években. Nem volt nimbusza a katonamesterségnek, el�bbre 
jutni nehezen lehetett, dics�ség nem övezte a katonaságot. Rollie-t alakulattól alakulathoz vezényelték, eleinte a 
déli országrészekben, kés�bb délnyugaton. Úgy háromhavonként írt nekünk. Dühöngött persze most is. Mérges 
volt a „szarrágókra", hogy az � szavaival éljek. Minden rossz a szarrágók miatt történt. A szarrágók miatt nem 
kapta meg a megérdemelt el�léptetést, a szarrágók hiúsították meg az eltávozásait, a szarrágók, akik még a tete-
jébe töketlenek is voltak. És persze a szarrágók juttatták kétszer is fogdába. 

– Pedig megbecsülték a seregben, mert kiváló szerel� volt: harckész állapotban tudta tartani azokat az ócska 
krehácsokat, amelyeknél jobbat a kongresszus nem szavazott meg a hadseregnek. 

Rossz lelkiismerettel újfent Arnie-ra kellett gondolnom – Arnie-ra, aki szintén olyan b�vös kez� autószerel�. 
LeBay közelebb hajolt. – Hanem ez a tehetsége is csak újabb dührohamok el�idéz�je lett, melyek nem csilla-

podtak mindaddig, amíg meg nem vette azt a bizonyos Plymouthot. 
– Hogyhogy? 
LeBay örömtelenül elkuncogta magát. – Százszámra javította a csapatszállító teherautókat, a parancsnoki ko-

csikat, a páncélozott járm�veket. Szerelt buldózert és munkagépet, kötöz�dróttal és szigetel�szalaggal gyógyítgat-
ta az autókat. S�t egyszer az történt, hogy a nyugat-texasi Fort Arnoldot megtekintette egy képvisel�, és lerobbant 
az a drágalátos Bentley gépkocsija. A parancsnok, aki mindenáron jó benyomást akart kelteni, megjavíttatta 
Rollie-val az autócsodát. No, err�l az esetr�l és a f�szerepl� szarrágóról, a parancsnokról egy négyoldalas dühön-
g� és gy�lölköd� levelet kaptunk. Csoda, hogy a papír tüzet nem fogott azoktól a heves indulatoktól. 

– Egyszóval töméntelen járm�vet reparált meg.. de neki magának csak a második világháború után lett kocsija, 
és akkor is csak egy rozsda-ette. kivénhedt Chevroletre tellett. A húszas-harmincas években bizony örökké pénz-
sz�kében volt, s aztán a háború alatt maga az életben maradás is épp elég gondot okozott Rollie-nak. 

- Sok-sok évet töltött el a szerel�szakmában, ezerszám javította a szarrágók autóit, és sohasem a magáét. Csak 
olyan nyomorúságos volt ez is, mint a libertyville-i gyerekkor. Rollie kisemmi-zettségét nem enyhítette sem az 
öreg Chevrolet, sem pedig az a kéz alatt vásárolt régi Hudson Hornet, amelyre nem sokkal a házasságkötése után 
tett szert. 



 

 

− Hát n�s ember volt? 
- Azt persze nem mondta, igaz? A honvédségi meg a háborús élményeir�l, meg örökös összeütközéseir�l a 

szarrágókkal, azokról bezzeg beszélt, mi? Beszélt, míg maga meg a barátja már-már el is aludt.. és Rollie egész 
id� alatt a maguk zsebében kotorászott, a pénztárcájukat tapogatta. Bezzeg Veronicáról meg Ritáról egy árva kuk-
kot se mondott, igaz? 

− Igaz. Kik azok? 
- Veronica a felesége volt. 1951 -ben házasodtak össze, és Rollie nem sokkal kés�bb elment Koreába. Pedig ma-

radhatott volna idehaza. N�s ember volt, a felesége állapotos, és már � maga sem fiatal. Mégis menni akart. Ön-
ként. 

LeBay elt�n�dve nézte a pusztuló játszóteret. 
– Tudja, szabályszer� bigámista volt a bátyám. Kilencszázötvenegyben, mikor negyvennégy éves fejjel elvette 

Veronicat. Már n�s ember volt. Házasságban élt a hadsereggel. No és a szarrágókkal. 
Újra hallgatásba süppedt. Valami beteges íze volt ennek a csöndnek. Nagy sokára meg is kérdeztem: – Rosszul 

van? 
– Á, nem. Csak elgondolkoztam. Rosszat gondolni halottakról: nem valami szívderít�, igaz?– Higgadtan nézett 

rám. hanem a szeme, az sötét volt, és a tekintete sebzett. – Tudja, fiatalember, fáj nekem err�l beszélni.. mit is 
mondott, hogy hívják? A keresztnevén kell hogy szólítsam, ha már egyszer kitálalom ezt a régi, búbánatos históri-
ái.. Hogy is? Donald? 

– Dennis – mondtam. – Nézze, Mr. LeBay.. 
-Jobban fáj, mint gondoltam volna – folytatta. – De ha már elkezdtük, fejezzük is be, nem igaz? Veronicát 

mindössze kétszer láttam. Nyugat-virginiai volt. Valahonnan Wheeling mell�l. Amolyan egyszál-pendelyes déli, 
ahogy akkoriban mondták. Nem volt valami szédületesen okos. Rollie uraskodott fölötte, és természetesnek vette, 
hogy ez így van. Pont ilyen kapcsolatra voltszüksége a bátyámnak. No és az asszony szerette, úgy hiszem, leg-
alábbis amíg az a rohadt dolog nem történt Ritával. Ami meg Rollie-t illet, � igazából talán nem is egy n�vel há-
zasodott össze. Hanem egy.. egyfajta panaszfallal. 

– A leveleir�l mármost.. nos, emlékeztetnem kell, Dennis, hogy elég korán odahagyta az iskolát. Nem voltak 
irodalmi remekek, amiket írt, mégis nagy er�feszítésébe kerültek. Egyébként nézetem szerint nem azért írt, hogy 
kiírja magából a szívét mérgez� veszettséget. Nem. Azért írt, hogy terjessze. 

– Amint megszerezte Veronicát, több levél nem jött t�le. Megszerezvén örökös hallgatóságát, velünk nem tö-
r�dött többé. Gondolom, kétesztend�s koreai távolléte idején neki azért írogatott. Abban az id�szakban én csupán 
egy levelet kaptam t�le, Marcia talán kett�t. 1952 elején megszületett a kislánya, de persze azon is inkább csak 
bosszankodott, hogy egy éhes szájjal több, és a szarrágók most aztán még többet ki fognak facsarni bel�le. 

– Soha nem léptették el�? – kérdeztem közbe. Egy évvel korábban történt, hogy láttam a tévében egy folytatást 
egy hosszú-hosszú történetb�l, Once an Eagle volt a címe, és egyenest televízióra írták. Másnap a drugstore-ban 
megláttam a bel�le készült puhafedel� könyvet, és jó kis háborús regényt remélve, nyomban megvettem. Nohát 
abban aztán volt háború is, béke is, és egy csomó, számomra újszer� gondolat a fegyveres szolgálatról. Például 
hogy az el�léptetési mechanizmus igazán frissen csak háborús id�kben m�ködik. Furának találtam, hogy L.eBay, 
aki a húszas évek elején lépett katonai szolgálatba, és végigverekedett két háborút, még Ike elnöksége idején sem 
nulla följebb vinni .  

LeBay elnevette magát. – Olyan figura volt ö is, mint Prewitt a Most és mindörökké-ben. El�léptették, többször 
is. aztán mindannyiszor le kellett fokozni valami marhaságért: parancsmegtagadás, tiszteletlenség, részegesség,  
Mondtam, ugye. hogy sokat volt fenyítve? Fort Dixben például azért varrták be, mert a tisztiklubban, valami ün-
nepségre készül�ben, belevizelt a puncsostálba. Megúszta tíz nap fogdával, mert a fölöttesei, úgy képzelem, ma-
gukba néztek, és azt hitték, részeg tréfa volt csak az egész, amihez hasonlót kadét korukban maguk is nemegyszer 
elkövettek – nem sejtették, nem is sejthették, micsoda feneketlen gy�lölet és megvetés volt ebben a gesztusban. 
Bár az is lehet, hogy id�közben Veronica már fölvilágosította �ket. 

Órámra sandítottam. Negyed tíz. LeBay már csaknem egy álló órája beszélt. 
– Kilencszázötvenháromban jött haza Koreából a bátyám, s akkor látta el�ször a lányát. Állítólag nagy komo-

lyan nézte egy-két percig, aztán visszatette az anyja ölébe, és ment ki, hogy estig bütykölje azt a rozzant Chevro-
letjét.. Nem untatom, Dennis? 

– Nem – mondtam, híven az igazsághoz. 
– Amit igazán és er�sen akart Rollie azokban az években, az egy gyári új autó volt. Nem Cadillac, nem Lin-
coln: nem akart a fels� rétegekhez, a szarrágókhoz dörgöl�zni. Egy új Plymouthra vagy Fordra vagy Dodge-ra 
fájt a foga. 
– Veronica nagy ritkán írt nekünk, s onnan tudható, hogy vasárnapjaik akkoriban, bárhol állomásozott is Rollie 

egysége, azzal teltek, hogy az autókereskedéseket járták. Anya és kislánya ott ültek az öreg Hudson Hornetban, 
Veronica meséket olvasott föl a gyereknek, és Rollie közben rendíthetetlenül járta a poros autókereskedéseket, és 
vég nélkül tárgyalt a keresked�kkel lóer�kr�l és kompresszióviszonyokról és bolygóm�vekr�l és áttételi arányok-
ról.. Ha arra gondolok, hogy az a kislány fél tucat katonai bázison töltötte zsenge éveit, a forró szélben csapkodó 
m�anyag zászlócskák monoton muzsikája közepette, hát nem is tudom, sírjak-e vagy nevessek. 



 

 

Gondolataim visszakanyarodtak Arnie-hoz. 
– Egyszóval a bátyja, mondhatni, megszállott volt? 
– Mondhatni. Hogyne. Akkoriban kezdett kisebb-nagyobb pénzösszegeket adni Veronicának, hogy tegye félre 

kocsira. Amellett, hogy a törzs�rmesterségnél többre soha nem vitte, a bátyámnak az ital volt a másik nagy gond-
ja. Alkoholista éppenséggel nem volt, de olyan hat-hét hónaponként rájött a hoppáré, és akkor nem ismert határt. 
Ami pénze volt, az mind elúszott, mire kijózanodott, és még csak azt sem tudta, hogyan ment el. 

– Nos, Veronicától azt várta, hogy vessen véget ennek. Többek között épp ezért vette feleségül. Mikor rájött a 
hoppáré, ment az asszonyhoz, pénzért. Egyszer késsel is fenyegette, nekiszegezte a torkának. A n�véremt�l tu-
dom, aki telefonon tartotta a kapcsolatot Veronicával. No és Veronica nem adott a pénzb�l, ami akkor, kilenc-
százötvenötben, olyan nyolcszáz dollár lehetett. „Jusson eszedbe a kocsi, kincsem – mondta az asszony, mit sem 
tör�dve a torkának szegezett késsel. – Ha elpiálod azt a kis pénzed, soha nem lesz új autód." 

– Ez a n� bizonyára nagyon szerette – jegyeztem meg. 

– Az bizony meglehet. Csak azt ne higgye, Dennis, hogy az asszony szerelme valami romantikus-nagy válto-
zást hozott Rollie-ban. Tudom, tudom, a csöpörg� víz is elny�heti a követ. Ezer év alatt. De az ember halandó. 
Megéreztem, LeBay azon rágódott közben, hogy hozzátegyen-e még valamit, és úgy döntött, hogy nem. Kü-

lönös, gondoltam. 
– Annyit azonban meg kell hagyni, hogy tettleg soha nem bántotta sem a gyereket, sem az anyját. És ne feled-

jük, részeg volt, amikor kést fogott Veronicára. Mostanában nagy h�hót csapnak az iskolások kábítószer-
fogyasztása miatt, és egyet is értek azokkal, akik aggasztónak találják a helyzetet, mert hát micsoda dolog, hogy 
tizenöt-tizenhat éves srácok narkómámorban fetrengjenek – mindazonáltal szilárd meggy�z�désem, hogy közön-
ségesebb és gyilkosabb narkotikumot, mint az alkohol, még nem találtak ki.. és azt, éppen azt nem tiltja a törvény. 

– Kilencszázötvenhétben szerelt le a bátyám, s addigra már ezerkétszáz és egynéhány dollárja volt 
Veronicának. Plusz elég jelent�s rokkantnyugdíj Rollie gerincbántalmaiért – kiharcolta a szarrágóktól, pedig 
nem szívesen adták, mondta. 
– Azaz: együtt volt végre-valahára a pénz. Megvették a házat, ahol maga is járt a barátjával, Dennis, de el�bb 

természetesen az autót. Az autónak mindig is abszolút els�bbsége volt. Csúcspontjára hágott az autókereskedé-
sekbe való szaladgálás. És Rollie végül is megállapodott Christine-nél. Hosszú levelet írt róla. 1958-



 

 

as Fury sportkupé, és Rollie megírta valamennyi adatát és paraméterét. Én persze nem emlékszem, de a maga 
barátja, az bizonyára fejb�l tudja a méreteit. 

- A testméreteit – szellemeskedtem. 
- A testméreteit, igen – mosolyodott el örömtelenül LeBay. 
– Emlékszem, megírta, hogy a névleges ára csaknem háromezer dollár volt, de � kétezer-egyszázra „sírta le"; 

hétszáz-valamennyit leszámítottak a használt Hudsonért. Megrendelte a kocsit, leszurkolt tíz százalékot, és mikor 
meghozták, készpénzben fizette ki a maradékot: csupa tízesben és húszasban. 

– A következ� évben Rita, aki akkor hatéves volt, megfulladt. 
Akkorát ugrottam ült� helyemben, hogy majdnem fölfordultam székestül. A lágy, tanáros hang elzsongított, 

fáradt is voltam, talán el is bóbiskoltam. De most mintha hideg vízzel öntöttek volna nyakon. 
– Úgy, ahogy mondom – felelt kérd� tekintetemre LeBay. -Egész napos „csicsonkázáson" voltak. Ez lépett a 

kocsi keresgélés helyébe. „Csicsonkázás". Így hívta. Valami rock and roll számból vette, örökké ezeket hallgatta. 
Vasárnaponként a kis család elment „csicsonkázni". Rollie elöl és hátul kis szemetes dobozokat helyezett el az 
utastérben. A kislánynak semmit nem volt szabad a földre dobnia. Meg is tanulta jól a leckét. Mindig.. 

Megint abba a különös, t�n�d� hallgatásba süppedt, mint az imént, s mikor megszólalt, már új volt a téma: 
– Rollie patyolat tisztán tartotta a hamutálakat. Er�s dohányos volt, de a hamut mindig a nyitott elefántfülön 

pöckölte ki, s ha végigszívott egy csikket, eloltotta, és azt is kihajította. Ha dohányos utast szállított, utána beáz-
tatta a hamutálcát a mosogatóba, aztán szárazra törölte egy papírzsebkend�vel, és úgy tette vissza. Hetenként 
kétszer lemosta a kocsit, évente kétszer autóbalzsammal is leápolta. A szervizelését saját kez�leg látta el, egy 
helybéli bérgarázsban. 

Hátha éppen Darnellnél, villant át az agyamon. Azon az ominózus vasárnapon, már hazafelé, megálltak egy 
útszéli standnál, hogy vegyenek egy-két hamburgert. McDonald akkor még nem létezett, mint tudja, csak ezek 
az útszéli standok. No és ami akkor történt.. elég egyszer� végül is.. 

Megint az a csöndes latolgatás, mintha azon t�n�dne, mennyit is mondjon el nekem, vagy hogy hogyan válasz-
sza el azt, amit tud attól, amit csak kikövetkeztetett. 

- Torkán akadt a kislánynak egy falat hús, és attól fulladt meg – mondta végül. – Mikor a torkához kapva ful-
dokolni kezdett, Rollie kirántotta a kocsiból, és a hátát döngette, hogy feljöjjön a falat. Ma már biztos módszer 
van erre is, a Heimlich-módszer, az jól m�ködik minden ilyen helyzetben. Épp tavaly történt az iskolánk étkezdé-
jében, hogy egy fiatal lány, egy tanárjelölt, ezzel a módszerrel mentette meg egy fuldokló fiú éleiét. De hát akkor 
még.. 

- Ott halt meg az unokahúgom az országúi szélén. Elég nyo-morúságos, ijeszt� halál. 
Zsongító hangon beszélt, mintha csak osztályteremben len-nénk, de engem már nem álmosított. Olyan éber 

lettem, hogy csak na. 
Bizonyos, hogy mindent megtett a kislányért. Efel�l semmi kétségem. Igyekszem azt hinni, hogy pusztán a bal-

végzet okozta a halálát. Rollie, ugye, hosszú ideig elég kegyetlen mesterséget �zött, és nem hiszem, hogy különö-
sebben szerette volna a lányát, ha egyáltalán valamennyire is szerette. De ilyen életveszélyes helyzetben, azt hi-
szem, éppenhogy nagy szükség van egy kis szeretetlenségre vagy kíméletlenségre. 

− De nem ebben az esetben – jegyeztem meg. 
− Végül a bokájánál fogva, fejjel lefelé lógatta, és a gyomrát öklözte abban a reményben, hogy kihányja az 

egészet. Szentül hiszem, hogy gégemetszésre is kapható lett volna a zsebkésével, ha csak némi fogalma lett volna 
a dologról. De persze nem volt. És a kislány meghalt. 

- Marcia férjestül-gyerekestül ott volt a temetésen. Én is ott voltam. Akkor volt utoljára együtt a család. Em-
lékszem, arra gondoltam, persze most kénytelen lesz eladni a kocsiját. Fura módon még szomorkodtam is miatta. 
Veronica annyi szépet-jót írt róla a leveleiben, és persze Rollie is, már amikor írt egyáltalán, hogy mi is szinte csa-
ládtagnak képzeltük. De nem adta el. A Plymouthszal jöttek: megálltak szépen a libertyville-i  metodista templom 
el�tt, és a kocsi fénylett és tündöklött, és.. gy�löletes volt.. Gy�löletes! – LeBay a szemembe nézett. – Elhiszi, ha 
mondom, Dennis? 

– Nyelnem kellett, hogy meg tudjak szólalni: – El. Elhiszem. Zordan bólintott, – Veronica úgy ült a jobb els� 
ülésen, mint egy viaszbáb. Bárki-bármi volt is régen ez az asszony, most teljesen üres lett. Rollie-nak, ugye, ott 
volt a gépkocsi, neki, ugye ott volt a kislány. Nem gyászolt: meghalt � is. 

Ott ültem, szemközt LeBayjel, és elképzeltem, hogyan lett volna, ha mindez velem történik. A lányom fuldo-
kolni kezd a kocsim hátsó ülésén, és ott hal meg az út szélén. Én vajon eladnám azt az autót? Miért adnám el? 
Végtére nem az autó ölte meg, hanem egy hamburger-falat, ami elzárta a légcsövét. Miért kéne azért túladni a 
kocsin? Ha csak azért nem, mert rá se bírnék nézni, de még rágondolni sem tudnék iszonyodás és bánkódás nél-
kül. Egyszóval eladnám? Jó kérdés. Tudok én még ilyet. Miért rondítana bele az ember a saját fészkébe? 

- Megkérdezték-e öt, hogyan vélekedik err�l? 
- Meg hát. Én kérdeztem meg. Ott volt Marcia is. Rögtön a temetés után. Veronica bátyja is feljött a nyugat-

virginiai Glory-ból, és hazavitte Veronicát, amint vége volt a szertartásnak – az a szegény asszony talán magá-
nál sem volt, annyira kikészült. 



 

 

– Elég az hozzá, hogy Marcia meg én odaléptünk hozzá. Ezvolt ám csak az igazi családi reunió. Nekiszögez-
tem a kérdést, hogy most aztán eladja-e a kocsit. Ott parkolt közvetlenül a halottszállító mögött, amely a lányát 
kihozta a temet�be – ugyanoda, ahol ma búcsút mondtunk Rollie-nak. Piros-fehérben pompázott: Chryslerék 
egyetlen 1958-as Plymoutht sem bocsátottak ki ilyen színekkel; Rollie maga fényeztette át. Olyan ötven lábnyira 
állhattunk a kocsitól, és igen er�s késztetést.. vagy sürgetés tvagy mit.. éreztem, hogy kerüljünk még távolabb. 
Mintha ugyan meghallhatná, hogy mir�l tárgyalunk. 

- No és mit mondott? 
- Megkérdeztem, el fogja-e adni. Rögtön az a kemény, csökönyös kifejezés ült ki az arcára, amit olyan jól 

ismertem kissrác koromból. Ilyen arccal hajított rá a kerítésre annak idején. Ilyen arccal nevezte vén satrafának 
apánkat, még azok után is, hogy apánk beverte az orrát. „Majd bolond leszek eladni, George – azt mondta -, 
hisz csak egyéves, és alig tizenegyezer mérföld van benne. Te is tudod, hogy háromévesnél fiatalabb kocsit 
tiszta ráfizetés eladni." 

– Ha ez neked csupán pénzkérdés, Rollie – feleltem -, akkor nyilván ellopták azt a maradék kis szívedet is, és 
egy sajtot csempésztek a helyére. Azt akarod, hogy a feleséged nap nap után ezt a kocsit legyen kénytelen látni? 
Hogy ezzel közlekedjen? Szívedre vennéd, hogy beleüljön? Gondolkozz, ember! 

– Bizony semmit sem változott az arckifejezése. Nem változott, amíg rá nem nézett a napfényben csillogó ko-
csira, ott, a hullaszállító mögött. Mert akkor megenyhült. Elt�n�dtem, vajon nézett-e ilyen arccal Ritára valaha is. 
Nem valószín�. Nem hiszem, hogy képes lett volna rá. 

Hallgatott egy sort, aztán így folytatta: 
- Akkor Marciától is megkapta nagyjából ugyanezt. Marcia világéletében félt t�le, de most ingerültsége le-

gy�zte félelmét – ne feledjük, rendszeresen levelezett Veronicával, és tudta, mit jelentett neki az a kislány. Ha 
valaki meghal, mondta, el szokás égetni a matracot, amelyen aludt, a ruháit odaadják az Üdvhadseregnek; egy-
szóval minden vonatkozásban véget vetnek az életének, hogy az él�k zavartalanul élhessék tovább a sajátjukét. 
Megmondta: Veronica nem lesz képes földolgozni a lánya halálát, ha az a kocsi ott marad a garázsban. 

- Rollie akkor megkérdezte azon az undok, szarkasztikus hangján, azt akarjuk-e, hogy öntse le benzinnel és 
gyújtsa föl a kocsiját. A n�vérem sírva fakadt, és kijelentette, hogy az ötlet nem rossz. Végül karon fogtam és el-
vezettem. Régi vicc, hogy Rollie-val sosem lehetett szót érteni. A kocsi az övé, és beszélhet, amennyit akar, hogy 
hároméves kora el�tt nem rentábilis eladni egy kocsit, pláne ha olyan kevés mérföld van benne: nem ez a lényeg, 
hanem az, hogy meg akarja tartani, és kész. 

− Marciáék visszautaztak Denverbe, és ha jól tudom, soha többé nem találkoztak Rollie-val, de még csak leve-
let sem váltottak. Veronica temetésére sem jöttek el. 

Aha. A felesége is. El�ször a gyerek, aztán az asszony. Megéreztem valahogy, hogy ennek így kellett történ-
nie. Bang. És bang. Zsibbadni kezdett a lábam, s�t a gyomrom is. 

- Fél évvel kés�bb halt meg. 1959 januárjában. 
- De ahhoz a kocsinak semmi köze nem volt – mondtam. 
– Semmi köze, ugye? 
– Dehogynem. Csak annak volt köze – mondta csöndesen LeBay. 
Nem vagyok rá kíváncsi, gondoltam. De persze kíváncsi voltam rá. Hiszen a kocsi most a barátomé, és máris 

olyan mérhetetlenül nagy részt követel magának a barátom életéb�l. 
- Veronica súlyos depresszióba zuhant a lánya halála után. Ki sem lábolt bel�le többé. Libertyville-i barátn�i 

igyekeztek segítségére lenni, hogy visszataláljon a normális életbe.. így mondják, azt hiszem. De Veronica bizony 
nem talált vissza. Egyáltalán nem. 

- Pedig egyébiránt remekül alakultak a dolgok. A bátyámnak, életében el�ször, b�ven volt pénze. Ott volt a 
honvédségi nyugdíja, a rokkantnyugdíja, és még éjjeli�ri állást is szerzett egy gumigyárban, a város nyugati pe-
remén. A temetés után elhajtottam oda is. de nem találtam. Lehet, hogy lebontották. 

– Cs�dbe jutott a gyár vagy tizenkét éve – világosítottam föl. 
– Kissrác koromban. Egy kínai gyorsbüfé épült a helyén. 
- A ház részleteit dupla sebességgel törlesztették. És persze nem volt már a kislány, akinek gondját kell viselni. 

Ámde Veronica számára egy árva reménysugár sem maradt. 
- Amennyit megtudtam a dolgaikról, abból kiderült, hogy hidegvérrel készült az öngyilkosságra. Ha volna ké-

zikönyv reménybeli öngyilkosok számára, Veronica esete mint iskolapélda szerepelne benne. Elment a 
libertyville-i Western Auto áruházba, ahol sok-sok éve az els� bringámat vettem magam is, és vett húsz láb gumi-
csövet. Az egyik végét Christine kipufogója végéhez er�sítette, a másikat bevezette az ablakon. Jogosítványa nem 
volt, de tudta, hogyan kell beindítani a kocsit. Ennyi elég is volt neki. 

Összepréseltem, majd nyelvemmel megnedvesítettem az ajkam, s mikor megszólaltam, mintha varjú károgna: 
– Azt hiszem, mégis innék egy üdít�t. 

– Legyen olyan jó, hozzon nekem is egyet – kérte LeBay. – Nem tudok elaludni t�le, igaz, de hát ma éjjel már 
anélkül sem igen aludnék. 

Gyanítottam, hogy én sem. Az irodában váltottam két üveg üdít�t, s visszafelé megálltam a parkoló közepén. 
A bungaló el�tt ül� LeBay csak egy sötétebb árnyéknak t�nt: fehér zoknija mint két kisertetkölyök, derengett. Úgy 



 

 

lehet, gondoltam, hogy átok ül azon a kocsin. Úgy kell lennie. Olyan ez az egész, mint egy kísértet -história. És ott, 
távolabb, az a tábla.. a Pusztuló Negyed! 

Na de ez már mégiscsak röhej, nem? 
Röhej, persze. Jó nagy. Mentem is tovább. Autó nem hordozhat átkot, aminthogy ember sem; ilyen csak hor-

rorfilmekben fordulhat el�, autósmozik szombat esti m�során – fényévmessze a mindennapok realitásától. 
Átadtam LeBaynek az üdít�t, és meghallgattam a történet befejezését, melyet talán így foglalhatnék össze: és 

boldogtalanul élt, míg meg nem halt. A magányossá vált Roland D. LeBay megtartotta a kis családi házát meg az 
1958-as Plymouthát. 1965-ben búcsút mondott az éjjeli�rködésnek. Ugyanazon id� tájt hagyott föl er�feszítései-
vel, hogy Christine-t meg�rizze újszer� állapotában. Hagyta lepusztulni, ahogy egy órát hagy lejárni az ember. 

- Úgy értsem, hogy a kocsi ott állt a háza el�tt? 1965 óta? Tizenhárom hosszú éven át? 
- Nem, dehogy. A garázsban. A szomszédok sem t�rték volna, hogy ott rohadjon egy kocsi az el�kertjében. 

Vidéken még tán elnézték volna, de az Egyesült Államok kertváros-birodalmában soha. 
− Csakhogy éppenséggel ott volt Christine, mikor mi.. 

- Tudom, igen. Kiállt vele a pázsitra, és rátette az ELADÓ táblát. Rá is kérdeztem, mert furcsának találtam. A 
Veterán klubban. A legtöbb veterán kapcsolata megszakadt Rollie-val, de egyikük azt mondta, emlékezete szerint 
idén májusban látta a kocsit a pázsiton. 

Mondani akartam valamit, de meggondoltam magam. Retten t� gondolatom támadt: Túl egyszer� ez így. Túl 
kényelmes. Christine ott gubbasztott a sötét garázsban évekig – négy, nyolc, tizen két, még több évig. És akkor, 
néhány hónappal azel�tt, hogy Arnie meg én arra tévedtünk, LeBay gondolt egyet, kivontatta 1 háza elé, és kitet-
te az ablakába az ELADÓ táblát. 

Kés�bb, sokkal kés�bb, mikor nyomoztam az ügyben, végiglapoztam a Pittsburghi lapok meg a helybéli lap, a 
Keystone egykorú számait. LeBay nem hirdette meg a Furyt, a lapokban legalábbis nem, pedig úgy szokás hasz-
nált autót fölkínálni. Csak kiállította ott a külvárosi utcán, ahol szinte semmi forgalom nincs, és várta, hogy arra 
egyen a fene egy vev�t. 

Nem gondoltam végig a gondolatot – legalábbis nem logikus, intellektuális módon -, mégis újra belém mart az 
az ismer�s hideg, kék rettegés. Mintha megérezte volna az a vén szivar, hogy vev�je fog érkezni. Ha nem május-
ban, hátjúniusban. Vagy júliusban. Vagy augusztusban. Nemsokára. 

Mint mondottam, nem gondoltam én ezt végig ilyen világosan. Egy nagyon is realisztikus kép ötlött fel inkább 
bennem: egy Vénusz légycsapó a mocsárban, amint nagyra tátott zöld állkapcsaival várja a rovart. 

A megfelel� rovart. 
– Emlékszem, arra gondoltam, fölhagyott a reménnyel, hogy valaha is autókázni fog ö még: nem merte meg-

kockáztatni, hogy elhasaljon az orvosi vizsgán – mondtam végül. – Ilyen id�s korban már évente vagy kétéven-
ként meg kell újíttatni a jogosítványt. 

George LeBay biccentett. – Rollie-ra vall, nem mondom, hogy nem. Csakhogy.. 
− Csakhogy? 
− Csakhogy. Olvastam valahol, csak azt nem tudom, hol, hogy vannak „korszakok" az emberiség történetében. 

Mikor beköszöntött a „gözkorszak", tucatnyi föltaláló szinte egy id�ben találta föl a g�zgépet. A szabadalom egy 
emberé lett, egyr�l emlékeznek meg a történelemkönyvek, de tény, hogy több embert egy id�ben kezdett foglal-
koztatni a gondolat. Miként magyarázható ez? Hát csak úgy, hogy beköszöntött a „gözkorszak". 

LeBay ivott egy kortyot, és fölnézett az égre. 
– A polgárháborúval egyszer csak elkezd�dött a „páncélhajó-korszak". Aztán jött a „gépfegyverkorszak". Az-

tán hipp-hopp, egyszer csak nyakunkon volt a „villamosságkorszak", a „rádió-korszak" és most meg az „atom-
bombakorszak". Mintha mindezek a gondolatok nem is egyes emberekt�l, hanem egy örökké áramló nagy intelli-
genciahullámtól erednének.. Intelligencia-hullámtól, igen, amelynek köze sincs az ember mivolthoz. Rám nézett. 

- Egészen elrémülök, ha sokat töröm rajta a fejem, Dennis. Van ebben valami.. valami mélységesen kereszté-
nyietlen, nem gondolja? 

− És az ön bátyja számára eljött volna az „adjuk el Christine-t korszak"? 
− Úgy valahogy. A Prédikátorok Könyve szerint mindennek megvan a maga ideje, megvan a vetés ideje, az 

aratás ideje, a háború ideje, a béke ideje, a parittya-félretevés ideje, a kövek összegy�jtésének ideje. Minden pozi-
tívumra egy negatívum. Ha tehát volt „Christine-korszak" Rollie életében, kellett lennie egy Christine-t elsuvasztó 
korszaknak is. 

− Ha igen, akkor bizonyára tudta is. Állat volt az az ember, és az állatok hallgatnak az ösztöneikre. 
- Ámbátor az is lehet, hogy csak belefáradt az egészbe – fejezte be a gondolatsort LeBay. 
Bólintottam, hogy csakugyan, nem mintha kielégít�nek találtam volna a magyarázatot, inkább azért, mert me-

hetnékem támadt. George LeBay nem tudta, milyen állapotban volt a kocsi, mikor Arnie rám kiáltott, hogy tolas-
sak vissza. Hát én láttam. Egyáltalán nem úgy nézett ki, mintha békésen pihent volna egy garázsban. Mocskos 
volt és horpadozott, a szélvéd�je repedt, a lökhárítója félig leszakítva. Olyan volt inkább, mint egy kihantolt te-
tem, melyet hagynak a napon bomladozni. 

Eszembe jutott Veronica LeBay, és megborsódzott a hátam. • LeBay, mintha csak olvasna gondolataimban – 
vagy egy részükben -így szólt: – Nem sokat tudok arról, hogyan élt, miként érzett a bátyám az élete utolsó évei-



 

 

ben, de egyvalamiben bizonyos vagyok, Dennis. Mikor úgy érezte (hatvanötben vagy mikor), hogy ideje eltenni az 
autót, eltette. És mikor úgy érezte, hogy ideje eladni, eladta. 

Szünetet tartott. 
– Más mondanivalóm, azt hiszem, nincs a maga számára.. hacsak az nem, hogy meggy�z�désem szerint ez a 

maga barátja boldogabb lesz, ha gyorsan megszabadul Christine-töl. Mert tudja, megnéztem én magamnak ezt a 
fiút. Lesír róla a boldogtalanság. Pillanatnyilag legalábbis. Igazam van? Gondosan megfontoltam, mit feleljek. 
Annyi bizonyos, hogy a boldogságot nem Arnie-nak találták ki, mindig is messze állt t�le. Ugyanakkor az is igaz, 
hogy amíg el nem kezd�dött a dolog ezzel a Plymouthszal, legalább elégedettnek látszott.. olyannak, aki kialakí-
tott egy modus vivendit.. Nem éppen boldogságos, de m�köd�képes életmódot alakított ki magának. 

− Igen. Igaza van. 
- Nohát, nem hiszem, hogy a bátyám kocsija boldogabbá tudná tenni. Éppen ellenkez�leg. – Mintha csak-

ugyan a fejembe látott volna, ezzel folytatta: – Tudja, nem hiszek az átokban. Sem a szellemekben, sem egyéb 
természetfölötti dolgokban. Azt azonban vallom, hogy az érzelmeknek és az eseményeknek van egy bizonyos.. 
eléggé hosszú élet�.. rezonanciájuk. Megtörténhet, hogy az érzelmek kommunikálnak egymással bizonyos körül-
mények között.. bizonyos módfölött sajátos körülmények között.. ahogy például a dobozos tej a h�t�ben át tudja 
venni az er�sen f�szeres ételek zamatát. De lehet, hogy csak nevetséges képzel�dés az egész. Talán csak arról van 
szó, hogy örülnék, ha a kocsit, amelyikben megfulladt az unokahúgom, és amelyikben megölte magát a sógor-
n�m, értelmetlen fémtömbbé préselnék. Talán csak a tisztességérzetem lázadozik itten. 

- Mr. LeBay, ön azt mondta, megfogadott valakit ,  hogy vigyázzon a házra, amíg el nem adják. Igaz ez? 
Fészkel�dött ültében. – Nem. Nem igaz. Reflexszer�en hazudtam. Utálnám, ha az a kocsi visszakerülne a ga-

rázsba... mintha hazatalálna, ugyebár. Ha vannak továbbél� érzések és érzelmek, azok a garázsban és persze 
Christine-ben fészkelnek. Akarom mondani, abban a kocsiban – helyesbített igen gyorsan. 

Nem sokkal kés�bb elköszöntem, és hazafelé tartva a fényszóróim által megvilágított úton, átgondoltam a 
LeBayt�l hallottakat. Nem tudom, használnék-e Arnie-nak, ha elmondanám, hogy a kocsijában egy ember halálos 
balesetet szenvedeti, egy másik pedig öngyilkos lett. Használnék egy fenét: leperegne róla, a maga módján épp-
olyan csökönyös szamár, mint a néhai Roland D. LeBay. Elég világosan bizonyította ezt az a csinos kis jelenet, 
amit a szüleivel rendezett az autó miatt. És ezt bizonyítja az is, hogy a középiskolában éppenséggel az autószere-
lésre szakosodott, hiába tiltakoztak a szülei. 

LeBay szavaira gondoltam: Utálnám, ha az a kocsi visszakerülne a garázsba.. mintha hazatalálna, ugyebár. 
Mondta azt is, hogy a bátyja valahol tartotta, amikor dolgozott rajta. És az egyetlen libertyville-i 

csináldmagad-garázs jelenleg a Will Darnellé. Persze anno az ötvenes években lehet, hogy volt másik is, csak épp 
nem valószín�. Csak azt tudtam elképzelni, hogy Christine-t szerelték már azon a helyen, ahol most Arnie szerel-
geti. 

Vagyis szerelgette. Múlt id�ben. Mert a Buddy Repperlon-affér után nem meri otthagyni a kocsiját. Christine 
el�tt múltjának ez a kapuja is bezárul tehát. 

Átok és megátkozás pedig természetesen nincs. Még LeBay elméletét is er�ltetettnek éreztem az érzelmek re-
zonanciájáról. Szerintem � maga sem igen hitte, amit mondott. Megmutatta karján a régi heget, és egyszer szájára 
tévedt a bosszú szó. Ez nyilván közelebb van az igazsághoz, mint azok a süket kísértethistóriák. Világos, nem? 

Köszönöm szépen, tizenhét éves vagyok, egy év múlva egyetemi polgár: nem hiszek én átkokban és testetlenül 
kószáló megsavanyodó érzelmekben, az álmok kiloccsantott tejében. Nem hiszem, hogy a múltnak hatalmában 
állna, hogy iszonyatos, halott kezeit kinyújtsa az él�k felé. 

Mondtam akkor. Ma már azonban valamivel id�sebb vagyok. 
 
 
13) AZNAP ESTE, KÉS�BB 

Láttam a kocsimból a zöldbe, kint Egy DeVille kupéban Maybelline-t. Egy Cadillac is arra kódo-
rog, De a V8-as Fordnál az se jobb.. 

   CHUCK BERRY 

Anyám és Elaine ágyban volt már, apám azonban fönn, és a tévé tizenegy órás híreit nézte. – Hol voltál, 
Dennis? 

- Tekézni -jött ajkamra ösztönös természetességgel a füllentés. Nem akartam, hogy apám bármit is megtudjon 
ebb�l az autó-históriából. Fura történet, de közel sem annyira fura, hogy igazán érdekelhetné az öregemet. Leg-
alábbis így okoskodtam. 

- Arnie hívott. Megkért, hívjad vissza, ha megjössz, fél tizenkett�ig. 
Órámra néztem. Tizenegy húsz még csak. De nem volt-e elegem már Arnie-ból meg a gondjaiból? -Nos? 

- Mit nos? 
- Fölhívod? 
Sóhajtottam. – Föl. Föl, hogy a fene enné meg. 



 

 

A konyhában összeütöttem egy csirkés szendvicset, töltöttem egy pohár Hawaii Puncsot – goromba ned�, de 
én szeretem -, és föltárcsáztam Arnie-ék számát. Második csörgésre maga Arnie jelentkezett. Örömteli izgalom 
érzett a hangján. 

− Dennis! Hol jártál? 
− Kugliztam. 
− Figyelj, elmentem Darnellhez máma, és képzeld, jól kirúgta Reppertont, na mit szólsz?! Reppertont kidobta, 

én pedig maradhatok. Óriási, nem? 
Újra az a teste-nincs rettegés a zsigereimben. Letettem a kenyeremet. Valahogy elment t�le az étvágyam. 

- Te Arnie, tényleg olyan nagy szerencsének tartod, hogy visszaviheted oda a kocsidat? 
- Nem értelek, apafej. Nincs többé Repperton. Szerinted ez nem piszok szerencse? 
Eszembe jutott, mikor Darnell ráripakodott Arnie-ra, hogy állítsa le a motort, miel�tt telefüstöli azt a szar han-

gárját; mikor kioktatta, hogy nem t�r semmilyen pimaszkodást. Eszembe jutott, milyen szégyenl�sen lesütött 
szemmel mesélte, hogy soron kívül emel�re állhatott az olajcseréhez, amiért „apróbb megbízatásokat" teljesített 
Darnellnek. Ez a Darnell jutott eszembe, talán afféle csicskást faragott magának Arnie-ból. Biztosan jókat rö-
högnek rajta a törzsvendégei meg a pókerpartnerek. Arnie-t szalajtják el kávéért, zsemléért, Arnie tesz új sexpírt a 
klóba, � cseréli a papírtörülköz�t az adagolóban. Hé, Will, ki ez a négyszem�, aki a véce kövét mossa odaki?.. Hja, 
hogy ö? Hát Cunningham. Úgy hívják. A szülei az egyetemen tanítanak. � meg itten végzi a szarpasszírozó szak-
mérnökit. És akkor mindenki röhög. Arnie, a Hampton Street-i Darnell-garázs házipojácája. 

Ezeket gondoltam, de szólni semmit nem szóltam. Gondoltam, el tudja � dönteni, mit tegyen és mit ne. Oko-
sabb � annál, hogysem sokáig elt�rné ezt. Legalábbis ebben bíztam. Arnie lehet, hogy csúf, de nem hülye. 

− Az nem rossz, hogy Reppertonnak kitették a sz�rét – jegyeztem meg. – Csak, tudod, azt hittem, Darnellt te is 
átmeneti megoldásnak, kényszermegoldásnak tartod. Már csak azért is, Arnie, mert az a heti húsz dolcsi, plusz a 
szerszámbérlet, az emel�bérlet, az aknabérlet, meg ki tudja még milyen bérlet, az azért sok egy kicsit, nem gondo-
lod? 

− De. Gondolom. Ezért lett volna nagy szám a LeBay-garázs. Még heti huszonötöt is b�ven megért volna. 
− Na látod. Ha meghirdetnéd az újságban, hogy garázst keresel, fogadok, hogy.. 
− Nem, nem, várj, hadd fejezzem be! – kiabált izgatottan Arnie. – Ma délután, mikor bementem, félrehívott 

Darnell. Azt mondta, együtt érez velem, és sajnálja, hogy így megagyalt Repperton. Hogy hát félreismert engem. 
− Frankón? Azt mondta? – Elhittem, csak mégsem bíztam benne. 
Frankón. Megkérdezte, dolgoznék-e neki részid�ben. Amíg, tart az iskola, heti tíz-húsz órákat. Rendel rakni, 

megkenni az emel�ket, ilyesmi. És heti tízért adná a kocsiállást, féláron a szerszám– és egyéb bérleteket. Na. Mit 
szólsz? Jobb ez, hogysem igaz lehetne, gondoltam. 

− Hát csak vigyázz, Arnie-kám. 
− Mi a fenére vigyázzak? 
− Apám szerint címeres gazember. 

- Nem tudom. Nem hiszem. Semmi jelét nem láttam. Szóbeszéd, Dennis, Nagy a pofája, annyi az egész. 
- Jó. csak annyit mondok, légy résen. – Másik kezembe vettem és másik fülemhez szorítottam a kagylót; ittam 

egy korty Hawaii Puncsot. – Tartsd nyitva a szemed, és pattanj meg, amint valami büdöset érzel. 
− Tudsz valami konkrétumot? 
A narkótörténetekre gondoltam, meg a lopott kocsikra: ez utóbbiak elég valószín�ek voltak. 
− Nem. Csak épp nem bízom a pasasban. 

- Háát.. – hagyta annyiban Arnie, s tért vissza egykett�re a vezérmotívumhoz, Christine-hez. Örökké oda lyu-
kadt ki. – Azért ez, ha jól sül el, óriási könnyebbség nekem, Dennis. Ami Christine-t illeti.. hát eléggé széjjel van, 
mit mondjak. Amint rendbe hozok rajta valamit, négy új hibát találok. Van, amir�l g�zöm sincs, hogy kell meg-
csinálni, de majd beletanulok. 

 

- Ühüm – mondtam, és beleharaptam a szendvicsembe. Mióta beszéltem George LeBayjel. Arnie Christine 
nev� csaja iránt átfordult negatívba az érdekl�désem. 

- Be kell állíttatni az els� futóm�vét.. akarom mondani, a francba is, kell neki egy új els� futóm� és új fékpo-
fák... a motort meg kell gy�r�zni... de talán a dugattyúkat is meg fogom köszörülni.. csakhogy ezzel a négyszáz-
negyven dolláros Craftsman szerszámkészlettel nem lehet ám mindezt megcsinálni. Érted, Denniském? 

Úgy t�nt, mintha a jóváhagyásomért esdekelne. Rossz érzéseim közepette eszembe jutott egy Freddy 
Darlington nev� osztálytársunk. Nos. ez a Freddy nem volt valami nagy lumen, de rendes srác volt, és a humora is 
jó. Ámde egy szép napon fölszedett valami szédült Penn Hills-i lotyót – de egy virligli, törölmetsztt kurvát csak-
ugyan, egy kis közkincset, egy klasszikus sarkangyalt. Lehet válogatni a kifejezések között. Gonosz és ostoba arca 
volt 

– engem mindig a Mack teherautók hátuljára emlékeztetett -, a szája örökké tele rágóval. Állandó felh� gya-
nánt övezte fejét a Juicy Fruit rágógumi b�ze. Nagyjából akkor kapta be a legyet, amikor Freddyvel kezdett járni. 
Gyanítom, Freddy azért ragadt úgy rá, mert ö volt az els� n�nem�, aki hagyta, hogy végigcsinálja vele a mókát. 
Elég az hozzá, hogy szegény Freddy kimaradt az iskolából, munkába állt egy áruházban, a hercegn�cske megszül-
te a bébit; és az ifjú pár decemberben megjelent egy iskolai bulin, mintha mi sem történt volna; a lány végigjáratta 



 

 

rajtunk, srácokon, azt a halott, megvet�, üres tekintetét, az állkapcsa szakadatlanul �rölt, mint a tehéné, amikor 
különösen ízletes f� csomóra harap – pedig akkor már mindnyájan tudtuk az újságot: a csaj már újra járja a teke-
bárokat, a Libertyville-i Gyógygödröt, a Gino Bárt, strihhel újra, miközben az ura dolgozik, újra � a közkincs, � a 
sarkangyal. Mondják, tudom, hogy az álló fasznak nincs lelkiismerete, de azt meg én mondom, hogy bizonyos pi-
náknak viszont foguk van, és mikor elnézem ezt a Freddy gyereket, tíz évvel mutat többet a koránál -, hát sírni 
volna kedvem. És mikor a feleségér�l beszél, hát tisztára az a hangsúly, mint most az Arnie-é, ugyanaz a riadt es-
deklés – Ugye, tik is szeretitek, srácok? Ugye, jó kis n� a nejem, srácok? Ugye, nem basztam rá azért olyan ször-
ny�ségesen? Már úgy értve, hogy biztosan rossz álom ez az egész, és nemsoká fölébredek, ugye? Ugye? Ugye? 

– Értem, Arnie – mondtam a kagylóba. Két másodperc alattvillámlott végig bennem az egész Freddy 
Darlington-história. 

– Értem, ha mondom. 
− Na, akkor jó – szusszantott megkönnyebbülten. 

- Csak tartsd jól nyitva a szemed. És pláne rettent�en légy résen, ha elkezd�dik az iskola. �rizkedjél Buddy 
Reppertontól. 

− Na ja. Arra mérget vehetsz. 
– Te, Arnie... 
– Na? 
– Hallgattam. Meg akartam kérdezni, nem pedzette-é Darnell, hogy Christine járt már nála valaha. Kíváncsi 

lettem volna, fölismerte-e. És el akartam mesélni, mi történt Roland D. LeBay feleségével és kislányával. De nem 
vitt rá a lélek. Rögtön rájönne, gondoltam, honnan való az értesülésem. És ebben a rohadtul érzékeny kedélyálla-
potában, amibe a kocsija miatt zuhant, még azt hinné, hogy a háta mögött súgok-búgok. És igaza is volna, ha 
onnanfel�l nézzük. És ez könnyen véget vethetne a barátságunknak. 

Christine-böl b�ven elegem volt, de Arnie sorsa iránt korántsem lettem közömbös. Ami, tudtam, annyit jelent, 
hogy ezt a titkot meg kell �riznem. Többet nem szabad szaglásznom, kérdez�sködnöm. És ne tartsak kisel�adá-
sokat Arnie-nak. 

- Semmi, semmi – mondtam. – Csak azt akartam mondani, gratulálok, hogy otthont találtál annak a rozsdafé-
szeknek. 

− Dennis, te eszel? 
− Ühüm, csirkés szendvicset, miért? 
– Belecsámcsogsz a fülembe. Elég ízléstelen, hallod? Azonnal belefogtam a létezhet� legharsányabb csámcso-

gásba. 
Arnie öklendez� hangokat hallatott a vonal túlfelén. Aztán egyszerre pukkadt ki bel�lünk a röhögés, és ez 

végre jó volt; olyan volt, mint a régi szép id�kben, amikor még nem vette n�ül azt a kibaszott autót. 
− Nagy franc vagy te, Dennis. 
− Tudom. T�led tanultam. 
− Merülj alá! -javasolta, és bontotta a vonalat. 

Kivégeztem a szendvicset meg a Hawaii Puncsot, elöblítettem a tányért meg a poharat, és visszamentem a 
nappaliba, már egy j� zuhanyozáshoz és a lefekvéshez készül�ben. Hóttfáradt voltam. 

Még a telefonbeszélgetés közben hallottam, hogy kikapcsolják a tévét. Gondoltam, apám is fölballagott a háló-
ba. De nem. Ott ült, kigombolt inggel, a karosszékében, észre kellett vennem, mennyire megszürkült a mellsz�rze-
te, s ahogy az állólámpa átsütött a haján, megcsillant az a rózsaszín skalpböre. Ritkul hát a haja is, gondoltam. 
Nem fiatal srác már az apám. Még kínosabb volt arra gondolnom, hogy öt év múlva, mire lediplomázom (elvben 
legalábbis), ö már ötven lesz és er�sen kopaszodó -sztereotip könyvel�fazon. Öt év múlva ötven lesz, ha ugyan 
holnap el nem viszi egy újabb infarktus. Az els� nem volt súlyos, hálistennek, nem maradt vissza szívizom-
hegesedés, ahogy elmondta, mikor rákérdeztem. De azt � sem mondta, hogy nem kell tartani egy újabb rohamtól. 
Tudtam én, hogy kell, tudta anyánk, és tudta � maga is. Már csak Ellie hitte úgy, hogy a mi apánk sebezhetetlen – 
habár, mintha egyszer-kétszer már az � szemében is ott ült volna a tétova kérdés. 

Tragikus hirtelenséggel. 
Éreztem, égnek mered a hajam. Tragikus hirtelenséggel. Íróasztalánál fölegyenesedik. A szívéhez kap. Tragi-

kus hirtelenséggel. Kihullik kezéb�l az üt� a teniszpályán. Az ember nem szeret ilyeneket gondolni az apjáról, de 
a gondolatok kéretlenül el�tolakodnak. Sajnos. 

- Kénytelen-kelletlen meghallgattam a beszélgetéstek egy részét – mondta. 
− Nocsak? 

- Mondd csak, Dennis, ugye, a mi Arnie Cunninghamünk szépen belelépett egy vödör meleg és barna izébe? 
– Hát.. magam se tudom biztosan – mondtam óvatosan. Mert, igazából, mit is tudok. Semmit. Csak ködképeim 

vannak. 
− Nincs kedved beszélni róla? 
− Most nincs, apa, ha nem haragszol. 

- Hogy haragudnék? De ha.. ha valóban büdös lesz, ahogy a telefonban mondtad, akkor, ugye, megosztod ve-



 

 

lem a gondodat? 
- Meg.  . 

- Oké. – Indultam már neki a lépcs�nek, mikor újra megszólalt: – Tudod, csaknem tizenöt évig én végeztem 
Will Darnell könyvelését, meg a jövedelemadó-ügyeit is intéztem. 

Meglepetten néztem rá. 
– Nem tudtam. Soha nem mondtad. 
Apám mosolygott. Ezt a mosolyát még nem ismertem: talán ha anyám láthatta párszor; a húgom valószín�leg 

soha. Afféle álmoskás mosolynak nézhetné az ember, pedig korántsem az: cinikus, kemény, és nagyon is éber. 
- Tudod-e tartani a szád, ha elmondok valamit, Dennis? 
− Igen. Azt hiszem. 
− Ha csak azt hiszed, az kevés. 
- Na jó. Tudom tartani. 

-Így már jobb. Egészen 1975-ig én könyveltem neki, akkor aztán áthozta Monroeville-b�l Bill Upshaw-t. 
Figyelmesen nézte az arcomat. 
– Nem állítom, hogy ez a Bili Upshaw gazember volna, de azt igen, hogy a lelkiismerete olyan vékonyka, 

hogy csak na. Éstavaly, Sewickleyben, vásárolt háromszázezer dollárért egy angol Tudor udvarházat. Még csak 
nem is részletre. 

Jobbját nagy ívben lendítve körbemutatott otthonunkon, majd visszaejtette az ölébe. A születésem el�tti év-
ben vették anyámmal hatvankétezerért – most már talán megér százötvenezret. Csak nemrég járt le a törleszté-
sük, a bank visszaküldte a hitellevelet. Rendeztünk egy kis kerti ünnepséget ennek örömére: apa begyújtotta a 
grillsüt�t, nyársra t�zte a rózsaszín papírt, és a nyárs kézr�l kézre járt, míg a papír el nem hamvadt a parázson. 

− Ez meg itten nem éppen Tudor-kori, mi, Dennis? 
− Jó ez – jelentettem ki. Letelepedtem a kanapéra. 
– Elég szívélyesen vettünk búcsút egymástól Darnell-lel – folytatta apám -; nem mintha sokat adtam volna 

személyes ügyeimben a véleményére. Csibésznek tartottam ugyanis. 
Biccentettem, mert ez tetszett: pontosabban fejezte ki a Darnell iránt táplált érzéseimet, mint bármilyen trá-

gárság. 
– No de személyes kapcsolat és üzleti viszony között ég és föld a különbség. Aki ezzel nagyon hamar tisztába 

nem jön az én szakmámban, az mehet kefét árulni házról házra. Na. Üzleti viszonyunk jó volt, ameddig tartott., 
mert nem tarthatott örökké. Ezért is mondtam föl neki egy szép napon. 

- Nem értelek. 
- Egyszer csak pénzek kezdtek föltünedezni. Szép összegek, készpénzben, csak éppen az eredetük volt tisztá-

zatlan. Darnell instrukciói szerint két társaságba fektettem be a pénzeket, a Pennsylvania Solar Heatingbe meg a 
New York Ticketingbe. Mondhatom, ordított mind a kett�r�l, hogy kamu, fal, nem komoly vállalkozás. Végül 
leültem vele, és kiteregettem a kártyáimat. Megmondtam, az a szakvéleményem, hogy ha a szövetségi vagy az 
állami adóhivatal emberei faggatni kezdenék, hát fél�, hogy sok mindent nem tudna elmagyarázni nekik; ami pe-
dig engem illet, ha maradnék, hamarosan annyit lennék kénytelen megtudni az ügyeir�l, hogy személyem ké-
nyelmetlenné válna számára. 

- Mire �? 
- Mire � táncolni kezdett – felelte álmos-cinikus mosolyával apám. – Tudod, ebben a szakmában az ember 

olyan harmincnyolc éves korára már ismeri az összes tánclépést és figurát.. már ugye, ha jó szakember. És én 
sem vagyok éppenséggel rossz. A tánc azzal kezd�dik, hogy megkérdezik az embert�l, elégedett-e a munkájával, 
elégedett-e a fizetésével. Ha erre azt feleljük, hogy a munka még csak megjárja, hanem a pénz, az bizony lehetne 
több, akkor a vonatkozó táncoslábú úr megbiztat, beszéljünk a gondjainkról: a házról, a kocsiról, a gyerekek 
egyetemi költségeir�l. . esetleg a feleségünk kissé túl költséges öltözködési hajlamairól.. Érted-e? 

− Szóval kipuhatolják az embert? 
- Inkább talán fölizgatják – nevette el magát. – Így megy ez. Minden kis lépése meg van szabva ennek a tánc-

nak, akár egy menüettnek. Minden fázisnak, minden szünetnek, minden lépésnek megvan a jelent�sége. Mikor 
kipuhatolta, miféle gondok nyomják leginkább a vállunkat, azt kezdi kérdezgetni, mire vágyunk. Cadillacre, 
nyaralóra a Catskillsben vagy a Poconosban, esetleg egy jachtra? 

Beijedtem egy kissé, mert tudtam, hogy apám majd meg�rül egy vitorlásért; napfényes nyári délutánokon sok-
szor én is elrándultam vele a King George-tó meg a Passeeonkee-tó kiköt�ibe. Gusztálgatta a kisebb hajókat, és 
láttam a szemében ül� sóvárgást. Most értettem csak meg: egy ilyen vitorlás elérhetetlen a számára. Ha másként 
alakul az élete, ha például nincsenek gyerekei, akiket egyetemre akar járatni, akkor boldogan vitorlázgathatna. 

– No és te? Nemet mondtál? – kérdeztem. 
Megvonta a vállát. – Világosan értésére adtam, hogy nem fogok táncolni. Mert, el�ször is, ha kötélnek állok, 

akkor a személyes kapcsolatunk is szorosabbá válik, és mint mondottam, patkány az az ember. Másodszor, ezek a 
fickók gyógyíthatatlanul pocsék matematikusok, s ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy adócsalásba keverednek. 
Azt hiszik a jámborok, hogy illegális jövedelmeiket el tudják tagadni. Bizonyosak benne. – Nevetett. – Az a g�zös 



 

 

rögeszméje mindnek, hogy a pénzt ki lehet mosni, mint a ruhát; holott egyebet nem lehet tenni, mint zsongl�rköd-
ni a számokkal, ideig-óráig, amíg fejére nem szakad valami az embernek. 

- Egyszóval ezek voltak az okaid? 
- Kett� a három közül, igen. – Mer�en a szemembe nézett. -Nem vagyok én holmi szarházi, simlis alak, 

Dennis. 
Valamiféle elektromos érintkezés jött ott létre kett�nk között – még most, négy évvel kés�bb is belebizsereg a 

b�röm, ha rágondolok. Csak hát nem biztos, hogy magukkal is meg tudom értetni. Nem az a lényeg itt, hogy éle-
temben el�ször kezelt egyenrangúként; nem is arról van szó, hogy a sötét öltönyös hivatalnokból, aki ebben a 
keftet�s világban kínnal keresi kenyerét, el�bújt volna a fennkölt lelk� lovag. Nem, az volt ebben az óriási, hogy 
realitásként láttam meg az apámat, mint olyan személyt, aki az én színre léptem el�tt is régóta m�ködött már, és 
része volt nem egy megaláztatásban. Abban a pillanatban el tudtam képzelni, amint szeretkeznek anyámmal, ve-
rejtékesen, küszködve – és nem jöttem zavarba. 

Akkor eleresztette a tekintetem, védekez�n mosolyra húzta a száját, és el�vette nevezetes Nixon-paródiáját: – 
Ön megérdemli, hogy megmondjuk, ha az édesapja simlis. Nos, nem vagyok simlis: zsebre lehettem volna azt a 
pénzt, csakhogy az.. khrmmm!.. 

nem lett volna helyes. 
Túl harsányan nevettem. Föloldódott a feszültség – éreztem, tovat�nik a pillanat, s noha lényem egy része ma-

rasztalta volna, a másik örült, hogy elmúlik: túlságosan intenzív volt. Talán apám is úgy érezhette. 
– Csitt, te, még fölébred anyád, és akkor aztán kapunk, amiért ilyen kés�n még fönn vagyunk! 
– Jaj, bocs. Mondd csak, apa, tudod-e miben sántikál? Darnell, 
mármint? 
– Akkor még nem tudtam; nem akartam tudni, mert ha megtudom, máris részese vagyok. Megvolt a vélemé-

nyem, és hallottam is egyet-mást. Lopott kocsikat rebesgettek – no persze nem vitte be �ket a Hampton Street-i 
garázsába, azért �t sem ejtették a fejére, ugyebár csak a hülyék rondítanak a tulajdon fészkükbe. Néha talán rablá-
sokban is benne volt. 

- Fegyver és narkó? – kérdeztem kissé rekedten. 
- No, nem, ennyire nem romantikus figura. Ha találgatnom kellene, klasszikus csempészárukra tippelnék, cigi-

re meg piára. Meg, ugye, a tiltott pirotechnikai holmikra. Néha egy-egy szállítmány mikrohullámú süt� vagy szí-
nes tévé, ha nem túl nagy a kockázat. Egyszóval volt azért mivel elfoglalnia magát az évek során. 

Higgadtan nézett rám. 
– Darnell ügyes játékos, de szerencséje is van már egy jó ideje, Dennis. No persze a hazai pályán, 

Libertyville-ben talán nincs is szüksége szerencsére; idehaza holta napjáig eljátszogathatna -hanem az állami 
adóellen�rök, azok kemény fiúk, és a szövetségi adóügyiek valóságos cápák. Szerencséje van, de egy nap, meg-
lásd, ráömlik a nagy kínai fal. 

– Hallottál.. valamit? 
- Semmit. Nem is hallgatózom. De kedvelem Arnie Cunninghamet, és tudom, hogy téged is aggaszt ez a gép-

kocsi-história. 
- Hát, igen. Tudod, Arnie valahogy... egészségtelenül nyúl hozzá ehhez az egészhez. Mindene lett az a nyava-

lyás autó, másról sem tud beszélni. 
– Az olyanok hajlamosak erre, akiknek nem sok jó jutott kimondta apám. – Ezek pistulnak bele egy kocsiba, 

egy lányba, ezek lesznek karrieristák, vesznek meg hangszerért, ezek lesznek fanatikus hívei egy-egy híres em-
bernek. Az egyetemen volt egy hórihorgas, csúf csoporttársam. Gólyalábnak hívtuk. Na, ez a Gólyaláb, ez a vil-
lanyvonatjába volt szerelmes.. kiskölyök kora óta mindene volt a villanyvasút, és mondhatom, hogy az övé aztán 
csakugyan a világ nyolcadik csodája volt. Aztán a második szemeszter végén kimaradt a Brownról. Pocsékul sike-
rültek a vizsgái, és döntenie kellett: vagy az egyetem, vagy a drágalátos Lionel-modelljei. Gólyaláb ez utóbbiak 
mellett döntött. 

– Aztán mi lett vele?' 
1961-ben öngyilkos lett – mondta apám, és fölállt. – Oda akarok kilyukadni, hogy jóember is elvakul néha, s 

még csak nem is hibáztatható mindig érte. Lehet, hogy Darnell hamarosan megfeledkezik Arnie-ról: � is csak egy 
lesz a srácok közül, akik a krehácsukat b�völik. De ha föl akarja használni ilyen-olyan ügyeiben, akkor, Dennis, te 
légy az okos. Ne engedd, hogy táncba vigyék a barátodat. -Oké, igyekszem résen lenni. De megeshet, hogy nem 
sokat tudok tenni. -Hát persze. Tudom én azt jól. No, fölmegyünk? –Persze. 

Fölmentünk, de hiába voltam olyan dögfáradt, sokáig feküdtem nyitott szemmel. Eseménydús napom volt. Az 
éji szél egy faágát meg-megzörgette halkan házunk falán, és messzir�l, a városszívéb�l idáig hallatszott, amint 
valamelyik fél�rült krapek túlpörg� kerékkel indítja kocsiját – a gumi csikorgása hisztérikus n� ikacajként karcol-
ta meg az éjszakát. 

14) CHRISTINE ÉS DARNELL 



 

 

Azt mesélik, volt egy pár, 
az USA-ban éltek, Azt mesélik, gyerekükért 
egy Chevroletet kértek: Beszéljünk már a jöv�r�l, A múltból elég lett.. 

ELVIS COSTELLO 

Arnie nappal az útépítésen, este a kocsiján dolgozott, így a; a szüleit nem sokat látta. A kapcsolatuk 
amúgy is elég feszült A Cunningham-ház, amely azel�tt mindig kellemes volt és diszkrét, most hadba vonult 
táborhoz hasonlított. Tizenéves korából bizonyára sokaknak ismer�s ez a légkör – tartok t�le, hogy túlságo-
san sokaknak. A fiatalemberke általában van annyira önz�, hogy azt hiszi, a világon els�ként fedezett föl va-
lamit valakit (többnyire: egy lányt), a szül�k meg ijedtükben ostoba zsarnokoskodásuk miatt nem tudják 
vagy nem akarják elengedni a gyepl�t. B�nös itt mind a két fél. A helyzet olykor fájdalmassá, s�t 
kegyetlenné válhat – polgárháborúnál nincs is piszkosabb és elkeseredettebb háború. Arnie esete pedig külö-
nösen fájdalmas volt, mert igen kés�n került sor kenyértörésre, és a szül�k már megszokták, hogy �k dirigál-
nak. Megkockáztatnám még azt a kijelentést is, hogy kvázi el�re nyomtatták fiacskájuk életét. 

Ilyen légkörben történt, hogy Michael és Regina egy négynapos, iskolakezdés el�tti üdülést javasolt a család 
tóparti nyaralójában, New York állam északi csücskében. Arnie igent mondott, jóllehet sokkal szívesebben büty-
költe volna végig Christine-en ezt a négy napot. Már munka közben is egyre többet papolt nekem arról, hogy 
majd „megmutatja ezeknek": olyan dögös kis országúti t�zgolyót épít Christine-böl, hogy tátva marad a szájuk 
„ezeknek". Ha készen lesz a karosszériamunka, mondta, Visszaállítja az eredeti jajvörös és elefántcsont szín� fé-
nyezést. Mégis velük ment szépen, eltökélten, hogy engedelmes, derék kisfiú lesz, és családjával négy szép napot 
tölt el – vagy legalábbis négy szép napnak a hasonmását. Az utazásuk el�tti este benéztem hozzájuk, és megköny-
nyebbülten nyugtázhattam, hogy már nem engem okolnak a szerencsétlen kocsivételért (Christine-t, mellesleg, 
azóta se látták). Eldöntötték végre magukban, hogy Christine a fiacskájuk maszek hobbija. Én meg csak örültem, 
persze. 

Regina buzgón csomagolt. Arnie, Michael meg én a család Oldtown kenuját raktuk föl és kötöttük rá a Scout 
csomagtartójára. Mikor készen lettünk, Michael, miként egy abszolút uralkodó, aki páratlan kegyet gyakorol két 
kedvenc alattvalójával, nagyvonalúan engedélyezte, hogy Arnie kihozzon pár sört. 

Arnie a hálatelt meglep�dés arckifejezésével közölte, hogy az bizony pompás lesz, s mikor a sörökért indult, a 
szeme sarkából odavágott nekem. 

Michael nekitámaszkodott a Scoutnak. és cigarettára gyújtott – Te hogy látod, Denny, kezd már belefáradni 
ebbe az autó-dilibe? 

– Nem is tudom. 
– Megtennél egy szívességet? 

– Persze. Ha meg tudom tenni – f�ztem hozzá óvatosan. Tutira vettem, hogy most meg leszek kérve, próbál-
jam „lebeszélni" Arnie-t a kocsijáról. 

Ehelyett azonban: – Ha lesz egy kis id�d, amíg távol vagyunk, szaladj el már a Darnell-garázsba, és nézd meg, 
mennyire jutott. Kíváncsi lennék. 

- Aztán miért? – szaladt ki a számon a nem éppen tapintatos kérdés, de visszaszívni már nem tudtam. 
- Mert szeretném, ha sikerülne neki – mondta minden megjátszás nélkül Michael. – Regina, szegény, az még 

most is mereven ellene van. Ha Arnie kocsit szerez, azt jelenti, hogy feln�tt.. És ha Arnie feln�tt, abból az követ-
kezik, hogy.. elég az hozzá, hogy abból mindenfélék következnek – fejezte be sután. – De engem nem vág úgy a 
földhöz ez az egész. Mereven semmiképpen nem ellenzem, na. Legalábbis most már nem. Els�re, nem tagadom, 
engem is készületlenül talált... Látomásaim voltak, képzeld, mindenféle eltaposott kutyák kísértettek az ajtónk 
el�tt, amíg Arnie be nem iratkozott az egyetemre; máskor meg azt véltem látni, hogy megfullad a tulajdon kocsija 
kipufogógázában. 

Kéretlenül fölrémlett bennem Veronica LeBay emléke. 
– Most azonban.. – Vállat vont, odapillantott a konyhaajtóra, ledobta és eltaposta a csikket. – Annyira nyil-

vánvalóan erre tett fel mindent. Önbecsülését általa kapja vissza. Szeretném, ha legalább üzemképesre tudná 
pofozni. 

Valamit megláthatott a tekintetemben, mert védekez�bb hangnemben folytatta: 
– Nem felejtettem még el teljesen a fiatalságomat – mondta.– Tudom, milyen fontos az autó egy ilyen Arnie-

korú srácnak.Regina ezt persze nem látja. �neki nem kellett fiúk után járnia. A fiúk jártak �utána. Na, én viszont 
tudom, hogy kell az autó az ember gyerekének.. ha ebbe a randevúzási életkorba kerül. 

Aha, gondoltam. Azt hiszi a jámbor, hogy err�l van szó. Christine-ben eszközt lát, nem pedig célt, mint a fia. 
Kíváncsi lettem volna, mit szól, ha a képébe mondom, hogy Arnie-nak nincs egyéb vágya, mint hogy levizsgáz-
tassa a Furyt. Ha tudná, vajon könnyebbség volna neki, vagy csak még rosszabb? 

A konyhaajtó csapódása. 
– Szóval elmégy? Megteszed? 

 

− Meg, persze. Ha tényleg akarod. 
− Hát köszönöm. 

 



 

 

Arnie megjött a sörökkel. – Mit köszönsz? – kérdezte az apjától. Könnyed és vicces volt a hangja, de a tekinte-
te éberen járt kett�nk között. Újra észrevettem, hogy az arcb�re sokat javult, a színe is egészen más. Most el�ször 
éreztem úgy, hogy Arnie és randi végtére két összeegyeztethet� fogalom. Szinte jókép�nek láttam – no persze 
nem valami kemény állú tökös gyerek vagy díszhím módjára, hanem amolyan érdekes, intellektuális módon. 
Roseanne-nek, mondjuk, sohasem lesz az esete, de attól még... Hogy segített fölrakni a kenut – mondta Michael. 

– Aha. 
Kiittuk a sörünket. Hazamentem. Másnap a meghitt családi hármas elutazott New York államba, föltehet�leg 

azért, hogy újra fölfedezze a nyár végén elveszített egységét. 

A hazautazásuk el�tti napon elhajtottam a Darnell-garázs hoz, annál is inkább, mivel nem csupán Michael 
Cunningham oldalát fúrta az ügy, hanem az enyémet is. 

Az utcahossznyi autóroncsteleppel a háta mögött Darnell garázsa így, napvilágnál sem volt kevésbé vonzó, 
mint azon az estén, amikor behoztuk Christine-t – vetekedett egy döglött prérikutya minden bájával. 

Beálltam egy üres helyre a spéci autósbolt el�tt, melynek szintén Darnell volt a gazdája: Feully hengerfejek, 
Hurst váltók, Ram-Jett kompresszorok (nyílván a dolgozó emberek számára, akiknek ugyebár kenyérkeres� eszkö-
zük az autó), hogy a verseny-kerekek és csicsás dísztárcsák b� választékáról ne is beszéljünk. Aki benézett a 
Darnell-bolt ablakán, mintha egy örült autós Disneylandbe jutott volna. 

Kiszálltam, és a szerszámcsengést�l, kiáltozástól, préslégszerszámok gépfegyverkattogásától hangos garázs fö-
lé indultam A garázs egyik beugrójában kopott b�rzekés, laza mozgású fazon sürgöl�dött egy vénséges BSA mo-
torkerékpár körül, a kipufogóval babrált valamit. Bal arcán csúf horzsolás, valószín�leg az úttesttel való er�szakos 
találkozástól. A zeke hátán zöld baszk sapkás koponya, ezzel az elb�völ� mottóval: ÖLD MEG MIND, ISTEN 
MAJD SZÉTVÁLOGATJA. 

Véreres, holdkóros szemét rám meresztette, aztán folytatta munkálkodását. Mellette, mint egy m�t�ben, szétte-
regetve a szerszámok, s mindegyikbe beleütve: DARNELL-GARÁZS. 

Odabent szinte mellbe vágott a szerszámok visszhangos csörömpölése, meg a kocsikat bütyköl� férfiak üvöl-
tözése, ahogy válogatott trágárságokkal illették gépszekerüket. Örökké trágárságok, és örökké mintha n�nem� 
lényt szidnának: kapj már rá, hülye szuka; meglazulsz végre, te szopó állat; gyere már, Rick, segítsél levenni ezt a 
pina dobot. 

Hiába meresztgettem a szemem, Darnellt sehol nem láttam. Ügyet sem vetett rám senki, odaballagtam hát a 
húszas kocsiálláshoz, ahol, orral kifele, ott állt Christine. Igyekeztem úgy viselkedni, mint aki teljes joggal tartóz-
kodik idebent. A szomszédos állásban két kövér ürge (mindkett�n a tekeklub trikója) kemping-felépítményt szer-
kesztett egy jobb napokat látott kisteherautóra. A túlfel�li kocsiállás üres volt. 

Christine-hez közeled�ben föltámadt bennem ama jól ismert borzongás. Okom semmi nem volt rá, mégsem 
bírtam parancsolni magamnak. Anélkül, hogy belegondoltam volna, kissé bal felé, az üres kocsiállás felé húzód-
tam. Nem akarózott szembenéznem vele. 

Els� gondolatom az volt, hogy Arnie kinézete együtt javul a Christine-ével. A második az, hogy Arnie, aki 
pedig maga volt a megtestesült rendszeresség és módszeresség, milyen Ötletszer�en javítgatja a kocsiját. 

A törött, görbült antennát vadonatújra cserélte, csak úgy csillogott– villogott a neonfényben. Kicserélte a Fury 
fél hüt�rácsát is: a másik fele még rozsdapöttyösen csúfoskodott. És még valami mintha.. 

Homlokráncolva végigsétáltam jobboldalt, az els� lökhárítótól a hátsóig. 
Aha, biztosan a másik oldalon van, gondoltam. Átmentem a másik oldalra, de ott sem találtam. Álltam csak a 

hátsó falnál, ráncoltam a homlokom, törtem a fejem. Szinte bizonyos voltam benne, hogy mikor el�ször láttam 
LeBay háza el�tt, ELADÓ táblával az ablakában, valamelyik oldalon, hátul, egy nagy, rozsdás horpadás éktelen-
kedett, az a fajta, amit mélysége miatt nagyapám lórúgásnak hívott. A sztrádán hajtva nagyapám nemegyszer így 
szólt rám: „Hé, Denny, nézd csak, azt a kocsit hogy megrúgta a ló!" Mert a nagyapámnak aztán találó kifejezése 
volt mindenre a világon. 

Már kezdtem azt képzelni, hogy rosszul emlékszem, de aztán határozottan megráztam a fejem. Nem szabad 
ilyen hebehurgyán gondolkodni. A horpadás ott volt, emlékszem. Az, hogy most nem találom, nem azt jelenti, 
hogy sosem volt. Arnie nyilván kikalapálta valahogy, és nyilván eszméletlen sok gittet tömött bele, hogy jól el-
simíthassa. Hacsak.. 

Semmi jele annak, hogy hozzányúlt volna. Sehol egy primol festéknyom, sehol semmi gitt, sehol a levert régi 
festék. Csak Christine régi fakóvöröse és koszosfehére. 

Na de a szentségit neki, hiszen ott volt! Egy nagy, mély, éles perem� horpadás, egy valódi rozsdafészek! És 
most, tessék, semmi.  

Ott álltam a szerszámdübörgésben, és roppantul magányosnak éreztem magam. Ráadásul belém állt a félsz is. 
El van ez rontva mindenestül, �rült egy dolog ez úgy, ahogy van! Az antennát cseréli ki, mikor a kipufogócs� a 
földet súrolja. Kicseréli egyik oldalt a h�t�rácsot, a másik oldalon úgy hagyja. Nekem arról dumált, hogy generá-
lozni kell az els� futóm�vet, ha ugyan nem mindenestül kicserélni, és erre azt a vásott-szakadt hátsó üléshuzatot 



 

 

cseréli ki vérvörös új huzattal. Az els� ülések ugyanakkor most is szakadtak, mocskosak, az utasülésb�l még egy 
rugó is kikandikál. 

Valahogy nagyon nem tetszett a dolog. �rült egy história, nem jellemz� Arnie-ra. 
Egyszer csak belém állt valami, egy emlékfoszlány, és anélkül, hogy belegondoltam volna, hátrébb mentem, és 

szemügyre vettem a kocsit, hogy fest úgy összhatásában. És tessék, beigazolódott a sejtelmem: újra végigfutott 
hátamon a hideg, 

Az az este, mikor nagy nehezen idehoztuk, A gumidefekt. A kerékcsere. Elnéztem még akkor az új abroncsot, 
és mintha a vén autó egy kis része elt�nt volna, és az új kocsi – frissen, egyenest a szerel�szalagról, még azokból 
az id�kb�l, mikor Ike Eisenhower volt az elnök, és Kubában még Batista az úr – átkukucskálna azon a parányi 
részen. 

És amit most láttam, hát az.. az is valami hasonló volt, csak éppen az egy szál új abroncs helyett sok új holmit 
nézhettem, az antennát, a csillogó új h�t�rácsot, az egyik hátsólámpa rubinpirosát meg a hátsó ülés új huzatát. 

És ez a gyerekkorból hozott vissza egy morzsát. Nyaranként Arnie-val együtt két hétig el kellett járnunk a Va-
kációs Bibliaórára; a hitoktató mindennap elkezdett egy bibliai történetet, és úgy hagyta, befejezetlenül. Akkor 
aztán kiosztott egy-egy „b�vös papírt", azaz olyan üres fehér lapot, amelyen, ha végigdörzsöltük egy pénzérmével 
vagy a ceruzák oldalával, lassacskán el�t�nt egy kép, a Noénak olajágat viv� galamb, Jerikó leomló falai, ilyesmi. 
Arnie-t is, engem is módfölött elgyönyörködtetett a fokozatosan el�t�n� képek látványa. El�ször csak vonalak 
lebegnek az �rben, aztán összekapcsolódnak egymással.. koherenciájuk lesz.. jelentést kapnak.. 

Növekv� iszonyattal néztem Arnie Christine-jét, igyekezve szabadulni az érzést�l, hogy � is olyan, mint ezek a 
régi b�vös képek. 

Jó lenne benézni a motorház teteje alá, jutott eszembe. 
Egyszer csak igen fontosnak éreztem, hogy lássam a motort. 
Megkerültem, el�rementem (nem szerettem szemközt lenni vele, magam sem tudom, miért), és vakon babrál-

va keresni kezdtem a kallantyút, Egy id� után rájöttem, hogy bizonyára az utastérb�l kell nyitni. 
Oldalt akartam kerülni, de alig léptem egyet, olyasmit vettem észre, amit�l kis híján be is csináltam. Ami a ló-

rúgást illeti, abban akár tévedhettem is volna. Nem tévedtem, tudom én, de technikailag az sem lett volna elkép-
zelhetetlen.. 

Ám ez itten egészen más, gondoltam. 
Kisebb lett a szélvéd�üveg pókhálószer� repedése. 
Bizonyos, hogy kisebb lett. 
Fölidéztem azt a napot, amikor, egy hónapja, LeBay garázsában jól szemügyre vettem a kocsit. Arnie – emlé-

keznek, nem? -bent volt a házban az öreggel, hogy megkössék az alkut. Nos, a szélvéd� egész bal oldala össze-
vissza volt repedezve, pókhálószer�en, sugarasan szerteszét egy központból, ahová annak idején valószín�leg 
kavics pattant föl. 

És most a pókháló kisebb volt és egyszer�bb – be lehetett látni rajta a kocsiba, pedig az régen nem ment, pró-
báltam. (Csak a fénytörés játszik itten veled, súgta a józan eszem.) 

Pedig csak-csak tévednem kell, hisz ez kész abszurdum. Egyszer�en lehetetlen, na. Szélvéd�t ki lehet cserélni; 
nem gond, ha van pénz. De hogy egy ilyen zegzugos repedést bárki is összezsugorítson.. 

Elkaccantottam magam. Elég reszketeg kis hang volt; a kempingkocsit gányoló szivar érdekl�dve rám nézett, 
és mondott valamit a cimborájának. Reszketeg hang volt, de még mindig jobb, mint ha meg sem nyikkanok. Na-
ná, hogy a fénytörés vezet léire. Mikor el�ször láttam a kocsit, egyenest rát�zött a lenyugvó nap, másodszor meg 
csupa mély árnyék fogta körül itt a Darnell-garázsban.  Most, harmadízben, a magasból ragyogó neonok fényé-
ben látom. A sok különböz� megvilágítás optikai csalódást okozott,  és kész. 

Ámde egyre er�sebben vágytam arra, hogy megnézzem a motort. 
Odamentem a bal els� ajtóhoz, és megrántottam. Nem nyílt: zárva volt. Hát persze, le van nyomva mind a négy 

ajtó biztosító-gombja. Arnie csak nem hagyja itt tárva-nyitva, hogy bárki matathasson benne. Jó, hogy Repperton 
elment, de a szarházifélék fajtája olyan szapora, mint a gyom. Újfent elnevettem magam csacsi öreg Dennis! -, de 
most még reszket�sebbnek és élesebbnek hallottam a hangomat. Olyan lütty�nek éreztem magam, mint mikor 
f�t�l vagyok másnapos. 

Hogy Arnie bezárta a Fury ajtóit, az nagyon is rendjénvaló. Csakhogy: mikor el�ször jártam körül a kocsit, 
mintha fönt lett volna mind a négy gomb. 

Ismét hátrébb léptem az autót szemlélve. Kész rozsdatemet�, ha úgy vesszük. Semmi konkrét gondolat nem 
volt a fejemben, ebben bizonyos vagyok -, hacsak az nem, hogy lám, milyen fura: ez a kocsi mintha megérezte 
volna, hogy be akarok ülni, és meg akarom húzni a motorháztet� kallantyúját. És mivel ö ezt szemlátomást nem 
akarja, bezárkózott...? 

Kész röhej. El is nevettem magam megint (többen gyanakodva rám néztek, mint az olyan emberre szokás, aki 
minden látható ok nélkül, magában nevetgél). 

Súlyos kéz nehezedett a vállamra, és fordított meg tengelyem körül. Darnell volt az, szája sarkában döglött 
szivarcsutka: a vége nedves és elég gusztustalan. H�vösen vizsgálgatott kis félszemüvege fölött. 



 

 

– Mi dolgod itt, kölyök? Tied ez a kocsi? 
A kempingautós pasasok érdekl�dve néztek. Az egyik megbökte a másikat, és súgott valamit. 
- A barátomé – mondtam. – Együtt hoztuk be. Nem tetszik emlékezni rám? Nekem volt az orrom hegyén az a 

nagy b�rdaganat, és.. 
- Szarok rá, fiacskám, még ha fejen állva, gördeszkán jöttél is be. Ez a kocsi nem a tied. Semmi keresnivalód 

itt. Tartsd meg magadnak a hülye vicceidet, és kotródj. 
Igaza van apámnak: szemét ez az ember. És persze boldogan el is kotródtam volna; a vakáció utolsó el�tti nap-

ját bárhol másutt jobban tölthetném el. Még a kalkuttai Fekete Lyuk is barátságosabb hely. No, nem sokkal, de 
kicsikével mégis. Igen, de ez az autó nem hagyott nyugodni. Ez a sok apróság és félbizonyosság, ett�l nagy-nagy 
viszketegségem támadt, amit, éreztem, muszáj megvakarni. Te légy az okos, mondta az apám, és ez egész jól 
hangzik, gondoltam. A gond csak az, hogy nem hihetem el, amit a tulajdon szememmel látok. 

– Dennis Guilder a nevem – mondtam. – A papám csinálta régebben a maga könyvelését. 
Hosszan nézett rám kifejezéstelen, h�vös kis disznószemével, és én már azt hittem, rögtön fejemhez vágja, sza-

rik rá, hogy ki az apám; kopjak le, de tüstént, ne zavarjam ezeket a dolgozó embereket, akik azért javítják itten a 
kocsijukat, hogy kenyeret tudjanak adni a család asztalára, etcetera. 

Ámde Darnell elmosolyodott, igaz, hogy a szeme nem mosolygott együtt a szájával. – Hát Kenny Guilder fia 
volnál? 

– Igen-igen. 
Kövér, fehér kezével megpaskolta Arnie kocsijának motorházát – két gy�r� volt az ujján, s az egyikben mintha 

valódi gyémánt csillogott volna. De hát mit tudhatja azt egy magamfajta srác? 
– Nohát akkor bizonyára tisztességes gyerek vagy. Ha egyszer Kenny az apád. – Most meg azt hittem, valami 

igazolványt kér rögtön. 
A szomszéd állásban a két fickó, látva, hogy mégsem lesz itt cirkusz, tovább smirglizte a kempingkocsit. 
– Gyere az irodámba, beszédem van veled – mondta a kövér, s azzal elfordult, és vissza se nézve, nekiindult. 

Magától értet�d�nek vette, hogy engedelmeskedni fogok. Úgy ment, mint egy teljes vitorlázatú kereskedelmi ha-
jó, fehér inge dagadozott, meghökkent� méret� csíp�je és ülepe ringott. Az ilyen dagadt emberek sokszor úgy 
hatnak rám, mint valami hökkenetes optikai csalódás – de hát a mi családunk hagyományosan keszeg fajta. Oda-
haza én vagyok a nehézsúlyú. 

Az üvegkalicka-irodához mentében itt is, ott is megállt egy szóra. Molochra emlékeztetett, akir�l az „irodalom 
kezdetei" órán tanultunk; Moloch, az isten, aki egy szem vörös szemével mindent lát. Rádörrent egy srácra, hogy 
azonnal tegye föl a töml�t a kipufogócsövére, ha nem akarja, hogy kirúgják; egy másik fazonnak odakiáltott, 
hogy „Nickynek már megint vacakol a hátgerince", mire mind a ketten teli szájjal elröhögték magukat; megint 
mást azért teremtett le, hogy szertehagyja a Pepsi-Colás dobozokat, hol nevelkedtél, aranyapám, szemétdombon? 
Will Darnell számára nyilván ismeretlen fogalom volt az, amit anyám „normális emberi tónusnak" nevez. 

Haboztam egy-két pillanatig, aztán mentem. Puszta kíváncsiságból. 

Darnell irodája az Early American Carburetor modorában volt berendezve. Ebben az országban, amelyet a 
gumi meg az olaj éltet, parttól partig minden koszos kis m�helyiroda egyforma. Az obligát zsírfoltos falinaptár, 
egy kurta nadrágos, nyitott blúzos sz�ke istenn� képével, amint valami hülye kerítésen mászik át. Fél tucat autóalkat-
rész-üzlet olvashatatlan reklámcédulája. Irattartók tömege. Egy özönvíz el�tti számológép. És egy fénykép, ame-
lyen – irgalmas Isten! – Will Darnell, Shriner's fezzel a fején valami miniat�r motorbiciklin lovagol, s a szegény 
kis masina roskadozik a mázsás teher alatt. No és rég kimúlt szivarok és verejtékpárák szaga. 

Darnell lezöttyent fa kartámaszos forgószékébe. A kárpit fáradtan, lemondóan sóhajtott egyet. Darnell hátra-
d�lt. Egy néger zsokészobrocska homorú fejéb�l el�kotort egy gyufaszálat, lángra lobbantotta az íróasztal szélére 
ragasztott dörzspapíron, és meggyújtotta a szája sarkában fityeg� nedves szivarcsutkát. Hosszasan, er�lködve kö-
högött, laza húsú nagy mellkasa csak úgy rengett belé. Feje fölött, a falon, Garfield macska portréja volt kiszö-
gezve. „Foglazítást vállalok", hirdette az ökölbe szorított mancsú Garfield. "Úgy gondoltam, pompásan összegzi 
Fene Willy Darnell lényegét. 

− Köll egy Pepsi, öcskös? 
- Nem, köszönöm – mondtam, és leültem a szemközti faszékre. Rám nézett, megint azzal a h�vös, fölmér� 
tekintettel, aztán 
biccentett. – Hogy van apád, Dennis? Nincs gond a ketyeg�jével? 
– Nincs, hálisten. Mikor mondtam neki, hogy Arnie idehozta a kocsiját, rögtön emlékezett magára. Mondta, 

hogy most Bill Upshaw végzi itten a papírmunkát. 
– Ja. Jó szakember. Nem olyan jó, mint a papád, de jó. Bólintottam. Ránk telepedett a csönd, s meg is nyomta 

kissé a kedélyemet. Will Darnellen nem látszott, hogy feszengene: nem látszott azon semmi. Örökké az az egy-
forma, h�vös, mérlegel� tekintet. 

− A haverod küldött, hogy megnézzed, tényleg elment-e Repperton? – kérdezte olyan váratlanul, hogy 
összerezzentem. 

− Nem. Dehogy. 



 

 

- No, csak azért, mert megmondhatod, hogy elment – folytatta Darnell, akit szemlátomást nem érdekelt, hogy 
mit felelek. – A kis fostos. Pedig megmondom én nekik, mikor behozzák a krehácsukat: megszoksz, fiam, vagy 
megszöksz. Adtam neki egy-két csip-csup munkát, és a marhája, nem azt hitte, hogy most már aztán ö itten a 
frájjer?! A kis fostos punk. 

Megint elfogta a köhögés, és jó ideig nem bírta abbahagyni. Beteg egy hang volt. Én meg lassacskán szoron-
gani kezdtem amolyan klausztrofób módra, hiába nézett az üvegfal az óriási garázsra: 

– Arnie jó gyerek – mondta, mikor lélegzethez jutott, s továbbméregetett a tekintetével. Még köhögés közben 
sem vette le rólam a szemét. – Rá lehet számítani, ha az ember megbízza valamivel. 

Meg akartam kérdezni, hogy mivel, de nem mertem. 
Darnell azonban máris mondta, ez egyszer a h�vös pillantgatásait is félretéve. – Fölsöpri a padlót, fájrontkor 

elhordja a szart a kocsiállásokból, és Jimmy Sykesszal számon tartja a szerszámokat. A szerszám, az itten valami 
okból fogyóeszköz, Dennis. Elsétál, ha az ember nem néz oda – mondta, és elnevette magát, de csakhamar 
zihálasba fulladt a jókedve. – Meg aztán hasznát veszem a roncsok bontásában is odakint. Ügyes keze van annak 
a srácnak. Ügyes keze és pocsék ízlése, már ami az autót illeti. Évek óta ez az 58-as Fury a legrémesebb szörny-
szülött, amit láttam. 

− Hiába, ez neki a hobbija – jegyeztem meg. 
− Na ja – mondta jóindulatúan Darnell. – Hadd csinálja, amíg nem árt vele senkinek. Amíg el nem kezd szá-

guldozni itten vele, mint az a punk, az a Repperton. Habár, arra nem sok sansza van, he? 
− Hát bizony, eléggé le van robbanva az a kocsi. 
- De hát mi a faszt pöcsöl vele? – d�lt el�re egy hirtelen mozdulattal, vaskos vállait egészen füléig fölhúzva. 

Összevonta a szemöldökét, s a szeme szinte teljesen elt�nt. – Mi a faszt akar az a kölyök? Srác korom óta a szak-
mában vagyok, de hogy valaki így fogjon hozzá egy autó fölújításához, olyat én még nem pipáltam. Mi ez, 
mondd? Vicc? Játék? 

− Nem értem, hogy tetszik gondolni – mondtam, noha persze értettem. Tökéletesen értettem. 
- No, akkor elmesélem. Behozza a kocsit, ugye, és eleinte csinálja is szépen, amit szoknak. Mert hát, ugye, 

olyan marhára sók pénze, az nincs neki, mi? Ha lenne, nem itt volna. Na, szóval olajat cserél. Sz�r�t cserél. Meg-
zsírozza, leápolja, aztán egy nap látom ám, hogy tesz föl két új Firestone abroncsot el�re, hogy pászoljon a két 
hátsóhoz. 

A két hátsóhoz? Úgy lesz az, gondoltam, hogy hármat vett a meglév� egyhez, amelyet még az els� nap tettünk 
tol. 

- Máskor meg, ahogy jövök be, látom, hogy ez a srác két új ablaktörl� lapátot tett föl – folytatta Darnell. – Ez 
se olyan rém szokatlan, csak épp hogy az a kocsi még jó ideig sehova sem megy, akár esik az es�, akár nem. Az-
tán jött, ha jól emlékszek, az új antenna. Gondoltam is, na, ez majd jól kimeríti az akkut, ha itten munka közben 
folyton rádiót akar hallgatni. Aztán megjelenik egy darab új üléshuzattal meg egy fél h�t�ráccsal. Mi ez? Vicc? 

− Nem is tudom. Magánál vette az új alkatrészeket? 
- Nem – mondta borús homlokkal Darnell. – Nem tudom, hol szerzi be. Azon a h�t�rácson például egy szem 

rozsda sincs. Megrendelte valahol biztosan. A Custom Chryslernél New Jerseyben vagy hol. De hol a másik fele? 
A seggibe dugta? Én még olyan rácsról nem hallottam, amit két darabban adnak. 

− Hát nem tudom. Frankón. 
Elnyomta a szivarcsutkát. – De azt ne mondd, hogy nem izgat tégedet is. Láttam, milyen álmélkodva jártad kö-

rül a kocsit. Vállat vontam. – Arnie nem sokat beszél. 
- Hát nem. Szentség is, hogy nem. Ilyen egy szófukar kölyket. Hanem bunyósnak nem rossz. Ez a Repperton 

gyerek félrekapcsolt, amikor belekötött. Ha ezen az �szön megbecsüli magát nálam, télire lehet, hogy állandó 
munkát adok neki. Jimmy Sykes se rossz gyerek, csak hát spiritusz, az kevés van a fejiben. – Megjáratta rajtam 
h�vös tekintetét. – Te is jó melósnak tartod, Dennis? 

− Én igen. 
- Több vasat tartok a t�zben. Egész csomó vasat, hogy �szinte legyek. Utánfutókat kölcsönzök azoknak, akik 

Philadelphia Citybe akarják vontatni a versenytragacsukat. Verseny után elszállítom a roncsokat. Satöbbi. Segí-
t�kre mindig szükségem van. Megbízható, tisztességes srácokra. 

Az a szörny� gyanú fészkelt meg bennem, hogy most rögtön táncra leszek fölkérve. Nagy sietve fölálltam, a 
széket is kis híján hanyatt löktem. – De most már csakugyan mennem kell – mondtam. – És izé.. Mr. Darnell.. 
hálás lennék, ha Arnie-nak nem említené, hogy itt jártam. Ugyanis egy kissé... egy kissé érzékeny a kocsijával 
kapcsolatban. Az az igazság, hogy a faterja kért meg, néznék utána, hogy áll. 

− Odahaza kiborult a szarosbödön, mi? – Darnell jobb szeme egy ravaszkás majdnem-kacsintást produkált. – 
Szivóznak az �sök rendesen. He? 

− Hát igen. Látom, tudja. 
- Naná, hogy tudom. – Egy sima mozdulattal fölállt, és úgy hátba veregetett, hogy megtántorodtam. Lehet, 

hogy asztmás, lehet, hogy köhög, gondoltam, de azzal együtt marha er�s. 
− Nem fogom említeni, ne szarj be – mondta. Az ajtó felé haladtunkban kezét a vállamon nyugtatta, és ett�l 

kissé ideges lettem, az enyhe undorról nem is beszélve. 
− És tudod, mi nem hagy még nyugodni? – mondta. – Én itten évente látok vagy százezer autót, na persze nem 



 

 

annyit, de gondolhatod, hogy eleget, és mondhatom, jó szemem van az autókhoz. Na és esküszöm, hogy ezt a ko-
csit én már láttam. Mikor még nem volt ilyen döglött. Hol szerezte az a gyerek? 

- Vette egy Roland LeBay nev� embert�l – mondtam, és eszembe idéztem, amit LeBay öccsét�l hallottam: Ro-
land maga tartotta karban a kocsiját egy libertyville-i csináldmagad-garázs-ban. – Aki azóta meghalt. 

Darnell lecövekelte magát. – LeBay? Rollie LeBay? 
- Az, az. 
− Nyugdíjas katonaember? 
− Ja. 
− Te jószagú úristen! Hát persze! Hat-nyolc éven át óram�pontossággal meg-megjelent itten, aztán egyszer 

csak elmaradt. Már jó régen. De még egy olyan szarházi alakot, mint ez a Rollie. Annak, aranyapám, ha leküldtek 
a torkán egy bögre forró vizel, az akkor is jégkockákat pisált. Ki nem tudott az jönni senki emberfiával. – Meg-
szorította a vállamat. – Tudja-e ez a te Cunningham barátod, hogy LeBay felesége ebben a kocsiban lett öngyil-
kos? 

- Micsodaa? -játszottam meg a csodálkozást: nem akartam Darnell tudtára adni, hogy annyira érdekel a téma, 
hogy temetés után szóba elegyedtem LeBay öccsével is. Féltem, hogy még visszamondja Arnie-nak – kiegészítve a 
maga forrásával. 

Elmondta hát a teljes históriát. El�ször a kislány, aztán az anyja. 
– Nem – mondtam, mikor a végére ért. – Elég biztosra veszem, hogy nem hallotta. Maga elmondja neki? 
Újfent az a mérlegel� tekintet. – Hát te? 
− Én aztán nem. Semmi értelmét nem látom. 

- Nohát, akkor én se. – Ajtót nyitott, és a garázs gépzsírszagú leveg�je szinte üdének tetszett az iroda szivarb�-
zéhez képest. 

– Nahát, hogy az a szarházi LeBay – csóválgatta a fejét. – Bízom benne, hogy odalent a pokolban csinálja 
most a jobbraát-balra-átot. – Gonoszul legörbült az ajka egy pillanatra, aztán a húszas kocsiállás felé sandított, 
ahol Christine állt rozsdás, perg� dukkójával, új antennájával és fél h�t�rácsával. – Hogy megint itt ez a lotyó – 
morogta, és felém vágott a szemével. – Rossz pénz nem vész el, szokták mondani, nem igaz? 

− De – feleltem. – Szokták. 
− Na, isten áldjon – mondta, új szivart dugva a szájába. 
– Apádnak add át üdvözletem. 
− Átadom. 
− Cunninghamnek pedig mondd meg, óvakodjon attól a punk Reppertontól. Az a fajta srác, aki szeret haragot 

tartani. 
− Szerintem is. 
Az ajtóból visszanéztem még utoljára, de Christine, a kinti ver�fényb�l nézve, árnyéknak látszott csak az ár-

nyak között. Rossz pénz nem vész el, mondta Darnell. A közmondás hazáig csengett-bongott a fülemben. 
 
 
 
15) FOCI-KESERVEK 

Megtanulom a szaxofont, 
Eljátszom, amit gondolok, 

Skót whiskyt iszom 
Hajnalig, 
S a kormány mögött meghalok.. 

STEELY DAN 

Elkezd�dött az iskola, s egy-két hétig semmi említésre méltó nem történt. Arnie nem tudta meg, hogy látoga-
tóban jártam Christine-nél, s ennek csak örültem. Biztos, hogy nem örült volna, ha megtudja. Darnell, ahogy ígérte 
volt, tartotta a száját (bizonyára oka volt rá). Egy délután, mikor tudtam, hogy Arnie a garázsban van, megkeres-
tem Michaelt. Elmondtam, Arnie kicserélt a kocsin ezt-azt, de hogy m�szaki vizsgára vihesse, attól még messze 
van. Megmondtam, az a benyomásom, hogy Arnie csak az idejét cseszi. Michael az újságot megkönnyebbüléssel 
vegyes meglep�déssel fogadta.. és csönd lett. Egy darabig. 

Maga Arnie hol felt�nt, hol meg el, olyaténképpen, mintha csak a szemem sarkából nézném. Meg-megláttam a 
folyosón, három óránk együtt volt; iskola után, s�t olykor a hétvégén is átugrott hozzánk. Id�nként csakugyan úgy 
éreztem, hogy nem változott semmi. De bizony Darnellnél jóval több id�t töltött, mint nálunk, és péntek délutá-
nonként eljárt Philly Plainsbe, a roncsderbire – Darnell rémokos csicskásával, Jimmy Sykesszal Darnell utánfutó-
ján szállították kifele a buherált versenykocsikat, Camarókat és Mustangokat, amelyeknek az összes üvegét kiver-
ték, és a karosszériát borulókerettel er�sítették meg. I la/afelé aztán friss roncsokat hoztak az autóment�nek. 

Ez id� tájt történhetett, hogy Arnie-nak megsérült a háta. Nem volt az valami súlyos sérülés, de anyám szinte 
azonnal kiszúrta, hogy valami nincs rendjén Arnie-val. Átjött vasárnap, h o gy  me g nézzük a Philly-meccset. A Philly 



 

 

abban az évben mérsékelt sikerekkel kezdte a bajnokság hajráját. A játék szünetében Arnie fölállt, hogy friss na-
rancslét töltsön a poharakba. Anyám, könyvvel a kezében, ott ült apám mellett a kanapén. Föltekintett, mikor 
Arnie visszafelé jött, és megjegyezte: – Hisz te sántítasz, Arnie. Úgy t�nt, mintha titkolózó, szinte b�ntudatos ki-
fejezés suhanna át Arnie arcán. De az is lehet, hogy tévedek. Ha mégsem, akkor is tény, hogy egy másodperc 
múlva már közönyös volt újra. 

– Meger�ltettem a hátam egy kicsit tegnap este a roncsderbin – mondta, kezembe adva a narancslémet. – 
Jimmy Sykes, mikor az utolsó kocsival indult föl az utánfutóra, valahogy lefullasztotta a motort, én meg, mivel 
tudtam, hogy ha visszagurul, az öregisten se indítja be újra, odaugrottam, és taszítottam rajta egyet. Bár ne tet-
tem volna. Nekem úgy t�nt, túl bonyolult ez a magyarázat egy kis bicegéshez, de lehet, hogy ebben sem volt 
igazam. 

– Gyerekek, a hátgerinc, az nem játék – mondta anyám szigorúan. – Az Úristen.. 
- Mama, szeretnénk a játékra figyelni – vágtam közbe. 
- .. csak egy gerincet adott. 
- Igenis, Mrs. Guilder – mondta illemtudóan Arnie. 
Akkor ténfergett be Elaine. – Van még narancslé? Vagy mindet fölittátok, mint a homok? 
- Jaj, ne dumáljatok már annyit! – ordítottam. Azok ott valamin Összekaptak a pályán, és elvesztettem a 

fonalat. 
- Ne beszélj ilyen hangon a húgoddal – dünnyögte apám a The Hobbyist képesújság fedezékéb�l. 
- Maradt b�ven, Ellie – mondta Arnie. 
- Tudod, Arnie, sokszor már-már azt kell hinnem, emberszabású lény vagy – mondta a kiscsaj, és kilibbent a 

konyhába. 
– Emberszabású, Dennis! – suttogta Arnie, mint aki rögtön hálatelt könnyekben tör ki. – Hallottad, apafej? 

Emmmberszabású! 
Lehet, hogy csak képzel�dés, de én ezt a tréfát is valahogy er�ltetettnek, irreálisnak éreztem. Olyannak, amivel 

valami mást próbálnak leplezni. Arnie háta mindenesetre lekerült a napirendr�l, noha az �sz folyamán még több-
ször is észrevehet�en sántított. 

Magam sem henyéltem. A f�szurkolókiscsajjal szakítottam, de azért akadt mindig, akivel kiruccanjak szombat 
esténként.. ha ugyan el nem fáradtam nagyon a fociedzésen. 

Puffer edz� nem volt olyan tet�, mint Will Darnell, de rózsabimbónak �t sem lehetett mondani; mint az ameri-
kai kisvárosi középiskolai edz�k többsége, � is Vince Lombardi edz�i krédóját vallotta, miszerint a gy�zelem nem 
minden: a gy�zelem az egyetlen. Az ember nem is gondolná, hány jóravaló esz� ember nyalja be simán ezt a sü-
letlenséget. 

A nyarat végigdolgozván a Carson Brothersnél, kirobbanó kondiban voltam, és sétagaloppban futhattam volna 
végig a versenyidényt – ha nyer� szériában lettünk volna. Csakhogy mire Arnie meg én olyan randán tengelyt 
akasztottunk Buddy Reppertonnal a m�hely mögötti dohányzóhelyen – ha jól emlékszem, a harmadik tanítási hé-
ten -, addigra már eléggé nyilvánvaló volt, hogy a vert mez�nyben végzünk. És emiatt módfölött nehéz lett Puffer 
edz�vel az életünk, mivel tíz év alatt, amióta a libertyville-i középiskolánál szolgál, örökké az élbolyban végzett a 
csapata. Idén viszont neki is a megaláztatás kenyerébe kellett belekóstolnia. Kemény lecke volt ez neki.. és éppen-
séggel nekünk se volt majális. 

Els� mérk�zésünket szeptember 9-én játszottuk a luneburgi Tigrisek ellen. Ez a Luneburg mármost – ebb�l 
pont tizenkett� egy tucat. Porfészek, koszos kis középiskolával, a járás legtávolabbi csücskében, és libertyville-i 
focista éveim során, valahányszor cs�döt mondott a luneburgiak balfácánkodó védelme, fölharsant a hazai, 
libertyville-i szurkolókórus: LUNE-BURGI-BUGRI-SOK! LÓSZA-ROSA-CSUKÁ-TOK! És ezt követte a csú-
fondáros biztatás: HAJJ-RÁÁ LUUUUNEBURG! 

Utoljára talán húsz éve nyert a Luneburg a Libertyville ellen, de most bizony becsülettel elporoltak bennünket. 
Balszélsöt játszottam, és félid�ben már bizonyosra vettem, hogy élelem végéig viselni fogom hátamon a 
stoplinyomokat. Félid�ben 17:3-ra álltunk, és végül 30:10-re vesztettünk. A luneburgi szurkolók �rjöngtek – 
mintha ugyan területi bajnokságot nyerlek volna, még a kapukat is szétszedték, és vállukon vitték le játékosaikat a 
pályáról. 

A mieink bezzeg, akik különbusszal utaztak a meccsre, kukán ültek a vendéglelátón a kora szeptemberi h�-
ségben. Az öltöz�ben a holtsápadt Puffer edz� ránk vakkantott, hogy térdeljünk \e, és imádkozzunk isteni út-
mutatásért az elkövetkezend� hetekre. Tudtam én már akkor is, hogy ez még csak a kezdet. 

Fáradt, fájó, kék-zöld tagokkal térdre ereszkedtünk tehát, nem vágyva semmi egyébre, mint hogy a zuhany 
alatt miel�bb lemoshassuk magunkról a vesztes b�zét, és végig kellett hallgatnunk Puffer edz�t, aki tízperces 
szónoklatban fölvázolta az Úristennek a szitut, és azzal az ígérettel végezte, hogy megtesszük, ami t�lünk telik, 
ha � is megteszi a magáét. 

A következ� héten napi háromórás edzéseket tartottunk (a szokásos kilencvenperces, kétórás edzések helyett) 
a t�z� napon. Este hullafáradtan zuhantam ágyba, és az edz� ugatását hallottam álmomban is: Rajta, mi lesz?! 
Üss bele, rúgj bele, durr! Annyi sprintet kivágtam, hogy azt hittem, elkopik a lábam (és a tüd�met lazán kikö-



 

 

pöm). Lenny Barongg, az egyik hátvédünk könny� napszúrást kapott, és nagy kegyesen fölmentették az edzések 
alól a hétvégéig. 

Egyszóval olykor azért láttuk Arnie-t, csütörtök vagy péntek esténként megesett, hogy nálunk vacsorázott; 
vasárnap délután játszottunk egy-két krokettmeccset, de ezt nem számítva teljesen elt�nt a látóhatárról. Én, ugye, 
ki se láttam a magam bajából; vittem sajgó tagjaimat és csipkés lelkemet az iskolába, az edzésre, aztán meg haza, 
a szobámba, a házifeladat-íráshoz. 

Focikeserveimre visszatérve – a legrosszabb talán az volt, ahogy a suliban néztek ram, meg Lennyre, meg a 
csapat többi tagjára a srácok. Az a sokat emlegetett „iskolai szellem", „iskolai összetartás" mármost szerintem is 
csak sóder, amit az igazgató meg a tanárok találtak ki, akik úgy emlékeznek vissza, hogy pokoli jó id�ket töltöttek 
anno szombat délutánonként az iskolai focipályán, és elfelejtik, hogy azért érezték olyan jól magukat, mert sikere-
sek voltak, vagy kanosak, vagy egyszerre mindkett�. Ha valakinek eszébe jutna tüntetést szervezni a suliban a 
marihuána legalizálásáért, ugyanezt az „iskolaszellemet" észlelhetné. De ami az iskola foci-, kosárlabda– és atlé-
tacsapatát illeti, a srácok túlnyomó többsége egyszer�en fütyült rá: fontosabb dolga volt mindenkinek, egyetemre 
jutni, szívügyek, haragszomrád-témák. Szóval a szokásos. 

Igen, de. Az ember hamar hozzászokik ahhoz, hogy ö a nyertes, s egy id� után természetesnek tartja. 
Libertyville focicsapatának id�tlen id�k óta pozitív a mérlege; tizenkét éve, 1966-ban történt utoljára, hogy többet 
vesztettünk, mint amennyit nyertünk. Így aztán, amikor elkalapált bennünket Luneburg, ha sírás és fogak csikor-
gatása nem volt is, sebzett és zavart pillantás annál több repdesett, és pénteken, a szokásos hétvégi iskolagy�lésen 
szép szolidan meg is pfujoztak bennünket. Ennek hallatán Puffer edz� persze bíborvörösre gyulladt, és fölhívta „a 
sport iránt közömbösek meg a négyfalköztül�k" figyelmét, hogy jöjjenek ki a pályára szombat délután, ha csodát 
akarnak látni. 

Hogy a sport iránt közömbösek meg a négyfalköztül�k kijöttek-e, nem tudhatom, én mindenesetre ott voltam. 
Hazai pályán játszottunk a Ridge Rock-i Medvék ellen. Ridge Rock bányászváros, és a helybéli középiskola diák-
jai persze taplók, de korántsem abból a nyámnyila fajtából. Kemény, randa, gonosz fajta taplók. Az elmúlt sze-
zonban épp hogy csak magunk mögé tudtuk utasítani �ket a területi bajnokságon, és a helybéli sportriporterek 
egyike szerint nem azért, mintha jobbak lettünk volna, hanem mert értünk a csajok is bedobták magukat. Képzel-
hetik, hogy fogadta Puffer edz� ezt a kritikát is. 

Idén azonban taroltak a Medvék. Lemostak bennünket a pályáról. Fred Dann már az els� félid�ben kiállt egy 
csinos zúzódással. A másodikban Norman Aleppo törött karral a libertyville-i kórházban kötött ki. És bizony nem 
is. akárhogy kaptunk ki, hanem 40:6-ra. Minden álszerénységet félretéve közölhetem, hogy azt a hatot mind én 
l�ttem. Hanem a realitást nem teszem félre a szerénységgel együtt: kutya szerencsém volt. 

Így aztán.. újabb pokoli hetet töltöttünk az edz�pályán. Üss bele, rúgj bele, durr, hallgathattam újabb egy héten 
keresztül. Egyik nap, mikor már negyedik órája tartott az edzés, Lenny megjegyezte, nem bánná, ha maradna egy 
kis id� a leckeírásra is, és bizistók azt hittem, Puffer edz� lekever neki egyet. Egész edzés alatt a kulcscsomóját 
csörgette, pont úgy, mint Quegg kapitány a Zendülés a Cain hadihajón-ban. Igazán vesztéskor mutatkozik 
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Ne állíts le, bébi, a szövegemér’, De enyém a városban a leggyorsabb szekér, 
Jöhet nekem bárki, próbálkozni kár, Mert ha szárnya volna, haver, 
Fel is szállna már Az én kis kétszemélyes kupém, Te nem tudod, mim van nekem.. 

THE BEACH BOYS 

Világosan emlékszem, hogy a philadelphiai Sárkányoktól elszenvedett vereség utáni kedden lendültek újra 
mozgásba a dolgok. Szeptember huszonhatodikán. 

Arnie-val három tárgyból voltak közös óráink, az egyik ezek közül az Amerikai Történelem Pillanatai, olyan 
szemináriumféle, amelyet az els� kilenc héten a negyedik órában tartott Mr. Thompson vezet�tanár. Ennek az 
els� kilenc hétnek Kétszáz Év Diadalai és Kudarcai volt a témája. Arnie csak haskorgató órának hívta, mert 
ebédszünet el�tti óra lévén mindnyájunk gyomra érdekes dolgokat produkált. 

Aznap, óra után Arnie-hoz odalépett egy lány, és megkérdezte, fölírta-e, hogy mi az angol-házifeladat. Arnie 
fölírta. Míg jegyzetfüzetét lapozgatta, a lány komolyan és állhatatosan nézte sötétkék szemével. A haja sötétsz�-
ke volt, az a mézszín�, de mint a frissen pergetett mézé, és széles, kék (a szeme színéhez ill�) szalaggal volt hátra-
fogva. Mikor ránéztem, fájdalmas-gyönyör�ségesen összeszorult a gyomorszájam. Aztán Arnie nézte a lányt, 
míg az 

a feladatot másolta. 
Persze, nem most láttam el�ször Leigh Cabotot: három hete költözött a családja Massachusettsb�l 

Libertyville-be, s azóta folyton el�fordult. Valakit�l hallottam, hogy az apja az M3 cégnél dolgozik, ahol a Cel-
lux-szalagot gyártják. 



 

 

A figyelmemet se most el�ször keltette föl, mert Leigh Cabot, hogy a lehet� legegyszer�bben fejezzem ki ma-
gam, szép lány volt. Megfigyeltem, hogy a regény– vagy novellaírók mindig valami kis hibával vagy szabálytalan-
sággal ruházzák föl n�alakjaikat, mivel azt hiszik, hogy a valódi szépség sztereotip, vagy pedig így akarják rea-
lisztikussá tenni a figurát. Gyönyör� lány volna, írják, ha az alsó ajka nem lenne túl hosszú, vagy az orra markáns, 
vagy ha kissé bögyösebb lenne. Szóval valami mindig akad. 

Leigh Cabot azonban szép volt, és semmi de és semmi ámbár. A b�re fehér és makulátlan, arcán halvány, de 
eredeti pír. Öt láb nyolc hüvelyk magas lehetett, lánynak elég magas, de nem túlságosan, az alakja meg egyene-
sen szívszaggató – hetyke, tömör mellek, keskeny derék, szinte átfogható két kézzel (az embernek kedve lenne 
megpróbálni), gömböly� csíp�, jó lábak. Szépséges arc, szexis testalkat – müvészszemszögb�l tán unalmas, 
hiszen nem hosszú az alsó ajka, nem markáns az orra, és minden halma-völgye éppen a helyén (de még csak 
egy csálé foga sincsen -bizonyára jó fogszabályozó orvosa volt); annyi bizonyos, hogy így, ránézésre, minden, 
csak nem unalmas jelenség. 

Jó pár srác próbálta bef�zni, de Leigh mindet kedvesen elutasította. Azt rebesgették, hogy Andoverban vagy 
Braintreeben vagy hol (ahonnan jött), van valakije, s talán épp a legjobbkor költöztek el. Az Arnie-val közös 
három óránk közül kett�re Leigh is járt, és ami engem illet, csak az elhatározást gy�jtöttem, hogy megpróbál-
kozzam vele. 

Most, hogy láttam, milyen lopott pillantásokkal méregetik egymást, amíg Arnie a leckét kereste, s aztán, amíg 
Leigh lemásolta, épp azt fontolgattam, hogy most már talán elhaboztam Leigh-nél az. esélyemet. De azonnal el is 
vigyorodtam. Még hogy Arnie Cunningham, a derék Paradicsomfejü, és Leigh Cabot? Ugyanmár. Nevetséges.. 

 De aztán rá is fagyott lelki ajkamra a lelki vigyor. Immár harmadszor – és háromszor, az nem semmi – kellett 
észrevennem, hogy Arnie arcb�re rohamosan javul. A vörös makecok mind elt�ntek, csak néhány kis kráter ma-
radt meg a képén, de az nem is olyan nagy baj, ha valakinek egyébként markáns arca van, s�t valami bizarr mó-
don még vonzóbbá is teheti. 

Leigh és Arnie lopva nézegették egymást, én pedig lopva nézegettem Arnie-t, s azon t�n�dtem, mikor s hogyan 
mehetett végbe ez a csoda. A napfény bet�zött Mr. Thompson osztálytermébe, s élesen megvilágította a barátom 
arcát. Valahogy mintha.. id�sebbnek látszott volna. Mintha nem a rendszeres tisztálkodással meg a különleges 
arckrémmel gy�zte volna le pattanásait, hanem azáltal, hogy el�reállította vagy három évvel az órát. A frizurája is 
más lett, rövidebbre vágatta a haját, és barkóját, amelyet vagy másfél év óta növesztett, szintén levétette. 

Eszembe jutott az a borús délután, mikor megnéztük Chuck Norris kung-fu filmjét. Úgy van, akkor vettem 
észre el�ször, hogy javul az ipse arca. Pár nappal azután, hogy a kocsit vette. Talán épp attól. Világ tizenévesei, 
egyesüljetek. Oldjátok meg mindörökre makecgondjaitokat. Vegyetek egy öreg autót és az majd.. – Újfent földe-
reng� lelki vigyorom újfent elhervadt. 

Vegyetek egy öreg autót, és az majd micsinál? Változtasd meg a fejed, a gondolkodásod, és ezáltal megvál-
tozik a metabolizmusod? Szabadítsd föl valós önmagadat? Mintha Stukey Jameset hallanám, vén matektanárun-
kat; mintha kedves refrénjét suttogná itt a fejemben: Ha ezt a gondolatsort, hölgyeim és uraim, vaskövetkezetes-
séggel végigvisszük, ugyan vajon hová jutunk? 

Hová, csakugyan? 
- Hát kösz, Arnie – mondta Leigh azon a kedves, cseng� hangján, és a leckét betette a jegyzetfüzetébe. 
- Hát szív. 

És akkor találkozott a pillantásuk – immár nem lopva nézték egymást, hanem leplezetlen gyönyör�séggel -, 
és érezni véltem, ahogy átugrik közöttük az a bizonyos szikra. 

- Na, akkor majd látjuk egymást a hatodik órán – mondta a lány, és ellibegett; csíp�je gyöngéden ringott a 
zöld kötött szoknya alatt, haja lengett a szvetter hátán. 

- Mire jártok ti együtt a hatodik órán? – kérdeztem. Nekem akkor tanulószobám volt, ahol a rettent� Miss 
Raypach felügyelt, akit a srácok Miss Rémpöcsnek hívtak – no persze csak a háta 
mögött. 

- Differenciálszámításra – mondta, de annyira idegen, álrnodozós-szirupos hangon, hogy elröhintettem ma-
gam. Összevont szemöldökkel nézett rám. 

- Most mit röhögsz?!  
- -Difffe-ransziál! – mondtam, s szemem forgatva, összecsaptam a kezem, és még jobban röhögtem. 
Felém bokszolt a leveg�be. – Na, csak észnél légy, Guilder. 

- Nem az én esetem, cimbora. 
- Na látod. Jobban tennéd, ha azzal a búvalbaszott focicsapatoddal tör�dnél. 
Mr. Hodder, aki a szecskáknak a nyelvtan rejtelmeit oktatja (meg a rossz nyelvek szerint azt, hogy hogyan 

kell csiholni), épp akkor húzott el mellettünk, és rosszallóan nézett Arnie-ra. – Leszel szíves vigyázni a nyelved-
re – mondta, és már húzott is tovább, egyik kezében aktatáska, a másikban hamburger a meleg-büféb�l. 

Arnie azon nyomban pipacsvörösre gyulladt, mint mindig, ha tanár szólt hozzá (annyira automatikus ez a re-
akciója, hogy kisiskolás korunkban sokszor ártatlanul büntették meg csak azért, mert olyan b�ntudatosnak lát-
szott.). Ez is azt illusztrálja, miféle nevelést kapott Michaelt�l és Reginától – oké vagyok, oké vagy, személyiség 



 

 

vagyok, te is az vagy, mi mindnyájan ájultan tiszteljük egymást, és ha bárki bármit hibázik, köteles vagy aller-
giás b�ntudat-reakciót produkálni, Amerika-szerte már csak ilyen a liberális nevelés, gondolom. 

– Leszel szíves vigyázni a nyelvedre, Cunningham – mondtam. – Szép kis pácban vagy, ha nem tudnád. 
Ezen aztán ketten röhögtünk tovább. Végigbaktattunk a visszhangos, lármás folyosón. Srácok jöttek-mentek, 

támasztották az öltöz�szekrényeket, ették a tízórait. A folyosón elvben nem szabad, mégis mindenki ott kajál. 
− Van-e tízóraid? – kérdeztem. 
− Van. Hoztam hazulról. 
− Szedd el�. Együnk odakint a lelátón, jó? 
– Nem unod még a pályát? – kérdezte Arnie. – Múlt szombaton is, amennyi id�t hason fekve töltöttél a mecs-

csen, már azthittem, gyökeret eresztesz. 
– Na és. Jöv� héten mindenesetre idegenben játszunk. És ki akarok menni a leveg�re. 
– Na jó, találkozunk odakint. 
Arnie elment, én meg kivettem a szekrényemb� l  a tízórait. Négy szendvics, bemelegítésül. Mióta Puffer 

ezeket a maratoni edzéseket tartja, örökké éhes vagyok. 
A folyosón ballagva Leigh Cabotra gondoltam, meg arra, micsoda általános szenzáció lesz, ha ezek ketten jár-

ni kezdenek. A középiskolás társadalom végtelenül konzervatív. Nem akarok értekezni itten, de csakugyan az. A 
lányok mindig a legutolsó, leg�rültebb divat szerint Öltözve, sok fiú egész a seggéig növeszti a haját; kötelez� 
szinte, hogy az ember szívjon egy kis füvet, szippantson egy kis kokót – de mindez csak máz, afféle véd�páncél, 
amely mögött az ember próbálja kilesni, mi is történik ebben az életben. Olyan ez, mint a tükör, amellyel az em-
ber a szül�k és a tanárok szemébe tükrözi a napsugarat, hogy megzavarja �ket, miel�tt �k zavarnák még inkább 
össze az embert. Szívében a legtöbb középiskolás úgy be van tojva, mint egy republikánus bankár a templomi 
társas összejövetelen. Vannak lányok, akiknek megvan a Black Sabbath valamennyi albuma, de ha Ozzy Osborne 
idejönne és randevút kérne valamelyikt�l, hát az a lány (a barátn�ivel együtt) gennyesre röhögné magát már csak 
a gondolatra is. 

Pattanásai és makecei múltán Arnie nem nézett ki rosszul – mitagadás, marhára jól nézett ki. De, gyanítottam, 
nincs az iskolában olyan lány, aki hajlandó lenne programot csinálni vele – csak azért, mert ismeri még gennye-
dz�s arcú korából. Nem annak látják, aki most, hanem annak, aki az emlékeikben él. Leigh azonban más. Újonc 
lévén a városban, fogalma sincs, milyen csúfvolt szegény Arnie az els� három középiskolás évében. Persze ha 
föllapozná a tavalyi Libertonian-ben, a sakk-klub tagjainak arcképét, megtudhatná, mi volt a helyzet, de fura mó-
don ugyanazon republikánus szemlélet miatt az sem érdekelné. Ami most van, az van örökké – tessék csak meg-
kérdezni bármelyik republikánusbankárt, az majd elmeséli, hogy igen, így kell m�ködnie ennek a világnak. 

Gimnazista kölykek és republikánus bankárok.. amíg az ember kicsi, természetesnek tartja, hogy örökké válto-
zik minden. Feln�ttként aztán tudjuk, hogy a dolgok változni fognak, bármennyire ragaszkodunk is a status 
quóhoz (tudják még a republikánus bankárok is – persze rühellik, de kénytelenek tudomásul venni). A tizenéves 
kor az egyedüli, mikor az ember folyton a változásról papol, de szívében úgy hiszi, hogy soha semmi nem válto-
zik. 

Gigantikus uzsonnazacskómat lóbálva kimentem,– s a parkolón átvágva, a m�helyépület felé tartottam. Hosz-
szú, csürszer� építmény, a fala kékre festett hullámlemez – szerkezetileg nem sokban különbözik Will Darnell ga-
rázsától, de sokkal takarosabb. Itt m�ködik az asztalosm�hely, az autószerel� m�hely meg a képz�m�vészek m�-
terme. Dohányozni voltaképpen csak az épül�t mögött szabad, de szép id�ben, ebédszünetben ott támasztja az 
összes m�helybéli srác a ház mindkét oldalát, motoroscsizmájuk vagy hegyes orrú kubai csukájuk talpa a falnak 
vetve, és bagóznak és f�zik a barátn�jüket. Vagy taperolják. 

Aznap a ház jobb felén lélek se volt, már ebb�l is gondolhattam volna, hogy valami nincs itt rendjén, de hát 
nem gondoltam. Elfoglaltak az Arnie és Leigh körül forgó gondolataim, meg a modern amerikai középiskolai ta-
nuló lelkivilágáról gyártott elméletem. 

A valódi, a „kijelölt" dohányzóterület egy kis zsákutcaféle az autóm�hely mögött. Túl a m�helyeken, olyan öt-
ven-hatvan méterre, ott a focipálya, melynek fölébe magasodik az elektromos eredményjelz� tábla, tetején a fel-
irattal: HAJRÁ, TERRIEREK! 

A dohányzóterületen, jó szoros körben, vagy húsz-harminc ember: ez a fölállás csak bunyót jelenthet, vagy– 
Arnie szavával -„tili-tolit", amikor is a két ellenfél ahhoz nem elég zabos, hogy egymásnak ugorjon, csak taszigál-
ják egymást, és �rzik fenemód a férfiméltóságukat. 

Odapislantottam, de nem igazán érdekelt a dolog. Nem akartam bunyót nézni; tízóraizni akartam, és kipuha-
tolni, mi is megy végbe Arnie és Leigh között. Ha ugyanis komoly a dolog, az elterelheti Christine-r�l a gondola-
tait. És egy biztos: Leigh Cabotnak nem rozsdás az ütköz�je. 

Akkor egy lány fölsikoltott, és valaki más ezt k iá l to t ta : Hé, azt ne! Tedd el azonnal, apafej! – Ez már rosszul 
hangzott. Irányt változtattam, és arrafelé indultam. 

Keresztülfurakodtam a tömegen, és persze hogy Arnie állt ott, két keze mellmagasságban maga elölt. Sápadt 
volt, de rettegés jelét nem láttam rajta. T�le balra, összelapítva, a tízóraija, cip�talp nyomával a közepén. Szem-
közt, farmerban és fehér pólótrikóban, amelyen minden izomrostja átdudorodott, ott állt Buddy Repperton, rugós 
késsel a kezében – lassan ingatta az arca el�tt, mintha hipnotizálni akarná ellenfelét. 



 

 

Magas volt és széles vállú, haja hosszú, fekete. Marhab�r szíjjal kötötte hátul lófarokba. Az arca ostoba és al-
jas. Ajkán halvány mosoly – engem pedig nyakon öntött a döbbenet és a jeges rettegés férfiatlan érzése. Ez a srác 
nemcsak ostoba és aljas, gondoltam: ez a srác meg van veszve. 

- Megmondtam, nem megmondtam, hogy elkaplak még? – sziszegte Arnie-nak. Késével könnyedén feléje 
bökött. Arnie hátrébb h�költ. A késnek elefántcsont nyele volt, kis krómozott gombbal, amely a penge kiugrasz-
tására szolgál. Maga a penge vagy nyolc hüvelyk – nem is kés, valóságos bajonett! 

- Lyuggasd ki, Buddy! – rikoltotta vígan Don Vandenberg, és éreztem, hogy kiszárad a torkom. 
Ránéztem a mellettem álló srácra: ismeretlen szecska; Teljesen elb�völte a látvány, csupa szem volt. – Te – 

mondtam neki, s hogy rám se bagózott, oldalba vágtam a könyökömmel. – Hé, te! 
Nagyot ugrott, és rémülten meredt rám. 
– Eriggy, és kerítsd el� Mr. Caseyt. Az asztalosm�helyb�l. De azonnal! 
Repperton szeme rám villant, aztán vissza Arnie-ra. – Na mi lesz, Cunningham? – mondta. – Jössz egy fordu-

lóra, vagy nem jössz? 
– Tedd le a késed, és jövök, szarrágó – mondta higgadtan Arnie. Szarrágó: hol is hallottam ezt a szót? George 

LeBayt�l, mintha. T�le, igen, a bátyja kedvenc szava volt. 
Reppertonnak nem tetszett olyan nagyon. Elvörösödött, és közelebb lépett Arnie-hoz. Arnie a félkörben hát-

rébb húzódott. Pillanatokon belül történik itt valami, gondoltam, valami, ami a sebészeten végz�dik, és maradan-
dó nyomot hagy. 

- Hozzad Mr. Caseyt. Indíts! – ripakodtam rá halkan a szecskára, s az végre elindult. Féltem, mindennek vége, 
mire ideérnek.. hacsak én magam le nem lassíthatom a dolgok menetét. 

- Tedd le azt a kést, Repperton – szóltam. 
Rám nézett. – Na nézd csak. A kis Pinafej� haverja. Szóval, hogy tegyem le, mi? 
– Nálad kés van, �nála nincs – mondtam. – Ez az én szótáramban annyit jelent, hogy gyáva szemét vagy. 
Még vörösebb lett a feje. Mindenesetre most már kétfelé kellett összpontosítania. Arnie-ra röppent a tekintete, 

aztán vissza rám. Arnie hálatelt pillantást vetett rám – és kissé közelebb lépett Reppertonhoz. Ami nekem nagyon 
nem tetszett. 

– Tedd le! – kiáltott valaki a bámészkodók közül. És aztán egy másik hang: – Tedd le! – És már kórusban kán-
tálták: – Tedd le, tedd le, tedd le! 

Reppertonnak kínos lett az ügy. Nem bánta �, ha a közérdekl�dés fókuszába kerül, csak éppen nem ilyenfajta 
érdekl�désr�l álmodott. Idegesen rebbent ide-oda a tekintete, Arnie-ról rám, rólam a néz�kre. Egy hajtincs a hom-
lokába hullott, ingerülten vetette hátra. 

Mikor újra rám nézett, tettem egy gyors mozdulatot, mintha rá akarnám vetni magam. A kés felém villant, és 
Arnie lépett – gyorsabban, mint gondoltam volna. Kissé gyakorlatlan, de hatásos karateütéssel, a jobb keze küls� 
élével nagyot csapott Repperton csuklójára. A kés leesett, és csörögve tovaszánkázott a csikkel borított flaszteron. 
Repperton lehajolt, és érte nyúlt. Arnie hideg fejjel kivárta a megfelel� pillanatot, és rátaposott Repperton kezére. 
Jó gorombán. Repperton fölordított. 

Don Vandenberg akkor beugrott a ringbe, lendületet vett, és egy sima mozdulattal leütötte Arnie-t. Én meg, 
mint egy automata, odaszökkentem, és teljes svunggal, alulról fölfelé, seggbe rúgtam Vandenberget. Valódi focis-
ta fölszabadító rúgás volt. 

Vandenberg, ez a magas, ösztövér srác (tizenkilenc-húsz éves lehetett) nagyot üvöltött, és a seggét fogva, 
módfölött különös táncba kezdett. Egyb�l elfelejtette, hogy segíteni akart Buddynak: Vandenberg megbukott. 
Ami engem illet: soha senkit én még tiszta szívb�l meg nem rúgtam, és mondhatom, nem volt rossz érzés. 

Ám akkor hátulról könyökhajlatba kapták a nyakam, és egy kéz átnyúlt a lábam között. Egy másodperccel ké-
s�bb eszméltem, mint kellett volna, és a kéz gonoszul megcsavarta a tököm. Embertelen fájdalom nyargalt föl 
ágyékomból a gyomromba, onnan le a lábamba, s bénított meg olyan tökéletesen, hogy mikor a kar elengedte a 
nyakam, mint egy rongybaba roskadtam le a flaszterra. 

– Na, hogy ízlett, faszikám? – hajolt fölém vigyorogva egy rossz fogú, zömök alak: Potya Welch, Buddy 
másik cimborája. Hirtelen tágult a gy�r�, és érett férfihang harsant: – Abbahagyni! Azonnal abbahagyni! Ti 
meg, fiúk, táguljatok, mit bámészkodtok itt, mozgás, egy-kett�! Mr. Casey. Végre-valahára! 

Buddy Repperton fölkapta kését a járdáról. Visszahúzta a pengét, s egy gyors mozdulattal farzsebébe süly-
lyesztette. A keze föl volt karcolva és vérzett; látszott, jól meg fog dagadni. Mocskos disznó, gondoltam, csak 
dagadjon is, míg olyan nem lesz, mint a Donald Kacsa keszty�je. 

Potya Welch elfarolt mell�lem, a közeled� Mr. Casey felé tekintett, és szája sarkát megérintette a hüvelykjé-
vel. – A többit majd máskor, faszikám – sz�rte a foga között. 

Don Vandenberg tánca id�közben lelassult, de még mindig az inkriminált testrészét dörzsölgette. Patakzott a 
könnye. 

Arnie mellettem termett, a hónom alá nyúlt és talpra segített. Az ingén széles koszcsík virított, farmernadrág-
ja térdébe csikkek 

nyomódtak. 
− Mi baj, Dennis? Mit csinált veled? 



 

 

- Megmogyorózott egy kicsit. Most már semmi baj. Legalábbis reméltem. Mert aki férfiember ütötte már meg 
a tökét (és melyik férfiember nem?), az tudja. A n�k nem tudják, honnan is tudhatnák. Az els� éles fájdalom, az 
csak a kezdet: hamarosan fölváltja egy tompa, lüktet�, nyomásszer� sajgás, mely valahol a gyomorszájban fész-
kel, és ilyesformán beszél: Szia, te! Jó itt lenni, hallod, a gyomorszájad környékén, és nézni, ahogy nem bírod el-
dönteni, rókázz-e, vagy inkább a nadrágod szard össze. Tudod mit, maradnék még egy csöppet. Mit szólsz? Egy 
olyan félórácskát, rendben? Igen? Pompás! Egy szó, mint száz, nem egy leányálom, ha megszorongatják az em-
ber tökét. 

Mr. Casey átfurakodott a szájtátók lazuló gy�r�jén, és egy pillantással fölmérte a helyzetet. Nem volt olyan 
tagbaszakadt figura, mint Puffer edz�, még csak különösebben marconának sem látszott Középkorú volt, közepes 
testmagasságú, kopaszodó. Nagy, szarukeretes pápaszem uralta az ábrázatát. Általában sima fehér inget hordott, 
általában, mint most is, nyakkend� nélkül. Nem volt az az atlétikus fazon, mégis általános tekintélynek örvendett. 
Vele aztán senki nem szórakozott, mert még a lelke legmélyén sem félt a srácoktól, nem úgy, mint a tanarak több-
sége. És ezt a srácok is tudták. Tudta Buddy és Don és Potya; meg is látszott rajtuk, mert mind a hárman lesunyták 
a fejüket, és zavartan csoszogtak. 

- T�nés!-szólt rá Mr. Casey a maradék néhány néz�re. Potya Welch úgy gondolta, legjobb, ha velük oson. – 
Peter, te itt maradsz! – szólt rá a tanár. 

- De én semmit se csináltam, Mr. Casey. 
- Én se – mondta Don. – Mért mindig minket szúr ki magának? 
Mr. Casey odalépett hozzánk; még mindig Arnie-ra kellett támaszkodnom. – Mi baj, Dennis? 
Sz�nni kezdett a sajgás – nem sz�nt volna még jó ideig, ha az egyik combom nem akadályozza Welch kezét. – 

Semmi – nyögtem ki. 
Mr. Casey akkor szembefordult a lábát váltogató, sz�köl�, dühös Buddy Reppertonnal, Potya Welchcsel és 

Don Vandenberggel. Don komolyan s mindhármuk nevében beszélt az imént; csakugyan úgy érezték, hogy Mr. 
Casey pikkel rájuk. 

– No lám – szólalt meg nagy sokára Mr. Casey. – Hárman kett� ellen. Derék! Hát te, Buddy fiam, így intézed 
az ügyeidet? Csak így látsz esélyt a gy�zelemre? 

Buddy fölszegte a fejét, egy csúf, gy�lölköd� pillantást vetett Caseyre, aztán lesütötte a szemét. – �k kezdték. 
Ezek. 

− Nem igaz.. – kezdte volna Arnie. 
- Pinafej�, neked kuss – mondta Buddy, és még meg is cifrázta volna, de Mr. Casey elkapta a grabancát, és 

nek i t asz í to t t a  a  m�hely falának, pontosabban a DOHÁNYZÓHELY feliratú bádogtáblának. Visszarántotta, és 
megint odakente, és megint és megint, és a tábla, drámai központozásképpen, mindannyiszor megcsördült. Úgy rán-
gatta Reppertont, mint egy élettelen bábut. Mégiscsak izmos hapsi kell legyen, gondoltam. 

– Te fogd be a szád, fiacskám – mondta, és odacsapta Buddyt a falhoz -, te fogd be, és ki se nyisd, amíg 
tisztességgel ki nem öblítetted! Mert ezt a hangot nem t�röm, megértetted? 

Elengedte Reppertont, akinek inge kijött a nadrágból, és fölfedte fehér hasát. A tanár akkor Arnie-ra né-
zett. – Mit akartál mondani? 

– Itt mentem el a dohányzóhely mellett, hogy majd a tribünön tízóraizom – mondta Arnie. – Repperton 
itt dohányzott a barátaival. Odajött hozzám, kiütötte kezemb�l a tízóraimat és rátaposott. – Akart volna még 
valamit szólni, küszködött vele egy darabig, aztán visszanyelte. – Szóval így kezd�dött. 

Nekem azonban nem volt kedvem ennyiben hagyni. Nem vagyok én spicli, legalábbis normális körülmények 
között nem; most azonban Repperton szemlátomást nem csupán megverni akarta Arnie-t, amiért kirúgatta a 
Darnell-garázsból. Tökön is szúrhatta volna, még meg is Öli talán. – Mr. Casey – mondtam tehát. 

Rám nézett. Mögüle Buddy Repperton zöld szeme fenyeget�en villant rám. Tartsd a szád, ennek köztünk 
kell maradnia. Még talán egy éve is úgy voltam, hogy valami kifacsarodott tisztesség-érzetb�l hallgattam vol-
na. Most azonban már nem. 

- Nos, Dennis? 
- Nyár óta feni a fogát Arnie-ra. Kés van nála, és nagyon úgy festett, hogy meg akarja szúrni. 
Arnie engem nézett, szürke szeme kifejezéstelen. Eszembe jutott, hogy LeBay szavát használta, szarrágónak 

nevezte Reppertont. Megborsódzott a hátam. 
– Kurva hazug dög! Nincs is késem! 
Casey szótlanul ránézett. Vandenberg és Welch most már csakugyan feszengett, s�t rettegett. A büntetés, amit 

ezért kaphatnak, meghaladja a szobafogság meg az ideiglenes kitiltás mértékét (amihez, mellesleg, szokva van-
nak), ez már a kicsapatást kerülgeti. Tudtam, elég, ha még egy szót szólok. Er�sen gondolkoztam rajta. Kis híján 
bennem szorult. De hát Arnie-ról van szó, gondoltam, Arnie a barátom, és nemcsak úgy hiszem, hanem határozot-
tan tudom, hogy Repperton meg akarta sebesíteni. Kimondtam tehát. 

– Rugós kése van. 
Repperton szeme már nem is villogott, hanem lángolt: poklot ígért annak minden kénkövével, poklot és 

kárhozatot. – Hülyeség, Mr. Casey – mondta rekedten. – Hazudnak ezek. Isten az atyám. 
Mr. Casey néma maradt. Lassan Arnie-ra siklott a tekintete. 



 

 

– Cunningham! Igaz-e, hogy Repperton kést fogott rád? Arnie nem felelt rögtön. Aztán halkan, mint a sóhaj, 
így szólt: 

– Igen. 
Repperton most már kett�nket sugarazott dögletes tekintetével. 
Casey akkor Potya Welch és Don Vandenberg felé fordult. 
Egyszeriben megváltozott a stílusa: lassan, megfontoltan mozgott, mint aki minden lépés el�tt megvizsgál-

ja, elég szilárd-e a talaj. � már tudta, mire megy ki a játék. 
– Volt-e kés, vagy nem volt? – kérdezte t�lük. 
Potya és Vandenberg némán nézte a cip�je orrát. Válasznak ez is épp elég ékesszóló volt. 
– Fordítsd ki a zsebeidet, Buddy – mondta Mr. Casey. 

- Majd baszok! – kiáltott Buddy, s még élesebb hangon folytatta: – Arra nem kényszeríthet! 
- Ha azt hiszed, hogy nincsen jogom rá, tévedsz – felelt Mr. Casey. – Ha pedig azt hiszed, hogy nem tu-

dom én magam kirámolni a zsebedet, akkor is tévedsz. Ámde.. 
– Tessék, próbálja csak meg! Azt próbáld csak meg, kis szar kopasz. Átpasszírozlak a falon! 
Fölfordult a gyomrom. Gy�lölöm az ilyen „konfrontációkat", 
és soha komiszabbat nem láttam.  
Mr. Casey azonban meg�rizte hidegvérét; nem lehetett letéríteni helyesnek vélt útjáról. – Ámde nem rámolom ki. 

Magad fogod kirámolni. 
– Tudja, mikor? Majd ha a verebek kardot rántanak! Buddy nekid�lt a m�hely falának, hogy takarja kidudoro-

dó farzsebét. Inge elöl gy�rötten lógott. Szeme riadtan rebbent ide-oda, mint a csapdába ejtett állaté, Mr. Casey 
most Potyára és Don Vandenbergre nézett. – Ti ketten fölmentek a tanáriba, és megvártok. Meg ne próbáljatok 
ellógni; anélkül is épp elég nagy slamasztikában vagytok. 

Szorosan egymás mellett, mintha egymástól remélnének védelmet, elkullogtak. Potya egyszer visszapillantott. 
A f�épületben megszólalt a szünet végi cseng�. Nem ettünk egy falatot sem. Nem baj, nem is voltam már éhes. 

Mr. Casey újra Buddyt vette kezelésbe. – Köszönd meg az Úristennek, hogy az iskola területén vagyunk, mert 
ha kés van nálad, Buddy, és el� is vetted, akkor az életveszélyes fegyveres támadásnak min�sül. Amiért börtönbe 
csukják az embert. 

- Bizonyítsa be, ha tudja! – kiáltott Buddy. Lángolt az arca, idegesen kapkodta a leveg�t. 
- Ha ki nem fordítod itt el�ttem a zsebeidet, akkor írok egy ideiglenes kitiltó cédulát, értesítem a rend�rséget, 

és amint kilépsz a kapun, elkapnak. No. Látod már, micsoda csávába kerültél? 
– Zordan nézett a fiúra. – Itt mi a saját törvényeink szerint ítélkezünk. De ha arra kényszerítesz, hogy kitolon-

coljalak, akkor már nincs beleszólásunk. No persze, ha nincs késed, akkor a zsaru nem bánt. De ha van, és megta-
lálja, akkor aztán.. 

Egy perc csönd. Tablóvá merevedtünk. Arra tippeltem, hogy nem adja ki magát: vállalja a kitiltást, és menet 
közben elsuvasztja a kést. De nyilván eszébe jutott, hogy a zsaruk megtalálhatják, mert egyszer csak farzsebéb�l 
kirántotta és az aszfaltra hajította. Pontosan a pengekioldó gombra esett: a nyolchüvelyknyi krómacél kipattant, és 
gonoszul csillogott a napon. 

Arnie nézte, és keze fejével megtörölte a száját. 
– Eriggy föl a tanáriba, Buddy – mondta higgadtan Mr. Casey. 
– Várj, amíg érted nem megyek. 
- Bassza meg a tanáriját! – rikoltotta Buddy. Hangja magas és hisztérikus volt a düht�l. Haja megint a homlo-

kába hullott, hátravetette. – Hagyom is itt ezt a kibaszott kuplerájt! 
- Nos, úgy is jó – mondta Mr. Casey rezzenetlen arccal, mintha csak meghívást kapott volna Buddytól egy 

csésze kávéra. Tudtam, Buddy Repperton karrierje befejez�dött a libertyville-i középiskolában, Nem lesz itt sem 
szobafogság, sem háromnapos kényszervakáció; szülei postán megkapják a kék kartonra nyomott határozatot, 
melyb�l megtudhatják, milyen vétségért csapták ki gyermeküket, és megtudhatják, milyen jogorvoslattal élhetnek 
a döntés ellen. 

Buddy Arnie-ra meg énrám nézett. Elmosolyodott. – Találkozunk mi még. Lekvitteljük mi ezt még. Azt is 
megbánjátok, hogy megszülettetek erre a búvalbaszott világra. – Nagyot rúgott a késbe, az szikrázva, csilingelve 
elcsúszott az aszfalt pereméig. Buddy Repperton pedig emelt f�vel, csattogó-kopogó motoroscsizmájával elvo-
nult. 

Mr. Casey ránk nézett. Szomorú és fáradt volt az arca. – Sajnálom, fiúk – mondta. 
− Semmi baj – viszonozta Arnie. 

- Nem akartok hazamenni? Megírom a cédulát, ha akarjátok. Pihenjetek egyet. 
Arnie-ra néztem. Az ingét porolgatta. Megrázta a fejét. 
− Köszönjük, nem kell. 

- Jó. Akkor csak a késésteket igazolom. 



 

 

Mr. Casey a szobájában megírta az igazolást a már megkezd�dött órára, amely, véletlenül, éppen közös óránk 
volt: Fizika haladóknak. Mikor benyitottunk a fizikalaborba, kíváncsi szempárok fordultak felénk, egyesek össze 
is súgtak a markuk mögött. 

A hatodik óra után körbeadták a jelenléti ívet. Beírtam magamat, és láttam, hogy Repperton, Vandenberg és 
Welch egy-egy (D) jelet kapott a neve mellé. Arra számítottam, hogy órák után hívatni fognak Arnie-val Lothrop 
tanárn�höz, a fegyelmi bizottság elnökéhez, hogy elmondjuk, mi történt. Tévedtem, nem hívattak. 

Körülnéztem, Arnie-t kerestem, hogy hazavigyem, és megdumcsizzuk a történteket, de ebben is csalódnom kel-
lett. Arnie már úton volt a Darnell-garázs és Christine felé. 

 
17) CHRISTINE ÚJRA AZ UTCÁN 

66-os Ford Mustangom meggyszín�, Ha megzavarom, 320 lóer�, Mászkálni az államközi uta-
kon, Tudod, egy kissé túl men�. 

CHUCK BERRY 

Nem is tudtunk beszélni egészen a szombati meccs utánig. Azon a napon került Christine újra az utcára. 
Hidden Hillsbe utazott a csapat, olyan tizenhat mérföldre, és állíthatom, hogy ekkora csönd soha még nem 

uralkodott az iskolabuszban. Mintha a guillotine alá vittek volna, és nem focimeccsre. A Hidden Hills-iek mérlege 
– egy gy�zelem, két vereség -sem volt sokkal jobb a miénknél, de valahogy ez sem tudott lelket önteni belénk. 
Puffer edz� a sof�r mögötti széken ült, sápadt volt és néma, mint akit másnaposság gyötör. 

Valahányszor idegenben játszottunk, az utazás mindig vidám keveréke volt cirkusznak és karavánnak. Elöl 
ment a csapat busza, mögötte a másik busz, megrakodva a f�szurkolókkal, a zenekarral, meg mindazokkal, akik 
„szurkolónak" íratták föl magukat („szurkoló", istenkém! Aki nem járt középiskolába, talán nem is ismeri ezt a 
rég divatjamúlt szót), és utánuk tizenöt-húsz személykocsi, legtöbbje tizenévesekkel zsúfolva, soknak Öntapadós 
matrica a lökhárítóján: MINDENT BELE, TERRIER! -és mind kürtöl és villogtat és mókázik -, talán maguk is 
emlékeznek, hogy is ment ez a középiskolában. 

Erre az útra csak a másik busz jött el (és még az sem lett tele – nyer� szezonban aki péntekig nem iratkozott föl 
a második buszra, az megnézhette magát) és három-négy autó. A „szabad leveg�" kedvel�i mind megléceltek. Ott 
ültem a csapat autóbuszában, Lenny Barongg mellett, és borongós hangulatban azon merengtem, vajon nem ráz-
nak-e ki ma még a gatyámból is, és g�zöm se volt, hogy a busz mögött haladó autók egyike maga Christine. Akkor 
láttam csak meg, amikor kiszálltunk a Hidden Hills-i középiskola parkolójában. A helybéli zenekar már kint ját-
szott a pályán, és a nagydob dübörgését kísértetiesen föler�sítette az alacsony felh�mennyezet. Úgy t�nt, ez lesz 
az els�, focira igazán alkalmas szombat:  h�vös, borús, �szies. 

Hogy Christine ott áll a zenekar busza mögött, magában is nagy meglepetés volt, hát még mikor megláttam, 
hogy Arnie kiszáll az egyik és Leigh Cabot a másik oldalon! Mondhatom, féltékeny lettem, és nem is kevéssé. 
Lobogós szárú barna gyapjúpanlalló és lazán kötött fehér pulóver volt a lányon, sz�ke haja káprázatos zuhatagban 
ömlött a vállára. Arnie! – kiáltottam. – Hé, apafej! Helló, Dennis – köszönt vissza kissé szégyenl�sen. 

Láttam, hogy a buszról lekászálódó többi játékos is csak ámul és bámul: a pizzafej� Cunningham meg ez a 
pompás kis massachusettsi csaj, így, együtt! Ez meg hogyan lehetséges? 

− Hogy vagy? 
− Jól – felelte. – Ismered Leigh Cabotot? 
− Az iskolából, hogyne. Szia, Leigh. 
− Szia, Dennis. Gy�zünk? 
Rekedtesen suttogtam: – Persze, rég meg van bundázva. Nyakam rá, hogy sikerül. 
Arnie elpirult egy csöppet, Leigh belevihogott a markába. 
− Szóval majd igyekszünk, de hát nem tudom – mondtam. 

- Kiszurkoljuk nektek a gy�zelmet – mondta Arnie. – Lelki szememmel látom is a holnapi lapot: „Guilder el-
lenállhatatlan volt, Guilder megdöntötte a középiskolás gólrekordot." 

− „Guildert koponyatöréssel kórházba vitték", ez a valószín�bb változat – vélekedtem. – Hányan jöttek szur-
kolni? Tízen? Tizenöten? 

− Sebaj, legalább kényelmesebben leszünk a lelátón! – nevetett Leigh, és belekarolt Arnie-ba, amivel nyilván 
kellemes meglepetést okozott neki. Egy csapásra megkedveltem. Fél� volt, hogy lotyó vagy ostobácska: tapaszta-
latom szerint az igazán szép lányok nagy többsége vagy ez, vagy az, vagy mindkett� – de Leight nem ebb�l a fá-
ból faragták. 

− No és a gépkocsi?– kérdeztem, közelebb lépve Christine-hez. 
− Nem rossz -jött utánam Arnie, igyekezve nem túl szélesen vigyorogni. 
Sokat haladt vele; most már nem nézett ki olyan bolondul vénnek és szedett-vedettnek. Kicserélte a h�t�rács 

másik felét is, a szélvéd�r�l pedig az utolsó hajszálrepedés is elt�nt. 
- Látom, szélvéd�t cseréltél. Arnie bólintott. 
− És nicsak, motorháztet�t. 



 

 

A motorháztet� tiszta volt és vadonatúj, jól el is ütött a rozsdaragyás sárvéd�kt�l. Sötét skarlátvörösre volt 
dukkózva. Szép volt. Arnie a birtokos büszkeségével érintette meg, de ez az érintés, szavamra, fölért egy ciróga-
tással. 

– Bizony. Magam tettem föl. 
Ez valahogy szöget ütött a fejembe. Hogy hát egymaga csinálta. 
- Azt mondtad, nem nyugszol, amíg kiállítási darab nem lesz bel�le – mondtam. – Nahát, lassacskán hinni 

kezdek neked. -Átmentem a volán fel�li oldalra. Az ajtók és a padló kárpitja most is koszos és koszlott volt, de 
immár az els� ülésen is új huzat pompázott. 

- Nagyon szép lesz -jelentette ki Leigh, de kissé mintha lélektelenül; nem volt olyan életvidám és természetes 
a hangja, mint amikor a fociról volt szó. Vetettem is egy gyors pillantást rá. Elég is volt: láttam, nem szereti 
Christine-t. Olyan abszolút bizonyossággal megítélhettem, mintha belelátnék a fejébe. Megpróbálja szeretni, per-
sze, hiszen Arnie-t szereti. De bizonyos, hogy igazán szeretni soha nem fogja. A kocsit, mármint. 

− Egyszóval levizsgáztattad? 
− Hát izé.. nem egészen – mondta kényszeredetten Arnie. 
− Hogyhogy? 
- Nem szól a kürt, ugye, és a hátsó jelz�lámpák, ha fékezek, néha elalszanak. Valami zárlat lesz, ez idáig nem 

tudtam kiszúrni. 
Ránéztem az új szélvéd�re – a sarkában ott volt a sikeres m�szaki vizsgát igazoló matrica, Arnie követte a te-

kintetemet, és sikerült zavart, egyszersmind garázdán-eltökélt képet vágnia. -Will ragasztotta rá – jelentette ki. – 
Tudja, hogy már kilencven százalékban vizsgakész. – Amellett, ugye, gondoltam, itt volt ez a sürg�s randevúd, 
mi? 

– És izé, nem veszélyes ez így? – célzott Leigh Arnie és énközém a kérdéssel. Homlokán kis ráncok jelentek 
meg, talán � is megérezte, hogy hirtelen valami hidegség csusszant kett�nk közé Arnie-val. 

– Nem, dehogy – feleleltem. – Végtére ha Arnie vezet, magával a Jézus Krisztussal  sem lehetnél nagyobb bizton-
ságban. Ett�l aztán kipukkad t  a feszültség. A pályán valami disszonáns röffenést produkált egy rézfúvós, és az alacsony 
ég alatt tisztán, bár halkan ideáig hallatszott a karmester szava: „Még egyszer, kérném.. Ezt kérném, Rodgers és 
Hammerstein, és nem rock and róóól! Még egyszer, kérném!" 

Egymásra néztünk Arnie-val, elröhögtük magunkat, és egy másodperccel kés�bb Leigh is velünk nevetett. 
Megint az iménti féltékenység villámlott át rajtam. Arnie-nak, a barátomnak, persze a legjobbakat akartam, de ez 
a lány, ez azért valaki – tizenhét-tizennyolc éves, szép, s�t tökéletes, egészséges, és élettel tele a kisujja körméig. 
Roseanne is szép a maga módján, de Leigh mellett csak olyan, mint egy szundikáló lajhár. Lehet, hogy már ekkor 
megkívántam? Ekkor kezdtem kívánni a legjobb barátom n�jét? Hát, igen. Úgy kellett lennie. De esküszöm, soha 
egy lépést sem teltem volna feléje, ha másként alakulnak a dolgok. Bár az is lehet, hogy csak most látom így. 

Mennünk kell. Arnie, mert nem jut jó hely a vendéglelátón – mondta valódi n�ies gonoszkodással Leigh. 
Arnie elmosolyodott. A lány még most is könnyedén a karjába kapaszkodott, amit�l Arnie még mindig el volt 

képedve. Ami nem is csuda. Ha én lennék a helyében, és nekem volna ez az els� tapasztalatom egy eleven lánnyal, 
gyanítom, hogy máris szerelmes volnék belé. Csak a legjobbakat kívántam nekik kettejüknek. És ezt fontos, hogy 
elhiggyék nekem, még ha ett�l fogvást egy szavamat sem hiszik. Ha valaki megérdemelt végre egy kis bol-
dogságot, hát Arnie bizonyosan. 

A csapat többi tagja már a vendégöltöz�ben volt, a tornaterem mögött. Puffer edz� kidugta a fejét a parkolóra 
nyíló ablakon: 

- Volna szíves jelenlétével szerencséltetni bennünket, Mr. Guilder? Nagy kérés, tudom, de remélem, megbo-
csátja, és ha pillanatnyilag nincs fontosabb teend�je, lesz szíves betakarodni, de tüstént, az öltöz�be? 

- Ez, kérném, Rodgers és Hammerstein, és nem rock and róóól – sziszegtem oda Arnie-nak és Leighnek, és el-
sündörögtem a bejárat felé. 

Puffer id�közben visszahúzta a fejét, Arnie és Leigh úton volt a pálya felé – én meg félúton sarkon fordultam, 
és visszamentem Christine-hez, Biztos, ami biztos, félkörben közelítettem meg; tartotta magát bennem az az ab-
szurd el�ítélet, amely nem engedte hogy eléje lépjek. 

A kocsi hátulján, acélrugóval rögzítve, rendszámtábla, rajta a pennsylvaniai autókeresked� neve. Lehajlítot-
tam, és íme, a tábla hátoldalán, Dymo-szalagon: A DARNELL-GARÁZS TULAJDONA, LIBERTYVILLE, PA. 

Elengedtem, hadd ugorjon vissza a helyére, és homlokráncolva fölegyenesedtem. Lám, Darnell adott neki 
vizsgamatricát, mikor a kocsi messze van még attól, hogy megfeleljen m�szakilag, és lám, kölcsönadta neki ezt a 
táblát is, hogy elhozhassa Leigh-t a meccsre. És kétszer is lám: Arnie már nem mint Darnellre hivatkozik rá. 
Willnek hívja. Érdekes, noha korántsem szívvidító fejlemény. 

Vajon csakugyan olyan harmatos ez az Arnie, hogy azt hiszi: ennek a világnak a Will Darnelljei bárkinek 
bármit is mer� szívjóságból tesznek? Csak tán több esze van annál, reménykedtem, de biztosat nem mertem vol-
na mondani. Arnie-ról én már semmit nem mertem volna bizonyossággal állítani. Iszonyú, mennyit változott az 
elmúlt néhány hét alatt. 



 

 

Valahogy ráijesztettünk magunkra, és megnyertük a meccset -végül az egész szezonban mindössze kétszer 
gy�ztünk, ezt is beleszámítva, de ezt akkor persze még nem tudtuk, aminthogy azt sem, hogy én még a szezon 
vége el�tt kiválok a csapatból. 

Nem mintha jogunk lett volna gy�zni: eleve mint vesztesek vonultunk ki a pályára, már a sorsolást is elvesz-
tettük, és az ellenség, a Hegylakók (elég hülye név egy focicsapatnak, de végtére a Terrier se valami nagy szám) 
egykett�re negyven yardot nyomult el�re, és úgy hatolt át védelmünkön, mint kés a vajon. Aztán, a harmadik 
indításkor az összeköt�jük eladta a labdát, Gary Tardiff elmarta, nyargalt vele vagy hatvan yardot, és üdvözült 
vigyorral egy bázi nagy gólt rúgott. 

A Hegylakók meg az edz�jük kiverték a balhét, hogy nem ér, mert a szkrimidzs-vonal mögül indult Gary, de a 
bírók másként látták, és 6:0 lett a javunkra. A kispadról, ahol ültem, jól rá lehetett látni a vendéglelátóra, ahol ugyan-
csak bolondul lengették az i sko lánk  zászlóját. Igazuk volt, ha örvendeztek: az évadban most el�ször szereztünk 
vezetést. Arnie és Leigh is kis Terrier-zászlót lobogtatott. Integettem nekik. Leigh észrevett, visszaintett, és kö-
nyökével megbökte Arnie-t. Erre aztán � is intett. Úgy t�nt, hogy elég meghitten ücsörögnek odafönt, s ett�l mo-
solyra görbült a szám. 

Ami a meccset illeti: az els�, szerencsés góltól lendületbe jöttünk, mondhatni vérszemet kaptunk. Ama rejtel-
mes tényez�, a lendület, hozzánk pártolt – egész évben talán csak akkor egyszer. A gimnáziumi rekordot éppenség-
gel nem döntöttem meg, hiába jósolta Arnie, de három gólt igenis én l�ttem, egyiket ráadásul egy k i lencvenyardos 
szóló végén – életemben nem szólóztam ekkorát. Félidöben már 17:0-ra vezettünk, és az edz�nk valósággal újjá-
született.  Már abban élt a jámbor, hogy csapatunk a középiskolás bajnokság történetének leglátványosabb feltá-
madását fogja prod u k á l n i ,  és újra az élre törünk. Persze csak álom, �rült álom maradt, de tény, hogy Puffer az-
nap piszokul föl volt dobva, én meg csak örültem, hogy olyan boldog, aminthogy Arnie és Leigh bimbózó boldog-
ságának is örültem. 

A meccs második fele már nem volt annyira pompás: védelmünk lek�zdötte magát a megel�z� három meccs 
színvonalára, de ezzel együtt sem tudott megszorítani az ellenfél. 27:18-ra gy�ztünk. 

A negyedik negyed közepe táján Puffer edz� lehívott, hogy beállíthassa Brian McNallyt, akit a jöv� esztend�-
ben a posztomra szánt – mint nemsokára kiderült, annál is hamarébb vette át a helyemet. Lezuhanyoztam, felöltöz-
tem, és éppen a játékid� utolsó két percét jelz� sípszóra bukkantam el�. 

A parkoló autóval tele, ember egy szál sem. A pályán vadul biztatták szurkolói a helyi csapatot, csodát várva 
t�le a maradék két percben. Innen, a távolból, lényegtelennek t�nt, aminthogy valóban az is volt. 

Odasétáltam Christine-hez. 
Ott állt rozsdapöttyös oldalával, új motortet�jével, farkuszonyaival, és ezer mérföld hosszúnak tetszett. Dino-

szaurusz a sötét ötvenes évekb�l, a ditty-bop virágkorából, amikor még csak Texasban éltek olajmilliomosok, és 
a jenki dollár a seggébe dugta a japán jent, nem úgy, mint manapság. Ama napokból, amikor Carl Perkins rózsa-
szín pedálozókról énekelt, Johnny Horton pedig arról, hogy hajnalig táncol egy rossz csehó hajópadlóján, és Edd 
„Kookie" Byrnes a tízenévesek nemzeti h�se. 

Megérintettem Christine-t. Meg akartam cirógatni, ahogy Arnie-tól láttam; szeretni akartam, mint Leigh – 
Arnie kedvéért. Ha valakinek szeretnie illenék ezt a roncsot, hát nekem föltétlenül. Leigh legföljebb ha egy hó-
napja ismeri Arnie-t. Mi meg mióta élünk, barátok vagyunk. 

Végigsimítottam tenyeremmel a rozsdás lemezt, és George LeBayre gondoltam, és Veronicára és Ritára, és 
ezenközben a kezem, mely simogatni akart, önkéntelenül ökölbe szorult, és amekkorát csak bírtam, odacsaptam 
az oldalára – bele is sajdult a kezem, védekez� kis nevetés szakadt ki bel�lem, és végképpen nem értettem ma-
gamat. 

Az aszfaltra leperg� rozsdalemezkék finom zöreje. 
A basszusdob dübörgése a pályáról, mint egy óriás szívverése. 
És az én szívverésem. 
Próbát tettem az els� ajtóval. 
Zárva volt. 
Megnyaltam az ajkam, és rájöttem, hogy lelek. 
Úgy föst a dolog – de hát ez túl bizarr, ez már kész röhej , hogy ez a kocsi nem állhat engem. Mintha attól tar-

tana, hogy köze és Arnie közé akarok állni, és azért nem merek átsétálni el�tte, mert.. 
Megint elnevettem magam, ám akkor eszembe j u t o t t  az álmom, és belém fagyott a jókedv. Merthogy a helyzet 

kísértetiesen hasonlított az álombélihez. Eltekintve persze attól, hogy Chubby McCarthy hangja bömbölt a hangszó-
rókban, és itt álltam Hidden Hillsben. Ami a többit illeti, egyfajta fátyolos, kellemetlen déja vu kerített hatalmába: a 
néz�k hangorkánja, a kipárnázott játékosok ütközése, meg a szél zengése a fák között, amelyekel mintha papírból 
vágtak volna ki a borús égbolt alatt. 

A motor vissza fog lövöldözni a karburátorba. A kocsi meglendül, hátrah�köl, meglendül, hátrah�köl. És ak-
kor fölsivalkodik a hátsó gumiabroncs, és a kocsi b�g� motorral rám ront.. 



 

 

Elhessegettem a nyomasztó gondolatot. Elég ebb�l az örült képzelgésb�l. Ideje – idülten ideje -, hogy meg-
rendszabályozzam csapongó képzeletem. Ez, kérem, egy autó itten, nem n�nem� lény, nem is Christine a neve, 
csak egy szimpla 1958-as Plymouth Fury, amely vagy négyszázezer, hajszálra azonos társával együtt gördült le a 
detroiti futószalagról. 

Ez aztán használt – átmenetileg legalábbis. Hogy magamnak is bizonyítsam, mennyire nem félek, letérdeltem, 
és a kocsi alá kukkantottam. Amit alul láttam, az még �rültebb volt, mint a fönti szeszélyes nagyjavítás. Három 
vadonatúj Pleasurizer lengéscsillapító, és a negyedik, egy sötét, olajkérges ócskavas, nyilván még a gyári eredeti 
darab. A kipufogócs� utolsó szakasza vadonat-ezüstös-új, a dob viszont legalábbis középkorúnak t�nt, és a dob 
el�tti cs�szakasz is elég leprán nézett ki. Elképzelve, hogy ez a roncs cs� mennyi kipufogógázt eregethet be az 
utastérbe, újfent Veronica LeBayre kellett gondolnom. A kipufogógázok ugyanis ölni tudnak. 

– Hát te mit m�velsz itt, Dennis? 
Elég er�sen hathatott rám a képzelet, mert iszonyú, hogy milyen gyorsan szökkentem talpra. A szívem a tor-

komban kalapált. Arnie volt az. Rideg volt és mérges. 
Mert megnéztem az autóját? Attól kell neki így berágnia? Jó kérdés. De hogy zabos a fiú, az tuti. . 
− Csak megnéztem ezt a lepra masinát – próbálkoztam a könynyed hangvétellel. – Hol hagytad Leigh-t? 
− Elment a mosdóba – felelte, szürke szemét állhatatosan rajtam nyugtatva. – Ide hallgass, Dennis, soha olyan 

jó barátom, mint te, nem volt, és nem is igen lesz. A minap, mikor Repperton kést rántott, te mentettél meg a kór-
házi sebészett�l: ne hidd, hogy valaha is elfelejtem. De akkor sem t�röm, hogy a hátam mögött tegyél-vegyél. 
Meg ne próbáld máskor. 

A pályáról égrenget� örömujjongás: a Hegylakók végs� kétségbeesésükben l�ttek még egy gólt, huszon-
valahány másodperccel a meccs lefújása el�tt. 

-Fogalmam sincs, Arnie-kám, mit hablatyolsz itt összevissza 
− feleltem, pedig igazából b�ntudatom volt. B�ntudatom volt, amiért úgy megnéztem és megkívántam Leigh-t 

a bemutatáskor megkívántam a lányt, akit olyan nyilvánvalóan kívánt maga Arnie is. De hogy a háta mögött tevé-
kenykednék? Ki érti ezt? 

Illetve, talán így érthet�: Ez az � irracionális érdekl�dése? Vonzódása? Megszállottsága? Tessék választani – 
kapcsolata az autójával, mindig is ez volt barátságunk házában ama bizonyos bezárt szoba, ahová ha mégis belé-
pek, csak bajt zúdíthatok magamra és rá is. Betörni éppenséggel nem szándékoztam, de tény, hogy rajtakapott, 
amint bekukucskáltam a kulcslyukon. 

- Tudod te azt nagyon is jól – mondta, és fáradt viszolygással nyugtáznom kellett, hogy ez a fiú nem csupán 
bolond egy csöppet, hanem bizony marhára dühös is. – Te meg apám meg anyám szépen kémkedtek utánam, „az 
én érdekemben", ugyebár. �k küldtek szaglászni a Darnell-garázsba, nem igaz? 

− Hé, hé, nem így kell azt fölfogni.. 
- Azt hitted, apafej, nem fogok rájönni? Nem szóltam akkor.. mert barátok vagyunk. De hát nem is tudom, 

Dennis, valahol meg kell húzni a határt, és én bizony meg is húzom. Leszel szíves békét hagyni a kocsimnak, és 
nem ütni bele az orrod abba, ami nem rád tartozik, igen? 

 

- El�ször is.– jutottam végre szóhoz -, nem apád és anyád küldött, hanem csak az apád. � beszélt velem 
négyszemközt, és � kért meg, hogy nézzem már meg, hogy állsz azzal a kocsival. Persze, mondtam, szívesen; 
magam is kíváncsi voltam. Apádat mindig is szerettem. Mit kellett volna mondjak neki? 

- Azt, hogy nem mégy. 
– Várjunk csak, nem érted te ezt. Apád a te pártodon van. Anyád még mindig abban reménykedik, hogy bele-

buksz az egészbe, legalábbis így érzékeltem a dolgot, de Michael bízik a sikered ben. Maga mondta. 
– Hát persze. Csak ezzel a szöveggel jöhetett hozzád, nem igaz?– mondta maró gúnnyal. – Nekik, öregem, 

csak az a fontos, hogy önállótlannak tudjanak. Ez kell mind a kett�jüknek. Nem akarják, hogy feln�jek, mert ak-
kor szembe kellene nézniük az öregedéssel. 
 

− Azért ez súlyos, apafej. 
- Te talán annak látod. Mivel félig normális családban nevelkedtél, apafej, hát nem n�tt be a fejed lágya. Azt 

tudod-e, hogy egy vadi-új kocsit ígértek érettségire? Azzal a feltétellel persze, hogy lemondok Christine-r�l, kit�-
n� leszek, és beiratkozom a Horlicksra.. ahol aztán újabb négy éven át a szemük el�tt lehetnék. 

Nem tudtam, mit is mondjak. Eléggé vérlázító, ha innen nézzük, csakugyan. 
- Egyszóval merülj alá, Denniském. Csak ezt mondom. Jobb lesz mind a kett�nknek. 
- De hisz nem mondtam neki semmit – tiltakoztam. – Csak azt, hogy kicseréltél egy-két alkatrészt. Amit�l 

Michael láthatólag megkönnyebbült. 
− Aaaazt elhiszem! 

- G�zöm se volt nekem sem, hogy olyan közel vagytok már a m�szaki vizsgához. Habár, azért van még tenni-
való. A kipufogócs� els� szakasza például elég ramaty. Remélem, nyitott ablakkal közlekedsz. 

- Te csak nekem ne írd el�, hogy hogy vezessek! A kisujjamban több autós ismeret van, mint neked a fejedben! 
Ekkor kezdtem én is bepipulni. Rühelltem a dolgot, nem akartam én civódást Arnie-val, különösen most nem, 

hogy bármely percben befuthatott Leigh – de bizony odafenn, a vezérl�termem-ben egy gonosz törpe sorra 
nyomkodta azokat a bizonyos vörös gombokat. 



 

 

– Az, látod, igaz lehet – mondtam, egyel�re uralkodva a hangomon. – Csak abban nem vagyok biztos, hogy az 
emberekr�l is olyan marhára sokat tudsz. Will Darnell adott neked egy érvénytelen vizsgamatricát – ha lebuksz, 
könnyen elveszítheti a m�ködési engedélyét is. És kaptál t�le egy ideiglenes rendszámot. Vajon miért ilyen rém 
el�zékeny? 

Most el�ször láttam védekez�nek: – Megmondtam, nem megmondtam? Azért, mert tudja, hogy tényleg meg-
csinálom. 

Jaj, Arnie, most mit játszod itt az eszed?! Te is tudod, hogy Will Darnell egy szalmaszálat nem tesz keresztbe 
senki kedvéért csak úgy, önzetlenül! 

− Dennis, leszállnál rólam végre? 
- Nézd csak, apafej – léptem közelebb hozzá -, fütyülök én az autódra. Csak nem szeretném, ha ráfaragnál ve-

le. De frankón. 
Bizonytalankodva nézett rám. 
– Szóval azt javasolnám, ne acsarkodjunk itten egymásra. Olyan rettent� az, hogy alánéztem a kocsidnak? Kí-

váncsi voltam, milyen a kipufogó. 
Persze nem csupán azt tettem én. Azt is, de nemcsak azt. És gyanítom, hogy Arnie is tudta. 
A pályáról egy tompa dörrenés: lejárt a játékid�, lel�tték a meccset. Hidegen szitálni kezdett az es�. H�vös 

lett. Hátratekintettünk, és megláttuk a közeled� Leigh-t, kezében a két Terrierzászlócskával. Integetett. Visszain-
tettünk. 

− Dennis, tudok én vigyázni magamra – mondta Arnie. 
- Oké – feleltem. – Reméljük a legjobbakat. – Hirtelen kedvem kerekedett, hogy megkérdezzem, mekkora 

disznóságokra kötelezte el magát Darnellnél; ám ha megkérdem, tudtam, csak még rohadtabb szóváltásba keve-
redünk. Soha jóvá nem tehet� sértéseket vagdosnánk egymás fejéhez. 

- Elhiheted – mondta; megérintette a kocsit, és szigorú tekintete egyszeriben meglágyult. 
Megkönnyebbüléssel elegyes szomorúság lett úrrá rajtam: megkönnyebbültem, amiért végül is nem estünk 

egymás torkának, s�t olyasmit sem mondtunk, amit szívesen visszaszívnánk. Ugyanakkor úgy tetszett, hogy ba-
rátságunk házában nemcsak egy szoba van zárva, hanem bizony egy teljes épületszárny. Arnie nem kért abból, 
amit oly igen fontosnak tartottam volna a lelkére kötni, és elég világos feltételekhez kötötte barátságunk további 
sorsát: nem lesz gubanc, ha az � szája íze szerint viselkedem. 

És ezzel éppen a szüleit másolja, csak nem veszi észre, a hülyéje. De hát valahonnan csak-csak föl kelleti szed-
nie, nem? 

Megállt mellettünk Leigh, haján es�csöppek ragyogtak. Kipirult az arca, szemében egészség, izgalom, élet-
öröm csillogod. Valami naiv és ártatlan nemiség áradt bel�le, amit�l bizony kissé becsiccsentettem, vagy mi. Pedig 
bizony nem rám ügyelt a kiscsaj, hanem Arnie-ra. 

– Na, mi lett a vége? – kérdezte Arnie. 
-Huszonhét-tizennyolc! – mondta, és kéjesen hozzátette: – Lemostuk �ket! Ti meg hol voltatok? 
– Itt. Autókról fecsegtünk – mondtam, és megláttam a félmosolyt Arnie szája szögletében: no, gondoltam, a 

humorérzéke legalább nem ment el a józan eszével együtt. És ahogy a lányra néz, annak alapján talán van még 
remény a számára. Fülig belé fog szeretni, a vak is láthatja. A folyamat egyel�re lassú, de a dolgok természete 
szerint föl fog gyorsulni. Kíváncsi lettem volna, hogyan gabalyodtak egymásba ezek ketten. Arnie, mióta megbé-
kélt az arcb�re, egész jókép�, bár csak amolyan szemüveges-filoszos módra. Nem ilyen srácot képzelt az ember 
Leigh Cabot mellé – azt képzeltem volna, hogy inkább az afféle kamasz Apolló-típusokra hajt. 

Szivárgott már felénk a nép a pályáról, a mi játékosaink meg az övéik, a mi szurkolóink meg az övéik. 
– Aha, szóvalhogy autókról – mondta kedves-csúfondárosán Leigh. Fölnézett Arnie-ra, és elmosolyodott. Az 

meg vissza, egy olyan igazi csöpög�s, tocsogós, szerelmes mosollyal, melynek láttán rögtön jobb kedvem lett. 
Látható volt, hogy valahányszor így mosolyog rá a csaj, Christine mindenestül kiröppen a fejéb�l, s visszakerül az 
�t járm� voltában megillet�, jócskán alacsonyabb polcra. 

És így kell ennek lenni, gondoltam. 

18) A LELÁTÓN 

Ó, Uram, miért nincs Mercedes Benzem? Minden haver Porschén jár, Kárpótolj már engem.. 
JANIS JOPLIN 

Október els� két hetében sokszor láttam Arnie-t és Leigh-t az iskola folyosóin; becsöngetés el�tt Leigh szekré-
nyének d�lve beszélgettek; kézen fogva mászkáltak a tizpercek ben; egymás derekul ölelve andaloglak iskola után. 
Megesett tehát, a vak is láthatta, hogy ezek, járnak", hogy a középiskolás szóhasználattal éljek. Én meg ennél is 
többet gyanítottam. Azt, hogy szerelmesek. 



 

 

Christine-t ellenben nem láttam azóta, hogy elporoltuk a Hidden Hillst. Nyilván visszakerült további bütyköl-
tetésre a Darnell-garázsba – talán ez is része volt az egyezségnek, amelynek értelmében Darnell Arnie rendelkezé-
sére bocsátotta a vizsgamatricát meg az ideiglenes rendszámot. A Furyt tehát nem, Arnie-t és Leigh-t annál több-
ször láttam.. és még gyakrabban hallottam fel�lük. Róluk pletykázott az egész iskola. A lányok azt találgatták, mi 
az isten csudáját lát Leigh ebben az alakban; a srácok, gyakorlatiasabb és prózaibb lények lévén, csak arra voltak 
kíváncsiak, vajon birtokon, azaz bugyin belül került-e már ez az én korcs barátom. Engem nem érdekelt sem ez, 
sem az; azon viszont el-elmélázgattam, hogy mit szól vajon Regina és Michael a fiacskájuk rendhagyó els� sze-
relméhez. 

Egy október középi hétf�n együtt tízóraiztunk Arnie-val a lelátón, éppúgy, ahogy ama napon szerettük volna, 
mikor Repperton kést rántott (mellesleg, csakugyan kicsapták érte). Potya és Don három-három napi kényszer-
szünid�t kapott, és mostanában rettent�en jó fiú mind a kett�. Aztán, hogy valami rosszat is mondjak, a csapatun-
kat még kétszer elverték. 1:5-re állt tehát a mérlegünk, és Puffer edz� visszasüppedt mogorva szótlanságába. 

Tízórais staniclim nem volt olyan degesz, mint késes-Repperton napján; az 1:5-ös mérlegben az volt az egyet-
len pozitívum, hogy most már alaposan lemaradtunk a Ridge Rock-i Medvék mögött (akiknek 5-0– 1 volt a mér-
legük); immár nem is reménykedhettünk, hogy behozzuk �ket – hacsak szakadékba nem esik a buszuk. 

Ott ültünk a gyöngéd októberi napsütésben – nem volt már messze Mindenszentek napja, mikor a kissrácok le-
ped�t meg álarcot meg woolworthbeli Dart Vader-jelmezt öltenek -, táplálkoztunk és hallgattunk. Arnie a maga 
csíp�s rántottáját elcserélte az én egyik fasírtos szendvicsemre. A szül�k általában nem sokat tudnak gyermekük 
titkos életér�l. Els�s korunk óta Regina minden hétf� reggel csíp�s rántottát csomagol Arnie-nak; én pedig vag-
dalt húsos szendvicset kapok, valahányszor vagdalt húst eszünk el�z� nap vacsorára (ami legtöbbször vasárnap 
történt). Ami engem illet, mármost, világéletemben utáltam a hideg fasírozottat, Arnie szintúgy a csíp�s rántottát, 
mégsem kapott sohasem másként elkészített tojást. El is t�n�dtem nemegyszer, mit szólna anyánk, ha megtudná, 
hogy abból a tenger sok rántottából és fasírtból milyen keveset fogyasztott el az illetékes személy. 

Aztán el�vettem a süteményem, Arnie pedig a fügéit. Rám sandított, hogy lássa, figyelem-e, és akkor egyszer-
re mind a hat fügét a szájába gyömte. Pofazacskói groteszk módra duzzadoztak. 

– Jézus Mária, még egy ilyen ordenáré alakot! – sápítoztam. 
– Nyam-nyam-csámm-nyamm – nyilatkoztatta ki Arnie. Fogtam magam és bökdösni kezdtem bordái között, a 

legcsiklandósabb pontján. – Csiki-csóka! – ordítottam. – Vigyázz, öreg, jön a csiki-csóka! 
Arnie röhögött, s félig rágott fügedarabkákat köpött szanaszét. Nem valami gusztusos, tudom, de akkor vala-

hogy rém mókásnak t�nt az egész. 
– Fállj le vólam, Dennif – könyörgött teli szájjal. 
– Hogyan? Nem értem! Beszélj érthet�bben, buggyant barbár!– utasítottam rendre, és tovább „csiki-

csókáztam", ahogy kissráckorunkban hívtuk az ilyet (azt is eltemette az id�k homoksivataga), Arnie meg tekergett 
és fuldoklott és röhögött. 

Nyelt egy nagyot. Böffentett. 
− Baszottul ordenáré vagy ám, Cunningham – róttam meg. 
− Tudom – mondta büszkén. Talán csakugyan az is volt; tudtommal ezt a mutatványát soha senki másnak el� 

nem adta, csak nekem. Ha, teszem azt, a szülei el�tt produkálná magát vele, Regina menten kidobná a taccsot, 
Michael meg tán agyvérzést is kapna. 

- Mennyi a rekordod? – kérdeztem. 
Egyszer bekaptam tizenkett�t. De kis híján meg is fulladtam. Elnevettem magam. – Leigh-nek mutattad-e már 

a tudományod? 
Az iskolabálra tartogatom. Egy kiadós csíki-csókával egyetemben. – Ezen is lehetett röhögni egy sort. Most 

jöttem csak rá, sokszor mennyire hiányzik Arnie, pedig dolgom, az volt: a foci, a diáktanács, meg egy új barátn�, 
akivel (reméltem) még az autósmozi-évad befejezte el�tt eljutok némi üdít� kézimunkáig. Ennél többet, tudtam, 
nemigen kaphatok t�le: túlságosan el van b�völve magától. Mindazonáltal, próbálkozni sem rossz mulatság. 

És mindezek ellenére: hiányzott Arnie. El�ször, ugye, Christine, most meg, tessék: Leigh. És Christine. 
Remélhet�leg csakugyan ebben a sorrendben. 

- Jut eszembe, nem láttam ma. 
- Beteg – mondta Arnie. – Megjött a menstruációja, ami nála mindig elég komisz. 
Nicsak, gondoltam. Ha ezek ketten Leigh hószámáról beszélgetnek, akkor ugyancsak meghitten lehetnek 

már. 
– Mondd csak, hogy jutott eszedbe, hogy meghívd a meccsre? Tudod, a Hidden Hills ellenire? 
Elnevette magát. – Tudod-e, Dennis, hogy másodéves korom óta nem voltam meccsen? És lám, szerencsét 

hoztunk nektek. 
– Csak úgy föltárcsáztad, és aszondtad, gyere velem meccset 

nézni? 
– Hát igen. De alig mertem fölhívni. Életem els� randija, ha tudni akarod. – Szégyenl�sen pislogott rám. – Jó, 

ha két órát aludtam aznap éjjel. Mikor azt mondta, köszöni, jön, rém, hogy mennyire berezeltem: mindenfélét el-
képzeltem, hogy majd jól leégek a lány el�tt, vagy ott terem Buddy Repperton, és bunyózni akar, etcetera. 



 

 

- Pedig, öregem, szemlátomást ura voltál a helyzetnek. 
- Csakugyan? – nézett rám örömteli meglepetéssel. – Lám. Hát ennek örülök. Pedig rohadtul féltem. Tudod, 

mindig ö kezdeményezett beszélgetést a suliban, megkérdezte a leckét, ilyesmi. Aztán beiratkozott a sakk-
klubba, pedig mit mondjak, nem egy nagy szám. De most már javul.. foglalkozom vele. 
Meghiszem azt, te kis ravasz, gondoltam, de kimondani nem mertem: nagyon is élénken emlékeztem, milyen 

keményen leugatott ugyanaznap Hidden Hillsben. Arról nem beszélve, hogy hallani akartam a további részleteket. 
Kíváncsi voltam, igen: végtére nem akármilyen fegyvertény meghódítani egy ilyen Leigh kaliber� n�t. 

– Szóval egy id� után gyanakodni kezdtem, hogy talán nem vagyok közömbös számára. Könnyen lehet, hogy 
lassabban esett le a fatantusz, mint másnál, mint mondjuk nálad, Dennis. 

- Hát persze, én aztán rém dörzsölt fej vagyok. „Szexmasina", ahogy James Brown mondaná. 
- Frászt vagy te szexmasina, de tény, hogy értesz a n�khöz – felelt Arnie komolyan. – Megérted �ket– Én 

meg örökké csak féltem t�lük. Soha nem tudtam, mit mondjak nekik. Ma se tudom, mellesleg. De hát Leigh, az 
más. 

- Nem mertem megkérni, hogy jöjjön velem – folytatta, majd némi t�n�dés után hozzátette: – Már csak azért, 
ugye, mert szép lány, igazán szép. Szerinted nem, Dennis? 

- De. Ha engem kérdezel, megmondhatom, a legjobb n� az iskolában. 
Hálásan elmosolyodott. – Nahát, én is annak látom.. de arra gondoltam, biztos csak azért látom olyan szép-

nek, mert szeretem. 
Ránéztem a barátomra, reménykedve, hogy csak annyi gondot vesz a nyakába, amennyivel meg is tud birkóz-

ni. Hja, akkor persze nem tudtam még, mi az a gond. 
– Elég az hozzá, hogy egy nap hallom ám a vegyi laborban ,hogy róla beszélget Lenny Barongg meg Ned 

Stroughman. Aszondta éppen Ned, hogy hiába kért randit t�le, Leigh elutasította, igaz, hogy kedvesen... amib�l 
Ned arra következtetett, hogy másik alkalommal, ha újra kéri, elmenne vele. Na és mikor elképzeltem ezt a lányt, 
amint ott megy Ned karján, hát ugyancsak belém mart a féltékenység. Érted, hogy mondom? 

Mosolyogva biccentettem. Lenn a pályán a f�szurkoló-lányok új figurákkal próbálkoztak; nem bíztam benne, 
hogy valami sokat segítenének a csapaton, de jó volt elnézni �ket. Árnyékuk a sarkukban hajladozott a déli ver�-
fényben. 

– A másik dolog, ami gondolkodóba ejtett, hogy Ned nem látszott sem pipának.. sem megszégyenültnek.. sem 
izé.. szóval érted, nem? Randit kért, visszautasították, és azzal kész. Nahát, gondoltam, ebbe csakugyan nem mu-
száj belehalni. Ezt én is megtehetem. Mégis, mer� egy verejték voltam, mikor föltárcsáztam. Apafej, hogy én mit 
szorongtam! Elképzeltem, hogy röhög egy jót, és mond valami ilyesmit: Még hogy én, és hogy teveled, te kripli? 
Ébren vagy, haver? Annyira azért még nem vagyok lerobbanva! 

- Hát ez az – mondtam. – Én sem értem, miért nem ezt mondta. Gyomorba bokszolt. – Nesze, Dennis, hasi-
csóka! 

- Halljuk tovább! – kértem. Vállat vont. – Nincsen sokkal több elmondanivaló. Az anyja 
vette föl a kagylót, és azt mondta, rögtön hívja. Hallottam, ahogy koppan a kagyló az asztalon. Kicsi híján 

bontottam a vonalat. – Arnie föltartotta két ujját, egymástól pár milliméterre. – Ennyin múlott, hogy le nem 
csaptam a kagylót. De frankón. 

– Ismer�s érzés -jegyeztem meg. És csakugyan ismerem: fél az ember, hogy kinevetik, fél a megvetés, a leki-
csinylés egyéb megnyilvánulásaitól – mit se számít, hogy iskolaválogatott focista vagy-e vagy csak egy pattaná-
sos, szemüveges szerencsétlenség; de a szorongásnak azt a fokát, amit Arnie élhetett át, valószín�leg nem isme-
rem. Fantasztikus bátorság kellett ahhoz. Egy randi persze nem nagy ügy, de társadalmunkban rettenetes töltése 
van egy ilyen egyszer� fogalomnak is – tessék csak arra gondolni, hogy vannak srácok, akik úgy jutnak el az 
érettségiig, hogy nem volt bátorságuk randit kérni. Soha, egyszer sem, senkit�l. És nemcsak egy-két ilyen srác 
van, hanem rengeteg. És rengeteg szomorú lány, akit soha senki nem hívott. Szar a világ, tök a tromf, ha belegon-
dolunk. Mennyi ember sebz�dik meg egy ilyen baromság miatt. Valami halvány képet azért alkothattam arról a 
jeges rettegésr�l, ami Arnie-t gyötörte, mikor Leigh-t a telefonhoz várta: végtére nem akármilyen lánytól kért ran-
devút, hanem éppenséggel az iskola szépét�l! 

– Na és egyszer csak beleszólt a kagylóba – folytatta Arnie. -Halló! Nekem meg, apafej, egy árva mukk nem 
jött ki a torkomon. Próbálkoztam pedig, de csak egy sípoló kis szusszantást bírtam produkálni. Halló, ki az? – szó-
lalt meg újra Leigh, mint aki valami hülye telefonbetyárt gyanít a vonal túlsó végén, én meg azt gondoltam, nahát, 
ez már kész röhej. Ha a suliban nem némulok meg, mikor hozzá kell szólnom, akkor tán bele tudok brekegni va-
lamit ebbe az istenátka telefonba is. Na és akkor vitézül kinyögtem, hogy szia, itt Arnie Cunningham. Szia, mond-
ta, és ömleni kezdett bel�le a szó, nekem meg eszembe jutott; hogy tejóég, hisz ki se gondoltam, hogy hova-mire 
hívjam meg, és rögtön kifogy Leigh a mondanivalójából, és akkor leteszi a kagylót. Kimondtam hát, ami legel�-
ször az eszembe jutott: van-e kedve elmenni velem a szombati focimeccsre. Mire �, hogy pompás, persze hogy, de 
így, azonnal, mint aki kapva kap rajta, mint aki erre várt ki tudja mióta. 

− Nyilván csakugyan erre várt. 
- Hát, meglehet – ízlelgette Arnie a gondolatot. Megszólalt a figyelmeztet� cseng�: öt perc múlva kezd�dik az 

ötödik óra. Fölálltunk. A szurkolólányok lemasíroztak a pályáról, kurta szoknyácskájuk ingerl�en ringott. 



 

 

Lekászálódtunk a tribünr�l, tízórais zacskónkat beledobtuk az iskola színeiben (narancssárga-fekete) pompázó 
szemétgy�jt�be, és indultunk befelé. 

Arnie még egyre mosolygott, visszaidézve els� randevúja történetét. – Szóval mer� tanácstalanságból hívtam 
éppen a meccsre. 

Hát kösz, igazán – mondtam. – Ezért aztán érdemes, mondhatom, minden szombat délután hóttra hajtani ma-
gam. 

Jaj, hát nem úgy gondoltam, te is tudod. Hanem miután Leigh ráállt a dologra, szörny�séges gyanúm támadt, 
és akkor hívtalak föl, emlékszel? 

Eszembe jutott: fölhívott, hogy megkérdezze, otthon játszunk-e, és rettent�en lelombozódott, mikor megmond-
tam, hogy idegenben, Hidden Hillsben. 

Na, képzelheted. Meg van beszélve a randevú az iskola szépével, meg vagyok veszve érte, és tessék, kiderül, 
hogy a csapat idegenben játszik, a kocsim meg ott dekkol a Darnell-garázsban. 

– Jöhettetek volna éppenséggel buszon is. 
– Hja, igen, most már tudom, de akkor nem tudtam. Meccs elölt egy héttel is már tele szokott lenni. Nem gon-

doltam, hogy így elpártoltak a szurkolók, mióta vesztésre álltok. 
– Ne is mondd. 

– Szóval odaállítottam Will elé. Tudtam, hogy Christine megteszi az utat, de hát hol volt még attól, hogy for-
galmi engedélyt kapjon! Kétségbe voltam esve, képzelheted. Ugyan mennyire? – gondoltam hideg f�vel. 

– És képzeld, nem sokat kellett magyarázkodnom. Megérti, mondja, mennyire fontos ez nekem, és ha.. – Arnie 
itt elakadt, látszott, vívódik, mondja-e tovább. – Hát szóval így esett a nagy eset – fejezte be kurtán és dicstelenül. 

És ha.. 
De hát mi közöm hozzá, végül is? 
Te légy az okos, mondta apám. 
Ugyan már, van elég gondom-bajom magamnak is. 
A dohányzóhely mellett haladtunk el: három srác meg két lány siet�sen szipákolt egy marihuánás cigarettát. 

Maguk sodorták holmi noteszlapba, s a f� markáns szaga – lassan ég� �szi avar illatához hasonlíthatnám – 
megcsapta az. orrom. 

- Apropó, láttad-e mostanában Buddy Reppertont? – kérdeztem. 
- Nem. És nem is akarom. Hát te? 
Én láttam egyszer, ott lógicsált a Vandenberg-benzinkút körül, a 22-es úton, Monroeville-ben. Don 

Vandenberg faterja a tulaj; a '73-as arab olajembargó óta �rökké a cs�d peremén tántorog. Buddy nem látott 
meg: épp csak elhúztam a kút el�tt. 

- Láttam egyszer, de nem beszéltünk. 
- Azt akarod mondani, hogy beszélni is tud? – mondta Arnie, egyfajta, t�le idegen szarkazmussal. – Az a 

szarrágó? 
Megrezzentem. Megint ez a szó. Töprengtem egy keveset, és azt gondoltam, egye fene, miért ne tegyem szó-

vá. Megkérdeztem tehát, hol szedte föl ezt a kifejezést. 
Elgondolkozva nézett rám. Egyszer csak fölharsant a második csöngetés. Tudtam, elkésünk, ha nem szala-

dunk, de most valahogy azt sem bántam. 

– Emlékszel, amikor megvettük Christine-t? Nem amikor lefoglalóztam, hanem mikor el is vittük? 
- Emlékszem. 
- Nna. Te kinn maradtál, én bementem az öreggel. Pici konyha, az asztalon piros kockás abrosz. Leültünk, sör-

rel kínált. Gondoltam, jobb, ha nem utasítom vissza. Tudod, marhára meg akartam venni a kocsit, és semmikép-
pen nem akartam megbántani az Öreget. Szóval kortyoltuk a sört, és LeBay hosszasan és zavarosan dumálni kez-
dett, hogyhát egész életében mennyit ártottak neki a szarrágók. Az � szava volt, Dennis. A szarrágók. Az autóját is 
a szarrágók miatt muszáj eladnia, azt mondta. 

− Hogyhogy? 
- Nyilván arra gondolt, hogy öreg már az autóvezetéshez, de persze ezt így nem mondta ki. Hanem hogy az � 

hibájuk. A szarrágóké. A szarrágók rendelték el, hogy kétévenként újra kell vizsgáznia vezetésb�l, és évenként 
meg kell nézetnie a szemét. És ez a szemvizsgálat, ez aggasztotta. Azt mondta, ezek nem szeretik, ha � is részt vesz 
a forgalomban. Valaki meg is dobta k�vel a kocsiját. 

- És én ezt meg is értem. Csak azt az egyet nem értem.. – Arnie megállt a kapuban, keze a farmer zsebében, a 
homloka összeráncolva, és szemlátomást fütyült arra, hogy elkésünk. – Csak azt nem értem, miért hagyta így 
tönkremenni Christine-t. Hisz láttad, milyen állapotban volt, amikor megvettem. Folyton úgy beszélt róla, mint 
aki szereti – tudom, szerinted ez csak amolyan eladói fogás, de én azt hiszem, �szinte volt -, de aztán, az ügylet 
vége felé, mikor megkapta és átszámolta a pénzt, valami ilyesfélét dünnyögött: „Franc se érti, fiam, minek neked 
az a szaros autó. Sötét egy ló az, majd meglátod.'' Mire én, hogy szépen rendbe fogom hozni. És �: „Persze, fiam. 
Ha a szarrágók hagyják." 



 

 

Bementünk. Mr. Leheureux, a franciatanár húzott el siet�sen mellettünk, kopasz feje búbja csillogott a fluo-
reszkáló fények alatt. – Elkéstek, fiúk – szólt ránk, de éppolyan hangon, ahogy elképzelésem szerint a fehér nyúl 
beszél az Alice-ben. Megszaporázt u k  lépteinket, amíg el nem t�nt szem el�l; akkor aztán újra lassítottunk. 

Mikor Buddy Repperton nekem jött a dikicsével, én bizony marhára féltem. – Halkabban, mosolyogva, mégis 
komolyan folytatta: – Nem sok híja volt, hogy össze nem hugyoztam magam, ha tudni akarod. Na és akkor LeBay 
szava úgy csúszott ki a számon, hogy bele sem gondoltam. Bár Reppertonra aztán igazán ráillik, nem? 

Dehogynem. 
Na, mennem kell. Matek, aztán m�helygyakorlat. Szerintem az egész évi anyagot megtanultam Christine-en az 

utóbbi két hónap alatt. 
Elsielett, én meg ott álltam egy percig a folyosón, s néztem utána, Hétf�n a hatodik óra Miss Rémpöcsé; �hoz-

zá talán észre- 

vétlenül beslisszolhatok hátul.. volt ilyen már máskor is. Arról nem beszélve, hogy negyedikesnek, szépen 
gyarapodó tapasztalataim szerint, sok mindent elnéznek. 

Álltam csak ott, küszködve a soha nem tapasztalt, testetlen, formátlan, meghatározhatatlan félelemmel. Valami 
itt nagyon nincs rendjén, valami kizökkent a helyér�l, valami beteg dolog van alakulóban. A gerincemet borzoló 
h�vösséget el nem oszlathatta az ablakokon beözönl� októberi ver�fény. Egyel�re olyan még minden, gondoltam, 
mint régen, de minden készen áll a változásra. Ácsorogtam, gy�zködtem magamat, voltaképp csak a saját bizony-
talan jöv�m az, ami aggaszt, ami miatt h�vöset érzek, és ezt az elkövetkezend� változást érzem a b�römön. Jó, 
lehet, hogy részben igaz. De korántsem minden. Franc se érti, fiam, minek neked az a szaros autó. Sötét egy ló az, 
majd meglátod. Töprengésemb�l a tanári ajtaján kilép� Mr. Leheureux riasztott föl. 

Az hiszem, mindenki fejében van valahol hátul egy hordalék-gy�jt� árok, amely stressz vagy bajok idején 
megnyílik, és a tudatból sok mindent belé lehet söpörni. Megszabadulni bizonyos dolgoktól. Eltemetni �ket. Az 
árok a tudatalattiba üríti tartalmát, de az olykor, álmunkban, megbolydul és visszafurakodik. Aznap éjjel megint 
Christine-nel álmodtam. Ez egyszer Arnie ült a kormánynál. Roland D. LeBay oszladozó teteme obszcén módra 
ott rengett az anyósülésen, és a kocsi, földhöz szegezve engem lámpáinak gonosz fénykörével, bömbölve tört rám 
a garázsból. 

Arra ébredtem, hogy a párna csücskét öntudatlanul a szájamba gyömöszöltem. Így aztán alig is hallatszott az 
ordításom. 
 
 
19) A BALESET 

Pörgesd fel, pörgesd fel, Szólj, ha nem bírod, haver. 
THE BEACH BOYS 

Hálaadás-napig többet nem is beszéltem Arnie-val, már úgy behatóbban, mert a következ� szombaton megsé-
rültem. A Ridge Rock-i Medvék ellen játszottunk újra, és ugyancsak látványos, 46:3 arányú vereséget szenved-
tünk. Bár az is igaz, hogy nem játszottam végig a meccset. A harmadik negyed hetedik percében kitörtem, meg is 
kaptam a b�rt, és mikor nekiiramodtam, három Ridge Rock-i véd� egyszerre rontott rám. Hirtelen és irdatlan 
fájdalom, meg egy szemkápráztató villanás, akárha atombomba robbant volna mellettem, és aztán a sötétség. 

Ugyancsak hosszú ideig tartott a sötét, noha nekem persze nem t�nt úgy. Jó ötven óráig voltam eszméletlen, s 
amikor október huszonharmadikán, egy hétf�i napon fölébredtem, a libertyville-i közkórházban találtam magam. 
Ott volt apám, anyám, s�t Ellie is, sápadtan, meggyötörten. Sötétbarna karikák a szeme alatt, s ez volt az, amit�l 
totál meghatódtam: ez a gyerek megsiratott, meg tudott siratni annak ellenére, hogy megzabáltam a csokiját, mi-
helyt lefeküdt aludni, és annak ellenére, hogy tizenkét éves korában egy kis doboz tampont kapott t�lem, miután 
vagy egy hét ig  nézegette magát a nagytükörben, legfeszesebb pólótrikójában, hogy lássa, n�nek-e a csöcsöcskéi 
(persze könnyekben tört ki, és anyám majd két hétig rémesen haragudott rám); dacára minden kis hülye testvéri 
szekatúrának. 

Arnie nem volt ott, mikor magamhoz tértem, de nem sokkal kés�bb � is csatlakozott a családhoz, és Leigh is 
lent volt a váróban. Aznap este nagynéném és nagybátyám is el�került Albanyból, és egész héten áramlottak a 
rokonok és barátok; eljött Puffer edz� is, aki mintha húsz évet öregedett volna. Ráébredt, nyilván, hogy vannak a 
világon komiszabb dolgok is, mint meccset veszteni. � volt az, akit�l megtudtam, hogy focizni én már soha többé 
nem fogok; nem is tudom, mit várt t�lem, azt-e, hogy elb�gjem magam, hogy hisztériázzam egyet, vagy mit. Igaz-
ság szerint nemigen reagáltam sehogy sem, sem küls�leg, sem bels�leg. Boldog voltam, hogy élek, és hogy majd 
egyszer újra járhatok-kelhetek. 

Ha csak egyet kaptam volna, valószín�leg fölugrok, és folytatom a játékot. De az emberi test nem arra van ter-
vezve, hogy egyszerre háromfel�l, háromfelé ilyen er�vel megtaszítsák. Mind a két lábam eltörött,.a bal két he-
lyen is. Mikor elestem, valahogy alám veszekedett a jobb kezem, és csúnya alkari zöldgallytörést szenvedtem. No 
de mindez csak a körítés volt. Koponyatörésem is lett ugyanis, továbbá, hogy az orvosomat idézzem, „gerinctövi 
sérülést" is szenvedtem, s mindössze egy centin múlott, hogy deréktól lefelé béna nem maradtam egy életre. 



 

 

Tömérdek látogató, tömérdek virág, tömérdek üdvözl�kártya. S mindez ugyancsak élvezetes volt a maga ne-
mében – élek, gondoltam, s így részt vehetek a tulajdon eszméletre térésem megünneplésében. 

Ámde elég rohadt fájdalmaim is voltak, s nem egy álmatlan éjszakám; egyik karom és egyik lábam csigákkal-
súlyokkal kikötve (és mindenem pokolian viszketett a gipsz alatt), ráadásul a keresztcsontom alatt is ideiglenes 
gipszágy. És, ugye, kilátás a hosszas kórházi tartózkodásra, és vége-nincs utak, kerekes székben, az ártatlanul 
„Terápiás osztáIy" -nak nevezett kínzókamrába meg vissza. 

Hja és még valami – egyszeriben rengeteg id�m lett. 
Újságot olvastam, kikérdeztem látogatóimat; és ahogy alakultak az események, és gyanakvásaim bizonyosság-

félékké értek, egyre s�r�bben kellett magamat is megkérdeznem: vajon elmen�ben-e a józan eszem. 
Egészen karácsonyig kórházban voltam, s mire hazakerültem, gyanúimat már-már mindenestül igazolódni lát-

tam. Egyre nehezebb volt tagadni az iszonytató valóságot, és rohadtul jól tudtam, hogy igenis józan eszemnél va-
gyok. Bizonyos tekintetben pedig jobb lett volna eszementnek lennem: a vigaszom lehetett volna. Akkortájt már 
bizony er�sen féltem, és meglehet�sen szerelmes voltam a legjobb barátom n�jébe. 

Gondolkodni való id�m pedig, mint a pelyva. 

Volt idom százféle váddal illetni magam, amiért „olyanokat" gondolok Leigh-r�l. Id� a mennyezetet bámulni, 
és arra gondolni, bar sose hallottam volna Arnie Cunninghamr�l.. Leigh Cabotról.. meg Christine-r�l. 



 

 

MÁSODIK RÉSZ 

Arnie – süvölvény szerelmes dalok 

20) A MÁSODIK VESZEKEDÉS 

Jött az ügynök, és így beszélt: 
„A Fordot cserélje le, 
Olyan kocsiba ültetem, 
Elfogy az út vele! 
Megmondja, hogy mit kíván, 
Aláírja itt, 
Nem kell hozzá egy óra se, 
És hozom a kocsit." 
Veszek magamnak egy új kocsit, 
Felfaljuk az utat, 
És nem fáj többé a fejem 
A vén, lepusztult Ford miatt. 

CHUCK BERRY 

Arnie Cunningham 1958-as Plymouthja 1978. november 1-jén kapta meg a forgalmi engedélyt. Arnie befejezte 
a munkát, amely ama régmúlt napon azzal kezd�dött, hogy Dennis Guilder segítségével kereket cserélt. Leszur-
kolt nyolc és fél dollár forgalmi adót, két dollár úthasználati adót a városnak (s ezért ingyen parkolhatott a belvá-
rosi parkolóóráknál is), és tizenöt dollárt a rendszámtábláért. A monroeville-i közlekedésrendészeten megkapta  a 
HY-6241-J jel� rendszámot. 

A közlekedésrendészetr�l egy Will Darnell kölcsönözte kocsin hajtott haza, és a csináldmagad-garázst immár 
Christine volánjanál ülve hagyta el. Hazahajtott. 

Apja és anyja vagy egy órával kés�bb együtt jött meg a Horlicks egyetemröl. Szinte azonnal kirobbant a ve-
szekedés. 

 

– Láttátok? Mit szóltok? – mondta büszkén Arnie, talán kicsit inkább apjához intézve a szót. – Ma kaptam 
meg a forgalmi engedélyt. 

Ha büszke volt, okkal volt büszke. Christine, frissen mosva és balzsamozva, csak úgy csillogott a kés� dél-
utáni, �szi napsütésben. Rozsda, az volt még rajta épp elég, de ezerszer szebb volt, mint mikor Arnie birtokába 
került. A motorháztet�, a csomag-tartótet� meg a küszöbök vadonatújak. A kocsibels� tiptop. Az üveg– és 
krómrészek csillogtak-villogtak. 

- Láttuk, igen. Tudod.. 
- Naná, hogy láttuk! – vágott közbe Regina. Italt kevert, a kever�pálcát ugyancsak vehemensen forgatta a 

Waterford-pohárban. – S�t, kis híján el is ütöttük. Nekem itt nem fogsz parkolni vele. Olyan a ház t�le, mint 
egy használtautó-kereskedés. 

– De mama! – kiáltotta sebzetten Arnie. Apjára nézett, de az éppen kiment, hogy ö is keverjen egy italt – úgy 
gondolhatta, szüksége lesz rá. 

– Bezony – mondta nyomatékkal Regina Cunningham. Sápadtabb volt a szokásosnál is; arcán a két kerek 
rúzsfolt bohócsminknek hatott. Egy hosszú korttyal magába döntötte jó felét a tonikos ginnek, és olyan grimaszt 
vágott, mint aki keser� orvosságot nyelt. – Vidd vissza szépen, ahonnan hoztad. Nem szeretem, hogy itt van, 
nem t�röm, hogy itt legyen, Arnie. Kész, kár ezen vitázni. 

– Vigyem vissza? – Arnie már nemcsak megbántott, de dühös is volt. – Hát ez óriási. Heti húsz dollárért, mi?! 
– Jócskán többe van neked az a kocsi – mondta Regina. Kihörpintette a gint, üres poharát letette. Ránézett a 

fiára. – A minap belekukkantottam a betétkönyvedbe.. 



 

 

– Pardon? Hogy mit csináltál? – nyílt kerekre Arnie szeme. Regina enyhén elpirult, de a szemét nem sütötte le. 
Michael megállt a konyha aj tóban, s boldogtalan ábrázattal nézett hol a feleségére, hol a fiára. 

– Tudni akartam, mennyit költetsz arra a rohadt kocsira. Mi ebben az a nagyon szörny�? Jöv�re egyetemre 
mégy. És tudomásom szerint Pennsylvania államban egyel�re nem ingyenes a fels�fokú oktatás. 

– Aha. Tehát fogtad magad, bementél a szobámba, és addig turkáltál, amíg meg nem találtad a betétkönyvem! 
– Arnie szürke szeme szikrát hányt haragjában. -Egyúttal nyilván marihuánát is kerestél. Vagy pornóújságot. 
Vagy gecifoltot a leped�mön. 

Regina szája elnyílt, és úgy maradt. Arra talán számított, hogy megbántja, s�t megharagítja a fiát, de ez a fék-
telen dühkitörés elképesztette. 

– Arnie! – dörögte Michael. 
– Miért, most mi van?! – kiabált Arnie. – Arról volt szó, hogy ez az egész az én dolgom, nem? Lyukat be-

széltetek a hasamba, mind a ketten, igen, hogy az én dolgom, a magam felel�sségére! Nagyon fáj, hogy így 
fogod föl, Arnold – szólalt meg Regina. Csalódott vagyok, meg kell mondjam. Úgy viselkedsz, mint.. Te csak 
ne gyere nekem azzal, hogy hogy viselkedek! Tudod is te, mit hogyan fogok föl?! Két és fél hónapon át kurva 
keményen dolgozok, hogy hát le tudjam vizsgáztatni a kocsit: végre megvan, hazahozom, és rögtön azt kapom 
a pofámba, hogy vigyem, ahová akarom! Hát ezt hogy fogjam föl, azt mondd meg?! Verjem a seggem a föld-
höz örömömben? 

– Anyáddal akkor sem kiabálhatsz így – mondta Michael. A mondat tónusa, ellentétben az értelmével, csitító, 
békéltet� volt. És a szavaidat is megválogathatnád. 

Regina férje felé nyújtotta az üres poharat. – Keverj nekem még egyet.  A kamrában találsz bontatlan gint. 
– Papa, maradj bent! – kérte Arnie. – Kérlek. Jussunk már végére ennek. 
Michael Cunningham rásandított a feleségére, a fiára, és megint a feleségére. Kérlelhetetlenséget látott mind a 

két arcon, fogta a poharat, és boldogtalan képpel kitántorgott a konyhába. 
Regina zordan a fiára nézett. Tavaly nyár vége óta ott fészkeli köztü k  a feszültség, és úgy gondolhatta, ez az utolsó 

esélye a hegemónia visszaszerzésére. 
– Júliusban még majdnem négyezer dollárod volt a bankban. Jó háromnegyede annak a pénznek, amit kilence-

dikes. korod óta kerestél ,  kamat t a l . 
-Lám csak, milyen szépen számon tartod! – Arnie hirtelenmozdulattal leült, szemét anyjára meresztve. Tekin-

tetében meglepetés és undor ötvöz�dött. – Mama, mondd, miért nem fogod azt a rohadt pénzt és teszed be a ma-
gad nevére? 

- Azért, mert egészen a legutóbbi id�kig, úgy t�nt, megértetted, mire való a pénz. Az utóbbi hónapokban 
azonban örökké csak a kocsidra költöttéi, most meg örökké valami lányra. Komolyan mondom, mintha elment 
volna az eszed. 

- Hát, mindenesetre köszönöm. Ilyen kedves, megfontolt, el�ítéletmentes véleményt az életvitelemr�l mindig 
szívesen fogadok. 

- Majdnem négyezer dollárod volt júliusban. A képzésedre, Arnie. A képzésedre. Most meg alig kétezer-
nyolcszáz. Beszélhetsz, fiam, hogy szaglászom – bevallom, persze rosszul esik -, de a tény attól tény marad. 
Ezerkétszáz dollárnak fenekére vertél két hónap alatt. Talán ezért nem bírom látni azt a kocsit. Megértheted. Tu-
dod, mintha.. 
 

- Ide hallgass, mama.. 
− ..mintha egy vaskos csekket látnék elszállni. 
− Mondhatnék én is egyet és mást? 
- Nem, Arnie-kám. Nem mondhatnál. Semmi értelme. Michael id�közben visszajött a félig telt pohárral. A 

pultnál tonikot töltött rá, és átadta a feleségének. Az ivott, s újra kivágta azt a kesernyés fintort. Arnie ott ült a tévé 
mellett, és t�n�dve nézte az anyját. 

– Egyetemen tanítasz? – szólalt meg. – Te? Ezzel a szemlélettel?„Beszéltem. Nektek pedig kuss." Hát ez óriá-
si. Sajnálom a tanítványaidat. 

– Vigyázz, Arnie! – bökött feléje mutatóujjával az anyja. – Fontold meg, mit beszélsz. 
– Beszélhetek vagy nem?! 
– Tessék. Parancsolj. De úgyis hiába, megmondhatom. Michael megköszörülte a torkát: – Te, Reg, Arnie-nak 

igazalehet abban, hogy ez az attit�d nem a legkonstruk..  
Regina mint a vadmacska támadt az urára: – Leszel szíves hallgatni, igen?! Michael behúzta a nyakát. 
– El�ször is – kezdte Arnie -, ha kicsit és figyelmesebben megnézted a betétkönyvemet, és tudom, hogy jó ala-

posan nézted meg, akkor látnod kellett, hogy szeptember els� hetében volt a legkisebb a betétem. Kétezer-kétszáz 
dollár. Akkor vettem egy komplett els� lemezkészletet Christine-nek. 

- Ez úgy hangzik, mintha büszke lennél rá – mordult föl az anyja. 
- Az is vagyok! – Arnie állta a tekintetét. – Magam építettem be a lemezeket, kutya sem segített. És nem is si-

került rosszul. Senki.. – Arnie elbizonytalanodott, de aztán eltökélten végigmondta : ...senki meg nem különböz-
tetné az eredetit�l. Hanem -oda akartam kilyukadni, hogy azóta hatszázzal növekedett a betét. Will Darnell ugyan-
is látta, hogy tudok melózni, és fölfogadott. Ha kéthavonta hatszáz dollárral gyarapítom továbbra is a vagyonom – 



 

 

de még többet is kereshetek, ha bevesz az albanybeli használtkocsi-vásárlásaiba -, akkor négyezer-hatszáz dollár-
ral fejezem be az iskolát. S�t, ha jöv� nyáron napi nyolc órát dolgozom a garázsban, akkor csaknem hétezer dol-
lárral kezdhetem az egyetemet. És köszönhet� mindez az autómnak, amire te rá sem bírsz nézni. 

- Az sem ér semmit, ha nem kerülsz be valami jobb egyetemre – szegült ellen ismét Regina, ügyesen témát 
változtatva, mint a kari gy�léseken is, ha valaki meg merte támadni a véleményét, ami elég ritkán esett meg. Be 
nem vallotta volna, hogy alulmaradt: egyszer�en egy másik húrt pöndített meg: – Romlottak a jegyeid. 

- Annyit nem, hogy számítana. 
- Ezt meg hogy értsem? Hogy állsz differenciálból is! Épp egy hete kaptuk meg a vörös cédulát! – Vörös cédu-

lát, becenevén buktacédulát minden tanulmányi évnegyed derekán adott ki a tantestület azoknak, akik 75-ösnél 
alacsonyabb átlagot értek el. 

- Azt a cédulát egyetlen dolgozatra kaptam – mondta higgadtan Arnie. – Mr. Fenderson arról nevezetes, hogy 
az évnegyed els� felében alig írat dolgozatot, így el�fordulhat, hogy vörös cédulát visz haza az ember, amiért 
egyetlen f�bb fogalommal nem volt tisztában, de attól még kacagva lehet jeles az év végére. Minderr�l örömmel 
be is számoltam volna, ha kérditek. De nem kérdeztétek. Egyébként is, ez a harmadik vörös cédulám a középis-
kolában. Az átlagom most is kilencvenhárom, és te is tudod, hogy az milyen jó.. 

– Megy az még lejjebb is! – rikácsolta Regina, s tett egy lépést feléje. – E miatt a nyomorult kocsid miatt! 
Hogy úgy beg�zöltél t�le! Lett egy barátn�d: pompás, szuper, nagyon örülök. De az a kocsi, az egy kész té-
boly! Még Dennis is azt mondja.. 

Arnie fölpattant, mint akit bolha csípett meg, s olyan közel állt meg az anyjához, hogy az hátrah�költ. Meg-
lepte, pillanatnyilag legalábbis, Arnie hirtelen mérge. -.Dennist leszel szíves kihagyni ebb�l – mondta vesze-
delmesen halkan. – Ez a mi ügyünk. 

– Na jó – változtatott azonnal harcmodort Regina. – Maradjunk a tényeknél. Romlanak az osztályzataid. Tu-
dom, és apád is tudja, és azt bizonyítja az a matekból kapott vörös cédula is. 

Arnie magabiztosan mosolygott. Regina gyanakodott. 
– Nos, rendben – mondta Arnie. – Mondok én valamit. Hadd tartsam itt a kocsit az évnegyed végéig. Ha „C" 

rend�nél gyöngébb leszek, eladom Darnellnek. Boldogan megvenné, azt mondja, mostani állapotában egy ezrest 
is adna érte. Az értéke egy ilyen régi kocsinak egyre csak növekszik. 

Arnie gondolkodott egy sort. 
- Jobbat ajánlok – mondta akkor. – Ha nem leszek ott a jutalmazottak között a félév végén, akkor is eladom 

az autót. Ami annyit jelent, hogy fölteszem a kocsimat annak ellenében, hogy „B"-t szerzek differenciálból is, és 
nem csupán az évnegyed, de az egész szemeszter végére! No, mit szólsz? 

- Semmit! – vágta rá visszakézb�l Regina. Figyelmeztet� pillantást lövellt férjére: Nyughass, bele ne szólj! 
Michael, aki már nyitotta a száját, engedelmesen becsukta. 

– S miért nem? – kérdezte megtéveszt�en nyájasan Arnie. -Mert svindli az egész, te tudod a legjobban! – rikol-
totta Regina, immár fékezhetetlen dühvel. – És vedd tudomásul, nem vagyok hajlandó tovább veszk�dni ezzel a 
lerágott csonttal! És nem hallgatom tovább az arcátlanságaidat! Én... én pelenkáztalak, ha nem tudnád! És ne 
mondjam többször, hogy tüntesd el innen azt a rémes autót! Vezesd, ha már úgy döntöttél, de nekem itt ne hagyd 
szem el�tt! Nna! Kész! Végeztem! 

-És te hogyan vélekedsz, papa? – siklott Arnie tekintete az apjára. 
Michael kinyitotta a száját. 
– Úgy, ahogy én – mondta Regina. 
Arnie újra az anyját nézte. Szemük, a két, azonos árnyalatú szürke szempár, találkozott. 
– Szóval hogy én mit mondok, az nem számít, igaz? 
– Úgy vélem, megtárgyaltunk mindent, ami megtárgyalha..  
Regina elfordult, az arca továbbra is kérlelhetetlen volt, de a szeme furán zavaros. Arnie, fordultában, elkapta 

könyöke fölött a karját. 
- Nem számít, igaz? Mert ha te egyszer eltökélsz valamit, akkor se nem látsz, se nem hallasz, se nem gondol-

kodsz! 
- Elhallgass, Arnie! – kiáltott az apja. 
Arnie Reginát nézte, Regina, hátravetett fejjel, Arnie-t. Jeges és rezzenetlen tekintet mind a két szempárban. 
– Megmondom én neked, miért nem nézel szembe a dologgal – folytatta Arnie azon a veszélyesen halk, szinte 

nyájas hangon. Nem a pénz miatt, hiszen éppen a kocsi jóvoltából lett ez a jólfizet� munkám. Te is tudod. És nem 
is az osztályzataim miatt. Most sem rosszabbak, mint bármikor máskor. Te is tudod. Azért és csak azért ellenke-
zel, mert nem állhatod, hogy engem nem rángathatsz dróton, mint a tanszékieket, meg mint �t – bökött hüvelyk-
jével Michael felé, akinek valami módon sikerült egyszerre mérgesnek, b�ntudatosnak és nyomorultnak is látsza-
ni. – És mint ahogy engem rángattál, mind a mai napig. Arnie egészen nekipirult, leengedett keze ökölbe szorult. 

– Istenem, az a sok liberális maszlag, hogy hát ez a mi kiscsaládunk mindig, mindenben együtt dönt, mindent 
közösen határozunk el, beszélünk meg. Holott valójában mindig te választottad ki, milyen ruhában, milyen cip�-
ben járjak iskolába, kivel barátkozzam és kivel ne, te döntötted el, hogy hová menjünk nyaralni, te mondtad meg 



 

 

neki, mikor adja el az autóitokat, és milyet vegyen helyettük. És most, íme, valami, ami fölött nincs hatalmad, 
ugyebár, és ez bassza a cs�röd, valld be. 

Regina pofon vágta a fiát. Mintha pisztolylövés dörrent volna a nappaliban. Id�közben beesteledett, kint sárga 
szem� autók csellengtek. Christine ott állt Cunninghamék aszfaltozott kocsifeljáróján, éppúgy, ahogy hajdan Ro-
land D. LeBay pázsitján, csakhogy sokkal, de sokkal jobb állapotban – h�vösnek és méltóságteljesnek t�nt e mél-
tatlan és visszataszító családi jelenet közepette. Úgy festett, mint aki magára talált ezen a világon. 

És akkor Regina Cunningham váratlanul és rettent�en elb�gte magát. E jelenség ritkább volt, mint es� a siva-
tagban; Arnie egész életében ha négyszer-ötször látta, és egyetlen alkalommal sem � volt e természeti csapás ki-
váltó oka. 

Rémiszt� könnyek voltak, mesélte kés�bb Dennisnek, már csak pusztán azáltal is, hogy voltak. És ami még 
rosszabb: könynyei közepette egy csapásra öreg lett és csúnya, mintha negyvennégy éves korából egy kvantumug-
rással a hatvanadikban termett volna. Gránitkemény szürke tekintete zavaros lett és er�tlen, és lecsorgó könnyei 
árkokat vájtak a sminkjébe. 

Vakon tapogatózott a kandallópárkányra állított pohara után. Meglökte, a pohár leszédült a rácsra, és eltörött. 
Hitetlenked� csönd ülte meg a családot, döbbenet, amiért lám, idáig fajultak a dolgok. 

Ám még gyöngesége könnyein át is ki tudta nyögni: – Nem t�röm meg sem a garázsban, sem a feljárón, Ar-
nold. 

– Nem fogom itt tartani, anyám – viszonozta h�vösen Arnie. 
Az ajtóból visszafordult: – Hát köszönöm. Hogy ilyen megért�nek bizonyultatok. Köszönöm mind a kett�tök-

nek. 
És azzal távozott. 

 

21) ARNIE ÉS MICHAEL 

Mindig, mióta itthagytál, Napszemüvegben járok már, De tudom, hogy hamar kiheverem Ameddig 
csillog koromfeketén a Cadillacem. 

MOON MARTIN 
Michael a feljárón érte utol fiát, aki Christine felé csörtetett. Megfogta a vállát. Arnie lerázta a kezét, és tovább 

matatott zsebében a slusszkulcsért. 
– Arnie, légy szíves. 

Arnie megpenderült. Egy pillanatra úgy t�nt, azzal teszi még feketébbé ezt a szerencsétlen napot, hogy megüti 
az apját. Ám akkor mintha megoldódott volna az irgalmatlan feszültség: nekid�lt a kocsinak, s bal kézzel meg-
érintette, megsimította, mint aki er�t merít bel�le. 

– Na. Mit akarsz? 
Michael kinyitotta a száját, ám ezen a ponton el is akadt. Tanácstalanság ült ki az arcára – nevetnivaló lett 

volna, ha nem annyira sírnivaló. � is nagyot vénült, �szes volt és csüggeteg. 
- Arnie – veselkedett neki, s mintha valami nagy-nagy ellenállást kellene minden szavával leküzdenie – 

Arnie, úgy sajnálom. 
- Ühüm – mondta Arnie, s elfordulva kinyitotta a kocsi ajtaját. Gondosan ápolt kocsikra jellemz� kellemes il-

lat terjengett. – Rögtön látszott abból is, hogy olyan tökösen kiálltál mellettem. 
- Ne mondj ilyet – kérlelte. – Nehéz ez nekem. Fogalmad sincs, mennyire nehéz. 
Volt valami a hangjában, ami visszafordulásra késztette Arnie-t. Az apja tekintetében kétségbeesés és bol-

dogtalanság. 
– Mondtam egy szóval is, hogy ki akartam állni melletted? Nem mondtam. Tudod, én jobban látom az ö ol-

dalát is. Láttam, mennyire szorongattad, mennyire el voltál szánva, hogy ha törik, ha szakad, érvényesíted az 
akaratodat.,. 

Nyers kacagás szakadt ki Arnie-ból. – Azazhogy én is csak olyan vagyok, mint ö. 
-Anyád életébe beköszöntött a változás – mondta csöndesen Michael. – Er�sen megszenvedi. 
Arnie értetlenül pislogott; azt hitte, rosszul hallja. Mintha halandzsanyelven szólt volna az apja. Ha a baseball-

ról mond valamit, az sem t�nt volna bizarrabbnak. – M-micsoda? 
– Klimax, Arnie. Meg van rémülve, sokat is iszik, s�t olykor fizikai fájdalmai vannak. – No, nem gyakran – 

folytatta, látva fiariadt tekintetét. – Orvosnál is volt, és nincs semmi baj. Csak a változás. Mindenesetre eléggé 
fölfordult az érzelmi élete. Te vagy az egyetlen gyereke, és amilyen állapotban van mostanában, csak a te 
boldogulásod lebeg a szeme el�tt. A bármi áron való boldogulásod. 

- A maga feje szerint akarna boldogítani. És ebben nincs semmi új. Mindig a maga akaratát érvényesítette. 
- Az már csak természetes, hogy azt kívánja neked, amit jónak tart, nem? És te, te milyen alapon hiszed más-

nak magad? Vagy pláne jobbnak? Hiszen odabent le akartad gy�rni mindenáron. Érezte � is, én is. 
- � kezdte.. 
- Nem, hanem te, azzal, hogy hazahoztad a kocsit, mikor tudod, hogy mi a véleménye róla. És anyádnak még 



 

 

egy dologban igaza van. Megváltoztál. Attól a naptól fogva, hogy beállítottatok Dennisszel, és közölted, hogy 
autót vettél. Attól fogva más vagy, fiam. Akkor kezd�dött. Ez, gondolod, nem aggasztotta anyádat? Vagy en-
gem? Mikor az ember gyereke a maga lábára kezd állni, az bizony mindig válságos állapota az embernek, soha 
nem hallottál róla? 

 

- Na de papa, azért ez már..! 
- Soha nem látunk, fiam, vagy a kocsidat bütykölöd, vagy Leigh-vel vagy. 
– Kezdesz egész úgy beszélni, mint �. 
Michael váratlanul elvigyorodott – igaz, elég bánatosan. – Tévedés. Alapvet� tévedés. � úgy beszél, ahogy be-

szél, te úgy, mint �, én pedig úgy, mint valami buggyant békefenntartó ENSZ-katona, akinek pillanatokon belül a 
két haragos együtt fogja szétl�ni a seggét. 

Arnie feszessége engedett egy csöppet, keze rátalált a kocsira, és cirógatta-simogatta. 
– Na igen – mondta. – Azt hiszem, értem én ezt. Nem tudhatom, miért jó az neked, hogy hagyod, hogy így a 

fejedre n�jön a mama, de hát mindegy, na. 
Michael ajkán ottfelejt�dött az a szomorú, megszégyenült mosoly. Kutyák vigyorognak így, ha túl sokáig haj-

szolták a mókust a kánikulában. – Meglehet, hogy életmóddá válnak bizonyos helyzetek. És, tudod, vannak olyan 
kompenzációk, amiket úgysem értenél, és amiket megmagyarázni sem tudnék.. Például.. például az, hogy szere-
tem anyádat, na. 

Arnie megvonta a vállát. – Aha.. és akkor most..? 
– Nem autókázunk egyet? 
Arnie meglepetten kapta föl a fejét. – Mi az, hogy! Dehogynem. Tessék beszállni! Hová vihetem uraságodat? 
− A repül�térre. 
− A repül�térre? Miért? – szaladt föl Arnie szemöldöke. 
− Menet közben majd elmesélem. 

- Hát Regina? 
- Anyád lefeküdt – mondta csöndesen Michael, és Arnie-ban volt annyi tisztesség, hogy maga is elpiruljon. 

Arnie biztosan és jól vezetett. Christine új, aszimmetrikus fényszórója hosszú fényalagutat vágott a korai esté-
ben. Elhúztak Guilderék háza mellett, bal kéz felé ráfordultak az Elm Streetre a stoptáblánál, és hajtottak a JFK 
Drive felé. Az í-376-osról rátértek az I-278-asra, és söpörtek a repül�tér felé. Gyér volt a forgalom. A motor hal-
kan duruzsolt bele az új kipufogórendszerbe. A m�szerfal sejtelmeszöld fényben derengett. 

Arnie bekapcsolta a rádiót, és ráállt a Pittsburghi WDIL rövidhullámú állomásra, amely kizárólag régi slágere-
ket közvetít. Gene Chandler énekelte a „The Duke of Earl"-t. 

− Ez a kocsi úgy fut, hogy az valami álom – mondta �szinte elismeréssel Michael Cunningham. 
− Kösz – mosolygott Arnie.  
Michael nagyot lélegzett. – Újnak szaglik. 
– Nagyrészt az is. Az üléshuzatot nyolcvan dolcsim bánja. Része annak a pénznek, ami miatt Regina kiverte a 

balhét. Elmentem a könyvtárba, el�szedettem a régi autóskönyveket, és próbáltam lehet�leg mindent az eredeti 
állapot szerint helyreállítani. Nehezebb volt, mint gondoltam. 

- Miért? 
- Hát, el�ször is azért, mert az 58-as Plymouth Fury nem számít semmilyen szempontból klasszikus autónak, 

következésképp elég keveset írtak róla még az autótörténeti munkákban is, az American Car-ban, az American 
Classics-ben, a Cars of the 1950s-ban, meg a többi ilyenben. Az 58-as Pontiac, az például klasszikus darab; akkor 
még csak második éve gyártotta a Pontiac a Boneville modellt, és ugyancsak klasszikus volt az 58-as T-Bird, tu-
dod, az a fantasztikusan nagy hátsó uszonyú: szerintem az volt az utolsó igazán nagy Thunderbird.. 

- Nahát, nem gondoltam, hogy ennyit tudsz a régi autókról – mondta Michael. – Mióta érdekel ez a téma? 
Arnie megvonta a vállát. – A másik gondom az volt, hogy LeBay, akit�l vettem, megcsicsázta az eredeti, det-

roiti kiadást; Plymouthék vörös-fehérben nem gyártották a Furyt. Én meg eltökéltem, hogy a kocsit, amennyire 
lehet, abba az állapotba hozom, amilyen LeBay kezében volt új korában, és nem érdekel, milyennek szánta a gyár. 
Úgyhogy láthatod, volt elég gondom vele. 

– Miért a LeBay-korabeli állapotot akarod visszaállítani?Újfent az a könnyed vállvonítás. – Nem is tudom. Va-
lahogy 

úgy érzem helyesnek. 
− Nohát, ha kíváncsi vagy a véleményemre, pompás munkát végeztél. 
− Köszönöm. 
Michael közelebb hajolt a fiához, s a m�szerfalat vizsgálgatta. 
- Mit nézel? – kérdezte Arnie, kissé talán élesen. 
- Ázannyát. Ilyet én még nem pipáltam! 
− Milyet? – Arnie követte apja tekintetét. – Hja, a mérföldszámláló, ugye? 
− Visszafelé forog, mi? 



 

 

A mérföldszámláló csakugyan fordítva m�ködött; akkor, november elsején, este 79 ezer 500 mérföldet muta-
tott. A tizedmérföldeket mér� számhenger – Michael ámuló szeme láttára – 2-r�l 1-re, majd 0-ra ugrott. És mikor 
9-re váltott, a mérföldmutató henger is visszalépett egy értékkel. 

Michael elnevette magát. – No, fiam, ezt még meg kell oldanod. 
Arnie mosolygott, egy csöppet mintha kényszeredetten. – Hát, igen – mondta. – Will szerint el van kötve egy-

két vezeték. Nem fogok vacakolni vele. Mókának sem rossz, ha visszafelé jár az ember mérföldszámlálója, nem? 
− Egyébként pontos? 
− Tessék? 
− Ha, mondjuk, a házunktól elmégy a Station Square-ig, öt mérfölddel mutat kevesebbet? 
− Hja, úgy. Értem már. Nem. Egyáltalán nem pontos. Mérföldenként kett�t-hármat ugrik. Néha annál is többet. 

El�bb-utóbb úgyis elszakad a sebességmér� spirál, és amikor kicserélem, ez is helyreáll. 
Michael, aki maga is átélt egy-két sebességmér�spirál-szakadást, a sebességmér� mutatóját figyelte, nem rezeg-

e azon a jellegzetes módon, ami a spirál közeli végét jelzi. A mutató azonban rezzenetlenül állt a 40-en. A sebes-
ségmér� kifogástalannak t�nt, csak a mérföldszámláló bolondult meg. És Arnie, aki így ért a kocsihoz, ne tudná, 
hogy sebességmér� és mérföldszámláló két külön spirálról m�ködik? 

Elnevette magát: – Hát ez bizarr, fiam. 
- Mi dolgunk a reptéren? – kérdezte Arnie, 
− Meghívlak egy havibérletre a reptéri parkolóban. Öt dollár. Olcsóbb, mint a Darnell-garázs. És egy busszal 

bármikor odajuthatsz. A reptér a végállomás, hisz tudod. 
− A jóistenit neki, még ilyen címeres hülyeséget! – fakadt ki indulatosan Arnie. Svungosan befordult egy sötét 

kirakatú vegytisztító elé, ahonnan könnyen vissza lehet fordulni, és lestopolt. – Szóval valahányszor szükség lesz 
a kocsimra, buszozzak húsz mérföldet a reptérig! Hát ez kész dili! Ez maga a 22-es csapdája! Hát nem! Ebbe nem 
megyek bele! 

Mondott volna még valamit, de apja váratlanul nyakon ragadta. 
– Ide hallgass. Apád vagyok, tehát meg fogsz hallgatni. Anyádnak igaza volt. Az utóbbi hónapokban valóban 

érthetetlenül viselkedsz, Arnie. S�t úgy, mint akinek elment az esze. 
– Eressz – küszködött Arnie. 
Michael szorítása enyhült, de nem engedte el. – Ez az, amit megajánlhatok neked. A reptér messze van, igaz, 

de odajutsz ugyanazzal a busszal, amelyikkel Darnellhez jártál. Vannak közelebb is parkológarázsok, igaz, de 
bent a városban sokkal több a vandalizmus meg az autólopás. Ahhoz képest a reptéri parkolóház biztonságosnak 
mondható. 

− Egyetlen nyilvános parkoló sem mondható biztonságosnak. 
- És másodszor, olcsóbb, mint egy belvárosi garázs, és sokkal olcsóbb, mint Darnell. 
− Te is tudod, hogy nem err�l van szó! 
- Igazad lehet – hagyta rá Michael. – Valamit azonban te sem látsz. Azt, fiam, hogy igazában mir�l van szó. 
− S ha, teszem azt, elmondanád, mir�l van szó igazában? 
- El is mondom. – Michael kis szünetet tartott, s mer�n nézte a fiát. Mikor megszólalt, halkan, higgadtan, szé-

pen intonált. -Túl azon, hogy elfelejtettél ésszer�en viselkedni, úgy t�nik, hogy a perspektívaérzéked is elveszett. 
Maholnap tizennyolc éves vagy. Utolsó éved a középiskolában. Úgy látom, eldöntötted, hogy nem mégy a 
Horlicksra, láttam az egyetemi tájékoztató füzetkéket, amiket hazahoztál.. 

− Valóban. Nem megyek a Horlicksra – mondta Arnie, immár valamelyest higgadtabban. – Ezek után aztán 
végképp nem. Fogalmad sincs, milyen rettent� elmehetnékem van t�letek. Vagyis neked talán van fogalmad. 

− Van bizony. És talán úgy is lesz a jó. Jobb lesz, mint ez az örökös marakodástok anyáddal. Csak azt kérem, 
neki még ne beszélj err�l, várjuk ki, amíg be kell adni a jelentkezési lapokat. 

Arnie egy semmire sem kötelez� vállrándítással válaszolt. 
− Az egyetemre magaddal viheted a kocsidat, ha szét nem hullik addig.. 
− Nem fog széthullani. 
− .. és ha az egyetem nem tiltja, hogy a gólyák autót tartsanak a területén. 
Arnie ránézett apjára; füstölg� haragja múltán csak meglep�dés és némi feszengés látszott rajta. Erre az eshe-

t�ségre soha nem gondolt. 
− Nem megyek olyan egyetemre, ahol meg kellene válnom a kocsimtól – jelentette ki, türelmes, oktató hang-

nemben, mint egy gyógypedagógus. 
− Na látod – mondta erre Michael. – Igaza van anyádnak. Mer� irracionalitás olyan alapon választani f�iskolát, 

hogy hagyják-e autózni az embert! Te valóban megszállottja lettél ennek a kocsinak. 
– Nem várhatom el t�led, hogy megértsd.  
Michael összepréselte a száját. Aztán így folytatta: – Mondd csak, olyan nagy dolog az, kibuszozni a reptérre 

a kocsidért, ha meg akarod sétáltatni Leigh-t? Kényelmetlenség, elismerem, de olyan rettent�? Legalább csak 
akkor fogod használni a kocsidat, ha tényleg szükséges, és megtakarítasz egy csomó benzinpénzt. Anyádnak is 
meglesz a kis diadala: nem kell látnia a kocsidat. – Szünetet tartott, elmosolyodott a maga szégyenl�s, szomorkás 
módján. – Én is tudom, te is tudod, hogy nem a szerteguruló dollárkák miatt rühelli. Hanem azért, mert abban 



 

 

látja a t�le való eltökélt távolodásod els� jelét.. a t�lünk való távolodásod jelét. Meg aztán, tudod, anyád.. jaj, az 
istenfáját, nem tudom, na! 

Elakadt; ránézett a fiára. Az vissza rá, figyelmesen. 
− Ide hallgass, vidd magaddal a f�iskolára, még ha be nem viheted is, valamit mindig ki lehet találni.. 
− Reptéren parkolni, teszem azt? 
- Úgy van. Például. És a hétvégeken, mikor hazajársz, Regina olyan boldog lesz, hogy meg sem említi az au-

tót. Én még azt is el tudom képzelni, hogy kijön veled a ház elé, és együtt mossátok le és fényezgetitek. Tíz hónap. 
Tíz hónap már csak, Arnie, és vége. Helyreáll a családi béke. Na, indíts, menjünk. 

Arnie visszasorolt a forgalomba. 
– Kötöttél-e biztosítást a kocsidra? 
Arnie nevetett. – Ugratsz? Akinek ebben az államban nincs felel�sségi biztosítása, azt a zsaruk megölik, ha 

balesetbe keveredik. Akkor aztán menthetetlenül te leszel a hunyó, még ha a másik kocsi az égb�l hullott is a tiéd-
re. A szarrágók többek között ezzel próbálják távol tartani a tiniket Pennsylvania közutairól. 

Michael kis híján megmondta, hogy a pennsylvaniai autós balesetek aránytalanul nagy hányadát – 41 százalé-
kát – tizenéves vezet�k okozzák (Regina bukkant rá az újság vasárnapi mellékletében, nem sokkal az után, hogy 
Arnie kocsitulajdonos lett; lassan, drámai hanghordozással olvasta föl férjének: „Negyvenegy szááázalék!"), de 
még idejében belátta, hogy Arnie, pillanatnyi lelkiállapotában, nem igen venné szívesen.. 

– Csak felel�sségit kötöttél? 
Elhajtottak a fényvisszaver� útjelz� tábla alatt: REPÜL�TÉRRE A BAL SÁVBAN. Arnie balra kapcsolta az 

irányjelz�t, és sávot változtatott. Michael mintha megnyugodott volna kissé. 
- Ebben az országban cascót csak az köthet, aki elmúlt huszonegy éves. De frankón. Ezek a szarrágó biztosí-

tók mind k�gazdagok, és mégsem kötnek biztosítást az emberrel, amíg az esélyek nem felháborítóan nagyok az � 
javukra! – Az Arnie hangjában bujkáló kesernyés, zsémbes felhangok újak voltak Michael fülének,, s noha nem 
szólt, megütközött egy kissé a fia szóhasználatán is – föltételezte persze, hogy a cimboráival ez a stílus járja (ké-
s�bb legalábbis így mesélte Dennis Guildernek, s szemlátomást fogalma sem volt arról, hogy Arnie-nak, egészen 
negyedikes koráig, nem volt cimborája, az egy Guildert kivéve), de a szülei el�tt eddig nem beszélt így. 

- Nem számít ezeknek, hogy mióta vezet az ember, volt-e balesete, milyen autós képzést kapott. Nem érdekes, 
azt mondják – folytatta Arnie. – Csak az az érdekes, hogy azok a búvalbaszott táblázataik mit mondanak. Azok 
pedig azt mondják, hogy nem köthetsz cascót. Ha huszonegy vagy, köthetsz, de akkor is csillagászati összegekért, 
piszok magas önrészesedéssel, és ez így megy egészen huszonhárom éves korodig – hacsak meg nem n�sültél. 

El�ttük ott izzottak a repül�tér lámpái, a kifutópályákat misztikus kék fények, párhuzamos gyöngysora szegé-
lyezte. – Ha valaki megkérdezné, melyik a legalacsonyabb rend� emberfajta, habozás nélkül rávágnám, hogy a 
biztosítási ügynök. 

– Lám, milyen kerek kis el�adást rögtönöztél – mondta Michael. 
Egyebet nem mert szólni; Arnie-n meglátszott, milyen szívesen gurulna ismét dühbe. 

- Öt biztosítótársaságot kilincseltem végig. Mert mondhat a mama amit akar, nem vagyok én ellensége a pén-
zemnek. 

- Egyszóval a sima felel�sségi biztosításnál jobbat nem találtál? 
 

- Nem. Évi hatszázötvenért. Michael el füttyentette magát. 
− Bizony – mondta Arnie. 
Újabb fényvisszaver� tábla: a bal oldali két sáv a parkolóba, a többi az indulási oldalra vezet. A parkoló bejá-

ratánál ismét szétágazott az út. Jobbra, az automata kapunál jegyet lehetett váltani ideiglenes parkoláshoz. Balra 
egy üvegfülke, benne a parkoló�r, cigarettával, egy kis fekete-fehér tévét nézett. 

Arnie fölsóhajtott. – Lehet, hogy igazad van. Mégiscsak ez lesz a legjobb megoldás. 
- Ez hát – viszonozta megkönnyebbülten Michael. Arnie kezdett régi önmagára hasonlítani, szemében ki-

hunyt az a könyörtelen fény. – És mindössze tíz hónapról van szó. 
− Hát igen. 
Odahajtottak a fülkéhez, és a parkoló�r – fiatal srác, narancs és fekete középiskolai szvetterben, zsebén a 

libertyville-i iskola címerével, kinyitotta a tolóablakot, és kiszólt: – Tessék. 
– Kérek egy harmincnapos jegyet – kotorászott Arnie a levéltárcája után. 
Michael megfogta a kezét. – Vendégem vagy rá. 
Arnie gyöngéden, de annál határozottabban eltolta a kezét, és el�vette a tárcáját. – Az én kocsim – mondta. Én 

fizetek érte. 
Michael sóhajtott. – Na igen. Persze. Te. Te meg anyád. Addig semmi baj, amíg minden a ti szátok íze szerint 

történik. 
Arnie összepréselte az ajkát, de aztán elmosolyodott. 
– Hát.. igen. Ez ilyen. 
Egymásra néztek, és elnevették magukat. 
Abban a pillanatban lefulladt Christine. Pedig egészen eddig úgy ketyegett, mint a Schaffhausen-óra. Most meg 

tessék: kigyulladt az olajnyomás– és a töltésellen�rz� lámpa. 



 

 

Michael fölvonta a szemöldökét. – Ez meg mi? 
-Nem tudom – felelt homlokráncolva Arnie. – Ilyet eddig nem csinált. 
Elfordította a gyújtáskulcsot. A motor azonnal beindult. 
− No lám. Semmi – vélte Michael. 

- Még a héten ellen�rzöm a gyújtást – dünnyögte Arnie. Föltúráztatta a motort, és élénken fülelt. Michaelnek 
arra kellett gondolnia, hogy ez nem is az � Arnie fia. Olyan, mint valaki más, jócskán id�sebb, jócskán kemé-
nyebb. Tünékeny, de annál hevesebb félelemérzet szorította össze a torkát. 

- Hé, köll a jegy vagy se? Egész éjjel itt akarnak dumálni a bejáratban? – szólt rájuk a parkoló�r. Arnie-nak va-
lahogy ismer�snek t�nt, de csak ködösen, mintha az iskola folyosóin látta volna valaha. 

- Oppardon – nyújtotta át Arnie az ötdollárost, és vette el a jegyet. 
Arra, hátra – mutatta a fiú. Öt nappal a lejárat el�tt meg köll újíttatni, ha ugyanazt a helyet akarják. 
– Oké. 
Arnie a mondott helyre hajtott, Christine árnyéka, ahogy elhaladtak a nátriumg�zlámpák alatt, ritmikusan nö-

vekedett-zsugorodott. Az üres helyre farral állt be Arnie. Mikor levette a gyújtást, fájdalmas grimasszal megtapo-
gatta a keresztcsontját. 

− Még mindig fáj? – kérdezte az apja. 
− Kicsit. Már azt hittem, elmúlt, de tegnap megint el�vett. Valahogy megemeltem magam. Ne feledd bezárni 

az ajtód. 
Kiszálltak, bezárták az ajtókat. Michael, hogy kikerült a kocsiból, egyszeriben szabadabban lélegzett – köze-

lebb érezte magát a fiához, és ami ennél is fontosabb, már nem annak a tehetetlen bolondnak látta magát, aki csör-
g�s sipkájával csak ugrándozni tud, mikor a neje meg a fia összet�znek. Kívül kerülvén Christine-en, úgy érezte, el-
igazította a dolgokat, méghozzá nem is rosszul. 

– No, lássuk, milyen gyors is ez a busz – mondta Arnie, és egymás mellett, meghitt közelségben elindultak a 
buszvégállomás felé. 

Kifelé bandukolva a parkolóból Michael összefoglalta magában Christine-r�l szerzett benyomásait. Leny�göz-
te Arnie alapos és szakszer� felújító munkája, de maga a kocsi er�sen taszította. 

Nevetséges ilyen érzéseket táplálni egy élettelen tárggyal szemben, gondolta, de idegenkedése ett�l bizony nem 
csökkent, hanem gombóc gyanánt megülte a torkát. 

Nem tudott rájönni ellenszenve okára. A kocsi csúf veszekedést robbantott ki otthon. Ez volna az oka?.. Rész-
ben igen. De valami egyéb is. Nem tetszett neki, ahogy Arnie kinéz a volán mögött: arrogáns és ny�gös egyszerre, 
mint egy gyönge uralkodó. Amilyen tehetetlenül, gy�lölködve siránkozott a biztosítás miatt is.. meg ez az ordená-
ré „szarrágó" szava.. Az is rossz érzést keltett benne, hogy a kocsi leállt, mikor együtt nevettek. 

És a szaga. Nem lehet azonnal észrevenni, pedig szaga van. Nem az új üléshuzat szaga: az kellemes. Valami 
halvány, kesernyés, titkos kipárolgás. Régi szag, az is megérzik rajta. De hiszen öreg kocsi, érvelt magában 
Michael, hogy az ördögbe lehetne friss illata? Ezzel többé-kevésbé meg is gy�zte magát. Arnie valóban fantaszti-
kus felújító munkát végzett, de hát a Fury kerek húszesztend�s. Ez a keser�, dohos szag talán a csomagtartó öreg 
kárpitjából szivárog, vagy az utastérb�l, az új sz�nyeg alatti h�szigetel� paplanból, vagy éppenséggel az öreg ülé-
sekb�l. Öregszag és kész. 

Mégis izgatta az a gyönge, mindent átható, enyhén hányingeres szag. Mintha hullámokban terjedne, egyszer 
er�sebb, másszor nem is lehet érezni. És mintha nem volna konkrét forrása. Amikor er�sen érz�dik, mintha vala-
mi kis állat – mókus, egér – bomló hullájának volna a b�ze. Bent szorult a csomagtartóban, vagy fölkapaszkodott 
az alvázra, és valahogy ottpusztult. 

Michael büszke volt a fia kitartó munkájára – és nagyon örült, hogy kint van végre a fia autójából. 
 
 
22) SANDY 

El�ször elsétáltam ott: Megálló, bolt, Aztán elhajtottam ott: Megálló, bolt. Mikor elhajtottam, az 
sokkal jobb volt 

(Megálló, bolt), Mert szólt a rádió. 

JONATHAN RICHMOND AND THE MODEKN LOVERS 

A parkoló�r aznap este (ott ült egyébként minden este hattól tízig) nem volt más, mint Sandy Galton, a 
Repperton-féle huligán baráti kör egyetlen olyan tagja, aki nem volt jelen a nagy késes jelenetnél az iskolaudva-
ron. Arnie nem ismerte meg, de Galton megismerte �t. 

Az iskolából csúfosan kicsöppent Buddy Repperton nemigen szorgalmazta, hogy visszavétesse magát a január-
ral kezd�d� tavaszi szemeszterre: munkát vállalt a Vandenberg papa benzinkút-jánál. Néhány hete volt még csak 
ott, de már elég nagyban játszotta kisded játékait – kevesebbet adott vissza olyan autósoknak, akiken látszott, 
hogy nagyon sietnek, és nem fogják megszámolni a visszajárót, futózott abroncsért új árat számított föl (s jutott 
így kerekenként tizenött�l hatvan dollárig terjed� fekete haszonhoz), eljátszotta ugyanezt használt alkatrészekkel 



 

 

is, ráadásul vizsgamatricát árusított azoknak a helybéli és Horlicks-diákoknak, akik másként nem tudnák a forga-
lomban tartani életveszélyes krehácsaikat. 

A kút nulla órától huszonnégyig üzemelt. Buddyé az éjjeli m�szak volt, este kilenct�l reggel ötig. Tizenegy óra 
tájban rendszerint beállított Potya Welch és Sandy Galton, ez utóbbinak a horpadt Mustangján; odajárt Firebirdjén 
Richie Trelawney, és persze örökké ott nyüzsgött maga Don – amikor éppen nem az iskolában balfácánkodott. 
Éjfél körül így aztán minden hétköznap hat-nyolc srác lebzselt az irodában, koszos teáscsészéb�l nyakalták a sört; 
körbeadták Buddy Texas Driver palackját, elszívtak egy füvet vagy egy kis hasist, ökörködtek, disznó vicceket 
meséltek, nagyokat hazudtak punciügyeiket illet�en, és talán segítettek olykor Buddynak a piszkos kis üzelmei-
ben. 

November elején történt egy ilyen kés� esti összejövetelen, hogy Sandy odavet�leg megemlítette: Arnie 
Cunningham ott parkol kocsijával a repül�téren, havijegyet váltott. 

Buddy, aki ezeken az éjszakai bulikon rendszerint mord képpel hallgatott, azonnal visszazökkentette olcsó 
m�anyag széke két els� lábát a padlóra, és piásüvegét letette az ablaktörl�s polcra, hogy csak úgy koppant. 

- Kicsoda? – firtatta. – Cunningham? A kis Pinafej�? 
− Az – nézett rá meglepetten s baljós el�érzettel Sandy. 

- Tutkó? Az a kis szarláda, aki kirúgatott az iskolából? Sandy növekv� rémülettel nézte. – Az. Miért? 
 

− És havijegye van? Ezek szerint az állandó parkolóban tartja a kocsiját? 
- Igen-igen. A szülei biztos nem engedték, hogy.. 
Sandy hangja elhalt, Repperton szélesen elmosolyodott. No, nem valami kellemesen, s ennek nem csupán az a 

romladozó fogsora volt az oka. �gy t�nt, valahol (ki tudja, hol) valami rettent� gépszerkezet beindult, felpörgött, 
s növeli fordulatszámát a maximumig. 

Buddy Sandyre nézett, aztán Donra, Potya Welchre, Richie Trelawneyra. Azok kíváncsian s kissé idegesen 
néztek vissza. 

– A kis Pinafej� – mondta szinte gyöngéden Buddy. – Lám, levizsgáztatta a gépét, s ezek a beszari szülei kinn 
parkoltatják a reptéren. 

És nevetett. 
Potya és Don futó pillantást váltott, amelyben kelletlenség és sóvárgás vegyült sajátos módon. 

 
 
 
23) ARNIE ÉS LEIGH 

Nyomom a gázt a nyílt úton, Mellettem itt a kiscsajom, Jobbra egy csókot s egy balkanyart, Kíváncsi-
ságom egyre hajt -Gyerünk, míg szól a rádió, Nem tudni merre – így a jó. 

CHUCK BERRY 

A kocsirádión, a WDIL hullámhosszán Dion a „Runaround Sue"-t énekelte azon a reszel�s, utcai hangján, de 
�k ketten nem hallgatták. 

Arnie keze becsúszott a lány pólótrikója alá, és rátalált a mellek diadalmas-gyöngéd dombjára. A bimbócskák 
keményen meredeztek az izgalomtól. Leigh szaporán és sekélyen szedte a lélegzetet. A keze pedig, most el�ször, 
oda vándorolt, ahová a fiú oly rég kívánta, ahol szüksége volt a lány kezére, s ott aztán gyakorlatla-nul, de annál 
sóvárabban kutatott-matatott. 

Megcsókolta, és a lány szája elnyílt, szabaddá téve a nyelvét; olyan volt ez a csók, mint az es�erd�k tiszta és 
üde lehelete. A fiú érezte a lány testéb�l feléje áradó, vágyódó gerjedelmet. 

Közelebb furakodott hát, feléje feszült minden sejtjével, és egy t�n� pillanatra érezhette a lányban válaszkép-
pen fellobogó tiszta sóvárgást. 

És akkor Leigh elszaladt. 
Ott ült Arnie, kábán és bénán, a fölgyulladó utastérlámpa sápadt fényében, kissé jobbra a kormánykerékt�l. 

Egy pillanat, és már kattant is az ajtó, és odabent ismét sötét lett. 
Ült még egy keveset, nem is tudva pontosan, mi történt, hirtelenjében azt is elfelejtette, hol vannak. Közérzet-

ében teljes z�rzavar: egymásra torlódó, heves érzések, fésületlen és szeszélyes fizikai reakciók, részben csodálato-
sak, részben rettent�ek. Mirigyei sajogtak, pénisze merev volt, mint a vas, heréi tompán lüktettek. Érezte az erei-
ben nyargalászó adrenalin-áramot. 

Öklével nagyot csapott a tulajdon combjára, aztán, visszacsusszanva a sof�rülésre, ajtót nyitott, és a lány után 
indult. 

Leigh ott állt a szakadék peremén, s nézett lefelé a feketeségbe. Lent, a feketeség kell�s közepén fényes, fekv� 
téglalap: Sylvester Stallone lépked peckesen egy 30-as évekbeli munkásvezér kosztümjében. Arnie újfent azt 
érezte, hogy csudás álmot lát, amely bármelyik pillanatban lidércnyomásba csaphat át.. talán máris átcsapott. 



 

 

Túl közel állt a lány a peremhez – Arnie megfogta a karját és visszahúzta. Száraz, omladékos volt a talaj ide-
fönt, a szakadék el�tt pedig semmi kerítés vagy korlát. Ha leomlik a perem, Leigh odalesz: holtan végzi a Liberty 
Hill-i autósmozi mögött. 

A magaspart id�tlen id�k óta zarándokhelye a helybéli szerelmespároknak. A Stanson Road folytatásaként 
hosszú, kétsávos makadámút vezet ki kanyargósan a városból, majd kanyarodik vissza, föléje, és zsákutcában 
végz�dik a Libertyville Heightsen, ahol farm állt valaha. 

November 4-e volt, szombat, s az es�, amely szürkülettájban kezdett rá, ólmos darává változott. Egyedül vol-
tak fönn a magasparton, kettejüké volt a kilátás, meg az autósmozi ingyenes (bár néma) m�sora. Arnie visszacsa-
logatta a lányt a kocsiba – nem is kellett olyan nagyon er�ltetni -, és azt hitte, csak az ólmos es� cseppjei csillog-
nak az arcán. Csak bent, a m�szerfal-világítás kísértetiesen dereng� zöldjében jött rá, hogy Leigh sír. 

– Mi baj? Mi történt? 
A lány némán megrázta a fejét, és még szaporább könnyeket ontott. 
– Tettem valamit, ami.. kedved ellen történt? 
Újabb fejrázás, melynek jelentése fel�l Arnie nem lehetett biztos. Sután, aggodalmas ábrázattal fogta a lány 

kezét. Agya egy hátsó rekeszében pedig az motozott, hogy csúszik az út, vissza kell vezetnie a városba, és 
Christine-nek egyel�re nincs téli gumija. 

− Én ilyet még soha, egyetlen fiúnak sem tettem – hüppögte Leigh bele Arnie vállába. – Téged.. téged érintet-
telek meg.. el�ször. Mert akartam. Meg akartalak érinteni, na! 

- Igen, és? 
- Nem tudom megtenni... itt. – Lassan, kínlódva, gyötrelmes vonakodással szakadtak ki bel�le a szavak. 
- Hol, a magasparton? – járatta körül a tekintetét Arnie, csacska módon arra gondolva, hogy a lány talán ko-

molyan vette, hogy az ingyen moziel�adás kedvéért jönnek föl a dombra. 
- Ebben a kocsiban! – kiáltotta Leigh meglepetésszer�en. -Nem tudok ölelkezni veled ebben a kocsiban! 
- Tessék? – nézett rá megkövülten Arnie. Mit beszélsz? Miért nem? 
- Mert.. mert.. nem tudom, na! – Látszott rajta, küszködik, hogy még valamit mondjon, de csak a mécses tört 

el újra. Arnie pedig foghatta a kezét, míg meg nem nyugodott. 
− Az a helyzet, hogy nem tudom, melyikünket szereted jobban 
– nyögte ki Leigh, mikor megoldódott végre a nyelve. 

- Hát ez.. – Arnie elakadt, hitetlenked� mosollyal megcsóválta a fejét. – Ez már aztán kész dili, Leigh. 
- Csakugyan? – nézett kutatva arcába a lány. – Melyikünkkel töltesz több id�t? Hm? Velem.. vagy �vele? 
- Mármint hogy Christine-nél? – nézett körül Arnie zavart mosolyával, amelyet a lány hol elb�völ�nek, hol 

gy�löletesnek érzett, hol pedig egyszerre mind a kett�nek. 
- Igen. Márminthogy vele. – Lesütötte szemét két kezére, melyek tétlenül pihentek kék gyapjúpantallóján. – 

Ostobán hangzik, tudom. 
− Veled sokkal többet töltök – jelentette ki Arnie, s újfent megcsóválta a fejét. – Hát ez �rület. Azazhogy talán 

ez a normális, és csak azért hiszem dilinek, mert nem jártam még senkivel. 
– Kinyújtott kezével megérintette a lány vállra omló haját. Nyitott kabátja alatt, a pólótrikón felirat: 

LIBERTYVILLE VAGYA HALÁL, és a két peckes bimbó izgatóan ütközött át a bet�kön. Láttukra Arnie-t kel-
lemesen szédület fogta el. 

– Lám, és én azt hittem, a lányok más lányokra szoktak féltékenykedni. És nem autókra. 
Leigh kurtán fölnevetett. – Igazad van. Nem volt még barátn�d, azért látod így. Az autók igenis lányok. Nem 

tudtad? 
− Jaj, eredj már.. 
- Mert nézd csak, miért nem Christophernek hívod? – kérdezte Leigh, és tenyerével nagyot csapott az ülésre. 

Arnie arca összerándult. 
- Jaj, Leigh. Ne csináld. 

 

- Nem tetszik, mi, hogy megütöttem a csajodat? – mondta Leigh olyan gonoszul, hogy maga is meglep�dött. 
Látva a fiú szemében a megbántottságot, engesztel�re vette: – Jaj, Arnie, sajnálom. 

- Csakugyan? – nézett rá kifejezéstelen arccal a fiú. – Fura. Mintha senki sem szeretné a kocsimat. Se te, se 
apám, se anyám, de még Dennis sem. Hóttra melóztam magam rajta, és tessék, az se jelent semmit senkinek. 

- Nekem igen – mondta lágyan a lány. – Az er�feszítésed. 
- Na igen – viszonozta mogorván a fiú. Odalett a t�z, a szenvedély. Fázott, a gyomra is émelygett kissé. – Tu-

dod mit, induljunk. Nincsen hógumim. A szüleid úgy tudják, tekézni mentünk, és nem örülnének, ha kiderülne, 
hogy fának mentünk a Stanson Roadon. 

– Nem is tudják, hova vezet a Stanson Road – kuncogta Leigh. Arnie fölvonta fél szemöldökét, és úgy nézett a 
lányra. – Azt te csak hiszed – mondta, immár kedélyesebben. 

Lassú tempóban ereszkedtek a város felé; Christine könnyed biztonsággal vette a meredek kanyarokat. 
Libertyville és Monroeville földi csillagképei egyre közeledtek, nagyobbodtak, s végül elvesztek a részletekben. 
Leigh kissé szomorúan nézte; érezte, oda az este jobbik része, a csudásnak induló élmény valahogy befulladt. In-
gerült volt, ny�ttnek érezte magát, kizökkent megszokott valójából – nyilván ezt hívják kielégületlenségnek, gon-



 

 

dolta. Tompán fájt a melle. Maga sem tudta, hagyta volna-e „végigmenni" a fiút (ahogy ezt eufémisztikusan hív-
ják), de az tény, hogy egy bizonyos ponton túl semmi sem sikerült úgy, mint várta.. Kellett nekem jártatni a szám, 
gondolta. 

A fejében is olyan z�rzavar uralkodott, mint a testében. A szótlan hazaút folyamán többször is kinyitotta a szá-
ját, hogy tisztázza a helyzetet.. de be is csukta mindannyiszor, nehogy még jobban félreértsék. Hiszen maga sem 
értette a saját érzéseit. 

Nem féltékeny � Christine-re.. és mégis az. Arnie ebben az egyben nem mondott igazat. Igenis rengeteg id�t 
tölt a kocsija bütykölésével, na de hát mi abban a rossz? Ügyes kez� srác, szereti az autót, és az tényleg m�ködik 
is, kifogástalanul... Nem beszélve azokról a fura kis kattanásokról, mikor a visszafelé futó mérföld számlálóban 
ugranak a számok. 

Az autók lányok, ezt mondta. Bele sem gondolt, mit beszél, csak úgy kicsúszott a száján. Pedig még csak nem 
is igaz minden esetben: az apja nagy sedanjára soha nem úgy gondolt, mint n�-, vagy hímnem� lényre. Ford, és 
kész. 

Igen, de.. 
Ugyan már, biztatta magát, hagyd a fenébe ezt a hókuszpókuszt. Maga a valóság sokkal brutálisabb és �rül-

tebb, no nem igaz? A valóság az, hogy nem voltam képes igazán vele lenni; nem tudtam becézni ama meghitt mó-
don, s arra még csak gondolni sem tudtam, hogy kielégítsem, úgy, vagy a másik, az igazi módon. Ez járt körbe-
körbe Leigh fejében, míg ott feküdt keskeny ágyán, s ámulattal észlelte, hogy újfajta izgalom árad szét benne. 

A kocsiban aztán nem. 
Merthogy úgy érezte – és ez az igazi �rület -, hogy Christine figyeli �ket. Hogy az autó féltékeny, rosszalló, ta-

lán gy�lölköd� is. És mert vannak pillanatok (például ma este is, a hazaúton, mikor Arnie olyan bravúrosan szán-
káztatta Christine-t a helyenként jégpáncélt ölt� úttesten), mikor ezek ketten – Arnie és Christine – mintha 
eggyéolvadnának egy morbid szerelemparódiában. Leigh soha nem úgy érezte, hogy beül Christine-be, hanem 
úgy, hogy fölfalja az autó. És ha megcsókolja, ha dédelgeti a fiút, az rosszabb minden exhibicionizmusnál: az 
olyan, mintha a vetélytársn�je testében szeretkeznének. 

Az volt itt a valódi �rület, hogy Leigh gy�lölte Christine-t. 
Gy�lölte és rettegte. Nem szeretett keresztülmenni az úton az új h�t�rács el�tt, de hátul sem, a csomagtartóhoz 

és a lökhárítóhoz túl közel; valahogy arra kellett gondolnia, hogy elenged a kézifék, vagy az automata váltó karja 
parkolóállásból üresbe ugrik. A családi sedannal kapcsolatban soha nem voltak ilyen érzései. 

Az bizonyos, hogy semmit nem akar m�velni abban az autóban.. utazni sem utazna benne sehová, ha megte-
hetné. Arnie valamiképpen megváltozik a kocsiban, más ember lesz, nem az, akit �, Leigh, olyan jól ismer. Szereti 
az érintését, szereti, ha a mellét, a combját dédelgeti (a centrumát még nem engedte illetni, pedig nagyon szerette 
az érintését; arra gondolt, ha megérintené ott is, egyszer�en elolvadna a gyönyört�l). Arnie érintését�l mindig az 
izgalom rezes ízét érzi, azt, hogy eleven és várakozásteljes minden érzéke. Ám a kocsiban valahogy eltompul ez 
az érzés.. talán azért, mert Arnie a kocsiban mintha kevésbé �szintén volna szenvedélyes – inkább csak kéjsóvár. 

Mikor befordultak az utcájukba, ismét szólásra nyitotta a száját, valamennyit legalább át akart adni mindeb-
b�l, de újra csak néma maradt. Mit is mondhatott volna? Nincs ezen mit magyarázgatni, ez az egész megfoghatat-
lan. Illetve... van itt azért egy konkrétum is. De azt sem lehet szóvá tenni: rémesen megbántaná vele. És megbán-
tani semmiképp nem akarta, mert érezte, hogy kezd belészeretni. 

Pedig az a valami nagyon is valóságos. 
A szag – az a rothadásos, vastag b�z, melyet el nem nyom az új üléshuzat illata, meg a tisztítófolyadéké, 

amellyel a sz�nyeget mosta. A szag, halványan bár, de pokoli kellemetlenül, folyton jelen van. Gyomrot kavaró, 
csakugyan. 

Mintha egyszer valami kreatúra bemászott és ottpusztult volna. 

Búcsúpuszit váltottak Leigh-ék ajtajában; az ólmos es� ezüstként csillogott a sárga fénykúpban, melyet a kocsi 
tompított fénye vetített a kapuveranda lépcs�je elé. A lány sötétsz�ke hajában mint megannyi drágak� csillogtak a 
csöppek. Arnie szívesen váltott volna igazi csókot, de mivel tartott t�le, hogy a szül�k nézik �ket a nappaliból – 
talán csakugyan nézték is -, olyan „formai" puszit adott csak, mintha, mondjuk, az unokahúgától búcsúzná- 

− Hát sajnálom – mondta a lány. – Szamár voltam. 
− Nem voltál – felelte Arnie, noha nyilvánvalóan az ellenkez�jét gondolta. 
- Tudod – veselkedett neki Leigh, eszébe jutván hirtelen egy féligazság -, valahogy nem méltó autóban tenni 

ilyet. Semmilyen autóban. Én is vágyom rá, hogy együtt legyünk, de nem egy sötét parkolóban, egy zsákutca vé-
gében. Megértesz? 

- Igen – mondta a fiú. Fönn a magasparton, a kocsiban egy kicsit mérges volt pedig rá.. igazság szerint baromi 
pipa lett akkor. Most azonban, a kapusátor alatt állva, úgy érezte, valóban megérti, és hogy képtelen lenne bármit 
is megtagadni t�le, vagy bármiben keresztezni az akaratát. – Egészen pontosan értelek. És megértelek. 

A lány összefonta Arnie nyakán a karját. Kabátja nyitva volt, és a fiú érezte melle lágy, �rjít�en drága halmát. 
– Szeretlek – mondta ki, most els� ízben, Leigh. És azzal besurrant, otthagyva a fiút a kapuban, megkövülten, 

boldogságosan és jócskán fölhevülve, az állhatatosan permetez� �szi es�ben. 



 

 

Kellemes képzetekkel teli agyában földerengett nagy sokára, hogy Caboték furcsállanák, ha ott állna még to-
vább a házuk el�tt. Elindult tehát a neszez� es�ben, s ujját pattogtatva, üdvözülten vigyorgott. Hullámvasúton ült, 
minden hullámvasutak legpompásabbíkán, amelyre az embert életében csak egyszer engedik. 

Ahol Caboték beton följárója elérte az utcajárdát, Arnie megtorpant, és mosolya lehervadt arcáról. Christine ott 
állt a járdaszélen, üvegén az ólmos es� olvadt csöppjei, s azokon keresztül az ellen�rz� lámpák elmosódó vörös 
fénye. Miért hívják ezeket a kontroli-lámpákat sok helyütt idiótalámpának? Elég kellemetlen megnevezés. Akkor 
azonban fontosabb gondolat kezdte nyugtalanítani. Járó motorral hagyta ott Christine-t, és lám, lefulladt. Immár 
másodízben. 

– Beázott a gyújtás – dünnyögte. – Csak az lehet. – Gyertyahiba ki van zárva, a minap cserélte ki Darnellnél 
mind a nyolcat. Nyolc vadi-új Champion, és.. 

Melyikünkkel töltesz több id�t? Velem.. vagy �vele? 
Újra elmosolyodott, de már kissé kényszeredetten. Általában autókkal több id�t töltök persze. Hiszen Will 

azért fizet. De kész röhej azt képzelni, hogy.. 
Hazudtál neki, barátocskám. Ez az igazság. 
Hát nem. pörölt magával rossz lelkiismerettel. Azért én ezt nem nevezném hazugságnak.. 
Nem-e? Hát mi a nyavalyának neveznéd? 
Mióta elvitte "a Hidden Hills-i meccsre, most el�ször hazudott neki. És mekkorát! Mert az az igazság, hogy 

Christine-nel igenis több id�t tölt, és a gondolatát is gy�löli, hogy ott kell kint állnia a reptéri parkolóban es�ben-
szélben, és nemsoká jön a havazás.. Hazudott Leigh-nek. Christine-nel van többet. És ez.. .. ez bizony.. 

– Nincs rendjén ~ krákogta, és szava szinte elveszett az ólmos es� titokzatos surrogásában. 
Ácsorgott a járdán, bámulta lefulladt kocsiját, ezt a csudálatosan föltámasztott id�utazót Buddy Holly és 

Hruscsov és Lajka �rkutya korszakából – bámulta, és hirtelen meggy�lölte. Müveit vele valamit ez a kocsi, csak 
azt nem tudja, mit. Valamit. 

Az idiótalámpák, melyek tojássá, amerikai focilabdává torzultak az es�mosta szélvéd�n át, mintha �t csúfol-
nák – csúfolnák és vádolnák egyszerre. 

Ajtót nyitott, becsusszant a volán mögé, és becsapta az ajtót. Aztán lehunyta a szemét. Békesség áradt szét 
benne; mintha minden újra a helyére zökkent volna. Hazudott Leigh-nek, igen, de nem volt az valami súlyos ha-
zugság. Hanem csak olyan mellékesforma. Nem is: tökmellékes. 

Hunyt szemmel nyúlt hozzá a rombusz alakú b�r kulcstartó díszhez – régi, kopott darab, beleégetve az R. D. 
L. kezd�bet�k. �gy vélte, nem kell neki új kulcskarika, sem új b�rdísz, a saját monogramjával. 

Az ám, de történt valami ezzel a b�rleffenty�vel itt a kulcskarikán ! Valami módfölött különös dolog. 
Annak idején, mikor kiszámolta a vételárat LeBay konyhaasztalára, és LeBay odalökte a piros-fehér kockás 

viaszosvásznon a slusszkulcsot, az öreg b�rdarabkán alig is lehetett kiolvasni a három bet�t, annyira megfakította 
az id�, meg az, hogy LeBay zsebében örökké súrlódott az aprópénzhez meg magához a zseb anyagához. 

Most meg, íme, frissek és tisztán olvashatók. Megújultak a bet�k. 
No de hát igazából az sem fontos. Christine testének fémkagylójában ülve, Arnie bizonyos volt benne, hogy ez 

sem érdekes. Tudta, hogy nem érdekes. Lényegtelen, mellékes, tizedrangú. 
Valami itten elkezd�dött. Valami folyik itten. Magának csak nem hazudhat, nem mondhatja, hogy nem tud 

semmir�l. Az autó. Christine. Sokan gratuláltak ahhoz, hogy olyan szépen fölújította. Elment vele az iskolába, és 
a m�helygyakorlatos srácok ellepték Christine-t, alája másztak, hogy megcsudálják az új kipufogórendszert, az új 
lökésgátlókat, a karosszériamunkát. Derékig behajoltak a motorházba, megnyomkodták az ékszíjakat, megnézték 
a h�t�t, amelyen – csodák csodájára! – egy árva rozsdapötty sem volt, de még az a zöld lerakódás sem, ami a fagy-
álló folyadékkal való sok éves üzemelés természetes következménye; ellen�rizték a dinamót meg a csillogó-villogó 
többi porcikát. Még a légsz�r� doboza is új volt, tetején a ráfestett 318-as számmal, kissé hátrafelé döntve, a se-
besség illúziója végett. 

Igen. Arnie-t afféle h�snek kiáltották ki a m�helyben, és a sok elismerést meg gratulációt épp a szükséges 
mérv� menteget�z� vigyorral fogadta. Pedig hát, bizony-bizony, valahol mélyen, a lelke fenekén ott volt a zavar. 

A zavar, amiért nem emlékszik, mi az, amit megjavított Christine-en, és mi az, amit nem.I 
Az id�, amit Christine felújításával töltött a Darnell-garázsban, valahogy összefolyt, akár ez az esti kocsikázás 

a repül�térre. Arra világosan emlékszik, hogy a lemezmunkákat a horpadt hátsó idom cseréjével kezdte, de hogy 
befejezte-e, arra nem tudott visszaemlékezni. Lefényezte a motorháztet�t, ez is bizonyos, lefödte el�bb papírral a 
szélvéd�t meg a két sárvéd�t, és ott hátul, a fényez�m�helyben magára öltötte a fehér véd�maszkot de fogalma 
sincs, hogy a rugókat mikor cserélte ki. Azt sem tudja, hol vette az új rugókat. Csak arra emlékszik, hogy sok-sok 
id�t töltött a volán mögött ülve, valami megkövült, tétlen boldogságban.. Azóta csak akkor érzett hasonlót, mikor 
Leigh a kapujuk el�tt, este, azt súgta: szeretlek. Ott ült, jócskán az után is, hogy a többi srác rég hazament már a 
Darnell-garázsból, vacsorázni. Ült csak a vezet�ülésben, olykor a rádiót is bekapcsolta, és hallgatta a WDIL-en a 
régi slágereket. 

Talán a szélvéd� volt a legkomiszabb. 



 

 

Az egyszer bizonyos, hogy új szélvéd�t � nem vett Christine-nek. A betétkönyve nehezen heverte volna ki, 
ha megvesz egy ilyen csicsás, extraméret� üveget. Egyébként, ha mégis vett volna, meg kellene lenni a számlá-
nak, nem igaz? Pedig a GÉPKOCSI feliratú dossziéban, odahaza, keresgélt egy ilyen eladási jegyzéket. Nem ta-
lált semmi hasonlót; az is igaz, hogy csak amúgy tessék-lássék kereste. 

Dennis mondott valamit – hogy hát a repedések mintha összébb mentek volna. És aztán, ama bizonyos els� 
napon, kinn Hidden Hills-ben a sérült szélvéd� egészen.. hm.. begyógyult. Tiszta lett és makulátlan. 

Na de mikor? Na de hogyan? 
Nem lehet tudni. 
Arnie végül elaludt, és nyomasztó álmai lettek; gombócba gy�rte a leped�jét, miközben odafönn szél kereke-

dett, eloszlatta a felh�ket, és hidegen fölragyogtatta az �szi csillagokat. 

24) AZ ÉJ LEPLE ALATT 

Elviszlek egy menetre a kocsimban, Elviszlek egy menetre a kocsimban. Elviszlek egy menetre, 
Elviszlek egy menetre, Elviszlek egy menetre a kocsimban. 

WOODY GUTHRÍE 

Álom volt – Leigh mindvégig tudta, hogy álmodik csupán. 
Álmában fölébredt. Azt álmodta álombéli álmában, hogy Arnie-vel szeretkezik, nem a kocsiban, hanem egy 

igen h�vös kék szobában, amelyben semmi bútor nincsen, csak egy hosszú sz�r� sötétkék sz�nyeg és világosabb 
kék szaténnal bevont díszpárnák.. No és akkor fölébredt, és a szobájában találta magát, vasárnap, a kora hajnali 
órákban. 

Hallotta, autó dörmög odakinn. Az ablakhoz lépett és kinézett. 
Christine állt ott a járdaszélen. Járt a motorja – Leigh látta, hogy pamacsokat ereget a kipufogó -, de ember nem 

volt benne. Arnie bizonyára ott áll már az ajtónk el�tt, gondolta, de kopogtatást még nem hallott. Le kell mennem, 
méghozzá gyorsan: ha apám fölébred, és hajnali négykor itt leli Arnie-t, rém dühös lesz. 

De Leigh nem mozdult. Csak nézte az autót az ablakon át, és arra gondolt, mennyire gy�löli – és mennyire ret-
teg t�le. 

És az is gy�löli �t. 
Vetélytársn�k, gondolta, és e gondolat – ebben az álomban -nem forró és féltékeny érzéseket ébresztett, hanem 

csak kétségbeesést és félelmet. Ott áll a járda mellett, ott van Christine, a n�, ott vár a ház el�tt, e süket hajnali 
órán, és öt várja. Leigh-t várja. Gyere le, kedveském. Gyere csak. Csavargunk egyet, jó lesz, ugye? és megbeszéljük, 
melyikünknek van nagyobb szüksége �rá, ki tör�dik többet vele, ki lesz számára hosszú távon a jobb. Gyere.. no, 
csak nem félsz? 

Leigh iszonyodott. 
Nem igazság ez így, ö az id�sebb, dörzsölt n�személy, lépre fogja csalni szegény fiút.. 
– Eriggy innen! – sziszegte dühösen Leigh, és öklével óvatosan megkocogtatta az ablakot. Az üveg h�vös 

volt; Leigh látta a bütykei hagyta kis félholdakat a párás üvegen. Fantasztikus, hogy némely álmok mennyire va-
lószer�ek. 

Pedig álom ez. Álomnak kell lennie, hiszen a kocsi meghallotta a kopogtatást. Alig röppent el a lány szájáról 
az ingerült szó, m�ködni kezdett Christine ablaktörl�je, és úgy t�nt, hetyke, megvet� mozdulattal söpri le a nedves 
havat. És akkor az autó – a n�stény – halkan és finoman elhúzott a járdaszélr�l, és elment. 

Lélek sem ült benne pedig. 
Ebben bizonyos volt Leigh.. olyan halálosan bizonyos, amilyen csak álmában tud lenni az ember. A jobb olda-

li els� ablakon megültek ugyan a hópelyhek, de még át lehetett látni rajta, és a kormánynál nem ült senki. 
Következésképp álom volt az egész. 

Visszabújt az ágyába (amelyben szeret� soha nem feküdt: mint Arnie, � is sz�z volt még), és egy régi-régi ka-
rácsony jutott eszébe 

– egy tizenkét vagy tán tizennégy évvel korábbi karácsony. Annyi bizonyos, hogy � négyévesnél nem lehetett 
még id�sebb. Anyjával egy bostoni nagy áruházat jártak, talán éppen a Filene-t . 

Párnájára hajtotta a fejét és elaludt (álmában), méghozzá nyitott szemmel, a pirkadó égboltot nézve az ablak-
ban, és akkor – álomban minden megtörténhet – az ablakon túl ott látta a Filene játékosztályát; arany– és ezüstla-
mé, csillogás, fények. 

Bruce-nak, apa és anya egy szál unokaöccsének kerestek ajándékot. Valahol egy áruházi Mikulás nevetett 
vastag hangon a hangszóróba: a föler�sített hang nem vidám volt, hanem éppenséggel baljóslatú – egy örült 
kacagása, aki az éj leple alatt jön, de nem ám ajándékkal, hanem húsvágó bárddal. 

Leigh rámutatott egy játékra a kirakatban. Hogy hát azt kéri a Mikulástól. 
Jaj, kincsem, olyat nem hozhat neked a Mikulás. Az fiújáték. De ha nekem az kell! 
Hoz majd a Mikulás egy szép babát, talán egy valódi Barbie-t.. Nekem az kell!.. 



 

 

Olyat csak a fiúangyalok csinálnak, Leigh kicsinyem. Fiúgyerekeknek. A kedves kis lányangyalkák szép ba-
bákat csinálnak.. 

Nem kell nekem BABA! Nem kell nekem BARBIE!.. Nekem.. AZ.. kell! 
Ide hallgass, nekem ne csináld itten a cirkuszt, mert viszlek máris haza. Megértetted? 
Leigh tehát beadta a derekát, és karácsonyra nemcsak egy Malibu Barbie-t kapott, de még egy Malibu Kent is, 

és igazán örült nekik (biztos úgy volt), de nem felejtette el a kis vörös Remco versenyautót, amely magától, min-
den drót és kábel nélkül szaladt zöldre festett hegyek között a festett úton, amelyen még kis véd�korlát is volt bá-
dogból, és csak a pálya tökéletes kör alakja rontotta valamelyest az illúziót. Szédületes sebességgel száguldozott a 
kis kocsi, és bizony ég�vörös titok és varázslat volt a kislány szemében. A varázslat abban rejlett, hogy az igazi 
mágia, az autó az eredeti illúzióját keltette, és ez hatolt Leigh szíve gyökeréig. Mert a kis kocsi mintha magát 
kormányozta volna. Pedig Leigh is tudta, hogy igazából egy bolti eladó irányítja egy fülkéb�l: kis rádióadó van a 
kezében, és azon nyomkod mindenféle gombokat. Anyja elmagyarázta, hogyan is m�ködik, s persze úgy kellett 
annak lenni, de a szeme meghazudtolta. A szíve is meghazudtolta. Ott állt, izgatottan, keszty�s kis keze a korlá-
ton, és csak nézte-nézte a kis piros kocsit, amint kormányozza magát, és rója, egyre csak rója a sebes köröket, míg 
anyja gyöngéden el nem vontatta onnan. 

És mindenek fölött szétáradva, megrezegtetve a millió lamella-díszt, az áruházi Mikulás öblös-baljós nevetése. 

Leigh akkor még mélyebb álomba süllyedt, álmai, emlékei elhalványodtak, és kintr�l, mint a hideg tej, beszi-
várgott a reggeli világosság, szétterülve a vasárnap reggelien kihalt és vasárnap reggelien csöndes utcán. Sz�zi 
érintetlen volt a tél els� hava, nem számítva az úttesten az abroncsnyomokat, amelyek éppen a Cabot-ház el�tt 
húzódtak a járda mellé, s aztán finoman ismét elhúztak mell�le, a keresztez�déshez e kertvárosi utca végében. 

Csaknem fél tízig ágyban maradt (anyja, aki nem szerette az ilyen „hentergést", kiparancsolta az ágyból; leg-
alább reggelizzen meg, mert rögtön itt az ebéd), és addigra már plusz tizenöt Celsius volt. Nyugat-Pennsylvaniában 
a kora november gyakran olyan szeszélyes, mint az április. Tíz órára tehát elolvadt a hó. És elt�ntek a kerék-
nyomok. 

25) BUDDY A REPÜL�TÉREN El�ször fogd be, utána fogda.. 
BRUCE SPRINGSTEEN 

Történt egyszer, vagy tíz nappal kés�bb, mikor az elemi iskolák ablakában megjelentek az els� keménypapír-
pulykák és kivágópapírból készült b�ségszaruk, hogy a repül�tér bérletes parkolójába besurrant egy kék Camaro, 
melynek úgy meg volt emelve a hátulja, hogy az orra szinte kaparta az utat. 

Sandy Galton idegesen tekintett ki üvegfülkéjéb�l. A Camaro vezet�üléséb�l Buddy Repperton nézett rá üdvö-
zült vigyorral. Arcát egyhetes szakáll ékítette, szemében eszel�s csillogás, ami inkább kokainnak s nem a Hála-
adás-napi vigalomnak volt betudható – jó kis kokóbulit rendeztek aznap este a fiúkkal. Mindent összevetve, úgy 
nézett ki Buddy, mint egy jócskán elzüllött Clint Eastwood. 

− Na, hogy lóg, Sandy? – köszöntött rá Buddy. 
− Micsoda? 
− A tököd, fiacskám! 
A Camaróban obligát nevetés fogadta a szellemességet. Don Vandenberg, Potya Welch és Richie Trelawney 

ült odabent, és túl lévén a kokón meg a hat palack Texas Driveren, amelyet Buddy varázsolt el� ez alkalommal, 
mindnyájan roppantul fickósak voltak. Azért jöttek, hogy kedvükre kicsinálják Arnie Cunningham Plymouthját. 

- Srácok, ha tikteket megfog a jard, fújhatom én is az állásomat – mondta idegesen Sandy. Egyedül � volt jó-
zan, s bánta már, mint a kutya, hogy egyáltalán szóba hozta ezek el�tt a fazonok el�tt a dolgot. Szerencséjére az 
eszébe sem jutott, hogy börtönbe is kerülhet. 

− És vegye tudomásul, hogy ha kudarcot vall ez a baszott küldetése, akkor a miniszter úr le fogja tagadni, hogy 
valaha is ismerte magát – szólt ki Potya a hátsó ülésr�l, újabb röhögést keltve. 

Sandy körülnézett, látja-e �ket valaki, de repül�gép nem volt várható egy órán belül, és a parkoló olyan elha-
gyatott volt, mint a Hold túlsó oldala. Keservesen hidegre fordult az id�; borotvaéles szél nyargalászott a kifutó-
pályákon, és fütyült az elhagyatott gépkocsisorok között. Fönt, balra, vadul csapkodott az Apco föliratú tábla. 

− Hiába röhögtök, kretének – mondta Sandy. – Nem tudok rólatok és kész. Ha lebuktok, majd azt mondom, 
éppen kakálni voltam. 

− Jé, hát ez ilyen egy nyúl? – álmélkodott Buddy. Bánatos képet vágott: – Részvétem, Sandy, nem tudtam, 
hogy ilyen nyúl vagy. 

– Röf! Röf! – csúfondároskodott Richie, általános röhögcsélés közepette. – Nézzétek a kis disznót, hogy félti a 
moslékos vályúját! 

Sandy elvörösödött. – Bánom is én, mit csináltok. Csak legyetek résen. 
-Résen leszünk, apafej – mondta Buddy, immár komolyan, és el�varázsolt egy hetedik üveg Texas Drivert meg 

egy adag szintén eldugott kokaint. – Nesze. Jó mulatást – lökte oda Sandynek. 



 

 

Sandy vigyort er�ltetett a képére. Oké – mondta, s aztán, nehogy ünneprontónak tartsák, hozzátette: – Jó mun-
kát. 

Buddy mosolya valahogy megkeményedett. Szemében kihunyt a jókedv parazsa: tompa, élettelen és baljós lett 
a tekintete. – Kösz – mondta. – Az meglesz. 

A Camaro beóvakodott a parkolóba. Sandy egy ideig követni tudta szemmel a kocsi vörös hátsó fényeit, de 
Buddy kisvártatva eloltotta. A szél visszasodorta még a motorduruzsolást, melyet ugyancsak lehalkított az üveg-
gyapot betétes dupla hangtompító, de egy id� után az is elnémult. 

Sandy kiöntötte a kokót a pultra, a kis hordozható tévékészüléke mellé, és egydolláros bankóból rögtönzött 
szipkával fölszippantotta az orrába. Aztán nekilátott a Texas Drivernek. Tudta, a kirúgatással egyenl�, ha kiderül, 
hogy ittasan végzi a munkáját, de azt sem bánta. Részegnek lenni is jobb, mint egyfolytában idegeskedni, és azt 
lesni, mikor eszi oda a fene a reptéri biztonsági szolgálat valamelyik szürke kocsiját. 

A szél feléje sodorta a hangokat, és így, bánatára, szinte mindent hallot t . , 
Üvegcsörömpölés, fojtott röhögés, hangos, fémes kondulás. 
Megint üveg. 
Csönd. 
Halk pusmogás a hideg szél s/árnyán. A szavakat nem lehetett kivenni. 
Hirtelen harsány zenebona; Sandy rémülten elfintorodott. Üvegcsörömpölés, fémtárgy csattanása az aszfalton 

(lökhárító?). Sandy azon kapta magát, hogy bánja, amiért nem hozott még több kokót Buddy. A kokó, az vidítólag 
hat, és tudja isten, valahogy szükségét érezte. Mintha elég goromba társasjáték folyna ott kinn a parkoló távolabbi 
sarkában. 

Most egy hangosabb szó, ingerült, parancsoló; Buddyé, nem vitás: 
– Oda csináljad! Tiltakozó dünnyögés. 
-Rá se ránts! A m�szerfalra, azt mondtam! Dünnyögés. 
Buddy: – Szarok rá! 
Ami, valami okból, újabb röhögést váltott ki. 
Sandy, aki már verejtékben úszott a csíp�s hideg dacára, hirtelen behúzta a tolóablakot, és bekapcsolta a tévét. 

Ivott pár hosszú kortyot; elfintorodott az olcsó borral kevert vegyes gyümölcslé ízét�l. Utálta, de hát �k is azt it-
ták örökké, vagy az Iron City sört. Mit tehet akkor egy ilyen Sandy-féle? Ha mást iszik, még megjátszósnak kiált-
ják ki, és kigolyózzák a bandából. Buddy nem állhatja az okospalacsintákat. 

Ivott, és kezdte jobban érezni magát – vagy legalábbis valamicskét részegebb lett. És amikor csakugyan arra 
hajtott egy reptéri biztonsági kocsi, még csak össze sem rezzent. A zsaru intett Sandynek, az meg vissza, tökéletes 
hidegvérrel. 

A kék Camaro mindössze tizenöt percet töltött a parkolóban. Felt�nt a kijárati sávban. Buddy, a volánnál, hig-
gadtnak és összeszedettnek látszott; combja között háromnegyedéig üres Driver palackot szorongatott. Mosoly-
gott: Sandy hátán végigfutott a hideg, meglátva, mennyire véres és gonosz a szeme. Nem csupán a bortól, de nem 
is csak a narkótól. Buddy Reppertonnal nem lehet büntetlenül kibabrálni: Cunningham most egy életre megta-
nulhatja. 

– El van intézve, kérlekalássan – mondta Buddy. 
− Akkor jó – mondta Sandy, de a mosolya bizony elég betegre sikerült. Cunningham közömbös volt számára, 

túlságosan érzékenynek sem volt mondható, de azt azért sejtette, mit fog érezni Cunningham, mikor meglátja, mi-
vé lett az oly nagy gonddal föl-újított piros-fehér Plymouth. Végtére, a Buddy dolga, nem az enyém, próbálta 
nyugtatni magát. 

− Jó – mondta újra. 
− Föl a fejjel, faszikám – mondta vigyorogva Richie. 
- Hja – mondta Sandy. Örült, hogy mennek már el. �gy lehet, nem lötyögök én eztán annyit a Vandenberg-

kútnál, gondolta. Úgy lehet, nem lesz kedvem. Mert azért ez kemény volt. Túl kemény. Még az is megeshet, hogy 
beiratkozok valami esti iskolára. Ezt az állást ugyan föl kell adnom akkor, de hát annyi baj – elég rohadt, unalmas 
egy foglalkozás. 

Buddy még egyre öt nézte azzal a kemény, engesztelhetetlen mosolyával; Sandy nagyot húzott a Texas 
Driverb�l. Kis híján cigányútra ment. Elképzelte, mi lenne, ha szép lazán beleokádná a fölfelé néz� Buddy arcába 
– és ett�l aztán elfogta a rettegés. 

− Ha a jard szagot kap – mondta Buddy -, te nem tudsz semmit, világos? Nem láttál semmit. Elvoltál szarni, és 
éppen kilenc harminckor. 

− Csakis, Buddy. 
- Keszty�ben voltunk mind. Nem hagytunk ujjnyomokat. 
− Az jó. 
– Szóval ne fossál, Sandy.-Jó. 
Továbbindult a Camaro. Sandy megnyomta a sorompó m�ködtet� gombját. A kocsi mérsékelt tempóban távo-

lodott a reptérkijáró út felé. 



 

 

– Röf! Röf! – kiáltott vissza valamelyikük, s a szél Sandy fülébe sodorta a hangot. 
Gondterhelten nézte tovább a tévét. 
Miel�tt leszállt a tíz negyvenes clevelandi, s a parkolót megrohanták a kocsitulajdonosok, a maradék Drivert 

kiöntötte az ablakon. Rá sem bírt nézni már. 

26) A MEGNYOMORÍTOTT CHRISTINE 

Transzfúzió, transzfúzió, 
Nem száguldok soha-soha-soha többé, 
Add azt a vért, haver. 

"NERVOUS" NORVUS 

Másnap, tanítás után Arnie és Leigh kibuszozott a repül�térre. Azt tervezték, átkocsikáznak Pittsburghbe egy 
kis karácsonyi el�vásárlásra. Boldogok voltak, hogy együtt fognak vásárolni -olyan rettent�en feln�ttesnek t�nt. 

Arnie a buszon magas kedvében volt, szellemes megjegyzéseket tett az utasokra, s meg is nevettette útitársn�-
jét, aki pedig eléggé le volt hangolva, mivel menstruált, s az nála szinte mindig fájdalmakkal járt. Az a kövér 
hölgy, ott ni, abban a férfi munkásbakancsban, kirúgrott apáca. A kovbojkalapos srác persze csempész. És így 
tovább. Leigh átvette a stílust, de neki nem ment olyan jól, mint Arnie-nak, aki leny�göz� volt, levetk�zte koráb-
bi, suta énjét, és egészen... kivirult. Igen, ez a helyes szó. A lányt elfogta az olyan aranyásó elégedettsége, aki bi-
zonyos jelek alapján aranyat sejtett a sziklában, és sejtése helyesnek bizonyult. Megszerette a fiút, és lám, nemhiá-
ba. 

A végállomáson leszálltak, és kéz a kézben indultak a bérletes parkoló felé. 
− Mit akarsz, igazán ki lehet bírni – mondta a lány, aki most el�ször járt itt Christine-ért. – Mindössze huszon-

öt perc, ha az iskolától mérjük. 
− Igen. És ami a f�, meg van mentve a családi békesség. Mert azt el nem tudod képzelni, mekkora dilit vert ki 

anyám, mikor hazajött, és a feljárón ott állt Christine. 
Leigh nevetett, haját messze kilobogtatta a szél. A hideg mérsékl�dött, de még mindig elég h�vös volt, aminek 

Leigh csak örült. Fagy nélkül nem is karácsonyi vásárlás a karácsonyi vásárlás. Csak az a kár, hogy a Pittsburghi 
üzleteket még nem díszítették ki a közelg� ünnepre. Illetve, még csak az sem baj. Úgy érezte, mindennek örülni 
tud, els�sorban annak, hogy él. És hogy szerelmes. 

Mert gondolkodott � azon, hogy hogyan szereti Arnie-t. Megesett máskor is, hogy rajongott valakiért, és egy-
szer, még Massachusettsben, már-már úgy hitte, szerelmes, de ami Arnie-t illeti, ott egyszer�en nincs mese. Gon-
dot persze � is okozott neki – hogy így bele van bújva Christine-be, az már az eszel�sséggel határos -, de ezek a 
gondok is részévé váltak szerelmes érzésvilágának, amely gazdagabb, mint valaha is gondolni merészelte volna. 
Van ennek az érzésvilágnak önz� vetülete is, tudta � azt – szándéka szerint át akarja formálni, ki akarja teljesíteni 
Arnie-t, s néhány hete meg is tette ez irányban az els� lépéseket. 

Átvágtak a kocsik között a bérletes parkoló iránt. Fejük fölött egy lökhajtásos US Air gép ereszkedett a leszál-
lópályák felé nagy, lapos hullámokban görgetve mennydörgéses motorlármáját. Arnie éppen mondott valamit, de 
szava belefulladt a gép zajába, Leigh csak az els� egy-két szót értette, valami Hálaadás-napi vacsoráról. Ránézett 
a fiúra, és titkon elgyönyörködött hang nélkül tovább tátogó szájában. 

Ám akkor egyszer csak megállt a szája. Megállt a lába is. Szemét nagyra, ijeszt�en nagyra meresztette. A szája 
keserves grimaszba görbült, keze irgalmatlan-keményen összeszorult, majd széjjelroppantva Leigh keze 
csontocskáit. 

– Arnie..? 
A gépdörgés elhalkult, de Arnie mintha nem is hallotta volna. Még er�sebben szorongatta Leigh kezét. Szája 

immár csukva, s a meglepettség és iszonyat csúf fintorába csavarva. Jaj, istenem, gondolta a lány, ennek szívro-
hama van.. megütötte a guta.. vagy mi. 

– Arnie, mi baj?! – kiáltotta. – Arnie.. aúúúú, ez fáj! 
Egy rettenetes pillanatig úgy érezte, hogy a kéz, amely még az imént is oly gyöngéden becézte az övét, csak-

ugyan szilánkokra hasítja a csontjait. Arnie arcából kiszaladt minden szín, elsápadt, majd palaszürke lett. 
– Christine! – szakadt ki a száján, s azzal faképnél hagyta a lányt. Futtában jól beverte a lábszárát egy Cadillac 

lökhárítójába, meg is tántorodott, de visszanyerte egyensúlyát, és rohant tovább. 
Leigh-nek földerengett végre, hogy a kocsival történhetett valami – a kocsi, a kocsi, örökké az az áldatlan ko-

csi! Kétségbeejt�, elemi erej� harag kerítette hatalmába. Most el�ször gondolt arra, hogy vajon lehet-e szeretni 
egy ilyen embert, hagyja-e, hogy szeressék. 

Mérge, amilyen hirtelen támadt, olyan hamar el is párolgott, mikor � is meglátta Christine-t. 



 

 

Arnie el�renyújtott karral szaladt az autója maradványaihoz, s olyan hirtelen fékezett le, hogy mozdulata két-
ségbeesett védekezésnek t�nt; klasszikus filmszínészpóz; a végzetes gázolást megel�z� pillanat. 

Úgy állt ott egy percig, mintha meg akarná állítani az autót, meg az egész világot. Aztán leeresztette a karját. 
Ádámcsutkája föl-alá szaladgált, mintha le akarna nyelni valamit – nyöszörgést, sóhajt, zokogást -, ám egyszer 
csak elzárult a torka, s nyakán külön-külön kirajzolódott minden izom, ín és ér. Zongorát emel� szállítómunkás 
nyaka ilyen. 

Leigh tétova léptekkel közeledett. Keze most is sajgott (másnapra talán meg is dagad, és használhatatlan lesz), 
de valahogy nem hatolt a tudatáig. Szíve, úgy t�nt, ráhangolódott a fiúéra, átérezte és megosztotta bánatát – vagy 
legalábbis úgy képzelte. Csak jócskán kés�bb eszmélt rá, mennyire kirekesztette Arnie az egészb�l – egyedül 
akart szenvedni, egyedül akart maradni gy�löletében is. 

– Ki tehette, Arnie? – kérdezte, és hangja megcsuklott az együttérz� gyászban. A kocsit nem szerette, ez igaz, 
de hogy így, roncsként kellett látnia, megsejtette, mit jelenthetett Arnie-nak, és már nem tudta gy�lölni – most 
legalábbis így érezte. 

Arnie nem felelt. Christine-t nézte ég� szemmel, lehajtott f�vel. 
A szélvéd�t két helyütt is betörték, az üléseken, mint megannyi strassz, marokszám hevert a biztonsági üveg 

törmeléke. Az els� lökhárítót egyik oldalt lefeszegették, lekókadt egészen az aszfaltig, ahol valami kerek, fekete 
elektromos alkatrész hevert, polip-szer� csápokkal. Hármat a négy oldalablak közül is bezúztak. Oldalt, derékma-
gasságban, lyukakat ütöttek a karosszérián valami hegyes szerszámmal, talán egy gumiszerel� vas hegyes végével. 
A jobb els� ajtó bénán, nyitva lógott, és Leigh látta, hogy a m�szerfal üvege is ki van törve. És szanaszét az ülés-
kárpitból kirángatott afrik és töm�anyag. A sebességmér� t�je ott hevert a sz�nyegen, a vezet�ülés el�tt. 

Arnie lassan körüljárta a kocsiját. Leigh kétszer is megszólította, egyszer sem reagált. Ólomszürke arcán, a já-
romcsontján két hektikás-piros folt virított ki. Fölszedte a fekete polipot, és Leigh rájött, hogy elosztófedél – apja 
egyszer, mikor az autójukat bütykölte, megmutatta. 

Arnie úgy nézte, mint aki egy ritka állattani érdekességet szemlél, aztán elhajította. Sarkuk alatt üvegcserép 
csikorgott. A lány megint szólt hozzá. A fiú most sem felelt, és Leigh, túl azon, hogy iszonyúan sajnálta, �szintén 
aggódni is kezdett érte. Kés�bb megmondta Dennis Guildernek, hogy abban a pillanatban azt sem tartotta lehetet-
lennek, hogy Arnie elvesztette az eszét. 

Arnie félrerúgott egy letört krómozott alkatrészt. Elszánkázott a parkolót határoló ciklonkerítésig, és ott csör-
renve megállt. A hátsó lámpákat is betörték: az aszfalton is strassz hevert, csak ez nem gyémánt volt, hanem ru-
bin. 

– Te, Arnie.. – próbálkozott újból a lány. 
Arnie megtorpant. Benézett a hiányzó bal els� ablakon. És akkor valami iszonytató, dzsungelbéli hang tört fel 

a torkán. A válla fölött Leigh is bekukkantott, és egyszer csak úgy érezte, muszáj nevetni vagy zokogni vagy 
üvölteni vagy elájulni. A m�szerfalon.. els�re nem vette észre; az általános pusztulás közepette nem vette észre, 
mi van a m�szerfalon. Öklendezni kezdett, és közben azt találgatta, ki lehet ennyire aljas, ennyire magából kivet-
k�zött, hogyan vetemedhet ilyenre valaki.. 

– Szarrágók! – kiáltotta Arnie, de nem a saját hangján. Magas, fülsért�, düht�l csikorgó hang volt. 
Leigh elfordult, és vakon megkapaszkodva a szomszéd kocsiban, rókázni kezdett. Szeme el�tt kis fehér foltok 

szálldostak, s röptükben megn�ttek, mint a puffasztott rizs. Eszébe villant a megyei vásár – minden évben emel-
vényre állítanak egy autóroncsot, melléje támasztanak egy ráverökalapácsot, és aki leszurkol huszonöt centet, az 
hármat odamázolhat neki. Tönkrezúzni egy autót: rémes, de hagyján. Hanem ez.. ez már.. 

– Az anyátok kurva szentségit! – üvöltötte Arnie. – Ezt még megkeserülitek, szarrágók! Ezért még számolunk, 
el lesztek még kapva: ha beledöglök is, megfizetek nektek! 

Leigh megint rókázott egyet, és azon kapta magát, hogy egy szörny� pillanatig azt kívánta, bár sose ismerte 
volna meg Arnie Cunninghamet. 
 
 
27) ARNIE ÉS REGINA 

Eljössz velem Az 59-es Buickomon? Mondom, eljössz velem Az 59-es Buickomon? Van benne 
két karburátor, De legjobb a kompresszorom. 

THE MEDALLIONS . 

Aznap este negyed tizenkett�kor ért haza. Ruhája, amelyet a Pittsburghi kiruccanás kedvéért vett föl, olaj– és 
verejtékfoltokkal éktelenkedett. A keze mondhatatlanul mocskos volt; bal keze fején, mint valami billog, sekély 
karcolás virított. Az arca komor volt és vészjósló. Szeme alatt sötét karikák. 

Anyja asztalnál ült, pasziánszot rakott. A fiát várta haza, egyszersmind rettegett a hazaérkeztét�l. Leigh telefo-
non beszámolt ugyanis az eseményekr�l. A lány, akit még Regina is egész helyes teremtésnek tartott (bár talán 
nem egészen a fiához méltónak), kisírt hangon beszélt. 



 

 

Regina, amint lehetett, rémülten véget vetett a beszélgetésnek, és föltárcsázta a Darnell-garázst. Leigh-t�l meg-
tudta ugyanis, hogy Arnie onnan kért mentést. �t, Leigh-t, hiába tiltakozott, taxiba dugta. A telefon kétszer csör-
gött, s akkor beleszólt egy zihálós-csikorgós hang: – Halló, Darnell. 

Regina mukk nélkül letette a kagylót, mert még jókor ráeszmélt, hogy hiba lett volna ott hívni – � meg 
Michael eddig is nagyokat hibázott Arnie autóügyeiben. �gy döntött, megvárja, amíg hazakerül. És majd szemt�l 
szembe mondja meg neki, amit meg kell mondani. 

És most, íme, megmondta: – Arnie, nagyon sajnálom. 
Jobb lenne, ha itt volna Michael is, gondolta. Michael azonban Kansas Cityben van a középkori szabadvállal-

kozásról tartott szimpóziumon. Nem is jön' meg, majd csak vasárnap, hacsak ez a dolog haza nem hozza koráb-
ban. Könnyen lehet, hogy igen, gondolta Regina. Ugyanakkor rájött – nem minden lelkifurdalás nélkül, hogy csak 
most kezdi valódi jelent�sége szerint méltányolni a helyzet súlyosságát. 

− Sajnálod – visszhangozta színtelenül Arnie. 
- Igen.. vagyishogy sajnáljuk.. – Elakadt. Torkára forrasztotta a szót a fiú iszonytatóan élettelen arckifejezése. 

A szeme is teljesen üres volt. Anyja csak némán nézte, és a fejét csóválgatta, szemébe könnyek gy�ltek, orrában 
és torkán érezte is már a könnyek gy�löletes ízét. Nagyon utált sírni. Katolikus család második leánygyereke volt, 
apja szakképzetlen épít�munkás, az anyja elny�tt asszony, s a két lány mellett hét fiútestvér gyarapította a csalá-
dot. Az er�s akaratú lány körömszakadtáig védte elhatározását, hogy egyetemre megy, apja ugyanis meg volt gy�-
z�dve, hogy lányok mást sem tanulnak ott, mint azt, hogy hogyan veszítsék el a szüzességüket és a hitüket. Így 
aztán Reginának jócskán kijutott a fiatalkori keser� könnyekb�l. S ha övéi, az új családja tagjai úgy vélték, sok-
szor fölöslegesen kemény, csak azért vélték úgy, mert nem értették, hogy bizony keményre sül az, aki általment a 
poklok tüzén. És aki megsüttette magát azért, hogy érvényesíthesse az akaratát, az mindig is érvényesíteni akarja. 

− Tudod mit? – mondta fahangon Arnie. 
Regina megrázta a fejét, még mindig szemhéja alatt érezve a forró, éget� könnyeket. 
- Röhögni volna kedvem rajtad, ha nem lennék olyan fáradt, hogy a lábamon is alig bírok megállni. Kár, hogy 

nem voltál ott azokkal a srácokkal, és nem volt nálad is szerel�vas meg kalapács. Mert te nyilván még jobban 
örülsz most, mint azok. 

− Arnie, hogy mondhatsz ilyet? Nem igazság! 
− De igenis az! – bömbölt rá Arnie, és szemében iszonyatos láng lobbant. Regina, életében el�ször, megrémült 

a fiától. – Te voltál az, aki nem t�rte meg a ház el�tt! És �, az apám volt az, aki kitalálta a reptéri parkolót! Mégis, 
ki itten a hibás szerinted? Na? Halljuk! Kicsoda? Gondolod, hogy itt, a kertünkben is ez történt volna? He? 

Lépett egyet az anyja felé, leeresztett keze ökölben, és az asszonynak minden Önuralmára szüksége volt, hogy 
hátra ne h�köljön. 
 

− Arnie, nem tudnánk megbeszélni ezt a dolgot? Mint két értelmes ember? 
- Az egyikük még rá is szart a m�szerfalamra – mondta ridegen Arnie. – Ezt akarod értelmesen megbeszélni, 

mama? 
Regina, aki már azt hitte, megbirkózott könnyeivel, ennek hallatán sírva fakadt. Ilyen ostoba, irracionális, aljas 

cselekedetet! Regina sírt, megsiratta fiát, amiért ilyet kellett látnia. Lehajtotta a fejét, és elsírta riadalmát, fájdal-
mát, félelmét. 

Anyaévei során titkon mindvégig különbnek érezte magát a többi asszonynál, akiknek Arnie-nál valamelyest 
id�sebb gyermekei voltak. Mikor Arnie egyéves volt, a derék szomszédasszonyok gyászosan csóválgatták a fejü-
ket, mondván, hogy várjon csak Regina, amíg ötéves nem lesz a fia: majd akkor kezd�dnek a bajok, akkor mond-
ják majd a nagyszüleik füle hallatára, hogy „szar", akkor kezdenek gyufával játszadozni. Arnold azonban, aki an-
gyali jó gyerek volt egyévesen, ötévesen is angyali jó gyerek maradt. A szomszédasszonyok a szemüket forgatva 
kijelentették, várjon csak, majd ha tízéves lesz; várjon, ha majd tizenöt lesz, akkor lesz majd nemulass, jön a nar-
kó, a rockkoncert, jönnek a mindenre kész lányok, és – ne adj' isten – a szándékos gépkocsirongálások, meg azok 
az izé.. szóval azok a betegségek. 

Regina azonban csak mosolygott magában, mert �náluk terv szerint ment minden, méghozzá úgy, amilyennek 
a tulajdon gyerekkorát szerette volna. Az � fiának, lám, melegszív�, tör�d� szülei vannak, olyanok, akik (az ész-
szer�ség határai között) mindent megadnak, akik örömmel vállalják gyermekük fels�fokú iskoláztatását (föltéve, 
hogy a gyermek megfelel� egyetemet választ), s ezzel mintegy fölteszik a koronát örömteli szül�i m�ködésükre. 
Ha valaki szóvá tette volna, hogy Arnie-nak alig van barátja, és örökké kínozzák az osztálytársai, Regina azzal 
vágott volna vissza, hogy az egyházközségi iskolában, ahová � járt, bizony gyakran megesett, hogy csupa tréfából 
letépték a lányok cérnabugyiját és meg is gyújtották, méghozzá olyan Zippo öngyújtóval, amelyre a megfeszített 
Jézus volt rávésve. Ha pedig szemére vetették, hogy az � nevelési elvei csupán az anyagi célok tekintetében kü-
lönböznek az apja gy�lölt elveit�l, Regina dühbe gurult, és dönt� érvként arra az áldott jó fiára hivatkozott. 

És az az áldott jó fia most ott állt el�tte sápadtan, kimerülten, könyékig olajsárosan, és szemlátomást majd 
szétveti az a pusztító harag, amely a nagyapjának volt sajátja, s�t tessék, még hasonlít is rá! Mintha hirtelen min-
den darabokra hullott volna. 

− Arnie, holnap reggel megbeszéljük, mit lehet tenni -jelentette ki, visszanyelve könnyeit. – Reggel mindent 
eligazítunk. 

− Hát, ha hajlandó vagy jó korán kelni, akkor miért ne – felelt a fia, érdekl�dését veszítve. – Most megyek föl 



 

 

a szobámba, alszom négy órát, aztán indulok a garázsba. 
− Minek? 
Arnie-ból bomlott kacagás szakadt ki, s a konyhai neon alatt karjával olyan mozdulatot tett, mint aki repülni 

akar. – Mit gondolsz, úgy mégis? Dolgozni fogok. Annyi munkám lett, hogy neked arról dunsztod sincs! 
– Nem, hová is gondolsz.. holnap iskola.. én.. én.. megtiltom, Arnie, vedd tudomásul, hogy én.. 
Arnie szemközt fordult, és h�vösen végigmérte anyját. Az megint csak hátrah�költ. Olyan ez, villant át az 

agyán, mint egy örökké ismétl�d� lidércálom. 
- Ott leszek az iskolában, ne félj. Viszek magammal tiszta ruhát, s�t még le is zuhanyozok átöltözés el�tt, ne-

hogy bárkinek is sértse az orrát a m�helyszagom. Aztán, tanítás után, megyek vissza egyenest Darnellhez. Sok 
munkám lesz, rengeteg, de semmi olyan, amit egyedül el ne tudnék végezni.. csak hát, sajnos, rá fog menni a meg-
takarított pénzem nagy része. És mindenestül rámegy, amit Willnél keresek. 

− A leckéd.. a tanulnivalóid.. az el�meneteled! 
– – Hja, igen – mosolyodott el fásult-gépiesen Arnie. – A jegyeimmel bizony nem tudom, mi lesz. Nem is áltat-

lak, mama. Kilencvenhárom százalékos teljesítményr�l ne is álmodj már. No persze, azért megbukni sem fogok. 
Lesz egy olyan csupa C-s bizonyítványom. Talán becsúszik egy-két B osztályzat is. 

– Nem! Neked, fiam, az egyetemre kell gondolnod! 
Arnie az asztalhoz ment. Elég csúnyán el�vette újra a bicegés. Rátenyerelt az asztalra, és megfontoltan anyja 

arcába hajolt. Regina ezt gondolta: Idegen.. idegen lett a tulajdon fiam. Az én hibám volna? Csakugyan? Amiért 
örökké a legjobbat akartam neki? Hát létezhet ez? Uramisten, könyörülj rajtam, add, hogy csak lidérces álom le-
gyen ez az egész, amelyb�l, mivel olyan valószer� volt, könnyáztatta arccal ébredek! 

– Pillanatnyilag – mondta halkan, tekintetét anyja szemébe fúrva -, pillanatnyilag egyedül Christine-nel tör�-
döm, meg Leigh-vel, meg azzal, hogy jó maradjak Will Darnellnél, mert másutt aligha tudnám megjavítani 
Christine-t. Ami pedig az egyetemet illeti: szarok rá, érted? És ha le nem szállsz rólam, fogom magam és kimara-
dok a középiskolából. Remélem, ez már elég ahhoz, hogy befogd végre a szád. 

− Azt nem teheted, Arnold – állta Regina a fia tekintetét. – Te is tudod. Úgy lehet, rászolgáltam a.. a kegyet-
lenségedre.. de ez ellen az önpusztító �rültséged ellen minden eszközömmel harcolni fogok. Szóval többet meg ne 
halljam, hogy ki fogsz maradni az iskolából. 

- Pedig bizony megteszem – felelt Arnie. – E tekintetben sem szeretnélek áltatni. Te csak ne hidd, hogy nem 
teszem meg. Februárban tizennyolc éves leszek, jogom lesz önállóan dönteni, és ha békén nem hagysz, 
bizonyúristen hogy otthagyom az iskolát. Megértetted? 

− Eriggy az ágyba – mondta könnyek között az anyja. – Menj aludni, megszakasztod a szívem. 
− Csak nem? – nevette el magát kísértetiesen Arnie. – Fáj, mi? Gondoltam. 
És azzal lassan kivonult, sántikálva, kissé féloldalasan. Anyja kisvártatva meghallotta odafentr�l a fáradtan le-

rúgott cip�k kop-panását – és ez a hang is iszonytatóan a saját gyerekkorára emlékeztette, mikor ezt gondolta ma-
gában: Az emberev� óriás lefekszik. 

Újabb zokogóroham tört rá. Görcsösen sírva, nehézkesen föltápászkodott, és kilépett a hátsó ajtón a szabadba, 
hogy magára maradva gyászoljon. Összefont karral megölelte magát – sovány vigasz, de a semminél ez is több -, 
és föltekintett a kifliforma holdra, mely megnégyszerez�dött könnyei függönyén át. Minden megváltozott, még-
hozzá forgószélsebességgel. A fia gy�löli, igen, látta az arcán – nem tünékeny szeszély az, nem kamaszos durcás-
kodás. Gy�löli, igen, és hát való-e, méltó-e az ilyen érzés az � egy szem jó fiához? 

Nem méltó. Egyáltalán nem. 
Ott állt az eresz alatt, és sírt, míg ki nem sírta magát, és hüppögéssé nem szelídült a bánata. A hideg belemart 

csupasz bokájába, s áthatolt pongyoláján is. Visszatért s fölment az emeletre. Majd egy teljes percig álldogált té-
tován Arnie ajtaja el�tt, s akkor benyitott. 

Arnie ott aludt a letakart, megvetetlen ágyon, alsónadrágban. Inkább eszméletevesztettnek t�nt, mint alvónak; 
az arca rémségesen öreg volt. A hallból beszüreml� fény gonosz tréfájából úgy tetszett egy t�n� pillanatra, hogy 
ritkul a haja, és álmában elnyílt szája fogatlan. Regina szájára tapasztotta a kezét, de azon át is hallatszott iszo-
nyodó kis sikkantása. Odaszaladt a fiú ágyához. 

Árnyéka, vele mozdulván, lecsúszott az ágyról, és Regina láthatta, Arnie az, s a vénemberbenyomást csak a 
csalóka megvilágítás meg a tulajdon zavara és fáradtsága tette. 

Ránézett a rádiós ébreszt�órára: reggel fél ötre volt állítva. Átsuhant rajta a gondolat, hogy elzárja a csörg�t, 
már nyúlt is érte, ám akkor rájött, hogy nem tudja megtenni. 

Lement a hálószobájába, odaült a telefonasztalhoz, fölvette a kagylót. Egy darabig tanácstalanul tartotta. Ha 
fölcsörgeti Michaelt most, az éjszaka kell�s közepén, még azt hiheti, hogy.. 

Hogy valami rettent� történt? 
Csöndben elnevette magát. Miért, nem az történt? Dehogynem. S történik azóta is. 
Föltárcsázta a Kansas City-beli Ramada Inn számát (ott szállt meg a férje), és alig is gondolt bele, hogy mióta 

– huszonhét éve -odahagyta a zord és mocskos háromszintes szül�i házat Rocksburgban, most el�ször kér segítsé-
get. 
 



 

 

 
28) LEIGH LÁTOGATÁSA 

Remélem, balhét nem okozok, Csak add el nekem a csodabuszod! Nem érdekel, mennyit fizetek, Az-
tán a busszal a csajomhoz vezetek. Kell nekem.. kell nekem.. kell nekem.. (Nem kapod meg..) 

THE WHO 

Egész szépen el tudta mondani szinte az egész históriát; ott ült a vendégszékben, térde illedelmesen Összezár-
va, a bokája keresztbe téve; csinos tarka gyapjúpulóvert és barna kordszoknyát viselt. Szinte csak a legvégén fa-
kadt sírva, és nem találta a zsebkend�jét. Dennis Guilder adott neki papír zsebkend�t az éjjeliszekrényen álló 
csomagból. 

– Nocsak, Leigh, no, no, nem szabad. 
– De m-m-m-ikor olyan bohor-zahasz-tó! Nem randiztunk nem is tudom, mióta.. Az iskolában örökké olyan 

haláli fáradt... és lám, téged sem látogat meg.. 
− Majd eljön, ha szüksége lesz rám – mondta Dennis. 
− Jaj, ti férfiak! Hogy unom ezt a folytonos tökösködést! – sóhajtotta Leigh, s aztán komikusan meglepett arcot 

vágott, amiért ilyet talált mondani. Könnyei Ösvényt mostak a könny� sminkbe. Egymásra néztek, és elnevették 
magukat. De nem volt az igazi nevetés, hamar el is halt. 

− Beszélt-e az öreg Szófosóval? 
− Pardon? 
− A Szófosóval. Lenny Barongg így hívja Mr. Vickerst. Az iskolai pszichológus-tanácsadót. 
− Hja, vagy úgy. Beszélt, azt hiszem. Tegnapel�tt, hétf�n Mr. Vickers magához kérette. De Arnie nem beszél, 

én meg nem merem kérdezni. Nem beszél. Hallgat. Rém, hogy milyen fura lett. 
Dennis bólintott. Jó ideje egyre er�sebben aggódott Arnie-ért, s egyre jobban érezte a tulajdon tehetetlenségét 

– bár Leigh ebb�l nyilván semmit nem vett észre, nyakig lévén a maga bánatában. 

Ami kósza hírek beszivárogtak Dennis betegszobájába, azokból arra kellett következtetnie, hogy barátja az 
ideg-összeroppanás peremén tántorog; Leigh jelentése csak meger�sítette az eddig hallottakat. Soha még úgy nem 
kívánkozott kifelé innen, mint most. Mert mit is tehet innen: fölhívhatja Vickerst, hogy megkérdezze, tud-e segí-
teni. Fölhívhatná Arnie-t is, de az örökké vagy az iskolában van, vagy Darnellnél, és haza csak aludni jár. Az apja, 
mint Leigh mondja, odahagyott valami szimpóziumot, hazarepült, és Arnie vele is jól összeugrott. Leigh elmondta 
Dennisnek, hogy Arnie, bár persze nem mondja, igen közel áll ahhoz, hogy elköltözzön hazulról. 

Dennis a Darnell-garázsban nem akarta hívni Arnie-t. 
− Mit tehetnék?– kérdezte a lány. – Te mit tennél a helyemben? 
− Várnék. Mást aligha tehetsz. 
− De hisz épp az a legnehezebb – mondta a lány olyan halkan, hogy alig lehetett hallani. Öntudatlanul marko-

lászta, gy�rögette a papír zsebkend�t, fehér papírfoszlányokat hullajtva barna szoknyájára. – A szüleim azt akar-
ják, hogy adjam ki az útját. Hogy ejtsem. Attól félnek, hogy.. hogy Repperton meg a cimborái nem elégszenek 
meg ennyivel. 

− Bizonyos vagy benne, hogy Buddy meg a haverjai tették? 
− Bizonyos. Mindenki azt állítja. Mr. Cunningham fölhívta a rend�rséget, pedig Arnie kérte, hogy ne tegye. 

Azt mondta, majd ö kiegyenlíti a számlát a maga módján, és ett�l mind a ketten nagyon megijedtek. Egyébként én 
is megijedtem. A rend�rök begy�jtötték Buddyt meg azt a Potya nev� cimboráját.. Tudod, melyik az? 

− Tudom hát. 
- Meg azt a srácot, aki éjjeli portás a reptéri parkolóban. Galton, úgy hívják.. 
- Sandy. 

- Mert arra gyanakodnak, hogy � is benne volt, vagy legalábbis beengedte a többieket. 
- Egy húron pendül velük, az biztos – mondta Dennis. – De nem annyira degenerált, mint a többi. Hanem, 

Leigh, ha Arnie nem is, valaki más nyilván beszélt veled. 
- Persze. El�ször Mrs. Cunningham, aztán a férje. Azt hiszem, egyik sem sejti, hogy a másik is beszélt velem. 

Mind a ketten nagyon.. 
– .. föl vannak dúlva – próbált segíteni Dennis. 
A lány megrázta a fejét. – Több az annál. Mintha.. mintha valami rablótámadásnak estek volna áldozatul. Az 

asszonyt nem mondhatnám, hogy különösebben sajnálom – neki csak az kell, hogy örökké övé lehessen az utolsó 
szó -, de Mr. Cunningham miatt a szívem hasad meg. Annyira.. annyira.. – Elhallgatott, újra nekiveselkedett. – 
Tegnap délután, mikor tanítás után benéztem hozzájuk, Mrs. Cunningham fölszólított, hogy tegez�djünk, de vala-
hogy nem áll rá a szám.. 

Dennis elvigyorodott. 
− Mért, neked talán sikerült? 
− Hát, igen.. de én régebb óta gyakorlom. 



 

 

Leigh elmosolyodott; ez volt az els� igazi mosolya aznap. 
– Látod, majd talán én is megszokom. Egyszóval mikor bekopogtam, az asszony otthon volt, de a férje még az 

iskolában.. akarom mondani, az egyetemen. 
− Ühüm. 
− Mrs. Cunningham szabadságot vett ki az egész hétre, vagyis ami maradt a hétb�l. Azt mondta, egyszer�en 

nem tud bemenni, még a Hálaadás-ünnep el�tti három napra sem. 
− Milyen színben van? 
− Képzelheted. Meg van rendülve. – Leigh kivett egy új papír zsebkend�t. Gy�rögetni kezdte a csücskét. – Tíz 

évvel mutat többet, mint mikor egy hónapja megismertem. 
- No és Michael? 
- Öregebb lett, de keményebb is – mondta habozva Leigh. – Mintha ett�l valahogy.. valahogy � is a helyére 

zökkent volna. 
Dennis hallgatott. Tizenhárom éve ismerte Michael Cunninghamet, de másnak még, mint helyér�l kizökkent-

nek nem látta. Mindig is Regina diktálta a tempót; Michael örökké a nyomdokvizeiben evickélt, � keverte az ita-
lokat, ha Cunninghamék vendégeket hívtak (többnyire tanszéki embereket). � kezelte a lemezjátszót, és örökké 
melankolikus volt.. de bárhogy meger�ltette is Dennis a fantáziáját, „helyére zökkentnek" nem tudta elképzelni. 

A végs� gy�zelem, mondta egyszer Dennis apja, mikor feleségével az ablaknál állt, és nézték, amint Regina ké-
zen fogva vezeti Arnie-t a ház el�tt parkoló kocsihoz, melynek kormányánál türelmesen várakozott Michael. Az. 
anyakultusz diadala. Fogadok, ennek a szegény ördögnek majd akkor is a kocsiban kell várnia, mikor Arnie eskü-
szik. De Reginától még az is kitelik.. 

Mrs. Guilder összevonta a szemöldökét, és amolyan „nicht vor dem Kind" tekintetet vetett Dennis felé. Dennis 
azóta sem feledte sem anyja gesztusát, sem amit apja mondott. Hétéves fejjel persze nem fogta fel egészen a hely-
zetet, de nagyon is jól értette, mit jelent, ha „szegény ördögnek" titulálnak egy feln�ttet. És azt még hétéves fejjel 
is megsejtette, miért nevezi apja annak Cunningham bácsit. Sajnálta is szegényt... és az érzés kitartott, és tart mai 
nap is. 

- Akkortájt futott be, mikor a felesége épp végére ért az � verziójának – mondta Leigh. – Hívtak, vacsorázzam 
velük (Arnie a Darnell-garázsban vacsorázott), de azt mondtam, csakugyan mennem kell. Mr. Cunningham akkor 
fölajánlotta, hogy hazavisz kocsin, és így esett, hogy az � szemszögéb�l is meghallgathattam a történetet. 

− No és sokban különbözik az álláspontjuk? 
– Nem mondhatnám, mindazonáltal... Például Mr. Cunningham volt az, aki elment a rend�rségre. Arnie nem 

akart menni, Mrs. Cunningham pedig, Regina, mármint, nem tudta rászánni magát. 
Dennis akkor óvatoskodva megkérdezte: – És igaz, hogy Arnie újra ki akarja fódozni azt a kocsit? 
− Igaz – suttogta a lány, s a folytatás hangosan tört ki bel�le: – De még az se minden! Az a nagyobb baj, hogy 

rettent�en összesz�ri a levet azzal a lehetetlen Darnell-lel! Tudom én azt! Tegnap, a harmadik szünetben azt 
mondta, kicseréli az egész elejét a kocsijának, mármint, mire én, hogy na de Arnie, az rém drága móka, mire �, 
hogy csak ne aggódjak, Darnellnél nagy hitele van neki.. 

− Lassabban, hé. 
A lány már újra sírt. – Hogy nagy hitele van, mert � meg egy Jimmy Sykes nev� srác pénteken és szombaton 

valami nagyobb melót végez Willnek. Ezt mondta, igen, és én azt hiszem.. azt hiszem, hogy valami törvénytelen 
dolog lesz az a nagyobb meló! 

– Mit mondott a rend�röknek, mikor kikérdezték Christine-r�l? 
– Hát, elmesélte, hogy.. milyen állapotban találtuk. Van-e gyanúja, hogy ki tehette, kérdezték. Nem gyanak-

szik senkire, mondta Arnie. Igaz-e, kérdezték akkor, hogy verekedésbe keveredett Buddy Reppertonnal, hogy 
Buddy kést rántott, és emiatt kicsapták? Arnie azt felelte, hogy Buddy kiverte a kezéb�l a tízóraiját és rátaposott, 
aztán Mr. Casey kijött a m�helyb�l, és véget vetett a kakaskodásnak. Megkérdezték, nem mondott-e olyasmit 
Buddy, hogy még megfizet ezért. Lehet, hogy mondott effélét, felelte Arnie, de hát mondani sok mindent lehet. 

Dennis hallgatott. A szürke novemberi égboltot nézte az ablakon át, és emésztette a hallottakat. Eléggé baljós-
latúnak ítélte a helyzetet. Ha Leigh híven idézte a rend�rségi kihallgatást, Arnie egyszer sem hazudott, mégis úgy 
tálalta a dolgot, mintha csak közönséges iskolaudvari tili-toli lett volna. 

Ezt látta baljós jelnek Dennis. 
- Neked sincsen fogalmad, milyen munkákat végez Arnie ennek a Darnellnek? – kérdezte Leigh. 
- Nincs – felelte Dennis, pedig volt. Fejében forogni kezdett egy kis magnó, és Dennis az apja hangját hallotta. 

Hall az ember egyet-mást.. lopott kocsik.. cigaretta meg pia.. t�zijáték meg egyéb csempészholmi... Sokáig szeren-
cséje volt, Dennis. 

Leigh arcát nézte: igen sápadt, könnyei szétmázolták a sminkjét. Lám, kapaszkodik Arnie-ba, kitart mellette, 
amennyire csak lehet. Talán most tanulja meg, milyen is az élet érdes része; másként ezt, ezzel a szép arcával és 
alakjával, tíz év múlva sem igen tanulná meg. De hát ett�l sem lesz könnyebb a dolog, még csak igazabb sem föl-
tétlenül. Egyszer csak eszébe ötlött, hogy Arnie arcán a javulás els� jeleit több mint egy hónappal azel�tt észlelte, 
hogy Arnie és Leigh egymásra lelt.. de már az után, hogy Arnie rálelt Christine-re. 



 

 

− Majd én beszélek a fejével – ígérte Dennis. 
- Az jó lesz. – A lány fölállt. – Nézd, Dennis, nem akarom én visszahozni azt, ami elmúlt, ahogy régen volt. 

Soha semmi nem ismétl�dik ugyanúgy. Ámde ma is szeretem Arnie-t, és.. és szeretném, ha ezt megmondanád 
neki. 

– Nos, jó, megmondom. 
Zavarba jöttek, hosszú-hosszú ideig egyikük sem tudott mit mondani. Dennis arra gondolt, ilyenkor lép be a 

Jóbarát, a Harmadik. És lényének egy sunyi, hitvány (és buja) része ezt korántsem ellenezte volna. S�t. Er�sen 
vonzódott még mindig a lányhoz, er�sebben, mint bárki máshoz, már egy jó ideje. Vagy talán soha senki máshoz 
jobban. Arnie csak hozza-vigye Burlingtonba a fölspécizett rekordjárgányokat és roncsderbi-csudákat, tökö-
résszen csak el minél több id�t a kocsijával: �k ketten, Dennis és Leigh legalább egy kicsit jobban összemeleged-
nek. Egymás kölcsönös támaszául, akár. Így megy. Ez ilyen. 

És ekkor, éppen ebben a suta pillanatban az az érzése támadt, hogy most meg is tudná tenni: a lány, Arnie-n 
szerzett tapasztalatai jóvoltából, sebezhet� lett. Megismerte az élet érdes részét, jó. De ilyenfajta tanulmányokat az 
ember csak kényszer�ségb�l végez. Most kéne mondani valamit, a megfelel� szót kéne kimondani, tán csak any-
nyit, hogy Gyere már ide – és Leigh jönne, odaülne az ágy szélére, és tovább beszélgetnének, immár talán kelle-
mesebb témákról, és akkor talán meg is csókolná. Olyan szép ennek a lánynak a szája, olyan telt, olyan érzéki: ez 
a száj arra termett, hogy csókot osszon és csókot kapjon. Egy csók vigaszul. Egy barátságból. Egy pedig a teljes-
ség kedvéért. Dennisnek azt súgta az ösztöne, hogy igen, bizony, meg lehetne kockáztatni. 

Mégsem szólt semmit, ami bevezetésképpen szolgálhatott volna mindehhez, és hallgatott Leigh is. Hiszen ott 
volt, s valószín�leg mindig is ott lesz közöttük Arnie. Arnie meg a hölgye: Ha nem lett volna olyan kísértetiesen 
szörny� ez az egész, Dennis el is neveti magát. 

− Mikor eresztenek ki? – kérdezte a lány. 
− Rá a mit sem sejt� néz�közönségre? – mondta Dennis, és kuncogni kezdett. Percnyi habozás után vele neve-

tett Leigh is. 
− Ühüm, úgy valahogy – mondta, és tovább nevetett. – Jaj, bocs. 
- Hagyd el. Egész életemben nevettek rajtam. Szokva vagyok hozzá. Aszondják, januárig ki se tehetem a 

lábom innen. Úgyhogy lesz majd nagy csodálkozás. Mert az tuti, hogy karácsonyra már otthon leszek. Rém, hogy 
mennyit hajtok a kínzókamrában. 

- Kínzókamra? 
- Fizikoterápia. A hátam már egész jó. A csontjaim szorgalmasan hegedeznek. Néha majd meg�rjít a viszke-

tés. Vödörszám vedelem a csipkeszörpöt. Arroway doktor szerint sötét babona, Puffer edz� viszont esküszik rá, 
és valahányszor meglátogat, ellen�rzi, mennyit ittam. 

- Gyakran jön? 
- Gyakran. És engem is félig-meddig meggy�zött, hogy a csipkebogyó serkenti a csontképz�dést. – Dennis 

hallgatott egy keveset. – Hát, focizni, azt már az életbe se fogok többet. Egy ideig mankóval kell közlekednem, s 
ha szerencsém lesz, áttérhetek a botra. A derék öreg Arroway doktor azzal biztat, hogy egy-két évig még sánti-
kálni fogok. Vagy talán örökké. 

- Jaj de sajnálom – mondta halkan a lány. – Hogy épp egy ilyen aranyos sráccal kell ilyennek történni. De 
megvallom, önz� okom is van a sajnálkozásra. Ha te meg nem sérülsz, aligha történt volna meg ez a rémség 
Arnie-val. 

– Igaz is – forgatta tragikomikusan a szemét Dennis. – Mindenért engem terhel a felel�sség. 
Leigh azonban mosolytalan maradt. – Tudod-e, hogy egy ideje aggódom az épelméj�ségéért? Err�l persze nem 

szóltam sem az én szüleimnek, sem az övéinek. De azt hiszem, hogy az anyja.. hogy � talán.. Nem tudom, mi 
mindent vágott a fejéhez Arnie aznap este, mikor szétverték a kocsiját, de.. de bizonyos, hogy jól leszedték egy-
másról a keresztvizet. 

Dennis bólintott. 
– De hát olyan.. �rült egy história ez az egész! A szülei fölajánlották, hogy vesznek neki Christine helyett egy 

tiptop állapotban lév� használt kocsit, mire �, hogy nem kell. Mr. Cunninghama hazaúton bevallotta nekem, hogy 
akkor egy új autót ígért Arnie-nak.. hogy hát pénzzé tenné bizonyos kötvényeit, amelyek1955 óta vannak már a 
tulajdonában. És Arnie, Arnie persze nemet mondott, sajnálja, ekkora ajándékot nem fogadhat el. Megérti ö ezt, 
felelte Mr. Cunningham, nem muszáj annak ajándéknak lenni, majd apródonként visszafizeti, és ha Arnie-nak az 
kell, hát fölszámítanak még valamennyi kamatot is.. Fö1 tudod te ezt fogni, Dennis? 

- Föl. Nem kell neki akármilyen autó. Neki az az autó kell. Christine. 
- Na de nem kész megszállottság ez? Hogy valaki ilyen eszel�sen ragaszkodjon egy tárgyhoz! Bizisten félek, 

és néha rettent� dolgokat gondolok.. gy�lölködöm.. de nem t�le félek. Nem öt gy�lölöm. Hanem azt az áldatlan.. 
akarom mondani, azt a kibaszott autót. Azt a kurva Christine-t. 

Leigh er�sen belepirult. A szeme összesz�kült. Szája sarka lefelé görbült. Arca hirtelen minden szépségét le-
vetk�zte, immár csak csinosnak sem volt mondható: a könyörtelenül éles fényben csúf lett, egyszersmind döbbe-
netes és leny�göz�. Most értette meg csak Dennis, miért hívják a féltékenységet szörnyetegnek. A zöld szem� 
szörnyeteg. 



 

 

– Megmondjam, miért imádkozom? – mondta Leigh. – Hát csak azért, hogy fogná már valaki ezt az ócska, ki-
baszott Christine-t, és vinné el oda, ahol a roncsokat földolgozzák. – A szeme gonosz fényben égett. – És aztán 
másnap fölszippantaná az a nagy elektromágnes, és odatenné a g�zkalapács alá, és akkor megnyomnák a gombot, 
és Christine-böl nem maradna más, mintegy zsufakocka. Az lenne csak a szép! Azzal aztán vége lenne ennek a 
dilinek, igaz? 

Dennis nem felelt. Percnyi csönd után látni vélte, ahogy a zöld szem� szörnyeteg megfordul, maga alá kapja 
pikkelyes farkát, és kióvakodik a lány szeméb�l. Leigh leejtette a vállát. 

− Azért ez elég kegyetlenül hangzik, nem? – folytatta Leigh. – Mintha azt kívánnám, bár törték volna miszlik-
be azok a vagányok. 

− Nézd csak, én megértelek. 
− Csakugyan? – kapta föl a fejét a lány. 
Dennisnek eszébe jutott, milyen képet vágott Arnie, mikor öklével a m�szerfalat döngette. Eszébe jutott, mi-

lyen mániákus fény költözik a szemébe, valahányszor csak közelébe is kerül a kocsinak. Visszaidézte, hogyan ült 
a kormánynál LeBay garázsában, meg az, hogy neki, Dennisnek milyen látomása támadt akkor. És végül eszébe 
jutott az álma: ahogy az autólámpák fénykévéje lecsap rá, és a túlpörg� kerék asszony módra sikolt. – Igen. Csak-
ugyan – felelte megfontoltan. Egymásra néztek, ott, a kórteremben. 

29) HÁLAADÁS-NAP 

Két-három óránk elszaladt, A magasság már csak öt-nulla-hat, Már túl kevés az üzemanyag, Gyerünk, 
hazáig még kitart. Most már nem kapsz el -Nem, bébi, nem kapsz el -Mert ha túl közel érsz, Elt�nök, 
mint a széééélvész. 

CHUCK BERRY 

A kórházban több turnusban, tizenegyt�l egyig szolgálták föl a Hálaadás-napi ebédet. Dennis negyed egykor 
kapta meg az adagját: három takarékos szelet pulykamell, egy takarékos mer�kanálnyi barna mártás, egy baseball-
labda alakú és méret� instant krumplipüré-golyóbis (csak a vörös öltések hiányzanak róla, gondolta kesernyés 
mosollyal Dennis), kis kupac fagyasztott tök, mely meglehet�sen arrogáns narancssárga színben pompázott, meg 
kis m�anyag tálban egy adag áfonyazselé. Utána, desszertnek, fagylalt. Tálcája sarkában egy kis kék kártyát fede-
zett föl. 

Dennis, aki immár meglehet�s otthonossággal mozgott a kórházban – miután ellátták a seggén az els� fölfek-
véseket, az ember általában már otthonosabb, mintsem szeretné -, megkérdezte a tálcákat összeszed� kórházi al-
kalmazottat, milyen Hálaadás-napi ebédet kaptak a sárga és a piros cédulások. Megtudta, hogy a sárgák csak két 
szelet pulykamellet szósz és krumpli és tök nélkül, desszertnek pedig ízesített zselatint. A vörös cédulásoknak egy 
szelet hús járt, péppé darálva, meg püré. Legtöbbjét úgy kellett etetni. 

Nyomasztó, gondolta Dennis. Bezzeg otthon: anyja négy óra tájban egy nagy, ropogósra sült kappant tesz le az 
ebédl�asztalra, apja feni a szeletel�kést, a húga pedig, izgalomtól kipirulva, vörös bársonyszalaggal a hajában, 
jóféle vörös bort tölt a poharakba. Nem volt nehéz hozzáképzelni a pompás illatokat, meg a nevetést, mikor asz-
talhoz telepednek. 

Nem nehéz elképzelni.. csakhogy nem érdemes. 
Élete legszomorúbb Hálaadás-napja volt. Kora délután, szokásával ellentétben, elszunyókált (ünnep lévén, el-

maradt a fizikoterápia), és nyugtalanító álmot álmodott: ápolón�k járták végig az intenzív osztályt, és pulykamat-
ricákat ragasztottak az infúziós palackokra. 

Délel�tt egy órácskát töltött bent nála az apja, az anyja meg a húga, és Ellie-t most el�ször kapta rajta, hogy 
mehetnékje van. Callisonék ugyanis áthívták �ket egy könny� kis Hálaadás-napi tízóraira, és Lou Callison, a há-
rom Callison fiú közül a tizennégy esztend�s, Ellie véleménye szerint "jó fej". Így aztán nem csoda, hogy unta 
egy kissé begipszelt bátyja társaságát, akinél végül is semmilyen ritkaságszámba men� és tragikus véget jelent� 
csontrákot nem leltek. Béna sem lesz életfogytiglan. Egyszóval Dennis semmilyen moziszenzációval nem 
kecsegtetett. 

Kés�bb, fél egy tájban odacsörögtek neki Callisonéktól, és Dennis gyanította, hogy apja kissé be van állítva – 
tán már a második Bloody Maryt szopogatja, magára vonva ezzel a mama rosszalló pillantásait. Dennis épp akkor 
ért végére kék cédulás, diétás Hálaadás-napi ebédjének (soha még Hálaadás-napi ebédet le nem küzdött tizenöt 
perc alatt), és meggy�z�en játszotta a jó kedély�t, nem akarván elrontani amazok örömét. Ellie is átvette rövid 
id�re a kagylót, sokat kuncogott, érz�dött, hogy föl van dobva. Talán éppen a vele való beszélgetés merítette ki 
Dennist annyira, hogy le kellett d�lnie, és nyomban el is szunnyadt. 

Két óra tájban aludt el – és álmodta nyugtalanító álmát. Szokatlanul csöndes volt aznap a kórház, a személyzet 
java része is házon kívül ünnepelt. Tompán sz�r�dött át a szomszédos szobákból a tévék és zsebrádiók karattyolá-



 

 

sa. Az ápolón�, aki bejött a tálcáért, kedvesen rámosolygott, és azt mondta, reméli, ízlett „a különleges ebéd". De 
mennyire, felelt udvariasan Dennis. Végtére, Hálaadás-napja van az ápolón�nek is. 

Egyszóval elaludt és álmodott, aztán kifakult az álma, és mélyebb álomba szédült, s mikor fölébredt, majdnem 
öt óra volt már, és íme, ott ült Arnie Cunningham, ugyanazon a kemény m�anyag széken, amelyen el�z� nap a 
kedvese. 

Nem nagyon lep�dött meg a láttán; azt hitte, új álom kezd�dik. 
− Szia, Arnie – mondta. – Hogy ityeg a fityeg? 
− Kösz, jól. De te úgy föstesz, mint aki nem ébredt még föl, Dennis. Kérsz egy kokit? Az ébreszt�leg hat, tu-

dod. 
Barna papírzacskó volt az ölében, s ebb�l Dennis álomittas agya arra következtetett: Lám, hát megvan a tízóra-

ija. Mégsem tette egészen tönkre neki ez a Repperton. Föl akart ülni, de belesajdult a háta, így aztán megnyomta a 
gombot, fölvinnyogott a villanymotor, és magát az ágyat döntötte ül� helyzetbe. – Úristen, ez tényleg te vagy. 

– Miért, mit vártál, talán Ghidrah-t, a Háromfej� Szörnyet? – érdekl�dött szeretetre méltóan Arnie. 
– Tudod, aludtam, és hirtelen azt hittem, tovább álmodom. – Dennis a homlokát dörzsölgette. – Hát, hát, bol-

dog Hálaadásnapot, Arnie. 
– Kösz. Neked is. Beléd táplálták a pulykát az összes obligát tartozékával? 
Dennis nevetett. – Adtak valamit, szó se róla; engem azokra a játék ebédekre emlékeztetett, amiket Ellie kapott 

hétéves korában a játék konyhájához. Emlékszel? 
Arnie szájához emelte összetett két tenyerét, és szürcsöl� hangot hallatott. – Naná, hogy emlékszem. Mekko-

rákat malackodtunk! 
- De jó, hogy eljöttél! – mondta Dennis, és kis híján kicsordult a könnye. Talán maga sem fogta f�l-, mennyire 

el volt szontyolodva. Még szilárdabban eltökélte, hogy karácsonyra otthon lesz. Meg is ölné magát, ha a kará-
csonyt is bent kellene töltenie. 

− A szüleid nem voltak benn? 
- Dehogynem – felelt Dennis. – S�t, visszajönnek délután. Talán Ellie nélkül, de apám-anyám mindenképpen. 

Hanem az mégsem ugyanaz. Hisz tudod. 

– Tudom hát. Figyelj, hoztam valamit. Az ügyeletest odalentazzal etettem meg, hogy a fürd�köpenyed – ne-
vetgélt Arnie. 

– Mi a fene! – hökkent meg Dennis, észrevéve, hogy nem is tízórais zacskó, hanem egy nagyobb papírszatyor 
van a barátja ölében. 

– Hát, megtúrtam a fridzsit, miután megettük az ünnepi madarat. A szüleim körbelátogatták az egyetemi kol-
légákat; ez a hagyományos programjuk Hálaadás-nap délutánján. Este nyolcig nem keverednek haza. 

Beszéd közben kirámolt a szatyorból. Dennis elkereked� szemmel nézte. Két cin gyertyatartó, gyertyával. 
Arnie meggyújtotta �ket (gyufásdobozán a Darnell-garázs reklámja), és villanyt oltott. El�került négy szendvics, 
ügyetlenül zsírpapírba göngyölve. 

- Ha jól emlékszem – folytatta Arnie -, te mondogattad mindig, hogy csütörtök este fél tizenkett� tájban bezúz-
ni egy-két pulykás szendvicset, az többet ér az egész Hálaadás-napi ebédnél. Merthogy akkor már oda az ünnepi 
feszültség. 

− �gy is van – mondta Dennis. – Leülni egy szendviccsel a tévé elé. Carson vagy valami más régi film. De 
hát, Arnie, igazán nem kellett volna.. 

– Ne hülyéskedj, hisz majd három hete feléd sem szagoltam. Még jó, hogy aludtál, mikor beléptem, különben 
tuti, hogy lel�ttél volna. Rábökött Dennis két szendvicsére. – A kedvenced, tudtommal. Pulykamell, majonézzel, 
Csoda-kenyéren. 

Dennis csöndben elnevette magát, s nevetett egyre harsányabban. Arnie látta, hogy a háta belesajdult, mégsem 
bírja abbahagyni. A Csoda-kenyér nagy közös titkaik között szerepelt kissrác korukban. Kenyérdolgokban mind-
kett�jük anyja kérlelhetetlen volt. Regina csak diétás kenyeret evett, néha-néha házi rozscipóval enyhítve az egy-
hangúságot. Denny anyja a Római-kenyeret meg a fekete zabkényeret részesítette el�nyben. Arnie és Dennis meg 
persze ette, amit elébe tettek – de titkon mind a kett� a Csoda-kenyérért rajongott, s nem is egyszer összeadták a 
fillérkéiket, és nem édességet, hanem Csoda-kenyeret meg francia mustárt vettek rajta, aztán elbújtak Arnie-ék 
garázsában vagy Dennis fára épített kalyibájában (amelyet vagy kilenc éve irgalmatlanul tönkretett egy szélvihar), 
és falták a mustáros kenyeret, és olvasták a Richie Rich képregényeket. míg el nem fogyott az egész vekni. 

Arnie vele hahotázott, és Dennis számára ezek voltak az ünnep legszebb pillanatai. 

Dennis, miután csaknem tíz napot töltött a közös kórteremben, kiérdemelte a félprivát magánkórtermet. Arnie 
fölállt, becsukta az ajtót, és a szatyorból el�varázsolt egy hatos csomagolású Busch sört. 

– Lám, vannak még csodák – mondta Dennis, és ezen valami okból újra nevetni kellett. 
- És mindig is lesznek – tódította meg Arnie, s az ég� gyertyák között ráköszöntötte sörét a barátjára: – Pro-

szit. 
− Élj soká! – viszonozta Dennis. Ittak. 



 

 

Mikor kivégezték a vastagon megrakott szendvicseket, Arnie a feneketlen szatyorból el�vett két m�anyag do-
bozkát. Lepattintotta a födelüket, és íme, két házi almáspite szépségeskedett benne. 

− Jaj, apafej, nem bírom. Megpukkadok. 
− Egyél! – vezényelt Arnie. 
– De ha mondom! – mondta Dennis; el�vett egy tiszta m�anyag villát, és négy falásra bezúzta a maga részét, 

majd jóíz�t böffentett. Felhörpintette a második sör maradékát, és még egyet böffentett. – Portugáliában ezzel 
bókolnak a szakácsnak – jelentette ki elégedetten. 

− Ha te mondod – vigyorgott Arnie. Fölkelt, meggyújtotta a mennyezeti neoncsövet, elfújta a gyertyákat. Oda-
kinn eleredt az es�, és állhatatosan dobolt az ablakon: látszott, hidegre fordult odakinn. Dennis számára pedig 
mintha a gyertyafénnyel együtt a barátság és a Hálaadás-napi ünnepi hangulat egy része is elszállt volna. 

− Utálni foglak holnap – figyelmeztette Arnie-t. – Biztosan legalább egy órát fogok kint ülni a klón. Pedig ab-
ba marhára belefárad a hátam. 

- Hát arra emlékszel-e, mikor Elaine-re rájött a fingógörcs? – kérdezte Arnie, és újra nevettek. – Addig cuk-
koltuk szegényt, amíg anyád jó alaposan le nem teremtett mindkett�nket. 

- Szaga, az nem volt, de jó öblöseket fingott – mondta vigyorogva Dennis. 
- Ty�, mint az ágyúlövés, akkorákat! – tódította Arnie, és megint nevettek egy kicsit, de bizony szomorú kis 

nevetés volt az. Az id� fájdalmas múlása. A gondolat, hogy Ellie fingógörcse hét éve zajlott le, ugyancsak nyugta-
lanítónak t�nt. A halandóság sóhaját érezték meg: íme, hét esztend� suhant el, jószerint észrevétlenül. 

Elakadt a beszélgetés is, mind a ketten a maguk gondolataival foglalkoztak. 
Dennis törte meg a csöndet: – Itt járt tegnap Leigh. Beszélt Christine-r�l. Hát részvétem, öregem. Igazán disz-

nóság. 
Arnie rátekintett, és borongós, elmélázó arcára egyszer csak olyan vidám és gondtalan mosoly ült ki, hogy 

Dennis nem akart hinni a szemének. 
- Hát igen – mondta. – Ronda munka volt. De az is igaz, hogy túlságosan berágtam rajta. 
− Ki nem rágott volna be? – Dennis, miközben ezt – mondta, azon kapta magát, hogy éberen figyel. Magának 

sem tetszett ez a gyanakvás, de nem tudta elhessegetni. Odalett a meghitt hangulat, pedig perccel is el�bb még ott 
lebegett, bef�tötte és megtöltötte a kórtermet, és most íme, huss, elszállt, efemer természetéhez ill�en. Táncolunk 
most már mindketten, gondolta, eszébe jutván apja kifejezése. Arnie vidám tekintete is áthatolhatatlanná lett, s�t – 
Dennis esküdni mert volna – gyanakvóvá az is. 

− Hát igen. Nehéz perceket okoztam anyámnak, az biztos. És persze Leigh-nek is. Tudod, a megrázkódtatás, 
mikor láttam, hogy az a tenger munkám.. hogy az mind így pocsékba menjen. – Megcsóválta a fejét. – Képzelhe-
ted. 

− Rendbe fogod tudni hozni? 
Arnie azonnal s ezúttal �szintén földerült; Dennis legalábbis �szintének érezte. – De mennyire! Jó részével már 

végeztem is. El se hinnéd, Dennis, ha láttad volna, milyen volt szegénykém ott a parkolóban. Tudod, akkoriban 
még masszívabb autókat gyártottak, mint manapság, amikor az, amit fémnek hiszel, nagyrészt csillogó m�anyag. 
Ez a Chrsitine is, szavamra, olyan szívós, mint egy harckocsi. Talán az üvegezés volt a legrosszabb. És persze az 
abroncsok. Mert azokat persze kiszurkálták. 

− A motorral mit m�veltek? 
- Hozzá se nyúltak – vágta rá Arnie, és ez volt az els� hazugsága. Mert nagyon is hozzányúltak a motorhoz. 

Mikor Leigh-vel aznap délután a reptéren voltak, az elosztófedél ott hevert az aszfalton. Leigh megismerte, és 
beszámolt róla Dennisnek. Ugyan mi mindent követhettek még el a motorházban, töprengett Dennis, Ott van pél-
dául a h�t�. Aki nem átallja szerel�vassal lyuggatni a karosszériát, az bizonyára kísértésbe esik, hogy a h�t�t is 
kilyukassza. No és a gyertyák? A feszültségszabályzó? A karburátor? 

Miért hazudsz nekem, Arnie? 
– Szóval mit csinálsz a kocsival? – kérdezte fennhangon. 
– Költöm rá a nagy pénzeket, mit csinálnék. – Arnie csaknem �szinte nevetéssel kísérte szavait. Dennis el is 

fogadta volna igazinak, ha néhány perccel korábban nem hallja több ízben is Arnie hamisítatlan nevetését. – Új 
abroncsok, új üvegek. Némi karosszériamunka, és olyan lesz, mint az új. 

Mint az új. Csakhogy Leigh elmondta, egy reménytelenül szétcincált roncsot találtak a reptéri parkolóban, 
olyat, amit talán elszállíttatni sem érdemes. 

Miért hazudsz? 
Egy h�vös pillanatig azt latolgatta, eszén van-e Arnie. Persze hogy eszén van, egyáltalán nem kelti �rült ember 

benyomását. Inkább olyan ember benyomását kelti, akinek... titka van. Aki cselez. Aki simlis. És akkor, most el�-
ször, az az �rült gondolata támadt, hogy Arnie talán csak félhazugságokat mond, hihet�vé próbál tenni valamit, 
ami,.. mit is? Valami spontán regenerációt? Kész �rület!.. 

Hát nem ? 
De az, gondolta Dennis, mindazok szemében, akik nem látták, hogy a szélvéd� repedése egyik napról a másik-

ra begyógyult. 
Csak a fénytörés okozza. Akkor ezt gondoltad, és igazad is volt. 



 

 

De a fénytörés nem magyarázza meg azt az ötletszer�, kapkodósnak t�n� módot, ahogy Arnie Christine fölújí-
tását végezte. Nem magyarázza meg a régi és új részek sakktáblaszer� tarkaságát. Nem magyarázza meg azt a kí-
sérteties érzést sem, ami elfogta Dennist, mikor LeBay garázsában ott ült a kormánynál. Vagy vegyük azt, mikor 
úton a Darnell-garázshoz, egy új kereket tettek Christine-re, s a hatás olyan lett, mint mikor egy régi autó képe 
teljesen elfedi egy új autó képét, s a régi képen lyukat vágtak a kerék helyén, és most átlátszik az új kerék. 

Továbbá, Arnie mostani hazugsága is érthetetlen marad.. meg az a gyanakvó, óvatos ábrázata, amellyel azt 
szemléli és méricskéli, bevette-e �, Dennis, a hazugságát. Dennis tehát mosolygott egy széleset: – Nahát, ez pom-
pás! 

Arnie mérlegel� pillantása kitartott még egy másodpercig, aztán � is elvigyorodott, és megvonta a vállát. – 
Azért mázlim van -mondta. – Már úgy értve, hogy mi mindent elkövethettek volna ezek.. egy kis cukor a benzin-
be.. egy kis melasz a karburátorba.. Ostobák, na. Mázlim van, na. 

– Repperton meg az � korlátolt társasága? – vetette föl csöndesen Dennis. 
Megint az a sötét, Arnie lényét�l oly idegen, gyanakvó pillantás, aztán csak egy borús és bosszús ábrázat. Úgy 

t�nt, beszélni akar, de aztán csak sóhajtott egyet. – Egen. Persze. Ki más? 
– Nem is jelentetted. 
− A papám jelentette. 
− Ezt mondta Leigh is. 
– Aha, és még mit? – csattant föl Arnie. 
− Semmit. És én nem faggattam – mondta Dennis, és a kezét nyújtotta. – A te dolgod, Arnie. Békesség. 
- Na ja – mondta kurta kis nevetéssel Arnie, és végigsimított a homlokán. – Azért még nem tettem magam 

egészen túl rajta. A szentségit neki. Talán soha nem is fogom. Képzelj bele, Dennis, megyek a parkolóba Leigh-
vel, jobb kedvünk már nem is lehetne, és akkor mit látok.. 

− Te... És ha kijavítod, nem fogják újra összetörni? 
Arnie arcán halálos eltökéltség ütközött ki. – Nem fogják. -Szürke szeme rideg volt, mint a márciusi jég, és 

Dennis valahogy nagyon nem szeretett volna Buddy Repperton b�rében lenni. 
- Hogy értve? 
- Otthon fogok parkolni. Úgy értve – felelte, és ismét az a széles természetellenes vigyor ragyogta be az arcát. 

– Miért, hogy lehet még érteni? 

– Sehogy – mondta Dennis. A jeges érzés továbbra is ott kísértett. Vékony jeget érzett ezúttal, recsegett-
ropogott a léptei alatt, a vékony kéreg alatt a fekete, halálos, hideg víz. – Csak hát nem is tudom, Arnie. Vala-
hogy nagyon biztosra veszed, hogy Buddy enyiben hagyja. 

– �szintén remélem, hogy ezek után � is egálnak tekinti az ügyet. Mi, ugye, kirúgattuk az iskolából.. – Egy 
frászt! – kiáltott ingerülten Dennis. – Saját magát rúgatta ki! Kést rántott, a francba is! Nem is kés volt az, valósá-
gos handzsár! 

– Én azt próbálom magyarázni, ahogy � láthatja – mondta Arnie, aztán váratlanul elnevette magát, és nyújtotta 
a kezét: – Békesség.  

– Ámen, oké, rendben. – Egyszóval kirúgattuk, pontosabban én rúgattam ki, mire � meg a cimborái kicsinálták 
Christine-t. Le van kvittelve a dolog. Kész, vége. 

– Hát igen. Ha � is így látja. – Szerintem így kell látnia. A zsaruk kikérdezték, Potya Welch-csel és Richie 
Trelawney-val együtt. Rájuk ijesztettek. És Sandy Galtont híján gyónásra bírták. – Arnie szája megvet�en legör-
bült. Ilyen egy kis rohadt anyámasszony katonáját. 

Ez megint annyira idegen volt Arnie-tól, a régi Arnie-tól, hogy Dennis hirtelen fölült, de el is fintorodon 
nyomban, és visszahullott. – Jézusom, ez úgy hangzott, apafej, mintha azt szeretted volna, hogy az élete árán is 
kussoljon! 

– Engem, apafej, már hidegen hagy, mit m�vel és mit nem ez a sok szarrágó -jelentette ki Arnie, és aztán sajá-
tosan nemtör�döm hangon hozzátette: – Most már amúgy sem számít semmi.  

– Arnie-kám, jól vagy? 
Ekkor, egy röpke pillanatra, valami kétségbeesett szomorúság suhant át Arnie arcán. Szomorúságnál is több 

volt az. Zaklatottnak, �zött vadnak látszott. Olyan ember arcát mutatta, gondolta kés�bb Dennis (milyen könny� is 
utólag okosnak lenni!), aki annyira meg van rettenve, annyira szorongatják a dolgai, és annyira belefáradt az örö-
kös küszködésbe, hogy már azt sem igen tudja, mit csinál. 

És akkor ez az arckifejezés is elt�nt, mint az imént az a sötéten gyanakvó. 
– Jól, öreg. Mit mondjak, pompásan. Csak éppen hogy nem te vagy itten az egyetlen, akinek fáj a háta. Em-

lékszel, ugye, mikor megemeltem magam Philly Plainsben? 
Dennis biccentett. 
– Na, akkor ide süss. – Fölállt, és ingét kihúzkodta a nadrágjá ból. Szeme, mint két fekete kút, melynek mé-

lyén �rült tüzek táncolnak. 



 

 

Fölhajtotta derekán az inget. Új f�z� volt, nem olyan ómódi, mint a LeBayé, no és jóval tisztább – csinos, fe-
hér, szemre folytonos, harminc centiméteres, rugalmas szalag. De hát f�z�, az f�z�, gondolta Dennis. Túlságosan 
is LeBayre emlékeztet�. 

– Újra meger�ltettem, mikor Christine-t visszavittük Willhez. Nem is emlékszem, hogy történt; amilyen föl-
dúlt én akkor vol tam... Talán amikor fölcsörl�ztük a trélerre? Nem tudom, na. Eleinte nem sokat tör�dtem vele, 
de egyre rosszabb lett. Na és végül ezt írta föl Mascia doktor... Hé, Dennis, mi lelt? 

Dennis, mikor megszólalt, földöntúli er�feszítéssel tudott csak úrrá lenni a hangján. Arcvonásaira is ráer�lte-
tett valami kellemes érdekl�désfélét... Mindezenközben Arnie szemében ott keringett-lobogott, ott táncolt az a 
kimondhatatlan valami. 

− Túl leszel rajta egykett�re – mondta Dennis. 
- Persze. Remélem is – hajtotta rá ingét a háttámaszra Arnie. – Csak vigyáznom kell, meg ne emeljem magam 

még egyszer. 
Rámosolygott Dennisre. 
– És ha sorozás lesz, megúszom vele a katonaságot. 
Dennis, noha vigyázott,.nehogy jelét adja döbbenetének, kénytelen volt karjait bedugni a takaró alá, mert a 

LeBayt idéz� f�z� láttán csupa libab�r lett. 
Arnie szeme – fekete víz vékony márciusi jégkéreg alatt. Sötét víz, és a mélyén fürgén lobogó tánc – akár egy 

bomladozó vízihulla áramlás rángatta tagjai. 
-Hát akkor – mondta siet�sen Arnie -, nekem most már mennem kell. Te is tudod, nem maradhatok egész este 

ezen a tet� helyen. 
– Lám, a fontos ember. Örökké és mindenütt rá várnak. Kö szönöm, apafej, de igazán. Fölvidítottad ezt a tet� 

napomat. 
Egy bizarr másodpercig úgy t�nt, Arnie sírva fakad. A szeme kútja mélyén abbamaradt a tánc, és csupán a ba-

rátja tükröz�dött benne. És akkor �szintén elmosolyodott. – Ne feledd, Dennis: senkinek nem hiányzol. Senkinek 
a világon. 

– Nyasgem – viszonozta ünnepélyesen Dennis. 
Arnie az ujjával jelezte, hogy tehet neki egy szívességet. 
Miután ilyen szépen megadták a módját a formaságoknak, Arnie akár mehetett is volna. Fölszedte az er�sen 

meglappadt barna szatyrot, melyben már csak a gyertyatartók meg az üres sörösüvegek csörömpöltek. 
S akkor Dennisnek támadt egy ötlete. Megkocogtatta lábán a gipszet. – Adnál egy autogramot, apafej? 

- Hisz már ráírtam a nevem, nem? 
De, csakhogy az már eléggé megfakult. Írd rá újra, oké? Arnie vállat vont. – Ha adsz egy tollat, miért ne. 

Dennis el�kerített egy tollat az éjjeliszekrény fiókjából. Arnie nevetve a gipsz fölé hajolt, amely bonyolult csiga– 
és súlyrendszerrel az ágy fölé volt függesztve, keresett egy kis szabad területet a nevek és mottók dzsungelében, és 
odaírta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mikor elkészült, megpaskolta a gipszet, és a tollat visszaadta Dennisnek. – Oké? 
− Oké, kösz. És aztán csak laza lélektartás, Arnie. 
− Ámen. Boldog Hálaadás-napot. 
− Neked is. 
Arnie távozott. Nem sokkal kés�bb megjöttek Dennis szülei; Ellie, akit kifárasztott a vigasságos nap, korán le-

feküdt. Hazafelé menet aztán arról beszélgetett a két feln�tt, hogy milyen csöndes és visszafogott volt Dennis. 
– Hát igen – mondta Guilder. – Kórházban az ünnepnapok különösen szomorúak. 

Dennis pedig aznap este hosszasan tanulmányozott két aláírást. Arnie valóban szignálta Dennis gipszét, de 
még akkor, amikor teljes gipszben volt mind a két lába. Az els� aláírás a jobb lábára került, amely akkor még ma-
gasra föl volt húzva a csigával, most pedig a bal lábára írta rá Arnie a nevét. 



 

 

Dennis becsöngette a n�vért, és latba vetve minden csáberejét, rávette, hogy eressze lejjebb a bal lábát, mert 
össze akarta hasonlítani a két aláírást. Jobb lábán már elég sokat lefaragtak a gipszb�l, s egy hét vagy tíz nap múl-
va mindenestül le is veszik róla. Arnie aláírása nem fakult ki (ez kivételesen Dennis hazugsága volt), csak kis hí-
ján levágták. 

Mottót Arnie nem írt a jobb lábra, csak a nevét. Némi er�feszítés (és fájdalom) árán Dennis meg a n�vér addig 
man�vereztek, míg egymás mellé került a két aláírás. Dennis akkor olyan száraz, károgó hangon, hogy maga is 
elrémült, megkérdezte a kis n�vért: – Maga szerint egyformák ezek? 

− Nem. Arról már hallottam, hogy csekket hamisítanak, de hogy gipszszignót is? Mi ez, valami tréfa? 
- Az hát – felelte Dennis, és gyomrából valami jéghideg gombóc kúszott föl és ült meg a mellkasában. – Tré-

fa. – Nézte a két aláírást, nézte �ket egymás mellett, és érezte, a jeges hideg szétárad benne, leh�ti a testh�mérsék-
letét, és fölborzolja tarkóján a pihéket: 

 
Alig is hasonlítanak egymásra, 

gondolta. 
Aznap kés� este hideg szél 

kerekedett, eleinte rohamokban támadott, 
kés�bb egyenletessé vált. A hold fényes 

szemmel tekintett alá a fekete égr�l. Az �sz utolsó barna, összezsugorodott falevelei is megváltak fájuktól, s le-
hullottak a csatornába. Mint megannyi zörg� csontot, kergette �ket a szél. 

Libertyville-be beköszöntött a tél. 

30) POTYA WELCH 

Az éj sötét volt és kék az ég, 
Egy h�t�kocsi gurult arra épp. 
Kicsapják az ajtót, 
Valaki sikít, 
Ha hallottad volna, amit láttam itt! 

BO DIDDLEY 

A Hálaadás-nap utáni csütörtök november utolsó napja volt; aznap este Jackson Browne telt ház el�tt játszott a 
Pittsburgh Civic Centerben. Potya Welch is ott volt Richie Trelawney és Nickey Billingham társaságában, de még 
a koncert kezdete el�tt szem el�l tévesztették egymást. Leállt snóblizni, és marha jól ment neki, talán azért, mert a 
közelg� Browne-koncert ilyen hangulatot keltett, vagy inkább azért, mert (a romantikus lelk� Potya ezt hitette el 
magával) � „egy arany pofa", akinek nem lehet ellenállni. Tény, hogy kis híján harmincdollárnyi aprót szedett 
össze, s ahogy valamennyi zsebét teletömte vele, úgy csilingelt, mint egy malacpersely. Koncert után nem volt 
nehéz stopot fogni: negyed kett� után néhány perccel már Libertyviile-ben volt újra. 

Az utolsó szakaszon egy fiatal pasas vette föl, aki Prestonville-fele igyekezett a 63-as úton. Elvitte egészen a 
JFK Drive 376-os felhajtójáig, ahonnan Potya eltalpalt a Vandenberg-benzinkútig, hogy ráköszönjön Buddyra. 
Buddy autótulajdonos, s ez annyit tesz, gondolta, hogy nem kell hazakutyagolnia a messzi Kingsfield Pike-ra. 
Mert a külterületen már rohadt nehéz stopolni, és a Kingsfield Pike az már tényleg az isten háta mögött van. Gya-
logláb haza se érne napkeltéig, nem beszélve a mocsok hidegr�l. És nem beszélve arról, hogy Buddynál talán egy 
kis pia is akad. 

A kemény fagyban negyed mérföldet caplathatott a 376-os betorkolásától, csizmája ritmust kopogott a népte-
len járdán, árnyéka hol n�tt, hol kisebbedett az utcalámpák kísérteties narancs fényében. Egy mérföld volt még 
hátra, amikor meglátott a járda mellett egy gépkocsit. Duplacsöv� kipufogójából kipufogógáz bodorodott el�, s 
állt meg a tökéletes szélcsöndben, hogy aztán lusta rétegekben tovalebegjen. A h�t�rács, melynek krómja visz-
szaverte a narancssárga fényeket, egy idióta vigyorgó száját juttatta Potya eszébe. Fölismerte: kétszín� Plymouth. 
Az utcalámpa er�s fényében elefántcsontfehérnék és alvadtvér-vörösnek t�nt a két szín. Christine volt. 

Megtorpant, és valami ostoba fölindulás – egyel�re még nem félelem – vett er�t rajta. Nem lehet ez Christine, 
olyan nincs, képtelenség: tucatnyi lyukat ütöttek a kis Pinafej� kocsijának a h�t�jébe, egy üveg Texas Drivert 
döntöttek bele a karburátorba, és Buddy nem kevesebb, mint öt font kristálycukrot zúdított a tankba, Potya tölcsért 
formázó két keze között. És ez még csak a kezdet volt. Buddy félelmetes találékonyságról tett tanúbizonyságot: 
ördögi hévvel rombolta a kis Pinafej� autóját: Potya gyönyörködött és irtózott egyszerre. Egy szó mint száz: ez a 
kocsi, ha valaha is beindul még, hat hónapnál el�bb nem kerülhet az utcára. Ez tehát nem Christine. Ez egy másik 
1958-as Fury. 

Csak az a baj, hogy mégis Christine. Potya tudta. Érezte. 
Ott állt a kora hajnali, néptelen járdán, fagycsípte füle kikandikált hosszú haja alól, lehelete fagyos párája ott 

gomolygott az orra el�tt. 



 

 

A gépkocsi, az a gépkocsi, szemközt vele, halkan doromboló motorral. Nem lehetett látni, ki ül a kormánynál, 
ülnek-e benne egyáltalán; pontosan egy lámpa alatt parkolt, és a narancssárga fénygömb úgy tükröz�dött a maku-
látlan szélvéd� üvegben, mint valami vízhatlan lampion, sötét vízbe merítve. 

Potya szép csöndben félni kezdett. 
Megnyalta cserepes ajkát, és körülnézett. Balra ott a hat sáv széles JFK Drive – akár egy száraz folyómeder 

ezen a korai órán. Jobbra fotóüzlet, vörössel keretezett narancssárga bet�k a kirakatüvegen: KODAK. 
Újra a kocsira nézett. Ott állt és dorombolt. 
Kinyitotta a száját, de hang nem jött ki rajta. Újra nekiveselkedett. – Hé, Cunningham – károgta. 
A kocsi, mintha szunyókálna. Bodor kipufogófüst. A motor halk morgással kajálta a nagy oktánszámú ben-

zint. 
– Te vagy az, Cunningham? 
Lépett egyet. Csizmasarka koppant a betonon. Szíve a torkában. �jra körülkémlelt; csak jön már valami autó, 

a JFK Drive még ilyenkor, hajnali egy huszonötkor sem lehet teljesen elhagyatott, nem igaz? De bizony sehol egy 
lélek, csak az utcalámpák részvétlen narancs fénye. Megköszörülte a torkát. 

– Hé, ugye nincs harag? 
Hirtelen fölizzottak Christine ikerfényszórói; a kemény fehér fény szinte odaszögezte Potyát. És akkor a Fury 

nekirugaszkodott, sikoltó hátsó kerekei széles radírnyomot kentek az úttestre. Olyan hirtelen lódult neki, hogy a 
hátulja megsüllyedt, mint az Ugrásra kész kutyáé – vagy n�stény farkasé. Bal oldali kerekei felszöktek a járdára, 
úgy nyargalt Potya felé; jobb kerekek lent, bal kerekek fönt, és az alváz, szikraes�t húzva, hajmereszt�en köszö-
rülte a járda peremét. 

Potya felüvöltött, és félreugrott. Christine lökhárítója így is végigszántott a bal vádliján, és kitépett bel�le egy 
darab húst. Meleg nedvesség csorgott le a bokáján, és folyt bele a csizmájába. Tulajdon vérének a melege döbben-
tette rá, milyen hideg is van. 

Csíp�csontjával csapódott neki a fotóüzlet ajtajának. Ha fél métert téved, betöri a kirakatüveget, és Nikonok és 
Polaroidok roncsa között landol. Hallotta, amint hirtelen felpörög a motor. És megint az a földöntúli, iszonytató 
hang: a betonszegélyt súroló alváz csíkorgása. Potya, sípolva-lihegve, odafordította a fejét. Christine hát-
ramenetben jött, s mikor elhaladt mellette, látta.  

Meglátta. 
Nem ül senki a kormánynál. 
Páni félelem lett úrrá rajta. Fölpattant, és kirohant a JFK úttestjére, a túloldalt vette célba. Ott, a piac, egy 

élelmiszerüzlet és egy ruhatisztító szalon között, keskeny sikátor nyílt. Autó oda nem tud behajtani. Ha odáig el-
jut... 

Nadrágzsebében meg a katonai szabású zeke öt-hat zsebében vadul csörgött az aprópénz. Negyeddollárok, tíz-
centesek, ötcentesek. Cseng� ezüst harangjáték. Térdeit szinte az álláig kapkodta föl. Patkolt mozdonyvezet�-
csizmája csattogott. Az árnyéka kergette. 

Valahol a háta mögött föltúrázott a motor, elcsöndesedett, újra felpörgött, majd egyszer csak elb�dült, és 
Christine, jajongó abroncsokon, derékszögben vágva keresztül a JFK Drive sávjain, üldöz�be vette Potya 
Welchet. Potya fölsikoltott, de nem hallotta a tulajdon sikolyát, mert a kocsi két hátsó kereke most is sivítva gya-
lulta az aszfaltot, és bömbölt a motorja is, mint egy eszeveszett, gyilkos düh�, fölgerjedt némber – és a pokoli 
lárma betöltötte a világot. 

Már nem kergette az árnyéka. Megel�zte, és egyre hosszabb lett. A ruhatisztító szalon üvegében Potya nagy, 
sárga, gonoszkerek szemeket látott. 

Nem is igazán közel. 
Maradt annyi ideje, hogy hirtelen kitérjen balra, de Christine, mintha csak kiolvasta volna ez utolsó, kétség-

beesett gondolatát, vele egy id�ben tért ki, és még egyre gyorsulva, telibe kapta a fiút, kettétörté a gerincét, és ki-
röpítette a csizmájából. Potya jó tíz métert repült, és nekicsapódott a kis üzletház téglafalának, megint csak kevés-
sel hibázva el egy kirakatot. 

Olyan er�vel pattant vissza a fairól (tintafoltszer� vérpacát hagyva rajta), hogy az úttestre került. A véres fal 
fényképét másnap közölte a libertyville-i Keystone. 

Christine hátratolatott, nyerít� fékkel megállt, és már lendült is el�re. Potya az útszélen minden erejét megfe-
szítve megpróbált fölállni. Hasztalan. Egyetlen porcikáját sem tudta mozdítani, de még az érzékei is cserbenhagy-
ták. 

Éles fehér fénykéve csapott le rá. 
– Ne – nyöszörögte törött fogakkal teli szájjal. – Ne... 
A kocsi vadul keresztülgázolt rajta. Szerteguruló aprópénz. Christine el�bb el�re, majd hátramenetben hát-

rafelé görgette a magatehetetlen testet. Aztán csak állt, föl-fóltúrázó, liheg� motorral. 
És megint lecsapott. Megtaposta áldozatát, felszökkent a járdára, visszatolatott, lezökkent az úttestre. 
És el�relódult. 
És vissza. 
És megint el�re. 



 

 

Fényszórói dühödten köpték a fényt. Kipufogója forró kék 
füstöt eregetett. 
Amit az úttesten hagyott, annak már nem volt emberi formája. 
Szétszórt rongycsomó volt csupán. 
Még egyszer és utoljára nekihátrált, vett egy farolós-lendületes U kanyart, félelmetesen gyorsulva megint át-

gázolt a véres rongycsomón, és egyre magasabb hangot daloló motorjának dörejébe burkolózva elnyargalt az 
alvó házak sorfala között. A házak ébredezni kezdtek, itt is, ott is kivilágosodtak az ablakok: a boltjuk fölött lakó 
keresked�k kinéztek, mi ez a lárma, tán csak 

nem valami baleset? 
Christine egyik fényszórója széttört, egy másik, mintha kifolyni készülne üregéb�l, lazán lötyögött, és Potya 

vérét�l maszatosan ontotta fényét. A h�t�rács behorpadt, kísértetiesen �rizve a horpadás méretében és alakjában, 
mint valami halotti maszkot, Potya torzóját. A motorháztet�re fröccsent vér, ahogy a menetszél fokozódott, le-
gyez�szer�en terjedt a szélvéd� felé. A motor öblösen dörgött: szétnyílt az egyik hangtompító dob. 

Odabent, a m�szerfalon, most is visszafelé forgott a mérföldszámláló, mintha ugyan Christine valami módon 
visszafelé siklana az id�ben, s mintha nem csupán a gázolás idejét, de magát a tényét is maga mögött – pontosab-
ban maga el�tt – hagyná. 

A hangtompító volt az els�. 
Egyszer csak elsimult a nyers motordörej, és Christine ismét 
bársonyosan dorombolt. 
A motorházra terült vérlegyez� pedig, dacolva a menetszéllel, el�re, a h�t� felé kezdett szaladni, olyasformán, 

mint mikor visszafelé vetítenek egy filmet. 
A fényszóró szökdécsel� fénykévéje egyszer csak megállapodott, és egy-kétszáz méterrel kés�bb fölfénylett a 

széttört lámpa is. Parányi reccsenéssel – mint mikor egy kisfiú széttöri a pocsolya vékony jegét – a semmib�l újra 
született az izzó és az üveg. 

Aztán néhány tompa pong! pong! pong! a kocsi orra fel�l: horpadó fémlemez hangja, ahhoz hasonló, mikor 
behorpasztunk egy sörösdobozt. Christine h�t�rácsa rúgta ki magát – nincs az a veterán karosszérialakatos-
m�vész, aki takarosabban ki tudta volna kalapálni. 

Christine ráfordult a Hampton Streetre, miel�tt még az álmukból fölriadt polgárok odaértek volna Potya földi 
maradványaihoz. A vér mindenestül elt�nt: elérte a motorház elejét, és semmivé lett. Begyógyultak a karcolások 
is. Mikor szép halkan begördült a garázs elé, melynek kapuján a KÜRTÖLJÖN, HA BE AKAR HAJTANI tábla 
virított, még egy utolsó pang! hallatszott: a bal mells� lökhárító, amelyik Potya lábikrájából kiharapta a húst, szin-
tén kisimult. 

Olyan lett Christine, mint új korában. 
Megállt a széles garázskapu s a sötét, néma épület el�tt. A bal oldali napellenz�höz kis sárga m�anyag doboz 

volt er�sítve. Ezt a játékszert Will Darnell adományozta Arnie-nak, mikor az csempészni kezdte New York ál-
lamba a szeszt meg a cigarettát – ez a kis doboz a budi aranykulcsát jelentette, Darnell-féle változatban. 

A teljes némaságban fölzümmögött az ajtónyitó távvezérl� doboz, és a red�nyös garázsajtó engedelmesen és 
zörögve fölhúzódott, menet közben újabb áramkört kapcsolt be, és fölgyulladt néhány halvány benti lámpa. 

A m�szerfalon hirtelen visszaugrott a világítás húzóskapcsolója, és kialudtak Christine ikerfényszórói. A kocsi 
szép lassan begördült, és az olajszennyes betonon odasurrogott a húszas kocsiálláshoz. Mögötte a garázskapu, 
amelynek automatikája harminc másodpercre volt beállítva, visszaereszkedett. Megszakadt a lámpák-áramköre, a 
nagy hodály sötétségbe borult. 

A gyújtáskapcsolóban a slusszkulcs hirtelen elfordult bal felé. Leállt a motor. A b�rleffenty�, rajta az R. D. L. 
kezd�bet�kkel, egyre csillapodó ingamozgást végzett, aztán megállt. 

Christine ott gubbasztott a sötétben, és egyéb hang nem hallatszott Darnell garázsában, mint a h�l� motor lassú 
pattogása. 

31) MÁSNAP 

'69-es Chevym van, de spéci ám, HIFI sztereó szól mindenütt, A parkolóban � vár ma rám 7-
11-es bolt el�tt... 

BRUCE SPRINGSTEEN 

Arnie Cunningham másnap nem ment iskolába. Azt mondta, úgy érzi, kerülgeti az influenza. Estére viszont 
közölte szüleivel: egész jól érzi magát, elugrik a Darnell-garázsba, és dolgozik egy keveset Christine-en. 

Regina tiltakozott – ki ugyan nem mondta, de úgy gondolta, ritka pocsékul néz ki a fia. Arcb�re immár 
patyolattiszta volt, de úgy látszik, ennek is megadta az árát – halálos sápadtságával és szeme alatt a sötét karikák-
kal. Úgy festett, mint aki nem sokat aludt. Ráadásul még mindig bicegett. Reginának nyomasztó gondolatai tá-
madtak: lehet, hogy valami drogon él Arnie? Lehet, hogy jobban fáj a háta, mint amennyire mutatja, és pirulákat 



 

 

szed, csak hogy dolgozhasson azon az áldatlan kocsiján? Ugyan, ez azért már túlzás. Megszállottja annak a ko-
csinak, az igaz, de annyira azért nem ostoba, hogy ilyet tegyen. 

- De igazán jól vagyok, anya. 
− Hát tudod, nem úgy nézel ki. A vacsorád is otthagytad. 
− Majd bekapok valamit Willnél. 
− Hát a hátad? Ugye, nem emelgetsz súlyos dolgokat? 
- Neem, anya, dehogy. – Arnie hazudott: egész nap pokolian fájt a háta. Ilyen pocsékul nem fájt azóta, hogy 

Philly Plainsben megsérült. (Jaj, csakugyan ott kezd�dött? susogta fejében egy riadt hang, jaj, jaj, csakugyan ? 
Bizonyosan ?) Levette egy id�re a f�z�t, de a háta úgy egyszer�en nem hagyta élni. Negyedóráig sem bírta ki f�z� 
nélkül: visszavette, és minden eddiginél szorosabbra csatolta. Most azonban számottev�en enyhült a fájdalom, s 
Arnie azt is tudta, miért. Mert oda készül. �hozzá. Azért. 

Regina, aggodalmasan, tanácstalanul nézte. Életében talán el�ször nem tudta, mit kellene tennie. Arnie fölött 
immár nincs hatalma. Ennek tudata sokszor iszonytató kétségbeeséssel töltötte el, s a mardosó érzés valami rideg, 
rohadt ürességet hagyott benne. Ilyenkor, ha úrrá lett rajta ez a soha nem tapasztalt, elhengerl� depresszió, nem 
látta értelmét az életének. Milyen dolog az, hogy egy szem fia csak úgy ukmukfukk szerelmes lesz, " méghozzá 
egyszerre egy lányba meg egy autóba? Hát ezért küszködött �, Regina, egész életében? Hogy érezze, mennyire 
gy�löli a fia, valahányszor belenéz abba a szürke szemébe? Ezért? És ha belegondolunk, a lánynak ehhez igazából 
semmi köze. Regina legalábbis mindig az autónál kötött ki. Zaklatott és nyugtalan lett minden éjszakája; közel 
húsz év óta, amikor az a vetélése volt, most el�ször gondolt arra, hogy elmegy Mascia doktorhoz, és megkéri, ad-
jon valamit az örökös feszültsége, depressziója, álmatlansága ellen. Végenincs, álmatlan éjszakáin Arnie-n gon-
dolkozott, sorra vette jóvátehetetlen tévedéseit; arra gondolt, hogy az id� tengelyén bizony föl-fölbillen a hatalom 
egyensúlya, és hogy az ember toalett-tükréb�l egyre gyakrabban az öregség néz vissza, rémesen, mint az 
es�mosta talajból el�bukkanó halott kéz. 

- Ugye, nem maradsz sokáig? – kérdezte, s pontosan tudta, hogy ez a gyönge szül�k utolsó mentsvára; gy�löl-
te is magát érte, mégis ki kellett mondania. 

- Nem hát – felelt a fiú, de anyja a hangsúlyából nem sok meggy�z�dést olvasott ki. 
- Arnie, nem kéne mégis itthon maradnod? Csakugyan betegnek látszol. 
-Ugyan, semmi. Összeszedem magam. Muszáj is: holnap Jamesburgba szállítok alkatrészeket. Willnek. 
– Ilyen betegen aztán nem! Hisz az csaknem százötven mér föld. 
– Ugyan, ne aggódj. – Arcon csókolta. Felszínes ismer�söknek jár ki ilyen odakent, érzés nélküli puszi. 
Keze már a kilincsen volt, mikor megkérdezte az anyja: – Ismerted azt a fiút, akit elgázoltak az éjjel a Kennedy 

Drive-on? Arnie kifejezéstelen arccal fordult vissza: – Mi? – Azt írja az újság, Libertyville-be tartott. 
– Hja, arra a cserbenhagyásos gázolásra gondolsz? 
– Arra. 
– Szecska koromban mintha lettek volna közös óráink. Mintha. De hát nem ismertem igazán, anya. 
– Aha. – Regina megkönnyebbülten biccentett. – Akkor jó. Azt írja az újság, kábítószert mutattak ki a szer-

vezetében. Te, ugye, soha nem narkózol, Arnie? 
Arnie rámosolygott sápadt, feszülten figyel� anyjára. – Soha, anya. 
– És ha a hátad újra fájni kezdene, már úgy értem, hogy igazán fájni kezdene, akkor, ugye, elmégy vele 

Mascia doktorhoz? Ugye, nem veszel semmi szemetet egy ilyen... narkóneppert�l? 
– Soha, anya – mondta újra, és távozott. 

Az éjjel megint havazott. Az újabb enyhülés a hó java részét megolvasztotta, de maradt azért valamennyi, el-
s�sorban az árnyékos részeken: fehér szegélyben a sövények alatt, a fák tövében, a garázs eresze alatt. De hiába a 
fehér keret, a f� sajátosan zöldnek t�nt, mikor Arnie kilépett az alkonyatba, apját pedig, aki az utolsó �szi levele-
ket gereblyézte össze, nyárról itt rekedt, fura 

relikviának látta. 
Üdvözlésképpen intett apjának, és látszott, menne is tovább szó és megállás nélkül. Michael azonban magához 

szólította. Arnie kelletlenül engedelmeskedett. Félt, hogy lekési a buszt. 
Apját is megviselték a Christine körül dúló családi viharok – és persze a többi gond. Még a nyár végén történt, 

hogy megpályázta a Horlickson a megüresedett történelem-tanszékvezet�i állást, és elég nyersen visszautasították. 
Az októberi szokásos általános orvosi vizsgálaton kezd�d� visszérgyulladást állapítottak meg nála. Ez a betegség 
vitte el kis híján Nixont. Visszérgyulladas, az öregek betegsége. És ahogy az �szutó áthajlott lassan a szürke nyu-
gat-pennsylvaniai télbe, Michael Cunningham egyre melankolikusabb küls�t öltött. 

– Üdv, apa. Ide hallgass, sietnem kell, mert a busz... Michael fölnézett az összekapirgált kis kupac halott fale-
vélr�l; 

arcán a lenyugvó nap sugara vérszínben játszott. Arnie akaratlanul hátrah�költ. Igencsak nyúzott volt az apja 
arca. 

– Arnold, hol voltál az éjjel? 
- Micsodaaa...? – hebegte Arnie, majd lassan becsukta a száját. "– Hogy hol? Itthon. Itthon, apa. Hisz tudod. 

- Egész éjjel? 



 

 

- Persze. Tízkor feküdtem le. Tökfáradt voltam. Miért? 
- Mert fölhívott ma a rend�rség. Annak a fiúnak az ügyében, akit elgázoltak az éjjel a JFK Drive-on. 
- Aha. Potya Welch. – Ránézett apjára higgadt, ámde mélyre süppedt és karikás szemével. Ha meglepte, s�t 
megdöbbentette az apja arca, Michael még inkább megrettent a fia arcától – az enyész� fényben mintha egy ko-
ponya üres szemgödreibe tekintett volna. 

− Welchnek hívták, igen. 
- Hát ez érthet�, azt hiszem. Anya, ugye, nem tudja, hogy ez a srác is azok közül való lehet, akik szétverték 
Christine-t? 
- T�lem aztán nem tudja. 

- No, én sem mondtam neki. Jó lenne, ha nem jönne rá – mondta Arnie. 
- Pedig el�bb-utóbb rájön – vélte Michael. – Szinte biztos. Módfölött intelligens n�, ha netán nem vetted volna 
észre. De hogy nem t�lem fogja megtudni, az is biztos. 

Arnie biccentett, aztán örömtelenül elmosolyodott: – Hol voltál az éjjel? Azért, tudod, megható ez a bizalom. 
Michael elvörösödött, de a szemét nem sütötte le. – Ha te is úgyszólván magadon kívül lennél hónapok óta, 

talán megértenéd, miért kellett megkérdeznem. 
− Mi a nyavalyát jelentsen ez? 

- Tudod te azt piszok jól. Most újrakezdjük? Mióta rágjuk már ezt a csontot! Esik szét darabokra az egész életed, 
és akkor ideállsz nekem azzal, hogy mit nyavalygok! 

Arnie elnevette magát. Szívtelenül, üresen, megvet�en. Michael mintha összébb zsugorodott volna. – Anya azt 
kérdezte, nem narkózom-e. Tessék, talán te még ellen�rizni is szeretnéd. – És azzal gyürködni kezdte fölfelé a 
zubbonya ujját. – Parancsolj, nézd meg, vannak-e rajta t�nyomok? 
– Nekem, fiam, kérdeznem se kell, hogy narkózol-e. Egyfajta narkódról tudok, és az b�ven elég. Több az elég-
nél. Az az áldat lan gépkocsid. 
Arnie sarkon fordult, és menni akart. Michael visszafogta. 
– Vedd le rólam a kezed. Michael keze lehanyatlott. – Csak azt akartam, hogy tudjál róla – mondta. – Tudom én, 
hogy senkit meg nem ölnél. El�bb mégy át száraz lábbal a Symonds uszoda nagymedencéjén, mint hogy  gyilko-
sa légy valakinek. Hanem a rend�rség, Arnie, ki fog kérdezni, és akit hirtelen kérd�re fog a rend�r, az, ugye, 
meglep�dik. A meglepettség mármost, neki, a rend�rnek, könnyen b�ntudatos reakciónak t�nhet. 
– Mire ez a fölhajtás? Arra, hogy valami részeg véletlenb�l elkaszálta azt a szarrágó Welchet? 
– Nem err�l van szó. Nem ennyir�l. Kifaggattam egy kicsit ezt a zsarut, ezt a Junkinst, mikor fölhívott. Aki el-
ütötte azt a gyereket, az visszatolatott, és újra átment rajta, és visszatolatott és megint, és megint, és.., 
– Állj! – szólt rá Arnie. Egyszer csak betegnek és rémültnek látszott, és Michaelnek az az érzése támadt, ami 
Dennisnek azon a Hálaadás-napi estén: ebben a fáradt és boldogtalan állapotában közel került a felszínhez az 
igazi Arnie, és talán elérhet�. 
– Hihetetlenül... brutális gázolás – mondta Michael. – Junkins mondja. Azt mondja, egyáltalán nem véletlen bal-
esetnek t�nik. Hanem gyilkosságnak. 
– Még hogy gyilkosság – motyogta döbbenten Arnie. – Hát 
nem, ezt aztán én soha... 
– Micsodaa? – ragadta meg újra Arnie zubbonyát az apja. - 
Mit mondtál? 
Arnie állta a tekintetét. Az arca már újra lárvaszer�, merev. 
– Ezt aztán nem gondoltam volna. Ennyit akartam mondani. Na. 

– Csak azt akartam, hogy tudjad. Ezek indítékra fognak va dászni, és kikérdeznek mindenkit, akinél csak a 
leghalványabb indítékot is gyanítják. Tudják, mi történt a kocsiddal, tudják, hogy ez a Welch gyerek is benne 
lehetett a buliban, illetve, hogy te ezzel gyanúsíthattad. Junkins el�bb-utóbb ki akar majd kérdezni. 

- Nincs rejtegetnivalóm. 
- Persze. Már hogy volna? No, eredj, még eléred a buszt. 
- Ühüm. Mennem kell – mondta Arnie, de csak állt, és nézte az apját. 

Michael azon kapta magát, hogy Arnie kilencedik születésnapja jár az eszében. Elmentek a Philly Plains-i kis 
állatkertbe, vendégl�ben ettek, és végezetül lejátszottak egy parti minigolfot a Basin Drive-i fedett pályán. Az 
épület porig égett 1975-ben. Regina nem mehetett velük: bronchitisszel nyomta otthon az ágyat. Pompásan szóra-
koztak. Michael szemében ez volt a fia legszebb születésnapja: kvíntesszenciája a fia boldog és felh�tlen amerikai 
gyerek voltának. Állatkertben voltak, és más alig is történt, csak épp az, hogy pompásan mulattak – Michael és a 
fia; a fia, aki oly drága volt számára, és aki mindig is drága marad. 

Megnyalta az ajkát, és nekifohászkodott: – Add el, Arnie. Miért ne adnád el? Ha teljesen készen lesz, add el 
gyorsan. Nagy kalap pénzt kapnál érte. Talán... talán háromezret is. 

Megint az az ijedt-fáradt tekintet költözött egy pillanatra a szemébe. Michael legalábbis úgy látta– A nap-
nyugta kesernyés narancssárga vonallá fakult az ég alján, a kis udvar már homályba merült. És akkor a tekintet, 
az a tekintet – ha ott is volt egyáltalán – elt�nt. 



 

 

– Nem. Nem adhatom el, apa – mondta szelíden Arnie, mintha gyerekhez beszélne. – Most már nem tudnám 
megtenni. Túl sokat fektettem bele. Túlontúl sokat. – És azzal sarkon fordult, átvágott a gyepen, és kint a járdán 
elvegyült a többi árnyak között, aztán már csak a cip�kopogása szállt vissza, míg el nem enyészett az is. 

Sokat fektettél bele? Igen? Tulajdonképpen mit is, Arnie? Mit fektettél bele? 
Michael lenézett a levélkupacra, körülnézett a kertjében. A sövény alatt meg a garázsfal tövében hidegen 

csillogott a hó az alkonyatban, fakón és megátalkodottan várva az utánpótlást. A telet. 
 

32) REGINA ÉS MICHAEL 

Ez ám a finom, a 409, 
Négy sebesség, nyolc henger, Positraction 409. 

THE BEACH BOYS 

Regina fáradt volt – mostanában mintha fáradékonyabb lett volna -, így aztán kilenc körül feküdtek le, még 
jócskán Arnie hazaérkezte el�tt. Szeretkeztek egyet, kötelességszer�en és örömtelenül (újabban sokat szeretkez-
tek, s szinte mindig kötelességszer�en és örömtelenül; Michaelnak az a kényelmetlen érzése támadt, hogy felesége 
altatónak használja a péniszét), és utána,' mikor elnyúltak a családi ágyban, Michael csak úgy odavet�leg megkér-
dezte: – Hogy aludtál a múlt éjjel? 

– Nem rosszul – felelt könnyedén Regina, de Michael tudta, hogy hazudik. Nos, legyen. 
− Tizenegy óra tájban jöttem föl, ami engem illet – mondta Michael, �rizve a tónus közönyösségét, pedig er�-

sen nyugtalankodott -, és Arnie, mondhatom, elég zaklatottan aludt. – Igazság szerint Michael megsejtett valamit 
az alvó fiú arcán: valamit, amit abban az átkozott sötétségben nem láthatott tisztán. Talán semmi az egész, sem-
miség: csakhogy az élmény lángoló neonbet�kkel virított a tudatában, s nem akarózott fakulnia. B�ntudatosnak és 
retteg�nek látta a fiát? Vagy csak az árnyékok tették volna? Amíg erre választ nem kapok, gondolta Michael, 
ugyancsak nehezen fogok elaludni – ha el tudok aludni valamikor is. 

− Fölkeltem egy óra körül – mondta Regina, és sietve hozzátette: – Ki kellett mennem, ugye. No és közben be-
néztem hozzá. -Kissé er�ltetetten fölkacagott. – Hja, a régi beidegzések, igaz? 

− Hja – hagyta rá Michael. 
- Szóval akkor mélyen aludt. Bár rá tudnám venni, hogy pizsamában aludjon, mikor ilyen hideg van. 
- Alsónem�ben aludt? 
- Abban. 

Michael visszahanyatlott. Mondhatatlanul megkönnyebbült, egyszersmind el is röstellte magát. Mindazonál-
tal... meg kellett tudnia, nem? Mert azt persze könny� mondani Arnie-nak, hogy el�bb fog vízen járni, mint meg-
gyilkolni bárkit is; de az ész, ez a perverz majom, ez annyi mindent ki tud gondolni, s mintha perverz örömét lelné 
éppen a legvadabb gondolatokban. Talán, gondolta Michael, s kezét összekulcsolva a tarkóján, a sötét mennyeze-
tet nézte, talántán épp ez az élet eredend� gyötrelme: képzeletünkben az asszony nevetve hentereg a legjobb bará-
tunkkal, a legjobb barátunk a vesztünket tervezgeti, s persze orvul, egyszülött fiunk pedig autóval szándékos em-
berölést követ el. 

Még így szégyenkezni is jobb, mint a majom gonosz locsogását hallgatni. 
Arnie tehát itthon aludt egy órakor. Regina az id�t illet�en nemigen tévedhetett: éjjeliszekrényén ott állt a digi-

tális rádiós óra, és nagy, kék számokkal mutatja, mennyi az id�. A fiú igenis itthon volt éjjel egykor, és Welchet 
innen három mérföldre, fél kett� el�tt néhány perccel ölték meg. Olyan nincs, hogy Arnie ennyi id� alatt felöltöz-
zön, kiosonjon a házból (Regina, aki nyilván ébren feküdt, bizonyosan fölneszelt volna), eljusson a Darnell-
garázsba, és Christine-nél elhajtson oda, ahol Welch sorsa beteljesedett. Fizikai lehetetlenség. 

Nem mintha valaha is gyanakodott volna a fiára, persze. 
A perverz majom megnyugodott. Michael a jobb oldalára fordult, elaludt, és azt álmodta, hogy kilencesztend�s 

fiával minigolfot játszik egy végtelen pályán, ahol szélzsákok lobognak, és parányi vizesárkok sorakoznak, és azt 
álmodta, hogy egyedül vannak, csak �k ketten az egész világon, mert fiának az anyja meghalt gyermekágyban – 
jaj de szomorú; mindenki emlékszik, milyen vigasztalhatatlan volt Michael -, ámde tény, hogy mikor hazamen-
nek, � meg a fia, csak az övék lesz a ház, és a spagettit egyenest a lábosból fogják falni, mint két lompos aggle-
gény, és aztán, ha elmosogattak, ott fognak ülni az újságpapirossal letakart konyhaasztalnál, és autómodelleket 
ragasztgatnak, ártalmatlan m�anyag motorral. 

Michael Cunningham mosolygott álmában, Regina, mellette, bezzeg nem mosolygott. Álmatlanul feküdt, és az 
ajtó nyikordulását várta, amib�l megtudhatja, hogy fia megtért az ellenséges kinti világból. 

Majd ha meghallja nyílni és csukódni az ajtót... meg Arnie lépteit a lépcs�n... majd akkor � is elalszik. Talán. 

33) JUNKINS 

Inkább lassíts és szállj át 



 

 

hozzám, bébi... Mit mondasz? 
Hogy az én dolgommal tör�djek? De bébi, az én dolgom te vagy Az én jóóó dolgom, És szeretem, ha 

jó dolgom van! Milyen kocsit vezetek? 48-as Cadillac Viharmadár szárnyai, Bébi, ez már valami, Hajts 
rá, Josephine, hajts rá... 

ELLAS MCDANIEL 

Junkins aznap este háromnegyed kilenckor megjelent a Darnell-garázsban. Arnie éppen fájrontot csinált. Új 
antennát tett a régi helyébe, amelyet letört a Repperton-banda, és jó tizenöt perce már csak ült a kocsijában, és 
hallgatta a WDIL péntek esti könny�zenei m�sorát. 

Voltaképp csak végig akart futni a rádióskálán, hogy ellen�rizze, jó-e az antennacsatlakozás, nem recseg-e a 
készülék. De mikor belebotlott a WDIL er�s szignáljába, leragadt, és csak ült és bámult kifelé a szélvéd�n, ködös-
ábrándos szürke szemmel, a zenét hallgatva; Bobby Fuller az „I Fought the Law"-t énekelte, Frankie Lymon and 
the Teenagers a „Why Do Fools Fall in Love?"-ot, Eddie Cochran a „C'mon, Everybody"-t, Buddy Holly pedig a 
„Rave On"-t. A WDIL péntek esti m�sorát nem szaggatják szét reklámmal, és – hálistennek – lemezlovasa sincsen. 
Csak a zene. A számok, egymás után, amelyek a listákról rég lekerültek, de amelyeket a szívekb�l még sokáig 
nem fognak tudni kitörölni. Rendszeres id�közönként egy h�vös n�i hang bemondta, amit Arnie úgyis tudott – 
hogy a WDIL-Pittsburgh-öt, a Kék Antilop rádiót hallgatja. 

Álmodozva ült a volánnál, a kontroli-lámpák vörösen izzottak a m�szerfalon. Ujjaival könnyeden dobolta a 
ritmust. Az antenna jól szuperál. Mondhatni, pompás. Jó munkát végeztem, gondolta. Igaza van Willnek, csak-
ugyan ügyes a kezem. Lám, maga Christine a bizonyíték. Szabályszer� roncs volt, mikor ott ált még LeBay háza 
el�tt; szabályszer� roncsként hagyták ott a huligánok a reptéri parkolóban. Ám �, Arnie, íme... 

�rjöngj csak... tombolj bárhogyan... Csak mondd... csak mondd, hogy nem vagyok magam... 

Az ám, mit is csinált? 
Kicserélte az antennát. No igen. És valóban: kikalapált egy-két horpadást. Arra emlékszik, igen. De üveget biz-

tos, hogy nem hozatott (és mind új), üléshuzatot sem (és az is mind új), ami pedig a motorházat illeti, oda csak 
egyszer kukkantott alá, és iszonyod va csapta vissza a tet�t, elszörnyedve a pusztítástól, amit Chris tine motorjá-
ban is véghezvittek. 

Most pedig, íme, új a h�t�, a motorblokk tiszta és fényes, és a motor egészségesen dorombol. 
Hanem álmai, azok aztán voltak. 
LeBayr�l álmodott, amint ott ül Christine volánjánál, egyenruhájában, kékesszürke temet�i agyagtól masza-

tosan. A húsa és a b�re máltott-foszlott, itt-ott kiütközött és fehéren villogott a csont. Szemürege mély volt, üres 
és sötét (ámde valami, valami mégiscsak csillogott a legmélyén). És egyszer csak föllángoltak Christine fény-
szórói, és odaszögeztek valamit vagy valakit, mint gombost� a bogarat. Egy ismer�s valakit. 

Ki az, Potya Welch?  
Meglehet. De mikor Christine jajongó abroncsain el�reszökkent, Arnie-nek úgy t�nt, hogy a rémülten mene-

kül� alak hátratekinget� arcán egyszer Repperton, másszor Sandy Galton, megint másszor Will Darnell 
holdvilágkövér vonásai ülnek. 

Nos, akárki volt is az, félreszökkent, de LeBay hátramenetbe kapcsolt fekete, rothadó ujjú kezével – egyik uj-
ján ott fityegett a jegygy�r�, miként egy száraz ágra rádobott karika -, és akkor újra egyesbe tette, miközben a 
figura fejvesztetten rohant át az úttesten. Mikor Christine utánavetette magát, visszafordult, és a rémült ábrázaton 
Arnie anyja vonásaira ismert... Dennis Guilder arcát... Leigh arcát látta... lobogó-sz�ke hajkorona, a rémülett�l 
óriásira nyílt szempár... és végül a saját arcát, amint néma szája ezt a szót formálja: Nem! Nem! Nem! 

És túlharsogva mindent, az öblös motordörgést is (bizonyos, hogy odalent gallyra ment valami), ott károgott 
LeBay rothadó, diadalmas hangja, a korhadt gégéb�l el�tör�, a sötétzöld penészszel lepett, meg-megfolyó ajkak 
között kisurranó: 

Nesze neked, szarrágó! Nesze és nesze, most aztán megkapod! 
És akkor a súlyos, tompa puffanás: Christine lökhárítója eleven testet ért, egy szemüveg szikrát szórva fölrepül 

a magas éjszakai égboltra – és Arnie a szobájában ébredt, rémült gombócba gubbaszkodva, görcsösen ölelve pár-
náját. Éjjeli negyed kett�. Els� érzése a pokoli megkönnyebbülés volt, hogy él. Él, és LeBay halott, és Christine 
biztonságban van. Csak ez a három dolog számít az egész világon. 

De jaj, Arnie, hogyan sérült meg a hátad? 
Bels� hang, gyalázatos, sért�, rosszakaró – s a kérdésre, amelyet firtat, Arnie nem mer választ adni. 
Philly Plainsben er�ltettem meg, mindenkinek ezt mondta. Az egyik versenykocsi le akart gurulni a trélerr�l, 

és én visszatartottam. Oda se gondoltam, csak visszafogtam. Na és akkor. Meger�ltettem magam. Ezt mesélte f�-
nek-fának. És igaz is, hogy egy kocsi megindult; igaz, hogy � tartotta vissza, de a hátát nem akkor sértette meg. 
Nem bizony. 

Aznap este, mikor � meg Leigh a meggyalázott Christine-t ott találta négy lapos gumiján a parkolóban... aznap 
este, egyedül maradván a Darnell-garázsban... mikor Will irodájában ráhangolta az asztali rádiót a WDIL nosztal-
giaadására... Will, ugyebár, megbízott benne. Végtére Arnie csempészi át az államhatáron a cigarettaszállítmánya-



 

 

it, viszi a t�zijátékholmikat egészen Burlingtonig, és immár két ízben is valami barna papírba csavart lapos cso-
magot bíztak rá, hogy vigye el Wheelingbe, ahol fiatal srác várta egy öreg Dodge Challengerben, és egy hasonló, 
csak valamelyest nagyobb barna csomagot adott érte cserébe. Arnie azt gondolta, talán kokaint cserélt pénzre, de 
nem volt biztos benne. 

Ezekre az utakra megkapta Will saját kocsiját, egy 1966-os, éjfekete Imperialt. A motorja olyan halk, hogy 
szinte csak suttog, és a csomagtartója dupla fenek�. Ha az ember nem lépi túl a sebességkorlátozást, baj nem le-
het. Egyébként is, miért lenne? F�, hogy immár saját kulcsa van a garázshoz. Bejárhat olyankor is, mikor senki 
sincs bent. Mint például azon az estén is. Bekapcsolta a WDIL m�sorát... és... és-és... 

Valahogy megsértette a hátát. 
De hát hogy is? 
Különös kifejezés tolult válaszként az ajkára, valahonnan a tudatküszöb alól: Fura kis mal�r volt, végtére. 
Akarja-e tudni úgy istenigazából, hogy mi is történt? Akarja a fene. S�t id�nként úgy érzi, a kocsi se kell neki. 

Úgy érzi néha, legjobb lenne, ha... nos, ha eladná a bontónak. No persze nem teszi meg soha, nem is bírná. Csak 
hát ugye, olykor (például annak a tegnapi lidércálomnak a verejtékes utórezgéseiben) úgy érzi, meg kéne szaba-
dulni t�le, és akkor... akkor talán... boldogabb lenne. 

A rádió hirtelen nagyot reccsent. 
– Nyugalom – suttogta Arnie, és lassan, érzéssel végigsimított a m�szerfalon. Élvezte az érintését. Ez a kocsi, 

nem vitás, meg ijeszti néha. És az apjának talán igaza is van: jócskán megváltoz tatta az életét. No de hogy bon-
tóba adja, az lehetetlen. Annál már az öngyilkosságot is könnyebben el tudta volna képzelni. 

Kitisztult a rádió hangja. A Marvellettes a „Please Mr. Post-man"-t énekelte. 
És akkor egy hang, egészen közel a füléhez: – Arnold Cunningham? 
Arnie nagyot ugrott, és kikapcsolta a rádiót. Hátrafordult. Alacsony, ösztövér férfi könyökölt be Christine ab-

lakán. A szeme barna volt, az arca piros – bizonyára a kinti friss-csíp�s leveg�t�l. 
– Igen? 
– Örvendek. Rudolph Junkins. Rend�rnyomozó – nyújtotta be kezét az ablakon. 
Arnie csak nézte egy pillanatig. Lám, igazat beszélt az apja. 
Fölvillantotta leglebilincsel�bb mosolyát, megrázta a nyomozó kezét, és így szólt: – Ne l�jön, biztos úr, eldo-

bom a pisztolyom! 
Junkins viszonozta a vigyort, de Arnie észrevette, hogy a szeme nem mosolyog. Gyors, vizslató és Arnie-nak 

fölöttébb nem tetsz� pillantásokkal az autót méregeti. 
– Lám csak – mondta a zsaru -, a helybéli kollégák úgy tájé koztattak, hogy ezt a maga szekerét alaposan meg-

dolgozták a haverjai. És ni, semmi nyomát nem látom. 
Arnie vállat vont és kiszállt. A péntek esték békések a garázsban; Will ilyenkor ritkán mutatkozik, ma sem jön 

be. Ferdén szemközt, a tízes kocsiállásban egy Gabbs nev� fickó szerelt új hangtompító dobot az öreg Valiantje 
alá, és a hodály távolabbi szögletében egy préslégszerszám berregett föl szabályos id�közönként: valaki a téli gu-
miját szerelte föl a kocsijára. Rajtuk kívül csak Arnie és a rend�r tartózkodott a garázsban. 

- Nem volt az közel sem annyira pocsék, mint amilyennek látszott – mondta Arnie. Arra gondolt, hogy ez a 
mosolygó, keszeg kis ember biztosan nagyon okos. És mintha e gondolatból következnék, kezét könnyedén rátette 
Christine tetejére, és azonnal jobban érezte magát. Megbirkózik � ezzel az emberrel, legyen akármilyen okos meg 
dörzsölt is. Végtére, mit�l is félne? – Kényesebb szerkezeti elem nem károsult. 

- Valóban? Nekem azt mesélték, hogy valami hegyes szerszámmal átlyuggatták a karosszériát – mondta 
Junkins, és közel hajolva vizsgálgatta Christine hátsó sárvéd�jét. – Vakuljak meg, ha nyomát látom bármi toldás-
foldásnak. Maga, Arnie, biztosan valami karosszérialakatos-tehetség. Amennyit az én feleségem koccan, talán jól 
tenném, ha fölfogadnám magát átalánydíjas szerel�nek a kocsinkhoz. – Lefegyverz�en mosolygott, de a szeme 
éberen járt föl és alá a kocsin. Id�nként Arnie-ra ugrott a tekintete, de meg nem állapodott rajta. Arnie egyre ké-
nyelmetlenebbül érezte magát. 

- Hát, lehet, hogy jó vagyok, de csodákat nem tudok tenni – mondta Arnie. – Ha közelebbr�l megnézi, itt-ott 
látszik azért a gányolás. Itt ni, például – mutatott egy parányi horpadásra a csomagtartófed�n. – Meg itt. Meg az-
tán szerencsém is volt: Rugglesban kaptam egy csomó eredeti karosszériaelemet. Ezen az oldalon komplett ajtót 
cseréltem, tetszik látni? A színe nem egészen ugyanaz. – Megkocogtatta öklével az ajtót. 

– Nem én. Nem látom. Talán ha a mikroszkóppal nézném... 
– mondta Junkins. – De így, szabad szemmel én bizony tökéletes nek látom, Arnie. 
És � is megkoccintotta az ajtót. Arnie a szemöldökét ráncolta. 
− Fann-tasz-tikus, hogy milyen munkát végzett – sétálta körül Junkins lassan, figyelmesen a kocsit. – Fantasz-

tikus, mit mondjak. Csak gratulálni tudok. 
− Köszönöm. – Arnie ridegen nézte Junkinst, aki az álmélkodás leple alatt gyanús horpadásokra, lepattogzott 

festékre, netán vércsöppekre, hajcsomókra vadászott éles-barna szemével. Potya Welch nyomait kereste. Arnie-
nak hirtelen megvilágosodott, hogy ez a szarrágó csakis ebben sántikálhat. – Mondja csak, Junkins nyomozó úr, 
miben lehetek szolgálatjára? 

Junkins nevetett. – Hogy maga milyen szertartásos, Arnie! Hagyja el, hívjon csak Rudynak, jó? 



 

 

- Jó – mosolyogta Arnie. – Egyszóval mit kíván, Rudy? 
− Hát, tudja, ez azért fura – mondta Junkins, és leguggolva, szemügyre vette Christine bal oldali ikerfényszóró-

ját. Az egyiket futólag meg is tapintotta, és mutatóujját végigfuttatta a lámpa félköríves fémkeretén. Télikabátja 
csücske ezenközben végigsöpört az olajszennyes padlón. Fölegyenesedett. – Ha ilyenfajta bejelentést kapunk, már 
ugye arra gondolok, ahogy a maga kocsiját tönkrezúzták... 

- Hol volt az a tönkrezúzástól! – tiltakozott élénken Arnie. Megint kötéltáncosnak érezte magát; bátorításul 
végigsimított Christine-en. A kocsi masszívsága, valóságos volta meg is nyugtatta. – Megpróbálták, nem mon-
dom, hogy nem, de elég ügyetlenek voltak. Még ahhoz is ügyetlenek ezek. 

Jó. Lehet, hogy nem a legszerencsésebb szót használtam. – Junkins elnevette magát. – Egyszóval mit gondol, 
mit mondtam, amikor tudomásomra jutott a dolog? Azt mondtam: hol vannak a fotók? Biztosan elkallódtak, gon-
doltam. Fölhívtam tehát a libertyville-i kapitányságot, és tessék, azt mondták, fotók pedig nincsenek. 

- Bizony nincsenek – felelt Arnie. – Egy ilyen magamkorú srác csak felel�sségi biztosítást köthet, amint ön is 
tudja. S�t azt is csak röhejesen kedvez�tlen feltételekkel. Ha lenne cascóm, orrba-szájba fényképeztem volna a 
kocsit, gondolhatja. Cascóm azonban nem lévén, mi a csudának fotóznék? Nem igaz? Hogy beragasszam az em-
lékkönyvembe? 

- Ühüm, igaz – dünnyögte Junkins, és látszólag gondtalanul hátulról is körülténferegte az autót, törött üveget, 
karcolást, b�njelet keresve. – Hanem, tudja, furcsállottam én egyebet is. Azt, hogy maga miért is nem tett följelen-
tést. – Sötét, kérd� tekintetét most ráemelte Arnie-ra, szúrósan nézte, aztán megeresztett egy értetlenked� m�mo-
solyt. – Még csak följelentést se tett! Hmm. Ezt gondoltam: azannya! Ki jelentette végül is? Az apja. – Junkins a 
fejét csóválgatta. – Hát ez az, amit nem értek, meg is mondom a szemébe, Arnie. Adva van, ugye, egy srác, aki 
itten tömérdek munkával felújít, nem is felújít: restaurál! egy öreg kocsit, de úgy, hogy az most már megér talán 
két... mit két, ötezer dollárt is, és akkor a többi srác jól tönkrevágja neki... 

− Ide hallgasson, megmondtam, hogy... 
Rudy Junkins lefegyverz� mosollyal föltartotta a kezét. Arnie már-már azt hitte, azt fogja mondani, amit 

Dennis, ha megforrósodik a leveg�: „Békesség." 
− Pardon. Kárt tesz benne. 
− �gy, úgy – mondta Arnie. 
− Elég az hozzá, hogy miként a barátn�je elmondta, Arnie, az elkövet�k egyike, hm... odacsinált a m�szerfalra. 

Azt hinné az ember, ett�l aztán már tényleg piszkosul begorombul a tulajdonos. Meg mertem volna rá esküdni, 
hogy dühében meg sem áll a rend�r�rsig. 

Mosoly immár semmi; Junkins komoran, s�t szigorúan fúrta tekintetét Arnie szemébe. Arnie h�vös-szürke 
szeme állta a próbát. 

– A szart, azt le lehet törölni – szólalt meg végül. – Hanem mondok én magának valamit, Mr. ...Rudy, ugye? 
Mondjak? 

– Mondjon, fiam. 
– Másfél éves koromban történt, hogy megkaparintottam egy villát, és jól összekaristoltam egy antik szekre-

tert, amire anyám vagy öt évig kuporgatta a pénzt. No és hát képzelheti, milyen csúffá tettem szegény bútort. Én 
persze semmire nem emlékszem, anyámtól tudom, hogy csak ült és a lelkét is majd kib�gte. – Arnie arcán hal-
vány mosoly suhant át. – Egészen mostanáig el nem tudtam ilyet képzelni róla. Most már el tudom képzelni. Mit 
gondol, a feln�tté válás jele volna? 

Junkins cigarettára gyújtott. – Meg kell vallanom, nem értem, Arnie. 
- Anyám azt mondta, szívesebben pelenkázott volna akár hároméves koromig is, mint hogy ilyet m�veljek. Mert 
a szart, mondta, azt le lehet törölni. – Arnie mosolygott. – Lemossa az ember és kész, vége. 

− Amiképpen Potya Welchnek is kész, vége? 
- Tessék? 
− Nem tudsz róla? 
− Nem. 

- Istókuccse? – kérdezte Junkins. A kérdés mókás volt, a szeme annál kevésbé: belefúródott Arnie-ba, áruló jelre 
vadászott. 

A csarnok végében a téli gumit szerel� pasas leejtett egy szer-számot a betonra. A fém zenei hangon csendült 
meg, s a férfi ugyanabban a hangfekvésben kántálta: – Ménk� csapna beléd! 

Junkins és Arnie tekintete együtt rebbent oda, és a helyzet sodra megtört. 
- Istókuccse – mondta akkor Arnie. – Nézze, ez, gondolom, a maga szakmája, a maga dolga... 
- Biztos is, hogy az én dolgom – mondta halkan Junkins. – És én tudok is róla. Elég sokat. Azon a fiún három-
szor mentek keresztül. Oda-vissza. Fasírttá lapították. Lapáttal kellett összeszedni. 
- Jaj, hagyja már – mondta elfehéredve Arnie. Lustán fölkavarodott a gyomra. 

− Miért? Nem azt kell csinálni a szarral? Lapátra tenni? 
- Mi közöm hozzá! – kiáltotta Arnie teli tüd�b�l, és a szemközti autós, aki a hangtompító dobbal bajlódott, 

meglepetten fölkapta a fejét. 



 

 

Arnie halkabban folytatta: 
– Már elnézést. Lenne szíves békén hagyni? Piszok jól tudja maga is, hogy semmi közöm ehhez az izéhez. 

Épp elég alaposan végigbogarászta az autómat, nem? Ha Christine trancsírozta volna szét azt a Welchet, össze-
vissza lenne � is horpadva meg görbülve. Ennyit én is tudok. Néz az ember tévét, ugye. Két éve, mikor az iskolá-
ban tanulni kezdtük az autószerelést, Mr. Smolnack azt mondta, hogy semmivel úgy tönkre nem lehet tenni egy 
autó elejét, mint ha elütünk egy szarvast vagy egy embert. Tréfásan mondta, de komolyan gondolta... már ha érti, 
hogy gondolom. – Nyelt egyet, és torkában, melyet igen száraznak érzett, kattant valami. 

– Értem hát. A kocsid csakugyan jól fest. De te, fiacskám, annál kevésbé. Olyan vagy, mint az alvajáró. Mint 
aki kurvára meg van zavarodva, tisztesség ne essék szólván. – Elhajította a csikket. – Tudod mit, Arnie? 
- Na mit. 

- Úgy hazudsz, fiacskám, mint a vízfolyás. Olyan simán, mint ahogy egy Plymouth suhan. 
Arnie nézte a detektívet, keze a küls� visszapillantón. Hallgatott. 

- Hogy nem te ölted meg a Welch fiút, abban igazat mondtál. De igenis hazudsz, amikor azt állítod, hogy nem 
sok kárt tettek az autódban; elmondta nekem a barátn�d, hogy szabályszer� roncsot csináltak bel�le, és �, mond-
hatom, meggy�z�bben beszélt, mint te. Sírt-. Törött üveg volt mindenütt, azt mesélte... Jut eszembe, hol vásárol-
tad az új üvegeket? 

− A McConnellban – vágta rá azonnal Arnie. – Pittsburghben. 
- A számla megvan? 

− Eldobtam.–  
- De a boltban emlékezni fognak rád. Ilyen nagy rendelés... 
 

- Meglehet, de a maga helyében nem számítanék rá, Rudy. New Yorktól nyugatra és Chicagótól keletre �k a 
legnagyobb autóüveg-specialisták. Rém nagy a forgalmuk, és jórészt öreg kocsikhoz keresnek üveget. 

- A könyvelésükben csak benne lesz. 
- Készpénzzel fizettem. 

– A neved akkor is ott kell legyen a számlakönyvben. 
− Nincs ott – vigyorodott el Arnie. – Az van ott, hogy Darnell Csináldmagad-garázsa. Merthogy így tíz száza-

lékkal olcsóbban kaptam meg. 
- Lám, milyen pedánsan eltüntettél minden nyomot. 

− Ide hallgasson, Junkins hadnagy úr... 
− Hazudsz, fiam, az üveggel kapcsolatban is, csak tudnám, miért. 
− Maga szerint még az Úr Jézus Krisztus is hazudik! – csattant föl Arnie. – Azt mondja meg, mióta számít 

b�ntettnek, ha az ember pótolja a kocsija betört üvegét? Vagy ha készpénzzel fizet? Vagy ha tíz százalék kedvez-
ménnyel vásárol? 

− Semmióta. 
- Na ugye? Akkor lesz szíves békén hagyni. 

− Ennél is fontosabb, hogy véleményem szerint a Welch fiút illet�leg is hazudsz. Nem igaz, hogy nem tudtad, 
mi történt vele. Valamit tudsz. Tudni akarom én is. 

− Nem tudok semmit. 
- Aha, és ha azt kérdezném... 

− Nincs több mondanivalóm a maga számára. Sajnálom. 
− Hát jó – mondta Junkins, és Arnie-t épp ez a gyors belenyugvás tette gyanakvóvá. Junkins a felölt�je alatt 

sportzakót viselt, s ennek bels� zsebéb�l el�húzta a levéltárcáját. Arnie meglátta, hogy a zakó alatt, válltáskában, 
revolvert hord, és gyanította, hogy Junkins azt akarta, lássa. Névjegyet nyomott Arnie kezébe. – Bármelyik szá-
mon elérhet� vagyok. Ha beszédes kedved támadna. Ha beszélni akarnál. Bármir�l. 

Arnie eltette a kártyát. 
Junkins ráér�sen még egyszer körülténferegte a kocsit. – Fantasztikus munka – ismételgette. Egyszer csak 

szemébe nézett Arnie-nak. – Miért nem tettél feljelentést? 
Arnie nagyot, keserveset sóhajtott. – Mert azt hittem, ezzel most már vége. Most már békén fognak hagyni. 

- Hát igen – mondta a rend�r. – Magam is erre tippeltem. Jójcakát. 
− Jó éjt. 
Junkins távoztában visszafordult. – Gondolkozz rajta – tanácsolta. – Pocsékul nézel ki, fiam, ha nem tudnád. 

És hát ez a kis barátn�d itten, ez az aranyos kis n�, ez is aggódik miattad, és szomorkodik a kocsid miatt. A fate-
rod is aggódik: megéreztem én azt még telefonon keresztül is. Egyszóval gondolkozz a dolgokon, és hívjál föl, 
fiam. Nyugodtabb lesz az álmod. 

Arnie ajka megvonaglott, torkában könnyes gombóc indult fölfelé. Junkins barna szeme most tényleg kedves 
volt. Kinyitotta a száját, és csak a Jóisten tudja, mit ki nem mondott volna, ha abban a pillanatban iszonytató fáj-
dalom nem villámlik végig a gerincén. Kínjában feszesen kihúzta magát. Úgy érte a hirtelen fájdalom, mint hisz-
térikát az arculcsapás. Lehiggadt, a feje is kitisztult. – Jó éjt – mondta. – Jó éjszakát, Rudy. Junkins aggodalmas 
tekintete elid�zött rajta egy percig. Aztán távozott. 



 

 

Arnie pedig reszketni kezdett. El�ször a keze, aztán az alkarja, a könyöke, s végül az egész teste. Vakon nyúl-
kált Christine ajtajához, kinyitotta végre, becsusszant a kormány mögé, és megnyugodva szívta tüd�re a kocsi és 
a friss üléskárpit szagát. Ráadta a gyújtást, fölizzottak a vörös ellen�rz� lámpák, és a rádió keres�jéhez nyúlt. 

Akkor esett pillantása a slusszkulcson fityeg�, R. D. L. monogramos b�rleffentyüre, s ett�l félelmetes ér�vel 
idéz�dött fel az álma: a rothadó hulla, ahogy ott ült, ahol most �, a szélvéd�n kibámuló üres szemüregek, a kor-
mányt markoló kézcsontok, a koponya dermedt vigyora, miközben Christine ráront Potya Welchre, és a 
kocsirádió, a WDIL-re hangolva, J. Frank Wilson and the Cavaliers számát, a „Last Kiss"-t bömböli.. 

Fölkavarodott a gyomra. Émelyít� hányinger fojtogatta a torkát. Kikecmergett a kocsiból, és szaladni kezdett a 
mellékhelyiség felé, talpa csattogása �rült riadót dobolt a fülébe. Épp idejében ért oda. Följött minden: meg-
megújuló rohamokban rókázott, végül már csak keser� epét. Szeme el�tt fénykarikák táncoltak. Csöngött a füle, 
rekeszizma fáradtan lüktetett. 

A foltos tükörben megnézte sápadt, elcsigázott arcát, szeme alatt sötét karikákat, a homlokába hulló csapzott 
hajfürtöt. Igaza van Junkinsnak, gondolta. Tényleg pocsékul nézek ki. 

Ámde a pattanások mind elt�ntek. 
Eszel�sen fölvihogott. Semmi pénzért meg nem válik Christine-t�l, az egyszer bizonyos. Azt az egyet meg nem 

teszi soha. Mert ö aztán... 
Hirtelen megint rájött a hányinger, pedig most már végképp nem volt mit kirókáznia: száraz, kimerít� öklen-

dezés meg a keser� epeíz a nyelve tövében. 
Beszélnie kell Leigh-vel. Úgy érezte, azonnal beszélnie kell vele. 

Benyitott Will irodájába, ahol a csöndet csak a falióra kattogása törte meg. Emlékezetb�l tárcsázta Caboték 
számát, de reszket� keze kétszer is mellényúlt 

Maga Leigh vette föl a kagylót. Álmosnak hangzott.  
– Arnie? 
– Beszélnünk kell, Leigh. Találkoznunk kell. Most. De hisz rögtön tíz óra, Arnie. Lezuhanyoztam, ágyba búj-

tam, már félálomban voltam... 
– Kérlek szépen – mondta lehunyt szemmel Arnie. ~ Holnap – mondta a lány. – Ma este, ha akarnám se lehet-

ne: a szüleim ilyenkor már nem engednek el... 
− Hiszen csak tíz óra. És péntek van. 
− Ide hallgass, nem szeretik, ha olyan s�r�n találkozunk, Arnie. Eleinte pedig jó voltál náluk, apámnál még 

most is jó vagy... de mind a ketten úgy vélik, hogy elég furán viselkedsz az utóbbi id�kben. – Hosszú, hosszú hall-
gatás. – És én is úgy látom – fejezte be Leigh. 

− Úgy értsem, hogy nem kérsz többé bel�lem? – kérdezte Arnie fakó hangon. Fájt a gyomra, fájt a háta, fájt 
mindene. 

- Ne úgy értsd. – A lány hangjában most árnyalatnyi szemrehányás csusszant. – Ellenkez�leg. Én kezdtem 
úgy érezni, hogy te nem kérsz énbel�lem... kerülsz az iskolában, délután meg, kés� estig, a garázsban vagy. Szere-
led a kocsidat. 

- Azon már túl vagyunk – mondta, és hatalmas er�feszítéssel hozzátette: – Tudod, a kocsit én... aúúú, a szent-
ségit! – Odakapott a hátához, amelybe újabb éles fájdalom nyilallott. De a f�z�jét hiába tapogatta. 

- Arnie? Mi baj? 
− Semmi. Megsajdult egy csöppet a hátam. 
− Mit is akartál mondani? 

- Hogy holnap. Holnap átkocsikázunk a Baskin-Robbinshoz, bekapunk egy fagyit, vásárolgatunk karácsony-
ra, megvacsorálunk valahol, és este hétre épen-sértetlenül hazaszállítlak. Ja, és nem leszek „fura". Becsszóra. 

A lány elnevette magát, és Arnie hatalmasan megkönnyebbült. 
– Te szamár. 
− Annyit jelentsen ez, hogy rendben? 

- Annyit. Pontosan. – Leigh várt egy keveset, aztán hozzátette: 
– Azt mondtam az imént, a szüleim nem akarják, hogy találkozzunk. Egy szóval se mondtam, hogy én se aka-

rom. 
- Hát kösz – mondta Arnie, meghatottságával küszködve. -Köszönöm, hogy így látod. 
- És mir�l akartál beszélni? 

Christine-r�l. Róla kell beszélnem veled, meg az álmaimról. Meg arról, hogy miért nézek ki olyan pocsékul. És 
hogy miért hallgatom most már mindig csak a WDIL-t. És hogy mit csináltam azon az éjjelen, amikor mindennek 
vége lett... azon az éjjelen, amikor megsérült a hátam. Jaj, Leigh, ha tudnád... 

Újabb fájdalom a gerincében, mintha macska karmolászná az 
eleven vel�t. 

- Hiszen már meg is beszéltük. 
- Hja; vagy úgy. – Pillanatnyi meghitt csönd. – Pompás. 
 

− Te, Leigh. 



 

 

− Ühüm. 
- Most már több id�nk lesz. Ígérem. Amennyit csak akarsz. – S közben ezt gondolta: Mert most, hogy Dennis 

kórházban van, csak te maradtál; egyedül te maradtál most már köztem... és... 
- Nagyszer� – mondta Leigh. 
- Szeretlek. 
− Jó éjt, Arnie. 
Mondd te is! szerette volna beleordítani a kagylóba. Mondd vissza, mondd te is, hallanom kell! 
De csak a vonal kattanása a fülében. 
Hosszú ideig ott üldögélt Will asztalánál, lehorgasztott fejjel, s próbálta összeszedni magát. Muszáj a lánynak 

is mondania, valahányszor � mondja? Hát folyton ennyi biztatásra volna szüksége? De csakugyan? 
Fölkelt és az ajtóhoz ment. Holnap együtt lesznek, és ez a f�. Meglesz a karácsonyi vásárlás is, amit arra a nap-

ra terveztek, mikor a szarrágók összetörték Christine-t; sétálni fognak, beszélgetni fognak, jó dolguk lesz. Holnap 
majd Leigh is kimondja. 

– Ki fogja mondani – suttogta Arnie az ajtóban állva, de bal kézre, a garázs közepe táján, úgy állt ott Christine, 
mint egy néma és ostoba, fémtestet öltött tagadás, és h�t�rácsa úgy ugrott el�re, mintha szimatolva keresne vala-
mit. 

És Arnie tudata legfenekér�l újra az a sötét, kérlelhetetlen Suttogás: Hogyan sérült meg a hátad? Hogyan sérült 
meg a hátad? Hogyan sérült meg a hátad, Arnie? 

Rémiszt� kérdés. Arnie félt a választól. 

34) LEIGH ÉS CHRISTINE 

Egy vadonatúj Cadillacen a csajom jött oda 
Azt mondta: „Idehallgass öreg, 
Nem jövök vissza soha!" 
Meg se hallgatsz, bébi – kérdezem -, 
Gyere vissza hozzám, édesem! 
Azt mondta: „Ezt neked, öreg, 
Nem jövök vissza soha!" 

  THE CLASH 

Szürke nap volt, fenyeget� hófellegekkel, de bejött minden, amit Arnie ígért – jól szórakoztak, és nem visel-
kedett furcsán. Mrs. Cabot otthon volt, és meglehet�sen h�vösen fogadta a lányáért beköszön� Arnie-t. Ámde 
Leigh valami okból vagy húszperces késéssel jött le a szobájából – karamellszín� szvettere ingerl�en simult a 
mellecskéjére, áfonyaszín� új nadrágja ingerl�en simult a csíp�jére. Csak szándékos lehetett ez a meg nem ma-
gyarázott késés, hiszen Leigh mindig halálosan pontos volt. Arnie kés�bb rá is kérdezett, és Leigh persze ártatla-
nul tagadta, hogy szándékkal tette volna, bár a szeme kissé túl nagyra nyílt ártatlanságában; mindenesetre a ké-
séssel elérte célját. 

Arnie elb�völ� tudott lenni, ha akart, és most persze ráhajtott Mrs. Cabot kegyeire. Olyannyira, hogy az asz-
szony teljesen fölengedett, mire a lánya, haját igazgatva, leszökdécselt a lépcs�n. Arnie-t Pepsi-Colával kínálta, 
és elragadtatva hallgatta a fiú mókás történeteit a sakkszakkörb�l. 

- Ez az egyetlen valóban civilizált tanterven kívüli iskolai tevékenység – jelentette ki a lányának, és barátsá-
gosan rámosolygott Arnie-ra. 
- Csak ne lenne olyan RÉÉÉM unalmas! – harsonázta Leigh. Derékon kapta Arnie-t, és cuppanós csókot nyo-
mott az arcára. 

- No de láááányom! 
- Bocs, anyus, de nézd meg, milyen drága ezzel a rúzsfolttal. Össze ne mancsozd magad, Arnie, kapsz rögtön 

egy papír zsebkend�t. 
Beletúrt a táskájába. Arnie Mrs. Cabotra nézett, és beszédesen forgatta a szemét. Natalie Cabot szájához kapta 

a kezét, és belekuncogott. Tökéletes volt kettejük között az egyetértés. 
Arnie és Leigh tehát elkocsikázott a Baskin-Robbins fagyizó-hoz, és útközben föloldódott az a kis feszültség 

is, amit az el�z� esti telefonbeszélgetés hagyott bennük. Arnie-ban bujkált egy kis kósza aggodalom, hogy 
Christine lerobban, vagy Leigh valami kellemetlent talál mondani rá – hiszen soha nem szeretett Christine-ben 
ülni. Ám aggodalmai fölöslegesnek bizonyultak. Christine úgy ketyegett, mint a Schaffhausen-óra, és Leigh csupa 
kedveset-szépet mondott rá. 

– Hát ezt soha nem hittem volna – lelkendezett, mikor a fagylaltozó kis parkolójából kihajtva, besoroltak a 
Monroeville Mall felé áramló forgalomba. – Kutya keményen dolgozhattál rajta. 

– Azért nem volt az olyan szörny�. Egy kis zenét?  
– Jöhet, kösz. 



 

 

Arnie bekapcsolta a rádiót: a The Silhouettes éppen a „Get a Job"-ot nyomatta. 
Leigh grimaszt vágott. – Aú, de ásatag. Kereshetek mást? 
– Na, hallod... 
Leigh ráállt egy Pittsburghi rockállomásra. Billy Joel énekelt. „Igazad lehet – zengte Billy vidáman -, talán 

csakugyan bolondvagyok." És aztán azt mondta szíve hölgyének, bizonyos Virginiának, hogy hiába, ezek a kato-
likus lányok túl kés�n kezdik – Btock Party Weekend m�sor ment éppen. Most, gondolta Arnie, most fog kihagy-
ni... leállni.,. valamit most biztosan produkál. De Christine nem produkált semmit. 

A vásárlóutca dugig volt lázasan loholó, de egyébként nyájas vásárlókkal; a karácsony el�tti utolsó nagy és 
visszatetsz� roham odébb volt még jó két héttel, A karácsonyvárás izgalma elég új volt még ahhoz, hogy örömteli 
legyen, a boltok közé kifeszített ezüst– és aranyiamé-girlandokra is mindenki boldogan nézett, s nem kesernyésen, 
mint Ebenezer Scroogey. Az Üdvhadsereg szakadatlan csengetty�rázása sem keltett még b�ntudatos ellenérzést 
az emberekben, hanem nyomában csak csupa jó szándék ébredt, s nem az a bizonyos monoton, örökké ismétl�d� 
mondóka rögz�dött bennük – a szegényeknek nincs karácsonyuk a szegényeknek nincs karácsonyuk a szegények-
nek nincs karácsonyuk -, amit Arnie mindig hallani vélt lelki fülével, ha már közel volt a karácsony, és a bolti el-
adók meg az Üdvhadsereg katonái egyre nyúzottabbak és gépiesebbek lettek. 

Hatalmasra tornyozott csomagtömkeleget egyensúlyoztak az ölükben; Arnie panaszkodott is tréfásan, hogy 
teherhordó öszvérévé tette a lány. Mikor az áruházban egy szinttel alább ereszkedtek, ahol Arnie egy játékkészí-
tésr�l szóló könyvet kereseti Dennis Guilder apjának, Leigh észrevette, hogy havazik. Megálltak az üvegfalú lép-
cs�házban, és bámultak kifelé, mint két gyerek. Arnie megfogta a lány kezét, s az mosolyogva fölnézett rá. A fiú 
érezte a b�re tiszta s csöppet szappanaromájú illatát meg a haja friss szagát. Feléje hajtotta egy kicsivel a fejét, a 
lány meg �felé d�lt egy csöppet. Röpke csókot leheltek egymás szájára, és Leigh megszorította Arnie kezét. A 
könyvesboltból kijövet megálltak a kis köröndön a vásárlóutca félútján, és elnézték a körönd jegén sikló korcso-
lyázókat, hogyan piruetteznek és figuráznak a karácsonyi dalokat zeng� hangszóró ritmusára. 

Valóban szép nap volt, egészen addig a pillanatig, amíg Leigh Cabot kis híján meg nem halt. 
Bizonyosan meghalt volna, ha ott nincs az az autóstopos. Hazafelé tartottak; a decemberi korai szürkület ak-

kor már régen havas sötétséggé mélyült. Christine, aki mindig is példásan feküdte az utat, halkan dorombolva 
falta a mérföldeket, s taposta a négyhüvelyknyi friss és laza porhavat. 

Arnie vacsoraasztalt foglalt a British Lion Steak House-ban, Libertyville egyetlen igazán jó éttermében, de 
elvásárolgatták az id�t, és úgy döntöttek, bekapnak valamit gyorsan a JFK Drive menti McDonaldban, és aztán 
huss. haza. Leigh ígéretet tett anyjának, hogy fél kilencre otthon lesz, mivel Caboték vendéget vártak, és Arnie 
meg ö háromnegyed nyolckor indult haza. 

– Annyi baj legyen – mondta Arnie, az elmaradt vendégl�i vacsorára célozva, úgyis alig maradt pár fillérem. 
A fényszóró sugárkévéje a JFK Drive és a 17-es út keresztezésénél zuhant rá az autóstoposra, jó öt mérföldre 

még Libertyville-b�l. Vállig ér� fekete haja volt a srácnak, hópihékkel tarkázva, lába között, a földön, útitáska. 
Hogy közelebb értek, a stopos elébük tartott egy fényvisszave-. rö festékkel festett táblát: LIBERTYVILLE, 

PA. Aztán megfordította, és a tábla hátán ez állt: EGYETEMISTA, NEM PSZICFíO-LÓGIASZAKOS. 
Leigh elnevette magát. – Vegyük föl, Arnie. 
– Mikor így közhírré teszik normális voltukat, az a leggyanú sabb – vélekedett Arnie, de azért megállt. Aznap 

este a csillagot is lehozta volna Leigh-nek, 
Christine simán az út peremére gördült, alig is csusszant meg a kereke. De mikor megállt, a rádió hard rock 

zenéjét förtelmes recsegés nyomta el a hangszóróban, s mire megsz�nt a zaj, már a Big Bopper zengte a 
„Chantilly Lace"-et. 
- Mi lett a Block Party Weekenddel? – kérdezte Leigh, miközben a stopos feléjük szaladt. 
- Nem tudom – mondta Arnie, pedig tudta. Megtörtént máskor is: Christine rádiójának néha nem akarózott mást 
fognia, mint egyedül a WDIL-t. Hiába babrált az ember a gombokkal meg a keres�vel, a rádió vagy a WDIL-t 
nyomta, vagy hallgatott. 

Arnie-nak hirtelen az az érzése támadt, hogy kár volt megállni.  
Na de kés� bánat: a fickó már nyi tot ta  is Christine hátsó ajtaját, belökte a padlóra a táskáját, és maga is utána 

kecmergett. 
Hideg léghuzam meg egy adag hó jött be vele. 
- Ph���, hát köszönöm – sóhajtotta. – Minden ujjam Miamiba repült, már vagy húsz perce. Valahová biztos, 

hogy elrepültek, mert abszolúte nem érzem �ket. 
- A barátn�mnek köszönd – mondta kurtán Arnie. 
- Köszönöm, szép hölgy – billentette meg gálánsan láthatatlan keménykalapját a stopos. 
- Ugyan már – mosolygott Leigh. – Szép karácsonyt. 
- Nektek is – viszonozta a stopos. – Bár meg kell mondjam, kint az út szélén nem látszott valami marha szép-

nek. Az autósok csak dzsumm!, húznak el az ember mellett. – Elismer� tekintettel járatta körbe a szemét. – 
Azannyát. Ez ám az autó. 

- Kösz – mondta Arnie. 
- Magad hoztad rendbe? 
- Magam. 



 

 

Leigh megütközve nézte Arnie-t. Víg kedélye odalett, s ez a kurta-furcsa modor korántsem a sajátja volt. A 
rádióban a Big Bopper dala végére ért, és fölcsendült Richie Valens száma, a „La Bamba". 

A stopos nevetve csóválgatta a fejét. – El�bb a Big Bopper, most meg a Richie Valens. Mi van ma a rádióban, 
halálnap? Lám, lám, a derék WDIL. 

– Hogyhogy? – kérdezte Leigh. 
Arnie ingerülten kikapcsolta a rádiót. – Lezuhant velük a repül�gép. Ott volt Buddy Holly is. 
– Ó – mondta igen halkan Leigh. 
A stopos is megérezte Arnie hangulatváltozását; többet nem szólt, magában mélázgatott a hátsó ülésen. Oda-

kinn egyre s�r�bben hullott a hó. Az évad els� valamirevaló hóförgetege. 
Végre a hóesésen át földerengtek az arany ívek. 

- Bejöjjek veled, Arnie? – kérdezte a lány. Arnie az utóbbi pár percben ugyanis fagyos hallgatásba burkoló-
zott, és csak egy-egy mozdulással válaszolt Leigh kedves társalgási kísérleteire. 

− Majd én – mondta, lehúzódva az útról. – Mit kérsz? 
- Csak egy hamburgert meg egy kis sült krumplit. – Eredetileg végig akarta enni a választékot – Big Mac, 

shake, sütemény – de közben valahogy odalett az étvágya. 
Arnie leparkolt. A zömök téglaépület lámpáinak sárga fényében betegnek, epebajosnak látszott az ábrázata. 

Karját az üléstámlán átvetve, megszólította a stopost: – Hozhatok valamit? 
– Kösz, nem. Az �seim vacsorával várnak. Nem akarok csalódást okozni anyámnak. Hizlalt tulkot öl, vala-

hányszor hazatér a té... 
Az ajtó csapódása kettévágta a szavát. Arnie már szapora léptekkel a BEJÁRAT feliratú ajtó felé loholt; csiz-

mája kis porhófellegeket vert föl. 
- Ez mindig ennyit fecseg? – kérdezte a stopos. – Vagy van, amikor azért hallgat is néha egy sort? 
- Pompás fiú – mondta mosolytalanul Leigh. Hirtelen nagyon ideges lett. Arnie levette a gyújtást, magával 

vitte a kulcsot, és � most itt ül ezzel az idegennel. Láthatta a visszapillantó tükörben, és hosszú, szél kuszálta fe-
kete haja, ritkás szakálla, sötét szeme vadnak és valahogy Charles Manson-szerünek mutatta. 

 

- Melyik egyetemre jársz? – kérdezte. Azon kapta magát, hogy idegesen gyürködi a nadrágját. Nyugalmat pa-
rancsolt a kezének. 
- A Pittre – mondta a stopos, és egy szóval se többet. Tekintetük találkozott a tükörben; Leigh azonnal lesütötte a 
szemét. Áfonyavörös pantalló. Azért vette föl, mert Arnie mondta egyszer, mennyire tetszik neki – biztos azért, 
mert ez a legfeszesebb nadrágja, még a farmerjánál is feszesebb. Bár valami más lenne rajtam, gondolta most, 
olyasmi, amit a legélénkebb fantáziával sem lehet provokatívnak nevezni, egy krumpliszsák, mondjuk, bruhaha, 
hát nem óriási? De Leigh még csak el sem mosolyodott. Kénytelen-kelletlen beismerte: Arnie egyedül hagyta 
ezzel az idegennel (talán büntetésül? Végtére, neki, Leigh-nek volt az ötlete, hogy fölvegyék), és tessék, most fél. 

– Nyomasztó – szólalt meg olyan hirtelen a stopos, hogy Leigh– nek a lélegzete is elakadt. Száraz, határozott ki-
jelentés. Arnie odalátszott az épület táblaüveg ablakán át: ötödik-hatodik volt még mindig a sorban. Egy ideig 
még nem kerül sorra. Leigh elképzelte, milyen is lenne, ha az idegen megragadná keszty�s kezével a torkát. Per-
sze, oda tudna nyúlni a kürtkarikához, de vajon megszólalna-e a kürt? Leigh kételkedett benne, noha tudta, hogy 
észoka nincsen rá. Ha kilencvenkilencszer megnyomnám, ugyanannyiszor felb�gne a kürt, gondolta. De a stopos 
markában verg�dve, a századik nyomásra bizonyos, hogy hallgatna, mint a sír. Mert... mert Christine nem szeret 
engem, gondolta. Leigh igazság szerint bizonyosra vette, hogy Christine gy�löli. Így, ilyen egyszer�en. �rült do-
log ez, de pofonegyszer�. 
- P...pardon? – sandított bele a tükörbe, és végtelenül megkönnyebbült, mikor látta, hogy a stopos nem is �t nézi, 
hanem a kocsi enteri�rjét: tenyerével megsimítja az üléskárpitot, ujja hegyével megtapogatja a mennyezet plüss-
huzatát. 
- Nyomasztó – ismételte fejcsóválva. – Ez a kocsi, nem, tudom, marhára nyomaszt. 
- Csakugyan? – kérdezte Leigh. Reménykedett, hogy elég közönyös a hangja. 
- Igen. Kissrác koromban bennszorultam a liftben. Azóta is vannak néha klausztrofóbiás rohamaim. Kocsiban 
még soha nem jött rám de most, szavamra, az van. Méghozzá a komiszabbik fajtából. Olyan száraz a nyelvem, 
hogy gyufát lehetne gyújtani rajta. 

Leigh kurtán, zavartan fölkacagott. 
– Ha nem lennék így elkésve, ki is szállnék, és gyalog mennék tovább. Jaj, pardon, nem akartalak megbántani 

se téged, se a barátod kocsiját – tette hozzá sietve, és mikor Leigh ismét rá mert nézni a tükörb�l, vadnak már 
nem, csak Zaklatottnak látta a tekintetét. Nyilván nem viccb�l hozta föl a klausztrofóbiát. Im már nem volt benne 
semmi Charlie Manson-szer�. Hogy is lehet tem ilyen ostoba, gondolta a lány... Csak hát, sajnos, tudta, hogy 
hogyan és miért. Nagyon is jól tudta. 

Hát a kocsi miatt. Naphosszat semmi baja nem volt Christine-nel, és most, tessék, megint itt a régi viszolygás 
és rosszérzés. A stoposba csak belevetítette a maga érzéseit, mert... mert, ugye, az ember méltán félhet egy ide-
gent�l, akit az országúton szedtek föl, de beteg és �rült dolog egy autótól rettegni, egy acél-üveg-m�anyag-
króm, lelketlen gépszerkezett�l. Ez nem csupán szeszély vagy érzékenység, ez maga az �rület. 

– Nem érzed a szagot? – kérdezte hirtelen a fiatalember. 
 

- Szagoooot? 



 

 

− Azt. Valami rossz szag. 
- Nem érzek én semmit. – Ujjai a szvetter alját húzkodták, csupálták az angóraszálat. Szíve hevesen döngette a 
mellkasát. -Biztos te is csak ett�l a klausztrofóbiás izédt�l érzed. 
- Meglehet. 

Az igazság ezzel szemben az volt, hogy Leigh is érezte. A vadonatúj b�r és kárpit illatán át is érz�dött egy 
halvány, de annál makacsabb szag. Záptojásbüz. Épp csak egy csöppet... de egyre érz�dött. 

– Nem bánod, ha letekerem egy kicsit az ablakot? 
– Csak bátran – mondta Leigh, és bizony csak üggyel-bajjal uralkodott a hangján. Lelki szeme el�tt hirtelen 

fölt�nt az el�z� napi újságban látott fotó: Potya Welch, nyilván egy iskolai évkönyvb�l kiollózva. Alatta pedig a 
szöveg: Peter Welch, a cserbenhagyásos gázolás áldozata. A rend�rség gyilkosság lehet�ségét sem zárja ki. 

A stopos lecsavarta néhány centiméterrel az ablakot. Friss, hideg leveg� szökött be, és el�zte a b�zt. Bent az 
üzletben Arnie végre odaért a pulthoz, és rendelt. �t nézve, Leigh-t szerelemnek és féltésnek oly er�s keveréke 
kerítette hatalmába, hogy a gyomra is fölkavarodott – immár másod– vagy harmadízben jutott eszébe, hogy miért 
nem inkább Dennisnél kötött ki, Dennisnél, aki olyan stabil és értelmes és józan... 

Igyekezett másra gondolni. 
– Szóljál csak, ha túl hideg van – kérte menteget�zve a stopos. – Hülyeség, hogy ilyen érzékeny vagyok. Tu-
dom. – Sóhajtott. Néha arra gondolok, nem lett volna szabad fölhagynom a narkóval, tudod? 
Leigh mosolygott. 
Arnie t�nt föl, kezében fehér csomag, csúszkálva közeledett, és beült a kocsiba. 
− H�, de rohadt hideg van itt – morogta. 

- Én voltam, bocsánat – mondta hátulról a stopos, és fölcsavarta az ablakot. Leigh figyelte, visszajön-e a szag, 
de csak a b�r, a kárpit meg Arnie aftershave-jének gyönge i l la tát  érezte. 

– Tessék, Leigh – adott át Arnie egy hamburgert, egy adag sült krumplit meg egy kis Coke-ot. Magának Big 
Macet vásárolt. 
- Hadd köszönjem meg még egyszer, hogy fölvettetek – mondta a stopos. – Kitehetnétek a JFK és a Center sar-
kán, ha nektek is megfelel. 
- Meg – mondta Arnie, és nekiindultak. A hó most még s�r�bben hullott, kavargott, a szél pedig keservesen sü-
völtött. Leigh most el�ször érezte, hogy Christine meg-megcsúszik a széles és szinte teljesen elhagyatott úton. 
Innen már sz�k negyedóra hazáig, gondolta. 

Az utastér kiszell�zvén, Leigh visszanyerte étvágyát. Fölfalta a hamburger felét, ivott rá egy korty Coke-ot, 
keze fejével elfojtott egy böffentést. A Center és a JFK keresztezése, a sarkon a háborús emlékm�vel, fölt�nt bal 
kéz fel�l. Arnie lehúzódott az útszélre, óvatosan pumpálgatva a fékpedált, nehogy megcsússzon a kocsi. 
- Hát, kellemes hétvégét – mondta Arnie, immár jobban emlékeztetve régi kedves önmagára. Lám, csak az kel-
lett, hogy egyen egy falatot, gondolta ámulva Leigh. 

− Viszont. És boldog karácsonyt – mondta a stopos. 
- Neked is – szólt Leigh, és harapott egy nagyot, megrágta, nyelt... és érezte, hogy a falat elakad félúton. Nem 
kapott leveg�t. 

A stopos kifelé kászálódott. Rettent� hangosan nyílt az ajtó. Mintha páncélterem zárja kattanna. A szél meg 
úgy fütyült, mint a gyári sziréna. 

(hülye egy helyzet tudom de nem bírok Arnie nem bírok leveg�t venni) 
Megfulladok! akarta kiáltani, de csak valami halk vinnyogás jött ki bel�le, amit, bizonyos volt benne, el is 

nyomott a szél jajongása. Odakapott a torkához, s érezte, hogy megduzzadt, és hogy kínlódva lüktet. Sikítani 
próbált. Se leveg� se sikoltani, se leveg� 

(Arnie nem bírok) semmí, és ujjai kitapintották ott benn a hamburger és a kenyér meleg gombócát. Föl akarta 
köhögni. Nem ment. A m�szerfal élénkzöld, kerek fényei 

(macska mint a macska szeme jajistenem nem bírok LÉLEGZETHEZ jutni) �t nézték... 
(Úristen LEVEG�T úristen LEVEG�T úristen) 
Tüdeje görcsös rándulásokkal követelte jussát. Újra megpróbálta felköhögni a félig rágott falatot. Hiába. És a 

szél keserves süvöltése egyre hangosabb lett, hangosabb, mint ami hangot életében hallott, és Arnie akkor végre 
elfordult a stopostól és ránézett, de mintha lassított felvételen mozogna, a szeme komikusan kimeredt, és még a 
hangja is öblösebb volt valahogy, mennydörgött szinte, maga Zeusz szól így szegény halandókhoz valamely tor-
nyos-vaskos viharfellegb�l: 

– LEIGH... MI AZ?... MI LELT?... MEGFULLAD... URAMISTEN, FULDOK...    
Feléje nyúlt azzal a lassított filmszer� mozdulattal, de vissza is húzta a kezét, és csak nézte, a félelemt�l meg-

némulva. 
(Jaj segítség jaj a zistenért csináljatok már valamit meghalok jajistenem megfulladok a halálom ez a 

MacDonald Arnie mért nem 
SEGÍTESZ?) 

ugyanakkor persze tudta, miért nem; Arnie visszahúzódott, mert Christine nem akarja, hogy segítségére le-
gyenek, Christine így akar megszabadulni t�le, a vetélytársn�jét�l, és a m�szerfal kontroli-lámpái egyszer csak 



 

 

tényleg szemekké váltak – nagy, kerek, rideg szemek, figyelik a haláltusáját, már csak a táncoló és egyre s�r�sö-
d� fekete pontokon át látja �ket, és. a pontok �rültül táncolnak és sokasodnak, miközben 

(jaj mama jaj meghalok és CHRISTINE LÁT ENGEM CHRISTINE ÉL ÉS ELEVEN ÉL ÉS ELEVEN JAJ MAMA 
JAJISTENEM ÉL ÉS ELEVEN) Arnie most újra feléje nyújtotta a kezét. Leigh verg�dni kezdett az ülésen, mellka-
sa görcsösen vonaglott, keze a torkát markolászta. Kiguvadt a szeme. Ajka már kéket játszott. Arnie tehetetlenül 
veregette a hátát, és ordított valamit. Megragadta a vállát: nyilván ki akarta rántani a kocsiból, de hirtelen fájdal-
masan eltorzult az arca, kiegyenesedett, és a hálához kapott. 

Leigh pedig csak verg�dött. Torkában a retesz óriási lett és forró és elevenen lüktet�. Tett egy újabb er�tlen kí-
sérletei, de most sem bírta kiköhögni. És akkor halkulni kezdeti a szélzúgás, halkult és fakult körülötte minden, és 
már a légszomja sem volt annyira elviselhetetlen. Ha meghal, hát meghal: azt is ki lehet bírni. Mindent ki lehet 
bírni, csak azokat a gonoszul-egykedv�en néz� zöld szemeket nem. És íme, már nem is egykedv�ek: gy�lölet és 
diadal izzik bennük. 

(teljes szivemb�l szánom és bánom minden b�nömet mellyel a végtelenül jó és szeretet szere tet szeretetreméltó 
Isten Istenemet megbán megb megbánt) 

Arnie keze feléje lendült. Leigh ajtaja hirtelen fölpattant, és a lány kizuhant a metsz� hidegbe. A friss leveg� 
valamelyest magához térítette, újra fontosnak t�nt, hogy harcoljon a lélegzetért, de a blokád csak nem mozdult... 
tapodtat sem engedett. 

Arnie hangja, messze-távolból, mennydörg�sen, szigorúan, mint Zeusz f�isten: – MICSINÁLSZ, HÉ?! VE-
SZED LE RÓLA A MANCSOD?! 

Karok a testén. Ölel� er�s karok. Szél csípi az arcát. Hó kavarog a szemében 
(er�sen fogadom hogy többé nem vét... A ÚÚÚ! JAJJJ! mit m�velsz a bordám fáj a bordám mitmit) 
és hirtelen megszorítja a két kar, a két kéz összekulcsolódik, éppen a melle alatt, a szoláris plexus mélyedésé-

ben. És hirtelen fölmered egy hüvelykujj, az, amelyikkel a stopos az útszélr�l integetett, és kérlelhetetlenül bele-
döf a mellcsontjába, ugyanakkor iszonyú er�vel szorítja meg a két kar. Csapda 

(Ohhhhhh a BORDÁM vége a bordámnak) gigantikus medveölelés. Rettenetes energiával fölfelé tolul a re-
keszizma, és valami puskagolyó-sebességgel kiröpül a szájából. És már ott is a havon: kenyér és hús nedves gom-
bóca. 

– Engedd el! – üvöltötte Arnie, kiugrott a vezet�ülésb�l, és futólépésben megkerülve Christine-t, odaugrott a 
stoposhoz, aki úgy tartotta Leigh ernyedt testét, mint egy életnagyságú marionettfigurát. – Ereszd el, megölöd! 

Leigh nagy, öblös kortyokban itta a leveg�t. Torkát és tüdejét mintha eleven t�zzel égette volna a hideg, a cso-
dálatos leveg�. Alig is hatolt tudatáig, hogy hangosan zokog. 

Elernyedt goromba medveölelés. – Na, most már könnyebb? Most már... 
Arnie átnyúlt fölötte, és megragadta a stopos grabancát. Az feléje fordult, hosszú fekete haja lobogott a 

szélben; Arnie szájon vágta. A stopos hátratántorodott, megcsúszott a havon, és hanyatt esett. A friss porhó, 
akár a cukorliszt, fellegekben szállt föl körülötte. 

Arnie szikrázó szemmel, ökölbe szorított kézzel közelebb lépett. 
Leigh újabb görcsös leveg�kortyot vett – fájt, mintha késsel hasogatnák -, és fölsikoltott: – Micsinálsz, 

Arnie? Állj! 
A fiú báván feléje fordult: – He? Leigh? 
– Megmentette az életem! Miért bántod? 
Az er�lködést�l újra megjelentek a fekete pontok. Nekitámaszkodhatott volna éppenséggel a kocsinak, de 

érinteni sem akarta. Azok a kontroli-lámpák. Valami történt a m�szerfal lámpáival. 
Valami 

(szem megannyi szemmé változtak) amire gondolni sem akart. 
Odatámolygott egy lámpaoszlophoz, és átkarolta, mint a részeg, lehorgasztott f�vel, pihegve. Tétova, ked-

vesked� érintés a derekán. – Leigh... kincsem, nincs baj? 
Fölemelte tekintetét, és meglátta a fiú szánalmas, ijedt képét. 
Sírva fakadt. 
A stopos óvatosan közeledett, vérz� száját a kabátujjával törölgetve. 
– Köszönöm – mondta Leigh ziháló, kurta lélegzetvételei köze pette. Valamelyest enyhült a fájdalma, és a hi-

deg szél jóles�en h�tötte arcát. – Fuldokoltam. Ha ott nem vagy, én... én meg is 
haltam volna... 
Sok. Újra a fekete foltok, karikák, a hangok újra belevesznek a kísérteties szélalagútba. Lehajtotta a fejét, és 

várta, hogy sz�njön a megpróbáltatás. 
– Ez a Heimlich-metódus – magyarázta a stopos. Megtanít ják az embernek, amikor munkát vállal a 

kajáldában. Az egyetemi kajáldában, mármint. Be is gyakoroljuk egy gumibabán. Daisy Mae, az neki a beceneve. 
Jó, az ember begyakorolja, ugye, de g�ze sincs, hogy m�ködik-e a valóságban. Reszketett a hangja, és csúszkált 
mély és magas regiszterek között, mint egy mutálós kamaszé. Úgy t�nt, nevetni vagy sírni volna kedve – mindegy 
is, hogy melyik -, és Leigh még a kavargó hóban és a gyönge fényben is látta, mennyire sápadt. – Tudjátok, nem 



 

 

hittem, hogy valaha is hasznát fogom venni. Na és hát marha jól m�ködik, csakugyan. Láttátok, milyen messzire 
elszállt az a nyavalyás húsdarab? -A stopos megtörölte a száját, és bambán meredt vérhabos tenyerére. 

– Ne haragudj, amiért megütöttelek – kérte Arnie. Közel állt a könnyekhez. – Csak hát... azt hittem... 
– Persze, öreg, tudom én, hogy van az – veregette hátba a stopos. – Nincs harag. És te, szépség, jól vagy már? 
– Jól. – Leigh lélegzete már egyenletes volt. A szíve is normális ritmusban vert. Csak a lába maradt reményte-

lenül gyönge és reszketeg. Uramisten, gondolta, halott lennék már. Halott lennék, ha ezt a srácot föl nem szedjük, 
és kicsi híján otthagytuk... 

Rádöbbent, micsoda szerencse, hogy él. A klisé olyan ostoba és elemi er�vel vágta mellbe, hogy azt hitte, 
menten elájul. Sírásra zendített, még harsányabban, mint az imént. Arnie visszatámogatta a kocsihoz; és � enge-
delmesen vállára hajtotta a fejét. 

- Hát akkor – mondta tétován a stopos – én megyek. 
- Várj csak – szólt rá Leigh. – Hogy hívnak? Megmentetted az életem, tudni akarom a nevedet. 
- Barry Gottfried. Szolgálatodra – mondta, ismét megemelve képzeletbeli kalapját. 
- Én Leigh Cabot vagyok. � meg Arnie Cunningham. Köszönöm, még egyszer. 
- Én is – egészítette ki Arnie, de Leigh hálát nem, csak zavart érzett ki a hangjából. Ahogy beült a kocsiba, 

orrát azonnal megcsapta a szag, s ezúttal nem is valami diszkréten. Rothadás és bomlás b�ze. Esztelen rettegés 
töltötte el a lányt, és ezt gondolta : Christine dühének a szaga... 

Megcsuszamlott és oldalt billent a világ. Leigh kihajolt a kocsiból, és hányt egyet. És kis id�re minden szürké-
be fordult. 

– Biztos, hogy semmi bajod ? – kérdezte Arnie vagy századszor. Egyszersmind talán már utoljára, gondolta 
nem kis megkönnyebbüléssel Leigh. Nagyon-nagyon fáradt volt. Mellében és halántékában tompán lüktetett a 
fájdalom. 
- Most már semmi. 

− Hálisten. 
Arnie tétova mozdulatot tett, mint aki menni akar, csak úgy érzi, hogy még nem illik, addig legalábbis nem, 

míg még egyszer föl nem teszi az unos-untalan ismételgetett kérdést. Caboték háza el�tt álltak. Az ablakokból 
sárga négyszögek hullottak a sz�z hóra. Christine a járda mellett állt, parkolófénnyel, motorja alapjáraton ketye-
gett. – Megijedtem, mikor csak úgy hipp-hopp elájultál. 

– Nem ájultam el, csak valahogy pár percre elködösödött el�t tem a világ. 
- Nagyon megijesztettél. Szeretlek, tudod? A lány komoly szemmel nézett rá: – Igen? 
− Nagyon szeretlek, Leigh! Tudod, hogy szeretlek! 
A lány mély lélegzetet vett. Fáradt volt, de tudta, ki kell mondania, és nem máskor, hanem most. Mert ha most 

ki nem mondja, akkor ami történt, az reggelre már nevetségessé válik, vagy ami annál is rosszabb, �rületnek fog 
t�nni. Egy ilyen el-elt�n�, meg-megjelen� szag, mint a múlt századi rémregények „foszlásbüze"... Szemmé váló 
ellen�rz� lámpák a m�szerfalon... És hát mindenekfölött az az esztelen érzés, hogy a kocsi az életére tör... 

Holnapra már maga az is, hogy hajszál híján meghalt, tompa fájdalommá szelídül a mellkasában, és � maga 
sem fogja hinni, hogy valóban oly közel állt a halálhoz. 

– Hát, igen, azt hiszem, csakugyan szeretsz – mondta megfon toltan. Tekintetét állhatatosan a fiú szemébe fúr-
ta. – De én többé be nem ülök ebbe a kocsiba, azt jól jegyezd meg. És ha csakugyan szeretsz, adjál túl rajta minél 
el�bb. 

Arnie arcára akkor sem ülhetett volna fájdalmasabb döbbenet, ha Leigh arcul csapja. 
– Hogy... hogy, micsoda?... 
Vajon a megdöbbenést�l vág ilyen képet? Vagy valamely b�ntudat volna? 
– Jól hallottad. Nem hiszem, hogy el fogod adni, talán nem is lennél képes rá... de ha el akarsz vinni valahová, 

bárhová, busszal megyünk. Vagy stoppal. Vagy repül�vel. De ebbe a kocsiba többé nem ülök. Ez a kocsi halál-
csapda. 

Nna. Kimondta. Nem volt könny�, de megtette. 
Arnie arcán a döbbenetet harag váltotta fel – az a vak, nyakas és esztelen düh, amit Leigh jól ismert az utóbbi 

id�kb�l. És nem csupán nagy horderej� dolgok, de semmiségek is ki tudták váltani 
– valaki átszaladt el�tte a sárgában, ha a rend�r föltartotta a forgalmat. Revelációszer�en érte Leigh-t a fölis-

merés, hogy ez az oktalan és pusztító (és Arnie-ra oly kevéssé jellemz�) indulat mindig a kocsival kapcsolatos. 
Mindig Christine körül forog. 

– Ha csakugyan szeretsz, adjál túl rajta – visszhangozta Arnie. 
– Tudod, milyen vagy? 
− Nem tudom, Arnie. 

- Mint anyám. Az mond ilyeneket. 
- Hát sajnálom. – Veszekedni nem akart, szavakkal védekezni szintúgy nem; és azzal sem tudott volna véget 
vetni a jelenetnek, hogy bevonul a házba. Megtehette volna, ha közömbös számára a fiú. De nem volt közömbös. 
Els� benyomásai, miszerint a csöndes, félénk Arnie Cunningham tisztességes, rendes, kedves (s�t szexis) fiú, 
nem sokat változtak. Csak az autó, csak az az oka mindennek. Az okozza a változást. Olyan ez, gondolta, mint 



 

 

tehetetlenül nézni, hogy egy er�s jellem lassacskán megroppan valami gonosz, destruktív drog súlya alatt. 
Arnie ujjaival meggereblyézte behavazott üstökét. Jellegzetes, dühre és fejvesztettségre utaló gesztus, gon-

dolta a. lány. – Majdnem megfulladtál a kocsiban, igaz? Jó, rendben, nem csoda, hogy rossz érzéssel gondolsz 
rá. De hát, az isten szerelmére, a hamburger akadt a torkodon, nem a kocsi! És még tán nem is a hamburger a 
b�nös. Lehet, hogy tele szájjal beszélni próbáltál, vagy rosszkor vettél leveg�t, mit tudom én, ilyesmi. Ezen az 
alapon akár Ronald McDonaldot is hibáztathatnád. Elég sokan belehalnak abba, hogy torkukon akad a falat. Te 
túlélted. Köszönd a jó sorsodnak. De hogy a kocsimat tedd felel�ssé!... 

Teljesen ésszer�nek hangzik, gondolta Leigh. És persze az is. Pontosabban az lenne, ha közben nem ját-
szódna le valami Arnie-nak abban a szürke szemében. Valami eszel�s szikra táncol ott, nem éppen hazugság, 
de valami olyas... talán racionalizál? Szándékkal hátat fordít az igazságnak? 
- Nézd, Arnie. Fáradt vagyok, fáj a mellkasom, fáj a fejem, és azt hiszem, amit most mondani akarok, nem lesz 
er�m megismételni. Úgyhogy leszel szíves nagyon figyelni? 
- Ha Christine a téma, ne is strapáid magad – düllesztette el�re ama megátalkodott-makacs módra az állát Arnie. 
– Kész �rület �t vádolni. Te is tudod. 
- Kész �rület, igen, tudom, s�t azt is, hogy hiába fogom strapáim magam. Mégis kérlek, hogy hallgass végig. 

− Tessék. Hallgatlak. 
Leigh mély lélegzetet vett, nem tör�dve sajgó mellcsontjával. Rásandított Christine-re, aki fehér kipufogógá-

zokat eregetve várakozott a hózáporban, és gyorsan lekapta róla a tekintetét. Most ugyanis a parkolófényeket látta 
szemnek: eleven, kíméletlen, sárga hiúzszemek. 

– Mikor megfulladtam... mikor fuldokoltam... a m�szerfal... a m�szerfalon megváltoztak a lámpák. Megvál-
toztak! Álváltoz... na nem, ez így túl merész; inkább csak így mondom: úgy t�nt, mintha szemek lennének. 

Arnie elnevette magát: farkascsaholás a sötétben. A házban félrehúztak egy függönyt. Valaki kinézett, és a 
függöny visszahullott. • 

– Ha ez az autóstopos srác... ez a Gottfried... ha ez ott nincs, én már halott lennék, Arnie. Halott lennék! – 
Szemével megkeres te és fogva tartotta a fiú tekintetét. Muszáj, mondta magában, ez egyszer végig kell monda-
nom. – Te is dolgoztál a középiskolai kajáldában, t�led tudom. Egészen a harmadik év végéig. A konyhaajtón a 
saját szememmel láttam a Heimlich-módszert ismertet� plakátot. Neked is látnod kellett, és nem is csak egyszer. 
És mégis: eszedbe se jutott, hogy kipróbáld rajtam. A hátamat próbáltad veregetni. Ami semmit nem használ. 
Odahaza, Massachusetts– ben, én is dolgoztam egy ideig egy vendégl�ben. Az els� dolog, amit megtanítanak, még 
a Heimlich-módszer el�tt, hogy a hátha veregetés nem használ. 

-Hogyan?– mondta Arnie elvékonyodó, lélegzetvesztett hangon. 

A lány nem szólt, csak nézte. A fiú csak egy pillanatra tudott a szemébe nézni, és máris továbbsiklatta dühödt, 
zavart, �zött vadéra emlékeztet� tekintetét. 

− Jaj, Leigh, hát feledékeny az ember. Istenem. Igazad van, meg kellett volna mentselek a Heimlich-
módszerrel. De ha te is kaptál ilyen oktatást, akkor tudnod kell, hogy az ember önmagán is alkalmazhatja a mód-
szert. – Arnie összekulcsolta a kezét, és hüvelykjével illusztrációképpen beledöfött a saját rekeszizmába. – Csak 
hát a pillanat hevében, ugye, az ember elfelejti... 

- Igen. Igaz. Elfelejti. És te, Arnie, igen sok mindent elfelejtesz abban az autóban. Például azt, hogy hogyan 
kell Arnie Cunninghamként viselkedni. 

Arnie a fejét ingatta. – Hagyj egy kis id�t magadnak, Leigh. Át kell ezt jobban gondolnod... 
– Átgondolni? Éppen azt nem szabad! – kiáltotta akkora hév vel, hogy maga is elcsodálkozott. – Soha nem volt 

természetfölötti élményem, soha, érted? Soha nem is hittem ilyesmiben – és most csak ámulok és bámulok, és 
nem értem, mi történik, veled meg avval a kocsival. Azok a lámpák igenis néztek engem. És ké s�bb. .. kés�bb, 
Arnie... jött a szag. Valami rettent�, rohadt b�z. 

A fiú hátrah�költ. 
− Ugyan már. Hisz tudod. 
− Nem! Nem tudom. Fogalmam sincs. 
− Mégis akkorát ugrottál, mint akibe t�t szúrtak. 
− Képzel�dsz! – mondta hevesen Arnie. – És túl sokat! 
- Az a szag igenis ott volt. És nem képzelem a többi dolgot sem. A rádió például, ha megmakacsolja magát, 

csak a nosztalgia-állomást hajlandó fogni... 
Arnie szeme újabb lobot vetett, a szája bal sarka megrándult egy csöppet. 
- És amikor kezdünk istenigazából összemelegedni, te meg én, a kocsi bedöglik, leáll, mint aki rühelli a dol-

got. Rühelli, Arnie, egy gépkocsi! 
- Milyen izgatott vagy – mondta baljóslatú nyugalommal Arnie. 
- Az vagyok, igenis. Izgatott vagyok – mondta a lány, és megint csak sírva fakadt. – Te nem vagy az? – Köny-

nyei végigcsorogtak az arcán. Ez számunkra a vég, Arnie... szerettelek, de most már, félek, vége. Odalett az érzés, 
Arnie, nagyon-nagyon szomorú ez, és nagyon sajnálom. – A szüleiddel valóságos... valóságos hadban állsz, és 
hogy mit csempészel annak a dagadt Will Darnellnek New Yorkba meg Vermontba, azt csak a jóisten tudja, és 
hát az a kocsi... az a kocsi... 



 

 

Nem tudta folytatni. Cserbenhagyta a hangja. Leejtette a csomagjait. Lehajolt, és vakon tapogatózott értük, de 
csak lökdösni tudta �ket. A fiú lehajolt, hogy segítsen, de erélyesen félrelökte: 

– Hozzá ne nyúlj! Majd én! 

Arnie sápadt és eltökélt arccal egyenesedett föl. Merev düh ütött át a vonásain, hanem a szeme... a szemét, azt, 
jaj, teljesen kárhozottnak látta Leigh. 

– Hát jó – mondta Arnie, s hangját nyerssé tették a tulajdon kéretlen könnyei. – Hát rendben. Állj csak te is a 
többiek közé. Csaholj csak te is a többi szarrágóval. Szarok én rád, világos? – Reszketeg-nagy lélegzetet vett, és 
sértett-bánatos zokogás tört föl bel�le, de máris szájára csapta keszty�s kezét. 

Visszament a kocsijához, de közben Leigh-t nézte, s vakon nyúlkált a kocsija felé. A Plymouth ott volt. – Meg 
vagy te buggyanva, jobb, ha t�lem tudod. Elment a józan eszed, dilis lettél, érted? Eriggy, játsszad csak a kisded 
játékaid! Nem foglak visszasírni, nehogy aszidd! Nem kellesz! 

Arnie hangja vékony falzettba csapott át, ördögi harmóniában csendülve össze a széllel: 

– Nem kellesz, mehetsz a halál faszára! 

Futva megkerülte a kocsit, megcsúszott, odakapott Christine-hez. Christine ott volt: Arnie talpon maradt. Be-
vágta magát a kormány mögé, föltúráztatta a motort, a fényszórók vakítóharagos fehér lángra lobbantak, és a 
Fury, hátsó kerekével hófüggönyt vonva, elhúzott. 

Leigh könnyei s�r�n potyogtak, míg ott állt a járdaszélen, és nézte, miként zsugorodnak kis kerek ponttá a hát-
só lámpák, s enyésznek el, mikor a kocsi elkanyarodik. Csomagjai szerte a lábánál. 

És akkor egyszer csak ott termett az anyja, meglehet�sen abszurd viseletben: nyitott es�kabát, zöld gumicsiz-
ma, kék flanell hálóing. 

– Mi baj, szentem? 

− Semmi – zokogta Leigh. 
Majdnem megfulladtam, büdösséget éreztem, de mintha egy fölbontott sírból jönne, és azt hiszem... igenis azt 

hiszem, hogy az a kocsi valahogy él és érez... és napról napra elevenebb lesz. Igenis, valami rettenetes vámpír az 
az autó, és Arnie lelkével táplálkozik. A lelkével és a szellemével. 

– Semmi baj, semmi baj, csak összevesztem Arnie-val. Segítenél összeszedni a holmimat? 
Fölszedték Leigh csomagjait, és bementek. Az ajtó becsapódott utánuk, s odakint nem maradt más, mint az éj-

szaka, a szél, meg a szakadó hó. Reggelre lesz vagy nyolc hüvelyk. 

Arnie éjfél utánig autózgatott összevissza, s kés�bb semmire sem emlékezett. A behavazott utcák elhagyatot-
tak voltak és kísértetiesek. Ezt az éjszakát nem a gépkocsira termett amerikaiaknak találták ki. Christine azonban 
biztonságosan haladt a mély hóban, pedig még nyári abroncsai voltak. Hellyel-közzel földerengett egy-egy �skori 
szörnyként ható hómaró. 

Szólt a rádió.. Persze csak a WDIL jött be. Épp a híreket mondta. Az AFL/CIO kongresszusán fölszólaló 
Eisenhower megjósolta, hogy munkások és t�kések kéz-a-kézben, boldog egyetértésben masíroznak majd a szép 
jöv� felé. Dave Beck tagadta, hogy a fuvarozók szakszervezete holmi szélhámosok fed�szerve volna. Eddie 
Cochran rock'n roll-zenészt autóbaleset érte a londoni Heathrow repül�térre menet; a traumatológián három óra 
hosszat hiába küzdöttek az életéért. Az oroszok az interkontinentális rakétáikkal fenyeget�znek. A WDIL egész 
álló héten régi számokat játszik, de a hétvégén, lám, még jobban kitesz magáért: ötvenes évekbeli híreket is olvas 
be. Ez igen, ez aztán 

(én ilyet még az életben nem hallottam) tényleg aranyos. Ez aztán 
(tisztára �rült) 
 kedves ötlet, csakugyan. 
A meteorológia további havazásokat ígér. 
És aztán újra a zene: Bobby Darin a „Splish-Splash-sel. Ernie K-Doe a „Mother-in-Law"-val, a Kálin ikrek a 

„When"-nel. Az ablaktörl� lapátok ritmusra söpörték a havat. 
Arnie jobbra pillantott, és ott ült Roland D. LeBay. 
Ott ült Roland D. LeBay, zöld nadrágjában és megfakult kincstári ingében, és csak bámult el�re a sötétségbe 

üres szemgödreivel. Az egyikben egy bogár mocorgott. 
Le kell számolnod velük, mondta Roland D. LeBay. Le kell számolnod a szarrágókkal, Cunningham. Egyt�l 

egyig, minddel. 
– Igenis – suttogta Arnie. Christine zümmögve fúrta el�re magát az éjszakában határozott, kemény, mély 

csapást vágva a hóba. – Igenis, le fogok számolni. – És az ablaktörl� karok helyesl�en bólogattak. 



 

 

35) RÖVID KÖZJÁTÉK 

Vezesd azt a Chryslert,  
vezesd Mexikóba. 

Z– Z– TOP 

A libertyville-i középiskolában Puffer edz� ment, Jones edz� jött, s vele jött, kiszorítva az amerikai focit, a ko-
sárlabda. De valójában semmi nem változott: az iskola kosarasai sem szerepeltek dics�ségesebben, mint a focis-
ták – Lenny Barongg, ez az univerzális sportzseni volt az egyedüli kivétel, és éppenséggel a kosárlabda volt a 
kedvenc sportága. Elszántan küzdött a jobbnál jobb eredményekért, amelyek nélkül nem remélhette, hogy teljesül 
nagy álma: sportösztöndíj a Marquette egyetemen. 

Sandy Galton viszont megpattant. Egyik nap még mindenki látta, másnapra nyoma veszett. Anyja, egy negy-
venöt éves alkoholista, aki hatvannál egy nappal sem látszott öregebbnek, nem aggódott valami szörnyen. Nem 
zavartatta magát az öccse sem, aki a Gornick Junior High School els� számú narkóneppere volt. Az a romantikus 
híresztelés járta Libertyville-bcn, hogy Sandy átszökött Mexikóba. De közszájon forgott egy kevésbé romantikus 
változat is, mely szerint Buddy Repperton rászállt valami okból Sandyre, és az okkal sejdítette, hogy csak így lesz 
nyugta t�le. 

Közeledett a karácsonyi szünet, és az iskolai közhangulat, mint hosszabb szünetek el�tt mindig, feszült volt és 
viharos. A tanulmányi átlageredmény a szokásos ünnep el�tti hullámvölgybe zuhant. Az olvasónaplókat késve 
adták be, és sok napló gyanúsan hasonlított egymásra is, meg bizonyos fülszövegekre is (ki hallott még olyat, 
hogy egyszerre félosztálynyi másodikos min�sítse a Zubhegyezö-t „a háború utáni serdül�korúak eleven klasszi-
kusának"?). Az iskolai dolgozatok nagy része csak félbe-szerbe vagy éppen sehogyan sem készült el; soha annyi 
büntetést az iskolai folyosókon való ölelkezés-csókolózásért ki nem osztottak, mint most, és az önfeledten 
el�karácsonyozó libertyville-i középiskolások marihuánafogyasztása is számottev�en megnövekedett. A ta-
nulóifjúság tehát föl volt dobva, a tanári kar le volt lombozódva, a folyosók és osztálytermek föl voltak díszítve. 

Leigh Cabot nem volt földobva. Középiskolás pályafutása során els� ízben hasalt el egy vizsgán, és kapott „D" 
osztályzatot a gépírásdolgozatára. Nem tudott összpontosítani: gondolatai minduntalan visszatértek Christine-re – 
a m�szerfal zöld lámpáira, amelyek gy�lölköd�, zöld macskaszemmé váltak, és kéjjel nézték fuldoklását. 

A többség számára azonban ez a karácsony el�tti iskolai periódus meglehet�sen szivárványos volt: olyan vét-
ségeket, amelyekért máskor szigorú megtorlás járt volna, büntetlenül úsztak meg; egy-egy általánosan rosszul si-
került dolgozatra még a legszigorúbb tanárok is fátyolt borítottak; lányok, akik régt�l halálos ellenségek voltak, 
kibékültek; fiúk, akik örökké gyapálták egymást mindenféle vélt és valós sérelmekért, fegyverszünetet kötöttek. A 
légkör általános enyheségére mi sem jellemz�bb, mint hogy Miss Rémpöcsöt, a 23-as tanterem rémét mosolyogni 
látták... s nem is csupán egyszer. 

Dennis Guilder a kórházban mérsékelten volt földobva – fekv�gipszét járógipszre cserélték. A fizikoterápia 
sem volt már annyira gyötrelmes, mint eleinte. Végigbicegett a kórházi folyosókon, amelyek girlanddal és els�-, 
másod– és harmadrangú karácsonyi képekkel voltak fölékesítve; mankójával néha beletalált a hangszórókból 
áradó víg karácsonyi muzsika ritmusába. 

Cezúra volt ez az id�, szünetjel, a nyugalom egy rövid közjátéka. Végtelennek t�n� folyosói mankózásai so-
rán Dennis arra gondolt, hogy a dolgok igazán rosszabbul is állhatnának. Sokkal-sokkal rosszabbul. 

Nem sokkal kés�bb aztán sokkal-sokkal rosszabbra fordultak. 

36) BUDDY ÉS CHRISTINE 

Kint van a messzeségben 
És rámtör és feltaszít, 
Nincs er�m, nincs esélyem, 
Már semmi nem segít, 
A vak is látja, nem tévedek, 
Ami történik velem, csak rossz lehet... 

THE INMATES 

December 12-én, kedden a Terrierek 54:48-ra kikaptak a Buccaneróktól a libertyville-i iskola tornatermében. 
A szurkolók java része nem is túl csalódottan Özönlött ki a csöndes és hideg estébe: a Pittsburghi körzet minden 
sportriportere a Terrierek újabb vereségét jósolta. Az eredmény aligha számított meglepetésnek. No és ott volt a 



 

 

Terrier-szurkolóknak Lenny Barongg, akire büszkének lehet lenni: egymaga harmincnégy pontot szerzett, meg-
döntve az iskolarekordot. 

Ami viszont Buddy Reppertont illeti, � aztán ugyancsak csalódott volt. 
S mivel Buddy így érzett, Richie Trelawney is kötelességének tartotta, hogy csalódott legyen, s nemkülönben a 

hátsó ülésen Bobby Stanton. 

Buddy a kicsapatása óta eltelt néhány hónap alatt megváltozott, mintha id�sebb lett volna. Részben persze a szakáll 
tette. Így már nem annyira Clint Eastwoodra hasonlított, mint inkább valamely iszákos ifjú színészre, aki Ahab kapitányt 
alakítja. Merthogy bizony sokat ivott az utóbbi hetekben. Olyan rettenetes álmai voltak, hogy alig gy�zte elfelejte-
ni �ket. Verejtékesen, reszketve szokott ébredni, s általában csak annyira emlékezett, hogy valami halk, sötét és 
fürge végveszély kerülgette. 

A pia azonban beadott a rossz álmoknak. De teljesen. Kitörölte �ket. Nem is rossz. Éjszaka a munka, napköz-
ben álomtalan alvás: mi kell még. 

Lecsavarta az ütött-kopott Camaro ablakát, beeresztett egy kevés dermeszt� hideg leveg�t, kidobott egy bo-
rosüveget. Válla fölött hátranyúlva így szólt: – Leszöl szíves egy másik Molotov-koktélt ideadni. 

– Máris, Buddy – mondta tisztelettudóan Bobby Stanton, és friss üveg Texas Drivert nyomott Buddy kezébe. 
Buddy egész ládával szerzett be meccs után, elegend�t ahhoz, hogy (az ö szavaival) megbénítsa a teljes egyiptomi 
haditengerészetet. 

Könyökével kormányozva, lecsavarta a kupakot, s néhány öblös korttyal eltüntette az üveg felét. Továbbadta 
Richie-nek egy hosszú, kizengetett böfögés kíséretében. A Camaro fényszórói alagutat vágtak a 46-os országút 
sötétjébe; északkelet felé nyargaltak nyílegyenesen, keresztül az alvó Pennsylvanián. Kétfel�l hótakaró alatt szen-
derg� földek – milliárdnyi apró szikrával válaszoltak a fekete téli égbolton tündökl� csillagoknak. Buddy – a ma-
ga hányaveti, félig-józan módján – találomra Squantic Hills felé navigált. Utasai tudták, hogy tervét bármikor 
megváltoztathatja, de ha kitart mellette, a Hills pompásan megfelel annak a célnak, hogy békén és háborítatlanul 
benarkózzanak. 

Richie visszajuttatta Bobbynak az üveget, s az is jót húzott bel�le, jóllehet ki nem állhatta a Texas Drivert. 
Úgy képzelte, ha sikerül kicsikét beljebb rúgnia, fütyülni fog a Driver ízére. Másnap majd rosszul lesz és rókázní 
fog, de hol van még a másnap – ezer évre. Bobbyt még elgyönyörködtette, hogy ezekkel lehet, új fiú volt, és 
Buddy Reppertont, a vadság és komiszság e szinte mitikus megtestesít�jét istenes rettegéssel csodálta. 

− Hülye bohócok – mondta mogorván Buddy. – Ilyen egy búvalbaszott bohóc bandát. Ez nekik kosárlabda? 
- Béna egy társaság – kontrázott Richie. – Baronggot kivéve. Harmincnégy pont, azért az nem semmi. 
– Nem csípem azt a füstös majmot – szögezte le Buddy, hosszú, részeg, vizsla tekintettel mérve föl Richie-t. -

Nem értem, mit eszel rajta. 
– Én? Semmit, Buddy – visszakozott készségesen Richie. 
– Na azért. Majd berongálok én egyet annak a Baronggnak. 
– Melyiket mondjam el�bb? – ajánlkozott váratlanul a hátsó ülésr�l Bobby. A jó hírt, vagy a rosszat? 
El�bb a rosszat – mondta Buddy. Már a harmadik Texas Drivert emésztette, s fájdalmat nem, csak növekv� 

mérget érzett. Egyel�re arról is megfeledkezett, hogy kicsapták; egyre azon kér�zött, hogy az iskola kosárlabdázói, ezek 
a béna faszkalapok ilyen csúnyán kibabráltak vele. El�bb mindig a rosszat. – A Camaro hetvenöt mérföldes órán-
kénti sebességgel suhant a kétsávos makadámon, amely sötét szalagként terült el a dimbes-dombos fehér vidéken. 
Squantic Hillshez közeled�ben enyhén emelkedni 

kezdett a térszín. 
– Hát szóval a rossz hírem az, hogy egymillió marslakó ért földet New Yorkban – mondta Bobby. – Na és 

mit gondolsz, mi a jó hírem? 
– Jó hírek nincsenek – dünnyögte rosszkedv�en Buddy. Richie megmondhatta volna a zöldfül�nek, hogy 

Buddyt hagyni kell, ha ilyen; minden vidító kísérlet csak ronthat az állapotán. Ki kell várni, amíg magától el nem 
múlik. 

Buddy bizony kedélybeteg volt, mióta Potya Welchet, ezt a nyomorult kis négyszem�t kivasalta valami autós 
ámokfutó a JFK Drive-on. 

– A jó hír az, hogy niggert esznek, és benzint hugyoznak – mondta nevetve Bobby. Elég sokára döbbent rá, 
hogy egyedül nevet. Villámgyorsan elhallgatott. Mikor fölpislantott, Buddy vérbe borult szemét láthatta a vissza-
pillantó tükörben, amint a borostás ábrázatból alig titkolt dühvel méregeti. Alaposan berezelt t�le, látta most már, 
hogy a kelleténél egy-két perccel kés�bb némult el. 

Messze mögöttük, jó három mérföldre, gépkocsi fényszórói pislákoltak – két apró sárga szikra az éjszakában. 
– Ez neked vicces? – mordult rá Buddy. Ez a mocsok rasszistaszemét, ez neked jó vicc? Elvakult szemét állat 

vagy, világos? 
Bobby szája tátva maradt. – De hisz te mondtad... 
– Én, kisfiam, azt mondtam, hogy nem szeretem Baronggot. Általában véve, azt hiszem, a füstösek is épp-

olyan jók, mint a fehérek. 



 

 

Buddy elhallgatott, majd kisvártatva hozzáf�zte: 
− Vagyis hát majdnem olyan jók. 
− Igen, de... 

- Nohát. Vigyázz a szádra, mert könnyen lehet, hogy gyalogláb mégy haza. Jól szétrúgott seggel. Akkor aztán 
kiírhatod magadra, hogy UTÁLOM A NIGGEREKET. 
- Aú – mondta halkan Bobby. �gy érezte magát, mint aki villanyt akart gyújtani, és jól megrázta a kapcsoló. – 
Bocsánat. 

− Ideadod azt az üveget, és tartod a pofád, igen? 
Bobby fürgén átnyújtotta a Drivert. Reszketett a keze. 
Buddy fenékig hörpölte. Elzúgtak egy tábla mellett: SQUANTIC HILLS NEMZETI PARK 3 MÉRFÖLD. A 

védett terület közepén lév� tó nyáron népszer� fürd�hely volt, de novembert�l áprilisig az egész parkot zárva tar-
tották. A tóhoz vezet� utat egész télen takarították, mert ott gyakorlatozott a Nemzeti Gárda, meg a cserkészek 
téli táborozását is ott tartották, és Buddy ismert egy mellékbejáratot, amely szintén a park f�útjához vezetett. Sze-
retett az elhagyatott téli parkban furikázni és inni. 

Mögöttük id�közben a messzi szikrák fényes körökké n�ttek:, ikerfényszórók, mintegy mérföldnyire. 
– Aggyál csak még egy Molotov-koktélt, te mocskos kis rasszista disznó. 
Bobby engedelmeskedett. Bölcsen és szerényen kussolt. Buddy ivott, böfögött, nyújtotta az üveget 

Richie-nek. 
− Kösz, nem kell. 
- Igyál, haver, mert ha nem, bizisten kapsz egy beöntést. 

- Az más – mondta Richie, és ivott. Bár maradtam volna otthon, gondolta. 
A Camaro suhanva hasította a feketeséget. 
Buddy belenézett a tükörbe, és meglátta a másik kocsit. Sebesen közeledett. Rásandított a sebességmér�re: 

hatvanöt mérföld per óra. Az a másik jön vagy hetvennel. Ráérzett valamire -mintha az álmába kerülne vissza, az 
álmába, amire nem bírt visszaemlékezni. Szívét mintha egy jeges mutatóujj érintené könnyedén. 

Az út kétfelé ágazott. A 46-os országút ment tovább keletnek, New Stanton felé, a másik északnak, neki a 
Squantic Hills Nemzeti Parknak. TÉLEN ZÁRVA, hirdette egy nagy, narancsszín� tábla. 

Buddy alig lassítva balra kanyarodott, és b�g� motorral nyargalt tovább, domb iránt. A park beköt�útját nem 
valami gondosan takarította le a hóeke, s a fölébe nyúló fák árnyékában a délutáni napsütés sem tudta elolvasztani 
a havat. A Camaro meg is csusszant egy csöppet. Bobby Stanton a hátsó ülésen halkan felnyögött. 

Buddy belenézett a tükörbe. Azt remélte, hogy a másik kocsi továbbmegy a 46-oson – végtére, erre semmi 
sincsen, ez egy zsákutca , ám az még Buddynál is gyorsabban vette a kanyart, és most ott keltetett utánuk, vagy 
négyszáz méterre. Fényszórói, négy lángoló fehér kör, éles világosságban fürdették a Camaro utasterét. 

Bobby és Richie hátrafordulva lesték.  
– Franc se érti – dünnyögte Richie. 
Buddy bezzeg értette. Rájött. Ez a kocsi készítette ki Potyát. Ez bizony. Az �rült, aki lábtörl�vé hengerelte Po-

tyát; ott ül a kormányánál, és most �rá, Buddyra vadászik. 
Beletaposott a gázba, és a nagy Camaro meglódult. A sebességmér� mutatója fölszökött hetven mérföldre, és 

szép fokozatosan kúszott tovább a nyolcvanas felé. A fák, megannyi sötét-kusza szénvázlat, összemosódtak az út 
két oldalán. Ám mögöttük nem maradt le, s�t egyre közeledett a négy lámpa. Az ikerfényszórók párosával két 
nagy, fehér szemmé olvadtak össze. 

– Öregem, mi lenne, ha lassítanál? – szólalt meg Richie. Rettegve markolászta a biztonsági övét. – Ha ezzel a 
sebességgel megyünk tovább... 

Buddy nem méltatta válaszra. Tekintete az út és a tükör között ingázott, és a tükörben n�ttön-nött a két nagy 
szem. 

– Jön a kanyar – mondta rekedten Bobby, és a kanyar csakugyan jött: a véd�korlát krómos fénnyel  csillogott a 
Camaro fénykévéjében. – Buddy! Buddy! Kanyar! – üvöltötte Bobby. 

Buddy egy nagy gázfröccsel visszakapcsolt kettesbe. A Camaro motorja lármásan tiltakozott. A fordulatszám-
mér� fölpörgött 6ooo-re, s�t belesöpört egy pillanatra a vörössel jelzett 7000-es tartományba is, aztán kibírhatóbb 
értékre esett vissza. A Camaro kiegyenesített kipufogócsöve géppuskasorozatokat l�tt világgá. Buddy alákapta a 
kormányt, és az autó oldalazva becsúszott az éles kanyarba. A hátsó kerekek le is veszekedtek a keményre tapo-
sott hóról. Buddy az utolsó lehetséges pillanatban visszarámolta a váltót hármasba, gázt adott, és testét hagyta a 
kocsival együtt lódulni. A Camaro bal hátulja nekivágódott a hófalnak, s egy koporsó alakú mélyedést hagyva 
benne, átlódult a másik oldalra. Buddy utánament a kormánnyal, aztán ellenkormányzást adott, és újra beletapo-
sott a gázba. Egy észbontó pillanatig azt hitte, hogy a kocsi nem reagál, tovább fognak csúszni, le az útról, jó het-
venöt mérfölddel, amíg a kerék el nem akad valamiben, és akkor rettent�en föl kell borulni. 

De a Camaro szépen egyenesbe húzta magát. 
– Lassíts, Buddy, a jó ég áldjon meg! – nyöszörgött Richie. 



 

 

Buddy csak markolta a kormányt, és vigyorgott, bele a szakállába. Elégedetten forgatta véreres szemét. Comb-
ja között ott szorongatta a borosüveget. Nna, te rohadt gyilkos ámokfutó! Nesze! Ezt csináld utánam fejreállás 
nélkül! 

Másodperc múlva a fényszórók fölbukkantak, s még közelebb, mint az imént. Buddy lábában csak most indult 
fölfelé valami beteg, férfiatlan rettegés, és kúszott, amíg ágyékáig nem hatolt, s el nem töltötte egész lényét. 

Bobby hátracsavart fejjel nézte, hogyan veszi a kanyart az üldöz�, s most krétafehér arccal fordult vissza: – 
Még csak meg se csúszott! -jelentette. – De hisz ez képtelenség! Hisz ez... 

– Kicsoda az, Buddy? – kérdezte Richie. 
Megérintette Buddy könyökét, de az olyan vadul lökte vissza a kezét, hogy beleütötte az ablakba.   
– Ne nyúlkálj, hülye – sziszegte Buddy. Azút egyenesen nyújtózott el�ttük, de most már nem fekete maka-

dámként, hanem ledöngölt, bizonytalan, csalárd hóval borítva. A Camaro kilencven mérfölddel repesztett ezen a 
síkos felületen, s a mellmagasságú hótorlaszok közül csak a teteje meg az antenna csúcsára fölszúrt narancssárga 
pingponglabda látszott ki. – Hozzam ne nyúlj, Richie! Hogy gondolod, ekkora sebességnél! 

– Csak nem...? Richie berekedt, nem bírta tovább mondani. Buddy oldalvást rásandított, és a félsz, amit Richie 
meglátott a véreres szempárban, a maga rettegését mint forró, síkos olajat kergette föl a torkán. 

– Csak igen – mondta Buddy. – Szerintem éppenhogy az.  
Sehol egy ház: ez itt már maga a természetvédelmi körzet. Semmi, csak a magas hófalak s fölöttük a kopasz 

ágak zegzuga. 
-Nekünk akar hajtani! – sikította hátulról Bobby. Hangja magas volt és reszketeg, mint egy vénasszonyé. Lába 

között a papírládában vadul csörögtek a még teli üveg Texas Driverek. 
– Te, Buddy, ez nekünk hajt! 
A kocsi már csak két méterre volt a Camaro hátsó lökhárítójától, országúti fényszórói akkora fényben áztatták 

az utasterét, hogy egészen apró bet�s szöveget is látni lehetett volna. Christine még közelebb és még közelebb 
került, és aztán egy csattanás. 

A Camaro enyhén oldalazva nyargalt tovább, üldöz�je lemaradt egy-két méterrel. Buddy úgy érezte, mintha 
lebegnének, s tudta, hogy bármelyik pillanatban szabályszer� körhintává válhat a kocsi, és forog, amíg bele nem 
ütközik valamibe – mert akkor aztán fölfordul. 

Forró és csíp�s verejtékcsöpp csordult a szemébe. 
A Camaro lassacskán újra egyenesbe került. 
Mikor úgy érezte, visszanyerte hatalmát a kocsi fölött, jobb lába óvatosan, fokozatosan padlóig nyomta a gáz-

pedált. Ha valóban Cunningham az, avval a rozzant 58-as csotrogányával tejóisten, hiszen ilyesfélét álmodik ö 
mostanában! -, akkor olyan nincs, hogy állja a versenyt egy Camaróval. 

A motor kiénekelte a magas C-t. A fordulatszámmér� újra a vörös hétezres tartomány szélét pedzegette. A se-
bességmér� mutatója száz fölé kúszott, a hófalak kétoldalt kísérteties némaságban nyargaltak visszafelé. Az út 
pedig mintha valami �rültül fölgyorsított filmen terülne a kerekek alá. 

– Jaj, istenem – motyogta Bobby – jaj, istenem, add, hogy ne haljak meg, az istenit, jajistenem... 
Ez nem volt ott, mikor kicsináltuk a Pinafej� autóját, gondolta Buddy. Nem tudja, hányas a kabát. Szegénykém, 

ez most jól rákúrt. Igazából nem sajnálta Bobbyt, mert senkit sem sajnált, de ha lelt volna hely a szívében ilyen 
érzések számára, hát ezt a kis fostos zöldfül�t biztosan megsajnálja. Jobb kéz felöl ott ült Richie Trelawney, szál-
egyenesen és fehéren, mint a sírk�, eszel�sen kiguvadó szemmel. Ó bezzeg tudta, mire megy ki a játék. 

A hátsó kocsi megint csak egyre közelebb siklott, fényszórói állhatatosan növekedtek a visszapillantóban. 
Olyan nincs, hogy ez gyorsabb legyen nálunk!, üvöltötte magában Buddy. Az lehetetlen! De az üldöz� bizony 

gyorsabb volt, és Buddy tudva tudta, hogy élesbe megy a játék. Agya veszettül járt, mint a ketrecbe zárt patkány 
kereste a kiutat – kereste, de nem találta. Az a rés, a bal oldali hófalban, a mellékút betorkollása, amelyiken 
Buddy boldogabb id�kben a f�kaput kikerülve járt be a parkba, már elsuhant mellettük. Vészesen fogyott az id�, 
a tér, és sz�kült a választási lehet�ségek köre. 

Újabb halk koccanás, a Camaro újfönt megfarolt – immár száztíz mérföldes sebességgel. Hát ez reménytelen, 
szépapám, gondolta Buddy. Mindkét kezével elengedte a kormányt, és – életében el�ször – becsatolta a biztonsági 
övet. 

Ugyanabban a pillanatban Bobby Stanton fölsikoltott, szinte magánkívül a félelemt�l: – A kapu, srácok! 
Jéééézus, Buddy, a kaaaaaa... 

A Camaro a park utolsó meredek kaptatóját mászta. A bukkanó túlsó lejt�jének aljában kettéágazott az út: az 
egyiken a parkból ki, a másikon be lehetett hajtani. A kett� között, betonszigeten, kis kapusbódé – nyárid�ben egy 
hölgy ül itt kempingszékén, és a látogatóktól bekasszíroz fejenként egy dollárt. 

A lefelé száguldó két kocsi most kísérteties fényözönnel árasztotta el a házikót. A Camaro egyre er�sebben ol-
dalazott balfelé. 

– Hogy rohadnál meg. Pinafej�! – ordította Buddy. – Hogy dögölnél meg a születésed napján! – A kormányt 
ütközésig balra csavarta a düht�l és az alkoholtól kivörösödött arccal. 

Bobby megint sikított. Richie Trelawney kezébe temette az arcát. Ez volt az utolsó gondolata: Vigyázni nehogy 
az üvegszilánkok vigyázni nehogy az üvegszilánkok vigyázni nehogy az üvegszilánkok... 



 

 

A Camaro megpördült, és az üldöz� kocsi fényszórója most egyenest a képükbe világított. Buddy Repperton 
maga is sikoltozni kezdett, mert a kocsi ugyan a Pinafej�é volt (azt a mérföldszéles h�t�maszkot nem lehet senki 
máséval összetéveszteni), de a kormánynál nem ült senki. A kocsi teljesen üres volt. 

Az ütközés el�tti másodpercben Christine fénykévéje ellendült bal felé, és a Plymouth simán és precízen, akár 
lövedék a fegyvercs�ben, átsuhant a bejöv� útra. Az útját álló fasorompót miszlikbe törte és szétszórta a sötét éj-
szakába. 

Buddy Repperton Camarója farral nekicsapódott a betonszi-getnek. A húsz centi magas szegély leradírozott 
mindent a kocsi alvázáról; a kipufogócsövek meg a hangtompító dob úgy hevertek a havon, mint egy bizarr szo-
borm�. A kocsi hátsó traktusa harmonikává gy�r�dött, és vele gy�r�dött holtra a hátul ül� Bobby Stanton. Buddy 
ködösen érezte is, mintha nyakon löttyintenék egy vödör meleg vízzel. Bobby Stanton vére volt az. 

A Camaro akkor a leveg�be szökkent – torzzá nyomorodott lövedék a szanaszéjjel szóródó részecskék záporá-
ban; egyik lámpája �rülten és értelmetlenül még most is ontotta a fényt. Teljes szaltót ugrott, és észveszejt� csat-
tanással és üvegcsörömpöléssel a kerekein landolt, de azonnal fölfordult. Betört a torpedólemez, és a hátralóduló 
motor péppé zúzta Richie Trelawney altestét és lábát. Bömbölve föllángolt a repedt tartályból kiöml� benzin, és a 
Camaro végre elnyugodott. 

Buddy Repperton élve maradt. Az üvegszilánkok sok helyütt megvágták, egyik fülét sebészi precizitással le is 
borotválták, s a feje bal oldalán csak egy vörös lyuk maradt, eltört a lába is, de élt. Megmentette a biztonsági öv. 
Most kapkodva kioldotta. Úgy ropogott a t�z, mint mikor papírt gy�rködnek. Buddy már érezte az emészt� h�sé-
get. 

Aztán a kilincshez nyúlt, de az ajtó nem engedett. 
Rekedten zihálva kivetette magát az üresen tátongó els� ablakon... 
...és ott várta Christine. 
Ott állt vagy tizenöt méterre, szemközt, egy hosszú, lejt�s féknyom végében. Motorja dörmögése akár egy gi-

gantikus állat halk lihegése. 

 
Buddy megnyalta az ajkát. Minden lélegzetvételre megsajdult a bal oldala. Valami eltört ott is. Biztosan a bor-

dám, gondolta. 
Christine motorja föltúrázott, elhalkult, föltúrázott, elhalkult. Buddy, mint valami értelmetlen rémálomban, 

halkan, de tisztán a „Jailhouse Rock"-ot énekl� Elvis Presleyt hallotta. 
Narancssárga fénypontok a havon. A t�z bömbölése. Föl fog robbanni. Föl fog... 
És föl is robbant. Nagyot dübbenve szállt széjjel a Camaro tankja. Buddy úgy érezte, mintha goromba kézzel 

hátba taszítanák: meglódult, elszállt, és sérült oldalán landolt a hóban. A zubbonya lángot fogott. Addig hemper-
gett a hóban, míg el nem oltotta. Térdre próbált kecmeregni. A Camaro lángoló fáklyaként világított az éjszaká-
ban. Christine egyre gyorsuló ritmusban túráztatgatta a motorját. Végül nagy nehezen négykézlábra állt. Szemébe 
lógó, verejték-csimbókos haján át Cunningham Plymouthát nézte. A motorháztet�t behorpasztotta a sorompó, a 
h�t�b�l csöpörészett a h�t�folyadék, s úgy g�zölgött a havon, mint vadállatok friss lábnyoma. 

Megint megnyalta ajkát. Száraznak érezte, mint a gyíkb�rt. A háta húzódott, mintha odakapott volna a napon. 
Érzett is holmi égett textilszagot, de ebben a szinte önkívületi állapotában nem vette észre, hogy hátáról leégett a 
zubbony, s�t mind a két inge is. 

– Ide hallgass – szólalt meg, de szinte err�l sem volt tudomása  , ide hallgass, hé... 
Felb�gött Christine motorja, és az autó nekilódult; túlpörg� kereke szivárványban szórta a havat, s vadul csó-

válta a hátsó fertályát. A horpadt h�t�maszk dermedten vicsorgott. 
Buddy négykézláb várta, s ellenállt a sürget� kényszernek, hogy félreszökjön vagy arrébb guruljon – igyeke-

zett ellenállni az önuralmát morzsoló esztelen pániknak. Újra láthatta, hogy a kocsi üres. Nagyobb képzel�er�vel 
megáldott ember talán bele is �rült volna. 

A legutolsó másodpercben oldalt hengeredett, s nagyot ordított kínjában, mikor lábszárában a törött csontvégek 
egymáshoz dörzsöl�dtek. A nagy tömeg� test centiméterekkel zúgott el mellette, arcába lehelt a meleg és büdös 
kipufogó, és aztán a hó vörösre váltott Christine stoplámpájának fényében. 

A gépkocsi kipörg� kerékkel, szinte egy helyben fordult meg, s tört rá újra Buddyra. 
– Ne! – ordította Buddy. Fájdalom marta a mellkasát. – Ne! Ne!N...! 
Ugrott, ahogy a vak reflex parancsolta, de a kocsi ezúttal közelebb suhant el, leborotválta a bal cip�jét, s meg-

bénította a lábfejét. Buddy hamarjában megfordult négykézláb, mint szembeköt�sdit játszó gyerek valami �rült 
születésnapi mulatságban. A szájából öml� vér elkeveredett az orrából szivárgó takonnyal; törött bordája átszúrta 
a tüdejét. A lyukból, mely hajdan a füle volt, vér csorgott végig az arcán. Orrából fagyos párát szuszogott ki; fü-
tyülve, hörögve kapkodta a leveg�t. 

Christine várt. 
Fehér g�zöket eregetett a kipufogója, a motor halkan dorombolt. A szélvéd� sötét, mögötte senki. Buddy háta 

mögött zsíros lánggal égett a Camaro roncsa; borotvaéles szél élesztgette lángjait. Bobby Stanton ott ült a pokol-
ban, a hátsó ülésen, feje oldalt billent, szenesed� arcán dermedt vigyor. 

Játszik ez velem, gondolta Buddy. Játszik, igen. Mint macska az egérrel. 



 

 

– Kérlek – krákogta. A fényszórók vakító sugarában az arcán meg a szája sarkából csorgó vér feketének t�nt, 
mint a bogarak vére. – Szépen kérlek... izé... bocsánatot fogok kérni t�le... földre borulok el�tte, ha ez kell neked... 
csak kérlek, kér... 

Fölnyerített a motor. Christine rárontott. Buddy üvöltve vetette oldalt magát, de a lökhárító így is elkapta, el-
törte az ép lábát, és mindenestül ráhajította az utat szegélyez� hófalra. Elterült rajta, mint egy löttyedt krumplis-
zsák. 

Christine azonnal utánavetette magát, ám akkor Buddy számára megcsillant egy halvány reménysugár. Ka-
paszkodni kezdett fölfelé a havon, kapaszkodott a tíz csupasz ujjával, melyek már rég semmit sem éreztek, meg a 
lábával, nem tör�dve a hasogató, embertelen fájdalommal. Apró sikolyokban szívta be a leveg�i, miközben a 
lámpák egyre fényesebbek lettek, a motor meg egyre hangosabb; minden kis hórög fekete árnyékot vetett, és 
Buddy úgy érezte, mintha egy szörny�séges, kegyetlen, emberev� fene tigris közeledne. 

Fémes csördülés: Buddy nagyot kiáltott, mert Christine lökhárítója benyomta a hóba a lábát. Kihúzta, de a ci-
p�je odabent maradt. 

Motyogva, zokogva, nevetve jutott föl a hófal tetejére, melyet a National Guard hóekés autója emelt pár napja; 
odafönn kis híján egyensúlyát veszítve visszabucskázott, de aztán megkapaszkodott. 

Megfordult, hogy szembenézzen Christine-nel. A Plymouth közben hátratolatott, keresztben az úton, s most új-
ra el�re lendült, pörg� kerékkel kotorva a havat. Fél méterrel Buddy alatt fúródott bele a hóba, s egész kis lavinát 
indított meg. A motorház még jobban meggy�r�dött, de Buddynak nem esett újabb bántódása. Az autó visszafa-
rolt a föltúrt hóban, s motorja most mintha csalódott mérgét üvöltötte volna világgá. 

Buddy diadalmasan rikoltozott, és a kocsi felé rázta a középs� ujját. – Baszódj meg! Baszódj meg! Baszódj 
meg! – Vér és nyál fröccsent szét a szájából. Minden lélegzetvétellel mélyebbre fészkelte magát mellében a bénító 
fájdalom. 

Christine b�g� motorral újra a hófalnak csapta magát. 
Az els� roham idején meglazult tömb nagy része most leszakadt, és eltemette Christine meggy�rt, vicsori orrát, 

de kicsi híján maga Buddy is leszánkázott Csak azáltal menekült meg, hogy a fenekén csúszkálva följebb 
veszkel�dött, miközben ujjai véres kampók gyanánt vájódtak a hóba. Mondhatatlanul gyötörte a törött lába; olda-
lára fordult, mint a partra vetett hal. 

És újra jött Christine. 
– Eriggy innen! – kiáltotta Buddy. – Eriggy innen, te kerge KURVA! 
A kocsi belefúródott a hóba, s most a szélvéd�jét is eltemette a lavina. Azonnal bekapcsolt az ablaktörlö, és 

nagy ivekben söprögette az olvadó havat. 
Megint a hátramenet, és Buddy látta, még egy roham, és a hóval együtt ö maga is rágurul Christine orrára. Ha-

nyatt vágta magát tehát, és legurult a fal túloldalán, föl-fölüvöltve, valahányszor átgördült törött bordáján. Laza 
porhóban nyugodott el, s csak bámulta a fekete égboltot meg a rideg csillagokat. Foga tehetetlenül vacogni kez-
dett. Egész testét rázta a hideg. 

Christine nem rohamozott újra, de hallani lehetett a motor halk ketyegését. Várt. 
Buddy fölpislantott az égre mered� hófalra. Túl rajta már halványulóban voltak az ég� Camaro visszfényei. 

Mennyi id� telt el a baleset óta? Ki tudja? Senki. Meglátják-e vajon a tüzet, jön-e valaki, hogy megmentse? Ki 
tudja? Senki. 

Most egyszerre két dologra döbbent rá: szájából folyik, nem is folyik: ömlik a vér – és rettenetesen fázik. Ha 
nem jönnek, hamarosan megfagy. 

A gondolattól megrémülve, kínnal-keservvel ül� helyzetbe tornázta fel magát. Azon t�n�dött, volna-e ereje 
visszamászni a hófalra, hogy legalább lássa az autót – nem látni a legrosszabb -, és újra föltekintett. És akkor egy 
hördüléssel elakadt a lélegzete. 

A fal tetején állt egy ember. 
Csakhogy nem ember volt. Hanem hulla. Oszladozó hulla, zöld nadrágban. Inge nem volt: üszkösöd� torzóját 

szürke sárral mocskolt fekete vasf�z� ölelte. Az arcára feszül� pergamenb�rön átütött csontjai fehérje. 
– Ezt megkaptad, szarrágó – suttogta a csillagfényes jelenés. 
Most tört csak meg végképpen Buddy ellenállása. Hisztériás sikoltozásba fogott, a szeme kiguvadt, hosszú haja 

valamely groteszk sisakká állt össze véres-kormos arca körül – minden egyes hajszála égnek meredt a látvány 
iszonyától. Szájából löketekben bugyogott föl a vér, s mocskolta a zubbony gallérját; igyekezett hátrafelé csúsz-
kálni, megint csak karmait kampózva a hóba, miközben a jelenés egyre közeledett. Szeme nem volt: kiették üre-
géb�l ki tudja milyen nyüzsg�, apró lények. És érezni lehetett a szagát; Úristen, a szaga, mint a rothadó paradi-
csom b�ze, a halál b�ze. 

Roland D. LeBay hullája Buddy Repperton felé nyújtotta oszladozó karját, és vigyorgott. 
Buddy sikított. Buddy nyüszített. És egyszer csak megmerevedett; ajkai megformálták a megmásíthatatlan be-

fejezettség O-ját, mintha csak csókot lehelne a közeled� rémalak felé. Keze a rongyolt zubbonyt kaparászta a szí-
ve fölött, amelyet végre könyörületesen átdöfött a tört borda egy szilánkja. Hanyatt szédült, lába árkot rúgott a 
hóba, és utolsó lehelete hosszú, fehér párapamacsot röpített égnek – akár egy gépkocsi-kipufogó. 

A hógáton a jelenés megrebbent és elt�nt. Nyomot nem hagyott. 



 

 

Túlfel�l Christine motorját kíméletlenül föltúráztatták, s a fülszaggató motordörgés végiggurult Squantic Hills 
hófödte lankáin. 

A Squantic-tó túlsó végében, légvonalban vagy tíz mérföldre, egy éjszakai sífutó meghallotta és megtorpant; 
félrebillent fejjel, síbotjára támaszkodva hallgatózott. 

És hirtelen végigfutott hátán a hideg, mert bár tudta, hogy csak egy gépkocsi volt az a túlparton – szélcsöndes 
téli éjszakában messzire száll a hang -, mégis úgy érezte, valami történelem el�tti lény éledt föl, s tart diadalmas 
vadászatot, óriás farkas vagy talán kardfogú tigris. 

A hang nem ismétl�dvén, a fiatal síel� folytatta útját. 

37) DARNELL ELMÉLKEDIK 

Bébi, hadd vezessem a kocsidat. Hé, bébi, hadd vezessem a kocsidat! Na most mondd meg, bé-
bi, Mondd meg, hogy érzed magad? 

CHESTER BURNETT 

Azon az éjszakán, mikor Buddy Repperton és cimborái Christine-nel tusakodtak Squantic Hillsben, Will 
Darnell még éjfél után is a garázsban volt. Asztmája aznap különösen er�sen kínozta. Ilyenkor félt lefeküdni, pe-
dig nevezetes hétalvó volt. 

Hiába mondta az orvos, hogy lehetetlen, hogy álmában megfulladjon, ahogy öregedett, s ahogy egyre jobban 
elhatalmasodott a betegsége, egyre jobban rettegett. A tudat, hogy félelme irracionális, nem sokat segített rajta. 
Tizenkét éves kora óta semmilyen felekezet templomába be nem tette a lábát (negyvenkilenc éves volt egyéb-
ként), mégis, valami okból morbid érdekl�dést táplált I. János Pál pápa halálának körülményei iránt. A pápa két és 
fél hónappal azel�tt halt meg éjjel az ágyában, és úgy találták reggel. Nyilván már mereved�ben, gondolta 
Darnell. Ez izgatta igazán a fantáziáját: már mereved�ben. 

Fél tízkor hajtott be a garázsba 1966-os Chrysler Imperialján – úgy számította, ez már élete utolsó kocsija ma-
rad. Az országúton Buddy Repperton ez id� tájt látta meg tükrében a távoli fényszórópárt. 

Will vagyona kétmillió dollárnál is többet tett ki, de most már nem sok örömét lelte a pénzében. Ha ugyan va-
laha is lelte. Valahogy nem érezte már valóságnak a pénzt. Semmit nem érzett valóságosnak, csak az asztmáját. 
Az bezzeg iszonytatóan valódi volt, és örömmel fogadott bármit, ami eltereli róla a gondolatait. 

Most például ez az Arnie Cunningham-ügy, ez aztán alaposan kiverte fejéb�l a betegségét. Nyilván ezért is t�r-
te meg a garázsban, jóllehet minden ösztöne tiltakozott ellene, és azt súgta, hogy ez a srác valahogyan veszedel-
mes. Valami igen-igen különös dolog történik Cunninghammel meg ezzel a haló poraiból föltámasztott 58-as 
autómobiljával. 

Ma nem volt benn a srác; három napra Philadelphiába ment az iskolai sakk-szakkörrel, az Északi Államok 
�szi Tornájára. Cunningham ezen is jót nevetett: hol volt ö már attól a pattanásos kép�, riadt tekintet� nebáncsvi-
rágtól, akivel annyit szórakozott Buddy Repperton, s akit �, Will (tévesen) pipogya fráternak s mellesleg még ho-
mokosnak is tartott. 

Például, egy ideje cinikus a fiú. 
El�z� nap délután, szivarozgatva (mert erre is rákapott, és Will gyanította, hogy a szülei tudta nélkül) el is me-

sélte Willnek, hogy mivel sok szakköri foglalkozást mulasztott, a háziszabályok szerint ki kellett volna zárni a 
csapatból. Slawson azonban, a szakkör vezet� tanára úgy döntött, hogy majd csak az Északi Államok Tornája 
után vesz tudomást a dologról. 

− Messze a legtöbb hiányzás az enyém, de hát én is játszom messze a legjobban, amit az a szarrágó is pontosan 
tud... – Arnie hirtelen elfintorodott, és a derekához kapott. 

- Orvoshoz kéne már menjél azzal – jegyezte meg Will. 
 

Arnie ráhunyorított, és egy pillanatra majdnem tizennyolc événél jócskán id�sebbnek látszott: – Nem kell ne-
kem egyéb, mint egy jó böcsületes kefélés, az majd kihúzza a csigolyáimat. 

- Szóval elmégy Phillybe? – kérdezte csalódottan Will, noha tudta, hogy Arnie-nak a szabadnapjai következ-
nek, tehát amúgy is Jimmy Sykes a soros most két hétig – csak hát Jimmy olyan gügye, hogy a szezont is össze-
keveri a fazonnal. 

- Megyek. Naná. Háromnapi ingyenmulatság, végtére. – Meglátva Will savanyú ábrázatát, elnevette magát: – 
Maga meg csak ne sz�köljön. Jön a karácsony: ilyenkor még a törzsvendégei is játékot vásárolnak a gyerekeik-
nek, és nem gyújtógyertyát meg spéci karburátort. Újévig halott lesz ez a garázs, hiszen maga is tudja. 

Ami persze igaz volt, de akkor is minek dörgöli az orra alá egy ilyen takonypóc? 
− Ha visszajöttél, elmégy nekem Albanybe? – kérdezte Will. Arnie az arcát vizslatta. – Mikor? 
− Ezen a hétvégén. 
− Szombaton? 

- Akkor. 



 

 

− Mi a buli? 
 

− A Chrysleremmel mégy Albanybe, az a buli. Henry Bucknak van tizennégy használt kocsija a számunkra. 
Legális szerzemények. �szerinte. Vizsgáld meg �ket. Aláírok neked egy kitöltetlen csekket. Ha az áru jónak néz 
ki, alkudj meg rá. Ha gyanítod, hogy lopva van, mondd meg Henrynek, hogy menjen a halál faszára. 

− Aha, és mit viszek magammal? 
Will jó ideig szótlanul nézte. – Begazoltál, Cunningham? 
− Nem – nyomta el Arnie a félig szítt szivart. Védekez�leg nézett Willre. – Csak talán érzem, hogy minden 

újabb úttal n� a kockázat. De azért megcsinálom. Mi az, kokó? 
− Hagyd, majd elküldöm Jimmyvel. 
− Hadd halljam, mi az! 
− Kétszáz karton Winston. 
- Rendben. 
− Biztos? Csak így, ilyen egyszer�en? 
Arnie nevetett. – Felüdülés lesz a sok sakk után. 
Will Chryslerjével rögtön az iroda mellett parkolt, föl is volt festve a flaszterra: MR. DARNELLÉ! NE ÁLLJ 

IDE! Kiszállt, becsapta az ajtót, zihálva küszködött leveg�ért. Megülte mellét az asztma, s ma este mintha leg-
alábbis másodmagával nyomná. Ma éjjel inkább nem alszik, de nem fekszik le, mondjon bármit is az a szamár 
orvos. 

Jimmy Sykes letargikusan húzta-vonta a hosszú nyel� felmosófát. Esetlen, nyakigláb figura, huszonöt eszten-
d�s, de enyhe szellemi visszamaradottsága miatt vagy nyolccal fiatalabbnak látszik. Haját hátrafésülte, és – 
Cunningham nyomán, akit istenített – az ötvenes évek divatja szerint „tripla hárit" nyomott bele. Az olajszennyes 
betont nyaló rongy surrogásán kívül más nesz nem volt a hodályban. Méla �r. 

– Még ilyen nyüzsgést, mint máma, igaz-e, Jimmy? – zihálta Will. 
Jimmy körülnézett. – Hát nem, Mr. Darnell, azt nem mondhatnám. Félórája járt itt Mr. Hatch, hogy elvigye a 

Fairlane-jét, és azóta egy árva lélek se... 
– Csak vicceltem – legyintett Will, s megint csak azt sajnálta, hogy Cunningham nincs ott. Nem lehet ezzel a 

Jimmyvel beszélni. Mindent szó szerint vesz. Mindazonáltal lehet, hogy behívom egy kávéra, elmélkedett. Egy 
pofa kávé, a rend kedvéért megfejelve egy stampedli Courvoisier-val. Legalább hármasban leszünk, én, Jimmy 
meg az asztma. Vagyis négyesben, mivel ma az asztma másodmagával méltóztatott jönni... – Mondd csak, 
Jimmy... 

Elhallgatott, mert akkor vette észre, hogy a húszas kocsiállás üres. Christine sehol. 
− Benn volt Arnie? 

- Arnie? – visszhangozta Jimmy, ostobán hunyorogva. 
− Arnie, Arnie Cunningham – mondta türelmetlenül Will. -Hány Arnie-t ismersz? Nem látom a kocsiját. 
Jimmy a húszas állás felé meresztgette a szemét. Összeráncolta a homlokát. – Jé. Tényleg. 
Will elmosolyodott. – Csak nem vágták haza a nagymen�t arról a csudálatos sakkolimpiáról? 
– Jéézus, tényleg? – álmélkodott Jimmy. – Azért ez szörny�, nem? 
Will leküzdötte ingerét, hogy istenesen megrázza Jimmyt, s ha lehet, egy nyaklevessel is megtoldja az áldást. 

Nem szabad dühbe gurulni: attól csak még nehezebb a lélegzetvétel, s a végén még be kell szipákolnia annak a 
rettent� b�z� aspirátornak a permetét. – No, Jimmy. Mit mondott? Mit mondott, mikor innen elment? – De alig-
hogy kimondta, megérezte, hogy Jimmy nem is látta Arnie-t. 

Jimmynek nagy nehezen lehullott a papírtantusz. – Jaa? Hisz nem is találkoztunk. Csak láttam, hogy Christine 
megyen kifelé. Hanem hogy az milyen csuda egy autó! Az valami varázslat, amit Arnie avval m�velt. 

- Az – mondta Will. – Varázslat. – A szó már az � eszét is megjárta Christine-nel kapcsolatban. Hirtelenjében 
úgy döntött, mégsem hívja meg Jimmyt konyakos kávéra. Egyre a húszas állást nézve, így szólt: – Jól van, 
Jimmy. Mehetsz. 

- Dejszen azt ígérte, Mr. Darnell, hogy máma hat órát teljesíthetek. És az csak tízkor jár le. 
− Semmi baj. Majd én bélyegzek neked tízkor. 
Jimmy zavaros szeme megfényesedett e váratlan és mondhatni példa nélkül való nagyvonalúságtól. – Ko-

moly? 
– Komoly, komoly, csak eriggy már, oké? 
Már itt se vagyok tüsténkedett Jimmy, és arra gondolt, hogy amióta itt dolgozik öl vagy hat éve (sosem tudta 

pontosan, mennyi is, de az anyja számon tartotta, aminthogy Jimmy adóját is ö könyvelte), el�ször történik, hogy 
a vén zsugorít megszállja a karácsonyi lelkület. Épp mint a moziban, azzal a három kísértettel. Jimmy tehát, föl-
gerjesztvén a maga karácsonyias lelkületét, így rikkantott: – Hogy milyen aranyosnak tetszik lenni! 

Will elfintorodott, és becammogott az irodájába. Készülékét ráállította a Mr. Coffee-ra, leült az íróasztalához, 
és nézte, hogyan rakja el Jimmy a takarítószerszámot, kapcsolja ki a mennyezeti fénycsövek java részét, s kínlód-
ja bele magát nehéz kabátjába. 

Hátrad�lt, és gondolataiba mélyedt. 



 

 

Végtére az eszének köszönheti, hogy egyáltalán életben tudott maradni az utóbbi években, s hogy szépen, las-
san lépeget is el�rébb a világban, soha nem volt az a kimondottan jókép� gyerek, kövér volt világéletében, s az 
egészsége mindig is rozoga. Gyerekkorában egy tavasszal, alighogy fölépült a skarlátból, kapott egy enyhébb fajta 
gyermekbénulást; ezért kellett operálni a jobb karját, és az azóta is csak hetvenszázalékos teljesít�képesség�. Fia-
talember korában egymást érték b�rén a kelések. Negyvenhárom éves volt. mikor az orvos fölfedezett a hóna alatt 
egy nagy, szivacsos daganatot. A daganat jóindulatúnak bizonyult, de az operációt követ�en az egész nyarat háton 
fekve kellett töltenie, s jöttek is szépen a fölfekvések. Egy évvel kés�bb kevés híján elvitte a kétoldali tüd�gyulla-
dás. Most meg. tessék, kezd�d� cukorbaj meg ez az istenverte asztma. Ám az esze, az vágott mindig, mint a bo-
rotva, annak köszönheti, hogy el�rébb jutott. 

Hátrad�lt székében, és tovább t�n�dött. Itt ez az Arnie is. Talán azzal kedveltette meg magát (egyebek között), 
hogy miután szembeszállt Reppertonnal, Will hajdanvolt tizenéves-magára ismert benne. Nem mintha 
Cunningham is beteges lett volna, de ö is ripacsos volt és magányos és kívülálló. Éppen mint az egykori Will 
Darnell. 

Cunninghamnek is jó esze van. 
– Jócakát, Mr. Darnell – köszönt el Jimmy. Állt egy ideig az ajtóban, aztán gyámoltalanul hozzátette: – Boldog 

karácsonyt. 
Will ernyedten intett. Jimmy távozott. Will föltornázta nagy tömegét a karosszékb�l, az iratszekrényb�l kivette 

a Courvoisier-t, és letette Mr. Coffee mellé. Aztán leült. Egyfajta elnagyolt kronológia gomolygott s öltött formát 
a fejében. 

Augusztus: Cunningham megjelenik egy roncs 58-as Plymouthtal, és beállítja a húszas kocsiállásba. A kocsi 
ismer�snek t�nik, s nem is véletlenül. Rollie LeBay egykori autója. És Arnie nem tudja – jobb is -, hogy hajdaná-
ban-danában Rollie LeBay is tett egy alkalmi fuvart neki, Will Darnellnek Albanybe vagy Burlingtonba vagy 
Portsmouthba vagy hová... csak akkor még, ama réges-régi id�kben Willnek egy 54-es Cadillacje volt. Hja, az 
autók változnak, a dupla fenek� csomagtér a t�zi játékkal ,  a cigarettával, a piával, a narkóval marad. Akkoriban 
koka in t  még nem is látott Will. Úgy gondolta, az csak a New York-i dzsessz-zenészeknek van. 

Augusztus vége:  Hajba kap  Repperton és Cunningham, és Darnell kipenderíti Reppertont. Ráunt a fiú örökös 
kérkedésére, kakaskodására. Csípi az a srác az ember szemét, ráadásul gondatlan is, és aki ilyen árukkal jár át 
New Yorkba és Új-Angliába, annak nem szabad gondatlannak lenni. Örökösen gyorsabban hajt a megengedettnél, 
egyre-másra gy�lnek a bírságcédulái. Elég csak egy szívóskodó rend�r, és mehetnek a bíróságra. A börtönt�l 
Darnell nem félt (legalábbis a libertyville-itöl), de mégiscsak roszszul venné az ki magát. Volt id�, mikor fütyült a 
látszatra, de hát most már nem olyan fiatal. 

Fölállt, kávét töltött, belelöttyintett egy stampedli konyakot. Gondolkodott egy sort, és hozzátöltött még egy 
kupicával. Leült, mellzsebéb�l el�kotort egy szivart, megnézegette, rágyújtott. Le vagy szarva, te asztma. Kibír-
juk, és kész. 

Illatosan leng� szivarfüst, jó forró, konyakkal patkolt kávé, kell-e több ennél, gondolta Darnell, s kibámulva a 
sötét, néma garázstérbe, tovább sz�tte gondolatait. 

Szeptember: Megkérdi ez a Cunningham gyerek, adna-e kölcsön egy vizsgamatricát meg egy ideiglenes rend-
számot, mert el akarja vinni a n�jét valami meccsre. Darnell adott – a fenébe is, volt id�, mikor hét dollárért árulta 
a vizsgamatricát, s méghozzá úgy, hogy meg sem nézte, milyen kocsira kerül. És a Cunningham gyerek kocsija 
igazán jól föst. Persze, kicsit rozsdás, meg hát lármás, nem is kicsit, de úgy nagyjából igazán elég jól rendbe van 
hozva. Szépen megcsinálta, na. 

Ami annál furább, merthogy soha senki nem látta, hogy úgy istenigazából dolgozott volna rajta. 
Na persze tett-vett: azt nem lehet ráfogni, hogy semmit sem csinált volna. Izzót cserélt a helyzetjelz�kben. Új 

abroncsokat tett föl. Elég ügyesen forgolódik az autók körül: Will egy nap innen, az irodából a saját szemével lát-
hatta, milyen frissen kicserélte a hátsó üléskárpitot. De senki nem látta, hogy hozzányúlt volna a kipufogó rend-
szerhez, pedig az teljesen odavolt, mikor tavaly nyár végén beállított a garázsba vele. Lemezmunkán sem kapták 
rajta sosem, és mégis, lám, milyen tipp-topp lett a Fury karosszériája, pedig igencsak el�rehaladott rákban szen-
vedett, mikor a srác behozta. 

Darnell tudta, miként vélekedik Jimmy Sykes, mert megkérdezte egyszer. Jimmy úgy hiszi, hogy Arnie éjjel, 
egyedül végezte a komolyabb munkákat. 

- Csakhogy az piszok sok éjjeli m�szakot kell jelentsen -mondta ki fennhangon Darnell, és hirtelen megmagya-
rázhatatlan h�vösséget érzett, dacára a konyakkal fejelt kávénak. Rettent�, mit gürizhetett ez a kölyök éjjelente. 
Mert nappal egyebet nemigen m�velt, mint hogy hallgatta a WDIL nosztalgiazenéjét, és elvégzett néhány apró-
csepr� javítást. 

- Szerintem éccaka végzi a nagyját – nyilatkoztatta ki Jimmy olyan ártatlan és rendíthetetlen hittel, ahogy a 
kisgyerek hiszi a kéményben lecsusszanó, ajándékot hozó Mikulás meséjét. Will azonban nem hitt a Mikulásban, 
és így abban sem, hogy Arnie éjszaka hozta rendbe a kocsiját. 

Két más tény is görgött nehézkesen az elméjében, mint két rexgolyó, keresve a nyugodalmat adó lyukat. 
Tudta, hogy Cunningham elég sokat vezetgette kint, hátul a kocsit, még jócskán a m�szaki vizsga el�tt. Föl és 

alá furikázott lassan a roncskocsik közötti keskeny ösvényeken. Ötmérföldes sebességgel így rótta köreit sötétedés 
után, amikor mindenki hazament már; kitartóan keringett a nagy elektromágneses emel�daru meg a roncszúzó gép 



 

 

körül. De hogy minek furikázott annyit?! Mikor Darnell szóvá tette, Arnie azt mondta, szitál az autó jobb eleje, és 
annak az okát keresi. Igen, csakhogy Cunningham piszok rosszul hazudik. És bután. Mert szentség, hogy öt mér-
föld per órás sebességnél nem szitálhat a kerék. 

Egyszóval ezt m�velte, amikor a többiek hazamentek. Ez volt az � fene nagy éjszakai munkája. Összevissza au-
tókázni a roncsok között, a rozsdás foglalatban bizonytalanul imbolygó lámpák fényénél. 

A másik dolog pedig a Plymouth mérföldszámlálója. Visszafelé megy. Maga Cunningham mutatta meg, alamu-
szi mosollyal. Visszafelé forog, méghozzá igen gyorsan. Egy mérföldön ötöt megy vissza, Cunningham legalábbis 
úgy becsli. Willnek szeme-szája elállt. Olyanról már hallott a használtkocsi-kereskedelemben, hogy visszapörges-
senek egy mérföldszámlálót, s�t az igazat megvallva, maga is pörgetett már vissza néhányat (és tömött meg f�-
részporral sebességváltókat és kiegyenlít�m�veket, hogy elhallgattassa a fogaskerekek halálhörgését; és öntött 
gyógyíthatatlan h�t�kbe zablisztet, hogy ideiglenesen betöm�djenek a lyukak), de olyat, hogy egy számláló magá-
tól forogjon visszafelé, öregapja se hallott. Ha nem látja, képtelenségnek tartotta volna. Arnie meg csak mosoly-
gott azzal a fura mosolyával, és azt mondta, valami hülye hiba. 

Hát az. Hülye hiba. De milyen hülye! 
A két nyugtalanító gondolat lustán összekoccant, és továbbgördült más-más irányban. 
Hanem hogy az milyen csuda egy autó! Az valami varázslat, amit Arnie avval m�velt. 
Will nem hitt sem a Mikulásban, sem a tündérmesékben, de azt készséggel elismerte, hogy vannak fura dolgok 

ezen a világon. Gyakorlatias ember számol ezzel, és a maga hasznára fordítja, ha lehet. Egy Los Angeles-i barátja 
például azt állította, hogy megjelent neki a felesége szelleme a nagy '67-es földrengés el�tt, és Will nem látta okát, 
hogy kételkedjék a dologban (persze ha az illet�nek bármi haszna származott volna bel�le, nyilván kételkedett 
volna). Egy másik ismer�se, bizonyos Quent Youngerman meg rég megboldogult apját látta a kórházi ágyánál, 
ahová úgy került, hogy leveszekedett egy épül� Wood Street-i ház harmadik emeletér�l, és rondán összetörte ma-
gát. 

Egyszóval, mint a legtöbb ember, Will is épp elég ilyen és ehhez hasonló történetet ismert. És miként a legtöbb 
gondolkodó f�, � is elfogulatlan próbált maradni: nem nyalta be, de el sem utasította ezeket a históriákat, hacsak 
nem valami megbízhatatlan nagyotmondótól hallotta. Függ�ben hagyta az efféléket, mert hiszen nem tudhatni, 
honnan jöttünk, és hová leszünk halálunk után. mondjon bármit is a világ valamennyi unitárius prédikátora, újjá-
születettje, karizmatikusa, pápája és scientológusa. Az, hogy bizonyos emberek �rültül bizonykodnak ez ügyben, 
semmit nem jelent. �k sem tudnak többet, mint más. Will úgy vélte, nyitva kell hagyni az ilyen kérdéseket, már 
csak azért is, mert vele soha semmi megmagyarázhatatlan nem történt. 

Hacsak most nem. 
November: Repperton meg a cimborái a reptéren szarrá gyilkolják Cunningham kocsiját. Mikor az autóment� 

behozta, hát úgy nézett ki, mint egy rémálom. Darnell azt gondolta: Na, ebb�l se lesz autó többé. Ez már egy 
métert sem fog gurulni a maga erejéb�l. És tessék, a hó végén a Welch gyerek szörnyet hal a JFK Drive-on. 

December: Megjelenik és körülszaglászik egy nyomozó a rend�rségr�l. Bizonyos Junkins. Egyik nap beszél 
Cunninghammel; a másik nap, mikor Cunningham nincs bent, megint megjelenik, és azt tudakolja, vajon miért 
hazudik ez a gyerek? Miért kisebbíti a kárt, amit Repperton meg a semmirekell� barátai (köztük a néhai és dicste-
len Peter „Potya" Welch) a kocsijában tettek? S mért épp engem feszeget? kérdi zihálva Darnell, s köhög egy sort a 
szivarfüstön át. Mért nem vele beszél, Övé az a búvalbaszott Plymouth, nem az enyim. Én csak itten m�ködtetem 
ezt a garázst, hogy a böcsületes, dolgozó emberek üzemben tarthassák a kocsijukat, és legyen mit a család asztalá-
ra tenniük. 

Junkins türelmesen kivárja a smonca végét. Tudja, hogy Darnell tevékenysége nem merül ki a csináldmagad-
garázs meg a roncstelep irányításában, de semmi vész, hiszen Darnell is tudja, hogy Junkins tudja. 

Junkins cigarettára gyújt, és így szól: Azért kérdem magát, mert a sráccal beszéltem már, és nem mondja meg. 
Volt egy pillanat, mikor mintha már szólni akart volna, de visszarettent. Fél valamit�l, az az érzésem. Visszaret-
tent, megkutyálta magát, és semmire sem jutottunk egymással. 

Darnell: Ha azt hiszi, hogy Arnie gázolta el azt a Welch gyereket, mondja csak ki bátran. 
Junkins: Nem hiszem azt. A szülei szerint otthon volt, aludt, és ugyan miért hazudtak volna? Hanem Welch 

azok közül való, akik összetörték Cunningham kocsiját, ez szinte bizonyos; az pedig halálbiztos, hogy hazudik, mi-
kor azt mondja, hogy nem tettek sok kárt a kocsijában – ez az, amit nem értek, és ett�l megyek én a falnak. 

Szegény, mondja részvétlenül Darnell. 
Junkins megkérdi: Mégis, mennyire volt összetörve, Mr. Darnell? Mondja meg maga, ha a srác nem akarja. 
Nem is figyeltem, feleli Darnell; ez az els� és egyetlen hazugsága, amit Junkinsnak mond. 
Mert dehogyisnem figyelte. S�t azt is tudja, miért titkolózik Arnie, miért kisebbíti a kárt, és megtudhatná ez a 

zsaru is, ha az ok nem lenne annyira nyilvánvaló, hogy szinte a szemét is kiveri. Cunningham azért hazudik, mert 
a kár iszonytató volt, sokkal nagyobb, mint amilyet egy ilyen civil ruhás hekus egyáltalán el tud képzelni; nem 
arról van szó, hogy ezek a huligánok összetörték volna Cunningham '58-as Plymouthát: megölték azt a kocsit! 
Cunningham azért hazudik, mert a tragédiát követ� héten ugyan senki nem látta valami haj de keményen dolgozni 
a húszas kocsiállásban, Christine mégis jobb lett, mint amilyen volt. 

Cunningham azért hazudott a hekusnak, mert az igazság teljességgel hihetetlen. 



 

 

– Hihetetlen! – mondta fönnhangon Darnell, és kihörpintette maradék kávéját. Ránézett a telefonra, s már 
nyúlt is érte, de meggondolta magát. Telefonálnia kell, az bizonyos, el�bb azonban végiggondolja már szép sorjá-
ban ezt az egészet. 
�, Will Darnell az egyetlen (Cunninghammel, persze), aki tudja, micsoda hihetetlen folyamat ment itt végbe: 

az autó teljesen és tökéletesen regenerálódott. Jimmy nem tudja, mert gyagya, szegénykém, a többiek meg keve-
set voltak a garázsban; de még így is fölt�nt nekik, milyen fantasztikus munkát végzett Cunningham. Akik oda-
bent bütyköltek azon a héten, a „hihetetlen" szót használták, és többen igencsak furcsálkodó képet vágtak. Johnny 
Pomberton, aki használt teherautókkal kereskedik, azon a héten egy öreg billencset próbált gatyába rázni. Egész 
Libertyviile-ben, de még talán Pennsylvaniában sincs még egy ember, aki jobban ismerné a személy– és teherau-
tókat, mint �. Na, � aztán meg is mondta Willnek kereken, hogy nem hiszi. Valami hülye varázslat lesz ez, mondta 
Johnny Pomberton, és minden jókedv nélkül elnevette magát. Will csak ült, udvarias érdekl�dést mímelve, amíg 
az öreg fejcsóválva el nem vonult. 

Kitekintett irodájából a garázsra, amely, mint a karácsony el�tti hetekben mindig, most is kísértetiesen csön-
des volt, és (nem is el�ször) arra gondolt, hogy sok ember bármit bevesz, ami a szeme el�tt történik. Ha úgy 
vesszük, tulajdonképpen olyan, hogy természetfölötti vagy abnormális nincs is: ami történik, az történik, és 
kész. 

Jimmy Sykes: Valami varázslat. 
Junkins: Hazudik, és ett�l megyek én a falnak. 
Kihúzta az íróasztal fiókját, neki is nyomta a pocakjának, és el�kotorta az 1978-as el�jegyzési naptárát. La-

pozgatott, míg meg nem találta a tulajdon macskakaparásával: Cunningham. Sakktorna. Philly Sheraton Hotel. 
Dec. 11-13. 

Fölhívta a tudakozót, megkérdezte a szálloda számát, és újra tárcsázott. Nem találta meglep�nek, hogy gyorsul 
a szívverése, míg arra vár, hogy a recepció fölvegye a kagylót. 

Valami varázslat. 
- Tessék, Sheraton Hotel. 
− Jó estét – mondta Will. – Ha jól tudom, önöknél sakkversenyt tartanak. 
− Igen, kérem, az Északi Államok Tornáját – szakította félbe a recepciós. Gyors esz�nek és dühít�en fiatalnak 

hangzott. 
− A pennsylvaniai Libertyville-b�l beszélek. Önöknél van elszállásolva egy Arnold Cunningham nev� 

libertyville-i sakkozó srác. Vele szeretnék beszélni, ha lehet. 
− Kis türelmet, uram, megnézzük. 
Klikk. Will visszahuttyant forgószékébe, és igen hosszúnak t�n� ideig várakozott, noha a falióra másodperc-

mutatója csak egyszer járt körbe. Nem lesz ott Arnie, már hogy is lehetne, s ha mégis ott, hát én megeszem a... 
-Halló! 
Fiatal; kíváncsi hang, vitathatatlanul a Cunningham gyereké. Will Darnell gyomra mintha föl akarna szállni – 

de mikor megszólalt, a hangján semmi nem érz�dött: öreg róka volt � már. 
– Szerbusz, Cunningham. Darnell beszélek. 
- Will? -– Én. 
− Hát mi újság? 
− Hogy megy, kölyök? 
– Tegnap gy�ztem, ma csak döntetlenre futotta egy tet� játszmában. Örökké elkalandoztak a gondolataim. 

Szóval mi kéne? 
Szemernyi kétség. Cunningham Phillyben van. 
Will, aki jó el�re kigondolt kifogás nélkül soha senkit föl nem hívott, zökken� nélkül vette a lapot: – Van kéz-

nél egy ceruzád, gyerek? 
- Persze. 

- Van a North Broad Streeten egy üzlet, hogyaszondja United Auto Parts. El tudnál-e ugrani, hogy megnézd, mi-
lyen az abroncs-kínálatuk? 
 

- Futózott? 
– Új. 
- Meglesz. Holnap délt�l háromig úgyis szabad vagyok. 
- Pompás. Keresd Roy Mustungerrát, és hivatkozz rám. 
- Legyen szíves bet�zni. Will végigbet�zte. 

- Ez minden? 
– Ez... Meg még csak annyi, hogy remélem, jól elkenik a szádat. 
– Az bizony könnyen meglehet – mondta nevetve Cunnin 

gham. Elköszöntek, Will letette a kagylót. 
Hát hogy ö volt az, az bizonyos. Cunningham Philadelphiában tartózkodik, és Philadelphia innen jó háromszáz 

mérföld. 
Kinek lehet pótkulcsa az autóhoz? 



 

 

Annak a Guilder gyereknek. 
Na igen. Ha kórházban nem volna. 
Akkor a n�jének. 
Annak meg nincs jogosítványa. Nem is tud vezetni. Arnie maga mondta. 
Valaki másnak tehát. 
Csakhogy nincs senki más. Cunningham senki máshoz nincs annyira közel, hacsak nem �hozzá, Willhez, de 

hát neki aztán tuti, hogy nem adott pótslusszkulcsot. 
Valami varázslat. 
A francba is. 
Hátrad�lt székében, és szivarra gyújtott. Mikor a szivar fölparázslott, s pedánsan levágott vége már ott pihent a 

hamutartóban, Will belebámult a lebeg� füstbe, és még egyszer végiggondolta a dolgot. Nem lett okosabb. 
Cunningham Phillyben van, az iskola autóbuszán utazott, ámde az autója elt�nt. Jimmy Sykes látta a kifelé tartó 
Christine-t, de nem nézte, ki ül benne. Mit jelent mármost mindez? Mire lehessen következtetni? 

Gondolatai lassacskán más csatornába terel�dtek. Visszaemlékezett a maga középiskolás éveire. Övé volt a 
f�szerep a végz�sök színiel�adásán. A lelkészt alakította, aki öngyilkosságba menekül, mert megkívánta a lányt, 
akit meg akart téríteni. Fergeteges sikere volt. Egyetlen dics�séges pillanata volt ez középiskolás pályája során: 
nem jeleskedett sem a sportban, sem a tanulmányokban; talán egész ifjúsága csúcspontja volt ez a szereplés. Ap-
ja iszákos fráter volt, az anyja mártír, egyetlen fivére lecsúszott alak, akinek a dics�ségb�l szintén csak egyszer 
jutott ki, valahol Németországban, de tapssal ahhoz is csak a német 88-asok zápora szolgált. 

Egyetlen barátn�jére gondolt, egy Wanda Haskins nev� sápatag sz�kére, kinek fehér orcáján tragikusan kihoz-
ta a szepl�rengeteget az augusztusi napsütés. Szinte bizonyos, hogy összeházasodtak volna – Wanda egyike volt 
annak a négy lánynak, akit Will valaha is megkefélt (a kurvákat nem számolva). És � volt az egyetlen, akit valaha 
is szeretett (föltéve, persze, hogy létezik egyáltalán szerelem – mert úgy volt ezzel is, mint a természetfölötti ese-
ményekkel, amelyekr�l csak hallott; kételkedni kételkedhetett benne, de nem létez� voltát bizonyítani nem tudta), 
csak az volt a bökken�, hogy a lány apja a hadseregben szolgált, és Wanda tizenöt éves korában (talán ha egy év-
vel az el�tt a misztikus súlyponteltolódás el�tt, amikor a hatalom a szül�k kezéb�l átcsúszik a gyermekeikébe) a 
papát átvezényelték Wichitába, és ezzel egyszer s mindenkorra vége lett a románcnak. 

Ama régvolt 1934-es nyáron Wanda ajakrúzsának íze friss szamócára emlékeztette az akkor még karcsú, tiszta 
tekintet� és nagyralátó Will Darnellt. Olyan íz volt ez, hogy emlékezetére bal keze a merev és föllelkesült pénisz-
re tévedt az éjszaka' kell�s közepén... és így esett, hogy Will Darnell álmában eljárták már �k amaz édes és min-
den táncnál szebb táncot, jócskán azel�tt, hogy Wanda Haskins a valóságban is ráállt volna. 

És most, eszébe jutván a régi tánc, Will megsz�nt gondolkodni és álmodni kezdett, s aztán álmodni is meg-
sz�nt, hogy újra táncolni kezdjen. 

Vagy három órával kés�bb fölriadt sekély álmából; a zörögve fölhúzódó nagy garázsajtó lármája ébresztette, 
meg az ajtó fölötti nagy, 200 wattos pucér villanykörte goromba fénye. 

Sietve visszabillentette karosszékét. Cip�talpa tompa nesszel ért sz�nyeget az asztal alatt (BARDAHL, hir-
dették a gumisz�nyeg domború bet�i), és a zsibbadt lábán végigbizserg� milliónyi t�szúrás ébresztette csak föl 
igazán. 

Christine lassan, méltósággal végigvonult a garázson, és befarolt a húszas kocsiállásba. 
Will, aki még most sem igen hitte, hogy ébren van, azzal a sajátosan egykedv� tekintettel nézte, ami talán 

csak az álmukból fölriasztottakra jellemz�. Fölegyenesedve ült asztalánál, könyöke a foltos-mocskos itatóson, és 
a gépkocsit nézte. 

A motor felb�dült még egyszer-kétszer; a fényes új kipufogó kék füstöt l�tt ki. 
És akkor leállt a motor. 
Will csak ült, és nem mozdult. 
Az ajtó csukva volt, de az intercomot mindig bekapcsolva tartotta az iroda és a hosszú, hangárszer� garázs kö-

zött. Így, az intercom jóvoltából értesült augusztusban a Cunningham-Repperton párviadal részleteir�l is. A 
hangszóró most a h�l� motor lassú pattogását közvetítette. Semmi egyebet nem hallott. 

Senki nem szállt ki Christine-böl, mivelhogy senki nem ült benne. 
Nyitva hagyta � az ilyen kérdéseket, mert vele soha semmi megmagyarázhatatlan nem történt... Hacsak most 

nem. 
Saját szemével látta, hogy a kocsi begördül a húszas állásba, és az önm�köd� garázsajtó kerepelve leereszke-

dik mögötte, kívülrekesztve a hideg decemberi éjszakát. A szakért�k, ha majd megvizsgálják az ügyet, így fognak 
szólni: Tanú beismeri, hogy elbóbiskolt, s�t el is aludt, s�t álmodott is... amit állítása szerint látott, az nyilván nem 
egyéb, mint álmának a folytatódása; valamely küls� stimulus hatására egy szubjektív, spontán, álom-orientált kép-
sor indult meg... 

Igen-igen, ezt mondhatnák a szakért�k. Ahogy Will álmodhatott arról, hogy a tizenöt éves Wanda Haskinsszel 
táncol, ugyanúgy. .. Igen, de. Adva van, kérem, egy hatvanegy esztend�s, józanüzletember, aki réges-rég megsza-
badult minden romantikus képzelgést�l. 



 

 

És ez az üzletember igenis látta, hogy Cunningham 58-as Furyja végiggördül a garázson, és beáll megszo-
kott helyére. Látta, hogy kialszanak a tompított fényei, és hallotta leállni a nagy nyolchengeres motort. 

Úgy érezte, megpuhulnak az összes csontjai, mégis fölállt, tétovázott egy keveset, az ajtóhoz lépett, habo-
zott, benyitott a garázstérbe. A rézsútosan parkoló kocsik sorfala között óvatosan megközelítette a húszas 
kocsiállást. Léptei visszhangot vertek, és titokzatosan haltak el a háta mögött. 

Megállt a csillogó, piros-fehér gépkocsi mellett. Tökéletes fényezés, állapíthatta meg, sehol egy csöpp festék 
meg nem folyt, sehol semmi karc vagy rozsdafolt, még csak annyi tökéletlenség sem, amennyit egy-egy fölvá-
gódó kavics okozhat. 

Más nesz már nem hallatszott, mint az olvadó hó csöpörészése az els� és hátsó lökhárítókról. 
Megtapogatta a motorháztet�t. Meleg volt. Próbát tett a vezet�ülés fel�li ajtóval. Könnyen nyílt. Friss b�r, 

friss m�anyag, friss króm kellemes illata csapta meg az orrát -ámde volt ott valami egyéb s meglehet�sen kelle-
metlen szag is. Egy meglehet�sen illetlen illat. Will nagyokat szipákolt bel�le, de így sem tudta megnevezni, bár 
önkéntelenül eszébe jutott a rothadó fehérrépa szaga az apja zöldséges pincéjében, és elfintorodott. Beljebb ha-
jolt. A gyújtáskapcsolóban nem volt benne a kulcs. A mérföldszámláló 52,107,8-at mutatott. 

Az üres gyújtáskapcsoló hirtelen START-ra ugrott kikapcsolt helyzetéb�l. A meleg motor azonnal indult, s 
elégedetten, ereje büszke tudatában dorombolt. 

Willnek lélegzetével együtt szinte a szívverése is elállt. Zajosan hápogva, leveg� után kapkodva szaladt vissza 
az irodába, s rángatta el� asztalfiókjából a tartalék respirátort. Tüdeje úgy sípolt, mint téli szél az ajtó résében. Az 
arca viaszosra sápadt. Ujjai tanácstalanul babráltak laza tokáján. Christine motorja újra leállt. És újfent csak a h�l� 
fém halk ketyegése. A respirátort mélyen ledugta a torkán, megnyomta a kis billenty�t, és belélegzett. Lassan-
lassan sz�nt a kínzó érzés – a salakkal teli taliga legördült a mellér�l Beleroskadt forgószékébe, és hálásan hallgat-
ta a tiltakozó rugók nagyon is józan és kiszámítható nyikkanását Két kövér kezébe temette az arcát. 

Semmi megmagyarázhatatlan... egészen ez idáig. 
Látta a tulajdon szemével. 
Senki nem ült a kocsiban. Üresen jött be, és olyan szaga volt, mint a rohadt fehérrépának. 
És íme, Will agya m�ködni kezdett, és minden irtózata ellenére azon töprengett, hogyan is kamatoztathatná ezt 

a páratlan új ismeretét. 
 
 

38) MEGSZAKÍTOTT KAPCSOLATOK 

Hozzon egy sárga, négyajtós DeVille-t nekem, 
De ponyvatet�s legyen, 
Continental gumik, a küll�k krómból teljesen, 
Szervókormány persze, 
A fékek is szervók; 
Jet a kipufogó, a motor a legjobb... 
Kell rövidhullámú rádió, 
Meg tv és telefon, 
Tudja, dumálni a csajommal 
Míg hajtok az úton. 

CHUCK BERRY 

Buddy Repperton kiégett Camaróját szerdán kés� délután találta meg a természetvédelmi terület felügyel�je. 
Az �rállomást egy öreg hölgy hívta föl, aki férjével az Upper Squantic nev� falucskában lakott, és fájdalmas ízü-
leti gyulladása sokszor nem hagyta aludni. Az éjjel így vette észre, hogy valami ég a park déli kapujánál. Hogy 
hánykor? Olyan negyed tizenegy tájban lehetett, tudja, mivel a kedd esti filmet nézte a CBS csatornán, és még 
csak a felénél tartottak. 

A libertyville-i Keystone csütörtöki száma lehozta a kiégett roncs fényképét, ezzel a címsorral: HÁRMAS 
TRAGÉDIA A SQUANTIC HILLS-I NEMZETI PARKBAN. A cikk idézte a rend�rséget, miszerint „valószín�leg 
az alkohol is szerepet játszott" – ezzel a ködösít� hivatalos frázissal célozván arra, hogy a roncsban és körülötte 
vagy fél tucat törött palackot találtak, melyekben ép korukban a Texas Driver néven forgalmazott boros gyü-
mölcslé volt. 

A hír különösen érzékenyen érintette a libertyville-i középiskolásokat; a fiatalok számára mindig nehezen 
emészthet� tény, hogy �k is csak halandók. És a téli szünet tán még csak kiemelte az eset tragikus voltát. 

Magát Arnie Cunninghamet mélységesen leverte a hír. Leverte és megrémítette. A múltkor Potya, most meg 
Buddy, Richie Trelawney és Bobby Stanton. Bobby Stanton, ez a kis senki els�s. Arnie azt se tudta eddig, hogy a 
világon van – mit keres egy ilyen kis senki a Repperton-félék között? Hát nem tudta, hogy tigrisverembe merész-



 

 

kedik, és legföljebb ha egy vízipisztollyal védekezhet? Nemigen tudta elfogadni a közkelet� verziót, mely szerint 
Buddy és barátai, miután meglehet�sen betintáztak a kosárlabda-meccsen, autókázni indultak az éjszakába, to-
vább piáltak közben, és így érte �ket a halálos baleset. 

Nem tudott szabadulni az érzést�l, hogy valamiképpen � is érintve van az ügyben. 
Leigh-vel nem szólnak egymáshoz, mióta úgy összevesztek. Arnie nem hívja, nem keresi – részint büszkeség-

b�l, részint szégyenében, s részint azért, mert azt reméli, hogy el�bb-utóbb a lány fog kezdeményezni, és akkor 
minden úgy lesz ismét, mint... azel�tt. 

Mint micsoda el�tt.–  kelt lelkében a suttogás. Hát az el�tt, példának okáért, hogy kis híján megfulladt a ko-
csidban, marha. Az el�tt, hogy pofán vágtad azt a srácot, aki megmentette az életét. 

Jó, jó, de Leigh azt akarta, hogy adjam el Christine-t. Ami, ugye, képtelenség... nemde? Hogy is adhatnám el, 
mikor annyi id�, annyi er�feszítés, annyi vér, és, igen, annyi könny van már benne? 

Lerágott csont ez már, nincs mit rágódni rajta. Végül is kicsöngettek annak a végtelennek t�n� csütörtöki nap-
nak az utolsó 

órájáról, és Arnie kiment – mit ment, rohant! – a diákok parkolójába, és szabályszer�en fejest ugrott Christine-
be. 

Aztán csak ült a volánnál, és vett egy mély, reszketeg lélegzetet, figyelve a csillogó motorháztet� fölött a hirte-
len támadt délután förgeteg kavargó hópelyheit. El�halászta a slusszkulcsot, indított. A motor bizalomgerjeszt�en 
döngicsélt, és mikor Arnie nekiindult, a kerekek megropogtatták a kemény hótakarót. Igazság szerint már rég föl 
kellett volna tennie a téli abroncsokat, de Christine-nek mintha nem lenne szüksége rájuk. Soha még ilyen stabil 
autót. Soha még ilyen abszolút úttartást. 

Bekapcsolta és ráhangolta a rádiót a WDIL-re. Sheb Wooley énekelte a „The Purple People Eater"-t. Ez, vég-
re, mosolygásra késztette. 

Minden szebbnek t�nik, ha az ember itt ül Christine volánjánál, és vezet. Ilyenkor megoldhatónak t�nik min-
den. Az csak természetes, hogy ennyire megrázta Repperton és Trelawney és a kis szarrágó iszonyú halálának 
híre, és az is magától értet�dik a tavalyi nagy ellenségeskedés után, hogy van egy kis lelkifurdalása. De hát � akkor 
Phillyben volt: ez az egyszer� és meg nem másítható igazság. Semmi köze a dologhoz. Világos, mint a vakablak. 

Általános lehangoltságban szenved, b�ntudatának ez lehet a magyarázata. Dennis kórházban. Leigh olyan os-
tobán viselkedik – mintha ugyan keze n�tt volna a kocsinak, és azzal gyömöszölte volna le a megrágatlan falatot a 
torkán. Hülyeség. Na és ráadásul ma kilépett a sakk-szakkörb�l. 

Ami ebben a legrosszabb, Mr. Slawson, a szakkör vezet�je szó nélkül fogadta bejelentését, és meg sem próbál-
ta lebeszélni. Arnie bedobott egy nagy hantát, hogy hát mennyire nincs ideje semmire, és valamir�l, ugye, le kell 
mondania, mire Mr. Slawson biccentett, és csak ennyit mondott: Oké, Arnie. Ha bármikor meggondolod magad, 
mi itt leszünk a harmincas teremben. És csak nézett rá avval a fakókék szemével, melyet a rövidlátó szemüveg 
gusztustalan kemény tojássá nagyít, és valami, talán néma vád ült a tekintetében: 

Talán tényleg vádolta. De meg sem próbálta marasztalni. Ez itt a bökken�. Legalább próbálkoznia illett volna, 
hiszen Arnie volt a klub legjobbja. Ha Mr. Slawson marasztalja, Arnie talán meg is gondolja magát. Mert az az 
igazság, hogy éppenséggel több ideje van mostanában, mióta Christine... izé... 

Tessék ? 
...szóval mióta helyre van hozva. Ha Mr. Slawson így szól: Arnie, öregem, ne ökörködj, gondold már át a dol-

got, neked aztán igazán köztünk a helyed... ha kimond valami ilyesmit, akkor Arnie megfontolja. Mr. Slawson 
bezzeg hallgatott. Itt leszünk a harmincasban, ha meggondolod magad, és azzal kész. Még ilyen pudvás szöveget! 
Ilyen egy rohadt szarrágót, ez se jobb a többinél. Nem az �, az Arnie hibája, hogy Libertyville kiesett az el�dön-
t�ben: négy mérk�zést nyert zsinórban, és nyert volna a dönt�ben is, ha eljutnak addig. Barry Qualson és Mike 
Hicks, ez a két szarrágó az oka, hogy kiestek – olyan csapnivalóan sakkoztak, hogy az már igazán botrány... 

Lehámozta egy rágógumiról a papírt meg a fóliát, a gumit bekapta, a papírt meg galacsinná gyúrta, és szép 
precízen behajította a hamutartó alá függesztett hulladékgy�jt�be. – Csont nélkül – dünnyögte, és elvigyorogta 
magát. Örömtelen, száraz vigyor; a szeme közben nyughatatlanul járt jobbra-balra, bizalmatlanul pásztázva a vilá-
got, amely tele örült autóssal, lüke gyalogossal és általános hülyeséggel. 

Cél nélkül furikázott összevissza Libertyviile-ben, enyhén para-noid és keser�en vigasztaló gondolataiban to-
csogva. A rádió ontotta a régi nagy számok tarka sz�ttesét, és ma mintha csupa zenekari szám ment volna, ének 
nélkül – a „Rebel Rouser", a „Wild Weekend", a „Telstar", Sandy Nelson dzsungeli ihletés� „Teen Beat"-je, és 
mind közül a legnagyobb: a „Rumble" Linc Wrayt�l. Arnie-nak tompán bár, de sajgott a háta. A hószitálás sötét, 
szürkén kavargó hóviharrá er�södött. Arnie tompított fényt gyújtott, de addigra már ki is jutott a sötétségb�l, a 
felh� fölszakadozott, s a távoli, hidegen-fölséges téli nap átl�tte rajta sugárkévéit. 

Arnie furikázott. 
Mikor fölriadt révedezéséb�l – azon kér�dzött, hogy Repperton végül is igazán stílusosan lépett ki ebb�l a vi-

lágból -, meglepetten látta, hogy már háromnegyed hat, és besötétedett. Bal kéz fel�l Gino Pizzasüt�je közeledett, 
a kis zöld neon lóhere csillogva vibrált a feketeségben, Arnie a járda mellé húzódott és kiszállt. Már indult volna 
át az úttesten, mikor eszébe jutott, hogy a kocsiban hagyta az indítókulcsot. 

Behajolt, hogy kihúzza... és akkor az � orrát is megcsapta a szag, amelyre Leigh panaszkodott, s amelynek �, 
Arnie, sért�dötten tagadta a létét. 



 

 

A szag, mintha csak arra várt volna, hogy Arnie kiszálljon, megülte az utasteret – a csíp�s rothadásb�z köny-
nyeket facsart a szemébe, fojtogatta a torkát. Kirántotta a kulcsot, és reszketve lépett hátrébb; szinte iszonyodva 
meredt Christine-re. 

Aztán, Arnie, jött a szag. Valami rettent�, rohadt b�z... Hisz tudod. 
Nem! Nem tudom. Fogalmam sincs... Képzel�dsz. 
De ha Leigh képzel�dött, akkor most én is. 
Arnie sarkon fordult, és úgy szaladt át az úttesten, mintha maga az ördög kergetné. 

Ginónál rendelt egy pizzát, amit nem is kívánt, tízcentesekre váltott pár negyeddollárost, és belépett a zenegép 
melletti telefonfülkébe. A gép valami új számot bömbölt, Arnie sohase hallotta. 

El�ször hazatelefonált. Apja vette föl a kagylót, a hangja furán színtelen volt – soha még ilyennek nem hallotta 
az apját, s ez csak tovább rontotta amúgy is nyomott hangulatát. Úgy beszélt az apja, mint Mr. Slawson. Ez a csü-
törtök délután és este lassan mintha lidércnyomás formáját öltené. Túl a fülke üvegfalán furcsa arcok sodródtak 
álmoskásan, megannyi zsinórjaszakadt léggömb, amelyekre valaki elnagyolt emberi arcvonásokat rajzolt. Az Úr-
isten, varázsceruzával. 

Szarrágók, gondolta némiképp következetlenül, ilyen egy szemét szarrágó bandát. 
- Halló, apa – mondta bizonytalanul. – Az a nagy helyzet, hogy izé... valahogy elröpült az id�. Nem gondol-

tam, hogy ilyen kés� van, ne haragudjatok. 
- Semmi baj – felelt Michael. Álmos döngés volt a hangja, és Arnie rossz közérzetét valami félelemszer� érzés 

váltotta fel, – Hol vagy, a garázsban? – folytatta az apja. 
 

- N... nem. Hanem a Gino Pizzasüt�ben. Apa, mi baj? Olyan fura a hangod. 
- Semmi bajom. Most dobtam ki a szemétbe a vacsorád, anyád megint fölment sírni az emeletre, te meg ott 

pizzát eszel. Pompásan érezzük magunkat. És te, élvezed a kocsidat. Arnie? 
Arnie-nak elszorult a torka. 
− Apa – nyögte ki nagy nehezen – ez nem igazság. 

- Tudod, fiam, nemigen érdekel már engem, mit tartasz igazságosnak, és mit nem. Eleinte talán volt is még 
némi mentséged a viselkedésedre. De már egy jó hónapja abszolúte nem értelek, teljesen megváltoztál, és érzem, 
hogy folyik itt valami, amit még kevésbé értek. Persze anyád sem érti, de ö legalább megérez dolgokat, és kutyá-
ul szenved. Tudom, jórészt magának köszönheti, de a szenvedés attól éppolyan keserves marad. 
 

- De apa, az isten áldjon meg benneteket, hisz csak elnéztem az id�t! Mért kell ezt így fölfújni! 
− Mit csináltál, autózgattál? 

- Igen, de... 
- Aha. Persze. Tudtam. Haza méltóztatol jönni estére? 

- Haza. Korán. – Arnie megnyalta az ajkát. – Csak még beugrok a garázsba; Willnek elintéztem valamit 
Phillyben, és azt... 

– Már megbocsáss, de ez sem tud érdekelni. – Michael hangja most is udvarias volt és bántóan közönyös. 
– Aha – mondta nagyon halkan Arnie, Most már szinte vacogott aggodalmában. 
– Arnie? 

- Igen? – lehelte a fiú.  
– Mi megy itt? 

− Már hogy értve? 
 

- Jaj", hagyd el. A nyomozó megkeresett az egyetemen. Miután kifaggatta és jól fölizgatta Reginát. Nem hi-
szem, hogy éppenséggel arra utazott volna, de... 

- Már megint? – csattant föl Arnie. – Mit akar már megint az a szarjankó? Majd én... 
- Majd te? Mit? 

- Á, semmit. – Nyelt egyet, s mintha port nyelt volna.    Mi a nyavalyát akart? 
- Reppertont. Reppertont meg a másik kett�t. Mit gondoltál, úgy mégis? Hogy a brazil közállapotok fel�l ér-

dekl�dik? 
- Repperton baleset áldozata lett – szögezte le Arnie. – Miért kell ennek az alaknak egy balesetr�l értekeznie 

veletek? 
− Nem tudom – mondta Michael. – Te sem? 
- Honnan tudnám?! – kiáltotta Arnie. – Philadelphiában voltam, hát honnan a nyavalyából tudnám? Sakkoz-

tam, tetszik érteni, és nem... és nem... nem egyebet m�veltem – fejezte be szárnyaszegetten. 
- Nos, hadd kérdem meg még egyszer – veselkedett neki Michael Cunningham. – Mi folyik itt, Arnie? 
Arnie a szagra gondolt, arra a fojtogató b�zre. És a fuldokló, torkához kapkodó Leigh-re gondolt. Az elkékült 

arcú kedvesére. � meg a hátát veregette, mert hát ezt szokták tenni, ha valakinek torkán akad a falat; a Heimlich-
módszerr�l a kutya se hallott, az még akkor föl se volt találva, és ennek egyébként is így kellett volna végz�dnie, 
csak nem a kocsiban... az útszélen... a karjaiban. .. 

Lehunyta szemét; egy pillanatra megszédült, örvényleni kezdett körülötte a világ. 
– Arnie? 



 

 

- Nem folyik itt semmi – sz�rte a foga közt, csukott szemmel a szót. – Vagy csak annyi, hogy egy sereg ember 
itt csahol a sarkamban, mert végre van valamim, ami csak az enyém, és amit a magam két kezével, a magam 
munkájával teremtettem! 

- Nos, jó – mondta Michael, és fakó hangja most még precízebben idézte Mr. Slawsont -, ha egyszer mégis 
kedved támad beszélni, én készen állok. Meghallgatlak. Mindig is készen álltam, jóllehet talán nem mindig hoz-
tam ilyen világosan tudtodra. Ha megjössz, Arnie, ne feledd megcsókolni anyádat. 

– Persze. Dehogy felejtem. Ide hallgass, Mi... 
Klakk. 
Arnie csak állt a fülkében, és ostobán hallgatta a semmit. Apja letette. Még csak tárcsahang sem hallatszik, 

mert ez egy rohadt... szemét... süket telefon. 
Kihalászta zsebéb�l és a kis fémpolcra Öntötte az aprópénzét. Fölcsípett egy tízcentest, majdnem elejtette, s 

nagy nehezen belegyömöszkölte a résbe. Rosszul érezte magát, szörny� melege volt. Mint akit annak rendje és 
módja szerint kiközösítettek, gondolta. Fejb�l tárcsázta Leigh számát. 

Mrs. Cabot jelentkezett, és azonnal megismerte Arnie-t a hangjáról. Kellemes, vendégcsalogató telefonhangja 
egy csapásra ridegre váltott, kifejezésre juttatva, hogy Arnie vele már az utolsó lehet�ségét is eljátszotta. 

– Nem akar beszélni veled, elege van bel�led.  
– Mrs. Cabot, szépen kérem, csak most... 
– Elég ebb�l – mondta h�vösen az asszony. – Leigh sírva jött haza legutóbb, és azóta is örökké csak sírdogál. 

Valami... történt vele, mikor együtt voltatok, és csak imádkozni tudok, nehogy az legyen, amire gondolok. Én... 
Arnie érezte, hogy valami hisztérikus, nagy röhögés bugyogna föl bel�le, ha hagyná. Leigh-t kis híján megfoj-

totta a hamburger, és az anyja azt hiszi, hogy �, Arnie, meg akarta er�szakolni. 
– Asszonyom, beszélnem kell vele. 
– Sajnálom, nem lehet., Arnie lázasan törte a fejét, mivel lehetne megkerülni a kapu�rz� sárkányt. Úgy érezte 

magát, mint egy Fuller-kefékkel házaló vigéc, aki tudja, hogy a ház asszonyánál nyert ügye lehetne. Csakhogy 
nem mozdult a nyelve. Szép kis ügynök lennék, gondolta. Rögtön megint az a klakk, és aztán a süket csönd. 
Ám akkor meghallotta, hogy a vonal másik végén gazdát cserél a kagyló. Mrs. Cabot éles, tiltakozó hangja, aztán 
a Leigh-é; nem értette, mit mondanak. Végül újra Leigh, immár hangosan:  

– Arnie? 
– Szervusz, Leigh. Csak azt akarom mondani, mennyire sajnálom azt a múltkorit, és... 

– Ühüm. Tudom, hogy tényleg bánod, és elfogadom a bocsánatkérést. De, Arnie, én már nem akarok... nem bí-
rok veled járni. Hacsak nem változnak a dolgok. 

– Csak ne túl nehezet kérjél – lehelte Arnie. 
– Mindössze annyit... – Élesebb hangon, a kagyló mellé: -Mama, leszel szíves nem hallgatózni itten! – Az any-

ja halk és elégedetlen hangja, aztán szünet, aztán újra Leigh, halkan, de tisztán: – Mindössze annyit kérek, Arnie, 
hogy... tudom, milyen hülyén hangzik, de én csakugyan azt hiszem, hogy a kocsid meg akart ölni a múltkor. Én 
sem értem, hogy fordulhat el� ilyesmi, de bármennyit gondolkozom rajta, mindig oda lyukadok ki, hogy így volt, 
és nem másként. Tudom, hogy így volt. Bele vagy zuhanva, igaz? 

- Ide hallgass, Leigh, ez egy nagy faszság, tisztesség ne essék. Hiszen Christine csak egy autó! A-U-T-Ó! Au-
tó, világos? Nincs benne semmi, ami... 

- Igen – mondta a lány sírással küszködve. – Igenis, bele vagy esve. beléje vagy szerelmes, igen, és senki meg 
nem ment t�le, hacsak magadat meg nem mented. 

Hirtelen éles fájdalom nyilallt végig a hátán, s tompább, lüktet� formájában ott is maradt, szertesugárzott a 
testében, és többszörösére er�södve, a fejében kötött ki. 

– Most mondd meg, Arnie, nem ez az igazság? 
Nem felelt. Képtelen volt felelni. 

- Add el, szabadulj meg t�le – sürgette Leigh. – Olvastam a reggeli lapban, mi történt ezzel a Reppertonnal is... 
- Annak meg mi köze ehhez? – krákogta Arnie, és megint csak ki kellett mondania: – Baleset volt. 
- Nem tudom, mi volt. Talán nem is akarom tudni. De nem is magunkért aggódom én már. Hanem teérted, 

Arnie. Rettegek, hogy mi baj fog érni még. Jó lenne, ha eladnád. Akarom mondani: el kell adnod! 
- Csak annyit mondj, hogy nem fogsz ejteni, Leigh, jó? – suttogta Arnie. 

A lány most már egészen közel állt a síráshoz, vagy tán már sírt is. – Ígérd meg, Arnie. Meg kell ígérned ne-
kem, és aztán meg kell tenned. És aztán... aztán meglátjuk. Ígérd meg most, hogy túladsz azon a kocsin. Csak ezt 
akarom t�led, semmi-semmi egyebet. 

Arnie lehunyt szeme el�tt megjelent az iskolából hazafelé tartó Leigh. És egy sarokkal arrébb, a járda mellett, 
alapjáratban ketyeg� motorral, ott les rá Christine. 

Gyorsan kinyitotta a szemét, mint aki szörnyet látott a sötét szobában. 
– Azt nem tehetem – mondta. 
– Akkor hát nincs mir�l beszélnünk, igaz? 
– Dehogyis nincs! Ide figyelj! Mi ketten... 



 

 

– Na, isten áldjon, Arnie. Az iskolában azért majd látjuk egymást. 
-Várj!... 
Klakk. Süket pincecsönd. 
Arnie-t vak düh fogta el. Kedve lett volna a feje fölött megforgatni a fekete telefonkagylót, mint egy argentin 

bolast, és kitördelni vele ennek a rohadt kínzókamrának, ennek a fülkének az üvegeit. Ezek mind ellene vannak. 
A patkányok. Menekülnek a süllyed� hajóról. 

Hamarabb segíthetsz magadon mint bárki más. 
Hülye smonca! Patkányok ezek futnak a süllyed� hajóról. Egykutya ez mind kezdve azon a szarrágó Slawsonon a 

vastag szarukeretes szemüvegével meg azzal a ronda f�tt tojás szemével folytatva azzal a vén szaros apámmal az is 
inkább a pöcsét vágatta volna le mint hogy egy ilyen fapinát vegyen feleségül meg azzal a megjátszós kis lotyóval 
abban a csicsás házában a keresztbe tett lábával biztosan menstruált éppen és azért akadt a torkán az a kurva ham-
burger na és azok a rohadt szarrágók a spéci autóikkal és a csomagtartó tele golfüt�kkel és az a sok istenátka 
tiszt majd én megmutatnám nekik hogyan golfozzanak én aztán tudnám hova dugjam nekik azokat a kis fehér lab-
dákat szentség is hogy tudnám de ha én innen megszabadulok egyszer hát többé senki nem fog parancsolgatni ne-
kem a magam útját fogom járni a magamét magamét magamét magamét MAGAMÉT... 

Hirtelen tért magához, rémülten, tágra meredt szemmel, zihálva, Mi történik itt? Mintha valaki más lett volna 
egy percig, valaki, aki esztelen dühvel vicsorog az emberiségre úgy általánosságban... 

Nemcsak úgy egyszer�en valaki más. Hanem LeBay. 
Nem! Nem igaz! 
Leigh: Most mondd meg, Arnie, nem ez az igazság? 
Agyongyötört, fáradt agyába most egy újabb, látomásszer� kép tolakodott. Hallotta a pap hangját: Arnold, aka-

rod-e feleségedül az itt megjelent... 
Igen, de nem templomban voltak, hanem egy roncstelepen; élénk szín� m�anyag zászlócskák csapdostak a 

friss szélben. Körül tábori székek. Will Darnell telepe volt az, maga Will ott állt Arnie mögött, násznagyként. 
Lány azonban sehol, csak Christine állt mellette, ragyogva a tavaszi napfényben, fehér betétes abroncsai szinte 
sugárzottak. 

Michael Cunningham: Mi folyik itt? 
A lelkész: Ki lészen ezt a n�t ehhez a férfiúhoz adandó? 
Roland D. LeBay akkor fölemelkedett tábori székér�l, miként egy Hádész-beli szellemhajó 

csontvázorrfigurája. Vigyorgott – és Arnie csak most látta meg, kik ülnek körülötte: Buddy Repperton, Richie 
Trelawney, Potya Welch. Richie Trelawney feketére szenesedett, a haja tövig pörkölve. Buddy Repperton állán 
vérpatak csordogált, s száradt undorító okádék gyanánt a gallérjára. De Potya Welch volt mégis a legszörny�bb, 
végig volt hasítva, mint egy szennyeszsák. Mosolyogtak. Mindenki mosolygott. 

Majd én, károgta Roland D. LeBay. Vigyorgott, és b�zös szájüregéb�l kileffedt az a sáros nyelve. Én adom 
hozzá, és nála van az elismervény. Christine mindenestül az övé. A szukák szukája... és csak az övé. 

Arnie ráébredt, hogy melléhez szorítva a kagylót, hangosan nyöszörög a fülkében. Rendkívüli er�feszítéssel 
kiszakította magát a révületb�l vagy látomásból vagy mib�l, és visszanyerte önuralmát. 

A fémpolcról nagy ügyesen lelökte az aprópénz nagy részét, mire megkaparintott egy tízcentest. Bedugta a 
résbe, és addig mancsozta a telefonkönyvet, míg rá nem bukkant a kórház számára. Dennis. Dennis ott lesz, 
Dennis mindig kéznél van. Dennis mindig mellette áll. Nem fogja most sem cserbenhagyni. Dennis majd segít. 

Aztán így szólt a kórházi telefonközpontos kisasszonynak: – Kérem a kett�száznegyvenes szobát. 
Kapcsolták. A készülék kicsöngött. És csöngetett és csöngetett. .. és csöngetett. Arnie már épp föl akarta adni, 

mikor friss és energikus n�i hang hallatszott: – Els� emelet, C szárny, kivel óhajt beszélni? 
– Guilderrel. Dennis Guilderrel. 
– Mr. Guilder pillanatnyilag a fizikoterápián van. Nyolc órakor lehet beszélni vele. 
Arnie játszott a gondolattal, hogy megmondja, fontos, igen fontos dologban keresi, de egyszer csak rátört a 

sz�k fülkében a klausztrofóbia, és miként egy óriás keze, a mellkasát szorongatta. Orrába csapott saját verejték-
szaga. Csíp�s volt és savanykás. Nos, kérem? 

– Igen, persze, majd újra hívom. – Letette a kagylót, és szinte kirobbant a fülkéb�l, odahagyva minden apró-
pénzét a polcon és a padlón. Egy-két vendég lusta érdekl�déssel feléje fordult, aztán tovább táplálkozott. 

Megsült a pizzája – szólt a kiszolgáló. Arnie a faliórára pillantott: csaknem húsz percet töltött a lilikében. Ve-
rejtékben úszott az arca. Hónalja akár egy trópusi es�erdö. Reszketett a lába – a combizmai mindenáron föl akar-
ták mondani a szolgálatot. 

Fizetett, és kis híján elejtette a tárcáját, mikor a visszajáró három dollárt belegyömöszölte. 
Rosszul van? – kérdezte a kiszolgáló. – Iszonyúan sápadt. – Kösz, semmi baj – felelt Arnie, és hirtelen há-

nyingere támadt, Fölkapta a fehér dobozba csomagolt pizzát (a dobozon, díszes bet�kkel: GINO'S), és kiszökött a 
tiszta, hideg, metsz� éjszakába. A maradék felh�ket is elfújta a szél, és gyémántosan szikráztak a csillagok. Állt 
egy percig a járdán, nézte a csillagokat, aztán Christine-t, aki h�ségesen várta szemközt, a járda mellett. 



 

 

� bezzeg soha nem veszekszik, soha nem panaszkodik, gondolta. Nem is követel�zik. Beléje lehet hatolni bár-
mikor, bármennyiszer, meg lehet pihenni piros plüsskárpitján, finom n�i melegében. Christine soha nem tiltakozik. 
Christine...  

Christine szerelmes belém. 
Úgy bizony. Arnie érezte, hogy ez igaz. Aminthogy néhanap azt is érezte, hogy LeBay el nem adta volna senki 

másnak, nemhogy kétszázötvenért, de kétezerért sem. Christine csak állt odakinn, és várta a megfelel� vev�t. Az 
igazit. Azt, aki... Aki önmagáért fogja szeretni, suttogta egy bels� hang. Hát ez az. Éppenséggel ez. Err�l van itt 
szó. Olt ácsorgott, kezében az elfelejtett pizzával, s a zsírpöttyös dobozból lustán szállt fölfelé a g�z. Christine-t 
nézte, és az érzések valóságos z�rzavara rohanta meg, s dúlta föl forgószélként testét-lelkét, újrarendezve mindent, 
amit el nem pusztított. Szereti ezt a kocsit és megveti; gy�löli és bomlik érte; szüksége van rá és szökni akar el�le, 
egymáshoz tartoznak �k ketten és 

(Íme, Isten színe el�tt házastársakká nyilvánítalak benneteket, míg csak a halál el nem választ egymástól) 
De a legrosszabb az iszonyat, az a rettenetes, bénító iszonyat – fölismerni, hogy... hogy... 
(hogyan is sérült meg a hátgerinced, Arnie? tudod, aznap este, mikor Repperton – a néhai Clarence „Buddy" 

Repperton – meg a cimborái összetörték öt? hogyan sikerült úgy meger�ltetni a hátad, hogy most már folyton visel-
ned kell ezt a rohadt f�z�t ? hogyan sérült meg a hátad?) 

Ajánlkozott a válasz – és Arnie futásnak eredt, reménykedve, hogy elébe vághat, s el�bb ér Christine-hez, még 
miel�tt meglátná a helyzetet a maga borzalmas és �rjít� egyszer�ségében. 

Rohant Christine felé, versenyt futott kusza érzelmeivel, meg valami földereng�, rettenetes igazsággal; úgy 
szaladt az autóhoz, mint a narkós a fecskend�jéhez, mikor annyira er�t vesz rajta a reszketés, hogy semmi másra 
nem bír gondolni, mint a megváltó t�döfésre; szaladt, miként végzetük felé a kárhozottak; futott, mint v�legény a 
várakozó menyasszonyhoz. 

Futott, mivel Christine-ben mindez lényegtelenné válik – nem számít az apja, az anyja, nem számít Leigh, 
Dennis, de még az sem, hogy mi történt a hátával azon az éjjelen, mikor a többiek mind hazamentek, azon az éjje-
len, mikor beszállíttatta a repül�térr�l a tönkresilányított Plymoutht. Mikor kiürült éjszakára a Darnell-garázs, 
üresbe tette Christine sebességváltóját, nekiveselkedett, és addig er�lködött, míg a kocsi gurulni nem kezdett azo-
kon a leeresztett abroncsain; kitolta a fagyos novemberi égbolt alá, ahol jeges szél köszörülte a föltornyozott 
gépkocsironcsokat, törött ablakaikkal és széjjelnyílt tartályaikkal; tolta a kocsit, és már patakokban szakadt róla a 
verejték, és szíve úgy dübörgött a mellkasában, mint egy megvadult musztáng, és a hát irgalomért esedezett; 
Arnie pedig egyre csak tolta Christine-t, és pokoli t�zben vonaglott a teste; tolta és tolta, és odabent a mérföld-
számláló lassan forgott visszafelé, és vagy ötven yardra a garázsajtótól Arnie háta már igazán t�rhetetlenül sajgott, 
de � csak keftetett tovább, gördítette egyre messzebb a kiszúrt abroncsú, megcsonkított autót, és már zsibbadt a 
karja, és csak üvöltött él Üvöltött és üvöltött a háta. És akkor... 

Most ért oda a járda mellett parkoló kocsihoz, föltépte az ajtaját, és zihálva beugrott a kormány mögé. Pizzája 
a padlóra esett. Fölszedte és az ülésre tette, érezve, hogy a nyugalom, miként h�vös balzsam, végigfürdeti testét. 
Megérintette a kormánykereket, s keze, lejjebb csusszanva, végigsimított a karcsú kormányoszlopon. Levette fél 
keszty�jét, és zsebébe nyúlt a kulcsért. Roland D. LeBay kulcsáért. 

Most is éppoly jól emlékezett, hogy mi történt azon az ominózus éjjelen, csak épp nem érezte már olyan ször-
ny�ségesnek. Ellenkezöleg: Christine volánjánál ülve éppenhogy csodálatosan szépnek látta. Csoda történt. 

Emlékezett, hogy egyszer csak sokkal könnyebb lett tolni, mert az abroncsok sebe varázslatosan behegedt, 
nyom nélkül begyógyult, s�t föl is fújódott a gumi. A törött üvegek a semmib�l újjászülettek, apró, kristályos kis 
csördülésekkel növekedvén alulról fölfelé. És a horpadások maguktól kiugrottak. 

Addig tolta a kocsit, míg az beindíthatóvá nem lett, akkor beszállt, és lassan körbe-körbejárt a roncsautók között, 
miközben a mérföldszámláló forgott szépen visszafelé, és Christine egyszer csak teljesen felépült, olyan lett, 
amilyen azel�tt volt.  
Mi olyan szörny�séges ebben?  
– Semmi – felelt rá egy hang.  

Arnie fölkapta a fejét. Roland D. LeBay ült mellette; fekete, kétsoros öltöny, fehér ing, kék nyakkend�. A mel-
lén érdemrendek sora – ebben a ruhában, ezekkel a rendjelekkel temették el. Arnie tudta, jóllehet sohasem látta, 
LeBay azonban most jócskán fiatalabb és er�teljesebb volt, olyan fazon, akivel nem jó kikezdeni, 

– Na, indíts – szólt rá LeBay. – Kapcsold be a f�tést, és megyünk csicsonkázni. 
– Máris – mondta Arnie, gyújtást adott, indított, és Christine elkanyarodott a járda mell�l. Kereke vígan ropog-

tatta a havat. Arnie addig tolta azon az éjjelen, amíg meg nem javult majdnem minden sérülése. Illetve, amíg 
semmissé nem lettek a sérülései. Semmissé lettek: ez a helyes kifejezés. Aztán visszaálltak a húszas állásba, a töb-
bit másnapra hagyva. 

– Zenét! – rendelkezett a hang. 
Arnie bekapcsolta a rádiót. Dion énekelte a „Donna the Prima Donná"-t. 

- Na mi lesz, megeszed azt a pizzát? – A hang valahogy mintha változott volna. 



 

 

- Meg hát. Nem kér egy katonát? 
– De. Katonát, azt mindig – csúfondároskodott a másik. 

Arnie fél kézzel kinyitotta a dobozt, és letépett egy darabot. 
– Tessék paran... 
Tágra nyílt a szeme. A darab pizza reszketni kezdett, s a lelógó olvadt sajtnyúlványok úgy lengedeztek, mint a 

szélszaggatta pókháló. 
Immár nem LeBay ült mellette. 
Hanem � maga. 
Arnie Cunningham, olyan ötvenévesformán, még nem annyira öregen, mint amilyen LeBay volt, mikor 

Dennis meg ö megismerték azon az augusztusi napon, de bizony már arrafelé hajlott. Enyhén megsárgult pólótri-
kót viselt és olajfoltos, mocskos farmert. Szemüvege szarukeretes, egyik szára ragasztószalaggal meger�sítve. 
Haja kurtára vágva. Szürke szeme zavaros és véreres. Szája körül a magányosság keser� ráncai. Mert bizony ez 
a... ez az izé, jelenés, akármi... ez magányos volt. Arnie tudta. 

Nincsen senkije. Csak Christine. 
Ez a kreatúra, önmagának és Roland D. LeBaynek ez a keveréke akár a tulajdon apja is lehetett volna, oly 

nagy volt köztük a hasonlóság. 
– Na, mi lesz? Indulunk? Vagy örökké így akarsz bámulni rám? – kérdezte a kreatúra, és akkor, Arnie legna-

gyobb döbbenetére, hirtelen korosodni kezdett. Az acélszürke haj meg�szült, a pólótrikó meggy�r�dött és elvé-
konyodott, s alatta a test meggörbedt az évek súlyától. Arcát keresztbe-kasul szántották a ráncok, s egyre jobban 
elmélyültek, mintha csak savval maratnák �ket. Szeme mélyebbre süppedt üregében, a szaruhártya sárgás színt 
öltött. Ebb�l az arcból immár csak az orr meredt el�re, miként egy nagy, dögev� madár cs�re, de bizony így is az 
� arca volt, nagyon is az övé. 

– Hülyének nézel? – károgta ez a hetven– vagy inkább nyolcvanéves, vén Arnie Cunningham, és aszott teste 
dühösen tekergett Christine vörös huzatú ülésén. – Hülyének nézel? Hülyének nézel? Hülyének... – A repedt hang 
egyre magasabb régiókba csapon, s lett bel�le éles vénembersipítás, és a b�re egyszer csak fölfakadt és temérdek 
kelés és daganat jelent meg rajta; a szemüveg mögött opálos hályog húzódott mind a két szemére, akár ablakra a 
roletta. Arnie iszonyodó szeme láttára rohadni kezdett a jelenés, és a szaga, az az ismer�s szag, amit Arnie is, 
Leigh is érzett már korábban, betöltötte az utasteret, ámde most még komiszabb volt: a rohamos bomlás csíp�s, 
gázos, fojtogató b�ze, tulajdon halálának a b�ze, és Arnie kiszolgáltatottan nyöszörögni kezdett, miközben a rá-
dióban Little Richard a „Tutti Frutti"-t énekelte, és most a vénember haja hullani kezdett, és szállongott, mint az 
ökörnyál, kulcscsontja pedig átdöfte a koszlott trikó foszladozó nyakrészét, és groteszk fehér ceruza gyanánt me-
redezett. Ajkai tüneményes gyorsasággal lefonnyadtak arról a megmaradt néhány fogáról, amelyek szanaszét dü-
ledeztek, mint sírk�vek egy elhagyott temet�ben. � volt az, Arnie, halott volt, s mégis élt, miként Christine is. 

– Hülyének nézel? – makogta. – Hülyének nézel? Arnie sikoltozni kezdett. 
 

39) MEGINT JUNKINS 

A lökhárító csörren, a korláthoz ér, A többi srác a kocsiban mind falfehér. Egyik fényt lát:.„Nem 
tudsz lassítani? Pontoknak látszanak az út csíkjai." 

CHARLIE RYAN 

Arnie vagy egy órával kés�bb behajtott a Darnell-garázsba. Utasa – ha volt valaha is – rég elt�nt. Vele ment a 
szag is: káprázat volt az egész. Nyilvánvaló. Aki sokat forgolódik szarrágók között, okoskodott Arnie, az ne cso-
dálkozzon, ha mindennek szarszagát érzi. Ezek meg, ugye, éppen ennek örülnek. 

Will az asztalánál ült üvegfalú irodakuckójában, és egy gazdagon megrakott szendvicset fogyasztott. Üdvözlé-
sül fölemelte zsíros ujjú kezét, de nem jött ki. Arnie megpöccintette a kürtjét, és beállt a helyére. 

Valamiféle álom volt. Egyszer�, nem? Valami �rült álom. Ez a hazatelefonálás, a párbeszéd Leigh-vel, meg a 
meghiúsult kapcsolatteremtés Dennisszel (a n�vér szerint fizikoterápián volt) -olyan ez, mint mikor háromszor 
tagadták meg az Emberfiát a hajnali kakasszó el�tt. Hát persze, ki vagyok borulva egy kicsit. Kit nem készített 
volna ki ez a trágyaözön, amit állnom kell augusztus óta már? Végtére néz�pont kérdése az egész. Egész életem-
ben olyan voltam, amilyennek kívánták, és most, hogy feltörtem a héjamat, és normális, mindennapi emberré vá-
lok normális, mindennapi vágyakkal és igényekkel, az csak természetes, hogy az emberek ellenkeznek. Mert mi-
kor megváltozik valaki 

(javul vagy romlik, meggazdagszik vagy elszegényedik)  
a többiek természetszer�leg nem tudnak mit kezdeni vele. Összekutyulódik a néz�pontjuk, ugyebár. 
Leigh például úgy beszélt, mint aki komplett �rültnek tartja. Még ilyen hatemeletes ökörséget. Stressz alatt 

állt, persze, nincs azon mit tagadni, de hát a stressz az élet természetes velejárója. És ha a Méltóságos Leigh Cabot 
Kisasszony másként gondolkodik, akkor megnézheti magát, mert úgy keresztül fog gázolni rajta a nagybet�s Élet, 
hogy arról koldul. Könnyen lehet, hogy dilibogyón bírja majd csak ki estét�l reggelig, reggelt�l estig. 



 

 

Csak ne vágyódna utána még most is annyira – lám, hogy rá gondolt, pusztító hideg szél gyanánt söpör rajta 
végig a hatalmas, beszámíthatatlan, meg sem nevezhet� vágyakozás, és kénytelen vadul megszorongatni 
Christine kormányát. Túl forró ez a vágy, elemibb erej�, hogysem meg lehetne nevezni. Önálló tényez�, önnön 
jogán létezik. 

De most már minden rendben. Úgy érezte, átkelt az utolsó hídon is. Vagy ilyesmi. 

Arra eszmélt, hogy kocsijával keresztben áll egy keskeny beköt�úton, túl a Monroeville Mall legtávolabbi 
parkolóján – azaz éppen félúton Kaliforniától. Kiszállt, s a kocsi mögött körülnézve, frissen ütött lyukat látott a 
hótorlaszban, és Christine motor-házán vaskos hótömb olvadozott. Nyilvánvaló: elvesztette ural-mát a kocsi 
fölött, végigkorcsolyázott a parkolón (amely, hála isten, még ebben a karácsony el�tti csúcsforgalmi id�ben is 
kihalt volt. mivel messze esett a várostól), és áttörte a hótorlaszt. Rohadt mázli, hogy nem okozott balesetet. Ro-
hadt nagy mázli. 

Álldogált egy darabig, visszaült, hallgatta a rádiót, s nézte a szélvéd�n át az odafönt evickél� félholdat. Bobby 
Helms rázendí-tett a  „Jingle Bell Rock"-ra: az Év Hangja, ahogy a lemezlovasok nevezték. Elmosolyodott.. Kissé 
meg is könnyebbült. Nem emlékezett pontosan, mit látott (vagy mit képzelt), és nem is akart emlékezni. Akármi 
volt is az, többet nem tér vissza. Ez az egy biztos. Az emberek miatt támadtak ilyen képzelgései. Bizonyára örül-
nének, ha tudnák... na de ö nem adja meg nekik ezt az elégtételt. 

Most már rohamosan javulni fognak a dolgok. Otthon is ki fogja köszörülni a csorbát – akár ma este is odaül-
het a tévé elé a szüleivel. Mint régen. És visszahódítja Leigh-t. Ha a csaj nem bírja Christine-t (bármilyen hajme-
reszt� oka van is rá), hát istenem. Az sincs kizárva, hogy hamarosan vesz még egy kocsit, és a lánynak bemeséli, 
hogy Christine-t eladta. A Darnell-garázsban nyugodtan bérelhet egy kocsiállást Christine számára. Amit a szem 
nem lát, attól a szív nem fáj. Ami pedig Willt illeti, ez lesz Will számára az utolsó kirándulása, most, a hétvégén. 
Túl messzire ment, érzi már maga is. Ennek véget kell vetni. Hadd higgye Will, hogy �, Arnie gyáva nyúl, ha azt 
akarja hinni. Egy kis priusz, államközi cigaretta– és alkoholcsempészetért, az nem föstene valami jól az egyetemi 
felvételi folyamodványában. Pláne, hogy nem is helyi, hanem szövetségi bíróság ítélkezne fölötte. 

Elnevette magát. Csakugyan jobban lett. Megtisztult. A garázs felé hajtva, megette az immár teljesen kih�lt 
pizzát. Farkasétvágya volt. Furának tartotta, hogy hiányzik a pizzából egy darab, de azzal se sokat tör�dött. Talán 
annak a különös emlékezetkiesésének az idején ette meg; talán meg se ette, csak kidobta az ablakon. Huhh, azért 
az elég kísérteties volt. Fátyolt reá. És újra nevetett, most már nem annyira reszketegen. 

Kiszállt a kocsiból, becsapta az ajtót, és elindult Will irodája felé, hogy megtudakolja, van-e tennivalója ma 
estére. Hirtelen eszébe ötlött, hogy másnap a karácsonyi szünet el�tti utolsó iskolanap, s ett�l még ruganyosabban 
lépkedett tovább. 

Ekkor nyílt a nagy önm�köd� garázsajtó mellett a mellékajtó, és belépett egy figura. Junkins. Már megint. 
Meglátva Arnie-t, fölemelte a kezét. – Helló, Arnie. 
Arnie Willre tekintett. Will az üvegen át vállat vont, és tovább rágta a kenyerét. 
− Helló. Mi újság? – kérdezte Arnie. 
− Nem is tudom – mosolygott Junkins, és a tekintete elsiklott Arnie mellett, hogy Christine-en állapodjon meg, 

nyilvánvalóan sérülések nyomát keresve rajta. – Talán ha te mondanál valami újságot? 
 

− Mondjon a hóhér. – Érezte, dagadni kezd a feje a düht�l. Rudy Junkins mosolygott, szemlátomást nem bán-
tódott meg. 

− Hát csak erre jártam. Hogy vagy? 
És azzal nyújtotta a kezét. Arnie csak nézte. Junkins a zavar legcsekélyebb jele nélkül leengedte a kezét, oda-

sétált Christine-hez, és vizsgálgatni kezdte. Arnie nézte, és olyan keményen préselte össze az ajkát, hogy egészen 
elfehéredett. Új meg új hullámban öntötte el a méreg, valahányszor a hekus megtapogatta Christine-t. 

– Tudja mit, vásárolhatna ide valami bérletet vagy mit. Mint a cirkuszban – javasolta. 
Junkins megfordult, és kérd�leg nézett rá.  
– Semmi – mondta Arnie. 
Junkins tovább vizsgálódott. – Hát tudod – mondta -, azért az marhára furcsa, ami Buddy Reppertonnal meg 

avval a másik két sráccal történt. 
A rohadt életbe, gondolta Arnie, mit gatyázok én itt evvel a szarrágóval? 

– Philadelphiában voltam. A sakkcsapattal.  
– Tudom. 
– Jéézus! Maguk csakugyan rámszálltak!  
Junkins visszajött a kocsi mell�l. Most nem mosolygott. – Úgy van –  mondta. – Rádszálltunk. Azok közül a 

srácok közül, akik vélhet�leg részt vettek a kocsid megrongálásában, hárman meghaltak, és még egy negyedik, 
aki nyilván csak úgy hozzájuk csapódott azon a kedd estén. A dolgok elég sajátos összejátszása, nem gondolod? 
Nekem legalábbis nem veszi be a májam. Szóval ne csodálkozz, ha rádszálltam. 

Arnie meglepetésében a mérgér�l is megfeledkezett. Elbizonytalanodott. – Úgy tudom, baleset történt... piásak 
voltak, száguldoztak.. 

– Volt ott még egy autó – szakította félbe Junkins. 



 

 

– Azt meg honnan tudják? 
– El�ször  is onnan, hogy láttuk a keréknyomokat a hóban. Sajnos a szél eléggé tönkretette, nem tudtunk tisz-

tességes fotót k é sz í t en i .  Han em a Squantic Hills Park egyik sorompója miszlikbe volt törve, és piros dukkó-
nyomokat találtunk rajta. Buddy Camarója pedig kék volt. és nem piros. Vizsla szemmel méregette Arnie-t. 

És képzeld, ugyancsak vörös dukkót találtunk Potya Welch b�re alá ágyazódva. Föl bírod fogni, Arnie? Van 
fogalmad, mekkorái kell csattannia egy kocsinak ahhoz, hogy valakinek a b�re alá beküldje a festékét? 

Akkor bizony bölcsen tenné, ha beülne a kocsijába, elindulna és számolni kezdené a vörös kocsikat. Fogadok, 
húsz fölött járna, mire eléri a Basin Drive-ot. 

– No igen. Hogyne. Csakhogy a festékmintánkat megküldtük a washingtoni FBI-labornak, ahol minden olyan 
festékb�l, amit valaha is használtak Detroitban, �riznek mintát. Nna. És ma kaptuk meg a vizsgálati eredményt. 
Mit gondolsz, úgy mégis, mit állapítottak meg? 

Arnie szive riadót dobolt, s ugyanígy lüktetett a halántéka is.  
– Mivelhogy maga itt van, kedves Rudy, arra kell következtetnem, hogy a minta r�tvörös volt. A Christine 

színe. 
– Nyertél. Tied a rongybicikli – mondta Junkins. Cigarettára gyújtott, és a füstön át Arnie-t nézte. Félretett 

minden kedélyeskedést. K�kemény volt a tekintete. 
Arnie ironikusan túlzó mozdulattal fejéhez kapta a kezét.  
– R�tvörös. Hát ez marha jó. Christine ugyan egyedi darab, de Fordék 1959-töl 63-ig egyfolytában használták 

a r�tvöröset, els�sorban a Thunderbirdökön, a Chevrolet 62-t�l 64-ig gyártott autót ilyen színárnyalatban, és az 
ötvenes évek derekán Ramblert is lehetett kapni r�tvöröset. Tudja, jóember, már vagy fél éve dolgozom ezen az 
én 58-as veteránautómon, és a régi autóskönyvek nélkül az ember nem jutna egyr�l kett�re. Elég az hozzá, hogy 
jól tudom a szakkönyvekb�l; a r�tvörös sokáig meglehet�sen népszer� árnyalat volt. Én is tudom – és itt mer�en 
Junkinsra nézett -, aminthogy maga is jól tudja. Nincs igazam? 

Junkins nem felelt; tovább nézte Arnie-t azzal a rezzenetlen, nyugtalanító tekintetével. Arnie, noha soha sen-
ki nem nézett még így rá, megértette, mit jelent. Bárki megértené, akire így néznek. Alapos és titkolatlan gya-
nakvást közöl, aki így néz. Arnie megijedt. Néhány hónapja, de még néhány hete is ez lett volna az egyedüli re-
akciója. Most azonban dühbe is gurult. 

– Maga aztán, mondhatom, messzemen� következtetéseket von le. Lesz szíves megmondani feketén-fehéren, 
mi a nyavalyával gyanúsít? Miért nem tágít a sarkamból? 

Junkins elnevette magát, és tett egy nagy félkört. A garázstérben csak �k ketten, az irodában csak Will, aki 
szendvicsét leküzdvén, már csak olívaolajos ujjait nyalogatta, és persze �ket nézte. 

– Hogy mivel gyanúsítalak? Mit szólnál, ha azt mondanám, hogy szándékos emberöléssel? Hm? 
Arnie szóhoz sem jutott. 
– Na, ne izgulj – járkált tovább félkörben Junkins. – Nem akarom megjátszani itten a rámen�s hekust. Nem fo-

gok én itten azzal fenyeget�zni, hogy na, viszlek az �rszobára... az �rszoba ez esetben mellesleg nem Libertyville-
t, hanem Harrisburgot jelentené. H�sünk, Arnold Cunningham tisztán áll az Úr el�tt. Egyel�re. 

− Kukkot sem értek én ebb�l az... 
- Értesz te... nagyon is... SOKAT! – dörgött rá Junkins. Megállt egy hatalmas sárga teherkocsi mellett – 

Johnny Pomberton egy újabb szerzeménye -, és onnan nézte mereven Arnie-t. -Három srác meghalt azok közül, 
akik megszadizták a kocsidat. És tessék, kiderül, hogy az autó, amelyik megtaposta a srácokat, r�tvörös. Te meg 
itt állsz, igazítgatod a szemüvegedet az orrodon, él kijelented, hogy fogalmad sincs, mir�l beszélek! 
- Mikor a dolog történt, én Philadelphiában voltam – mondta higgadtan Arnie. – Nem bírja fölfogni? Túl ma-
gas? 

– Fiacskám – pöckölte el Junkins a csikket -, ez az egészben a legrosszabb. Ett�l b�zlik nekem az egész. 
– Tudja mit, táguljon innen, vagy ha nem, lesz szíves letartóztatni– Merthogy nekem itten most kezd�dik a 

munkaid�m. Ne tartson föl. 
– Egyel�re elégedj meg azzal, hogy beszélgetünk. Els� ízben, mikor Welch meghalt, állítólag otthon, az 

ágyadban voltál. 

– Amit�l, persze, csak még gyanúsabb a dolog, mi? Becsszavamra, ha én ezt tudom, betegvigyázót fogadtam 
volna magam mellé. Tanúnak. 

– Dehogy, fiam. Ez így nagyon is rendjén volt. Apádnak és anyádnak eszébe sem jutott, hogy kételkedjenek a 
mesédben. Tudom, hiszen személyesen beszéltem velük. Mert, tudod, a valódi alibin általában több lyuk van, 
mint az Üdvhadsereg egyenruháján. Én, fiam, attól leszek ideges, ha olyan az alibi, mint a lovagi páncél. 

– Azt a huncut jóistenit neki! – ugrott egy nagyot Arnie. – De hiszen csak egy rohadt sakkverseny volt! Négy 
éve vagyok a sakkcsapat tagja, az istenit neki már csakugyan! 

– Csak voltál. Máig – jegyezte meg Junkins, és Arnie megint elnémult. Junkins biccentett. – No igen. Beszél-
tem a szakkör vezet�jével, Herbert Slawsonnal. T�le tudom, hogy az els� három évben egyetlen foglalkozásról 
sem hiányoztál, még az influenzáddal sem. Te voltál Slawson éljátékosa. Aztán, idén, már a kezdet kezdetét�l... 

- Hát persze, mert a kocsimon dolgoztam!... és beújítottam egy lányt... 
- Azt mondta, kihagytad az els� három túrát, és � csodálkozott a legjobban, hogy az Északi Államok Verse-



 

 

nyére mégis jelentkeztél. Már azt hitte, nem érdekel többé a sakk... 
− Megmondtam, hogy... 
- Sok volt a dolgod. Kocsi, n�: ezek miatt szoktak olyan elfoglaltak lenni a magadfajta srácok. Mindenesetre 

visszajött a sakkmániád, de csak annyira, hogy elutazhass Phillybe... mert aztán azonnal ki is szálltál a hintából. 
Furcsa, na. 

- Nincs ebben semmi, ami furcsa volna – mondta Arnie, de maga is tompának érezte a hangját, alig is hallotta 
a fülében dübög� vért�l. 

- Na, ne mondd. Nekem, fiam, úgy tetszik, tudtad, mi lesz itt, és jó el�re szereztél egy bombabiztos alibit. 
A fejében zúgó vér fölvette a tengerparti hullámverés monoton ritmusát, s minden hullámzúdulásra tompán 

megsajdult a feje. Fáj a fejem, fáj a fejem, miért nem hagy békén ez a szörny� kis ember avval az okvetetlenked� 
barna szemével? Hazugság, ráfogás! Nem firkáltam én meg semmit, nem készítettem alibit, nem én! Engem is 
meglepetésként ért a hír az újságban, mint mindenki mást. Hát persze. Nincs semmi különös ebben az egészben, 
nem lenne, ha nem szítanák körülötte ezt a hisztériát, és 

(na de mégis, Arnie, hogy sérült meg a hátad? és, mellesleg, hülyének nézel? hülyének né) 
lehunyta a szemét, s a föld egy percre mintha kibillent volna tengelyéb�l, és újra azt a zöldes, vigyorgó, rot-

hadó arcot látta: Na, indíts. Kapcsold he a f�tést, és megyünk kocsicsonkázni. Egyúttal elkaphatnánk a szarrágó-
kat, akik kicsinálták az autónkat. Megfingatjuk �ket, na mit szólsz? Megfasirozzuk, fiacskám, de úgy, hogy a 
boncmester majd fogóval szedi ki a dukkódarabkákat a b�rük alól. Na, mit szólsz? Fogjál valami jó kis zenét, 
aztán hajrá. Mehetünk ko... 

Arnie hátranyúlt, megérintette Christine-t, és a kemény, h�vös, megnyugtató fém valahogy ismét helyükre tette 
a dolgokat. Kinyitotta a szemét. 

– És van itt még valami – folytatta Junkins -, igencsak szubjektív dolog, nem olyasmi, amit beírhatnék a je-
lentésembe. Megváltoztál, Arnie. Keményebb lettél. Mint aki hirtelen id�sebb lett vagy húsz évvel. 

Arnie nevetett, és megkönnyebbülten nyugtázta, hogy egész természetesen nevet. – Mr. Junkins, magának az-
tán rém csavaros az esze. 

Junkins nem nevetett vele. – Tudom én azt. Ez a rohadt ügy is rém csavaros. Tíz éve vagyok nyomozó, de 
ilyet még nem pipáltam. Legutóbb már úgy éreztem, szót fogunk mi érteni, Arnie. Úgy éreztem, mintha te is... 
nem tudom, na. Elveszett lettél volna, boldogtalan, támaszt keres�, kiutat kutató. És most semmi ilyen nem érz�-
dik rajtad. Mintha valaki mással beszélgetnék. Egy elég kellemetlen figurával, mellesleg. 
- Na, köszönöm, nekem ebb�l elég, alászolgája – mondta egyszuszra Arnie, és elindult az iroda felé. 
- Tudni akarom, mi történt – kiáltott utána Junkins -, és meg is fogom tudni! Elhiheted. 

-Tehetne egy szívességet: ne jöjjön többet ide. Maga nem normális. 
Azzal benyitott az irodába, s mikor behúzta maga után az ajtót, maga is elámult, hogy csöppet sem reszket a 

keze. Odabent vastagon állt a szivar, az olívaolaj és a fokhagyma b�ze. Szó nélkül átvágott Will orra el�tt, kivette 
rekeszéb�l a jelenléti kartonját, és bedugta a bélyegz�órába, ka-klamm. Látta az üvegen át, hogy Junkins mereven 
nézi Christine-t. Will hallgatott, csak zajos-nehézkes lélegzetét lehetett hallani. Pár perccel kés�bb Junkins távo-
zott. 

- Jard – mondta Will, és megeresztett egy zamatos böffentést. – Az. 
- Repperton? 
- Ja. Aszondja, közöm van hozzá. 
- Nem mondtad, hogy Phillyben voltál? 
Arnie türelmetlenül csóválta a fejét. – Dehogynem. De fütyül rá. 
No, akkor ez nem egy hülyegyerek, gondolta Will. Látja, hogy a tények nem klappolnak, de az ösztöne azt súgja, 

hogy valami itten még sokkal kevésbé klappol, mint a tények: következésképp nem is hagyja annyiban, no de ha 
millió évig szaglászik, erre akkor se jön rá. Christine-re gondolt, aki, mint egy kísérteties fölhúzós autó, bekormá-
nyozta magát a húszas kocsiállásba. Meg az az üres gyújtáskapcsoló, amely magától START állásba ugrott! A 
motor meg, mintegy figyelmeztet�ül, fölhorkant, aztán elhallgatott. 

És Willnek, miközben ezekre gondolt, nem akaródzott Arnie szemébe néznie, noha lassan egy emberölt� óta 
gyakorolta a megtévesztés nemes m�vészetét. 

- Nem szívesen küldelek Albanybe így, hogy a hekusok szaglásznak utánad. 
- Hogy megyek-e Albanybe vagy sem, az mindegy, de megmondhatom, hogy a rend�rség miatt nem kell iz-

gulni. Csak ez az egy hekus jár a nyakamra, és ez sem komplett. Becsavarodott ebbe a két gázolásba. 
Will végre ráemelte Arnie-re a tekintetét: a fiú szeme szürke volt és zárkózott, az övé seszín�, tompán sárgálló 

szaruhártyával: egy �söreg bakmacska szeme, amely ezer egeret látott már kiontott belekkel. 
- Nagyon rád van szállva. Inkább Jimmyt küldöm. 
− Mivelhogy imádja Jimmy vezetési stílusát, mi? 
Will szótlanul nézte Arnie-t, aztán sóhajtott egyet. – Hát jó -mondta. – De ha meglátod azt a hekust, fordulj 

vissza. És ha elkapnak a csomaggal, a csomag a tied, világos? 
- Világos – mondta kurtán Arnie. – Van-e valami munka mára? 
- Ott a negyvenkilencesben egy 77-es Buick. Nézd meg az önindítóját, és ellen�rizd a mágnestekercset. 
Arnie biccentett és távozott. Will szórakozott szemmel nézte, aztán Christine-re vándorolt a tekintete. Hülye-

ség ezt a srácot most küldeni Albanybe. És ezt �, Arnie is tudja, mégsem tágít. Kimondta, és most megy, ha a 



 

 

fene fenét eszik is. És ha történik valami, ez a srác nem fog befúródni. Will biztosra vette. Volt id�, mikor más-
ként vélekedett róla, de az már rég volt. 

Hallotta a párbeszédet a diszpécsertelefonon. 
Igaza van ennek a Junkinsnak. 
A srác csakugyan megkeményedett. 
Aztán tovább bámulta az 58-as Plymoutht. Holnap Arnie a Chryslerrel hajt New Yorkba. És amíg oda lesz, 

Will megfigyelheti Christine-t. Figyeli, és majd meglátjuk, mi lesz. 

40) ARNIE BAJBAN 

Pilótaülés van még hátul is, 
Minden króm, még a kurbli is, 
Rálépsz a gázra és Vaaaaaahhhhh - 
Megnézheted, 
De vidd el onnan a mocskos kezed! 

THE BEACH BOYS 

Rudolph Junkins és Rick Mercer, Pennsylvania állam rend�rségének nyomozótisztjei másnap délután kávéju-
kat itták a perg� vakolatú, komor kis irodájukban. Odakinn lehangoló ónos es� esett. 

- Biztos vagyok benne, hogy ezen a hétvégén újra kirándul a fekete Chrysler – mondta Junkins. – Nyolc hó-
napja már, hogy négy-öt hetenként rendszeresen útnak indítják. 

− Megérthetnéd végre, hogy ez a vén svihák Darnell, meg amit arról a srácról képzelsz, az két külön dolog. 
− Én bizony egynek látom – makacskodott Junkins. – Az a srác tud valamit. És ha megszorongatjuk, könnyen 

lehet, hogy kiköpi. 
− Arra tippelsz, hogy van egy b�ntársa? Egy ámokfutó, aki a srác kocsijával furikázik, miközben � sakkozgat? 
Junkins megrázta a fejét. – Nem, dehogy, a fene enné meg. Nincs neki barátja, csak egy, és az. kórházban van 

már régóta. Nem is tudom, mire tippelek, túl azon, hogy a kocsija benne van a buliban... és neki magának is benne 
kell lennie. 

Junkins letette kávéspoharát, és ujjával szemközt ül� kollégája felé bökdösött. 
– Ha megérem, hogy lezárathatom azt a garázst, akkor, bará tocskám, odavezényeltetek egy század 

labortechnikust, hogy sz� rözzék át az egész kocsit, kívül-belül, orrától a farkáig. Emeljék föl, és keressenek hor-
padást, repedést, újrafestést... és f�ként vérnyomokat. Ez kel! nekem, Rick. Egy csöpp vér. Csak egy csöpp. 

– Valld be, pajtás, nem igazán csíped azt a gyereket. 
Junkins örömtelenül elnevette magát. – Hát tudod, eleinte 
bizony kedveltem-féle, s�t sajnáltam is egy kicsit; azt hittem, falaz valakinek, aki �róla tud valami egyebet. De 

most legutóbb már semmi rokonszenvet nem éreztem iránta. T�n�dött egy sort. 
- És a kocsiját is utálom. Igenis utálom. Valahányszor szorult a hurok a srác körül, megmancsozta az autót. Kí-
sérteties volt, mit mondjak. 
- Jó, jó, csak ne feledd, hogy nekem azt a Darnellt kell horogra kapnom. Odafönn Harrisburgben fütyülnek a te 
srácodra. 
- Tudom – felelt Junkins. Fogta a csészét, és komor tekintetet vetett Rickre. – Mert � csak eszköz a célomhoz. A 
célom pedig: bevarrni az illet�t, aki kinyírta azt a négy srácot. Bevarrom, ha addig élek is. 
- Nem biztos, hogy összejön a dolog ezen a hétvégén – mondta Rick. 

Ámde összejött. 

A pennsylvaniai rend�rség b�nügyi csoportjának két civil ruhás nyomozója egy négyéves Datsun kisteherautó 
vezet�fülkéjében ült szombaton, december 16-án reggel, s nézte, hogyan gördül ki Will Darnell fekete Chryslerje 
a garázsból. Ónos es� szitált, nem volt elég hideg ahhoz, hogy havas es� legyen bel�le. Csúf, ködös nap volt, az a 
fajta, amikor nem lehet tudni, hol végz�dik az aláereszked� felleg, és hol kezd�dik a tulajdonképpeni köd. A 
Chrysler helyzetjelz�i el�írásszer�en meggyulladtak. Arnie Cunningham gondos és körültekint� vezet� volt. 

Az egyik hekus szájához emelte a rádiótelefont: – Most indul a Darnell-garázsból. Készen álltok, fiúk? 
Követték a Chryslert az I-76-os út felé. Mikor látták, hogy Arnie a keleti, Harrisburg felé vezet� felhajtóra 

gördül rá, �k Ohio felé, a nyugatira hajtottak föl, és rádión jelentették a fejleményt. A legközelebbi kijárónál le 
fognak térni az államközi útról, és visszatérnek a Darnell-garázs el�tti megfigyel�helyükre. 

– Oké – hallatszott Junkins hangja. 

Húsz perccel kés�bb, miközben Arnie kelet felé autózott higgadtnak mondható, törvényes ötvenmérföldes se-
bességgel, Se-wickley városában három rend�r, fölszerelkezve a megfelel� okmányokkal, bekopogott William 



 

 

Upshaw ajtaján. Upshaw egy újonnan fölkapott kertvárosi negyedben lakolt; fürd�köpenyben nyitott ajtót. Háta 
mögül a szombat délel�tti rajzfilmm�sor csicserg� hangjai. 

– Ki az, fiam? – szólt ki Upshaw felesége a konyhából. 
Upshaw egy pillantást vetett az orra elé tartott papírokra, s látva, hogy bírósági végzések, úgy érezte, menten 

elájul. Az egyik végzés arra hatalmazta föl a közegeket, hogy elkobozzák a Will Darnell (mint magánszemély) és 
Will Darnell (mint vállalat) adóügyeivel kapcsolatos valamennyi dokumentumot. Ott díszelgett a papiroson Penn-
sylvania állam f�ügyészének és egy fellebbviteli törvényszéki bírónak a szignatúrája. 

– Ki az, fiam? – kérdezte ismét az asszony, s tágra nyílt szem 
mel, megjelent az egyik Upshaw gyerek. 

Upshaw hiába er�lködött, csak egy száraz károgásfélét tudott kipréselni magából. Hát bekövetkezett. Álmodott 
� err�l, nem is egyszer, és most, íme, bekövetkezett. A Sewickleyben vásárolt ház nem védte meg, sem a szeret�je, 
akit biztonságos távolban, a Porosz Király fogadóban tart. Itt a vész, rá van írva a hekusok sima képére, de még az 
olcsó konfekcióöltönyük is vészt kiált. És ami a legrosszabb, szövetségi hekus az egyik, FBI-ügynök, az alkohol-, 
dohány– és t�zfegyver-csoporttól. S�t el�került még egy igazolvány, mely szerint tagja a Szövetségi 
Kábítószernyomozó Irodának is, vagy minek. 

-Értesülésünk szerint ön otthon is vezet egy irodát – mondta a szövetségi hekus. Szemtelenül fiatal volt, hu-
szonhat? harminc? Tudja is ez, milyen érzés, ha az embernek három gyerekr�l kell gondoskodnia, meg egy asz-
szonyról, aki talán túlságosan is odavan a szép holmikért? Egy fenét tudja. Akinek ilyen gondjai vannak, annak 
nem marad sima az arca. Sima arccal csak olyanok szaladgálnak, akik megengedhetik maguknak a fennkölt gon-
dolatok fény�zését – törvényesség és rend, helyes és helytelen, jó fiúk és rossz fiúk. 

Nyitotta a száját, hogy feleljen az FBI-fiú kérdésére, de újfent csak károgni tudott. 
- Nos, helytálló az értesülésünk? – firtatta türelmesen a hekus. 
− Igen – károgta Bill Upshaw. 
- És van ugyebár egy irodája Mondoeville-ben, a Frankstown Road 100 alatt? 
- Van. 
- Fiacskám, kik azok? – kérdezte Amber, és kijött az el�szobába. Meglátta a három férfit a kapusátor alatt, és 

összébb húzta keblén a pongyolát. Bömbölt a rajzfilm. 
Upshaw szinte megkönnyebbült a gondolattól: Vége mindennek. 
A kissrác, aki azért bújt el�, hogy megnézze, ki a csuda jön ilyen korán látogatóba, bömbölve visszamenekült a 

4-es csatorna biztonságos mesefilmvilágába. 

Mikor Rudy Junkins megtudta, hogy Upshaw-t bekísérték, és mind az otthoni, mind a monroeville-i irodájá-
ban lefoglalták a Darnellre vonatkozó okmányokat, élére állt fél tucat zsarunak, és belevágott abba, amit, hite sze-
rint, a régiek razziának hívtak volna. A garázs szombatonként még az ilyen iskolaszünetes id�kben is eléggé moz-
galmas volt (noha persze össze sem lehetett vetni a nyári hétvégék forgalmával), és így, mikor Junkins szájához 
emelte az akkumulátoros hangszórót, és belekurjantott, jó két tucat vendég kapta föl a fejét. Ami aztán itt történt, 
az egy hétre ellátta �ket beszédtémával. 

– Figyelem! Pennsylvania állam rend�rsége! – nyilatkoztatta ki Junkins. Szavai visszhangosan görögtek végig 
a hodályon. Maga is meglep�dött azon, hogy tekintete még e pillanatban is a vörösfehér Plymouth felé kalando-
zott, amely ott gubbasztott a húszas állásban. Junkins pályája során vagy fél tucat gyilkos fegyvert fogott a kezé-
ben, többnyire csak a tanúk padjában, de néhányszor a tetthelyen is, mégis megborsódzott a háta, mikor a kocsira 
nézett. 

Gitney, az adóhivatal embere, aki erre az akcióra elkísérte a zsarukat, homlokráncolással biztatta, hogy foly-
tassa. Fogalmatok sincs, mir�l van itt szó. Fogalmatok sincs, gondolta Junkins, mindazonáltal újra szájához emel-
te a hangszórót. 

– Zároljuk a garázst! Ismétlem, zároljuk a garázst! Akinek m�köd�képes a kocsija, elviheti– akié nem, azt kér-
jük, gyorsan és fegyelmezetten távozzon! Zároljuk a garázst! 

A hangszóró föler�sített klakk-ot hallatott, mikor Junkins kikapcsolta. 
Az iroda felé sandított, és láthatta, hogy Will Darnell, meggyújtatlan szivarral a foga között, telefonon beszél. 

Jimmy Sykes a Cola-automatánál ácsorgott, bamba arcán fájdalmas értetlenség ült ki – szinte olyan lett � is, mint 
sírvafakadása el�tti másodpercekben Bill Upshaw gyereke. 

- Ismertettem a jogait; megértett mindent? – kérdezte Rick Mercer, a különítmény parancsnoka. Üres volt immár 
a garázs, csak négy egyenruhás rend�r végezte a zárolt garázsban rekedt kocsik leltárba vételét. 
- Meg – mondta Will. Az arca kifejezéstelen maradt, csupán ziháló lélegzetvétele árulkodott izgalmáról; hatalmas 
mellkasa hullámzott, légz�készülékét ott szorongatta a kezében. 
- Kíván-e közölni velünk valamit? – kérdezte Mercer. 
- Kukkot sem, amíg itt nincs az ügyvédem. 
- Az ügyvédje csak Harrisburgben fog utolérni bennünket -szólt Junkins. 



 

 

Will megvet�en végigmérte, és hallgatott. Odakint egy sereg egyenruhás rend�r lepecsételte az épület vala-
mennyi ajtaját és ablakát, csak a kis mellékajtót hagyták ki. Amíg a zárolást föl nem oldják, minden forgalmat 
ezen kell lebonyolítani. 

− Én még ilyen bolond históriát az életben se láttam – szólalt meg végre Will Darnell. 
- Lesz ez még bolondabb is – mosolygott rá Mercer. – Jó hosszú id�re távoí lesz innen, Will. El�bb-utóbb ta-

lán el� is léptetik börtöngarázsmesterré. 
– Ismerem én magát – nézett rá szúrósan Will. – Mercernek hívják, igaz? Ismertem az apját is. Nem volt nála 

korruptabb zsaru széles e megyében. 
Rick Mercer arcából kiszaladt minden élet. Ütésre emelte a kezét. 
− Észnél légy, Rick – szólt rá Junkins. 
- Tessék csak, lehet szórakozni – folytatta Will. – Lehet élcel�dni a börtöngarázssal. De megmondhatom, két 

héten belül újra itt leszek, és végzem a munkám, mintha mi sem történt volna. És ha netán nem tudnák, azt is kö-
zölhetem, hogy maguk még annál is ostobábbak, mint amilyennek látszanak. 

Végigjártatta rajtuk szemét, amelyb�l nemcsak értelem és gúny sugárzott, hanem a csapdába esett ember szo-
rongása is. Hirtelen szájához tartotta az aspirátort, és mélyen belélegezte. 

- Na, kifele innen ezzel a szarzsákkal – szólalt meg Mercer, még mindig krétafehéren. 

- Mi baj? Jobban vagy már? – kérdezte Junkins fél órával kés�bb, egy jelöletlen rend�rségi Fordban. A nap 
úgy döntött, hogy mégis el�bújik, s most vakító sugaraival nyilazta az olvadozó hókupacokat. A Darnell-garázs 
néma volt. Darnell iratai – és Cunningham Plymouthja – biztonságban voltak odabent. 

- Hogy ilyet mondott az apámra – nyögte ki Mercer. – Az apám agyonl�tte magát, Rudy. Szétl�tte a fejét. És 
én mindig azt hittem... a f�iskolán azt olvastam... – Vállat vont. – Sok rend�r végzi így. Melvin Purvis is f�be 
l�tte magát. Tudod, aki elkapta Diliingert. Mégis, az ember eltöpreng, ugye. 

– Nem tud ez a Darnell semmit – jegyezte meg Junkins. 
– Nem, a francokat! – mondta Mercer. Letekerte az ablakot, és kidobta a cigarettavéget. Elvette a m�szerfalról 

a mikrofont. – Itt Mobile Two -jelentkezett be. 
– Vettük, Mobile Two. 
– Mit m�vel a postagalambunk? 
– A nyolcvannégyes államközin közeledik Port Jervishez. -Port Jervis a határállomás Pennsylvania állam és 

New York állam között. 
– Készen áll-e New York? 

 

- De mennyire. 
- Lesz szíves újfent közölni velük, hogy csak akkor kapják el, ha Middletownon is túl van északkelet felé, és 

vegyék el bizonyítékként a sztrádajegyét. 
– Vettük. 
Mercer visszatette a mikrofont, és megengedett magának egy ösztövér mosolyt. – Ha egyszer átlép New York 

államba, akkor már tuti, hogy a szövetségi rend�rségre tartozik az ügy, mégis miénk a dics�ség. Hát nem gyönyö-
r�? 

Junkins nem felelt. Nem látott ö ebben semmi szépet – Darnell az aspirátorával, Mercer a szétl�tt fej� apuká-
jával, mi ebben a gyönyör�? Az a hátborzongató érzés kerítette hatalmába, hogy ezzel nincs vége a szörny�séges 
dolgok sorának, s�t még csak most kezd�dik a tánc. Úgy érezte, egy sötét história felénél járhatnak, amely túlsá-
gosan iszonyú ahhoz, hogy be lehessen fejezni. Hanem most már muszáj a végére járni. 

A komisz érzés csak nem akart tágítani: most is csak úgy látta, hogy mikor megismerkedett Arnold 
Cunninghammel, voltaképp egy fuldoklóval ismerkedett meg, és mire másodszor találkoztak, Arnie már meg is 
fulladt – és Junkins egy hullával társalgott. 

New York állam nyugati csücskében fölszakadozott a felh�takaró, és Arnie kedélyállapota is javulni kezdett. 
Mindig örült, ha távol lehetett Libertyville-t�l... távol mindent�l. Az sem nagyon zavarta, hogy csempészáru van a 
csomagtartóban. Ez egyszer legalább nem narkó. Agya egy rejtett rekeszében, félig sem tudatosan, egyre csak azt 
�rölte, hogyan is lesz, ha leadta a cigarettát, és szabadnak mondhatja magát. Változtatni fog az életén, másképp 
lesz minden, ha egyszer maga mögött hagyja ezt a nyomasztó z�rzavart. 

De hát hogy is hagyhatná? Lemondani Christine-r�l, mikor annyi mindent áldozott már rá? Abszurdum. 
Bekapcsolta a rádiót, és együtt dúdolta az énekessel a modern slágert. A decemberi nap bágyadt fénnyel bár, 

mégis merészen bújt el� a felh�k mögül, és Arnie vele mosolygott. 
Mosolygott még akkor is, mikor az el�z�sávban melléje ért és fölvette az � tempóját egy New York-i rend�r-

autó. Tetején megszólalt a hangszóró: A Chrysler vezet�jének! Lassítson! Húzódjon le az útról! Álljon meg! 
Fölkapta a fejét. Ajkára ráfagyott a mosoly. Fekete napszemüveg nézett vele farkasszemet. Zsaruszemüveg. A 

rettegés, ami elfogta, er�sebb volt minden eddig átélt érzésénél – és nem is magát féltette. Kiszáradt a torka. Az 
agyát mintha gyorsító fokozatba kapcsolták volna. Mi lenne, ha jól beletaposna a gázba, és iszkiri? Meg is tenné, 
ha Christine volna a feneke alatt. De így? Lelki szemei el�tt látta Will Darnellt, amint lelkére köti, hogy ha meg-



 

 

fogják, a csomagot vallja a sajátjának. És akkor Junkins lebbent elé, Junkins azzal a veséz� barna szemével. Rög-
tön megértette, hogy ez is Junkins m�ve. 
Bár halt volna meg ez a Rudolph Junkins!  

– Leállni, Chrysler! Nem a leveg�nek beszélek! Azonnal álljon le! 
Nem mondhatok semmit, gondolta összefüggéstelenül Arnie, miközben átvágott a leállósávba. Megbizsergett a 

heréje, a gyomra bolondul kavargott. Meglátta tulajdon szemét a visszapillantóban: félelemt�l tágra nyílt szempár 
a pápaszem mögött. Nem magáért: Christine-ért rettegett. Mi mindent elkövethetnek ezek most ellene. Christine 
ellen. 

Kaleidoszkóposan tarka képtöredékeket vetített megrettent agya. Egyetemi felvételi kérelem, keresztben ráír-
va: ELUTASÍTOM, joger�s bírói ítélet alatt áll. Kékacél cellarács. A pulpitusról el�rehajló bíró, vádlóan sápadt 
arccal. Tagbaszakadt buzik a börtönudvaron, friss húsra éhesen. Christine a szállítószalagon, úton a kocsizúzó 
gép felé, a Darnell-garázs mögött. 

Leállt, parkállásba tette az automata váltót, s miközben a rend�rkocsi megállt mögötte (és a semmib�l el�kerü-
l� másik eléje parkolt), h�vösen megnyugtató gondolata támadt: Christine tud vigyázni magára. 

Mikor a zsaruk kiszálltak, és a motozóparancsot lobogtatva feléje indultak, eszébe jutott még valami, s�t hal-
lani is vélte, méghozzá Roland D. LeBay reszel�s vénemberhangján: 

S�t rád is lesz gondja, fiam. Elég, ha hiszel Christine-ben, és meglátod, segíteni fog rajtad. 
Arnie ajtót nyitott és kiszállt, miel�tt az els� rend�r az ajtóhoz nyúlhatott volna. 
− Arnold Richard Cunningham? 

- Én vagyok – felelt higgadtan Arnie. – Mi baj, csak nem száguldoztam? 
− Azt nem, fiacskám – mondta egy másik. – Mégis nyakig vagy 
a bajban. 
Az els� rend�r most el�relépett, mereven, mint egy hivatásos katonatiszt. – Ez a hivatalos okirat fölhatalmaz 

bennünket, hogy átkutassuk ezt az 1966-os Chrysler Imperialt, New York állam polgárai, valamint Pennsylvania, 
valamint az Amerikai Egyesült Államok nevében. Továbbmen�leg... 

– Ebb�l a kibaszott süket dumából ennyi is elég, halljuk a velejét – vágott közbe Arnie, kezével sajgó gerincét 
tapogatva. 

A rend�r szeme elkerekedett, s nemcsak a szavakon ütközött meg, hanem azon is, hogy ilyen öreges hangja 
legyen egy fiatal srácnak. 

Mindazáltal rendületlenül folytatta: – Továbbmen�leg, fölhatalmazásunk értelmében el kell koboznunk, ami 
csempészárut találunk, New York állam polgárai, valamint Pennsylvania, valamint az Amerikai Egyesült Álla-
mok nevében. 

- Pompás – mondta Arnie. Mindent teljesen valószer�tlennek érzett. A kocsik villogó kék fénye is zavarosnak 
t�nt. Az elhaladó gépkocsik utasai visszanéztek rá, ám Arnie nem érzett késztetést, hogy elforduljon vagy elrejt-
se az arcát, és ez megnyugvásfélével töltötte el. 

− Hoci a kulcsokat, fiú – mondta az egyik. 
− Vegye ki maga, ha olyan nagyon akarja. Szarrágó! 
− Mire való ez, fiam? Csak rontasz a helyzeteden – mondta a rend�r, de meglepettnek, s�t kissé ijedtnek lát-

szott: a fiú hangja ugyanis hirtelen megint megbicsaklott, és jó negyvennel id�sebbnek mutatta tulajdonosát: kel-
lemetlen, konok fráternak, nem ilyen nyurga, vékony srácnak. 

A rend�r benyúlt a kulcsért, és harmadmagával nyomban indult is hátra: Tudják, gondolta csüggedten Arnie. 
Ennek legalább semmi köze a Junkins vessz�paripájához, Buddy Reppertonhoz, Potya Welchhez meg a többiek-
hez (legalábbis nincs közvetlen köze, helyesbített óvatosan); ez itt egy gondosan eltervelt és összehangolt rajtaütés 
Will New York-i és új-angliai csempészkereskedésén, 
- Fiú – szólította meg az egyik zsaru -, hajlandó vagy-e felelni a kérdéseinkre, netán vallomást tenni? Ha igen, 
máris fölmondhatom neked a Mirandát. 
- Nincs mit mondanom – felelt Arnie higgadtan. 

− Pedig megkönnyíthetnéd vele a dolgod. 
- Csak tessék vigyázni az ilyen szöveggel – mondta vértelen mosollyal Arnie -, mert az egész vádemelés elcsúsz-
hat rajta. 

A rend�r elvörösödött: – Hát jó, ha mindenáron majmot akarsz csinálni magadból... 
Nyitva tátongott a Chrysler csomagtartója. Kivették a pótkereket, az emel�t, meg az apró alkatrészeket tartal-

mazó dobozokat. Az egyik rend�r szinte teljesen elt�nt a csomagtérben, csak kék-szürkeegyenruhába bújtatott 
lábszárai kandikáltak ki. Egy röpke pillanatra Arnie megkapaszkodott abban a gondolatban, hogy talán meg sem 
találják a rejtett csomagteret, de máris elhessentette az ötletet: gyermeteg dolog, immár nem hozzá való, ki kell 
irtania az ilyet magából, mert amit lényének ez a másik, gyermeteg része tesz mostanában, az mind csak bánatot 
okoz. Meg fogják találni. Bele kell nyugodni. S minél el�bb találják meg, annál jobb, annál hamarább vége ennek 
az undok országúti bohózatnak. 

És ekkor, mintha Isten meghallotta volna óhaját, az egyik rend�r diadalmasan fölkiáltott: – Cigaretta! 
- Jó – mondta a rend�r, az, amelyik ismertette a motozóparancsot. – Lefoglalni. – Akkor Arnie-hoz fordult, és 



 

 

ismertette vele jogait, az úgynevezett Miranda-tételeket. – Megértette ebb�l, amit fölolvastam, hogy mik a jogai? 
- Meg. 
− Kíván-e vallomást tenni? 
− Nem. 

- Szálljon be a kocsiba. Letartóztatom. 
Le vagyok tartóztatva, gondolta Arnie, és kevés híján elröhintette magát, annyira groteszk volt a gondolat. 

Álom ez mind, álom, amelyb�l rövidesen fölébred. Le vagyok tartóztatva. Rend�rkocsiba tuszkolnak. Az embe-
rek megbámulnak... 

Kétségbeesett, sós, gyermeki könnyek bugyogtak föl a torkán, s vették el a lélegzetét is. 
Nagyot csuklott; és még egyet. 
A rend�r a vállára tette a kezét. Arnie ingerülten lerázta. Úgy érezte, ha most képes lesz arra, hogy megkemé-

nyítse magát. akkor megússza – de az ilyen együttérz� megnyilvánulások meg�rjítik. 
- Hozzám ne érjen! 
- Ahogy gondolod, fiam – mondta a rend�r, és szélesre tárta Arnie el�tt a jár�rkocsi hátsó ajtaját. 

Szoktál-e sírni álmodban? Szokott hát; hányszor olvasni olyat, hogy valaki könnyezve ébred szomorú álmá-
ból. Most azonban juszt sem fog b�gni, akár álom, akár véres valóság. 

Majd inkább Christine-re gondol. Nem anyjára, nem apjára, nem is Leigh-re vagy Will Darnellre vagy 
Slawsonra: csupa nyomorult szarrágó, átvágták, cserbenhagyták. 

Hanem majd Christine-re gondol. 
Lehunyta a szemét, tenyerébe temette megkínzott, sápadt arcát, és úgy is tett. Egy id� után össze tudta szedni 

magát annyira, hogy fölegyenesedjen, s az elsuhanó földeket nézve átgondolja helyzetét. 

Michael Cunningham lassan, végtelen gonddal helyezte vissza a telefonkagylót, mint aki attól fél, ha nem ilyen 
óvatosan bánik vele, fölrobban és csipkézett szél� fekete m�anyag repeszekkel szórja tele az emeleti dolgozószo-
bát. Hátrad�lt forgószékében, s csak nézte az íróasztalon az IBM Correcting Selectric II típusú írógépet, a hamutá-
lat, melynek alján a kék-arany HORLICKS UNIVERSITY fölirat alig látszott a kosztól, meg készül� harmadik 
könyvének kéziratát, amely a világ két els� páncélos hajójának, a Monitornak és a Merrimacnek a történetét 
mondja el. Épp egy flekk felénél tartott, mikor csörögni kezdett a telefon. Most, túlesvén a telefonbeszélgetésen, 
fölkattintotta jobb oldalt a hengerszorító kart, egy lendületes mozdulattal kikapta a gépb�l a papírt, és természet-
tudományos elfogultsággal vizsgálgatta henger adta kunkorodását, aztán rátette a kéziratkazal tetejére, amelynek 
sorai között dzsungels�r�n kanyarogtak a ceruzás javítások és betoldások. 

Odakinn hideg szél nyaldosta nyüszítve a ház sarkát. A reggeli felh�s-párás enyheség oda már: tiszta, rideg de-
cemberi este. A nappali olvadás kopogós fagyra váltott át, és Michael Cunningham fiát �rizetben tartják 
Albanyben, csempészet alapos gyanújával: Nem, Mr. Cunningham, marihuánát nem, csak cigarettát találtunk ná-
la, kétszáz karton Winston, adóbélyeg nélkül. 

Fölhallatszott Regina varrógépének surrogása. Most bizony föl kell állni, az ajtóhoz lépni, kinyitni, lemenni a 
nappaliba, átsétálni az ebédl�n keresztül abba a zöld növényekkel teli kis szobába, amely mosókonyha volt egy-
kor, most azonban Regina varrószobája; ott állni, amíg Regina föl nem tekint (közelnézéshez félszemüveget vi-
sel), és így szólni: Regina, Arnie-t �rizetbe vette a New York-i rend�rség. 

Hozzá is látott a cselekvéssor végrehajtásához, de a szék mintha megérezte volna, hogy Michael pillanatnyilag 
védtelen: megperdült, és sebesen hátrafelé lódult kerekein, gazdájának pedig két kézzel az asztalhoz kellett kapnia, 
hogy el ne veszítse egyensúlyát. Nehézkesen visszasüppedt a karosszékbe, és hallgatta ijeszt�en kalapáló szívve-
rését. 

Olyan hatalmas kétségbeesés és bánat öntötte nyakon, hogy nyöszörögve két kézzel a halántékához kellett 
kapnia. Visszatértek régi, kínzó gondolatai, éppolyan elkerülhetetlenül és éppolyan �rjít�en, mint a nyári szú-
nyogfelh�k. Fél éve még minden rendben volt. Most meg valami börtöncellában kuksol a fia. Melyek lehettek itt 
a sorsdönt� pillanatok? Vajon hol a vízválasztó? Hogyan tudna �, Michael, változtatni a dolgokon? Egyáltalán, mi 
a története, az egzakt története ennek az egésznek? Hol és mivel kezd�dött a kór? 

– Jajistenem... 
Hallgatta az üvöltöz� téti szelet odakinn. A múlt hónapban szerelték föl Arnie-val a tet�ablakokat. El�ször 

Arnie tartotta lenn a létrát és nézett fölfelé, aztán helyet cseréltek, Arnie mászott föl, � pedig, Michael, fölkiabált, 
hogy csak óvatosan, és a szél szétborzolta a haját, és halott, sápadtbarna levelek kavarogtak a bokája körül. Szép 
nap volt. Lám, még az után is, hogy megjelent az az átok autó, és mint egy végzetes betegség, összezilálta Arnie 
életét, szóval még utána is voltak szép napjaik. Voltak bizony. 

– Jajistenem – mondta újra azon a gyönge, könnyes hangon, amit maga utált a legjobban. 
Kéretlen képek tolongtak csukott szemhéja alatt. Titkon rásandító kollégák, össze is súgnak a háta mögött a 

tanszéki klubban. Koktélpartik, melyeken úgy bukdácsol föl és alá a neve, mint egy vízihulla. Arnie még csak két 
hónap múlva lesz tizennyolc, úgyhogy az újságban nem nyomtathatják ki a nevét, ett�l függetlenül mindenki 
tudni fogja. Az ilyen híreknek szárnyuk van. 



 

 

Egyszer csak megmagyarázhatatlanul eszébe ötlött a négyesztend�s Arnie, amint piros kis triciklijét hajtja, 
amit Regina szerzett a jótékony célú bolhapiacon (zanyu meg a balhópiac, mondta a négyéves Arnie). A kis jár-
m�nek pergett a festéke, ütközött kifelé a rozsdája, kerekér�l lekopott a gumi, de Arnie egyszer�en imádta, leg-
szívesebben az ágyba is magával hurcolta volna. Michael lehunyta szemét, és látta, amint Arnie föl és alá 
pedálozgat a járdán, az a kis kék kord játszónadrág van rajta, haja a szemébe hullik – és akkor lelki szeme rebbent 
egyet, és a rozsdás balhópiaci tringa Christine-né vedlett: vörös festékén át– meg átüt a rozsda, ablakai vénségt�l 
opálosak. 

Összecsikordította a fogát. Ha valaki látja, azt hitte volna, hogy háborodottan vigyorog. Várt egy keveset, míg 
vissza nem nyerte önuralmát, akkor fölállt, és lement a földszintre, hogy közölje Reginával a hírt. Közli vele, igen, 
és Regina, mint mindig, majd megmondja, mi a teend�. Elragadja t�le, Michaeltól a kezdeményez� lendületet, és 
� fogja élvezni a cselekvés (mégoly gyatra) jótékony balzsamát, neki, Michaelnak csak ezt a beteg bánatot hagy-
va, meg a gyászos fölismerést, hogy másvalakivé, idegenné lett a fia. 

41) KÖZELG� VIHAR 

Fogta a Cadillacem kulcsait, Elment, s a kocsit se hagyta itt. 
BOB SEGER 

Azon a télen az els� nagy északnyugati vihar szentestén csapott le Libertyville-re, végigsöpörvén az Egyesült 
Államok föls� harmadán, e széles és megszokott útvonalán. Ragyogó napsütéssel köszöntött be a reggel, de a rá-
dióbemondók máris nagy kéjjel jósolgattak minden rosszat, s melegen ajánlották, hogy aki még hagyott vásárol-
nivalót erre az utolsó pillanatra is, lehet�leg minél el�bb intézze el. Akik pedig arra készülnek, hogy hazautaznak 
fatornyos hazájukba egy hagyományos, régimódi karácsonyra, azokat fölszólították, gondolják meg még egyszer a 
dolgot, ha négy-öt-hat órásnál hosszabb út áll el�ttük. 

– Ha nem akarják az ünnepet a 76-os államközi sztráda leállósávján tölteni, valahol Bedford és Carlisle között, 
akkor vagy jókor induljanak útnak, vagy egyáltalán ne – ajánlotta a 104-es URH-adó bemondója a hallgatóknak 
(akik közül sokan annyira le voltak égve, hogy a legjobb szándékkal sem utazhattak volna sehová), s aztán a 
„Santa Claus Is Coming to Town" Springsteen-féle feldolgozásával folytatódott a karácsonyi zenés m�sor. 

Délel�tt tizenegyre, amikor Dennis Guilder végre hazamehetett a libertyville-i közkórházból (a kórházi sza-
bályzat szerint mankóit csak a kapuban vehette el�, odáig Elaine tolta tolószékben), már újra borulni kezdett az 
ég, és baljóslatúan dereng� fényudvar vette körül a napot. Dennis óvatosan mankózott keresztül a kórház parkoló-
ján; apja és anyja idegesen és sután támogatta kétfel�l, pedig a parkolóból lelkiismeretesen eltüntették a legkisebb 
hó– és jégfoltokat is. A családi autóhoz érve megállt mellette, s arcát föltartva, beleszimatolt az élénkül� szélbe. 
Valóságos feltámadás volt kívül tudni magát a kórházon. Úgy érezte, órák hosszat el tudna így ácsorogni, s akkor 
sem telne be vele. 

Cunninghamék családi kombija délután egy óra tájban már Ligonier határában járt, Libertyville-t�l kilencven 
mérföldre keletre. Az égbolt súlyos volt és palaszürke, a h�mérséklet hat fokot zuhant. 

Tulajdonképpen Arnie ötlete volt, hogy ne halasszák el a hagyományos karácsonyi látogatást Vicky néninél és 
Steve bácsinál, Regina n�vérénél és sógoránál. A két család között afféle laza rituálé alakult ki az évek során; volt 
év, amikor Vicky és Steve rándult át Cunninghamékhez, máskor ezek tettek karácsonyi látogatást Ligonierben. Az 
idei látogatást már december elején megbeszélték, de Cunninghamék lemondták, mikor Arnie-val „az a baj" tör-
tént; Regina makacsul csak így emlegette az eseményt. Az elmúlt héten azonban Arnie igen élénken agitálni kezd-
te szüleit, hogy mégiscsak utazzanak el. 

Így esett, hogy Regina, lebonyolítván szerdán egy hosszú telefonbeszélgetést a n�vérével, végül engedett 
Arnie-nak – leginkább azért, mert Vickyt higgadtnak és megért�nek találta, s ami a legf�bb, nem érdekl�dött kü-
lönösebben a történtek iránt. És Reginának ez volt a legfontosabb. Kimondhatatlanul fontosnak érezte. Hogyne, 
hiszen nyolc napja, mióta Arnie-t letartóztatták New York államban, egyfolytában hadakoznia kellett az együtt-
érzésnek álcázott pudvás kíváncsiskodás szakadatlan özönével. Most, hogy Vickyvel beszélt telefonon, végre el-
eresztette magát, és sírva fakadt; Arnie letartóztatása óta el�ször engedve ennek a szomorú fény�zésnek. Arnie 
ágyban volt, mélyen aludt, Michael pedig, aki a borongós téli id�járásra hivatkozva ez id� tájt elég sokat ivott, 
lement egy-két sörre az O'Malley-kocsmába Paul Stricklanddel, az egyetemi kari politika e másik áldozatával. 
Regina tudta, abból az egy-két korsóból lesz végül hat-nyolc-tíz is. És ha kés�bb fölmegy Michael dolgozójába, 
ott fogja találni �t, egyenes derékkal, az íróasztalánál ülve, száraz, de véreres szemekkel bámulva ki az ablakon 
túli sötétségbe. Ha ilyenkor beszélgetést kezdeményezett vele, Michael módfölött zavarosan és er�sen a múlthoz 
tapadva tudott csak társalogni. Egyfajta csöndes idegösszeroppanás, gondolta Regina. Magának nem engedhette 
meg ezt a luxust (mert hiszen luxusnak érezte a maga sértett és ingerült lelkiállapotában), és hajnali háromig-
négyig ébren hánykolódva feszült agya egyre másra gyártottai a terveket. Minden gondolata és terve egyelten célra 
i r ány u l t :  „Túljutni valahogy ezen." A történteket nem volt hajlandó nevükön nevezni, csak ködösítve tudott 
hivatkozni rájuk, mint „Arnie problémájára", vagy mint arra, „amin túl kell jutnunk". 

De mikor n�vérével beszélt telefonon, alig néhány nappal a fia letartóztatása után, Regina acélos önuralma is 
megingott egy pillanatra. Belezokogott Vicky fülébe az interurbán vonalon, és Vicky higgadt és vigasztaló volt – 



 

 

Regina pedig er�sen elröstellte magát, amiért az évek során kígyót-békát kiabált rá. Vicky, akinek egy szem lánya 
kimaradt a f�iskoláról, hogy férjhez menjen, és háziasszonnyá legyen, egy szem fia pedig megelégedett valami 
középfokú m�szaki végzettséggel (Az én fiamat bezzeg más fából faragták, gondolta volt diadalmasan Regina), és 
akinek az ura egyszer� ügynök, s még csak nem is akármivel házal, hanem életbiztosítással! És maga Vicky (dia-
dal!) bazárcikkeket árul! És lám, mégis Vicky vállán sírta ki magát, neki tudta, legalábbis részben meggyónni 
nyomorúságát, csalódottságát, rettegését és fájdalmát – és, igen, a dolog kínos voltát: tudni, hogy az emberek �ró-
luk súgnak-búgnak, és azok, akik évek óta várták az �, Regina bukását, most elégtétellel összekacsintanak. Vicky 
az egyetlen megért� lélek, tán mindig is � volt az egyetlen. Regina úgy vélte, ha lesz egyáltalán karácsonyuk eb-
ben a nyomorúságos esztend�ben, azt csakis Vicky és Steve ordenáré kertvárosi ranch-házában tölthetik el, 
Ligoniernek ebben a mulatságosan és túlzóan középosztálybeli negyedében, ahol ma is mindenkinek amerikai 
kocsija van, és ha beugranak egy McDonaldba, azt mondják: ma vendégl�ben étkeztünk. 

Michael természetesen igazodni fog az ö döntéséhez: többet el sem várhatni t�le, kevesebbet el nem t�rhetni. 
Regina Cunningham számára az Arnie „baját" követ� három nap higgadt er�próba lett – kemény és eltökélt 

küzdelem a fönnmaradásért. Harc az önmaga, a család, Arnie fönnmaradásáért. Michael alig akarta elhinni, hogy 
Reginának érzelmekre egyszer�en nem maradt ideje. Michael fájdalma soha nem kapott helyet az asszony lázas 
számítgatásaiban; eszébe sem jutott, hogy �k ketten talán vigasztalhatnák is egymást. Mikor Mike lejött az eme-
letr�l, és közölte a gyászos hírt, Regina higgadtan rátette varrógépére a véd�huzatot, fölállt, és azon nyomban 
munkához látott, azaz telefonálgatni kezdett. A könnyek, amelyeket kés�bb a n�vérével beszélgetve hullatott, 
egyel�re csillagászati messzeségben voltak. Úgy elhúzott Michael mellett, mintha �t is csak egy bútordarabnak 
nézné, és Michael tétován sodródott felesége nyomvizében – mint eddig is mindig. 

Regina fölhívta Tom Sprague-et, az ügyvédjüket, de az, megtudván, hogy b�nügyr�l van szó, sebtében egy 
kollégáját ajánlotta, bizonyos Jim Warberget. Warberg számán azonban csak az üzenetrögzít� készülék fogadta, 
és az ügyvéd otthoni számát nem árulta el. Regina ült egy percet a készülék mellett, ujjaival szórakozottan dobol-
va az ajkán, aztán kapta magát és újra hívta a családi ügyvédet. Sprague nem akarta megadni Warberg otthoni 
számát, de aztán mégis be kellett adnia a derekát. Mikor Regina végre kegyesen elbocsátotta, Sprague már csak 
hebegni tudott, mint aki légnyomást kapott. Regina, ha lendületbe jött, gyakran ilyen hatással volt az emberekre. 

Föltárcsázta Warberget, ám az kerek perec visszautasította az ajánlatot. Regina akkor újfent bulldózerrohamra 
indult, melynek eredményeként Warberg nemcsak hogy fölvállalta az ügyet, de azt is megígérte, hogy azonnal 
Albanybe utazik, ahol Arnie-t fogva tartják, és megnézi, mit lehet tenni. Hiába tiltakozott siránkozva egy olyan 
ember hangján, akit teletömtek novokainnal és aztán traktorral tapostak meg, hiába bizonygatta, hogy van neki 
Albanyben egy tökéletesen megbízható embere, Regina hajthatatlan volt, és Warbergnek privát géppel azonnal 
oda kellett repülnie, és így esett, hogy négy órával kés�bb már jelentést tehetett Reginának. 

Arnie-t, közölte, vádemelés nélkül tartják fogva, és másnap adják ki Pennsylvaniának. A rajtaütést Pennsyl-
vania és New York együttesen szervezte meg három szövetségi ügynökséggel: a Szövetségi Drogellen�rz� Hiva-
tallal, az Adóhivatallal meg az Alkohol-, Dohány– és T�zifegyver Irodával. Arnie csak mellékszerepl�je az ügy-
nek, igazából Will Darnellre vadásznak – Darnellre meg azokra, akikkel üzleti viszonyban áll. Ezek az emberek, 
mondta Warberg, valószín�leg több szállal köt�dnek az új Dél szervezett b�nözéshez és szervezetlen drogcsempé-
szetéhez. 

Jogel lenes  bárki t  is vádemelés nélkül fogva tartani! – csapott le azonnal Regina, mozgósítva számottev� 
krimim�veltségét, melyre a tévé jóvoltából tett szert. 

Warberg, aki sokkal szívesebben ült volna odahaza, kényelmesen olvasgatva, nem késett a frappáns válasszal: 
– A maga helyében térden állva adnék hálát Istennek, hogy ez a helyzet. A fiút egy rakomány adóbélyeg nélküli 
cigarettával fogták meg, és ha én piszkálódnék, hogy vádemelés nélkül tartják fogva, hát ezek, Mrs. Cunningham, 
boldogan és azonnal megtennék a vádindítványt. Azt tanácsolom, hogy a kedves férjével együtt mihamarabb jöj-
jenek Albanybe. 

− Mintha azt mondta volna, hogy holnap kiadják... 
− Igen, igen, az már el van intézve. Ha valóban kenyértörésre kerül a sor ezekkel a zsarukkal, akkor csak örül-

hetünk a hazai pálya adta el�nynek. Nem a kiadatás itt a gond, Mrs. Cunningham. 
− Hanem? 
− Hanem az, hogy ezek a dominóelvet akarják alkalmazni. Az önök fiával akarják fölborítani Will Darnellt. És 

Arnold nem beszél. Önöknek kellene megértetniök vele, hogy a saját jól fölfogott érdekében mindent el kell 
mondania, amit csak tud. 

− Csakugyan ez volna az érdeke? 
− Jaj, hát hogy a fenébe ne! – károgta vissza Warberg a vonal túlsó végér�l. – Ezek, asszonyom, nem akarják 

lesittelni az önök gyermekét. Jó családból való, kiskorú, büntetlen el�élet�, és még csak az iskolában sem voltak 
vele fegyelmi gondok. Úgy kimászhat ebb�l a slamasztikából, hogy bírót nem is lát. Ámde ehhez beszélnie kell. 

Így esett, hogy Cunninghamék Albanybe utaztak, és Reginát végigvezették egy keskeny, csempés folyosón, 
melyet kápráztató fényben fürdettek a mennyezetbe süllyesztett és drótráccsal védett villanykörték. Enyhe Lysol– 
és húgyszag terjengett, és Regina hasztalan mondogatta magának, hogy a fiát tartják itt fogva, a fiát – valahogy 
képtelen volt elhinni. Sokkal valószín�bbnek érezte, hogy hallucináció ez az egész. 



 

 

Ám amikor szembe találta magát Arnie-val, az illúzió szertefoszlott. A sokkos kábulat jótékony véd�burka is 
lehámlott, és Regina belekóstolt a hideg és sorvasztó rettegésbe. Ekkor, ebben a pillanatban kapaszkodott meg a 
„csak jussunk túl rajta" eszméjében, akár fuldokló a ment�karikában. Ott állt szemt�l szembe Arnie-val, egyszü-
lött fiával, de nem börtöncellában (ett�l az egyt�l megkímélte Reginát a sors, és � hálás volt minden parányi 
könnyebbségért), hanem egy kopár kis helyiségben, ahol mindössze két szék volt, meg egy asztal, melynek lapján 
cigaretta okozta égési sebek éktelenkedtek. 

Arnie állhatatosan nézte az anyját, és arca iszonyúan beesettnek, halálfejszer�nek t�nt. Egy hete volt fodrász-
nál, ahol is meghökkent�en rövidre nyírták a haját (pedig évekig hosszú frizurát hordott, leginkább Dennis hatásá-
ra), és így, a mennyezetlámpa könyörtelen fényében szinte kopasznak tetszett – mintha megborotválták volna a 
koponyáját, hogy azzal bírják szóra. 

– Arnie – szólalt meg Regina, és feléje indult. Arnie azonban elfordította a fejét, és összepréselte az ajkát; Re-
gina kénytelen volt megállni félúton. Gyöngébb n� már most sírva fakadt volna, de � nem a gyönge n�k közül 
való volt. Magára er�szakolta a h�vösséget, az adott helyzetben ez lévén az egyetlen mentsvára. 

Nem ölelte meg tehát, mivel Arnie nyilvánvalóan nem akarta, hanem leült, és megmondta, mit kell tenni. Arnie 
ellenkezett. Regina akkor megparancsolta, hogy tegyen vallomást a rend�röknek. Arnie megtagadta a parancsot. 
Regina a lelkére beszélt. Hasztalan. Siránkozott. Hasztalan. Könyörgött. Hasztalan. Végül csak ült tanácstalanul, 
fájdalmasan lüktet� halántékkal, és megkérdezte, miért. Arnie hallgatott. 

– És én még azt hittem, okos fiam van! – kiáltott föl elkeseredetten. Szinte �rjöngött csalódottságában; min-
dennél jobban azt gy�lölte, ha megakadályozzák valamely szándékában, különösen, ha feltétlenül el akart valamit 
érni; és mióta elkerült a szül�i házból, mindig el is érte, amit feltétlenül el akart érni. Egészen mostanáig. És hogy 
éppen az szegüljön szembe ilyen megátalkodottan az akaratával, akit hajdan a melléb�l táplált! – Azt hittem, okos 
vagy, de hát nem! Hülye vagy, fiam!... Bamba ökör, az vagy! Börtönbe csuknak, nem fogod föl? Be akarod csu-
katni magad Darnell helyett? Ez kell neked? Hogy a szemedbe nevessen? Hogy jól kiröhögjön?!   Ennél rosszab-
bat Regina sem tudott elképzelni, s csak még jobban fölingerelte, hogy a fiát szemlátomást nem izgatja, ha kirö-
högik. 

Fölállt, és a harcra készül� ember öntudatlan gesztusával haját hátravetette a homlokából. Szaporán lélegzett, 
kipirult az arca. Arnie fiatalabbnak, egyszersmind sokkal-sokkal öregebbnek látta. 

– Nem Darnellért teszem – szólalt meg csöndesen -, és nem 
fognak becsukni. 

– Minek nem képzeled magad, te gyerek, egy Olivér Wendell Holmesnak? – csattant fel Regina, de mérgét 
enyhítette a megkönnyebbülés. Hát megszólalt végre, valamit legalább mond! – Lefüleltek Darnell kocsijában, és 
a csomagtartó tele volt cigarettával! Illegális cigarettával! 

– Anya, a cigaretta nem a csomagtartóban volt – mondta Arnie szinte gyöngéden. – Hanem egy titkos rekesz-
ben a csomagtartó alatt. És a kocsi Willé. � mondta, hogy azzal a kocsival menjek. 

Az anyja csak nézett. 
– Azt jelentse ez, hogy nem tudtál a csempészáruról? 
Arnie olyan tekintetet vetett rá, amit Regina, nem t�rhetvén, egyszer�en nem hitt el. A fia leplezetlen megve-

téssel nézte. Ez az én kedves, okos fiam, az én kedves kisfiam, zakatolt �rültül az agyában. 
– Tudtam róla, hogyne tudtam volna. És Will is tudta. Csak hogy ezt be is kellene bizonyítaniuk ezeknek, nem 

gondolod? 
Regina döbbenten meredt rá. 
– És ha valahogy mégis rám kennék – folytatta Arnie -, akkor is csak fölfüggesztett ítéletet kapok. 
– Arnie – szólalt meg végül az anyja -, te valahogy nagyon ferdén okoskodsz. Talán az apád... 
– Ne folytasd – szakította félbe Arnie. – Nagyon is logikus, amit mondok. Hogy teneked hogyan jár az eszed, 

nem tudom, de az enyémmel semmi baj – mondta, és szürke szemében olyan borzalmas üresség honolt, hogy Re-
gina nem bírta tovább, és távozott. 

A kis zöld fogadószobában elviharzott férje mellett, aki ott ült a padon Warberggel – Menj be te – vetette oda 
Michaelnek – beszélj te a fejével. – És meg sem állva, választ sem várva, kicsörtetett, és csak odakint, az arcát 
pirosra csíp� decemberi fagyban tudott megállni. 

Michael bement, de � sem járt több szerencsével; száraz torokkal jött ki, s vagy tíz évvel öregebben. 
A motelban Regina elmondta Warbergnek, mit hallott Arnie-tól. Van-e esély arra, hogy Arnie-nak legyen 

igaza? 
Warberg megfontolta a választ: – Van. Ez is egy lehetséges védekezés. Csak éppen százszor nagyobb esélye 

volna a sikerre, ha � volna az els� dominók� a sorban. Ámde nem ö, hanem egy itteni, albanybeli használtautó-
keresked�, bizonyos Henry Buck. � volt a küldemény címzettje. �t is �rizetbe vették. 

− És mit vallott? – kérdezte Michael. 
- Nem tudtam kideríteni. Az ügyvédje nem ál! szóba velem. És ez nem a legjobb jel. Lefogadnám bármibe, 

hogy ez a Buck tanúsítani fogja: az önök fia igenis tudott a titkos rekeszr�l. És akkor bizony... 
Warberg szünetet tartott, éberen figyelve a házaspárt. 



 

 

– Tudják, amit a kedves fiuk mondott önnek, Mrs. Cunningham, az nem igazán jó stratégia. Holnap majd én is 
beszélek vele, még miel�tt kiadják Pennsylvaniának. Remélem, meg tudom gy�zni annak az eshet�ségér�l, hogy 
végül az � nyakába varrják az egészet. 

Az els� hópelyhek akkor kezdtek szállingózni a fenyeget� fellegekb�l, mikor Cunninghamék családi kocsija 
Steve és Vicky utcájába ért. Libertyviile-ben vajon havazik-e már? – t�n�dött Arnie, és nadrágzsebében megérin-
tette a b�rleffenty�s slusszkulcsot. Talán már havazik. 

Christine ott áll Darnell hatóságilag lezárt garázsában. Eddig rendjén is van a dolog. Legalább nem veri sze-
gényt a hó. Majd ha eljön az ideje, Arnie ki fogja szabadítani. 

Az elmúlt hét vége olyan volt, mint egy zavaros és nyomasztó " álom. Szüleiek, akik ott siránkoztak neki abban 
a fehér falú kis szobában, mintha teljesen idegen arcuk lett volna: két fej, érthetetlen nyelven kuruttyoló. Az ügy-
véd meg, akit fölfogadtak, ez a Warley vagy Warmly vagy ki, egyfolytában valami hülye dominó-elméletr�l j á r a t -
t a  a  s z á ját, meg arról, hogy „kikerülni ebb�l a rohadt házból, fiú, miel�tt rád szakad az egész: két állam és há-
rom szövetségi ügynökség döntögeti egyesült er�vel". 
�t azonban Christine sorsa mindennél jobban aggasztotta. 
Egyre világosabbá vált számára, hogy Roland D. LeBay egyfolytában vele van, vagy valahol a közeiben – ta-

lán éppenséggel �benne, Arnie-ban. A gondolat nem rémítette meg. Ellenkez�leg, megnyugvással töltötte el. Tud-
ta azonban, vigyáznia kell. No, nem Junkinsra: tudta, hogy Junkins csak gyanakszik, és rossz irányban tapogató-
zik, nem Christine felé. 

Hanem Darnell. Will-lel bizony lehetnek gondok. Jó rohadtak. 
Azon az els� éjjelen Albanyben, miután szülei visszavonultak a motelba, Arnie-t bekísérték egy �rizetes cellá-

ba, s ott meglep�en könnyen el is aludt. Álmot látott – nem éppen lidércálmot, de így is épp elég nyugtalanító volt. 
Verejtékben úszó testtel riadt föl az éjszaka közepén. 

Azt álmodta, hogy Christine parányi, tenyérben elfér� elektromos játék autóvá zsugorodott, és egy bámulato-
san életszer� terepasztalon szaladgál – amott az a m�anyag úttest akár a Basin Drive is lehetne, emitt meg a JFK 
Drive, ahol Potya Welch kiszenvedett. És lám, ez a Lego-ház éppen olyan, mint a libertyville-i középiskola. M�-
anyag házak, papírfák... 

...és egy óriási hústorony: maga Will Darnell az irányítókapcsolónál, és � szabja meg, milyen gyorsan szalad-
gáljon pályáján a kis Fury. Korhadt tüdejéb�l szélvészes süvítéssel árad ki meg be a leveg�. 

Befogod a szádat, fiacskám, mondta Will, fenyeget�en fölétornyosulva a játékvilágnak. Velem te nem szóra-
kozhatsz, mert én vagyok itt a tamburmajor, és ha kedvem szottyan, ide nézz csak... 

És az irányítógombot fokozatosan a GYORS állás felé fordította. 
Ne! üvöltötte Arnie. Ne tegye, kérem szépen! Szeretem! Meg ne ölje nekem! 
A parányi Christine egyre gyorsabban nyargalt pályáján, át-meg átszelve Libertyville-t, és a kanyarodókban 

vadul himbálta a farát, már-már megadva magát a centrifugális er�nek, ennek a korongforma misztériumnak. Már 
csak összemosódó fehér-piros csíknak t�nt, a motorhangja magas, ingerült darázszümmögés. 

Ne! sivította Arnie, Neeeeeeeeeee! 
Will végre zord elégtétellel visszaállította a gombot. A kis gépkocsi lassult. 

Szóval ha holmi fura ötleteid támadnának, gondold csak meg, fiacskám, hogy hol áll a kocsid. Tartsd a szád, és 
megússzuk mind a ketten. Kijöttem én már meredekebb kanyarokból is... 
Arnie nyújtotta a kezét, hogy lekapja a pályáról a kis Furyt, de az álom-Will nagyot csapott rá.  
Kié az a cigarettacsomag, fiacskám ?  
Kérem, Will...  
Kié, halljam.  
Az enyém.     
Na azért. Ne feledd, fiacskám. 

És Arnie ezzel ébredt. Aznap már el sem tudott aludni többé.  
Annyira valószín�tlen volna, hogy Will esetleg tudja?... Már úgy értve, talán megtudott ezt-azt Christine-r�l... 

Sajnos, megeshet. Sok mindent lát ö azon az üvegfalon át, csak tartja a száját tartja, amíg úgy nem látja, hogy ér-
demes kinyitni. � talán tudja, amit Junkins nem, hogy ti. Christine novemberi regenerációja nemcsak szokatlan 
volt, de teljes képtelenség. Willnek tudnia keli, hogy Arnie a legtöbb sérüléshez hozzá se nyúlt."  

Mi mást tud vajon még? 
Eszébe ötlött – és a gondolattól hideglel�s borzongás kúszott föl a lába szárán és állapodott meg zsigereiben, 

hogy Will ott lehetett a garázsban aznap éjjel, mikor meghalt Repperton meg a másik kett�. Nem is csak lehetsé-
ges. Hanem valószín�. Will nem bízik abban az üt�dött Jimmy Sykesban, nem szokta egyedül hagyni. 

Befogod a szádat. Velem te nem szórakozhatsz, mert ha kedvem szottyan, ide nézz... 
De ha föl is tesszük, hogy tudja, ugyan ki hinne neki? Kés� már az öncsaláshoz, gondolta Arnie, szembe kell 

nézni az eshet�ségekkel. .. nem volt már kedve bujkálni el�lük. Ki hinne Will-nek, ha avval állna el�, hogy 
Christine olykor egyedül szaladgál? Hogy akkor is egyedül volt kinn, mikor kinyúvadt Potya Welch, meg akkor 
is, amikor a három másik huligán kapta meg a magáét... A hekusok talán elhinnék? Betegre röhögnék magukat. 



 

 

Hát Junkins? Az már inkább hajlana rá, de még ha akarná, sem venne be a gyomra egy ilyen magyarázatot. Arnie 
látta a szemét, tudhatja. Egyszóval hiába tudja Will az igazat, sokra nem megy vele. 

De hisz az is mindegy, jutott eszébe, és most már csakugyan megijedt. Egy-két nap, és Will óvadék ellenében 
szabadlábra kerül. És attól kezdve Christine az ö túsza. Föl is gyújthatja, például – gyújtott � már föl nem is egy 
gépkocsit, Arnie eleget hallgatta meséit az irodában -– és a kiégett, magatehetetlen roncsra pedig ott vár a sajtoló-
gép a garázs mögött. Beküldik Christine megszenesedett vázát a futószalagon, és kijön egy összesajtolt fémkocka. 

A rend�rség lezárta az egész garázst. 
Na és akkor? Ez a Will, ez egy dörzsölt, öreg róka, ez örökké készen áll minden eshet�ségre. Ha be akar jutni, 

és föl akarja gyújtani Christine-t, hát megteszi... noha jócskán valószín�bb, hogy megfogad egy biztosítási specia-
listát, és azzal végezteti el a munkát. Az majd bedob a kocsiba pár maréknyi spirituszkockát, és utánuk hajít egy 
ég� gyufát. 

Arnie lelki szemével már látta is a táncoló lángokat. Érezte a szenesed� kárpit b�zét. 
Száraz torokkal fetrengett priccsén, szíve döngött a mellében. 
Befogod a szád. Velem te nem szórakozhatsz... 
No persze, ha lépni akar Christine ellen, és óvatlanul lép, ha csak egy pillanatra is elernyed az összpontosítása, 

akkor jaj neki, mert Christine elkapja. Arnie azonban nem nézte ki Will Darnell-böl, hogy hebehurgyán intézné a 
dolgait. 

Másnap reggel kiadták Pennsylvania államnak, vádat emeltek ellene, és egy névleges összeg� óvadék ellené-
ben szabadlábra helyezték. El�készít� kihallgatás januárban, de mintha vádesküdtszéket is rebesgettek volna. A 
razzia államszerte a lapok címoldalára került, Arnie-t csak mint „egy fiatalembert" emlegették, kinek nevét, „fia-
talkorú lévén, az állami és szövetségi hatóságok nem engedik közölni". Libertyville-ben mindazonáltal közszájon 
forgott a neve. Hiába az új autós mozik a városhatárban, a gyorsbüfék meg az új játéktermek, Libertyville most is 
eredend�en egyetemi város maradt, ahol az emberek figyelik egymást. Ezek a derék emberek – többségükben a 
Horlicksról – persze tudták, hogy ki szokta vezetni Will Darnell kocsiját, és kit fogott meg a rend�rség New York 
állam határában, jó nagy csomag csempészcigarettával. Ez volt az, ami annyira betett Reginának. 

Arnie-t, szülei gondjára bízva hazaengedték – ezer dollár óvadék ellenében -, miután kis id�re Pennsylvania 
állam börtönét is láthatta belülr�l. Olyan volt ez az egész, mint egy nyavalyás Monopoly-játszma. A szülei, mint 
várható volt, kihúzták neki a pakliból a „kijöhet a börtönb�l" kártyát. 

- Min mosolyogsz, Arnie? – kérdezte Regina. Michael vezette a kombit, amolyan futólépés-sebességgel keres-
ve Vickyék ranchházát az immár s�r�n hulló hóban. 

− Mosolyogtam volna? 
− Bizony – mondta az anyja, és megsimogatta a fejét. 

- Nem is tudom – felelt Arnie idegenül, és Regina visszahúzta a kezét. 

Vasárnap jöttek haza, és a szülei elég sokat hagyták magára, talán mert nem tudtak volna mir�l és hogyan be-
szélgetni vele, vagy tán azért, mert megundorodtak t�le... vagy ez is, az is. Arnie viszont fütyült rájuk, fütyült az 
egészre. Kilúgozottnak, kimerültnek, elcsigázottnak, kísértetnek érezte magát. Anyja végigaludta a délutánt, de 
még a kagylót is letette a telefon mellé. Apja a m�helyben tett-vett, céltalanul ki-be kapcsolgatva a gyalugépet. 

Arnie a nappaliban ült a tévé el�tt, meccset adtak, de � azt sem tudta, kik játszanak, nem is érdekelte: jólesett 
látnia a szaladgáló játékosokat, meg az els� meleg kaliforniai napsütést, amely azonban kisvártatva ónos es�be 
fordult, sártengerré változtatta a pályát, és elmosta a vonalakat. 

Hat óra tájban elszundított. 
És álmot látott. 
Éjszaka és a rákövetkez� éjszaka is ugyanazt álmodta ágyában, amelyet kicsi gyerek kora óta birtokolt; oda-

kinn a nagy szilfa ismer�s sziluettje (csontváz, amely minden tavasszal csudálatos módra kihúsosodik). Ezek az 
álmok nem olyanok voltak, mint amelyekben az óriási Will játszott az elektromos kis Christine-nel, ezeket az éb-
redés után egy-két perccel el is szokta felejteni. S talán így is van jól. Egy ember (vagy mi) az útszélén, húsavesztett 
ujjával a rothadó tenyerét bökdösi, mint aki rettent�en magyaráz valami fontosat; kissé kényelmetlen szabadság-
érzet, és... mi még? menekülés? Az az, igen. Menekülés. És semmi egyéb, hacsak... 

Arnie menekült ezek el�l az álmok elöl, vissza a valóságba, s itt egy örökkön ismétl�d� kép fogadta: ott ül 
Christine volánjánál, lassan hajt a kavargó hóviharban; olyan s�r�n hull a hó, hogy csakugyan nem lát túl a kocsi 
h�t�jén. A szél pedig nem diszkontban üvölt, hanem hosszában bömböl. És fordul a képlet, a hó már nem is hó, 
hanem távírószalag. És nem is a szél bömböl, hanem nagy embertömeg, amely s�r�n szegélyezi a Fifth Avenue-i. 
�t éltetik. Meg Christine-t. Öt és Christine-t, amiért... amiért... 

Megszöktek. 
Valahányszor magához tért ebb�l a z�rös álomból, ezt gondolta : Ha ennek vége, én kiszállok a hintából. Egy-

szer s mindenkorra. Átautózom Mexikóba. Mexikó, ahogy elképzelte, ver�fényes, vidékies csöndjében valóságo-
sabbnak t�nt, mint álmai. 



 

 

Utolsó ilyen álmából fölriadván eszébe ötlött, milyen jó lenne Vicky néniéknél tölteni a karácsonyt. Mint a ré-
gi szép id�kben. Ezzel a gondolattal ébredt, és a gondolat makacsul megtapadt, és nem akart tágítani. Pompás öt-
let, életfontosságú ötlet, gondolta Arnie. Kívül tudni magát Libertyville-en, miel�tt... 

Szóval hogy karácsony el�tt, nyilván. Mi más el�tt? 
Beszélni kezdett tehát apjának és anyjának a dologról, s persze els�sorban Reginát vette kezelésbe. Tudta, 

hogy anyja Vicky nénivel megbeszélte a történteket, és tudta azt is, hogy Vicky néni semmi pénzért vissza nem 
élne Regina bizalmával. 

Arnie tehát a szenteste délutánján már úgy érezte, hamarosan minden, de minden rendbe fog jönni. 

– Itt van, Mike – szólalt meg Regina --, itt, az orrod el�tt, és mint mindig, most is túl akartál menni rajta. 
Michael morgott valamit, és ráfordult a kocsiföljáróra. – Láttam én is – közölte azon a védekez� hangon, amit a 
feleségével szemben használt örökké. Apám egy nagy szamár, gondolta Arnie. Regina úgy is beszél hozzá, mint egy 
szamárhoz, úgy lovagolja meg, apám pedig csak b�g, mint a szamár. 

- Lám, megint mosolyogsz – jegyezte meg Regina. 
- Csak arra gondoltam, mennyire szeretlek benneteket -mondta Arnie. Apja meglepetten és megindultan nézett rá, 
anyja szeme is lágyan megcsillant. 

Elhitték. Benyalták. Szarrágók. 

Szenteste délutánján háromkor a havazás még csak megmeglóduló rohamokban söpr�zte Libertyville-t. Igaz, e 
rövid rohamok egyre inkább összemosódtak. A meteorológus rossz jelnek tartotta a vihar derékhadának késését. 
Er�t gy�jt, magyarázta, és csak még kegyetlenebb lesz. Harminc-ötvencentis csapadékot jósoltak, a szélnek kitett 
helyeken jelent�s hófúvásokkal. 

Leigh Cabot a szül�i ház nappalijában ült, szemközt a kicsi, ám valódi karácsonyfával, amely máris hullajtotta 
t�leveleit (Cabotéknál Leigh volt a konzervatív, és immár négy év óta sikeresen szegült szembe apjával, aki m�fát 
akart, meg anyjával, aki a hagyományos pulyka helyett szívesebben adott volna az asztalra libát vagy sült kap-
pant). Leigh egyedül volt odahaza. Szülei átmentek Stewartékhoz egy karácsonyesti koccintásra: Mr. Stewart nem 
más, mint Leigh apjának új f�nöke, és szerencsére kedvelik egymást. Mrs. Cabot meg persze csak örül e barátság-
nak. Az utóbbi tíz év során hatszor kellett költözniük, végiglakták a keleti partvidéket, de Mrs. Cabot valamennyi 
lakhelye közül Libertyville-t kedveli a leginkább. Itt akar végképp megtelepedni, és Mr. Stewart barátsága igen-
csak kecsegtet� ebb�l a szempontból. 

Egyes-egyedül, és íme még sz�zen, gondolta Leigh. Tudta � is, milyen nagy hülyeség ilyeneket gondolni, még-
is hirtelen fölpattant ültéb�l, mint akit darázs csípett meg. Átment a konyhába, élénken fülelve az apró gépi zöre-
jekre: a villanyóra, a süt�, melyben a sonka pirul (ötkor, ha addig nem jönnek meg, a süt�t kikapcsolni, figyelmez-
tette magát); h�vös koppanás a h�t�ben, ahol újabb jégkockát köpött ki a Frigidaire rendszer� jégkészít�. 

Kinyitotta a h�t�t, és apa söre mellett ott gubbasztott a hatos csomagolású Coke. Távozz t�lem, Sátán, gondol-
ta. Aztán mégiscsak kivett egy dobozzal. Árt az arcb�rnek? Na és? Úgysem jár � már többé soha senkivel. Nagy 
dolog. 

, Az üres ház megülte a kedélyét. Soha még nem volt így: máskor mindig örült, ha egyedül hagyták, különös 
megelégedettséget érzett, kétségkívül még a gyerekkor örökségeképpen. A ház mindig jó érzéssel töltötte el. Most 
azonban a konyhai nesz, kint az er�sböd� szélzúgás, de még a tulajdon papucsának súrlódása is a linóleumpadlón 
valahogy baljóslatúnak, ijeszt�nek t�nt. Ha másként alakulnak a dolgok, Arnie most itt lehetne vele. Szerették a 
fiút a szül�k is, különösen Leigh anyja. Eleinte. Most már persze, a történtek után, ki is térne a hitéb�l, ha meg-
tudná, hogy a lánya még mindig �rá gondol. Pedig bizony így van ez. Nagyon is sokszor gondol rá. Töprenkedik, 
hogyan is változhatott meg ennyire. � vajon hogyan élte meg a szakítást? És egyáltalán, mit csinál, hogy érzi ma-
gát? 

A szélzúgás bömböléssé er�södött, majd megint alábbhagyott, és ez Leigh-nek, ki tudja, miért, egy föltúrázta-
tott és alapjáratra visszaes� motort juttatott eszébe. 

Nem jön � már vissza a Holtember Kanyarjából, suttogta egy hang a fejében; maga sem tudva, miért (no per-
sze), a mosogatóhoz lépett, és kiöntötte a Coke-ot. Mi lesz, sírni fogok? Hányni? 

Nem csekély meglepetéssel lassacskán ráébredt, hogy szabályszer�en retteg. 
Maga sem tudja, miért.  
No persze. 
Még szerencse, hogy szülei az autót itthon hagyták (autó, autó, Örökké autókra kell gondolnia). Nem örült 

volna, ha apjának vezetnie kell Stewartéktól hazatér�ben, három-négy martinival a gyomrában (amit apja, jelleg-
zetes feln�tt-affeklálással, martóninak nevez). Hisz mindössze három sarokra laknak Stewarték, és apja-anyja 
egymásba karolva, vihorászva indult útnak, mint két nagy gyerek. A hazaút, a séta jót fog tenni. Kijózanítja �ket. 
Jót tesz nekik, amennyiben... 

Megint er�re kapott a szél, majd zajosan megköszörülve az ereszcsatornát, megcsitult – és Leigh hirtelen meg-
látta a kavargó hózáporon át közeled� szüleit, amint nevetgélve, egymásba fogózva lépkednek, félve, hogy el-
csúsznak, és leülnek arra a részeg és kedves seggükre. Apa talán meg is fogdossa anyát a bundabugyin át. Apa, ha 
rájött a bolondóra, meg-megfogdosta anyát, ami Leigh-t persze bosszantotta, s éppenséggel azért, mert feln�tt 



 

 

emberhez nem való az ilyen ifjonti huncutkodás. De persze gyöngéden szerette mind a kettejüket. Ez a szeretet a 
magyarázata bosszankodásának, miként az is, hogy olykor-olykor elvesztette a türelmét velük szemben. 

Összebújva közeledtek a kavargó hóban, amely s�r� füst gyanánt vette körül �ket, és egyszer csak két nagy 
zöld szem nyílt föl a hátuk mögött, s követte �ket a fehérségben lebegve... és a szempár kísértetiesen hasonlított 
ama zöld fény�, kerek m�szerekre, amelyek olyan részvétlenül nézték fuldoklását... és a szempár n�ttön-n�tt... és 
egyre közelebb nyomakodott a nevetgél�, spicces, gyanútlan emberpárhoz. 

Leigh vett egy mély, sípoló lélegzetet, és visszament a nappaliba. A telefonhoz lépett, már majdnem meg is 
érintetté, de akkor elkapta a kezét, visszament az ablakhoz, és mellén összefont karral kitekintett az üres fehérség-
be. 

Jézusom, mit is akartam? Fölhívni �ket? Megmondani, hogy egyedül vagyok, és egyre csak Arnie öreg és alat-
tomos autója, Arnie acél kedvese jár az eszemben, és jöjjenek haza, de tüstént, mert aggódom értük, értük és ma-
gamért? Ezt akartam volna? 

Csigavér, Leigh. Csigavér. 
A fekete útburkolat lassacskán elt�nt a hó alatt; csak most kezdett úgy istenigazából zuhogni. A szél meg-

megújuló rohamokban próbálta megtisztítani az utat, s a fölkapott porhó örvényl� oszlopokban, mint megannyi 
füstszellem tört a szürkésfehér, viharos égbolt felé... 

De Leigh szívében tanyát vert a rettegés, nagyon is valóságosan; tudta, történni fog valami. Megdöbbenéssel 
vette tudomásul, hogy Arnie-t letartóztatták csempészésért, de mi volt ez a megindulás ahhoz a morbid félelemhez 
képest, amely néhány nappal korábban fogta el, olvasván az újságban Buddy Repperton meg a másik kett� rémes 
halálát. Christine, ez volt az els� önkéntelen, Örült, rettenetes, mégis bizonyossággal fölér� gondolata. 

És most újabb borzalmak fekete el�érzete nehezedik a mellére, és nem tud szabadulni t�le – de hát kész �rület. 
Arnie Philadelphiában sakkozott, tudja, mert aznap rögtön megérdekl�dte, kész, ennyi, � aztán többet nem emész-
ti magát a gondolattal, inkább bekapcsolja a ház összes rádió– és tévékészülékét, hadd szóljon hadd zengjen, csak 
ne legyen kénytelen arra az autóra gondolni amely úgy b�zlött mint a sír és amely meg akarta ölni igen meggyil-
kolta volna ha teheti. 

– Az istenfáját"– suttogta -, hát nem bírsz békén hagyni? 
Lám, csupa libab�r és csupa hideg a karja. 
Elszántan újra a telefonhoz telepedett, és miként két héttel korábban Arnie, � is megkereste a könyvben a 

libertyville-i kórház számát. Kellemes hangú telefonoskisasszony közölte, hogy Mr. Guildert reggel gyógyultan 
hazaengedték. Leigh megköszönte, és letette a kagylót. 

Egy darabig gondolataiba mélyedve ácsorgott az üres nappaliban, elnézte a kis karácsonyfát, az ajándékokat, a 
jászlat. Aztán kikereste Guilderék számát, és azt tárcsázta. 

– Né csak, Leigh! – örvendezett Dennis. 
Leigh kellemetlenül h�vösnek érezte a kagylót. – Te, Dennis, átmehetnék? Beszédem van veled. 
– Ma? – kérdezte meglepetten a fiú. 
Zavaros gondolatok nyargalásztak Leigh fejében. A sül� son ka. Ötkor le kell zárni. Jönnek nemsoká a szülei. 

Szenteste. A hó. És... máma nem is valami biztonságos odakint. Róni a járdát, mikor bármi el�teremhet a szakadó 
hó függönye mögül. Akármi, bármi. Ne ma, ma a lehet� legrosszabb. Ma este nagyon veszedelmes. 

− Leigh? Ott vagy? 
− Ne ma. Várom a szüleimet. El vannak egy koktélpartin. 

 

− Aha, az enyéim is – mondta der�sen Dennis. – Én meg a húgommal pacsézit játszom. Folyton csal. 
− Nem igaz! – hallatszott távolról. 
- Máskor mulatságos is lehetett volna, most nem volt az. -Karácsony után. Mondjuk, kedden. Huszonhatodi-

kán. Jó? 
− -Pompás. Arnie-ról van szó, Leigh? 
− -Nem – mondta Leigh, és úgy megszorította a kagylót, hogy elfehéredett az ujja bütyke. Sírással küszködött. 

– Nem Arnie-ról. Christine-r�l akarok beszélni. 

42) KITÖR A VIHAR 

 
Dögös egy verda, padlógáz, négyesbe',  
Egy Gyalogkakukk-gép a spéci Ford-testbe' 
,, Éjjel, ha az úton tökegyedül vagyok,  
Megküldöm a gépet s arcodra gondolok.  
Nézd, ott messze, látod a város fényeit?  



 

 

Gyere, kicsim, szállj be, hajtsuk meg egy kicsit. 
 

BRUCE SPRINGSTEEN 

Délután öt óra tájban a vihar rátört Pennsylvaniára; határtól határig végigsöpört az egész államon, üvölt� torka 
havat okádott. Elmaradt a boltokban a szokásos utolsó roham, és a megfáradt keresked�k és segédek, noha elestek 
a túlórától, hálát rebegtek az anyatermészetnek. Lesz elég túlóra kedden, mondogatták egymásnak a ropogó t�z-
nél, karácsonyesti poharazgatás közben, amikor jön a tömeg becserélni az ajándékokat. 

Az anyatermészet azonban nem mutatott anyai gyöngédséget, mikor a szürkület estébe s az este förgeteges-vad 
éjszakába fordult. Félelmetes, pogány banya volt inkább, szelek hátán nyargaló, szélsörénybe kapaszkodó boszor-
kány, kinek smafu a karácsony; leszaggatta a Kereskedelmi Kamara ezüstlamé díszeit, és fölröpítette a fekete-
magasságos égre; a rend�rség el�tt kiállított szép Betlehemet belesodorta egy hófúvásba, és a birkákat, a kecské-
ket, az Istenanyát meg a Gyermeket csak a január végi olvadáskor találták meg. S hogy még egyet rúgjon az ün-
nepi lelkület�eken, fölfordította a libertyville-i tanácsház el�tt fölállított negyven láb magas feny�t, és a fa, esté-
ben, betörte az adóügyi f�el�adó nagy táblaüveg ablakát. Ez is jó helyütt kopogtatott, mondták az emberek. 

Este hétkor már nem gy�zték a hóekék. A F� utcán negyed nyolckor egy Trailways-busz haladt nehézkesen, s 
ezüstös fara mögött, mint megannyi kutyakölyök az anyja után, egy sor személykocsi döcögött. Utánuk üres lett 
az utca, csak néhány rézsút parkoló kocsi maradt kinn – az arra járó hóekék máris lökhárítóig betemették �ket. 
Reggelre ki sem fognak látszani a hóból. A F� utca és a Basin Drive keresztezésében csak az ürességnek válto-
gatta fényeit a közlekedési lámpa, s a szél vadul táncoltatta drótsodronyán. Egyszer csak fura hangot hallatva 
végképp kialudt; az utolsó belvárosi busszal érkez�k, akik épp akkor keltek át az úton, föltekintettek, aztán siet�-
sen továbbálltak. 

Mr. és Mrs. Cabot este nyolcra ért haza (Leigh kimondhatatlan és ki nem mondott megkönnyebbülésére); a 
helyi rádióadók épp akkor mondták be a pennsylvaniai rend�rség figyelmeztetését, hogy senki útnak ne induljon 
gépkocsin. 

Kilenc órára – mikor Michael, Regina és Arnie Cunningham, forró punccsal (Steve bácsi specialitásával) föl-
szerelkezve a tévé köré telepedtek Steve bácsival és Vicky nénivel, hogy megnézzék a Karácsonyi ének-et 
Alastair Simmel a f�szerepben – a pennsylvaniai nagy sztrádát negyvenmérföldes szakaszon járhatatlanná tette a 
hófúvás. Éjfélre szinte teljes hosszában járhatatlan lesz. 

Fél tízkor, amikor Will Darnell kihalt garázsában hirtelen fölviláglottak Christine fényszórói, s alagutat vágtak 
a sötét hodály hosszában, Libertyviile-ben megsz�nt minden forgalom, nem tekintve a sziszifuszi harcot vívó hó-
ekéket. A néma garázsban föltúrázott és elhalkult Christine motorja. 

Föltúrázott és elhalkult. 
Az üres vezet�ülés mellett az automata váltó karja el�rekattant a DRIVE állásba. 
Christine elindult. 
A vezet� napellenz�jéhez rögzített infrafény� ajtónyitó szerkezet felzümmögött. Gyönge hangját elsodorta a 

szél süvöltése. Az ajtó azonban meghallotta: engedelmesen kattogva fölhúzta magát. Vadul táncoló hóförgeteg 
tört be. 

Christine kisurrant – kísérteties jelenség volt a mély hóban. Az utcán jobbra fordult, s abroncsai tiszta, határo-
zott nyomot vágtak a hóban, nem csúszkált, nem pörgött ki, nem habozott. 

Bekapcsolódott az irányjelz� – kacsingató borostyán szem a hóban. A gépkocsi balra, a JFK Drive felé fordult. 

Don Vandenberg az irodában üldögélt apja benzinkútjánál. Lába fönn az íróasztalon, s a fütyköse is elég hety-
ke állapotban. Apja egyik pornókönyvét olvasta; az ugyancsak mélyenszántó és gondolatserkent� m� a Hopp ide, 
Pammie címet viselte. Pammienek mindenki beakasztott már, kivéve a  tejest meg a kutyát, és a tejes épp jött föl-
felé a lépcs�n, a kutya meg ott döglött Pammie lábánál, amikor megszólalt a kuncsaft érkezését jelz� cseng�. 

Don ingerülten tekintett ki. Négy órája, éppen hatkor telefonált az apjának, hogy fájrontot csinálna – este annyi 
bevétel sem lesz már, amennyi a villanyfogyasztást fedezné! Az apja azonban, az a rohadt kenyelmesked� állat, 
elterpeszkedve a fotelban, azt ugatta, hogy be ne merjen csukni éjfélig. Még egy ilyen rohadt zsugori vénembert, 
gondolta dühösen Don, miután lecsapta a kagylót. 

Mert hát az a helyzet, hogy már nem szeret egyedül lenni éjszaka itt kinn. Valaha, nem is olyan régen, volt ne-
ki társasága b�ven. Hogyne, hiszen idejárt Buddy, és Buddy olyan volt, mint a mágnes; a piája, a nagy ritkán el�-
kerül� kokainja, de leginkább a személyisége mindig odavonzott másokat is. De nekik már oda. Oda mindnek, 
örökre. 

Csakhogy Don sokszor úgy érezte, tán mégsem. Volt úgy, hogy magányában (mint most) hirtelen föltekintve, 
mintha ott ülnének körülötte, egyik oldalt Richie Trelawney, Potya Welch a másikon, Buddy pedig a kett� között, 
kezében egy üveg Texas Driver, füle mögé egy füves cigi dugva. Iszonyúan sápadt mind a három, fehérek, mint 
három vámpír, a szemük üveges, mint a döglött halé. És Buddy nyújtja az üveget, és így suttog: Igyál egyet, 
baszkikám, nemsoká úgyis halott leszel, mint mink. 

Fantáziaképei néha annyira valódinak t�ntek, hogy a torka is kiszáradt, a keze pedig reszketett. 



 

 

Tudta � nagyon is jól, hogy miért. Nem lett volna szabad szétcincálniuk a Pinafej� kocsiját akkor éjjel. Akik 
abban a buliban részt vettek, azok egyt�l egyig kínhalállal lakoltak. Mind, kivéve öt és Sandy Galtont. Sandy, an-
nak van esze, beleült abba a lerobbant öreg Mustangjába, és huss, meglécelt. Hosszú éjjeli ügyeletei során Don 
nemegyszer gondolt rá, hogy neki is azt kellene tennie. 

Odakinn a kuncsaft tülkölt egyet. 
Don lecsapta könyvét a gépzsíros hitelkártyagép mellé, belebújt csuklyás kabátjába, kikandikált a kocsira, és 

azon t�n�dött, ugyan ki az az örült, akinek ilyen rohadt hóförgetegben autókázni van kedve. A hó azonban olyan 
s�r�n szakadt, hogy nemhogy az utas, de maga az autó sem látszott; Don csak a fényszórók világát látta, meg a 
kocsi körvonalait. Hosszabb autó ez, hogysem mostani típus legyen, gondolta. 

De szép is lenne, gondolta keszty�jét húzkodva, s vonakodva búcsút mondva kellemes kis erekciójának, ha ap-
ja egy nap csakugyan átalakítaná önkiszolgálóra ezt a kócerájt. Akkor aztán aki van olyan �rült, hogy ilyenkor az 
utakon kocsikázzon, megtölthetné maga a tartályát. 

A szél kis híján kitépte kezéb�l az ajtót. Er�sen fogta, hogy neki ne vágódjon az épület salakbeton falának, s ki 
ne törjön az üveg, de így is majdnem magával rántotta. Hiába trombitázott órák óta a szél (amit ö derekasan pró-
bált meg nem hallani), jócskán alulbecsülte az erejét. Csak a majd harminccentis hónak köszönhette, hogy talpon 
tudott maradni. Ezen a kurva autón biztos hótalpak vannak, gondolta dühösen. Ha az ürge hitelkártyát ad, nyakte-
kercset csinálok bel�le. 

Átvágott a kocsi el�tt, megfürdött egy pillanatra az ikerfényszórók ragyogó, hideg fényében. Csúszkálva átbo-
torkált a kocsi bal oldalára. A kocsi a kút neonfényeiben ízléstelen fehér– és burgundivörös szín�nek t�nt. Don 
arcát máris érzéketlenre marta a szél. Ha az ürge egy dolcsiért kér naftát, és még az olajszintet is meg akarja né-
zetni, én megmondom neki, hová menjen, gondolta, miközben az autó vezet�je letekerte az els� ablakot. 

-Jó estét, h.... – kezdte, de a hány gallon lesz h-hangjánál elakadt, és elhaló, fejhangú sikoly futott ki a száján: -
hhhhhhhaaaaaahhhhh... 

Rothadó hulla hajolt ki az ablakon, talán ha huszonöt centiméterre az arcától. A szeme két tátongó üreg, fony-
nyadt ajka leapadt arról a pár sárga, girbegurba fogáról. Egyik keze fehéren a kormánykeréken, a másikkal, melyet 
iszonytatóan zörgetett a szél, kinyúlt, hogy megérintse. 

Don hátrah�költ, szíve tébolyult g�zgép gyanánt dörömbölt a mellében, iszonyata mint forró, eleven k�, ott 
lüktetett a torkában. A jelenés vigyorogva intett, és a gépkocsi motorja hirtelen üvöltve föltúrázott. 

- Töltsd tele – susogta a tetem, és Don iszonyata ködén át észrevette, hogy foszlott és iszamos-penészes kato-
nai egyenruha van a csontjain. – Tele, te szarrágó. – Koponyavigyor a neonok fényében. Mélyen a szájában 
aranyfog csillant. 

- Igyál egyet, baszkikám – suttogta rekedten egy másik hang. Buddy Repperton hajolt el�re a hátsó ülésr�l, 
Don felé nyújtva a Texas Drivert. Vigyorgó ajka közül férgek nyüzsögtek el�, maradvány hajcsomóiban bogarak 
mászkáltak. – Igyál, szükséged lesz rá. 

Don visszhangosan fölsikoltott. Sarkon fordult, és hatalmas, rajzfilmbe ill� bakugrásokkal menekült a mély 
hóban. A kocsi nagy, nyolchengeres V-motorja feldübörgött, és Don megint sikoltott. Hátranézve ráébredt, hogy 
Christine áll ott a kútoszlopnál, Cunningham Christine-je, de már indul is, hátsó kereke hófüggönyt ver föl, és a 
két jelenés, amit látott, nincs sehol – de ez valahogy csak még komiszabb. A kocsi üres, magától megy. 

Az utca felé keftetett, s átmászott a hógáton, amit az arra járó hóekék emeltek kétoldalt. Itt a szél tisztára söp-
r�zte a kövezetet, csak egy-két jégfolt csillámlott rajta. Szerencsétlenségére épp rálépett egyre, megcsúszott és na-
gyot zuhant. 

Pillanattal kés�bb fehér fényözön árasztotta el az utcát. Don hengeredett egyet és fölnézett. Rémülten kiguvadó 
szeme még láthatta egy másodpercre Christine fényszórójának vakító fehér korongjait, amint a kocsi áttöri a 
hógátat, és lokomotívlendülettel csap le rá. 

Miként Gallia, Libertyville Heights is három részre volt osztva. Az alacsony dombságot a múlt század közepé-
ig nem Heightsnek hívták, hanem Libertyville Lookoutnak, amint erre a Rogers és Tacklin utca sarkán, a város-
alapítás kétszázadik évfordulóján állított emléktábla is fölhívja a figyelmet. Nos, a városhoz legközelebb es� rész 
volt Libertyville egyetlen igazi szegénynegyede: vigasztalan bérházak, roskatag favázas épületek. A hátsó udva-
rokban, örökké ruha száradt a kötélen, s alatta az enyhébb évszakokban többnyire szakadt kölykök játszadoztak 
filléres, szakadt játékokkal Az itt lakók, csupa hajdani középosztálybeli, 1945-ben kezdtek lefelé csúszni, amikor 
megsz�nt a háborús foglalkoztatottság. A hanyatlás kezdetben lassú volt; csak a hatvanas években meg a hetvene-
sek elején gyorsult fel. És a java még csak most jön, mondogatták óvatosan, de soha nem nyilvánosság el�tt, ne-
hogy valaki a fejükre idézhesse. Most lesz még csak a haddelhadd: szivárognak befelé a feketék. Ez a hír járta a 
város jobb részeiben, privátim, kerti grillsüt�k körül, italozgatás közben. A feketék, uramisten, a feketék fölfede-
zik Libertyville-t. A terület egyszer csak saját nevet is kapott – Liberty Lookout helyett Low Heights lett, s ezt 
már sokan ijeszt�en gettóhangulatúnak találták. A Keystone f�szerkeszt�jét az újságban hirdet� legjelent�sebb 
személyiségek titkon figyelmeztették, nem örülnének, ha az új név megjelenne nyomtatásban is, és ezáltal 
szentesülne. A f�szerkeszt�, akinek anyukája nem hülyegyerekeket nevelt, ehhez tartotta magát. 



 

 

A Heights Avenue még Libertyville-ben ágazik el a Basin Drive-tól, és enyhén emelkedve fut tovább. Éppen 
kett�be szeli a Low Heightset, és megmászva egy lakatlan zöldterületet, kertvárosi környezetbe ér. A városnak ezt 
a részét hívják Heightsnek. Az olvasó talán zavarónak találja ezt a sok, ilyen-olyan Heightset, de a libertyville-iek 
pontosan tudják, mir�l beszélnek. Aki azt mondja, Low Heights, az a nyomorúságra gondol – cifrára vagy egysze-
r�re, mindegy. Aki viszont elhagyta e kifejezés els� tagját, az a nyomor ellenkez�jét akarja kifejezni. Szép, régi 
házak, udvarházak, legtöbbje el�kel�en távol az utcától, a legel�kel�bbek s�r� tiszafasövény mögött. Itt élnek, 
akik pezsgésben tartják a várost – a laptulajdonos, négy doktor, továbbá a gyorstüzel� automata pisztoly föltaláló-
jának gazdag és üt�dött lány unokája. A többiek nagyrészt ügyvédek. 

E tiszteletre méltó kisvárosi gazdagnegyeden túl a Heights Avenue erd�n fut keresztül, hosszabban, hogysem 
zöldövezetnek nevezhetnénk; három mérföld hosszan egy árva épület sincs. A Heights legmagasabb pontján, bal 
kéz felé leágazik a Stanson Road, amely aztán zsákutcaként végz�dik a Magasparton, a libertyville-i autós mozi 
fölött. 

Az alacsony hegy (vagy magas domb) túlsó lejt�jén régi középosztálybeli lakónegyed lassan málladozó, negy-
ven-ötven éves házai állnak. A Heigths Avenue itt keskenyedik el, s fut ki lakatlan vidékekre, immár 2. sz. Me-
gyei út néven. 

Ama karácsonyestén, fél tizenegykor egy 1958-as évjáratú, piros-fehér Plymouth kapaszkodott fölfelé a 
Heights Avenue-n. Fényszórói alagutat vájtak az örvényl� hóban tobzódó sötétségbe. A Heights régi lakói böl-
csen tudták, hogy ilyen id�ben legföljebb ha összkerékhajtású terepjáróval lehet ide följutni – ám Christine stabil 
harminc mérföldes sebességgel tört el�re, fényszórója kitapogatta az utat, ablaktörl�i ritmikusan ingáztak a szélvé-
d� üvegen, amely mögött nem volt senki. Friss keréknyomai helyenként harminc centinél is mélyebbek voltak, de 
a cudar szél egykett�re betemette �ket. Lökhárítója és motorháza egyszer-másszor hófúvásban tört utat, könnye-
dén szórva szét a fölgyülemlett porhavat. 

Christine elhagyta a Stanton Roadot, melynek végében hajdan Arnie és Leigh ölelkezett. Elérte a csúcsot, s ha-
ladt tovább lefelé a túlsó oldalon, el�ször fekete erd�n keresztül, amelyben szinte magától világított az út fehér 
szalagja, aztán el a családi házak mellett, melyek nappalijában otthonos lámpafény világolt, s nem egy házban 
látni lehetett a karácsonyfa vidám fényeit is. E házak egyikében egy fiatal családapa, aki csak az imént bújt ki 
Mikulás-jelmezéb�l, s feleségével koccintott az ünnep örömére, kinézett az ablakon, és meglátta az elhúzó autó 
fénykévéjét. Odamutatott: 

– Ha ez a pasi át bírt jönni ma a Heightsen – mondta vigyorogva -, hát akkor tuti, hogy az ördöggel cimborál. 
– Ki figyel oda? – mondta a felesége. – Hanem most, hogy a gyerekek megkapták a magukét, én vajon mit 

kapok a Mikulástól? 
– Hát, hát, neked is kigondolunk valamit – felelt nevetve a férj. 
Távolabb, már csaknem ott, ahol mindenestül vége a Heightsnek, Will Darnell magában üldögélt kétszintes, 

favázas házában, amelyet már vagy harminc éve a magáénak mondhatott. Kopott-fakó frottírköpeny volt rajta és 
pizsamanadrág; reng� hasa dagadó hold gyanánt türemkedett ki. Ebenezer Scrooge jóvá s nagylelk�vé válásának 
utolsó fázisait nézte a képerny�n – nézte, de nem látta. Újfent csak annak a kirakós játéknak a darabkáit illeszt-
gette össze emlékezetében, amely, ahányszor csak el�vette, mindig izgalmasabbnak t�nt: Arnie, Welch, 
Repperton, Christine. Will a lebukása óta egy hét alatt tíz évet öregedett. Annak a zsarunak, annak a Mercernek 
nagy hetykén azt mondta, két héten belül újra otthon lesz, mintha mi sem történt volna, de igazából maga se hitte. 
Az utóbbi id�kben a torka örökké slejmos volt annak az istenverte respirátornak az ízét�l. 

Arnie, Welch, Repperton... Christine. 
- Hé, fiú! – hajolt ki ablakán Scrooge hálóingben és -sipkában, akár a Karácsonyi Szellem karikatúrája. – Ott 

van-e még a hentes kirakatában az a nagy pulyka? 
− He? – mondta a fiú. – Amék akkora, mint én? 
- Az, az! – kiáltotta Scrooge, idétlenül vihogva. Mintha a három szellem nem megmentette, hanem 

meghülyítette volna. -Amelyik akkora, mint te! 
Arnie, Welch, Repperton... LeBay? 
Néha arra gondolt, hogy talán nem is az �rizetbe vétele viselte meg, s nem azért érzi örökké megvertnek ma-

gát, nem azért szorong annyit. Még csak nem is azért, mert leültették a kedves könyvel�jét; nem azért, mert az 
adóügyiek egyre körülötte szaglásznak, és ez egyszer szemlátomást komolyra mennek. Nem, nem az adóellen�rök 
miatt kémlel ki az utcára, miel�tt kilépne a házból; az államügyészi hivatalnak semmi köze ahhoz az ideges hátra-
tekingetéshez, amire rákapott esténként, hazafelé hajtva a garázsból. 

Újra és újra végiggondolta, amit akkor éjjel látott (vagy látni vélt), próbálta meggy�zni magát, hogy teljes képtelen-
ség... vagy hogy teljesen valószer�. Évek óta el�ször esett meg vele, hogy nem hitt az érzékeinek. Ahogy telt-múlt 
az id� az esemény óta, egyre könnyebben képzelte azt, hogy elszunnyadt, és csak álmodta az egészet. 

Arnie-t nem látta a lebukás óta, telefonon sem kereste. Eleinte arra gondolt, hogy Christine-nel (meg amit meg-
tudott róla) tartja sakkban Arnie-t, nehogy eljárjon a szája a rend�rségen – mert hiszen ha a kölyök segítene a 
jardnak, bizony jócskán megn�ne annak az esélye, hogy �, Will, börtönben végzi. Will csak akkor jött rá, mennyit 
is tudhat ez a fiú, mikor a rend�rség mindenre lecsapott, és ijedtében arra fanyalodott, hogy többször is önvizs-
gálatot tartson (ami megint csak ijeszt�, hiszen az önkritika mindig idegen volt t�le): vajon mindnyájan ilyen so-



 

 

kat tudtak? Repperton meg a z�rös cimborái mindenr�l tudtak volna az évek során? Hát ilyen buta lett volna �, 
Will Darnell? 

Nem lehet, döntötte el. Csak Cunningham az, aki sokat tud. Mert �t más fából faragták. Nem az a hangoskodó, 
piás vagány. Will a maga sajátos módján szinte apai érzelmeket táplált iránta – nem mintha nem zavarná világgá, 
mihelyt kényelmetlenné válna a jelenléte. Világgá zavarnám én akár még most is, bizonygatta magának. 

A képerny�n egy karcos, fekete-fehér Scrooge ült Cratcheték családi asztalánál. Rögtön vége a filmnek. Bugy-
gyantnak nézett ki az egész társaság, az igaz, de messze Scrooge volt a legbuggyantabb. Az a bolond öröm, ami a 
szemében ült, Willnek eszébe juttatott húsz év távolából egy bizonyos Everett Dingle-t: az ment haza egy nap 
ilyen szemmel a garázsból, és kiirtotta a családját. 

Szivarra gyújtott, csak hogy ki�zze szájából a respirátor pocsék ízét. Mostanában egyre gyakrabban fogy ki a 
lélegzetéb�l. Persze, ez a rohadt bagó csak ront a dolgon, de hát öreg � már ahhoz, hogy megváltozzon. 

Arnie nem köpött – ez idáig legalábbis. Bevarrták Henry Buckot is, Will az ügyvédjét�l tudta, Henryt, ezt a 
hatvanhárom esztend�s embert, ezt a nagyapát, aki Krisztust is háromszor megtagadná, csak mentsék föl, vagy 
legalább függesszék föl az ítéletét. Az a szegény Henry Buck biztos felböfög mindent, de szerencsére nem sokat 
tud. Tud a t�zijátékholmikról meg a cigarettaügyletr�l, no de ez csak két porondja Will kiterjedt tevékeny-
ségének, és ott van még a piacsempészet, a lopott kocsik adásvétele, az árengedményes t�zifegyverek (még egy-
két géppisztoly is akadt, amit fegyverbuzik vettek meg, és gyilkos indulatú vadászok, akik látni akarták, hogy 
„csakugyan szét lehet-e darabolni gépfegyverrel a szarvast"), meg az Új-Angliából lopott régiségek. No és az 
utóbbi egy-két évben a kokain. Amibe kár volt belefognia. Most már tudja. Ezek a kolumbiaiak, odalenn 
Miamiben, olyanok, mint a veszett patkányok. Nem is csak olyanok, hanem azok. Patkányok. Hála a Jóistennek, 
hogy a fiút nem egy font kokóval fogták meg. 

Annyi bizonyos, hogy egészen szárazon ezt nem lehet megúszni; hogy mennyire nyuvasztják meg, az nagy-
részt ett�l a fura, tizenhét éves sráctól függ – no meg a fura kocsijától. Olyan kényes ennek az ügynek az egyen-
súlya, mint a kártyaváré. Will nem mert sem tenni, sem szólni semmit, félvén, hogy megbontja az egyensúlyt, és 
a mérleg rossz felé billen. És még annak is fennáll a lehet�sége, hogy Cunningham az arcába nevet és lehülyézi. 

Nehézkesen fölkelt, és szivarral a kezében kikapcsolta a tévét. Le kell feküdni, de el�bb még egy pohárka ko-
nyak. Will mostanában mindig fáradt volt, mégis nehezen jött álom a szemére. 

Indult a konyha felé... és ekkor harsant föl odakint az autókürt. Kurta, parancsoló, sürget�, szaggatott tülkölés, 
elnyomva a szél vad zenebonáját. 

Will megtorpant a konyhaajtóban. Nagy hasán szorosabbra kötötte a fürd�köpenyt. Figyel� arca megelevene-
dett, s egyszeriben sokkal fiatalabbnak t�nt. Csak állt és figyelt. Újabb három kurta, éles kürtszó. 

Visszafordult, kivette szájából a szivart, és lassan átvágott a nappalin. Álomszer� déjá vu érzés loccsantotta 
nyakon, akár egy csöbör meleg víz. És mellette a fatalizmus kérlelhetetlensége. Miel�tt a függönyt félrehúzva 
kinézett volna, tudta már, hogy Christine az. Érte jött – Will tudta, hogy egy nap eljön érte is. 

Ott állt a kocsi Will félköríves kocsifelhajtója el�tt az utcán, szellemképnél alig valóságosabban a s�r� hóesés-
ben. Fényszórója kifelé szélesed� kúpokat hasított ki az éjszakából. Will egy pillanatra mintha meglátott volna 
valakit a volánnál, de mire pislantott egyet, a kocsi már üres volt, olyan üres, mint aznap, mikor látta a garázs-
ban visszaállni a helyére.  
Tü��. T�ü�. tüt���. 

 Lám csak. Mintha beszélne. 
Will szíve vadul vert. Siet�sen a telefonhoz indult. Itt az id�, hogy felhívja Cunninghamet. Fölhívja és meg-

mondja neki, fütytyentse vissza elb�völ� kis házidémonát. 
Félúton volt, mikor hallotta, hogy fölzúg a nagy motor. Sikolt, mint egy árulást fölfedez� asszony. Pillanattal 

kés�bb tompa és súlyos puffanás. Will az ablakhoz szaladt, és még éppen láthatta, hogyan farol ki Christine a 
kocsifeljárót eltorlaszoló hófalból. Motorháza, melyen hótömbök csúszkáltak, kissé meghorpadt. Újra felb�gött a 
motor. A hátsó kerekek �rjöngve kaparták a havat, aztán megkapaszkodtak, és a kocsi el�relódult, átvágott a be-
havazott úttesten, és puff, bele a hótorlaszba megint. A szétrobbanó hótömeget úgy elsodorta a szél, mint szivar-
füstöt a ventilátor. 

Nem fog ez menni, gondolta Will. És ha mégis, ha átjut a fölhajtóra, akkor mi van? Semmi. Csak nem megyek 
ki, hogy játszadozzak vele? 

Súlyosan zihálva a telefonhoz keftetett, kikereste Cunninghamék számát, és tárcsázni kezdett. Reszketett az uj-
ja, mellényúlt, elkáromkodta magát, bontotta a vonalat, újrakezdte. 

Kint felpörgött Christine motorja. És hamarosan a puffanás, ahogy harmadszor is nekiveselkedett az akadály-
nak. Jajongott a szél, a hó úgy verte a nagy táblaüveg ablakot, mint a száraz homok. Will megnyalta az ajkát, és 
igyekezett lassan szedni a leveg�t. Ám a torka csak egyre jobban elszorult. 

A vonal kicsöngött. Háromszor. Négyszer. 
Christine motorja most szabályszer�en fölnyerített. És megint a súlyos becsapódás. Pusztult a hóakadály, amit 

az úton elhaladó hóekék emeltek Will félkörös félhajtójának mind a két végében. 
A hatodik csörgés. A hetedik. Senki. 



 

 

– A kurva életbe – sípolta Will, és lecsapta a kagylót. Sápadt volt az arca, az orrcimpája kitágult, mint a t�z-
vészt szimatoló vadállaté. A szivarja kialudt. Ledobta a sz�nyegre, és kezét a köpenyzsebbe dugva, visszasietett 
az ablakhoz. Keze rátalált a respirátor megnyugtató domborulatára; ujjai a m�ködtet� fogantyú köré fonódtak. 

Arcába vágott egy pillanatra a kocsi vakító fénykévéje. Szabad kezét a szeme elé kapta. Christine megint neki-
csapódott a gátnak. Látszott, egyre közelebb kerül a felhajtóhoz. Will nézte, hogyan tolat ki, immár sokadszor, az 
úttestre, és imádkozott, csak jönne egy hóeke, és kapná jól derékba. 

De nem jött. Csak Christine. Jött üvölt� motorral, s fényszórója fehér fénnyel árasztotta el a ház el�tti hó-
borította gyepet. A gépkocsi belefúrta magát a hóba, vadul szórva kifelé a fehér tömböket. Fölbukkant az ele-
je, és Will már azt hitte, hogy átjut az akadály fagyos, ledöngölt maradványán. De a kerék az utolsó pillanat-
ban megpörgött. Christine visszatolatott. 

Will úgy érezte, gombost�fejnyire sz�kült a légcsöve. Tüdeje görcsösen követelte a leveg�t. El�vette a 
respirátort, és bel�tte magát. A rend�rség! Ki kell hívni a rend�rséget. Azok aztán ott vannak. Azok aztán jön-
nek. Egyébként �t, Willt nem tudja elkapni Cunningham Plymouthja. Biztonságban van itt a házában. � aztán 
igazán... 

Christine nekirugaszkodott, fölgyorsult az úttesten, és ezúttal szinte átrepült a bukkanón; mikor fölvágódott 
az eleje, egy pillanatra éles fénybe borította a ház homlokzatát, de máris visszabukott, és bent termett Will kert-
jében, Will kocsifelhajtóján. Na jó, és most? Ennél tovább nem bír jönni, most... most már... 

Christine-nek esze ágában sem volt lassítani; egyre gyorsulva, átvágott toronyiránt a pázsiton, könnyedén 
szórva szanaszét a laza porhavat, és szaladt neki egyenest a nagy ablaknak, amelynél 

ott állt Will. 
A gépkocsi nekiment a háznak. Ezer darabra robbant a táblaüveg, a szél sikoltva tört be a nappaliba. Gyilkos 

üvegszilánknyilak röpködtek, s mind Christine lámpájának sugarát verték vissza. A kavargó hópelyhek szeszé-
lyes táncot roptak a sz�nyegen. A fényszórók egy tévéstúdió vakító, természetellenes fényével árasztották el a 
szobát. Christine akkor visszahátrált; lógott az els� lökhárítója, fölpúposodott a motorháza, hüt�maszkja krómot 
hullató, torz vigyorú pofává nyomorodott. 

Will négykézláb állt, és hápogva, ziháló mellkassal nyeldeste a leveg�t. Homályosan földerengett benne, hogy 
ha hanyatt nem esik a tulajdon székében, valószín�leg miszlikbe vágta volna a szétrobbanó ablak. Köpenye szét-
nyílt, és vadul csapdosott a lába körül, mikor talpra állt. A szél fölkapta az alacsony asztalról a tévém�sort, bele-
lapozott, és elröpítette a lépcs� aljába. Will két kézbe vette a telefont, és tárcsázta a nullát. 

Christine a saját nyomain tolatott vissza. Elment egészen a laposra rontott hófalig a kapunál, akkor el�relen-
dült, és frissen gyorsulva közeledett; ezenközben a motortet� máris simulni kezdett, a kivert fogú h�t�rács is re-
generálta magát. Pontosan a nagy ablak alatt ütközött a kocsi újra a háznak. Még néhány repül� üvegszilánk, fa-
forgács, nyöszörg�, recseg� gerendaácsolat. Az alsó ablakkeret kett�be tört, és Christine szélvéd� üvege, amely 
megrepedezett és tejszerüvé vált, úgy nézett be egy percig, mint egy idegen óriás gonosz fél szeme. 

– A rend�rséget – mondta Will a telefonközpontosnak. De a hangját alig lehetett hallani, csak zihált, csak fúj-
tatott. Köpenye groteszk módra csapkodott a szobán keresztülnyargaló jeges szélben. Látta, hogy a parapet sem 
tart ki sokáig. Törött lécek álltak ki bel�le, megannyi csonttörés. Nem tud bejönni. Már hogy tudna? B... Be 
tud?... 

– Kérem, uram, ismételje hangosabban – mondta a kisasszony -, igen rossz a vonal. 
Rend�rséget, mondta Will, de ez már suttogás sem volt, csak egy sóhaj, annak is gyönge. Jóisten, hiszen meg-

fulladok. Mellkasa, mint egy zárt páncélterem. Hol a respirátor? 
– Kérem, uram! – hallatszott a telefonoskisasszony értetlenhangja. 
Aha. Ott van a földön. Will ledobta a telefont, és négykézláb 
a légz�készüléke felé indult. 
Jött megint Christine, b�g� motorral, át a pázsiton, neki a háznak. Üveg és léctörmelék srapnelrobbanásával 

szakadt be a parapet, és Christine meggy�rt, nyomorék motorháza – bármilyen rémes és kísérteties – ott termett 
Will szobájában. Kipufogógáz és a forró motor szaga érz�dött. 

Valamin fönnakadhatott a gépkocsi hasa, mert hátramenetbe kapcsolta magát, és kifarolt a maga ütötte sz�k 
nyíláson, foghullajtó deszkacsikorgás közepette. A kocsi eleje ki sem látszott a hó és a vakolat alól. De pár má-
sodperc múlva újra itt lesz, és akkor... akkor talán már... Will elmarta a respirátort, és vakon a lépcs�höz szaladt. 
Félúton volt fölfelé, mikor újra felhördült kint az öblös motor, és Will megállt, hogy nézze, inkább rároskadva a 
korlátra, mintsem megkapaszkodva benne. 

Innen, a magasból még lidércesebb volt a látvány. Christine átvágott a havas pázsiton, a motorház teteje föl-
vágódott, és így egy óriási, gonoszul tátogó krokodilnak tetszett. Mikor nekiverte magát a háznak, a motorháztet� 
mindenestül elszállt, és a negyvenmérföldes tehetetlenséggel becsapódó kocsi elsodorta az ablaktok maradványa-
it, szilánkos fadarabkákkal árasztva el a szobát. A fényszóró gonosz sugara fölfelé lendült, és a gépkocsi egyszer 
csak bent volt, ott volt Will házában, s mögötte, a szétrontott falból egy villanydrót lógott le a sz�nyegre, akár egy 
kitépett fekete artéria. A hajdani fiberglász h�szigetelés kis felh�kben táncolt a hideg szélben, megannyi pity-
pangtermés. 



 

 

Will ordított, de nem hallotta saját hangját a motordörgéstöl. A Sears hangtompító dob, amit Arnie szerelt föl 
– ama kevés dolgok egyike, amit valóban � rakott föl, gondolta eszefogyottan Will – fönnakadt a küszöbön, a 
kipufogócs� jó részével egyetemben. 

A Fury fúriaként üvöltve nyargalt át a nappalin, félrelökte Will karosszékét, s a fotel elnyúlt, mint egy döglött 
póni. A padló fájdalmasan nyiszorgott a szokatlan súly alatt, és Will lelki szája ezt kiabálta: Ez az! Szakadj bel 
Szakadj bel Hadd zuhanjon le a pincébe a dög! Azt szeretném látni, hogy onnan is kimászik!  És lelki szeme el�tt 
felrémlett egy tigris, amely a bennszülöttek ásta gödörbe zuhan. 

De a padló – egyel�re – kitartott. 
Christine meg egyenest neki! Mögötte a sz�nyegen, hóból, zegzugos abroncsmintázat. A kocsi jó keményen 

meglökte a falépcs�t. Will a falnak repült. Respirátora kiesett a kezéb�l, és meg sem állt a lépcs� aljáig. 
Christine most hátramenetben nyikorgatta meg a padlódeszkákat. Fölborította a Sony tévét, a képcs� nagy 

pukkanással fölrobbant. Aztán gyühé! el�re, neki a lépcs�nek újra, valóságos faforgács– és vakolatzáport zúdítva 
magára. Will érezte, hogy meginog alatta az egész ácsolmány. Iszonyodva tapasztalta, hogy megd�l talpa alatt a 
gerenda. Christine most egy pillanatra pontosan Will alá került; látszott az olajos motortér, fölcsapott az er�teljes 
V-8-as motor melege. Egy perc, és máris újra a hátramenet. Will leveg�ért kapkodva mászott följebb, szeme ki-
guvadt, keze vastag tokáját markolászta. 

Amint fölért, máris újra csattant Christine, és a lépcs� ripityára tört. Egy hosszú faszilánk belehullott a motor-
térbe; a h�t�ventilátor azon nyomban megdarálta, és durva f�részpor meg apró szilánkok formájában okádta ki 
magából. Benzint�l és kipufogógáztól b�zlött az egész ház. Will füle csöngött az irgalmatlan motordörgést�l. 

Christine hátrált. Meg-megforgó hátsó kereke ronggyá ette a sz�nyeget. Végig a folyosón, gondolta Will. Föl a 
padlásra. Ott, igen, ott biztonságban leszek. A pad... jajisten... jajisten... JÉÉÉZUS-Márial... 

Éles-váratlanul hasított belé a megváltó végs� fájdalom; mintha jégcsap járná át a szívét. Bal karját is megbé-
nította a fájdalom. És leveg� semmi: hiába rángott görcsökben a mellkasa. Hátratántorodott, lába kilépett a sem-
mibe, és két hatalmas, nyaktör� hátraszaltóval lezuhant a lépcs� maradványain; keze-lába szerteszét csapva, kék 
köpenye szétterülve. Tehetetlen tömege elnyúlt a lépcs� aljában, és Christine azonnal rátaposott. Hátratolatott, 
megint rágázolt, és úgy derékba törte a nehéz orsópillért, mint egy gyönge fácskát. És megint hátra és megint rá. 

A padló alatt er�sböd� nyöszörgéssel tiltakoztak a meghajló, meg-megrecesen� födémgerendák. Christine le-
blokkolt a szoba közepén, és várt, mint aki hallgatózik. Két abroncsából megszökött a leveg�, a harmadik félig le 
is jött a keréktárcsáról. A karosszéria bal oldala megnyomva, behorpadva, s nagy foltokban lekarcolódott a festé-
se. 

Hirtelen hátramenetbe ugrott a váltókar. A motor felb�gött, és Christine veszett tempóban kihátrált Will 
Darnell házából; hátsó lökhárítója alaposan megmerítkezett a mély hóban. Kerekei egy ideig hasztalan kaparták a 
havat, ám egyszer csak megtapadtak, és Christine kiszabadult. Sántán, félzsodérosan döcögött, még mindig hát-
ramenetben, az utca felé: motorja ki-kihagyott, l�dözött; kék füst lengte körül, fröcsögve szökött ereib�l az olaj. 

Az úton Libertyville felé fordult. A váltókar DRIVE állásba ugrott, de a meggyötört szerkezet els�re nem fo-
gadott szót, csak második kísérletre, és Christine lazán és elegánsan elhúzott. Will háza el�tt hatalmas fénytócsa 
áztatta a föltúrt havú pázsitot; alakra korántsem az a szabályos négyszög, amilyent egy ablak vetítene. Különös, 
értelmetlen, szabálytalan fényalakzat. 

Christine, mint egy részeges vénember, óvatosan, jobbra-balra csúszkálva haladt lapos gumijain. A s�r�n zu-
hogó havat ferde vonalakba rendezte a kitartó szél. 

Az egyik fényszóró, amely az utolsó pusztító roham közben tört szét, fölpislogott, majd teljesen magához tért. 
Fölfúvódott az egyik gumiabroncs, aztán a másik. 
A b�zös, kék olajfüst ritkulni kezdett. 
A motor járása egyenletessé vált. 
És az elszállt motorháztet� is lassacskán kin�tt, hátulról, a szélvéd�t�l el�refelé, akár egy sál vagy kardigán, 

amelyet láthatatlan kezek kötnek láthatatlan t�kkel; el�teremett a semmib�l a tompán, acélszürkén csillogó nyers 
lemezidom, és egyszer csak, mintha vérrel telne meg, vörösre sötétedett. 

A szélvéd� üveg hosszú repedései zsugorodni kezdtek, makulátlan üveget hagyva nyomukban. 
Magához tért a másik három fényszóró is; a gépkocsi most már magabiztosan tört utat a viharos éjszakában, 

bizakodó fénykévéivel fölhasítva a sötétség posztóját. 
Mérföldszámlálója nesztelenül és szaporán forgott visszafelé. 

Negyvenöt perccel kés�bb már ott állt a néhai Will Darnell garázsában, kijelölt helyén, a húszas kocsiállásban. 
Hátul, a roncstemet�ben jajongva járt a szél a hideg vasak között, s a dermedt, rozsdálló roncsok talán �rizték a 
maguk kísérteteit és gyászos emlékeit, miközben a kavargó porhó megült tépett bel� üléseiken és kopaszra kopott 
padlósz�nyegükön. 

Christine motorja lassú pattogással h�lt. 



 

 

HARMADIK RÉSZ 

Christine – süvölvény haláldalok 

43) LEIGH LÁTOGATÁSA 

James Dean a 49-es Mercuryján, Ifjabb Johnson Bonner az erd�b�l, ó Caroline, Még Burt Reynolds is, ki 
fekete Trans-Amon jár, A Cadillac Ranch mindnyájukra vár. 

BRUCE SPRINGSTEEN 

Vagy tizenöt perccel Leigh beígért látogatása el�tt mankóra kaptam, és elvánszorogtam az ajtóhoz legközelebb 
es� székig, hogy bizonyosan meghallja, ha elkurjantom magam: bújj be. Akkor fogtam újra az Esquire-omat, és 
föllapoztam „A következ� Vietnam" cím� cikket, amelyr�l dolgozatot kellett írni az iskolában. De most sem sike-
rült elolvasnom. Ideges voltam, meg egy kissé rémült, de leginkább talán mégis sóvár. Örültem, hogy újra látha-
tom. 

Egyedül voltam. Nem sokkal ama viharos szenteste, azaz Leigh telefonja után félrevontam apámat, és megkér-
deztem, nem vinné-e magával valahová anyát és Elaine-t huszonhatodikán délután. 

− Dehogynem, miért is ne – állt rá szeretetreméltóan. 
− Kösz, apa. 

- Kérlek. De akkor te is jössz nekem eggyel. – De apa! 
Ünnepélyesen rám hunyorított. – Kéz kezet mos. 

- Szép kis alak. 
- Na ugye? 
Akkor apám, aki nem esett a feje lágyára, megkérdezte, Arnie-ról van-e szó. – Mert hiszen az ö n�jét várod, 

nem? 
- Izé. – Magam sem tudtam, mi a helyzet, és amúgy is okkal feszengtem. – Az volt, igen. Hogy most mi a nagy 
helyzet, nem tudom. 

− Gond van? 
- Látod, nem valami pompásan ügyeltem a barátomra. 

− Kórházi ágyból nehéz is lett volna, Dennis. Szóval teszek róla, hogy anyád és Ellie másutt legyenek kedd 
délután. Aztán csak óvatosan, jó? 

Azóta is azon baldiózok, mit akart ezzel mondani. Arra csak nem gondolhatott, hogy lábamon és derekamon a 
gipsszel meg akarnám mászni Leigh-t? Nyilván csak az aggasztja, hogy érzi, rettent�en gallyra ment itt valami, 
hiszen idegenné lett a legrégibb cimborám – idegen és ráadásul b�nvádi eljárás alatt álló, feltételesen szabadlábra 
helyezett személy. 

Szerintem mármost csakugyan szörnyen gallyra mehetett itt valami. Be is voltam gazolva rendesen. A 
Keystone karácsonykor nem jelenik meg, de mind a három egyesült Pittsburghi csatorna és mind a két önálló té-
véadó elmesélte, hogy mi történt Will Darnell-lel, s�t lehozták a házáról készült bizarr fotót is. Az utcai front egy-
szer�en le volt rombolva. Ez a helyes kifejezés. Lerombolták, mintha csak valami �rült náci belehajtott volna egy 
tankkal. Ma reggel aztán persze jött az újság: B�NTÉNNYEL GYANÚSÍTOTT SZEMÉLY BIZARR HALÁLA. 
ÚJABB B�NTÉNY? Címnek nem rossz, igaz? És akkor még tessék hozzávenni a Darnell-házról készült fényké-
pet, azt a tátongó lyukat a ház oldalában. De aki a teljes sztorira kíváncsi, annak a harmadik oldalra kellett hajta-
nia. Ez a cikkcím már kisebb bet�kkel volt szedve, hiszen Will Darnell „b�nténnyel gyanúsított személy" volt, 
Don Vandenberg pedig csak egy iskolából kimaradt, nyamvadt kis benzinkútkezel�. 

CSERBENHAGYÁSOS GÁZOLÁS ÁLDOZATA LETT SZENTESTE EGY KÚTKEZEL�, így a második cím, s 
ezt követte az egyhasábos cikk. A libertyville-i rend�rkapitány szerint a vezet� valószín�leg részeg volt vagy nar-
kómámoros. Sem a rend�rség, sem a Keystone nem gyanított összefüggést a két haláleset között, melyeket jó tíz 
mérföld választott el, és aznap éjjel a tomboló hóvihar minden forgalmat megbénított Ohióban és Nyugat-
Pennsylvaniában. Én azonban látni véltem az Összefüggést. Jobban örültem volna, ha nem látom, de hát láttam. 
És apám is, ugye, furán nézett rám több ízben is a délel�tt folyamán? Igen-igen. Egyszer-kétszer mintha mondani 
is akart volna valamit -g�zöm sincs, mit felelek, ha csakugyan megkérdi; mert bármilyen bizarr volt is Will 
Darnell halála, amire én gyanakszom, az még annál is sokszorta bizarrabb. Ámde, szerencsére, nem tudta neki-
durálni magát, és becsukta a száját. És ez legalább hozott egy kis megkönnyebbülést. 

Két óra két perckor megszólalt a cseng�. 
– Bújj be! – kiáltottam, s mégis fölálltam, hónom alá kapva a mankót. 
Nyílt az ajtó, Leigh bedugta a fejét. – Dennis? 
– Gyere csak, gyere. 



 

 

Nagyon csinos volt élénkvörös síanorákjában, sötétkék nadrágjában. Hátravetette a prémmel szegett csuklyát. 
− Légy szíves, ülj le – szólt rám, miközben már a villámzárat húzta lefelé. – De máris. Ez parancs. Úgy nézel 

ki azokkal az izékkel, mint egy nagy, mafla gólya. 
− Folytasd csak – mondtam, meglehet�s kecstelenül zökkenve vissza székemre. Hja, ha gipszben van az em-

ber, semmi nem úgy történik, mint a moziban, nem úgy ül le az ember, mint Cary Grant, mikor koktélhoz készül 
Ingrid Bergmannal a Ritzben. Ha a párna, amire rázöttyensz, nem ad ki valami módfölött könnyen félreérthet� 
hangot, mintha csak ijedtedben te feledkeztél volna meg magadról, akkor ráfoghatjuk, hogy megúsztad a legrosz-
szabbat. Most az egyszer szerencsém volt. – Mondjál még ilyeneket, imádom, ha hízelegnek. 

− Hát hogy vagy, Dennis? 
− Javulgatok, hát te? 
− Voltam már jobban is – mondta halkan, és beleharapott az alsó ajkába. A mozdulat lehetett volna éppen 

bátorító-csábító is, de nem az volt. 
− Akaszd föl a kabátod, és helyezd magad kényelembe. 
- Máris. – Tekintete találkozott az enyémmel. Kissé sok volt nekem így, éhomra: gyorsan másfelé néztem. 

Merthogy ugye Arnie. 
Fogasra tette a kabátját, és lassú léptekkel visszajött a nappaliba. – Hát a szüleid? 
Megkértem apámat, vigye el az egész háznépet. Azt gondoltam... – vállvonítás – ...hogy izé, így jobban ki-

dumcsizhatjuk magunkat. 
Megállt a kanapé mellett, és engem nézett. Megint csak leny�gözött egyszer� szépsége – kedves, lányos alak-

ját kidomborította a sötétkék nadrág meg a világosabb, szürkéskék pulcsi. Síel� szerelés, gondoltam. Haja, laza 
varkocsban, átvetve a bal vállán. Szeme olyan szín� volt, mint a pulóver, tán egy árnyalattal sötétebb. Lám, üde 
amerikai szépség, mondhatná bárki, ha széles járomcsontja nem egy jócskán régebbi, egzotikusabb beütésr�l ta-
núskodna. Ki tudja, tán épp egy viking �se volt vagy tizenöt-húsz nemzedékkel ezel�tt. 

De az is könnyen lehet, hogy egyáltalán nem ilyesmi járt ott és akkor a fejemben. 
Észrevette, hogy túl sokáig nézem: elpirult. Lekaptam róla a szemem. 

- Dennis, téged is aggaszt, ami Arnie-val történik? 
− Mi az, hogy aggaszt! Egy frászban vagyok egyfolytában. 
− Mit tudsz a kocsijáról? Mennyit mondott róla? 

- Nem sokat – feleltem. – Mondd csak, mit iszol? Van a h�t�ben egy és más... – A mankómért nyúltam. 
- Maradj csak – szólt rám. – Majd kiszolgálom magam. Neked mit hozzak? 
- Egy gyömbért, ha van még. 

Kiment a konyhába, én meg néztem az árnyékát, amely olyan könnyedén libbent végig a falon, mint egy ba-
lett-táncos. Gyomromat valami lefelé húzta, de er�sen, mint a nyavalya. Ennek a nyavalyának külön neve van; 
igaz, kicsit tekervényes. Így hívják: beleszeretni az ember legjobb barátjának a n�jébe. 
- Nécsak, önm�köd� jégfagyasztótok van? Nekünk is – úszott vissza hangja a konyhából. – Szuper kis szerkezet. 

- A mienk néha megvadul, és teleköpi jégkockával a padlót -jegyeztem meg. – Olyan, mint Jimmy Cagney a 
White Heat-bcn. „Ezt nektek, nyomorult patkányok!" Anyám imádja – fecsegtem összevissza kétségbeesésem-
ben. 

Nevetett. Jég csöndült a poharakban. Kisvártatva megjelent a lány, két pohárral és két doboz Canada Dryjal. – 
Köszönöm -mondtam. 
- Én köszönöm – mondta �, és kék szeme most sötét volt és józan pillantású. – Köszönöm, hogy vagy, és ren-
delkezésemre állsz. Ha egyedül kellene megbirkóznom ezzel, hát én... én... nem is tudom, na. 
- Ugyan – mondtam -, azért nincs akkora vész. 
 

- Nincs? Tudod, mi történt Darnell-lel? Bólintottam. 
- És azzal a másikkal? Azzal a Vandenberggel? Lám, � is megtalálta az összefüggést, gondoltam. 
Újból biccentettem. – Olvastam. Mondd csak, tulajdonképpen miért utálod annyira Christine-t? 
Jó ideig úgy látszott, hogy nem fog felelni. �gy látszott, nem bír. Láttam, keményen küszködik, szeme lesütve 

a pohárra, melyét két kézzel szorongat. 
Végül aztán igen halkan: – Meg akart ölni. 
Nem is tudom, milyen választ vártam; annyi bizonyos, hogy nem ezt. – Pardon? 
Beszélni kezdett, eleinte tétován, aztán megeredt a szava. A történetet ismerik, nem ismétlem. Annyit azonban 

hadd jegyezzek meg, hogy igyekeztem pont úgy írni le, ahogy t�le hallottam. Látszott, hogy most is fél. Sápadt 
volt, el-elcsuklott a hangja, keresztbe font karját simogatta, mint aki fázik, bár szvetter van rajta, és minél tovább 
beszélt, magam is annál riadtabb lettem. 

Befejezésképpen elmondta, hogy hunyófélben lév� eszmélete figyel� szempárnak látta az autó két kerek m�-
szerét. Idegesen elvihogta magát, mint aki maga is tudja, hogy abszurdum, amit mond, de nekem nem támadt ne-
vethetnékem. Eszembe jutott George LeBay száraz hangja, mikor ott ültünk olcsó kerti székeinkben a Rainbow 
motel el�tt, és Roland, Veronica és Rita történetét hallgattam. Visszaidézve az akkor hallottakat, elég rettent� kö-



 

 

vetkeztetésekre jutottam. Fényesség gyúlt bennem, de amit e fényben megláttam, korántsem volt örvendetes. 
Meggyorsult a szívverésem is t�le, és nagyon távol voltam attól, hogy együtt nevessek Leigh-vel. 

Leigh akkor elmesélte, milyen ultimátumot adott Arnie-nak: vagy �, vagy a kocsi. Beszámolt Arnie dühödt re-
akciójáról. Ez volt az utolsó közös estéjük. 

- Aztán letartóztatták – folytatta -, és t�n�dni kezdtem... Sorra vettem, mi történt Buddy Reppertonnal meg a 
másik kett�vel... és Potya Welchcsel... 

- Most meg, tessék, Vandenberg és Darnell. 
− Igen. De még ez se minden. – Kiitta a gyömbért, újra töltött. A doboz pereme odakoccant a pohárhoz. – 

Szenteste, -mikor fölhívtalak, a szüleim átmentek koccintani a papám f�nökéhez. Engem meg lassacskán elkapott 
a nyugtalanság. Arra gondoltam... szóval nem is tudom, mire. 

− De én tudom, azt hiszem. 
Leigh megdörzsölte a homlokát, mint aki fejfájástól akar szabadulni. – No igen. Arra gondoltam, hogy a kocsi, 

az a szuka, az utcán csatangol. És �rájuk vadászik. De ha kint járt aznap, hát több dolga volt, mintsem hogy a sze-
gény szüleimmel baj... -Olyan hirtelen mozdulattal tette le a poharát, hogy összerezzentem. – Azt mondd meg, 
miért beszélek úgy arról a nyavalya kocsiról, mintha élne?! – Arcán végiggördültek az els� könnycseppek. – Mi-
ért, azt mondd meg! 

Pontosan láttam én aznap este, hová is vezet, ha megvigasztalom. Köztünk állt Arnie... no meg az én lényem-
nek is bizonyos része. Hiszen olyan régt�l ismerjük egymást. És olyan szép id�ket töltöttünk együtt. 

Csakhogy az akkor volt, most pedig most van. 
Magam alá kaptam a két mankót, odabotoztam a kanapéhoz, és letottyantam Leigh mellé. A párna sóhajtott 

egyet. Nem púzott éppenséggel, de majdnem. 
Anyám a kanapé melletti asztalka fiókjában tartja a papír zsebkend�it. El�vettem egyet, ránéztem a lányra, és 

el�húztam egy egész csomót. Megköszönte. És akkor, noha utáltam magam érte, átkaroltam a vállát. 
Megmerevedett... aztán elernyedt, és hagyta, hogy magamhoz húzzam. Reszketett. És csak ültünk és ültünk, 

egyikünk sem mert moccanni sem. Féltünk, hogy szétrobbanunk. Vagy mit tudom én. Szemközt, a kandallópár-
kányon fontoskodva ketyegett az óra. Harsány téli fényesség záporozott be a hasas ablakokon, amelyek száz-
nyolcvan fokos kilátást kínáltak az utcára. Nagykarácsony napján, dél körül kifulladt a hóvihar; most, másnapján, 
a felh�tlen, keménykék égbolt mintha hónak hírét sem hallotta volna soha; de az el�kertekben meg az utcán a 
nagy d�neszer� hófúvások — megannyi eltemetett szörnyeteg – ékesszólóan emlékeztettek rá. 

– Az a szag – szólaltam meg nagy sokára. – Nem lehet, hogy csak képzel�dtél? 
-Dehogy! – mondta Leigh, és elhúzódva fölegyenesedett. Megkönnyebbülés és csalódás vegyes érzésével vet-

tem én is vissza a kezem. – Nem képzel�dtem. Ott lengett egy... iszonyú rothadásb�z, vagy mi. – Rám nézett: – 
Miért? Te is érezted? 

Megráztam a fejem. Nem. Tulajdonképpen nem, 
– Akkor hát mit tudsz te a kocsiról? Mert tudsz valamit, rá van írva az orrodra. 
És most rajtam volt a sor, hogy eltöprengjek, és bármilyen furcsa is, az atomrobbanás képe jutott eszembe a fi-

zikakönyvemb�l. Egy rajz. S�t: rajzos vicc. Nem éppen ilyen természettudományos m�be való, igaz? De mint va-
lakit�l hallottam egyszer, ugyancsak girbegurba és kanyargós a közoktatás ösvénye... Igazság szerint nem más, 
mint maga Arnie volt ez a valaki. A rajz pedig: két atom-versenyautó száguld szembe egymással, összeütköznek, 
és íme! semmi roncs (semmi atomment� a halott és sérült neutronok elszállítására), hanem: kritikus tömeg, lánc-
reakció, és egy bázi nagy robbanás. 

Rájöttem, nem is olyan �rület, hogy éppen ez jutott eszembe. Leigh tudott valamit, ami számomra új volt. És 
fordítva. Mindkét eset (egyenként szemlélve) tele találgatással, szubjektív benyomással. .. de van annyi tényanyag 
is bennük, hogy most érthet� módon reszketünk. Vajon mit tenne a rend�rség, ha tudná, amit mi tudunk? Egysze-
r�: semmit. Kísértetet nem lehet bíróság elé állítani. Gépkocsit sem. 

− Hé, Dennis... 
− Gondolkodom. Nem látod, micsoda szikrák pattognak a fejem körül? 
– Mit tudsz? – Leigh kérlelhetetlen volt. 

Kollízió, Kritikus tömeg. Láncreakció. Bumm. 
Ha összetesszük, ami információnk van, talán tehetünk valamit, gondoltam. Vagy szólhatunk valakinek. Akci-

óba léphetünk. Vagy... 
Eszembe jutott az álmom: a kocsi LeBay garázsában, a fel-fel dörg� motor, a kigyulladó fényszórók, a gumi-

abroncs sívalkodása. 
Két kezembe fogtam a kezét. – Hát jó – mondtam. – Ide süss. Arnie az autóját egy pasastól vásárolta. A pasas 

azóta meghalt. �gy hívták, hogy Roland D, LeBay. Munkából hazajövet láttuk meg �t ennek a LeBaynek a háza 
el�tt... 

− Na tessék. Te is – mondta szelíden. 
− Mi? 
− Te is „�”-nek mondod.  



 

 

Bólintottam, és nem eresztettem el a kezét. – Hát igen. Tudom. Nem könny� abbahagyni. Lényeg az, hogy 
Arnie attól a legels� pillanattól kezdve a magáénak akarta. És azt hiszem... akkor még persze nem tudtam, de most 
már... egyszóval azt hiszem, LeBay éppolyan nagyon akarta, hogy az Arnie-é legyen; meggy�z�désem, hogy ha 
másként nem megy, ingyen is odaadta volna. �gy fest a dolog, hogy Arnie, amint meglátta Christine-t, tudta; és 
LeBay, amint meglátta Arnie-t, tudta ugyanazt. 

Leigh kiszabadította a kezét, és idegesen újra simogatni kezdte a fels� karját. – Arnie azt mondta, fizetett érte... 
− Fizetett, persze. És fizet mind a mai napig. Már ha egyáltalán önmaga maradt. 
− Nem értem. 
− Majd megérted, ha mutatok valamit. Rögtön, csak hadd mesélem végig az el�zményeket. 
− Jó. 
- LeBaynek felesége volt és egy lánya. Még az ötvenes években. A lánya az országúton halt meg. Megfulladt. 

Torkán akadt a hamburger. 
Leigh arca fehér s aztán még fehérebb lett; hirtelen olyan opálosan sápadtnak t�nt, mint a tejüveg. 
– Leigh! – kiáltottam. – Mi a baj? 
– Semmi – mondta meghatóan szelíden. Az arca csak nem akart megszínesedni. Vágott egy szánalmas gri-

maszt, nyilván megnyugtató mosolynak szánta. – Semmi bajom, kösz. – Fölállt. – Merre a fürd�szoba? 
− Az el�szoba végében. Leigh, pocsékul nézel ki. 

- Hányni fogok -jelentette ki ugyanolyan szelíden, és kiment, szögletes mozdulatokkal, mint egy bábu, odalett az 
iménti táncos könnyedsége. Méltósággal igyekezett vonulni, de mikor már nem láthattam, megszaporázta lépteit, 
majd nagy zajjal kivágódott a fürd� ajtaja, aztán az öklendez� hangok. Hátrad�ltem a kanapén, és kezembe temet-
tem az arcom. 

Sápadtan jött vissza, de valami kis szín már derengett az arcán. Megmosakodott, állán ott csillogott még pár 
csöpp víz. 

– Hát sajnálom – mondtam. 
– Semmi baj. Csak tudod... meglep�dtem. – Leigh magára er�ltetett egy halvány mosolyt. – Az nem kifejezés, 

hogy mennyire. – Elfogta a tekintetemet. – Csak azt mondd meg, Dennis, hogy igaz, amit mondtál? Istókuccse 
igaz? 

− Istókuccse – feleltem. – Igaz. És még ez se minden. Akarsz-e többet hallani? 
− Nem. De azért csak mondd. 
− Á, hagyjuk – javasoltam. 
Komoly, aggodalmas tekintete fogva tartotta az enyémet. – Idefigyelj, szerintem... biztonságosabb, ha mindent 

tudunk. 
− Nos, jó – hagytam rá. – A felesége kis id�vel a gyerek halála után öngyilkosságot követett el. 
− Az autó...? 
− Köze volt hozzá az autónak. Persze. 
− Hogyan? 
− Nézd, Leigh... 
- Hogyan? 
Elmondtam hát mindent, és nem csupán a kislányról és az anyjáról, hanem magáról LeBayr�l is – amit csak 

hallottam az öccsét�l, George-tól. Beszéltem Ronald D. LeBay feneketlen dühér�l. A kissrácokról, akik csúfolták 
a ruhája meg az otthon nyírt frizurája miatt. Elmeséltem szökését a hadseregbe, ahol mindenkinek egyforma a ru-
hája és a frizurája. Megemlítettem, mennyire haragudott a szarrágókra, különösen azokra, akik a nagy böhöm lu-
xusautókat vele javíttatták kincstári költségen. Aztán a második világháború. Drew, az öcs, aki meghalt Francia-
országban. A vén Chevrolet. A vén Hudson Hornet. És mindezek mögött, szakadatlan, egyhangú kísér�zene gya-
nánt, a gy�lölködés. 

− Az a szó – dünnyögte Leigh. 
− Melyik? 

- A szarrágó. – Látszott, nehezére esik kimondani, undorodva, s valószín�leg öntudatlanul, az orrát is ráncolta 
hozzá. – Az � szava. Az Arnie-é. 

- Tudom. 
Egymásra néztünk, keze újra rálelt az enyémre. 
– Hiszen te fázol – mondtam. Újabb nagy mondás Dennis 

Guildert�l, a bölcsesség kútfejét�l. Van raktáron épp elég. 
– Igen. �gy érzem, mintha soha többé föl nem tudnék engedni. 

Át akartam ölelni, de nem tettem. Féltem. Arnie annyira benne 
van még ebben az egészben, gondoltam. Az volt a legszörny�bb, a csakugyan szörny�, hogy egyre inkább ha-

lottnak éreztem... halottnak, vagy olyasvalakinek, akit gonoszul elvarázsoltak. 
– Megtudtál-e még valamit az öccsét�l? 



 

 

– Nem, semmi többet, ami idevágna. – Ám akkor fölszállt egy emlék, mint a buborék, és a fölszínen szétpat-
tant: Megszállott volt és gy�lölköd�, de szörnyeteg nem, mondta nekem George LeBay. Legalábbis... nem hin-
ném, hogy az volt. Úgy t�nt akkor, hogy elsüllyedvén a múltban, akart még valami mást is mondani... ám egyszer 
csak föleszmélt, és látta, hogy egy idegennel beszél. Ugyan mit akarhatott mondani? 

És akkor egy ugyancsak visszataszító gondolatom támadt. El is hessegettem. Nem ment könnyen. Nehéz volt... 
mintha zongorát kellene arrébb hessegetnem. És tudatom árnyékos vidékér�l így is visszaderengett a körvonala. 

Ráébredtem, hogy Leigh élénk érdekl�déssel néz. Vajon az iménti gondolatokból mennyi ült ki az arcomra? 
− Fölírtad-e Mr. LeBay címét? – kérdezte. 
- Nem. – Gondolkoztam egy keveset, visszaidéztem a temetést, amely képtelenül régi eseménynek t�nt már. – 

De a libertyville-i Veteránszövetségnél bizonyára megvan. A szövetség temette LeBayt, és �k értesítették az öcs-
csét is. Miért kérded? 

Leigh némán megrázta a fejét, és az ablakhoz lépett. Hosszan nézte a haldokló napvilágot. Évutó, jutott eszem-
be csak úgy. 

Visszafordult, és megint megsebzett a szépségével, azzal a higgadt, józan, tiszta arcával, melyen csupán az ar-
rogáns, kiugró járomcsont volt disszonáns; ilyen pofacsontjuk azoknak a hölgyeknek szokott lenni, akik késsel az 
övükben szaladgálnak. 

– Azt mondtad, mutatni akarsz valamit – figyelmeztetett. Bólintottam. Itt, tudtam, már nincs megállás. Bein-
dult a lánc reakció. Ezt már az Úristen se állítja meg. 

– Menj föl az emeletre – mondtam. – Bal kézr�l a második az én ajtóm. Húzd ki a komód harmadik fiókját. 
Sajnos, bele kell túrnod az alsónem�imbe, de ne félj, nem harapnak. 

Elmosolyodott, igen, csak egy icipicit, de ez is nagy könnyebbség volt. – No és mit fogok találni? Egy stanicli 
kokót? 

– Á, azzal én már tavaly leszámoltam – mosolyogtam vissza. – Idén heroinban utazom. Nemcsak fogyasztom: 
árusítom is a suliban. 

– Mi az? De komolyan! 
− Arnie autogramja, gipszben megörökítve. 
− Az autogramja? 
Bólintottam. – Méghozzá duplikátum. 
Megtalálta, és öt perccel kés�bb már egymás mellett ültünk és néztük a két téglalap alakú gipszdarabkát az 

üveglapos dohányzóasztalon. A szélük eléggé csipkés volt. Az egyiken egyéb szignók csonkjai is látszottak. 
Meg�riztem a gipszeimet, magam utasítottam a n�vért, hol vágja széjjel �ket. Kés�bb kivágtam ezt a két lapocs-
kát; az egyik a jobb, a másik a bal lábamon volt hajdan. 

Szótlanul néztük �ket:  
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a bal oldalin. 

Leigh zavart, kérd� tekintettel nézett rám. – Ezek, ugye, a.,. 
- A gipszöntvényem darabjai, igen. A lábamon voltak. 
- Ez valami... vicc, vagy mi? 
- Korántsem. A szemem láttára írta mind a kett�t. – Most, hogy ezen is túl voltunk, furcsa megkönnyebbülés 

fogott el. Jólesett, hogy ezt is megoszthatom végre valakivel. Túl sokáig nyomta a lelkemet. 
− De hisz alig hasonlítanak. 
- Nekem mondod? De hát Arnie se igen hasonlít a régi önmagára. És az az istenverte kocsi az oka. – Dühösen 

ráböktem a bal oldali szignóra: – Ez nem az � kézírása. Kissrác korunk óta ismerem Arnie-t. Láttam a házi dolgo-
zatait, nemegyszer láttam, mikor alá kellett írnia csekket, ezt-azt, és állítom, hogy ez nem az � aláírása. A jobb 
oldali, az igen. De ez nem. Megtennél-e holnap valamit a kedvemért, Leigh? 

-Mit? 
Megmondtam. Lassan, nyomatékkal rábólintott: – A kedvünkért. -He? 
– Kett�nkért fogom megtenni. Mert hiszen muszáj már tennünk valamit, igaz? 
– Igaz – mondtam. – Megengedsz egy személyes kérdést? 

Némán bólintott, átható tekintet� kék szeme pillanatra sem 
eresztette el az enyémet. 

- Hogy alszol mostanában? 
- Nem valami jól. Rosszakat álmodom. Hát te? 

− Én is elég pocsékul. 



 

 

És akkor nem tudtam tovább türt�ztetni magam: vállára tettem a kezem, és szájon csókoltam. Leigh habozott 
egy pillanatig, már azt hittem, elhúzódik... de akkor följebb nyújtózott és határozottan, melegen visszacsókolt. És 
jól is tette, magam jórészt mozgásképtelen lévén. Utána kérd�n a szemembe nézett. 

− Rossz álmok ellen – mondtam, és féltem, hogy nyegleségnek fog t�nni, de, szerencsémre reszketegen és fáj-
dalmasan �szintén bukott ki bel�lem. 

- Rossz álmok ellen – visszhangozta ünnepélyesen, akár egy varázsigét, és ismét odatartotta a száját. Össze-
csókolóztunk újra, a két hülye gipszcserép – két vak, fehér szem, Arnie nevével – csak bámult ránk. Csókolóztunk 
azért a megnyugtató, állati jóérzésért, amit az állati testközelség ad – igen, de volt ott egyéb is, valami több is bon-
togatta ott a szárnyát -, és aztán csak öleltük egymást szótlanul, és nem hinném, hogy áltattuk volna magunkat 
bármivel is. Megnyugvást adott ez a közellét, de persze benne volt a valódi, érett, bizserget�, tizenéves hormo-
nokkal teljes nemiség is. És talán benne volt az eshet�ség, hogy a szexnél is teljesebb és szebb élményt adhatunk 
egymásnak. 

És még valami bujkált ezekben a csókokban – én tudtam, tudta � is, és talán önök is tudják. A szégyenteljes 
árulás érzete. Tizenhét év közös emlékei sírtak föl – a hangyafarm, a sakkjátszmák, a mozik, a dolgok, amiket én 
tanultam t�le, meg az a sok alkalom, mikor nem engedtem, hogy holtra gyötörjék. Hanem hát lám, a vége felé már 
hagytam. �gy lehet, valódi arcát én láttam utoljára, azon a Hálaadás-napi estén, mikor pulykasültes szendvicset és 
sört hozott be a kórházba. 

Azt hiszem, egyikünknek sem jutott eszébe, hogy egészen eddig a pillanatig semmi megbocsáthatatlant nem 
tettünk Arnie ellen – semmi olyasmit, ami felb�szíthetné Christine-t. De most már bezzeg tettünk. 



 

 

44) NYOMOZÓMUNKA 

Ha a fékcs� eltörne, Ha a hídról zuhannék, Ha a sztrádán törnék össze, Vagy a rakparton épp, 
Jönnének mind a felcserek, Hoznák a cérnát, a t�t, De ha meghalok, � akkor is hoz ágyamra egy 
leped�t. 

BOB DYLAN 

Az elkövetkezend� három hét során Leigh meg én átmentünk detektívbe, és beleszerettünk egymásba. 
Leigh elment a tanácsházára, és ötven centért xeroxmásolatot készíttetett két papírról – ezek a papírok 

Harrisburgbe mennek, de Harrisburg égy példányt visszaküld a városi tanácsnak. 
Ezúttal otthon volt a családom, mikor befutott Leigh. Ellie, ha csak tehette, leselkedett is utánunk. Izgatta 

Leigh, én meg jót mulattam rajta, mikor az új év els� napjaiban egyszer csak ugyanúgy hátrakötötte a haját, ahogy 
Leigh viselte. Gondoltam is, hogy de jó lenne egy kicsit ugratni vele... de ellenálltam a kísértésnek. �gy lehet, 
kezd ben�ni a fejem lágya (bár a múltkor habozás nélkül elemeltem a csokiját, amit a h�t�ben találtam, jól eldug-
va a maradék kaják mögé). 

Ellie leskel�déseit nem számítva, magunk voltunk a nappaliban aznap, 27-én délután is, miután átestünk a 
formaságokon, értsd: bemutattam Leigh-t, anyám kávéval kínálta, és elbeszélgettünk. Többnyire Elaine vitte a 
szót – fecsegett az iskolájáról, és egyre-másra kérdezgette Leigh-t a miénkr�l. Eleinte bosszantott a dolog, kés�bb 
már hálás voltam. Szüleim a középosztálybeli jó modor iskolapéldái (ha anyámat kivégeznék, és a villamosszék-
hez menet rálépne a pap lábára, bizonyos, hogy bocsánatot kérne), és noha éreztem, Leigh jó náluk, az is nyilván-
való volt – számomra legalábbis -, hogy feszengenek egy kicsit, nem tudva hova tenni Arnie-t ebben a felállásban. 

És hát éppen ez az: Leigh meg én sem tudtuk hova tenni. Szüleim végül úgy oldották meg a dolgot, ahogy 
szokás – legyintettek rá egyet magukban, mint afféle gyerekproblémára, és mentek a maguk ügyei után. Apám 
mentette ki magát els�ként: a m�helye, mondta, a karácsony utáni szokásos fölfordulás állapotában leledzik, 
muszáj rendet tennie. Anyám pedig úgy érezte, homlokon csókolta a múzsa, írnia kell. 

Ellie ünnepélyesen rám nézett, és megkérdezte: – Dennis, szerinted volt kutyája Jézusnak? 
Elröhögtem magam, és Ellie velem nevetett. Leigh csak nézett bennünket, és udvariasan mosolygott, ahogy 

idegenek szoktak egy családi tréfán. 
− T�nés, Ellie – mondtam. 
− Miért, mit csinálsz, ha maradok? – kérdezte, de csak úgy, mert máris kászálódott. 
− Kimosatom veled a gatyám. 

- Szeretném én azt látni! – jelentette ki méltósággal, és távozott. 
 

− A kishúgom – mondtam. 
− Arany pofa – mosolygott Leigh. 
- Ha egy födél alatt laknátok, más lenne a véleményed. Lássuk, mit hoztál. 
Leigh az egyik xeroxot letette az üveglapú asztalra, ahol tegnap 
a gipszeim voltak. 
Egy használt kocsi, egy 1958-as (négyajtós) piros-fehér Plymouth sedan új forgalmi engedélye. Dátum: 1978. 

november 1.-je, aláírás: Arnold Cunningham, Aláíratták az apjával is: 
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– Na, mit szólsz? – kérdeztem. 
– Éppen így írta a nevét az egyik gipszre. Melyikre is? 
– Arra, amelyik rögtön a Ridge Rock-i baleset után került rám. 

Ez a valódi, hiteles szignója. Lássuk most a másikat. 
Leigh odatette az els� mellé. Új kocsi forgalmi engedélye; 1958-as (négyajtós) piros-fehér Plymouth sedan. 

Dátum: 1957. november 1-je – már ez, a dátum egybeesése is eléggé kísértetiesnek t�nt, és Leigh-re pillantva lát-
hattam, hogy rá is így hat. 

– Nézd csak az aláírást! – szólított föl. Néztem. 

TULAJDONOS ALÁÍRÁSA 

SZÜL� V. GYÁM ALÁÍRÁSA (HA TULAJDONOS KISKORÚ) 



 

 

Éppen ezzel a kézírással kanyarította oda a nevét Arnie a Hálaadás-napon: sem írásszakért�nek, sem lángész-
nek nem kell lenni ahhoz, hogy lássa az ember. Két név, azonos kézírás. 

Leigh a kezemért nyúlt. Odaadtam. 

Apám az alagsori m�helyében játékokat készít. Lehet, hogy hülyén hangzik, de ez a hobbija. Talán kicsit több 
is, mint hobbi – lehetett az életében egy nehéz id�szak, amikor el kellett döntenie, önállósodjon-e mint játékkészí-
t�, vagy továbbtanuljon az egyetemen. Ha ez így igaz, akkor, gondolom, a biztonságosabb megoldás mellett dön-
tött. Néha mintha látni vélném szemében e régi döntés fölött érzett bánatát, de talán csak a képzelet játszik velem 
– a fantáziám az utóbbi id�kben ugyancsak nekilódult. 

Ellie és én profitáltunk legtöbbet apánk fúró-faragó szenvedélyéb�l, de az évek során Arnie is elég sok 
apámféle játéknak örülhetett a karácsonyfa alatt vagy a születésnapi torta mellett. Nemkülönben Ellie legkedve-
sebb barátn�je, Aimee Carruthers (aki rég Nevadába költözött, és Ellie azóta olyan fájdalmas tónusban emlegeti, 
ahogy a fiatalon és értelmetlenül elpusztultakat szokás), és még égy sereg barát és ismer�s. 

Ám termése legnagyobb részét mindig az Üdvhadseregnek adja, és karácsony el�tt olyan a m�helye, mint a 
Mennyei Játékgyár. Közvetlenül karácsony el�tt aztán csinos kartondobozok sorakoznak az alagsorban, bennük 
favonat, kis szerszámszekrény, házilag készült, m�köd� ingaóra, kitömött állatkák, kis bábszínház. Amiben igazán 
profi, az a fajáték (a vietnami háborúig egész zászlóaljnyi fakatonát készített, de vagy öt éve már egyáltalán nem 
katonázik), de vérbeli ezermester lévén, minden területen otthonos. A karácsony utáni hét az � holtszezonja; a 
m�hely ilyenkor szomorú és üres, és csak a f�részpor édes illata emlékezteti az embert, hogy itt nem is olyan rég 
játékok készültek. 

Nos, ez a hét, amikor kisöpör, takarít, megolajozza a gépeit, és fölkészül az új évadra. Aztán, január-
februárban ismét megjelennek a játékok, meg az a sok hulladék, amib�l mind játékalkatrész lesz – fölsorakoznak 
a vonatok, a mozgatható kez�-lábú fa-balerínák, vörös festékpöttyel az arcukon; egy doboz afrik valami régi fo-
telból, amely majd plüssmackók hasában szolgál tovább (minden mackóját Owennak vagy Olive-nak kereszteli 
el: óvodás és másodikos korom között hat Owen-mackót ny�ttem el, a húgom nagyjából ugyanennyi Olive-
mackót), dróthulladék, – gombok, és lapos, test nélkül való szemek borítják a munkaasztalt, akárha valami hülye 
horrortörténetben. Végül megjelennek a kartondobozok, és a játékokat takarosan becsomagolja. 

Az utóbbi három év alatt három kitüntetést kapott az Üdvhadseregt�l, de eldugta a fiókja mélyére, mintha csak 
szégyenlené. Akkor nem értettem, és egészen ma sem értem, de annyit legalább látok már, hogy nem szégyen volt 
az. Apám soha semmi olyat nem tett, amiért szégyenkeznie kellett volna. 

Aznap este, vacsora után lefelé veszkel�dtem az alagsori lépcs�n, görcsösen markolva a korlátot, mankómat 
síbot gyanánt használva. 

– Dennis – szólt apám örömmel, de kissé aggodalmasan – ,segítsek? 
– Nem, kösz, megy ez. 
Letette söpr�jét egy kupac sárga f�részpor mellé, és nézte, hogyan boldogulok. – És ha löknék egy jót rajtad? 
– Jó vicc. Haha. 
Sikeresen földet értem, odaszökdécseltem az öblös karosszékhez, amit apám a sarokban tart az öreg fekete-

fehér tévénk el�tt, és plotty, leültem. 
− Hogy vagy? 
− Megjárja. 
Lapátra tett egy adag f�részport, beöntötte a szemétládába, tüsszentett, tovább söpört. – Fájni nem fáj? – Nem. 

Azaz... néha. Nem nagyon. 
– Lehetnél óvatosabb ezekkel a lépcs�kkel. Ha anyád látná, miket m�velsz... 
Elvigyorodtam: – Visítana, az egyszer biztos. 
− Jut eszembe, hol van anyád? 
- Vendégségben Rennekééknél, a lányoddal. Dinah Renneké-nek egész könyvtára van Shaun Cassidy-

albumokból. Karácsonyra kapta. Ellie sárga az irigységt�l. 
- Azt hittem, kin�tte már Shaunt. 
– Meglehet, de fél, hogy lemarad, ha újra divatba jön. 
Apám nevetett. Kellemes-kedélyes csönd lett egy id�re, apám söpört, én csak üldögéltem. Tudtam, el�bb-

utóbb szóba hozza, és csakugyan. 
- Leigh – veselkedett neki -, Leigh, ugye, Arnie-val járt? 
- Vele. 
Rám nézett, aztán megint a munkájára. Most majd megkérdi, gondoltam, okos dolognak tartom-e, amit m�-

veltem, vagy esetleg megjegyzi, nem tesz jót a barátságnak, ha az egyik szivar lecsapja a n�t a másik szivar kezé-
r�l. De nem: egészen mást mondott: 

– Nemigen látjuk Arnie-t mostanában. Gondolod, röstelli ezt az izét, amibe belekeveredett? 
Az az érzésem támadt, maga sem így gondolja, csupán puhatolózik. 

- Nem is tudom – feleltem. 
- Pedig szerintem nincs miért aggódnia. Most, hogy Darnell már nem él... – Lapátját a ládához koccintva le-



 

 

csúsztatta a f�részport. Slump. – ...kötve hiszem, hogy vádat emelnének ellene. 
- Csakugyan? 

- Igen. Nem Arnie-ra hajtottak ezek. Lehet, hogy megbírságolják, és persze jól megmossák a fejét, de senki 
sem akar belegázolni egy ilyen kellemes, kertvárosi, fehér fiatalember életébe, aki egyetemi pályafutás el�tt áll, 
és megbecsült tagja lesz a társadalomnak. 

Kutató pillantást vetett rám, kényelmetlenül megfészkel�dtem. 
– Hát, igen, bizonyára. 
– Csakhogy Arnie most már nem igazán ilyen, igaz? 
– Hát, bizony. Megváltozott. 
– Mikor láttad utoljára? 
– Hálaadáskor. 
– Akkor még egyenesben volt? 
Lassan ingattam a fejemet, és hirtelen sírni támadt kedvem, meg kitálalni mindennel. Voltam már így egy-

szer, és akkor nem tálaltam ki. Hallgattam most is, noha más okból. Eszembe jutott, mennyire aggódott Leigh 
szenteste délutánján a szüleiért. Úgy éreztem, minél kevesebbet tudnak a gyanúnkról, annál biztonságosabb... 
�nekik. 

– Mi baja? 
– Nem tudom. 

– Hát Leigh? 
– � sem. Biztosat � se tud. Csak... gyanakszunk. 
– Van-e kedved beszélni róla? 
– Igen. Kedvem tulajdonképpen volna. De úgy érzem, pillanatnyilag jobb, ha hallgatok. 

– Hát jó, te tudod. Pillanatnyilag. 
Tovább söpört. A kemény cirok sercegése a nyers betonpadlón szinte hipnotikusan hatott rám. 
– És talán jó lenne – folytatta -, ha beszélnél Arnie-val. Minél el�bb. 
– Igaz. Én is gondoltam rá. – Gondoltam, igen, de félek ett�l a beszélgetést�l. Újabb csönd. Apám elkészült a 

söpréssel. Körülnézett. – Egész takaros, nem? 
– De. Gyönyör�, apa. Elmosolyodott, kissé talán bánatosan, és rágyújtott egy Winstonra. Az infarktusa óta 

szinte teljesen fölhagyott a dohányzással, de azért mindig kéznél volt egy pakli, és hébe-hóba rágyújtott, leginkább 
csak feszült lelkiállapotban. 

– Egy frászt. Rémes így üresen. 
- Hát... igen. 
- Segíthetek fölfelé, Dennis? 

Magam alá kaptam a mankóimat. – Nem utasítom vissza. Rám nézett, és a markába kuncogott. – Tisztára 
olyan vagy, mint Long John Silver. Csak a papagáj hiányzik. 

− Most ott akarsz állni és bámulni, vagy jössz és segítesz? 
− Utóbbi. 
Fél kézzel átöleltem a nyakát, és egy pillanatra újra kissrácnak éreztem magam. Félig feledett emlékek rohan-

tak meg: így vitt föl szombat esténként a szobámba, ha elszundítottam az Ed Suliivan m�sor kell�s közepén. Az 
aftershave-je illata mit sem változott. 

Fölérve így szólt: – Szólj rám, Denny, ha tolakodónak találsz, de hadd kérdem meg: Leigh, ugye, már nem jár 
Arnie-val? 

− Már nem. 
- Hanem veled? 

− Izé... nem is tudom. Talán inkább hogy nem. 
- Egyel�re nem, ugyebár? 

- Igen. Vagyis nem... szóval úgy valahogy. – Kezdett kínos tenni a dolog, bizonyára meg is látszott rajtam, de � 
csak tovább ütötte a vasat: 
- Vajon azért szakított vele, mert már nem az, akinek megismerte? 
- Igen. Nagyon is valószín�. Azért. 

− Tudja-e Arnie, hogy Leigh és te...? 
– Apa, nincs mit megtudnia... most még, legalábbis. 
Megköszörülte a torkát, látszott, emészti a hallottakat, és végül semmit sem szólt. Karomat levettem a válláról, 

és mankóra kaptam, talán kissé rá is játszva elesettségemre. 
− Adnék én egy tanácsot. Grátisz – mondta aztán mégis. – Ne tudasd vele, hogyan is vagy Leigh-vel... hagyjuk 

most a tiltakozást, hogy sehogyan sem vagytok, igen? Gondolom, valami módon segíteni próbáltok neki, nem? 
- Ahogy én látom, apa, semmit nem tehetünk érte. Sem Leigh, sem én. 

- Láttam kétszer-háromszor. 
– Tényleg? – kaptam föl a fejem. – Hol? 

Vállat vont. – Az utcán. A centrumban. Hiszen tudod. Nem olyan nagy ez a Libertyville. És mondhatom... 



 

 

– Igen?... 
– Alig akart megismerni. És id�sebbnek látszik. Most, hogy az arcb�re rendbe jött, jócskán öregebbet mutat. 

Mindig úgy láttam, hogy apjára hasonlít, de most... – Elakadt, – Mondd csak, Den nis, elképzelhet�nek tartod, 
hogy valami idegösszeroppanás-félét kapott? 

– Nagyon is – mondtam, és szerettem volna elmondani, hogy egyéb lehet�ségeket is látok. Rosszabbakat. 
Olyan lehet�ségeket, amelyek hallatán apám még engem gyanúsítana ideg-összeroppanással. 

– Szóval, csak óvatosan – mondta, és noha nem említette, hogyan járt Will Darnell, tudtam, hogy arra gon-
dol. – Óvatosan, Dennis fiam. 

Másnap Leigh fölhívott, és elmondta, hogy apját Los Angelesbe rendelték üzleti ügyben, és az az ötlete tá-
madt, menjen az egész család, szökjenek meg együtt a hó és tél el�l. 

- Anyámnak bolondul tetszik az ötlet, én meg egyszer�en nem tudtam mit kitalálni. Tíz nap mindössze, és a 
suli csak január nyolcadikán kezd�dik. 

− Mit akarsz, hisz ez pompás. Érezd jól magad. 
− Azt mondod, menjek? 
− Ha nem akarnál, elmeorvosi vizsgálatot javasolnék. 
- Te, Dennis... 

– No? 
Lehalkította a hangját: – Ugye, óvatos leszel? Tudod... mostanában sokat gondolok rád. 
És azzal hirtelen elköszönt, otthagyva engem a meghökkenésemmel és az igencsak kellemes érzéseimmel – no 

meg a b�ntudattal, amely fakulóban ugyan, de mégis érezhet�en velem maradt. Apám azt kérdezte, próbálok-e 
segíteni Arnie-nak. Nohát, próbálok? Vagy csak beleszaglászom élete egy rendhagyó szeletébe?... És, mellesleg, 
leütöm a n�jét a kezér�l? Vajon mit mondana, mit tenne, ha megtudná? 

Fejem sajgott a válasz nélkül való kérdésekt�l,' s arra gondoltam, nem is baj, ha Leigh távol marad néhány 
napra. Így a biztonságosabb, mint éppen ö mondta a szüleinkr�l. 

Huszonkilencedikén, pénteken, az óév utolsó munkanapján fölhívtam a Veteránszövetség libertyville-i alap-
szervét, és a titkárt kértem. A portás megmondta a nevét, Richard McCandless, és a hozzá tartozó telefonszámot. 
A szám, mint kiderült, David Emersoné volt, Libertyville „jobbik" bútorüzletének a tulajdonosáé. Várjak egy ki-
csit, mondták, és egyszer csak beledörmögött a kagylóba McCandless pincemély, boríz�, jó hatvanas basszusa – 
mintha csak Patton tábornok és e hang tulajdonosa vállvetve meneteltek volna a német keresztt�zben Berlinig, 
menet közben fogukkal kapva el és rágva szét az ellenséges golyókat. 

- McCandless. 
− Üdvözlöm, Dennis Guilder vagyok. Kérem, tavaly augusztusban önök temették katonai pompával egy tag-

társukat, bizonyos Roland D. LeBayt... 
− Barátja volt? 
− Nem, ismer�söm csupán, de... 

- Na, akkor nem köll tekintettel lennem az érzéseire – csikorogta vastag hangján McCandless. Mintha Andy 
Devine hangját keresztezték volna a Broderick Crawfordéval. – LeBay, ha tudni akarja, egy rohadt dög volt, és ha 
rajtam múlik, a szövetség a kisujját se mozdította volna érte. Kilépett még 1970-ben. Ha ki nem lép, mi rúgtuk 
volna ki. Szarabb alakot én még az életben nem láttam. 

− Csakugyan? 
- De nem ám. Belekötött az mindenkibe, és nem nyughatott, míg tettlegességig nem fajultak a dolgok. Nem 

lehetett azzal a szarjankóval leülni egy parti pókerra, képtelenség volt egy pohár whiskyt békén meginni vele. 
Egyrészt azért, mert úgy ivott, mint a homok, senki sem tudta tartani vele az iramot, másrészt mert a piától még 
köteked�bb lett. Pedig bizonyúristen hogy anélkül is épp elég köteked� fajta volt. Kibaszott egy alak, tisztesség 
ne essék szólván. Egyébként ki maga, fiam? 

Eszembe villant, hogy Emily Dickinsont idézve válaszolok: 
Senki! És te ki vagy? 
– Egy barátom megvette LeBay használt autóját, nem sokkal 
a halála el�tt... 
− Mi a franc! Csak nem azt az ötvenhetest? 
− Ötvennyolcas volt az tulajdonképpen... 
- Igen, igen, ötvenhetes vagy nyolcas, piros-fehér. Az egyetlen volt a világon, amivel tör�dött. Csak az a ko-

csi, az a kocsi. Dédelgette, mint egy asszonyt. Végül is a kocsi miatt ette ki a fene a szövetségb�l, azt nem tudja? 
– Nem. Hogyan esett? 
– Régi szar história az már, fiam, untatnálak vele. De tény, hogy valahányszor eszembe jut ez a tet� LeBay, 

megbosszankodok. A tenyerem a mai napig heges, azt is neki köszönhetem. Három évet adtam az életemb�l Samu 
bácsinak a második világháborúban, és még csak egy rohadt kis sebesülési érdemérmet se kaptam soha, pedig 
szinte állandóan harcoló alakulatnál voltam. Végigverekedtem az összes kis szar déltengeri szigetet. A Guadal 



 

 

canalon ötvenedmagammal tartóztattunk föl vagy kétmillió ba szott kis japcsit; jöttek mint a sáskahad, de rém, 
hogy milyen izgágán, és ordított mind, és csóválták a fejük fölött azt a Max well House kávésdobozból csinált 
pléh kardjukat – és tessék, akkor se tudtam valami tisztességes sebesülést összehozni. Egy– két golyó, nem mon-
dom, elfütyült a fülem mellett, és már-már megfutamítottuk a japcsikat, mikor a mellettem vereked� srác nak 
klasszul új fazonra szabták a beleit a japán császár jóvoltá ból, de én, fiam, ott a Csendes-óceánon csak akkor lát-
tam a vérem színét, ha borotválkozás közben megvágtam magam. Akkor az tán... 

McCandless elröhintette magát. 
- Hijnye, a szentségit, már megint elgaloppoztam magam. Mondja is az asszony, egy nap majd akkorára nyitom a 
számat, hogy kiesek rajta. Mit is mondott, fiam, hogy hívják? 

− Dennis Guilder. 
- Nahát, Dennis, idáig én untattam magát, most maga következik. Miben állhatok rendelkezésére? 

- Mint mondtam, a barátom megvette azt a kocsit, és szépen rendbe is hozta... afféle hobbi– vagy nosztalgia-
autónak, ha tetszik érteni. 

– Hej, az a LeBay is ilyen volt – mondta McCandless, és elszorult a torkom. – Szerette azt a kibaszott kocsit, 
annyit köll hagyni. A feleségére, arra fütyült... tudja, mi lett vele? – Tudom – mondtam. 

- Nahát, ö kergette bele – mondta zordul McCandless. – Meghalt az a kislány, ugye, és szegény asszony 
semmi vigaszt nem kapott t�le. De semmit. Szart ö arra a gyerekre is. Én már csak ilyen vagyok, Dennis, nem 
teszek lakatot a számra. Dumálok, és kész. Mindig is ilyen voltam. Anyám mondta is, aszonta, Dickie, neked a 
közepén van len�ve a nyelved, és mind a két vége folyton pereg. Mit is mondott, Dennis, miért hívott? 
- A barátommal elmentünk LeBay temetésére – mondtam -, és utána bemutatkoztam az öccsének... 
- Az, lássa, elég tisztességes fazonnak látszott. Tanár. Ohio államból. 
- Úgy van. Elbeszélgettünk, és szerintem is tisztességes fazon. Elmondtam, hogy Ezra Poundról írom a 
záródolgozatomat... 

− Ezra kicsodáról? 
− Poundról. 

 

- Az meg ki a franc? Az is ott volt LeBay temetésén? – Nem, kérem. Pound egy költ�. 
- Egy micsoda? 

− Költ�! Meghalt már � is. 
− Hja, vagy úgy. 

 

- Elég az hozzá, hogy LeBay, mármint ez a George LeBay megígérte, hogy küld nekem egy csomó folyóiratot, 
amiben Ezra Poundról írnak, jó lesz a dolgozathoz. Csak épp hogy a címét, azt nem kérdeztem meg. Gondoltam, 
talán önöknél megvan. 

- Meg hát, ott kell lennie a névjegyzékünkben. Utálom ezt a szar titkárkodást, na de júliusban kitelik az esz-
tend�m, és vége. Soha többé a büdös életben, értjük? 

− Jaj, csak nem okoztam kellemetlenséget? 
- Nem. Dehogy. Hisz pont erre való a Veteránszövetség, nem igaz? Hogy hát segítsen, ahol lehet. Adja csak 

meg a címét. Dennis, és küldök egy anzikszot a kért információval. 
Föliratkoztam, és még egyszer az elnézését kértem, amiért  ' zaklatni merészeltem. 
– Rá se ránts – mondta szeretetre méltóan. – Úgyis épp a kávészünetem töltöm. – Kíváncsi lettem volna, mit 

is dolgozik David Emersonnál, ahol, ugye, a város el�kel�i vásárolnak. Csak nem keresked�segéd? Elképzel-
tem, ahogy valami dögös kis úrihölgynek kínálja a portékáját. Ez egy baszott jó pamlag, asszonyom, melegen 
ajánlhatom, vagy nézze csak ezt a francos kis hencsert; bezzeg ha ilyenünk lett volna Guadalcanalon, mikor jöttek 
a kibaszott kis japcsik azokkal a konzervbádog kardjaikkal. 

El is vigyorodtam, de amit akkor mondott a derék veterán, attól egykett�re elkomorodtam. 
- Ültem én is párszor a LeBay kocsijában, de valahogy nem szerettem. Lófasz tudja, miért, nem tetszett. És 

bele nem ültem volna semmi pénzért attól fogvást, hogy a felesége... de hisz tudja. Sz�zanyám, csak belegondolni 
is! 
- Hát igen – mondtam, de mintha nagyon messzir�l jönne a hangom. – Mondja csak, az hogy volt, mikor kilépett 
a Veteránszövetségb�l? Ugye, valahogy a kocsijával függött össze, nem azt tetszett mondani? 

Elnevette magát, hízelgett a dolog a hiúságának. – Mondja csak, magát tényleg érdeklik az ilyen szakállas his-
tóriák? 

– Tényleg. A barátomé lett az a kocsi, megmondtam, nem megmondtam? 
- Na, akkor elmesélem. Rohadtul furcsa egy történet, mindenesetre. Föl-fölemlegetik a fiúk, pláne mikor egy 

kis nyomás is van bennük. Nemcsak az én tenyerem forradásos. De hát hülye egy kísértethistória, ha úgy vesszük. 
- Hogy történt? 
- Hát csak úgy marháskodtunk. Tudja, Dennis, senki nem szerette azt a szarjankót. Kívülálló volt, magá-

nyos... 
Mint Arnie, gondoltam. 
– .. .mink meg éppen rendesen beszívtunk. Az összejövetelen ez 

a LeBay még a szokásosnál is nagyobb majmot csinált magából. Kiállhatatlan volt, na. Szóval ácsorgunk egypá-



 

 

ran a söntéspult nál, és látjuk ám, hogy LeBay készül�dik hazafelé. Vette a kabát ját, de közben is piszokul vesze-
kedett Poochie Andcrsonnal valami baseballtémán. Ez a LeBay mármost, valahányszor hazafelé indult, mindig 
ugyanúgy csinálta. Belevágta magát a Plymouthjába, hátratolatott, és aztán t�z! úgy kil�tt a parkolóból, mint a 
rakéta, csak úgy fröcskölt szanaszét az apró kavics. Na és akkor – Sonny Belierman ötlete volt, ha jól emlékszem -
, vagy négyen kihúztuk a belünket a hátsó ajtón, és miközben LeBay Poochie-val ordibált, iszkiri a parkolóhoz. 
Megkerültük a házat a hosszabbik fala mentén, mert tudtuk, hogy induláskor majd éppen oda fog tolatni. Valami 
hülye n�i nevet adott a kocsijának, mondtam, úgy volt vele, mintha a szeret�je volna. 

- Na, fiúk, figyelem és méla kuss, hogy meg ne lásson, vezényelt Sonny, meg ne moccanjatok, amíg jelt nem 
adok. Mert, tudja, Dennis, akkor már mind rettent�en tintorettók voltunk. 

- Elég az hozzá, hogy vagy tíz perc múltán jön ám kifele, de � is seggrészeg, és tapogat a zsebében a kulcsai 
után. Aszondja Sonny, figyelem, srácok, lekushadni! 

- LeBay beül, indít, hátratolat. Tökéletes volt, mert meg is állt, hogy rágyújtson. És amíg a cigarettával 
szöszmötölt, elmartuk a Fury hátsó lökhárítóját, és fölemeltük egy kicsit az egész hátulját, hogy ha majd LeBay 
el akar t�zni, beterítve kaviccsal a ház oldalát, ahogy szokta, akkor majd csak forog a kereke, és tapodtat se 
mozdul. Érti, Dennis? 

- Értem hát. – Csakugyan elég marha vicc, iskolabulik után mi is megcsináltuk néha, s�t egyszer Puffer edz� 
Dodge kocsijával is. 

- Na aztán persze mink lep�dtünk meg, nem ö. Égett végre a cigaretta, és akkor bekapcsolta a rádiót. Na, ez 
meg a másik, amivel a világból is ki tudott szekálni bennünket. A rádió. Hogyhát mindég ezt a kibaszott 
rockmuzsikát hallgatta, mint valami takony kölyök, pedig vén volt már, mint az országút. És akkor bekapcsolta 
a hajtást. Nem láttuk, mert lehúztuk a fejünket, hogy észre ne vegyen. Emlékszem, Sonny Bellerman még el is 
vihogta magát egy kicsit, és odasúgta, fönn van, emberek? én meg visszasúgtam, a pöcsöd, az van fönn, 
Bellerman. Végül egyedül � sérült meg komolyabban. A jegygy�r�je miatt. Pedig megesküszöm akármire, hogy 
az a két hátsó kerék igenis a leveg�ben volt! Jó néhány hüvelykkel a talaj fölé emeltük. 

– Miért, mi történt? – kérdeztem, jóllehet ahogy kerekedett a történet, kitalálhattam. 
– Hogy mi történt? Az, hogy elhúzott a szarházi, éppen úgy, mint máskor! Mintha a földön állt volna négy ke-

rékkel. Kavicsot fröcskölt, és a lökhárítót kitépte a kezünkb�l, a tenyerünk b�rével egyetemben. És leszakította 
Sonny Belierman középs� ujját. A gy�r�je beakadt a lökhárítóba, és úgy letépte az ujját, mint a rongyot. És hal-
lottuk, hogy LeBay jót röhög távolodóban, mint ha csak tudta volna kezdett�l fogva, hogy ott vagyunk. És tudhat 
ta is, mert mikor kiordítozták magukat Poochie-val, lehet, hogy bement még a mosdóba, és lehet hogy kinézett 
hugyozás közben az ablakon, és akkor éppenséggel megláthatott bennünket. 

- Na de ezzel aztán be is fellegzett neki a Veteránszövetségben. írtunk egy levelet, hogy lesz szíves kilépni, kí-
vül tágasabb. És lám, milyen kerek is a világ: LeBay halála után nem más, hanem éppen Sonny Belierman állt föl 
a gy�lésen, hogy aszondja, bármi történt is, úgy dukál, hogy megadjuk neki a végtisztességet. Már az biztos, 
mondta Sonny, hogy rohadt egy csibész volt világéletében, de velünk együtt harcolta végig a háborút. És akkor 
volna képünk nem elbúcsúztatni? Na és így esett, hogy mink temettük el. Nem is tudom, de ez a Sonny 
Belierman, azt hiszem, sokkal inkább keresztény, mint én. 
- Szerintem mégiscsak talajt fogtak a hátsó kerekek – mondtam, és azokra a srácokra gondoltam, akik november-
ben megrongálták Christine-t. �k jócskán többet veszítettek, nemcsak egy kis b�rt az ujjaikról. 
 

- Fogtak ám nyavalyát! Az els� kerekek terítettek be bennünket kaviccsal. Máig se értem, hogy tudta 
megcsinálni ezt a trükköt. Kísérteties, mit mondjak. Gerry Barlow, � is ott volt, egyre azt hajtogatja, hogy LeBay 
valami módon összkerékhajtást épített abba a Furyba, de nem hiszem, hogy létezne alkatrész egy ilyen 
átalakításhoz. Mit gondol, Dennis? 

− Szerintem is képtelenség. 
- Hát ez az – mondta McCandless. – Mondom én, hogy képtelenség. Tejóég, hát nem végigpofáztam a kávé-

szünetem? Megyek, mert nem hagynak, pedig kéne még egy fél pohár. Szóval megküldöm én azt a címet, ha meg-
van. És meg kell lennie. 

− Köszönöm szépen, Mr. McCandless. 
- Szívesen, Dennis fiam. Aztán vigyázzon magára. 
− Csakis. Használni, de nem elhasználni, igaz? 
Elnevette magát. – Éppen így mondtuk az Ötödik harciezrednél. – És azzal bontotta a vonalat. 
Lassan letettem a kagylót, és a kocsin t�n�dtem, amely akkor is mozgásképes, ha fölemelik a meghajtott kere-

két. Kísérteties, mit mondjak. Valóban az, és McCandless tenyerén a hegek bizonyítékkal szolgálnak. Eszembe 
jutott, amit George LeBay mesélt. Neki is van egy sebhelye, az is Roland D. LeBay ajándéka. És ahogy öregszik, 
az � sebhelye úgy növekszik. 

45) SZILVESZTER NAPJÁN 



 

 

Ezt a merész, ifjú sztárt kocsijában 
érte a halál, Senki se tudja, mért -Gumicsikorgás, lángok, s nincs többé 
ez az ifjú sztár, Ó, hogyhogy csak ennyit élt? Elment a fiú, de híre 
él tovább, Mert ok nélkül halt meg... 

BOBBY TROUP 

Szilveszter napján fölhívtam Arnie-t. Jó pár napig fontolgattam, fölhívjam-e, mert nem nagyon akaródzott, de 
hát meg kellett tennem. Egyre inkább úgy láttam, nem leszek képes semmiben sem dönteni, amíg nem látom 
színr�l színre. És amíg nem látom újra Christine-t. Reggelinél, amúgy mellékesen, szóba hoztam a kocsit, és 
apám azt mondta, bizonyos, hogy a Darnell-garázsban lefoglalt kocsikat azóta mind lefotózták, és visszaszolgál-
tatták a tulajdonosoknak. 

Regina Cunningham jelentkezett a hívásra, rémesen hivatalos és merev stílusban: – Tessék, Cunningham rezi-
dencia. 
 

- Helló, Regina. Dennis vagyok. 
- Nécsak, Dennis! – kiáltotta érezhet�en kellemes meglepetéssel. Egy percre ismét a régi Reginát hallhattam, 

azt, akit�l mogyoróvajas szendvicset kaptunk, darált szalonnával dúsítva (és persze hántolatlan rozslisztb�l sü-
tött kenyérre kenve). – Hát hogy vagy? Hallottuk hírét, hogy kitettek végre a kórházból. 
- Jól vagyok, köszönöm. Hát ti? 

Kurta csönd, majd: – Hát hiszen tudod, mi van nálunk mostanában. 
− Gondok. Igen. 

- Csupa olyan gond, amit eddig hírb�l sem ismertünk. Mintha észrevétlen fölgyülemlettek volna egy sarokban, 
ránk várva. 

Megköszörültem a torkom, és hallgattam. 
- Arnie-val akarsz beszélni? 
- Ha kéznél van. 
Újabb csönd. – Emlékszem – mondta akkor Regina -, a régi szép id�kben meg nem állt egy percre sem szil-

veszter délutánján, búcsúztatta az óévet, jött-ment. Ezért hívtad, Dennis? – Szinte félénken kérdezte, nem azon a 
régi durr-bele, rámen�s módján. 

− Hát, igen... Gyermeteg id�töltés, tudom, de... 
- Nem, nem, szó sincs róla! – vágott közbe türelmetlenül. – Ha Arnie-nak valaha is szüksége volt rád, egy iga-

zi barátra, hát most aztán csakugyan. Arnie... fönt van a szobájában... alszik. Rengeteget alszik újabban. És... 
és... és nem... 

 

− Igen? 
- Nem adta be az egyetemi jelentkezését! – tört ki Regina, de mindjárt le is halkította a hangját, mint aki fél, 

hogy meghallják. – Sehová nem jelentkezett! Mr. Vickers, az osztályf�nöke elmondta, hogy több mint hétszáz 
pontot hozott magával a suliból, és így fölvették volna szinte bármelyik egyetemre... legalábbis azel�tt, hogy... 
hogy belekeveredett volna ebbe a... bajba... Elcsuklott a hangja, de csakhamar összeszedte magát: – Beszélj a fe-
jével, Dennis. Ha vele tölthetnéd az estét... meginnátok pár sört, és... és beszélgetnétek... 

Elhallgatott, de éreztem, hogy még nincs vége. Valamit szeretne még mondani, csak nem bírja. 
– Regina – mondtam. A régi Reginát, a zsarnokot, aki a maga szája íze szerint alakította a férje és a fia életét, 

nem szerettem, de ezt a megszeppent, síró-szipogó n�t még kevésbé. – Ugyan már. Nem szabad. Föl a fejjel. 
- Merthogy én nem merek beszélni vele – szakadt ki bel�le végre. – Michael szintúgy nem mer. Robban az a 

gyerek azonnal, ha úgy érzi, hogy befolyásolni akarjuk. Eleinte csak az autó volt ilyen téma, most már az egyetem 
is. Beszélj vele, Dennis, kérlek, beszélj a fejével! – Kurta csönd, és aztán, szinte csak úgy odavet�leg, kimondta a 
lényeget: – Félek, elveszítjük. 

− Nem, Regina, dehogy... 
- Na, szólok neki! – vágott a szavamba, és hallottam a kagyló koppanását. Vállgödrömbe szorítottam a magam 

kagylóját, és idegesen kocogtattam öklömmel a gipszet, amely bal combomon még most is ott éktelenkedett. Er�s 
késztetést éreztem, hogy lecsapjam a telefont, és hagyjam a fenébe az egészet. 

De akkor már bele is szólt a fülembe egy csüggedt hang: – Halló. – Teljes bizonyosság erejével hasított belém 
a gondolat: ez nem Arnie. 

- Hé, Arnie? 
- Úgy filhallásra mintha Dennis Guilder volna, a száj, mely embermód jár és kel – mondta a hang, és ez már 

arnie-s volt. Ugyanakkor valahogy mégsem. Nem mondhatnám, hogy mélyebb lett a hangja; nem lett mélyebb, 
csak jócskán nyersebb, mintha túl sokat ordítozott volna. Elég kísérteties volt; az az érzésem támadt, hogy valaki 
mással beszélek, aki rettent� ügyesen utánozza Arnie-t. 

- Válogassa meg a szavait, fiatalember – mondtam. Mosolyogtam, de a kezem jégcsaphideg volt. 
- Tudod, barátocskám, mily rokon vonásokat mutat a seggem az orcáddal? 
- A hasonlóság nekem is fölt�nt, de mintha fordítva – vágtam vissza, ahogy illik, és akkor csönd lett: átestünk, 

ugye, a szokásos formaságokon. – Mi dolgod az este, apafej? – kérdeztem. 
− Semmi. Se randi, se egyéb. Hát neked? 



 

 

- Ó, nekem rengeteg. Elmegyek Roseanne-ért, és viszem a Stúdió 2000-be. Jöhetnél velünk, hogy legyen va-
laki, aki vigyáz a mankómra, amíg táncolunk. 

Nevetett egy sort. 
- Azt gondoltam, átsántikálnék -jelentettem ki. – Megvárjuk együtt az újévet, mint régen. Na, mit szólsz? 
- Nem hülyeség – mondta Arnie. Mintha csakugyan örült volna, de még mindig nem volt egészen önmaga. – 

Megnézzük azt a lüke Guy Lombardot meg a többi kretént, jó? Elmarhulgátunk. 
Gondolkodtam egy keveset, nem tudván, mit is mondjak. Végül ezt mondtam: – Hát, inkább talán Dick 

Clarket. Guy Lombardo meghalt, Arnie. 
- Na, neee – hallatszott Arnie zavart, kétked� hangja. – Ja, tényleg, persze hogy meghalt. De Dick Clark él és 

virul, igaz? 
- Igaz. 
- Tízpontos beatzene, csörögni is lehet rá – mondta, de egyáltalán nem a saját hangján. Hirtelen és akaratlanul 

beugrott egy iszonyú gondolattársítás 
(legjobb illat a világon... kivéve talán apunciillatot) és markom kis híján összeroppantotta a telefont. Majdnem 

föl is ordítottam. Rájöttem, nem Arnie-val beszélek. Hanem Roland LeBayvel. Egy halottal. 
– Dick aztán ilyen, csakugyan – hallottam a hangomat, akárha a távolból. 
− Hogy jössz át, Dennis? Tudsz már vezetni? 

- Még nem. Gondoltam, megkérem apámat, fuvarozzon át. -Vártam néhány másodpercet, aztán belevágtam: – 
És azt gondoltam, tulajdonképpen te vihetnél aztán haza. Ha még megvan a kocsid. Na? 

– Pompás! – kiáltotta �szinte örömmel. – Marhára jó, Dennis! 
Majd röhögünk jókat. Mint rég. 
– Mint rég – visszhangoztam. És aztán, ördög tudja, valahogy kicsúszott a számon: – a seregben. A gépjárm�-

telephelyen. 
-– Úgy, úgy! – kapott a szón boldogan Arnie. – Éppenséggel úgy! Na, akkor viszlát, Dennis. 
– Szia – mondtam gépiesen; letettem a kagylót, s aztán csak bámultam a készülékre, és egész testemben össze-

borzongtam. Én még az életben úgy be nem voltam gazolva, mint akkor. Az id� azonban múlik, a tudat megépíti a 
maga kis védelmi rendszeréi. Nézetem szerint éppen azért van olyan kevés bizonyíték a lelki jelenségekre, mert a 
lélek azon nyomban átdolgozza benyomásait. Egy kis jámbor csalás még mindig jobb, mint az �rültekháza. Ké-
s�bb magam sem akartam elhinni, amit hallottam; próbáltam elhitetni magammal, hogy Arnie félrehallotta a meg-
jegyzésemet, de ott és akkor, néhány perccel az után, hogy letettem a telefont, bizonyos voltam benne: LeBay bújt 
belé a barátomba. Él-e vagy halott, a fene se tudja, de valahogy belefurakodott Arnie-ba. És átvette a 
parancsnokságot. 

Hideg és kristálytiszta volt az év utolsó napja. Apám negyed nyolckor tett ki Cunninghaméknál, oda is támoga-
tott a hátsó bejárathoz – a mankó nem ideális segédeszköz hóban-jégen. 

Cunninghamék családi kombiját nem láttam, de Christine ott állt a feljárón; makulátlan piros-fehér fényezését 
dér lepte. A héten eresztették haza, együtt a többi lefoglalt kocsival. Elég volt csak ránéznem, hogy elfogjon a 
tompa fejfájáshoz hasonló viszolyogó irtózat. Nem akarok én ezzel a kocsival hazamenni, sem ma, sem máskor. 
Jó nekem a kis ordenáré, sorozatgyártású Dusterom a vinilhuzatú üléseivel, meg azzal a hülye lökhárítójával, ami-
re ráragasztottam: MAFFIA VEZÉRKARI KOCSI. 

Fölkapcsolták a hátsó bejárat lámpáját, és láttuk az ajtóhoz igyekv� Arnie sziluettjét. De már a körvonalai sem 
voltak Arnie-szer�ek. Csapottabb lett a válla, a mozgása öreges. Képzel�döm csak, gondoltam, a gyanakvásom 
láttatja ilyennek, tele a fejem minden hülyeséggel... tudom, tudom. 

Ajtót nyitott; flanelingben és farmerban volt. – Dennis! Apafej! 
− Szia, Arnie. 
− Tiszteletem, Mr. Guilder. 

- Szervusz, Arnie – mondta apám, keszty�s kezét üdvözlésre emelve. – Hogy megy sorod? 
- Hát, ment már jobban is. De hamarosan minden megváltozik. Új év, új élet, nagytakarítás, lapátra tesszük a 

régi szart. behozzuk az újat. Így megy ez, nem igaz? 
- De. Biztosan – felelt enyhén megütközve apám. – Mondd csak, Dennis, ne jöjjek érted valamikor éjjel? 

Meggondoltad? 
Nagyon is azt szerettem volna, de láttam, hogy Arnie figyel: a szája mosolyog, de a szeme rideg és éber. – 

Meg persze majd hazavisz Arnie ezen a csotrogányon, ha ugyan be tudja indítani. 
- Hohó, vigyázz, apafej, mit mondasz a kocsimról. Marhára érzékeny. 
− Csakugyan? 
− De mennyire – mosolygott Arnie. 
A Plymouth felé fordultam, és odakiáltottam: – Ezer bocs, Christine! 
– Látod, ez már más. 



 

 

Egy percig csak álltunk mind a hárman, apám és én a konyhai lépcs� alján, Arnie fölöttünk, az ajtóban, és 
nem tudtuk, mit is lehetne még mondani. Én szorongtam egy kicsit – valakinek muszáj megszólalni, különben 
összeomlik ez a komédia, amiben azt játsszuk, hogy minden a régi. 
- Nos, akkor hát próbáljatok józanok maradni, fiúk – törte meg a csöndet apám. – Ha két-három sörnél többet 
találnátok beszopni, hívjál föl, Arnie. 

− Ne tessék aggódni. 
 

- Nem lesz semmi baj – vigyorogtam amolyan fals, m�anyagíz�en. – Eredj haza, apa, és szundíts egy keveset. 
Rádfér a szilveszteri muri el�tt. 
- Hohó, vigyázz, apafej, mit mondasz apádra. Marhára érzékeny. 

Visszament a kocsijához. Álltam és néztem, hónom alatt a két mankóval. Figyeltem, hogyan megy át Christine 
mögött. Mikor kitolatott a feljáróról, és elhúzott az utcán, valamelyest megkönynyebbültem. 

Az ajtóban gondosan leveregettem mankómról a havat. Cunninghamék konyhája csempepadlós. Néhány meleg 
helyzet megtanított rá, hogy sima felületen a nedves vég� mankó korcsolyává tud változni. 

– Lám, milyen profimód közlekedsz ezekkel a -piszkafákkal jegyezte meg Arnie. Ingzsebéb�l el�vett egy 
csomag Tiparillót. szájába dugta egynek a fehér m�anyag szopókáját, és félrehajtott fejjel rágyújtott. A gyufa 
lángja egy pillanatra sárga festékcsíkokat kent az arcára. 

- Boldogan lemondanék err�l a tudásomról. Hát te meg mióta szivarozol? 
- Darnellé volt – mondta Arnie. – Anyám el�tt nem szívom. Hülyét kap a szagától. 
Nem úgy állt a szájában, mint egy kísérletez� fiatal srácnak, hanem mint egy régi megrögzött dohányosnak. 

- Gondoltam, készíthetnénk egy kis pattogatott kukoricát -jegyezte meg. – Benne vagy? 
− Persze. Söröd van? 

- Naná. Egy hatos csomag a h�t�ben, és még kett� lenn a pincében. 
- Pompás. – Óvatosan, kinyújtott bal lábbal a konyhaasztalhoz telepedtem. – A szüleid? 
- Szilveszteri bulin Fassenbachéknál. Mikor veszik le a gipszed? 
Egy kis szerencsével január végén. – Meglengettem mankóimat, és drámai hangon kinyilatkoztattam: – Pici 

Tim újra jár! Isten áldása mindnyájunkon! 
Arnie, úton a t�zhely felé egy öblös serpeny�vel, a pattogatni való kukoricával meg egy üveg Wesson olajjal, 

elröhögte magát, és megcsóválta a fejét. – Hiába, apafej, te csak a régi maradtál. Nem sok f�részport ráztak ki a 
fejedb�l a doktorok, te szarrágó. 

- Jut eszembe, Arnie, azzal nem lehet vádolni, hogy sokat zaklattál volna látogatásaiddal a kórházban. 
- Hát a Hálaadás-napi vacsora, az neked kutyagumi? Mi kellett volna még, a vel�m és a vérem? 
Vállat vontam. 
Sóhajtott. – Tudod, Dennis, úgy lehet, te voltál az én jó szellemem. 

- Na, hagyjuk a rizsát. 
- De frankón. Azóta vagyok ilyen szerencsétlen, hogy összetördelted a csontodat. Csak f�lök a saját levemben. 

Már egész porhanyós lettem. – Szívb�l elnevette magát. Egy fiatal srác, ha bajban van, nem így nevet: férfineve-
tés volt ez, érett férfié, aki jól érzi magát a b�rében. T�zre tette a serpeny�t, olajat töltött az aljára. Haját a meg-
szokottnál rövidebbre nyíratta, a fazonja sem volt ismer�s. Egy kurta fejmozdulattal hátravetette a homlokába 
hulló tincset. Beleszórta a serpeny�be a kukoricát. A h�t�b�l el�kapta a hatos sört, odalökte elém, kivett kett�t, 
fölnyitotta, az egyiket nekem adta, a másikat tósztra emelte. Én is fölemeltem a magamét. 

– Tószt! – jelentette ki. – Pusztuljon 1979-ben a világ valamennyi szarrágója! 
Lassan leeresztettem a sörömet. – Én erre, pajtás, nem iszom. 
Láttam, méreg szikrája lobban a szürke szempárban; felcsillan, mint az er�ltetett der�, aztán kihunyt. – Hát 

akkor mondd meg, mire vagy hajlandó inni, pajtás. 
– Igyunk az egyetemre – mondtam csöndesen. 
Komor tekintetet vetett rám, iménti jókedve egy csapásra odalett. – Gondolhattam volna, hogy anyám telebe-

széli a fejed. Az aztán nem válogatja meg az eszközeit. Hiszen ismered, Dennis. Az öreg ördög seggét is kinyalná, 
csak hogy érvényesüljön az akarata. 

Megint csak le kellett tennem a sörösdobozt, illetetlenül. – Hát az én seggem nem nyalta ki. Csak elmondta, 
hogy aggódik, amiért nem adtad be az egyetemi jelentkezésedet. 

- A magam sorsa. Magam döntök. Világos? – Ajka csökönyösen lefelé görbült, s ritka randa lett t�le az arca. – 
Azt teszem, amit akarok. 

− Aha, és egyetemre nem akarsz menni? 
 

− De. Akarok. Majd jelentkezem is, ha eljön az ideje. Megmondhatod anyámnak, ha kérdi. Majd. Idén még 
nem. Az tuti. Ha azt képzeli, hogy elmegyek neki a Pittre vagy a Horlicksra, vagy a Rutgersre, fejembe nyomom a 
gólyák egyensapkáját, és rekedtre ordibálom magam az egyetemi csapat hazai meccsein, hát meg van húzatva. 
Azok után, hogy egész évben szarban lépkedtem, szó sem lehet róla. 

− Akkor hát mit fogsz tenni? 
- Hogy mit? Megpattanok. Beülök Christine-be, és hajrá, el ebb�l a búvalbélelt, szürke városból! 



 

 

Kocsicsonkázok, amerre kedvem tartja. Érthet�? – Hangja közben magasabb és élesebb lett, s engem újra elfogott 
az iszonyat. Nem tudtam úrrá lenni ezen a szégyenletes rettegésen; csak abban reménykedtem, hogy nem látszik 
meg rajtam. Mert Arnie immár nem csupán LeBay hangját vette át, hanem az arcát is: ott úszkált LeBay arca 
Arnie vonásai alatt, mint valami formaiinban tartósított lény. – Hogy mi tenger szaron gázoltam én keresztül! Ez a 
nyomorult Junkins is örökké a sarkamban szaglászik, no de csak annyit mondhatok, hogy roppant könnyen meg-
járhatja � is... 

− Junkins? Az meg ki? 
- Senki, nem érdekes. – Arnie háta mögött sisteregni kezdett a serpeny�. Egy szem kukorica, ping! fölpattant 

és megkondította a fed�t. – Szóval ki kell mosdanom ebb�l a sok szarból, Dennis. Hanem azt mondd meg, hogy 
most már akkor nem is koccintunk? Nekem ugyan mindegy. 

– Dehogynem, koccintsunk. Igyunk, mondjuk, egymásra. Na? 
Elmosolyodott; mellemben enyhült valamelyest a szorongó 
érzés. – Na, ez már valami. Ez már igen. Akkor hát egymásra, Dennis. Így kell ennek lennie, nem igaz? 

– De. Így kell lennie – mondtam kissé rekedten. 
Összekoccantottuk a két sörösdobozt, és ittunk. 
Arnie a t�zhelyhez lépett, és rázogatni kezdte a serpeny�t, amelyben már javában pattogtak a kukoricaszemek. 

Néhány korty sört leeresztettem a torkomon. Akkor még újdonság volt számomra a sör, és igyekeztem nem be-
rúgni t�le, mivel az ízét is szerettem, és a barátaimtól – akik között Lenny Barongg volt a f� – azt hallottam, hogy 
ha az ember amúgy istenigazában beseggel a sört�l, akkor hetekig rá sem bír nézni. Sajna, azóta megtapasztaltam, 
hogy ez sem teljesen igaz. 

Arnie azonban úgy vedelt, mint aki azt hiszi, január l-jén bevezetik a szesztilalmat; még el sem készült a ku-
korica, már végzett az els� dobozzal. Összelapította az üres dobozt, rám hunyorított, és így szólt: 

- Nézd, hogy vágjuk a kis csavargó seggibe. – Nem értvén, mire céloz, semmire sem kötelez� mosollyal néz-
tem, hogyan hajítja a szemétláda felé. A doboz falhoz csapódott, s onnan esett a ládába. 

− Két pontot ér� kosár – jegyeztem meg. 
- Az. Volnál szíves idébb lökni egy másikat? 
Voltam szíves. Arra gondoltam, annyi baj legyen: a szüleim otthon szilvesztereznek, úgyhogy fölhívhatom 

�ket, ha Arnie ki találná ütni magát. Ráadásul részegen bizonyára közlékenyebb lesz, mint józan f�vel – arról 
nem beszélve, hogy nem sok kedvem van beülni Christine-be. 

De a sör mintha nem hatott volna rá. A kész pattogatott kukoricát kitöltötte egy öblös m�anyag tálba, meglo-
csolta olvasztott margarinnal, megsózta, és így szólt: – Üljünk át a nappaliba. Bekapcsolhatjuk a tévét is, jó? 

Pompás – mondtam. Fogtam és hónom alá kaptam a mankóimat (a hónom alatt, úgy éreztem, már tyúksze-
mek n�nek), és nyúltam az asztalon a három bontatlan sörért. 

Hagyd, majd visszajövök értük – szólt Arnie. – Ne er�ltesd, mert még elhasalsz, és megint összetöröd magad. 
– Rám mosolygott, és egy percig most Arnie Cunningham volt, és senki-semmi egyéb... és a látványba, mi taga-
dás, belesajdult egy csöppet a szívem. 

Valami hülye szilveszteri m�sor ment. Donny és Marie Osmond énekelt, barátságos ám mégis cápai mosollyal 
mutogatva hatalmas fehér fogaikat. Hagytuk a tévét, hadd szóljon. Beszélgetni kezdtünk. Meséltem Arnie-nak a 
fizikoterápiámról, a gyógysúlyzóimról, és a második doboz sör után azt is megvallottam, hogy félek, soha többé 
nem leszek képes bot nélkül járni. Hogy az egyetemen nem fogok focizni, az nem izgatott, de ez annál inkább. 
Arnie együttérz�en bólogatva hallgatott végig. 

Legjobb lesz, ha itt most megállunk, és elmondom önöknek, hogy soha életemben ilyen sajátos estém még nem 
volt. Rosszabb és nehezebb id�k vártak rám cs�stül, de ennyire furcsa, ennyire... szétes� élményben nem volt ré-
szem. Olyan volt, mint mikor a moziban egy kicsikét életlen a kép. Néha egészen önmaga volt a barátom, néha 
meg marhára nem az. Soha nem látott szokásokat szedett föl idegesen forgatta a kocsikulcsot a b�rleffenty�jénél 
fogva, ropogtatta az ujjait, s�t olykor a hüvelykujját is harapdálta. Aztán az a rejtélyes kiszólása, hogy „jól bevág-
tuk a kis csavargó seggibe", mikor elhajította az üres sörösdobozt. És noha öt sört nyakalt már be, mire én a máso-
dikkal végeztem, csöppet sem látszott részegnek. Ugyanakkor elt�ntek a régi, arnie-s szokásai; beszéd közben nem 
húzgálta a fülcimpáját, nem nyújtotta ki, bokában keresztbe téve, azokat a hosszú lábait, s mikor tetszett neki va-
lami, teli szájjal nevetett, s nem összepréselt ajkai között sziszegve, mint régen. Illetve, így szabadon is csak egy-
szer-kétszer nevette el magát, egyébként csak élesen kuncogott, éppen úgy, ahogy LeBay hajdan. 

Tizenegykor véget ért az ünnepi m�sor, s Arnie addig csavargatta a gombot, míg rá nem lelt valami báli köz-
vetítésre egy New York-i szállodából; id�r�l id�re átkapcsoltak a Times Square-re, ahol már jókora tömeg ver�-
dött össze. Nem volt olyan jó, mint a Guy Lombardo, de ez se volt rossz. 

− Frankón nem mész egyetemre? – kérdeztem. 
- Hát idén nem. Érettségi után Christine meg én megyünk egyenest Kaliforniába. A Csendes-óceán arany 
partvidékére. 

− A szüleid tudják? 
Meglepetten nézett rám. – Még csak az kéne! Te se szólj nekik, hallod-e! Be is tenné a kiskaput, ha megtud-

nák. 



 

 

– És mihez kezdesz odaát? 
Vállat vont. – Beállok autószerel�nek. Valahogy majd csak elboldogulok. – És akkor olyat mondott, hogy kis 

híján leszédültem a székr�l: – Rádumálom Leigh-t, hogy tartson velem. 
Cigányútra szaladt a söröm, kiköhögtem java részét a nadrágomra. Arnie kétszer jó keményen hátba vágott. – 

Hé, apafej! 
– Semmi baj – nyögtem ki. – Mellészaladt. Te, Arnie... ha azt hiszed, magaddal tudod csalni, álomvilágban 

élsz, öregem. Az a lány egyetemre jelentkezett. Nem is egyre. És komolyan gondolja. 
Azonnal összesz�kült a szeme, és az a kényelmetlen érzésem támadt, hogy sörg�zös fejemmel többet árultam 

el a kelleténél. 
– Te meg hogyhogy ilyeneket tudsz a csajomról? 
Képzelhetik. Mintha hirtelen egy aláaknázott rét kell�s közepére állítottak volna. – Hiszen másról se beszél, 

Arnie. El se lehel hallgattatni, ha egyszer rákezdi. 
− Te, apafej, csak nem hajtottál rá a n�mre, mi? – Szúrós, gyanakvó tekintettel méregetett. – Volna pofád? 
− Ne marhulj! – hazudtam eltökélten. – Csak nem képzeled? 
- Akkor hogy lehet, hogy ilyen sokat tudsz róla? 

 

- Jaj, hát belebotlunk egymásba itt-ott. Rólad is beszélgettünk. 
− Micsoda? Leigh beszél rólam? 

- Mondott egy keveset, igen – vetettem oda közömbösen. – Azt mesélte, összekaptatok Christine-en. 
Ez hatott. Arnie megnyugodott. – Á, semmiség volt. Egy kis nézeteltérés. Majd megbékél. És ha éppenség-

gel iskolába akar járni, Kaliforniában nagyon is jó iskolák vannak. Összeházasodunk, Denny. Gyerekeink lesz-
nek, meg minden szar. 

Nagy elszánással vágtam tovább a pléhpofát. – � is tudja? Elnevette magát. – Dehogyis. Még nem. De meg-
tudja, ne félj. Idejében megtudja. Szeretem, és senki-semmi közénk nem állhat. – Elhalt a nevetése. – Christine-r�l 
mit mondott? 

Nesze. Újabb akna. 
– Azt mondta, nem szereti. Tudod, szerintem... szerintem féltékeny arra a kocsira. 
Ez is szerencsés megjegyzés volt: Arnie arca elsimult. – Hát, igen. Féltékeny, persze. De majd megjön az 

esze. Az igaz szerelemnek, mint mondják, rögös az útja, de hamarosan egyenesbe kerülünk. Ha látod valahol, 
megmondhatod neki, hogy nemsokára fölhívom. Vagy majd beszélünk az iskolában, ha vége a karácsonyi 
szünetnek. 

Magamban azt fontolgattam, megmondjam-e, hogy Leigh ebben a pillanatban is éppen Kaliforniában van. In-
kább hallgatok, gondoltam. Vajon mit szólna ez az új, ez a féltékeny Arnie, ha tudná, hogy csókolóztam azzal a 
lánnyal, akit feleségül akar venni – megöleltem, igen -, és érzem, hogy egyre szerelmesebb 

vagyok belé. 
– Figyelj csak, apafej! – mutatott Arnie a tévére.Újra a Times Square látszott. A tömeg, akár egy irdatlan orga-

nizmus, egyre n�tt. Fél tizenkett�. Utolsókat rúgta az óév. 
– Nézd a sok hájfej� szarrágót! – Fölvihogott azon az új, éles, izgatott hangján, és lement, hogy hozzon egy 

friss hatlövet� sört. Én meg csak ültem a székemben, és Welch és Repperton, Trelawney, Stanton, Vandenberg és 
Darnell járt az eszemben. Aztán meg azon elmélkedtem, hogyan képzelheti Arnie – illetve az a kreatúra, amivé 
Arnie lett -, hogy csak afféle ártalmatlan, szerelmes civódása volt Leigh-vel; hogy képzeli, hogy érettségi után 
összeházasodnak, mint azokban az ötvenes évekbeli gennyes balladákban. 

És, megvallom, derekasan rettegtem. Te úristen, de hogy rettegtem! 

Beköszöntött az új év. 
Arnie elsütött egypár szilveszteri petárdát, azt a fajtát, amelyik nagyot pukkanva konfet t i t  szór szét. I t t unk  az 

1979-es évre, aztán elbeszélgettünk mindenféle semleges témáról, a Philly gyászos szereplésér�l a bajnokság finálé-
jában, a Steclcrs kupasikereir�l. 

A pattogatott kukoricából már csak a besült szemek maradtak a tál alján, amikor bátorságomat marokra fogva 
megkérdeztem, amit eddig gondosan kerültem: – Te, Arnie, mit gondolsz, mi történt Darnell-lel? 

Fürkész tekintettel mért végig, aztán visszasandított a képerny�re, amelyen újévi konfettivel teleszórt párok 
táncoltak. Ivott néhány kortyot. – Akikkel üzletelt, azok hallgattatták el, nehogy pofázni kezdjen. Szerintem ez 
történt. 

− Akikkel üzletelt? 
- Mindig azt mondta, hogy elég pocsék a Déli Banda is, de a kolumbiaiak még sokkal rosszabbak. 

- Kik azok a... 
- Kolumbiaiak? – nevette el magát cinikusan. – Hát a kokain-cowboyok. Will szerint meg is ölik az embert, ha 

valahogy rosszul talál ránézni a n�jükre. Vagy ha éppenséggel jól. Egyszóval, lehet, hogy �k tették. Nem csodál-
koznék. 

− És te kokaint csempésztél Darnellnek? 



 

 

Vállat vont. – Szállítottam én mindenfélét. Kokót csak egyszer vagy kétszer. Mikor megcsíptek, hálistennek 
csak az az adóbélyeg nélküli cigaretta volt nálam. Nem volt ott kecmec, simán lebuktam. De, tudod, ha újra abba a 
helyzetbe kerülnék, valószín�, hogy megint csak vállalnám az egészet. Will mocskos egy állat volt, percig sem 
vitás, de megvoltak azért a jó oldalai. – Fura, fátyolos lett Arnie tekintete. – De meg ám. Csak hát túl sokat tudott. 
Azért kellett meghalnia. Sokat tudott... és el�bb-utóbb mondott is volna valamit. Biztosan a kolumbiaiak nyírták 
ki. Nem ismernek azok se istent, se embert. 

– Nem tudlak követni. De hát nincs is sok közöm hozzá. 
Rám nézett, elvigyorodott. – A jard a dominóelvet szerettevolna érvényesíteni. Lefogták ezt a Henry Buck ne-

v� alakot. Neki kellett volna ellenem vallania. Nekem Will ellen. És Willnek aztán el� kellett volna jönnie a nagy 
pufkával, és beköpni azokat, akikt�l odalent délen a narkót, a t�zijátékot, a cigarettát vásárolta. Jun... szóval a 
rend�rség igazából ezekre az emberekre volt kíváncsi. Els�sorban a kolumbiaiakra. 

– És azt képzeled, hogy azok ölték meg? 
Kifejezéstelenül nézett rám. – Azok, igen. Vagy a déliek. Ki más? 

Szótlanul csóválgattam a fejem. 
- Tudod mit – mondta akkor -, igyunk meg egy búcsúsört, aztán hazaviszlek. Jó kis buli volt, Dennis, igazán 

élveztem. -Igaznak hangzott, csakhogy Arnie olyan frázist, mint hogy jó kis buli, soha nem vett volna a szájára. 
Ez már nem a régi Arnie, gondoltam. 

- Én is élveztem, apafej. 
Nem kívántam több sört, mégis elvettem egyet. Halogatni akartam a pillanatot, amikor be kell ülni Christine-

be. Délután még nagyon is ésszer� vállalkozásnak t�nt, fölmérni annak a kocsinak az atmoszféráját, ha ugyan van 
neki, de most már, kés� éjjel, �rültségnek találtam. Úgy éreztem, hogy titkomat – bimbózó érzéseimet Leigh iránt 
és viszont -, mint valami nagy, törékeny tojást hordozom a fejemben. 

Mondd csak, Christine, tudsz-e olvasni a gondolatokban? 
Ideges, �rült nevethetnékem támadt; gyorsan leöblítettem egy pofa sörrel. 
- Figyelj – mondtam -, fölhívhatom apámat, hogy jöjjön el értem. Tuti, hogy még fönn van, 
- Hagyd el, nem gond. Tökjózan vagyok, ne hidd, hogy berúgtam. 
− Csak épp azt gondoltam, hogy... 
− Fogadok, alig várod, hogy újra magad vezethess, mi? 
− Hát persze. 
- Hiába, ha az ember a saját kocsija volánjánál ülhet, annál nincs is jobb – mondta Arnie, és akkor a bal sze-

mét összecsippentette, mint egy vén kéjenc: – Talán csak a punci. 

Elérkezett az id�. Arnie kikapcsolta a tévét, én meg átmankóztam a konyhán, belebújtam öreg síanorákomba, 
reménykedve, hogy Michael és Regina befut a vendégségb�l, s valamicskével tovább húzódik a dönt� pillanat, 
s�t, ha Michael mondjuk megérzi, hogy Arnie-nak sörszagú a lehelete, akkor ö fog hazaszállítani. Nagyon is élén-
ken élt bennem annak a délutánnak az emléke, mikor Arnie odabent koccintott a vén szarházi LeBayjel, és én be-
csusszantam Christine vezet�ülésére. 

Arnie még két sört húzott el� a h�t�b�l. – Jó lesz útitüt�nek jelentette ki. Elt�n�dtem, szóvá tegyem-e, hogy 
ha megszondáztatják, röpül egyenest a börtönbe, hiszen csak óvadék ellenében tartózkodik szabadlábon. Jobb. ha 
kussolok, döntöttem el, és kimentünk a szabadba. 

1979 els� hajnala tiszta volt és mocskosul hideg – orromban másodpercek alatt megfagyott a nedvesség. A ko-
csifelhajtót szegélyez� hófalakon milliárdnyi gyémántkristály szikrázott. És ott állt Christine, dérlepett fekete ab-
lakokkal. Néztem. A Déli Banda, mondta Arnie. A Déli Banda vagy a kolumbiaiak. Elég kalandosan hangzik, de 
nincs kizárva s�t, lehetséges. Oké, de a Banda, az lelövi áldozatait, kidobja az ablakon, vagy megfojtja. Al Ca-
pone állítólag ólombetétes baseballüt�vel készített ki egyszer egy szegény ördögöt. Na de olyat ki hallott már, 
hogy átvágni a hóborította el�kerten, kidönteni a ház falát, és az áldozatot a saját nappalijában gázolni halálra? 

Talán a kolumbiaiak. Arnie megmondta, hogy azok �rültek. Na de ennyire? Ki hiszi ezt el? 
Christine csillogott-villogott a ház meg a csillagos ég fényeiben. És ha � tette? És ha rájött, hogy Leigh-ben és 

énbennem milyen gyanú ébredt? S ami még rosszabb, ha megsejdítette, hogy Leigh meg én gyengéd vonzalom-
mal viseltetünk egymás iránt? 

− Lesegítselek a lépcs�n, Dennis? – kérdezte Arnie. Összerezzentem. 
− Nem, kösz, megy ez. Hanem az ösvényen majd nyújthatnád a kezed. 
-Jó. 
Oldalazva, fél kézzel a korlátot, másikkal a mankót szorongatva, leküzdöttem magam a lépcs�n. Az ösvényen 

aztán hónom alá vettem a két mankót, léptem vagy kett�t, és megcsúsztam. Tompa fájdalom szaladt végig a bal 
lábamon, amelyik még most sem m�ködött valami pompásan. Arnie elkapott. 

- Kösz – mondtam, örülve, hogy ürügyem támadt ijedtnek látszani. 
− Semmi baj. 
A kocsihoz értünk; Arnie megkérdezte, be tudok-e szállni egyedül. Be, mondtam. Otthagyott, és elölr�l megke-

rülte Christine-t. Keszty�s kezemmel megfogtam a kilincset, és akkor iszonyú rettenet és menekülésvágy támadt 



 

 

bennem. Egészen eddig a pillanatig nem tudtam teljesen, lényem egészével elfogadni a tényt. Most bezzeg igen, 
mert a kilincset elevennek éreztem a kezemben. Eleven, alvó vadállatot érintek, az volt az érzésem. Noha kinézet-
re krómozott acél volt, tapintása mint az eleven b�ré. Ha megszorítanám, gondoltam, fölébredne, és bömbölve 
rám vicsorítana. 

Állat? Vadállat? 
Jó, de miféle? 
Vagy ártó szellem inkább? Valamely démon veszedelmes, b�zös barlangjává válhat egy közönséges autó? 

LeBay el nem enyész� lényének valamely hátgerinckarcoló manifesztációja; kísértetjárta, pokoli hajlék Goodyear 
gumikon? Ki tudja? Annyit tudtam csak, hogy félek és iszonyodom. Nem voltam bizonyos benne, hogy úrrá tu-
dok lenni a helyzeten. 

− Mi baj, hé? – kiáltott rám Arnie. – Segítsek? 
− Nem kell – mondtam rekedten, és hüvelykujjammal megnyomtam a fogantyú alatti nyitógombot. Kinyitot-

tam az ajtót, hátat fordítottam az ülésnek, és mereven el�renyújtott bal lábbal betottyantam. Rálöktem magam az 
ülésre, mint egy hokedlit. A szívem vadul dörömbölt. Becsaptam az ajtót. 

Arnie indított, és a motor azonnal beugrott, mintha csak üzemmeleg lett volna, pedig alaposan le lehetett der-
medve. Megtámadott szinte azonnal a szag is, rám rontott a semmib�l, s mintha mindenünnen jött volna, de els�-
sorban a kárpit alól: a halál és a pusztulás rothadó, buja, beteg illata. 

Nem is tudom, hogyan számoljak be a hazaútról; mindössze három mérföldet mentünk, s nem tarthatott tovább 
tíz-tizenkét percnél, de olyasmik történtek, hogy önök azt fogják hinni, a bolondokházából szalajtottak. Nem tu-
dok én ebben tárgyilagos maradni: még most, annyi id� múltán is egyszerre érzek hidegetmeleget, mikor rágondo-
lok – beteg vagyok, lázam van. Széjjel sem tudom választani, mi az, ami megtörtént, s mi, amit csak elképzeltem; 
nem látok határvonalat objektív és szubjektív, valóság és hallucináció között. De hogy nem a részegségem okozta, 
az tuti: semmiben bizonyos nem vagyok, csak ebben az egyben. Ami kevés spiccem lehetett a sört�l, az egy csa-
pásra elpárolgott, és teljesen józanon és h�vösen éltem végig ezt az utazást az elátkozottak birodalmában. 

Hogy a legfontosabbal kezdjem, visszafelé haladtunk az id�ben. 

Jó ideig nem is Arnie vezetett, hanem LeBay, amúgy mocskosan-büdösen, ahogy kikelt a sírból; félig csont-
váz, félig lerohadt, löttyedt-foszlós hús, zöldre fakult rézgombok. Gallérja alól pondrók szorgos hada mászott el�. 
Halk zümmögést hallottam: azt hittem, zárlatos lett egy áramkör a m�szerfalban, de kés�bb arra kezdtem gyana-
kodni, hogy döglégy zümmögése lesz az – most kelnek ki petéi a bomló húsból. Igaz, hogy tél van, mindazonál-
tal... 

Id�nként mintha a hátsó ülésen is ültek volna. Mikor belenéztem a visszapillantóba, egy merev, viaszbábszer� 
n� bámult vissza rám, szeme csillogó és rezzenéstelen, mint a kitömött vadállaté. Haját az ötvenes évekbeli ap-
róddivat szerint viselte. Az arca mintha igen er�sen ki lett volna kenve – eszembe jutott, hogy a szénmonoxid-
mérgezés egyik tünete éppenséggel az élénk arcszín. Mikor újra a tükörbe néztem, egy kicsi lányt láttam, arca fe-
kete a fulladásos haláltól, a szeme ijeszt�en kiguvadt. Lehunytam a szemem, s mikor újra kinyitottam, már Buddy 
Repperton és Richie Trelawney ült hátul. Buddy száján, állán, nyakán és ingén alvadt vércsomók. Richie szenes 
váz volt mindössze, de a szeme figyel�, eleven. 

Buddy lassan felém nyújtotta megfeketedett kezét. Egy üveg Texas Driver volt benne. 
Megint csak lehunytam a szemem. Mikor kinyitottam, nem néztem többet a visszapillantóba. 
Emlékszem, rock and roll szólt a kocsirádióban: Dion és a Belmonts, Ernie K-Doe, the Royal Teens, Bobby 

Rydelt („Oh, Bobby, oh... everything's cool... we're glad you go to a swingin' School..."). 
Emlékszem, egy ideig piros m�anyag dobókockák csüngtek a visszapillantó tükrön, aztán egy pár bébicip�, 

aztán semmi. 
Emlékszem, abba a gondolatba kapaszkodtam, hogy ezek a képek meg a rothadó hús és a szagos üléskárpit 

b�ze csak az én tudatomban léteznek, látomások csupán, egy ópiumszivó víziói. 
�gy éreztem magam, mint aki jól föl van dobva (piától vagy egyébt�l), és nagy igyekezettel cseveg egy józan 

emberrel. Mert Arnie és én beszélgettünk ám mindezenközben, emlékszem, csak arra nem, hogy mir�l. Minden-
esetre derekasan helytálltam. Normális maradt a hangom. Ha kérdeztek, válaszoltam. Hanem az a tíz-tizenkét perc 
órákig tartott. 

Mondtam, hogy nem tudok tárgyilagos lenni ezzel az élménynyel szemben: ha az eseményeknek volt is logi-
kus sorrendjük, nekem bizony nem úgy t�nt. Vagy csak mostanra fakult ki? Nem tudom. Az az autóút a hideg és 
sötét éjszakában valóban mintha a poklokon vezetett volna keresztül. Nem emlékszem mindenre, de így is többre, 
mint amennyire szeretnék. Rátolattunk az utcára a kocsifelhajtóról, bele egyenest egy komplett �rültekházába, 
ahol az ember minden szorongása véres valósággá válik. 

Azt mondtam, ugye, hogy visszamentünk az id�ben, de vajon csakugyan így volt-e? Libertyville mai utcái 
mind a helyükön voltak, de mintha csupán vékony, filmszer� fed�réteg gyanánt léteztek volna – mintha a kései 
hetvenes évek Libertyville-jét zsírpapírra rajzolták volna, s úgy fektették volna rá egy, a mainál sokkal valóságo-
sabbnak t�n� korra: éreztem e let�nt kor vonzását, nyújtogatta halott kezét, meg akart fogni, s mindörökre magá-



 

 

hoz láncolni. Arnie megállott olyan keresztezésekben is, ahol a jobbkéz-szabály értelmében els�bbségünk volt; 
másutt, szigorú piros jelzéseknél, lassítás nélkül suhant át. A F� utcán láttam, ott állt a Shipstad ékszerüzlet meg a 
Strand színház, pedig mind a kett�t lebontották 1972-ben, mert kellett a hely a Pennsylvania Merchants Banknak. 
Az út mentén parkoló gépkocsik – vendégesked�, szilveszterez� népek autói – mintha mind a hatvanas évek, s�t 
1958 el�tt készültek volna. Hosszú, ökörszem-ablakos Buickok. Egy DeSoto Firelite kombi, az oldalán végigfutó 
kék csíkkal. Egy 57-es négyajtós Dodge Lancer. Több Ford Fairlane azzal a jellegzetes hátsó lámpájával, amely 
mindig két nagy pápaszemre emlékeztetett engem. Pontiacok, még abból az id�b�l, amikor egy darabból készült a 
h�t�rácsuk. Ramblerek, Packardok, egy-két puskagolyóorrú Studebaker meg egy vadonatúj, fantasztikus Edsel. 

- Hát igen, ez az év már jobb lesz – mondta Arnie. Rásandítottam. Ajkához emelte a sörösdobozt, de mire be-
lekortyolt, már nem � volt az, hanem LeBay – rothadó hulla valamely horrorképregényb�l. Csupaszon fehérl� 
csontkéz tartotta a sört. Csontvázkéz, igen, esküszöm, és a nadrágja egészen ellapult az ülésen, mert hiszen hús 
nem, csak csont volt abban is. 

− Csakugyan? – mondtam, igyekezvén minél kevesebbet tüd�re szívni a dögletes b�zb�l. 
- Bezony – felelte LeBay, de id�közben Arnie-vá vedlett vissza, s mikor megálltunk egy stoptáblánál, elvillám-

lott el�ttünk egy szinte új, 77-es Camaro. – Csak arra kérlek, Dennis, légy az én pártomon. Ne hagyd, hogy anyám 
beleráncigáljon a maga szaros utcájába. Most már hamarosan úgyis elválik a szar a májtól. – Ezt már ismét LeBay 
mondta, szája-foszlott, örökös csontvigyorával. Szédelegtem; éreztem, megáll az eszem, és nemsokára sikoltozni 
kezdek. 

Lekaptam a szemem err�l az iszonytató arcmaradványról, s akkor megláttam, amit egyszer Leigh is látott: a 
zöldes fénnyel megvilágított m�szerek nem is m�szerek, hanem engem méreget�, gonosz zöld ragadozószemek. 

Nem sokkal kés�bb véget ért a lidércnyomás. Járda mellé álltunk a város egy ismeretlen részében; én legalább-
is megesküdtem volna, hogy most járok ott el�ször. Lakótelepi családi házak álltak szanaszerte, félig-
háromnegyedig készen, de volt, amelyiknek még csak a váza állt. Christine fényszórója megvilágított egy táblát: 

JUHAROS-TELEP 
MINDEN JOG FENNTARTVA A LIBERTYVILLE-I 

TELEKÜGYNÖKSÉGNEK 
Ideális környezet családalapításra 

Gondolja meg Ön is! 

– No, meg is érkeztünk – szólt Arnie. – Ki tudsz szállni egyedül, apafej? 
Bizonytalankodó tekintetet vetettem az elhagyatott, havas építési területre, aztán biccentettem. Még itt is jobb, 

egyedül, mankón, mint abban az iszonytató gépkocsiban. Pléhvigyort er�ltettem az ábrázatomra. – Persze. Kö-
szönöm. 

− Negatív verejték – mondta Arnie, és kiitta sörét, de az üres dobozt már LeBay lökte a szemétgy�jt�be. – Ez 
is meghalt a hazáért. 

− Hja – mondtam. – Na, akkor boldog új évet, Arnie. – Kitapogattam a kilincset, és ajtót nyitottam. Nem tud-
tam, sikerül-e kikecmeregnem, remeg� karom megbírja-e a mankót. 

LeBay nézett avval a csúf vigyorával. – Maradj az én pártomon, Dennis. Hisz tudod, mi történik a szarrágók-
kal, akik ellenem fordulnak. 

– Tudom – suttogtam, mert hát csakugyan tudtam. 
Kitámasztottam a két mankót, és rájuk lendítettem a súlyomat, 
ez egyszer mit sem tör�dve hóval és jéggel. A mankó megtartott. És amint kívül kerültem a kocsin, a világ 

meglódult, és ripsz-ropsz átalakult. Fények gyulladtak ki – vagyis persze égtek azok már ki tudja mióta. Szüleim 
1959 júniusában, a születésem el�tti évben költöztek a Juharosra. Ott élünk azóta is, de a telepet 1963-64 óta már 
nem így hívják. 

Mintha mi sem történt volna, ott állt a házunk, én meg ott álltam az utcánkon, amely olyan volt, mint mindig. 
Visszanéztem Arnie-ra, azt várva, hogy LeBayt fogom látni, a pokolbéli taxisof�rt, halott utasaival. 

De csak Arnie volt az, középiskolás egyenzakója bal mellére odahímezve szépen a neve. Sápadt volt és magá-
nyos, Arnie, egy árva sörösdobozzal a kezében. 

− Hát, jó éjszakát, apafej. 
- Jó éjt – mondtam én is. – Aztán csak óvatosan. Meg ne fogjon a jard. 
− Nem fog meg. Vigyázz te is, Dennis. 
Becsaptam a kocsiajtót. Iszonyodásom mélységes fájdalommá vedlett – úgy éreztem, mintha Arnie el lenne 

temetve. Méghozzá elevenen. Szememmel követtem a járda mell�l elhúzó Christine-t; néztem, míg be nem ka-
nyarodott és el nem t�nt az éjszakában. Akkor elindultam a házunk felé. A járda tiszta volt. Apám, rám való tekin-
tettel, vagy tíz font sót szórt szét rajta. 

Megtettem már az út háromnegyedét, amikor mint könny� köd, valami szürkeség szállt le rám. Meg kellett áll-
nom, s lehorgasztott f�vel igyekeztem visszanyerni az er�met. Csak nem fogok itt az ajtónk el�tt elájulni, gondol-
tam; itt fagyjak meg a járdán, ahol hajdan Arnie-val labdáztunk meg ugróiskoláztunk? 



 

 

Lassacskán föltisztult a köd. Éreztem, valaki átfogja a derekam. Az apám volt, amúgy papucsosan-
fürd�köpenyesen. 

– Mi baj, Dennis? Rosszul vagy? 
Hogy rosszul vagyok-e? Egy hulla fuvarozott haza. 
– Semmi baj. Csak megszédültem egy csöppet. Menjünk be, apa, mert befagy a feneked. 
Fölsegített a lépcs�n, karja végig a derekamon. Nagyon jólesett. 
− Hát anya ébren van-e még? 
− Alszik. Megvárta az új évet, aztán Ellie-vel lefeküdt. Részeg vagy, Dennis? 
− Nem én. 

– Elég pocsékul nézel ki – mondta, becsukva utánunk az ajtót. 
Sikkantásszer�, �rült kis kacaj bukott ki bel�lem, s megint elszürkült minden... de most csak rövidebb id�re. 

Arra eszméltem, hogy apám aggódva kémleli az arcom. 
− Mi történt Cunninghaméknél? 
− Jaj, apa... 
− Halljam, Dennis! 
- Nem tudom elmondani, apa. 
– Mi van vele? Mi baja a barátodnak, Dennis? 
Er�tlenül megráztam a fejem, s nem is csak azért, mert magamat féltettem volna ett�l a kész �rülett�l, hanem 

mert mindnyájukat féltettem – apámat, anyámat, Elaine-t, Leigh szüleit. Hideg és tiszta f�vel értük rettegtem. 
Maradj a pártomon, Dennis. Tudod, mi történik a szarrágókkal, akik ellenem fordulnak. 
Valóban ezt mondta volna? 
Vagy csak a lelki fülem hallotta? 
Apám még egyre engem nézett. 
– Nem tudom, na! 
– Hát jó. Egyel�re, legalábbis. Egy dolgot azonban meg kell 

tudnom, Dennis, méghozzá tüstént. Van-e okod azt hinni, hogy 
Arnie-nak köze lehet Darnell meg a fiúk halálához? 

LeBay rothadó, dermedt vigyorú koponyájára gondoltam, meg a csontot zörget�, üres nadrágjára. 
– Nem – mondtam szinte teljesen igazat -, Arnie-nak nincs 

köze. 
− No, akkor jó. Fölsegítselek a lépcs�n? 
− Nem, menni kell annak. Feküdj le te is, apa. 
− Megyek, megyek. Boldog új évet, Dennis... és bármikor úgy érzed, hogy beszélned kell, állok rendelkezé-

sedre. 
 

- Nincs mit mondanom. Nincs, amit el tudnék mondani. 
− Tudod, ebben azért valahogy kételkedem. 

Fölmentem a hálómba, ágyba bújtam, de a lámpát égve hagytam, és egy szemhunyást sem aludtam. Életem 
leghosszabb éjszakája volt; többször arra gondoltam, na most fölkelek, és átmegyek apához és anyához, mint kicsi 
koromban. Egy ízben fel is ültem, és a mankóim után tapogatóztam, de aztán visszafeküdtem. Féltettem mindnyá-
jukat. Féltettem, igen, de nem ez volt a dologban a legrosszabb. Most már nem. 

Hanem hogy attól féltem, becsavarodok. Ez volt a legrosszabb. 
A nap már a látóhatár peremén bujkált, mire elszunnyadtam. Három-négy órát alhattam, nyugtalanul, forgo-

lódva. Mikor fölébredtem, addigra a tudatom mintha az irrealitás talajára menekült volna. Tudtam, nem hallgatha-
tom sokáig büntetlenül ezt a Zsongító dallamot. A határvonal, úgy tetszett, mindörökre elmosódott. 

46) ÚJRA GEORGE LEBAY 

Láttam, azon az éjszakán: A kocsi a vontatón áll, Elhívtalak, nem volt veszély, De te visszafu-
tottál... 

MARK D1NNING 

Január ötödikén, pénteken postai levlapot kaptam Richard McCandlesstól, a Veteránszövetség helyi titkárától. 
Elkent grafitceruzás sorok: George LeBay címe az ohiói Paradise Fallsban. Egész nap a farzsebemben hurcoltam; 
többször el�vettem és elolvastam. Nem akarózott fölhívnom, nem akartam tovább csevegni bátyjáról, arról a hú-
zatott Rolandról; elegem volt ebb�l az egész húzatott históriából. 

Szüleim aznap este elvitték Ellie-t a Monroeville Malira, hogy segítsenek megvásárolni karácsonyra kapott 
pénzén az új sílécet. Mikor eltakarodtak, váriam félórát, akkor odatámasztottam a készülékhez a postakártyát, és 



 

 

fölvettem a kagylót. Fölhívtam a tudakozót, és megtudtam, hogy Paradise Falls körzethívószáma 513/Nyugat-
Ohio. Az 513-as megmondta LeBay szamát. "Följe gyeztem a kártyára, gondolkoztam egy sort, aztán harmadszor 
is fölragadtam a kagylót. De félig sem jutottam LeBay otthoni számának a tárcsázásában, mikor újra lecsaptam. 
Francba az egésszel, gondoltam, és soha nem tapasztalt ideges lelkifurdalás fogott el. Ami sok az sok, francba ve-
le, nem hívom én föl ezt a pasast. Végeztem, hatszáz. Mosom kezeimet, köszönöm szépen, elegem van ebb�l a szar 
ügyb�l. Pokolba vele, isten éltesse. Boldo guljon, ahogy tud. , 

– Francba vele – mondtam ki félhangosan, és gyorsan fölálltam, nehogy újra fúrni kezdjen a lelkiismeret. 
Fölmentem, vettem 



 

 

egy jó nagy, ázkolódós fürd�t, és mire megjött a család, már az igazak álmát aludtam. Aznap éjjel mélyen és 
sokáig, nagyon sokáig aludtam. 

Miközben aludtam, valaki – valami – megölte Rudolph Junkinst, a pennsylvaniai rend�rség nyomozó tisztjét. 
Reggelre kelve olvashattam az újságban az öles címsort: BLA1RSVILLE KÖZELÉBEN MEGÖLTÉK A 
DARNELL-REJTÉLY FELEL�S NYOMOZÓJÁT. 

Apám zuhanyozott éppen az emeleti fürd�szobában, Ellie két barátn�jével a verandán vihorászott holmi 
Monopoly-parti ürügyén, anyám szokásos novellái egyikét írta a varrószobában. Egyedül ültem az asztalnál, k�vé 
dermedve, teljesen berezelve. Azon járt az eszem, hogy Leigh és szülei holnap megjönnek Kaliforniából, har-
madnapra kezd�dik az iskola, és hacsak Arnie (illet�leg LeBay) meg nem változtatja szándékait, maga Leigh is 
veszélybe fog kerülni. 

Lassan eltoltam a magam készítette rántottát. Elment az étvágyam. Tegnap este még úgy t�nt, hogy ezt a talá-
nyos és baljóslatú Christine-ügyet is olyan egyszer�en tolhatom el magamtól, mint a reggelit. Most meg, lám, 
azon csudálkozom, hogy is lehettem olyan naiv. 

Junkins neve ismer�s volt számomra: szilveszterkor említette Arnie. Hiába is áltatnám magam azzal, hogy 
nem említette. Benne volt az újságban, hogy a pennsylvaniai rend�rség részér�l � vezette Will Darnell meggyil-
kolása ügyében a nyomozást, és azt is megírták, hogy valami rejtélyes b�nszövetkezetet gyanítanak az eset mö-
gött. A Déli Banda, ahogy Arnie mondaná. Vagy az �rült kolumbiaiak. 

Nekem azonban egyéb sejtéseim voltak. 
Junkins kocsija letért egy elhagyatott másodrend� országútról, és a fölismerhetetlenségig összetört. 
(Ez a nyomorult Junkins is örökké a sarkamban szaglászik, no de csak annyit mondhatok, hogy roppant köny-

nyen megjárhatja � is... Maradj az én pártomon, Dennis. Tudod, mi történik a szarrágókkal, akik ellenem fordul-
nak...) 

Junkinsszal a volánnál. 
Mikor Repperton és barátai meghaltak, Arnie Phillyben volt a sakkozókkal. Darnell halálakor Ligonierben tar-

tózkodott a szüleivel, rokonlátogatóban. Két bombabiztos alibi. Gondoltam, Junkins halálára is hasonlóval fog 
el�állni. Heten haltak meg immár, hét halál, s mind Arnie Cunninghamre és Christine-re mutat vádló ujjával. Bi-
zonyos, hogy a rend�rségen is így látják: egy ilyen markáns motivációláncolatot csak a vak nem vesz észre. Azt 
azonban nem mondta az újság, hogy bárki is „segítené munkájában a rend�rséget", hogy a britek árnyalt megfo-
galmazásával éljünk. 

No persze, majd hülye lesz a rend�rség mindent, amit csak tud, közölni az újságokkal. Tudtam én ezt is, ösztö-
nöm mégis azt súgta, hogy a rend�rség ezzel a legutóbbi autós balesettel kapcsolatban nem gyanakszik Arnie 
Cunninghamre. 

Arnie emelt f�vel járhat-kelhet. 
Vajon mit láthatott Junkins ama végzetes éjszakán a visszapillantó tükrében? Hát egy vörös-fehér kocsit, gon-

doltam. A kocsi üres volt, ha ugyan nem egy holttetem vezette. 
Megborzongtam, csupa libab�r lett a karom. 
Hét áldozat. 
Véget kell már vetni ennek. Ha másért nem, hát azért, mert a gyilkolásra is rá lehet szokni. Ha Michael és Re-

gina ellene mond Arnie �rült kaliforniai tervének, könnyen lehet, hogy �k lesznek a következ�k. Vagy mi törté-
nik, ha odasétál kedden a nagyszünetben Leigh-hez, és megkéri a kezét, Leigh pedig kikosarazza? Vajon miféle 
autó fogja várni aznap iskolából hazafelé, a járda mellett? 

Te úristen. Ez már komoly. 
Anyám dugta be a fejét: – Dennis, miért nem eszel? 
Ránéztem: – Belefeledkeztem az újságba. Valahogy nem vagyok éhes. 
– Egyél, fiam, másként hogy akarsz rendbe jönni? F�zzek inkább egy kis zabpelyhet? 
Gyomrom belekordult a gondolatra, de csak elmosolyodtam, és ennyit mondtam: – Nem... de majd meglátod, 

mekkora ebédet fogok enni. 
– Komolyan? 

 

- Halálkomolyan. 
− Mondd csak, jól vagy? Olyan nyúzottnak látszol egy ideje... 

- Kutya bajom, anya – mondtam, még szélesebbre húzva a m�vigyort, s közben elképzeltem, amint kiszáll kék 
Reliantjából a Mondoeville Mallon, és két sorral hátrébb ott dorombol alapjáraton egy vörös-fehér gépkocsi. Lel-
ki szememmel láttam, amint anyám gondtalanul átvág el�tte, táskája a vállán, és láttam, amint Christine automata 
sebváltójának a karja DRIVE állásba ugrik... 

- Biztos, hogy jól vagy? Nem gyötör a lábad? 
− Nem. 
– Bevetted a vitaminod? -Be. 
– Hát a mai csipkebogyó-adagot? 
Elröhögtem magam. Megbántottan nézett, aztán ö is elmosolyodott. – Orcátlan egy fráter vagy, fiam, Dennis 

Guilder – mondja választékos ír dialektusban (amit könnyen megtehetett, hiszen anyja még a Zöld-szigeten szüle-



 

 

tett) -, párodat ritkítod hetedhét határban. – Azzal visszament a varrószobába, és kisvártatva folytatódott a varró-
gép szabálytalan id�közökben megújuló zakatolása. 

Fölvettem az újságot, és újra megnéztem Junkins összetört autóját. HALÁLKOCSI, ez volt a képszöveg. 
Lássuk csak, mondtam magamban. Ezt a Junkinst valószín�leg nem csupán az foglalkoztatta, hogy kit�l vásárol 

illegális t�zijátékot és cigarettát Will Darnell. Nyomozótiszt lévén, bizonyára több ügye futott párhuzamosan. Le-
het, hogy ö kereste Potya Welch gyilkosát is. Vagy akár... 

Átmankóztam a varrószoba elé, és kopogtattam. 
– Tessék! 
− Bocs. hogy zavarlak, anya... 
− Na, ne csacsiskodj. 
− Bemégy ma a városba? 
− Könnyen lehet. Miért? 
− Volna egy kis dolgom a könyvtárban. 

Azon a szombati napon délután háromkor újra havazni kezdett. Belefájdult a fejem egy kissé a mikrofilmné-
zésbe, de megtudtam, amit akartam. Beigazolódott a sejtésem. 

Valóban Junkins volt megbízva a Potya Welch-üggyel... és Repperton, Trelawney és Bobby Stanton halála 
ügyében is � nyomozott. Rém ostoba rend�rnek kellett volna lennie, ha nem Arnie nevét olvassa ki az események 
láncolatából. 

Hátrad�ltem székemben, kikapcsoltam a mikrofilmolvasó készüléket, és lehunytam a szemem. Igyekeztem 
Junkins helyébe képzelni magam. Junkins, ugye, azzal gyanúsítja Arnie-t, hogy része van a gyilkosságokban. 
Nem � a gyilkos, de valamiképpen b�nrészes. Gyanakszik-e vajon Christine-re? Talán igen. A TV-krimikben ezek 
nagyon értik a l�fegyver-azonosítást, rájönnek, hogy melyik írógéppel írták ezt vagy azt a levelet, és mindig meg-
találják a gázoló gépkocsit. Lepattogzott dukkó, miegymás. .. 

Na és akkor ez a Darnell-razzia. Junkins számára jobbkor nem is jöhetett volna. Hatósági zár alatt a garázs, zá-
rolva minden, ami benne van. Junkins talán már gyanítja... 

Mit is? 
Keményen törtem a fejem. Hekus vagyok, ugyebár. Csak az alaposan megindokolt, értelmes, szokványos vá-

laszt fogadom el válaszként. Következésképp, mire kell gyanakodnom? Kisvártatva eszembe is ötlött. 
Egy b�ntársra, természetesen. Kell lennie egy b�ntársnak. Épesz� ember azt el nem hiheti, hogy egy kocsi ma-

gától gyilkol. Tehát...? 
Tehát Junkins elhozza a zárolt garázsba a legjobb technikusait és laboránsait, és tövir�l hegyire átbogarásszák 

Christine-t, hátha bizonyítékot találnak a történtekre. Ha Junkins eszével gondolkodom, nyomoknak egyszer�en 
muszáj lenniök. Elcsapni egy embert, vagy széttörni azt a sorompót Squantic Hillsben, az nem olyan, mint ha toll-
pihével ütközik az ember, annak nyomának kell lennie. 

Na és mit találnak a gázolásos gyilkosságok ezen avatott szakért�i? 
Semmit. 
Se horpadást, se javítgatott fényezést, se egy árva vércsöppet. Nincs a kocsin egy árva molekula sem a 

Squantic Hills-i sorompó barna festékéb�l. Magyarán, Junkins semmi bizonyítékot nem lel arra nézvést, hogy 
bármelyik esetben is Christine lett volna a gyilkos szerszám. És most lássuk Darnell halálát. Junkins, amikor érte-
sült róla, vajon rohant-e a garázsba, hogy megvizsgálja Christine-t? Én a helyében bizony rohantam volna. Egy 
ház falát betörni, az sem pihével való ütközés; az a kocsi, amelyik betört Willhez, csúful nézhet ki; azt a kocsit 
aztán senki emberfia helyre nem hozza egy éjszaka alatt. No és mit kell látnia Junkinsnak, mikor odaér? 

A derék Christine ott áll makulátlanul, mint a (gépi) testet öltött ártatlanság. 
S ebb�l újabb következtetés áll el�, amely megmagyarázza, hogy miért nem figyeltette Junkins Christine-t. 

Eleinte nem is értettem, miért nem, hiszen lehetetlen, hogy ne gyanakodott volna rá. Végül azonban gy�zött a lo-
gika – és talán a vesztét is ennek köszönhette Junkins. Nem figyeltette az autót, mert Christine alibije éppolyan 
kikezdhetetlennek bizonyult, mint a gazdájáé. Ha valóban megvizsgálta rögtön Darnell halála után, arra kellett 
következtetnie, hogy a kocsinak semmi köze a dologhoz, bármennyi észok szól is az ellenkez�je mellett. 

Mert Christine-en aztán hiába keresett akár egy karcolást is. S hogy miért? Junkins nem volt birtokában a té-
nyek összességének. Nem tudta, például, hogy a mérföldszámláló visszafelé forog. Apró szeszély, mondta volt 
Arnie. És eszembe jutott a pókhálószerü repedés a szélvéd� üvegen, amely egyre kisebb lett, míg be nem gyógyult 
– a repedések is valahogy visszafelé mozogtak. Aztán ugye, milyen találomra és habókos módra cserélte ki Arnie 
a kopott alkatrészeket. Na és végül az a lidércnyomásos autóutunk újév hajnalán – vadi-újnak látszó veterán ko-
csik az út szélén, a rég lebontott, ám most mégis sértetlenül pompázó, sárga téglás Strand Theater, meg az a félig 
kész lakótelep, amelyet jó húsz éve laknak már a libertyville-iek. 

Aprócska szeszély. 
Lám, Rudolph Junkinsnak az lett a végzete, hogy nem tudott err�l az apró szeszélyr�l. 
Mert nézzük csak: ha hosszabb ideje van egy kocsi a tulajdonunkban, az bizony romladozik, vigyázzunk rá 

bármilyen gondosan is. Olyan, mint az újszülött, amikor legördül a szerel�szalagról, s miként az ember, zökke-



 

 

n�mentesen m�ködik éveken át. Egyszer csak azonban fölmondja a szolgálatot az akkumulátor, kikopik egy 
gömbcsukló, besül egy golyóscsapágy. Fönnakad az úszó, kidurran egy abroncs, zárlat keletkezik valamelyik 
áramkörben, foszladozni kezd a kárpit. 

Olyan ez, mint a moziban. És ha egy filmet visszafelé forgatnak... 
– Mivel szolgálhatok még, uram? – kérdezte a könyvtáros a hátam mögül, és kis híján fölsikoltottam. 

Anyám már várt a könyvtár el�csarnokában, és végigfecsegte a hazaút nagy részét, beszélt az írásairól, az új 
tanfolyamról, amelyre beiratkozott. Diszkótánc, tessék elképzelni. Bólogattam, válaszolgattam, találomra, mégis 
legtöbbször helyesen. És az járt a fejemben, hogy Junkins hiper-szuper harrisburgi autóspecialistái, miközben egy 
varrót�t kerestek, nem látták meg az elefántot. De hát nem az � hibájuk. Olyan nincs, hogy egy autó visszafelé 
éljen, mint egy fordítva bef�zött mozifilmen. És nincsenek kísértetek és ártó szellemek és démonok, s ha mégis 
vannak, bizonyos, hogy nem kvékerföldi motorolajban tartósítják �ket. 

Aki Á-t mond, mondjon B-t is, gondoltam, és megborzongtam. 
− Bekapcsoljam a f�tést, Denny? – kérdezte vidáman anyám. 
− Légy szíves, anya. 
Leigh-re gondoltam, aki holnap érkezik. Leigh-re, arra a bájos arcára a kiugró járomcsontjával, ami kis híján 

nyerssé teszi, meg a szép, karcsú testére, amelyet még nem kezdtek ki az id� és a gravitáció pusztító er�i; miként 
ama hajdani Plymouthnak, amely 1957-ben gördült ki a detroiti gyárkapun, mondhatni még neki sem járt le a sza-
vatossági ideje. Aztán LeBay jutott eszembe, aki meghalt, és valami módon mégis él. LeBay meg az a szenvedélyes 
sóvárgása (Csakugyan az? Nem csupán pusztításvágy?). Arnie-ra gondoltam, amint higgadtan kijelenti, hogy ösz-
sze fognak házasodni. És kérlelhetetlen élességgel megjelent lelki szemem el�tt a nászéjszakájuk. Láttam, amint 
fölnéz valami motelszoba sötétjében, és egy rothadó, vigyorgó tetem tornyosul fölébe. Hallottam sikoltását, mi-
közben Christine, krepp-papír díszeiben s a szappannal írt FRISS HÁZASOK felirattal ott várakozik, türelmesen, a 
zárt ajtó el�tt. Christine – vagy az az iszonytató n�i er�, amely életet lehelt belé – tudja, hogy ez a Leigh-közjáték 
nem tarthat soká, és ha Leigh odalesz, akkor jön ö, Christine. 

Lehunytam a szemem, hogy szabaduljak rémképeimt�l, de csak megsokasodtak. 
Azzal kezd�dött, hogy Leigh-nek megtetszett Arnie, s ennek logikus folyamányaként Arnie csendben belesze-

reteti Leigh-be. Csakhogy a dolgok, ugye, nem álltak meg itt. Mert LeBay hatalmába kerítette Arnie-t, és most 
már � kívánja Leigh-t. 

Ámde nem fogja megkapni. Teszek én arról, ha tudok. 
Aznap este föltelefonáltam George LeBayt. 

– Mr. Guilder? Lám. – Öregebbnek, fáradtabbnak t�nt a hang ja. – Hogy emlékszem-e magára, fiam? De 
mennyire, Jól telebeszéltem a fejét a világ legundokabb moteljében. Miben állhatok rendelkezésére? – Úgy hang-
zott, reménykedik, hogy nem fogok sokat kérni. 

Tétováztam. Mondjam meg neki, hogy a bátyja visszajött a holtak közül? Hogy még a sír sem olthatta ki en-
gesztelhetetlen gy�löletét a szarrágókkal szemben? Elmondjam, hogy megszállta a barátomat, hogy olyan téved-
hetetlenül szúrta ki magának, ahogy Arnie szúrta ki Christine-t? Beszéljek neki a halálról, az id�r�l, a morbid sze-
relemr�l? 

− Mr. Guilder? A vonalban van még? 
− Nyom engem valami, Mr. LeBay. És nem tudom, hogyan is fogjak hozzá. A bátyjáról van szó. 
Hirtelenjében megváltozott a hangszíne: feszes lett, rideg és fegyelmezett. – Nem értem, miféle nehézsége lehet 

éppen �vele. Rollie rég halott. 
- Hát hiszen ez az! – Nem tudtam uralkodni a hangomon, ugrott egy oktávot fölfelé, aztán visszazökkent. – Nem 
hinném, hogy meghalt. 
- Mit nem mond, fiam... – Vádló, elzárkózó... és, igen, beijedt hang. – Ha így akar tréfálni, biztosíthatom, 
módfölött ízetlenül teszi. 

– Még hogy tréfálni! Dehogyis, uram. Hadd mondjam el, mi 
minden történt itt, mióta meghalt a bátyja. 

- Nézze, Mr. Guilder, itt egy kazalnyi, javításra váró dolgozat, itt a befejezetlen regényem: beláthatja, nincs 
id�m, hogy ilyen... 

− Szépen kérem! – esdekeltem. – Mr. LeBay, segítsen rajtam, rajtam és a barátomon! 
Hosszú, hosszú csönd, majd LeBay sóhajtása: – Hát jó. Halljuk a mesét – mondta, s kisvártatva még hozzáf�z-

te: – A fene essen magába. 

Továbbítottam hát mesémet a modern interurbán telefontechnika szárnyán – elképzeltem, amint hangom meg-
járja az integrált áramkörökkel zsúfolt, számítógépes továbbítóállomásokat, míg hófödte búzaföldek alól kibuk-
kanva, el nem jut az öregember fülébe. 

Elmeséltem Arnie gondjait Reppertonnal, beszéltem Buddy ki�zetésér�l és bosszújáról, Potya Welch haláláról, 
a Squantic Hills-i eseményekr�l, meg arról, ami a karácsonyesti hóviharban történt Darnell-lel. Beszéltem a be-



 

 

gyógyulós szélvéd�r�l és visszafelé számláló számlálóról, a kocsirádióról, amely csak a régi számokat játszó 
WDIL-t hajlandó fogni, bárhová tekerik is a skálagombját – ez utóbbi meglepett kis kiáltást csalt ki LeBayb�l. 
Elmondtam a gipszemen gy�jtött aláírások esetét is, azt, hogy Arnie Hálaadás-napi aláírása mennyire hasonlított 
LeBay szignójához Christine eredeti forgalmi engedélyén. Beszéltem Arnie örökös „szarrágó"-zásáról is. Meg 
hogy a haját jó ideje úgy fésüli, mint valaha Fabian meg a többi hasonsz�r� az ötvenes években. Mindent elmond-
tam, csak arról hallgattam, ami velem történt Christine-ben, újév hajnalán. Azt is el akartam pedig mondani, de 
valahogy nem vitt rá a lélek. Soha senkinek nem szóltam róla, amíg négy évvel kés�bb – most – le nem írtam. 

Befejeztem; túlról hosszú-hosszú csönd volt a válasz. 
-Halló! Mr. LeBay! 

- Itt vagyok. Mr. Guilder, Dennis, nem akarom megbántani, de látnia kell, hogy amit itt elmondott, az túl van a 
lehetséges fizikai jelenségek körén, és már egy olyan szférába vezet, amit... 

− Amit �rületnek hívnak? – próbáltam kisegíteni. 
- Tudja, nem éppen ezt a szót alkalmaznám. Maga, ugye, súlyos balesetet szenvedett a futballpályán. Két hó-

napig nyomta a kórházi ágyat, nagy fájdalmai voltak. Könnyen elképzelhet�, hogy a fantáziája... 
- Mr. LeBay – szakítottam félbe -, emlékszik-e a bátyjának egy olyan beszédfordulatára, amely a kis csavargóval 
kapcsolatos? 

− A micsodával? 
- A kis csavargóval. Mint mikor például az ember behajít egy összegy�rt papírt a szemétkosárba, és azt mondja: 
két pont ide. Csak éppen ehelyett: jól bevágtunk a kis csavargó seggibe. Volt ilyen szólása a bátyjának? 
- Maga ezt meg honnan tudja? – Aztán, miel�tt válaszolhattam volna: – T�le magától hallotta, mikor megvette a 
barátja a kocsit, igaz? 
- Nem igaz. 
- Kedves fiam, maga hazudik. 

Nem feleltem. Reszkettem, elgyöngült a térdem. Soha nekem még feln�tt ilyet nem mondott. 
– Ne haragudjon, Dennis. Nézze, a bátyám halott. Kellemetlen fráter volt, talán egyenesen gonosz is, de már 

nem él, és ezek a morbid képzelgések... 
- Ki az a kis csavargó? – nyögtem ki nagy nehezen. Csönd. 

− Talán Charlie Chaplin? 
Azt hittem, nem fog felelni. De végül vonakodva csak kimondta. – Átvitt értelemben � volt. De a bátyám Hit-

lerre gondolt. Volt is valami hasonlóság Hitler és Chaplin kis csavargója között. És aztán volt, ugye, a Diktátor 
cím� Chaplin-film. Maga, gondolom, nem látta. No, a háborús években aztán Amerika-szerte ezen a néven emle-
gették. Maga fiatal, nem emlékezhet rá. És hát nem is jelent semmit. 

Most én hallgattam. 
− Nem jelent semmit! – kiáltotta LeBay. – Semmit! Köd és káprázat, érti?! Semmi, de semmi jelent�sége! 
− Ideát, Nyugat-Pennsylvaniában hét ember meghalt. Ez nem köd és nem káprázat. És a gipszemen a szignók, 

azok sem ködb�l vannak. El vannak téve, Mr. LeBay, szívesen elküldöm önnek. Akkor majd megmondhatja, rá-
ismer-e a bátyja keze vonására. 

- Lehet az szándékos vagy akaratlan hamisítás is. 

- Ha úgy véli, kérjen írásszakért�i szakvéleményt. Megfizetem. 
− Azt éppen maga is kérhet. 
- Mr. LeBay, engem nem kell meggy�zni. 

- Na de hát mit akar t�lem? Hogy osztozzam a képzelgéseiben? Köszönöm, nem vagyok rá kapható. A bátyám 
meghalt. A kocsija pedig kocsi, és kész. – Hazudott. Éreztem. Telefonon át is érezni lehetett. 
- Szeretném, ha elmagyarázná egy mondatát, amely azon a régi beszélgetésünkön hangzott el. 

− Nos? – mondta érezhet� gyanakvással. 
Megnyaltam az ajkam. – Ön azt mondta, a bátyja megszállott volt és dühöng�, de nem volt szörnyeteg. Vagy 

legalábbis nem hiszi, hogy az lett volna. Ön mondta így, Mr. LeBay. És akkor hirtelen témát változtatott, nekem 
legalábbis úgy t�nt akkor... De minél többet gondolkozom a dolgon, annál er�sebben érzem, hogy maga 
éppenhogy folytatta a témát, mikor azt mondta, hogy a bátyja... 

– Nézze, Dennis, én igazán... 
– Ide hallgasson, ha akart mondani valamit, mondja ki most, a jóisten áldja meg! – kiáltottam rekedten. Megtö-

röltem a homlokom, csatakos lett t�le a kezem. – Nekem sem könnyebb, mint magának. Arnie ráhajtott erre a 
Leigh Cabot nev� lányra, csakhogy szerintem a lány nem neki kell, hanem a maga bátyjának, a maga rég halott 
bátyjának, tetszik érteni? Úgyhogy lesz szíves beszélni! 

Sóhajtott. 
– Beszéljek? – mondta. – Beszéljek, és magának? Ezekr�l a régi dolgokról... akarom mondani, régi sejtelmek-

r�l és föltevések r�l... Olyan volna ez, kedves Dennis, mint fölébreszteni az alvó fenevadat. Nézze, kérem, nem 
tudok én semmit. 

Mondhattam volna, hogy a fenevad ébren van már jó ideje, de hisz tudta � is. 
− Mondja el a föltevéseit. 



 

 

− Tudja mit, visszahívom. 
− Mr. LeBay... szépen kérem... 
- Visszahívom, ha mondom. Föl kell hívnom Marcia nénémet Coloradóban. 

 

− Fölhívom én, ha ez segítség... 
- Dehogy, magával soha nem beszélne err�l. Mi magunk is, egymás közt, jó, ha kétszer érintettük a témát. És 
�szintén remélem, Dennis, hogy tiszta lelkiismerettel fordult hozzám. Mert értse meg, azt kéri t�lünk, hogy rég 
behegedt sebeket tépjünk föl. Úgyhogy újfönt meg kell kérdenem: bizonyos abban, amit elmondott itt nekem? 

− Bizonyos vagyok – suttogtam. 
− Nos, akkor hamarosan visszahívom – mondta, és bontotta a vonalat. 
Elmúlt tizenöt perc, elmúlt húsz. Mankóimon körülbicegtem a szobát, nem bírtam nyugton megülni. Elnéztem 

az ablakon át a téli tájat, tanulmány fekete-fehérben. Kétszer is visszamentem a telefonhoz, de nem mertem föl-
venni a kagylót, hátha éppen akkor hív LeBay. Attól meg még jobban féltem, hogy egyáltalán nem fog hívni. 
Harmadjára, mikor kezem már a készüléken volt, felcsörgött. Elkaptam a kezem, mintha megégetett volna, aztán 
gyorsan fölvettem. 

- Mi? – hallatszott Ellie kifulladt hangja a földszinti készülékb�l. – Donna? 
- Dennis Guilder. Vele akarok beszélni – hallottam LeBay hangját. Öregebbnek és megtörtebbnek t�nt, mint 

valaha. 
− Vagyok, Ellie, szállj ki – szóltam rá. 
− Jól van, na! – felelt szemtelenül, és letette a kagylót. 
− Halló, Mr. LeBay? – mondtam kalapáló szívvel. 
- Na, beszéltem vele – mondta LeBay. – Azt mondja, rám bízza a döntést. Fél. Maga, Dennis, meg én össze-

szövetkeztünk, és jól ráijesztettünk egy öreg hölgyre, aki soha senkinek nem vétett, és semmi köze ehhez az 
egészhez. 

− Jó ügy érdekében történt – jegyeztem meg. 
− Gondolja? 
- Ha nem úgy gondolnám, föl sem hívtam volna, uram. Nos, elmondja vagy sem, Mr. LeBay? 

 

- Elmondom. Csak magának. Ha továbbadja bárki másnak, én letagadom, hogy t�lem hallotta. Megértette? 
- Meg. 
- Akkor jó. -Sóhajtott. -Nyáron, amikor beszélgettünk, Dennis, egyetlen hazugságot mondtam magának, illet-

ve még egyet, amikor arról szóltam, hogy mit gondoltam err�l... azazhogy mit gondoltunk, Marcia és én. De hi-
szen magunknak is hazudtunk. És ha maga nem jelentkezik, Dennis, azt hiszem, életünk végéig hazugságban rin-
gattuk volna magunkat azzal az országúti tragédiával kapcsolatban. 

− Arról van szó, ami LeBay kislányával történt? – Kezem, akaratomtól függetlenül, görcsösen szorongatta a 
kagylót. 

− Arról, igen – koppant súlyosan LeBay szava. – Rita haláláról. 
- Miért? Hogyan? Mi is történt valójában? Megfulladt, nem? 
− Anyánk elcserélt gyereknek hívta Rollie-t – mondta LeBay, látszólag teljesen összefüggéstelenül. – Említet-

tem magának? 
- Nem. 

- Hja, persze. Hogy is említettem volna? Azt viszont, ugye mondtam, hogy hitem szerint jól tenné a barátja, ha 
minél el�bb megszabadulna a kocsitól. De ennél többet aligha mondhattam, mert... mert az irracionalitás, az bi-
zony... befurakszik... 

Elhallgatott, én meg nem sürgettem. Vagy elmondja, ami a lelkét nyomja, vagy nem. Láttam, itt már nincs mit 
tennem. 

- Anyánk szerint angyali jó kisbaba volt egészen hat hónapos koráig. Akkor aztán... akkor jött Puck, ahogy 
anyánk mondta. � mondta, igen, hogy Puck, pusztán csínytevésb�l, elvitte az � jó kisbabáját, és egy cseregyereket 
csempészett be helyette. Nevetett, mikor ezt mondta. De soha ki nem mondta, ha Rollie is ott volt, és a szeme, 
Dennis, az soha nem nevetett a szájával. Egyszóval... anyánk így magyarázta, hogy Rollie olyan lett, amilyen, 
hogy ennyire fékezhetetlen volt a haragja... és ilyen konok együgy�séggel gázolt mindenen keresztül, csak hogy 
azt a néhány primitív célját elérje. 

- Volt a szomszédban egy fiú – folytatta -, a nevét elfelejtettem, id�sebb volt Rollie-nál, és meg is verte vagy 
háromszor-négyszer. Ilyen szadizós gyerek volt, ismeri a fajtáját. Azzal kezdte mindig, hogy kigúnyolta Rollie-t a 
topis ruhája miatt, és Rollie, ez a pukkancs, persze elvesztette a fejét és nekiesett, de az csak nevetett rajta, és tá-
vol tartotta magától a hosszú karjaival, és ingerelte tovább, amíg rá nem unt. vagy amíg jól be nem verte Rollie 
orrát. És akkor Rollie elvonult egy sarokba, cigarettára gyújtott és sírt, és folyt a könnye azon a véres-taknyos áb-
rázatán. És ha Drew vagy én a közelébe merészkedtünk, hát olyan verést kaptunk, hogy arról koldultunk. 

– Na és, képzelje csak, Dennis, ennek a szadizós gyereknek egy éjjel leégett a háza. Bennégett a gyerek, meg az 
apja, meg az anyja, meg az öccse. A húga is csúnyán összeégett. Azt mondta mindenki, a konyhai t�zhely volt az 
oka, és talán csakugyan. Ámde fölébredtem a t�zoltószirénára, és ébren voltam még, amikor Rollie fölmászott a 
repkény lugason, és beugrott a közös szobánk ablakán. Kormos volt a homloka, és benzint�l b�zlött. Látta, hogy 



 

 

nyitott szemmel fekszem, és így szólt: Ha beárulsz, megöllek, Georgie. És én, Dennis, mind a mai napig azt 
mondtam magamnak, Rollie arra gondolt, megöl, ha elmondom, hogy kiszökött a tüzet nézni. És meglehet, hogy 
tényleg csak err�l volt szó. 

Száraz volt a torkom. A gyomromat mintha ólomgolyó ülte volna meg. Tarkómon keményen meredeztek a pi-
hesz�rök. -Hány éves volt a bátyja? – kérdeztem rekedten. 

– Nem egészen tizenhárom – mondta LeBay, er�szakolt önuralommal. – Egy téli napon, vagy egy évvel ké-
s�bb, összeverekedett a hokipályán egy Randy Throgmorton nev� sráccal. No, ez a Randy a hokibotjával ráhúzott 
egy jót a fejére, de akkorát, hogy Rollie elvesztette az eszméletét. Kisvártatva magához tért, de lépni alig bírt, úgy 
vonszoltuk el a vén Farner doktorhoz, aki tizenkét öltéssel varrta össze a fejb�rét. Randy Throgmorton egy hétre 
rá belefulladt a Palmer-tóba. Ki volt téve a VIGYÁZAT, VÉKONY JÉG tábla, és pont ott korcsolyázott. Ha 
ugyan. 

− Arra céloz, hogy a bátyja ölte meg ezeket az embereket? És oda akar kilyukadni, hogy megölte a saját lányát 
is?! 

− Nem, Dennis, olyat álmomban sem gondolnék. A kislány megfulladt. Tény. Csupán arra célzok, hogy talán 
hagyta, hogy meghaljon. 
- De hisz ön mondta, hogy fejre állította, döngette a hátát, rókáztatni próbálta... 

− Igen. Mindezt Rollie mondta a temetés napján. 
- Akkor tehát... 

- Marciával kés�bb megbeszéltük a dolgot. Egyetlenegyszer, érti ? Aznap este,a  temetés napján, vacsoránál, 
Rollie ezt mondta: fölkaptam a barna magas szárú cip�jénél fogva, és próbáltam kirázni bel�le azt a kurva dugót, 
Georgie. De rettent� keményen bennszorult. Veronica pedig ezt mondta Marciának: Rollie fölkapta a cip�jénél 
fogva, és próbálta kirázni bel�le, ami a torkán akadt, de az rettent� keményen bennszorult. Tetszik érteni? Ugyan-
azt mondták, szinte szóról szóra. És tudja, nekem err�l mi jutott eszembe? 

− Nos? 
- Eszembe jutott, amint Rollie bemászik az ablakon, és ezt suttogja: Ha beárulsz, megöllek, Georgie. 
- De hát... miért...? A tulajdon lányát... 
– Kés�bb Veronica levelet irt Marciának, és burkoltan célzott rá, hogy Rollie igazából nem tett meg mindent a 

kislány megmentéséért. És hogy a legeslegvégén visszatette a haldoklót a kocsiba. Hogy hát legalább árnyékban 
legyen, azt mondta. Veronica viszont megírta, hogy � úgy hiszi, Rollie azt akarta, hogy a kocsiban haljon meg. 

A kérdés, noha nem szívesen fogalmaztam meg, elemi er�vel kívánkozott ki bel�lem: 
– Arra kell itt gondolni, hogy a bátyja emberáldozatot mutatott be az autónak? Az édeslányát? 
Hosszú, gondolatterhes, rémes csönd. 
− Tudatosan nem, semmiképp Aminthogy azt sem mondhatom, hogy szándékosan, tudatosan ölte meg. Ha is-

merte volna jobban a bátyámat, maga is látná, milyen nevetséges maga a gondolat is, hogy boszorkánysággal, fe-
kete mágiával, tudomisén-mivel foglalkozott volna. Vagy hogy démonokkal trafikált. A saját eszén és érzékein 
kívül semmi másban nem hitt... illetve, nyilván, abban az elpusztíthatatlan akaratában még. Arra gondolok inkább, 
hogy valami... sugallatra cselekedett... vagy talán egy küls� er� parancsára. Anyám szerint, mint mondtam, elcse-
rélt gyerek volt. 

− Hát Veronicával hogy történt az a tragikus dolog? 
- Nem tudom. A rend�rség mint öngyilkosságot zárta le az ügyet, jóllehet búcsúlevél nem maradt. Lehet, hogy 

valóban öngyilkosság volt. De tudja, a szegény asszonynak volt néhány barátn�je a városban, és nem tartottam 
lehetetlennek, hogy nekik talán mondott egyet-mást, mint ahogy Marciának is utalt rá, hogy Rita halála nem egé-
szen olyan volt, amilyennek mesélték. Mi van, okoskodtam, ha Rollie rájött, hogy a feleségének eljárt a nyelve? 
Ha beárulsz, megöllek, Georgie. Bizonyíték persze nincsen sem erre, sem az ellenkez�jére. Csak hát nem értet-
tem, hogy ha már végezni akart magával a boldogtalan, miért éppen ezt a módját választotta – hiszen semmit nem 
értett az autóhoz, és lám, mégis rá tudta húzni a gumicsövet a kipufogóra, és be tudta vezetni az ablakon. És nem 
értem ma sem. Sok álmatlan éjszakám volt már miatta. 

Végiggondoltam, amit mondott, meg amit csak érzékeltetett, mintegy a sorok között. Sugallatra tette, azt 
mondta. Elvakult együgy�séggel hajtotta azt a néhány primitív célját. Elképzelhet�, hogy Roland LeBay – anélkül 
persze, hogy önmagának is bevallaná – természetfölötti er�kkel ruházta föl a Plymouthját? Elképzelhet�, hogy 
élete vége felé már csak a megfelel� örökösre várt... és így aztán... 

− Válasz-e ez a kérdéseire, Dennis? 
− Úgy hiszem, igen – mondtam megfontoltan. 
− Mit szándékozik tenni? 
− Gondolom, ön is tudja? 
− Elpusztítja az autót? 
− Megpróbálom – mondtam, és rápillantottam a falhoz támasztott mankóimra. Kurva mankók. 
− Lehet, hogy vele pusztul a barátja is. 
− De lehet, hogy meg tudom menteni. 
– Nem hiszem, hogy még lehetséges volna – mondta csöndesen George LeBay. 



 

 

 
 

47) AZ ÁRULÁS 

Nem volt ott senki, csak én, És üveg és vér mindenütt. Mikor a rideg es� lezúdult, Megláttam 
valakit, az út 

szélén feküdt, Nyöszörgött: Kérem, nem tudna 
segíteni? 

BRUCE– SPRINGSTEEN 

Megcsókoltam. 
Karját a nyakam köré fonta. H�vös tenyere könnyedén a tarkómat érintette. Számomra a helyzet immár egyér-

telm� volt, s mikor a lány félig hunyt pillával elhúzódott egy kevéssé, láthattam, hogy � is így érez. 
– Dennis – súgta, és újra megcsókoltam. Gyöngéden összeért a nyelvünk. Leigh csókja egy t�n� pillanatra 

szenvedélyesebbé vált; megsejtettem valamit a széles járomcsont sugallta heves temperamentumból. Pihegve 
visszahúzódott. – Elég – mondta. – Még a végén !e leszünk tartóztatva közszeméremsértésért. 

Január tizennyolcadika volt. A helyi Kentucky Fried mögött parkoltunk, körülöttünk egy kiadós sültcsirke-
vacsora romjai. A Duster kocsimban ültünk s ez egymagában is nagy esemény lett volna – el�ször ültem volánnál 
a balesetem óta. Aznap reggel vették le bal lábamról a nehéz gipszet, s kaptam helyette egy kengyelt. Az orvos 
szigorúan meghagyta, hogy rá ne nehezedjem, de a hangjából kiérz�dött, hogy meg van elégedve velem. Jó hó-
nappal el�tte jártam a tervezett gyógyulási tempómnak. Az orvos a fejlett gyógyászati technika számlájára írta, 
anyám a pozitív gondolkodáséra meg a tyúkhúslevesekére, Coach edz� a csipkebogyóéra. 

Én pedig úgy véltem magamban, hogy Leigh Cabotnak nem kis szerepe van benne. 
− Beszélnünk kell – mondta. 
− Inkább folytassuk az el�bbit – vetettem ellen. 
- Beszélgessünk. Kés�bb is folytathatjuk. 
– Újra rádszállt? 
Leigh bólintott. 
Két hét múlt el azóta, hogy telefonon beszéltem George LeBayjel, a téli szorgalmi id�szak els� két hete, és 

Arnie egyfolytában az enyhülést szorgalmazta Leigh-vel, de akkora er�bedobással, hogy mind a kett�nket meg-
rémített. Leigh-nek beszámoltam a hosszú telefonbeszélgetésr�l (csak arról nem, hogy milyen élményem volt 
Christine-ben ülve ama rémes újévi hajnalon), és óva intettem attól, hogy kerek perec kiadja az útját. Attól csak 
megvadulna, mondtam, és akikre Arnie mostanában megdühödik, azokkal kellemetlen dolgok történnek. 

− De hát ez akkora nagy becsapás – tiltakozott a lány. 
- Tudom – mondtam, élesebben is, mint szerettem volna. – Én is rühellem, de nem szeretném, ha az az autó újra 
elkószálna csak úgy magától. 

− Tehát? 
Válaszképpen csak a fejem csóválgattam. 
Igazság szerint úgy éreztem magam, mint Hamlet dán királyfi – halogatom, egyre halogatom a döntést és a 

cselekvést. Hogy mit kell tennem, azt persze tudtam. Elpusztítani Christine-t. Meg is tárgyaltuk Leigh-vel a le-
hetséges módozatokat. 

Leigh-é volt az els� ötlet. A Molotov-koktél. Benzinnel töltünk meg néhány borospalackot, hajnalban jókor 
megjelenünk a Cunningham-ház el�tt, meggyújtjuk a kanócokat (Kanócokat? miféle kanócokat? kérdeztem. Jaj, 
hát arra akármilyen gatyamadzag jó lesz, felelte magától értet�d�en, és én újfönt elt�n�dhettem Leigh széles po-
facsontú �sein), és zsupp, bedobjuk Christine ablakán. 

– Aha, és ha az ablakok föl lesznek tekerve, az ajtók pedig zárva? Merthogy ez a legvalószín�bb, kedvesem. 
Úgy nézett rám, mint aki kételkedik épelméj�ségemben. – Azt akarod ezzel mondani, hogy Arnie kocsiját föl-

gyújtani, az oké, de az ablakát betörni, az már nem? 
– Nem. Hanem csak azt, hogy ki fog odamenni, egészen közel, a kalapáccsal? Talán te, Leigh? 
Rám nézett, és beharapta azt a puha alsó ajkát. Hallgatott. Én hoztam a következ� ötletet. Legyen dinamit. 

Leigh rövid gondolkozás után megrázta a fejét. 
- Pedig dinamitot, azt elég könnyen szerezhetnék – er�sködtem. Most is találkozgattam még Brad Jeffriesszel, 

aki azóta is a Penn-DOT-nál dolgozik, és a Penn-DOT cégnek annyi dinamitja van. hogy csak na. Úgy képzeltem, 
kölcsönvehetem t�le – a tudta nélkül, persze – a megfelel� raktárkulcsot. Brad ugyanis csinosan be szokott csics-
csenteni, ha a Penguins mérk�zését mutatják a tévében. A harmadik harmadban simán el tudnám emelni a kulcs-
csomóját, leszedhetem róla a robbanószertár kulcsát, és a következ� heti meccsen észrevétlenül vissza is csem-
pészhetem. Januárban aligha lesz szükségük ezeknek robbanószerre, és így Brad nem fogja fölfedezni, hogy hi-
ányzik egy kulcsa. Lám, egy újabb becsapás, újabb árulás – de másképp ez nem megy. 

− Nem jó – jelentette ki a lány. 
- Miért nem? – Úgy gondoltam, a dinamit, az aztán egyszer s mindenkorra megoldaná a kérdést. 



 

 

− Mert Arnie már a kertjükben parkol a kocsival. Képzeld el, hogy fémszilánkok röpködnek szerte a kertvá-
rosban: azt akarnád, hogy lefejezzenek egy ártatlan kiskrapekot? 

Elfintorodtam. Erre bizony nem gondoltam, és most, hogy Leigh szóba hozta, képszer� élességgel jelent meg 
el�ttem egy esetleges tragédia. És ez arra késztetett, hogy egyebeken is elgondolkozzam. Az ember, ugye, szivar-
csutkájával meggyújtja egy köteg dinamit zsinórját, aztán egy elegáns kosárlabdázó mozdulattal meghajítja vele a 
céltárgyat... ez igen, ez ilyen könnyen megy a kettes csatorna szombat délutáni cowboyfilmjeiben, de az életben 
ott vannak a gyutacsok meg a gyújtóérintkez�k, és azok bizony ravasz holmik. Mégis sokáig védtem az ötletemet. 

− S ha éjjel csinálnánk? 
− Úgy is épp elég veszélyes. De hisz te is tudod: rá van írva az arcodra. 
Hosszú, hosszú csönd. 
− Hát az a kocsizúzó gép a Darnell-garázs mögött? – hozta föl végül Leigh. 
− Avval az a bökken�, ami az el�bb is – feleltem. – Ki fogja odavezetni? Te, vagy én, vagy Arnie? 
És a dolgok ezen a ponton szépségesen el is akadtak. 
– Mi történt veletek ma?– kérdeztem akkor. 
– Azt akarta, hogy töltsük együtt az estét. Hogy hát menjünk tekézni. Korábban jött már a mozival, a vacso-

rával, azzal, hogy nézzünk tévét �náluk, tanuljunk együtt. A szállítás eszköze persze az összes variációban maga 
Christine lett volna. De rettent� szívósan hajtogatja a magáét, és kezdek kifogyni a kifogásokból. Ha csinálni 
akarunk valamit, hát minél el�bb kellene. 

Bólintottam. Pedig nem csupán az optimális módszer hibázott. Az a rossz lábam is er�sen hátráltatott. A gip-
szet levették, de szigorúan meghagyták, hogy egyel�re még csak mankóval közlekedjem. Én persze megpróbál-
tam anélkül is. Fájt, fájt, de nem annyira, mint vártam. 

Egyszóval ezek hátráltattak, de leginkább mégis az, hogy id�nk nem volt, mivel akkoriban egymást kellett föl-
fedeznünk Leigh-vel. És még valamit el kell itt mondanom, noha tudom, hogy nem túl dics� (de hát megfogad-
tam magamnak, mikor írni kezdtem, hogy menten abbahagyom, amint úgy t�nik, hogy mellébeszélek, vagy el-
hallgatok valamit). Tehát: a veszélyérzet, azt hiszem, csak fokozta, amit Leigh iránt éreztem – és talán azt is, 
amit � érzett énirántam. Hiába volt Arnie a legjobb barátom, volt abban valami mocskos, nemtelen kéj, hogy a 
háta mögött találkozgatunk. -Ezt éreztem, valahányszor karomba zártam, valahányszor arra a pompás, kemény 
mellecskéjére tévedt a kezem. A titkolózásnak ez a légköre. Önök talán tudják, miért van ennek ilyen nagy va-
rázsereje? Mert hogy van, az bizonyos. Életemben el�ször lettem szerelmes úgy istenigazából. Könny� szédü-
leteim eddig is voltak, de hogy így belezuhanjak valakibe, arra még nem volt példa. És persze nagyon tetszett a 
szitu, Leigh pedig még annál is jobban. Hanem ez a folyamatos árulás... ez azért olyan kígyó-szer�. Szégyen és 
gyönyör egyszerre. Persze, mondhattuk (és mondtuk is épp elégszer), hogy magunk és családtagjaink védel-
mében kényszerülünk erre a bujkálásra. Ami persze igaz is volt. Csak épp nem a teljes igazság. Ugye, Leigh? 

Pedig rosszabb – egy bizonyos szempontból – aligha történhetett volna velünk. A szerelem lelassítja az ember 
reflexeit, elhallgattatja a veszélyérzetet. Tizenkét hosszú napja volt immár, hogy beszéltem George LeBayjel, ti-
zenkét napja emésztettem a hallottakat (meg amit elhallgatott, és az volt a rosszabb), és most már bizony nem állt 
égnek a sz�r a hátamon. 

Ugyanez állt – vagy nem állt – arra a néhány alkalomra, amikor beszéltem Arnie-val, vagy láttam az iskolában. 
Különösképpen újra a szeptemberi-októberi napokat idézték ezek az id�k, amikor csak azért távolodtunk el egy-
mástól, mert Arnie soha nem ért rá. Ha beszédbe elegyedtünk, nem volt abban semmi különös, kellemesnek is 
mondhatnám, noha az a szürke szempár mindig h�vös maradt a szemüveg mögött. Vártam, mikor hív föl otthon a 
panaszos Regina vagy Michael, megzavarodva, hogy hát Arnie színt vallott, és kijelentette, hogy nem jelentkezik 
az idén egyetemre. 

Ám erre hiába vártam. S�t, magától az osztályf�nökünkt�l hallottam, hogy Arnie egy nap a Drew University, a 
Pennsylvaniai Egyetem és a Penn brosúráival megrakodva tér haza. Éppen ezek iránt az intézmények iránt érdek-
l�dött Leigh a legélénkebben. Tudtam, és persze Arnie is tudta. 

Két nappal korábban, este kihallgattam (véletlenül) anyám és Ellie konyhai beszélgetését. – Miért nem látjuk 
mostanában Arnie-t, anya? – kérdezte a húgom. – Talán összeveszett Dennisszel? 

− Nem, kedveském. Nem hinném. De, tudod, a régi barátok, mikor id�sebbek lesznek... olykor bizony eltávo-
lodnak. 

− Nahát, én aztán nem leszek ilyen! -jelentette ki Ellie a tizenöt évesek imádni való és félelmetes magabiztos-
ságával. 

Ott ültem a szomszéd szobában, és azon t�n�dtem, valóban ennyi volna-e az egész – hallucinációk, ugye, a 
hosszú kórházi magányom következményeként, ahogy LeBay gondolta, meg egy természetes és egyszer� eltávo-
lodás? A gyerekkori barátság, amely nem tud átment�dni az ifjúkorba? Nem tagadhattam, hogy van rendszer eb-
ben a föltevésben, még abban is, hogy mindent Christine-re fogok, hiszen � az az ék, amely közénk furakodott. 

A konkrét tényeket mell�zi ez az elmélet, de mindenesetre kényelmes. Ha ehhez tartjuk magunkat, nyugodtan 
élhetjük Leigh-vel a magunk normális kis életét – iskolai események, egy kis tudományos diákköri munka, na és 
persze egymás karjaiba zuhanni, mihelyt szüleink kiteszik a lábukat a szobából. Turbékolni, mint két szédült kis 
tizenéves, teljesen átitatódva egymással. 



 

 

És ezek az ügyek elaltatták az éberségemet... vagyis hát mind a kett�nkét. Pedig óvatosak voltunk, nem mon-
dom, hogy nem, óvatosak, mint a házasságtör�k, de aznap vették le a gipszemet, aznap használhattam el�ször 
újra a Dusterom kulcsait, amelyeket eddig csak nézegethettem; fogtam tehát magam, és egy hirtelen ötletnek 
engedve fölhívtam Leigh-t, és megkérdeztem, eljönne-e velem egy kellemes sült csirkézésre? Örömmel elfogadta 
a meghívást. 

Önök is láthatják tehát, hogy ellankadt az éberségünk, és bizony óvatlanok lettünk egy csöppecskét. Ott ül-
tünk a parkoló Dusterban, melynek motorját bekapcsolva hagytam a f�tés végett, és mintha csak cowboyosdit 
játszó gyerekek lennénk, annak a véghetetlenül dörzsölt n�stény szörnyetegnek a végzetére szövetkeztünk. 

Egyikünk sem figyelt föl, mikor Christine megállt mögöttünk. 

– Elég hosszas ostromnak gyürk�zik neki ez az Arnie – jegyeztem meg. 
– Pardon? 
– Hogy hát ezek az egyetemi kérelmei, Nem hallottál még róluk? 
– Nem – mondta �szinte meglepetéssel. 
– Azokra az egyetemekre pályázik, amelyek téged is a leginkább érdekelnek – magyaráztam türelmesen. 
Rám nézett. Én meg vissza rá. Mosolyogni próbáltam, kevés sikerrel. 
– Na jó – mondtam végül. – Vegyük csak át még egyszer. Molotov-koktél kil�ve, ugyebár. A dinamit kocká-

zatosnak t�nik, 
habár... 
Leigh rémült sikkantása belém fojtotta a szót. Az arcára pillantva, magam is teljesen beijedtem. Tágra meredt 

szemmel, elnyílt szájjal bámult ki a szélvéd� üvegen. Követtem a tekintetét, és amit megláttam, attól bizony meg-
bénultam egy pillanatra. 

Ott állt Arnie, teljes életnagyságban, a kocsim el�tt. 
Közvetlenül mögénk parkolt le, bement � is csirkét venni, anélkül, hogy fölismert volna bennünket, ami nem 

csoda, hiszen már csaknem teljesen sötét volt, és egy ilyen sáros-koszos, négyéves Dusterból éppen tizenkett� 
egy tucat. Bement, vásárolt, kijött... és a szélvéd�n keresztül egyenest a képünkbe bámult. Ott ültünk, jó közel, 
átkarolva tartottuk egymást, és elvesztünk egymás mélységes tekintetében, már ahogy a költ�k mondják. Vélet-
len, semmi egyéb, nagy, hülye, valószín�tlen véletlenség. Illetve, lényem egy része már akkor is meg volt gy�-
z�dve, hogy Christine mesterkedése volt ez is... ö vezette a Kentucky Friedhoz a gazdáját. 

Hosszú tabló. Teljes mozdulatlanság. Leigh torkából el�tört egy halk nyöször. Arnie a kis parkoló közepén állt, 
dermedten, mint egy sóbálvány – iskolai egyenzakó, farmer, magas szárú f�z�s cip�. Kockás sál a nyakában. A 
gallérja föl volt hajtva, és sötét keretbe foglalta az arcát, amely báván hitetlenked�b�l lassan engesztelhetetlen 
gy�löletet sugárzóvá torzult. A kentuckyi ezredes vigyori képével ékes, piros-fehér csíkos szatyor kicsúszott kesz-
ty�s kezéb�l, és a parkoló keményre taposott havára huppant. 

– Dennis – lehelte Leigh. – Úristen, Dennis... 
Arnie futásnak eredt. Azt hittem, hozzánk szalad, ki akar rángatni az autóból, szét akarja verni a fejem. Lelki 

szememmel már láttam is magam, amint fonákul szökdécselek rossz lábamon a parkoló épp akkor fölfényl� lám-
pái alatt, miközben Arnie, akinek az életét ki tudja hányszor mentettem meg az évek során, a lelket is kiveri bel�-
lem. Rohant felénk, a szája ismer�s vicsorgásra görbülve – láttam én már ezt a grimaszt, csak nem az � képén. 
Hanem a LeBayén. 

Nem állt meg a Dusternél, szaladt tovább. Megfordultam, és csak akkor láttam meg Christine-t. 
Föltéptem az ajtót, és a tet� peremébe kapaszkodva, kifelé kászálódtam. A hidegben azonnal gémberedni kez-

dett az ujjam. 
– Dennis, ne! – sikította Leigh. 
Amikorra sikerült talpra verg�dnöm, Arnie már Christine ajtaját nyitotta: 
– Arnie! – kiáltottam rá. – Hé, apafej! 
Vad f�rándítással meredt rám. A tekintete üres volt és félelmetes. Szája sarkában nyál csillámlott. És mintha 

Christine h�t�rácsa is vicsorgott volna. 
Égnek emelte két Öklét, és megfenyegetett: – Szarrágó! – Magas, rikácsoló vénemberhang. – Legyen csak a ti-

ed! Megérdemled! � is egy nagy szar! Meg te is! Egymásnak valók vagytok! Élvezzétek egymást, úgysem fogjátok 
sokáig! 

A csirkebár táblaüveg ablakához odatódultak a vendégek a váratlan lármára, de még a szomszédos Knowloon 
Expressb�l is kikukucskáltak. 

– Arnie! Ne hülyéskedj már, beszéljük meg ezt a... 
Beugrott a kocsijába, és magára csapta az ajtót. Fölb�gött 

Christine motorja, és fényszórója, lázálmaim gy�löletet sugárzó fehér szempárja, fölfénylett, és odaszögezett a 
kocsimhoz, mint gombost� a tehetetlen bogarat. És az ikerlámpák fölött ott derengett Arnie iszonytató arca, tor-
zan az ördögi indulattól. Ez a gy�lölköd�, egyszersmind halálosan gyötr�d� arc azóta is kísért. És egyszer csak 
elt�nt az Arnie-arc, s odatermett egy vigyorgó halálfej. 

Leigh nagyot, dobhártyaszaggatót sikoltott. � is hátrafordult, és úgy nézte Arnie-t, ebb�l tudhattam, hogy nem 
csupán a képzelet játszik velem. Leigh is látta, amit én. 



 

 

Christine hófüggönyt kaparó hátsó kerékkel lendült el�re. Nem a Dustert célozta meg. Hanem engem. Össze 
akart morzsolni a két kocsi között. Végül is a rossz lábam lett a megment�m: megroggyant, és beszédültem a 
Dusterba, csíp�mmel rá a kormánykerékre meg a kürtkarikára. Felb�dült a kocsi kürtje. 

Hideg szélroham fütyült el a fülem mellett. Christine vörös hátsó szélességjelz� lámpája talán ha egy méterre 
suhant el az enyém mellett. Elzúgott a parkoló behajtó útján, és lassítás nélkül kilódulva a JFK Drive-ra, vadul 
farolva, egyre gyorsulva elt�nt szem el�l. 

A hóban ott virított a friss keréknyom: mindössze ha három hüvelykkel hibázta el nyitott ajtómat. 
Leigh zokogott. Kezemmel besegítettem bal lábamat is a kocsiba, becsaptam az ajtót. Átöleltem. Leigh vakon 

belém kapaszkodott, és rémületes er�vel ölelt. – Nem is... nem is �... – motyogta. 
– Pszt. Hagyd el, Leigh. Ne is gondolj rá. Hagyd a fenébe. 
- Nem is Arnie vezette azt a kocsit! Hanem egy halott ember! Egy hulla! 
- LeBay volt az – mondtam, és íme, alighogy kimondtam, földöntúli nyugalom szállt meg, elsöpörve a reszke-

teg b�ntudatot, ami helyénvalóbb lett volna, hiszen rajtakaptak a legjobb barátom n�jével. – � volt az, Lee. Ro-
land D. LeBay, személyesen. 

Leigh csak zokogott tovább, ki akarta sírni magából félelmét, megdöbbenését, iszonyatát, szégyenét. Szorosan 
öleltem, és boldog voltam, hogy ölelhetem. Bal lábam tompán lüktetett. A tükörbe pillantva, tekintetem az üres 
helyre esett, ahol az imént még Christine állt. Most, hogy ez is megtörtént, úgy éreztem, bármi megeshet. Az el-
múlt két hét békéje, Leigh közelségének tiszta öröme máris valahogy hamisnak, természetellenesnek t�nt olyasfé-
lének, mint a Lengyelország lerohanása és a Franciaország elleni nagy Wehrmacht-offenzíva közötti id�ben ví-
vott furcsa háború. 

És látni kezdtem, hogyan is kell végz�dnie ennek az egésznek. 
Leigh rám emelte nedves arcát. – És most, Dennis? Most aztán mit teszünk? 

- Most? Befejezzük. 
− Hogyan? Mit beszélsz? Nem értem. 
Mondtam tehát, inkább magamnak, mint neki: – Neki most alibire van szüksége. Készen kell állnunk, amikor 

elutazik. Az a garázs. A Darnell hajdani garázsa. Ott kell csapdába ejtenünk. Ott fogom megölni. 
− Jézus, Dennis! Mir�l beszélsz? 
- El fog utazni a városból – mondtam. – Nem érted? Mindazok, akiket Christine megölt, gy�r�ként veszik kö-

rül Arnie-t. És ezt � is tudja. El fogja távolítani Arnie-t Libertyville-b�l. 
 

- Mármint LeBay, ugye? Biccentettem. Leigh megborzongott. 
− Meg kell ölnünk. Ugye tudod? 
- Na de hogy? Könyörgök, Dennis... hogyan fogjunk hozzá? És akkor végre jónak t�n� ötletem támadt. 

 
 

48) EL�KÉSZÜLETEK 

Gyilkos vár az úton ránk, Agya, mint a béka, ráng... 
THE DOORS 

Leigh-t hazafuvaroztam, és lelkére kötöttem, azonnal telefonáljon, ha Christine arrafelé ólálkodna. 
– Miért, mit fogsz  tenni? Ideszaladsz egy lángszóróval? 
– Inkább tán páncélököllel – mondtam, és hisztériás kacajban 

törtünk ki mind a ketten. 
– Atombombát neki! – rikkantotta Leigh, és ezen újra nevetni kellett, pedig valójában félholtak voltunk a szo-

rongástól. És csak nevettünk és nevettünk. Egészen belebetegedtem Arnie-ba: elegem volt a viszontagságaiból, 
meg abból, amit én vétettem ellene. Gondolom, Leigh is hasonlóan lehetett. Mégis, van az úgy néha, hogy az em-
bernek muszáj nevetnie. Csak úgy, semmiért akár. És ilyenkor aztán senki-semmi vissza nem tudja fojtani a neve-
tést. 

– No és mit mondjak a szüleimnek? – vetette föl Leigh, mikor lecsillapodtunk valamelyest. – Valamit muszáj 
mondanom. Csak nem hagyhatom, hogy gyanútlanságukban halálra gázolják �ket! 

− Ne mondj semmit – tanácsoltam. – Hallgass, és kész. 
− Na de... 
– Egy: úgysem hinnének neked. Kett�: amíg Arnie Liberty ville-ben van, semmi nem fog történni. Bármibe le 

merném fogadni. Az életembe is. 
− Hát ez az. Éppenhogy az életed a tét – suttogta. 
− Tudom. Az enyém, az anyámé, az apámé, a húgomé. 
– És hogyan tudjuk meg, ha elutazik? 
– Arra, lásd, kigondoltam már valamit. Te beteget jelentesz holnap. Nem mégy iskolába. 
– Öregem, én már most beteg vagyok – mondta halkan Leigh. – Mi lesz velünk, Dennis? Mit forgatsz a fejed-

ben? 



 

 

– Fölhívlak még az este – mondtam, és szájon csókoltam. Hideg volt az ajka. 

Arra értem haza, hogy Ellie mogorván húzza magára az anorákját, és olyasmit dünnyög, hogy szép kis szül�k, 
akik olyankor küldik tejet-kenyeret venni a lányukat, mikor a Dance Fever megy a tévében. Láttam, rám is rám 
akar ripakodni, így hát gyorsan felajánlottam, hogy elkocsikáztatom a boltig és vissza. Erre persze földerült, 
mindazáltal végigmért egy gyanakvó pillantással, hátha valami betegség, mondjuk herpesz el�jele ez a váratlan és 
példátlan testvéri szeretetmegnyilvánulás. Meg is kérdezte, jól vagyok-e. Rámosolyogtam, és azt mondtam, pat-
tanjon be a kocsiba, míg meg nem gondolom magam. Mert csakugyan: a jobb lábam megfájdult, a bal pedig rég-
óta könyörtelenül sajgott. De hát hiába beszéltem bármilyen meggy�z�en arról, hogy amíg Arnie a városban van, 
Christine nem fog elcsavarogni, hiába tudtam, hogy ez így igaz, mégiscsak összeszorult a gyomorszájam, mikor 
elképzeltem Ellie-t, amint magányosan baktat a sötét külvárosi járdán, és élénksárga anorákjában átkel az úttesten. 
Lelki szememmel láttam a járda mellett parkoló Christine-t, amint meglapul, mint egy gonosz, vén vérebszuka. 

A bolt el�tt kezébe nyomtam egy dolcsit. – Vegyél két Yodelt meg két Coke-ot – javasoltam. 
− Dennis, te beteg vagy. 
− Az hát. És ha a visszajárót elflipperezed, hát összetöröm a csontocskáid, megértetted? 
Ett�l aztán helyrebillent a lelki egyensúlya. Bement, én meg jó kényelmesen elfészkeltem magam a Duster vo-

lánjánál, és ezen a rohadt kutyaszorítón gondolkoztam, amibe belekerültünk. Senkinek nem szólhatunk, ez a leg-
komiszabb. Hiszen éppen ez a Christine legnagyobb er�ssége. Mert ugye, hogy is festene az, ha lemennék apám 
játékm�helyébe, vállára tenném a kezem, és elkezdeném, hogy „Arnie Cunningham hülye öreg autója” (Ellie kife-
jezése) egy ideje magától szaladgál? Vagy menjek el a rend�rségre, és jelentsem, hogy egy halott pasi meg akar 
ölni a barátn�mmel együtt? Hát nem. A kocsi nem mozdul, amíg Arnie el nem megy, csak ebben lehetünk bizo-
nyosak, no meg abban, hogy mindig szemtanú nélkül végzi el a piszkos munkát – Potya Welch, Don Vandenberg 
és Will Darnell kés� éjjel, magányosan halt meg, Buddy Reppertont és két barátját pedig odakint, az isten háta 
mögött érte utol a végzet. 

Megjelent Elaine, fesl� kis melléhez szorítva a bevásárlószatyrot, beszállt, és kezembe nyomta a Coke– és 
Yodel-részemet. 

− Vissza az aprót – mondtam könyörtelenül. 
- Uzsorás – sziszegte Ellie, és kinyújtott tenyerembe hullajtotta a huszon-egynéhány centet. 
- Tudom, tudom, és lásd, mégis szeretlek – mondtam, s azzal hátrahúztam a csuklyáját, összeborzoltam a haját, 
és megpusziltam a fülét. Meglepetten, majd gyanakodva nézett rám, aztán kedvesen elmosolyodott. Voltaképp 
nem rossz fej ez az Ellie. Csak belegondolni is, hogy elgázolják az utcán, pusztán azért, mert én, Dennis Guilder 
beleszerettem egy Leigh Cabot nev� tüneménybe, miután Arnie-nak elment az esze, és faképnél hagyta. Márpe-
dig ezt nem fogom t�rni. 

Odahaza el�ször is ráköszöntem anyámra, aztán fölverg�dtem az emeletre. Anyám a lábom állapota iránt ér-
dekl�dött. Köszönöm, jól van, feleltem. Ámde mire fölértem, els� utam a fürd�szobai gyógyszerszekrényhez ve-
zetett, és bekaptam két aszpirint, mert a lábam akkor már fennhangon énekelte az Ave Mariát. Aztán átcsoszog-
tam a szüleim hálójába – ott az emeleti telefon -, és megkönnyebbült sóhajjal nyúltam el anyám hintaszékében. 

Fölvettem a kagylót, és tárcsáztam. 
− Lám csak, Dennis Guilder, minden útépít�k réme! – kiáltott szívélyesen Brad Jeffries. – Hát ez kedves, hogy 

eszedbe jutottam, fiú! Mikor jössz el hozzám, végigizgulni egy jó Pingvin-meccset? 
− Nemtom – mondtam. – Unom én már ezeket a kivénhedt mozgássérülteket, ezeket a Pingvineket. Még ha va-

lami jó csapatot ajánlana, mondjuk a Flyerst... 
-Hát most már aztán!... – háborgott Brad. – Hogy ilyen szöveggel jöjjön nekem egy taknyos, még csak nem is 

a tulajdon fiam. Szépen vagyunk, mondhatom! 
Elcseverésztünk még egy darabig ebben a vénában, aztán kiböktem, miért is hívtam. 
Elnevette magát. – Mi a fene, Denny? Átmentél f�vállalkozóba? 
- – Mondhatni – mondtam, és Christine-re gondoltam. – Kis id�re. 

– Nem akarsz beszélni róla? 
- Most még nem. Szóval tud-e ajánlani valakit, akit�l kölcsönözhetnék egy ilyen izét? 
- Tudok, Dennis, egyetlenegy alakot, akinél szóba jöhet a dolog. Johnny Pomberton. Ott lakik kinn a Ridge 
Roadon. Neki, pajtás, több gépe van, mint amennyi mogyorója Jimmy Carternak. 

− Oké. Kösz szépen, Brad. 
− Hát Arnie hogy van? 
− Jól, gondolom. Már nem járunk össze olyan s�r�n. 

- Az egy fura gyerek, Dennis. Mikor megláttam, azt mondtam magamban, na, ez se bírja ki itt nálunk a nyár vé-
géig. De rém kemény elszánás van benne. 

− Hát igen. K�kemény. Vagy még annál is keményebb. 
− Ha látod, mondd meg, hogy üdvözlöm. 
− Megmondom, Brad. Aztán vigyázzon magára. 

- Tudod mit, Dennis? Ugorj be hozzám már egy nap. Legurítunk egy pár sört, na? 



 

 

− Úgy legyen. Jó éjt. 
− Neked is. 
Bontottam a vonalat, és töprengtem egy-két percig a készülék fölött, mivel a következ� beszélgetés nem volt 

ínyemre. De tudtam, át kell esni ezen is, létfontosságú, bármilyen kellemetlen is. Fölragadtam tehát a kagylót, és 
emlékezetb�l tárcsáztam Cunninghamék számát. Ha Arnie veszi föl, egyszer�en leteszem. Szerencsém volt: maga 
Michael jelentkezett. 

− Halló? – Fáradtnak és kissé részegnek éreztem a hangját. 
− Michael? Dennis vagyok. 
− Nicsak, szerbusz! – mondta �szinte örömmel. 
− Arnie otthon van? 

- Az emeleten. Hazajött nem-tom-honnan, és azonnal bevette magát a szobájába. Elég zord pillantásokat lövellt, 
de hát az mostanában nem újság. Lehívjam? 
- Nem, köszönöm. Így a jó. Igazából veled akartam beszélni. A segítségedet szeretném kérni. 

- Készséggel állok rendelkezésedre. – Iménti gyanúm meger�sbödött: most már bizonyosra vettem, hogy 
Michael Cunningham meglehet�sen be van állítva. – Végtére, te tettél nekünk rohadt nagy szívességet, mikor 
rádumáltad Arnie-t az egyetemre. 
- Michael, nekem az volt a benyomásom, hogy mondhatok akármit, a fiad fütyül rám. 

- Akárhogy is, valami történt. Három egyetemre is beadta a papírjait. Regina azóta is esküszik a csodatév� 
hatalmadra, Dennis. És magunk között legyen mondva, bizony szégyenkezik, hogy úgy bánt veled, mikor Arnie 
meg te beállítottatok az autóvétel hírével. De hisz ismered Reginát. � aztán nem az a fajta, aki bárkit�l is bocsá-
natot tudna kérni. 

Az már igaz, gondoltam. Mit szólna Regina, sz�ttem tovább gondolataimat, ha tudná, hogy Arnie-nak – va-
gyis annak, aki Arnie-t a hatalmában tartja – kisebb gondja is nagyobb az egyetemi tanulmányoknál? Arnie egy-
szer�en Leigh nyomában koslat, követi, üldözi, vadászik rá. Perverzió a négyzeten – LeBay, Leigh és Christine 
összefonódva egy förtelmes ménage a trois-ban. 

– Hát szóval, Michael, megkérlek, hívjál föl, ha Arnie bármi okból el akar utazni a városból. Különösen az 
elkövetkezend� napokról meg a hétvégér�l volna szó. Éjjel vagy nappal: egyre megy. Tudnom kell, ha Arnie 
kiteszi a lábát Libertyville-b�l. Méghozzá jókor. Amikor még itt van. Nagyon fontos. 

− Miért? 
- Hadd ne magyarázzam most el. Hosszú. Bonyolult. És... és hát... �rültségnek t�nne így kimondva. 

Hosszú, hosszú szünet, aztán újra Arnie apja, de szinte súgva: – Arról a nyomorult kocsijáról van szó, igaz? 
Vajon mennyit gyanít? Mennyit tud? Ha úgy m�ködik, mint. az emberek többsége, akkor részegen � is gya-

nakvóbb, mint józanon. Hogy mennyit tudott, arról még ma sem tudok nyilatkozni. Hiszem azonban, hogy többet 
gyanított, mint mások – az egy Will Darnellt kivéve. 

− Arról hát – mondtam. – A kocsijáról. 
- Tudtam – kongott üresen Michael hangja. – Tudtam. Mi történik itt, Dennis? És egyáltalán, hogyan csinálja? 
Neked van fogalmad? 

- Michael, semmi többet nem mondhatok. Értesítesz, ha utazni készül holnap-holnapután? 
- Igen. Hogyne. 

− Köszönöm. 
− Te, Dennis, mit gondolsz, visszakapom még a fiam? 
Rászolgált, hogy megtudja az igazat. Szegény nyomorult, rászolgált. – Nem is tudom – kezdtem, és akkorát 

haraptam az alsó ajkamba, hogy megsajdult. – Attól tartok... hogy onnan már nemigen van visszaút. 
- Dennis – esdekelt már szinte Michael -, mi az? Narkó? Ugye, az? 

− Amint lehet, elmondom. Többet egyel�re nem ígérhetek. Sajnálom. Elmondom, amint lehet. 

Johnny Pombertonnal már könnyebb volt beszélni. 
Eleven, fecseg�s fajta, és az a félelmem, hogy magamfajta kölyökkel nem köt üzletet, egykett�re elpárolgott. 

Az az érzésem támadt, hogy Johnny Pomberton azzal a kénk�szagú öreg ördöggel is hajlandó üzletet kötni, ha 
törvényes fizet�eszközre számíthat. 
- Hogyne– mondogatta -, hogyne, hogyne. – Épp csak célozni kell az embernek valamire, és Pomberton teljes 
vehemenciával helyesel. Elég lelombozó típus, voltaképp. Gondosan megfogalmazott mesémet végig se hallgatta. 
Közbevágott, mondott egy árat – mint kés�bb kiderült, eléggé jutányosat. 

− Nem is rossz – mondtam. 
− Hogyne. Hánykor jössz? 
− Megfelelne, mondjuk, fél tízkor holn... 
− Hogyne. Akkor viszlát. 
− Csak még egy kérdés, Mr. Pomberton. 
− Hogyne. Hívjál csak Johnnynak. 



 

 

– Oké. Szóval, Johnny, lehet-e szó automata váltóról? 
Johnny Pomberton nagyot nevetett, akkorát, hogy el kellett tartanom fülemt�l a hallgatót. Kissé hülyén érez-

tem magam. A nevetés minden válasznál ékesebben szólt. 
- Egy ilyen bébi-járm�vön? Ugyan, ne viccelj. Azt akarod mondani, hogy nem tudsz elbánni egy kézi kapcsolású 
váltóval? 

− Dehogynem, olyan kocsin tanultam. 
- Hogyne! Szóval akkor semmi gond? 

- Remélhet�leg – mondtam, beteg bal lábamra gondolva, amellyel, ha bírja, a tengelykapcsoló pedált kell majd 
nyomnom. Ma este igazán nem sokat strapáltam, mégis úgy megfájdult, hogy még. Csöndben reménykedtem, 
hogy Arnie vár néhány napot, s csak aztán megy ki a városból – reménykedtem, de igazán nem bíztam benne. 
Elmegy az a srác holnap, gondoltam, vagy legkés�bb a hét végén, és a bal lábamnak ki kell bírnia, más megoldás 
nincs. – Hát akkor jó éjt, Mr. Pomberton. Holnap jövök. 

- Hogyne. Kösz, hogy hívtál, fiam. Már ki is néztem egy neked valót. Majd meglátod, hogy tetszeni fog. És ha 
még egyszer lemiszterpombertonozol, hát megduplázom a kölcsönzési díjat. 
- Hogyne – mondtam. Nevetett még akkor is, mikor letettem a kagylót. 

Kinéztem egy neked valót. Meglátod, tetszeni fog. Már megint mintha n�r�l lenne szó. Unom már, torkig va-
gyok már ezzel. 

Akkor nekifogtam az utolsó el�készületi telefonhívásnak. Sykes nev� el�fizet�t négyet sorolt föl a könyv. Má-
sodik próbálkozásomra az én Sykesom jelentkezett: maga Jimmy vette föl a hallgatót. Arnie Cunningham barátja 
vagyok, mondtam, és a hangja azonnal melegebb lett. Jimmy szerette Arnie-t, mert Arnie soha nem gyötörte; nem 
„szekírozta", mint Buddy Repperton, mikor még a Darnell-garázsban dolgozott. Hogy van Arnie, kérdezte lelke-
sen, és én azt hazudtam, hogy jól. 
- Na, ezt jó hallani – lelkendezett Jimmy. – Mert, tudod, elég kutya helyzetbe keveredett itten egy id�re. Hiába, 
az a petárda meg az a cigi, tudtam én, hogy nem lesz annak jó vége. 

- Éppen Arnie kért meg, hogy hívjalak föl – füllentettem. – Emlékszel, Jimmy, mikor Willt letartóztatták, és 
bezárták a garázst? 

- Hogyne emlékeznék – sóhajtotta Jimmy. – Hisz azóta is munka nélkül vagyok, hogy meghalt az a szegény jó 
Will. Anyám egyre azt hajtja, hogy álljak szakmunkástanulónak, de nem hiszem, hogy megállnám én ott a helyem. 
Majd elmegyek portásnak vagy mittomén. A nagybácsim, Fred, az is portás a zegyetemen, és aszondja, most van 
üresedés, mert a váltótársa, annak egyszer�en nyoma veszett, és... 
- Arnie azt mondja, mikor zárolták a garázst, ott maradt a teljes dugókulcskészlete – vágtam közbe gyorsan. – Ott 
tartotta a régi gumiabroncsok mögött, azon a fels� polcon, tudod, melyiken. Szóval hogy odadugta, nehogy elvi-
gye valaki... 

− Most is ott van? 
− Ott kell lennie. 

- Ilyen egy marhát – álmélkodott Jimmy. 
− Most mondd. Megér az a készlet legalább száz dolcsit. 
− Azannyát. Hát én fogadok, hogy már rég megdurrantotta valamelyik hekus. 
- Arnie szerint ott kell még lennie. Csakhogy mivel bajban van, ugye, a garázsnak a kornyékére se szabad men-

nie. – Hazugság volt persze ez is, de gondoltam, Jimmy simán beveszi, és igazam is lett. Mindazonáltal, valahogy 
nem sokszorozódott meg az önbecsülésem attól, hogy át tudtam ejteni egy félhivatalos hülyegyereket. 

− Aú, az bizony baj. Hanem tudod mit... én elmegyek és megkeresem neki! Az lesz reggel az els� dolgom. A 
kulcsom, az még megvan a garázshoz. 

Megkönnyebbült sóhaj szakadt ki bel�lem. Nekem ugyanis nem Arnie kitalált szerszámkészlete kellett, hanem 
Jimmy kulcsa. 

− Nem úgy lesz az, Jimmy. Magam megyek érte, épp az benne a pláne. Meglepetésül. Meg aztán én pontosan 
tudom, hová dugta. Te lehet, hogy fél napig is hiába keresnéd. 

− Háát, látod, sose voltam valami nagy keres�, az igáz. Mondta is Will, hogy a saját ülepem se találnám, még 
ha két kézzel meg egy zseblámpával keresném is. 
- Ugyan, csak hülyéskedett. Nem kel! azt mellre szívni. De azért tényleg jobb, ha én megyek. 

- Az igaz. 
- Mi lenne, ha holnap beugranék hozzátok a kulcsért? Még sötétedés el�tt vissza is kapnád. 
- Hát, izé, nem is tudom. Will lelkemre kötötte, hogy ki ne adjam a kezemb�l. 

- Persze, de az még akkor volt. Most már üres az egész hodály, csak Arnie szerszáma van ott, meg hátul a 
roncsok. Most már hamarosan mindenestül el lesz árverezve a telek, és ha akkor megyünk be, az már betörésnek 
számítana. 
 

- Aha. Hát, asszem, nem lesz baj. Csak hozd vissza. – És akkor valami egészen megindítót mondott: – Mert, 
tudod, ez az egy emlékem maradt Willt�l. 

- Szentül megígérem. 



 

 

− Na jó. Ha Arnie végett van, akkor biztosan jól is van. 

Lefekvés el�tt még egy utolsót telefonáltam, ez egyszer a földszintr�l. Leigh hangja módfölött álmoskás volt. 
– Most már valamelyik este pontot teszünk erre az ügyre. 

Benne vagy a buliban? 
– Benne. Benne én. Azt hiszem, benne. Mi a terved, Dennis? 
Elmondtam neki, lépésr�l lépésre, arra számítva, hogy több helyütt is meg fogja fúrni a tervet. De mikor a vé-

gére értem, csupán ennyit kérdezett: – És mi lesz, ha nem sikerül? 
− A h�si halottak listájára kerülünk. Elképzelheted. 
− El tudom képzelni. 

 

- Gondolhatod, hogy legszívesebben kihagytalak volna ebb�l az egészb�l. De LeBay csapdára fog gyanakodni, 
következésképp nagyon jó csalétek kell. Te kellesz. 
- Nem engedtem volna, hogy kihagyjál bel�le – vágott vissza eltökélten. – Ez az ügy az én ügyem is. Végtére 
szerelmes voltam belé. Igazán. És ha az ember megszeret valakit... egészen soha nem gyógyulhat ki bel�le. Te is 
így vagy ezzel, Dennis? 

Gondolatban végigröppentem az éveken. Azok a hosszú nyarak, tele úszással, olvasással, társasjátékkal – 
Monopoly, Ki nevet a végén, dáma... A hangyafarm. Meg az a sok szorult helyzet, amib�l kimentettem Arnie-t. 
Mert a srácok, azok bizony könyörtelenül rámásznak arra, aki egy kicsit is más, mint �k. Volt id�, amikor igazság 
szerint piszokul elegem volt abból, hogy mindig nekem kell megmentenem; sokszor arra gondoltam, mennyivel 
egyszer�bb lenne az életem, ha ejteném Arnie-t, és hagynám, hogy kikészítsék azok a kis sakálok. Csakhogy az a 
vicc, hogy nem lett volna úgy sem könnyebb. Szükségem volt nekem is �rá. Hogy jobbá tegyen. Végül is kölcsö-
nös el�nyökre épült ez a mi kapcsolatunk, és jaj istenem! épp ez az, ami miatt ilyen rohadt most ez az egész. Emi-
att ilyen piszokul rohadt és fájdalmas. 

- Én is így vagyok – feleltem megfontoltan, és hirtelen el kellett takarnom a szemem. – Én is szerettem, én sem 
gyógyultam ki bel�le. És talán még most sincsen túl kés�, talán még az � számára sem reménytelen. – Magamban 
pedig így fohászkodtam: Úristen, engedd, hogy még ez egyszer megvédhessem attól, hogy megöljék. Csak még ez 
egyszer. 
- Nem is �t gy�lölöm én – folytatta halkan Leigh. – Hanem azt a pacákot, azt a LeBayt... Tényleg �t láttuk ma 
délután, Dennis? Tényleg � vezette az autót? 

− Igen-igen. Csakugyan. 
- Nahát, �t gy�lölöm, meg azt a büdös szuka Christine-t. Ugye, hamar leszámolunk velük? 

− Most már, azt hiszem, hamar. 
− Akkor jó. Szeretlek, Dennis. 
− Én is téged. 
És valóban: másnap, pénteken, január tizenkilencedikén bekövetkezett. 

49) ARNIE 

Cirkáltam a Stingrayjel egy éjszaka, Mikor egy vadonatúj XKE jött oda, Letekerte a pasi az ablakot, És 
kihívott egy menetre „akkor és ott". Mondtam: „Jól van, haver, a gépem bírja jól, Induljunk a Sunset és Vine-
sarokról, De tudok jobbat, ha bírják az idegeid: Menjünk le egészen... 

a Halálkanyarig." 
JAN AND DEAN 

Ez a hosszú és rettenetes nap azzal kezd�dött, hogy Dusteromon áthajtottam Jimmy Sykesékhoz. Féltem, hogy 
az anyja akadékoskodni fog, de végül is sima ügy volt. A mama, ha lehet, a fiánál is tompább agyú volt. Meghí-
vott szalonnás tojásra (köszönettel elutasítottam – a gyomrom mer� egy gubanc volt), és csak toporogtam mankó-
imon, amíg Jimmy a kulcskarikáját kereste. Semmitmondó beszélgetésbe kezdtem Mrs. Sykesszal, aki majd akko-
ra volt, mint az Etna, s az id� csak telt-múlt, és bennem az a rémes meggy�z�dés kapott lábra, hogy Jimmy el-
hagyta a kulcsait, s ezért zátonyra fut a vállalkozásom, miel�tt megkezd�dött volna. 

Fejcsóválva bukkant föl újra a konyhában. – Nem találom. Hát ezt biztos elszórtam valahol. Ilyen egy marhát, 
mint én. 

Akkor a csaknem háromszáz font él�súlyú Mrs. Sykesnak pazar ötlete támadt: – Hát a zsebedben nézted-e, 
Jim? 

Bamba meglepetés terült szét Jimmy ábrázatán. Beletúrt zöld cejgnadrágja zsebébe, és szégyenl�s vigyorral 
el�húzta a kulcscsomót. A kulcstartó az a fajta volt, amit a Monroeville Mallon árulnak: gumiból készült, és tü-
körtojást formázott. Jimmy tojása fekete volt a gépzsírtól. 

− Na né, itt a kis fostos! – mondta. 
- Vigyázz a szádra, fiacskám – mondta az anyja. – Mutasd meg szépen Dennisnek, melyik az a kulcs, és tartsd a 



 

 

nyelved. 
Így aztán Jimmy átadott három Schlage-rendszer� kulcsot, mert nem tudta bizonyosan, melyik melyik. Az 

egyik a nagy garázskaput nyitotta, a másik a hátsó nagykaput, amely a roncstelepre nyílik, a harmadik pedig Will 
irodájának volt a kulcsa. 

− Kösz – mondtam. – Hozom vissza, amint készen vagyok. 
− Rendics. Csókoltatom Arnie-t. 
− Átadom. 
− Biztosan nem kérsz egy falat szalonnás rántottát, Dennis? -firtatta Mrs. Sykes. – Van ám b�ven. 
- Köszönöm. Sajnos, mennem kell. – Negyed kilenc volt, kilenckor kezd�dik az iskola. Arnie rendszerint 

nyolc negyvenötkor érkezik. Leigh-t�l tudom. Szorít az id�. Fogtam a mankóm, és fölálltam. 
− Támogasd ki, Jim, mit állsz ott bambán! – ripakodott rá az anyja. 
Tiltakozásomat egy erélyes kézmozdulattal elhallgattatta: – Még csak az kéne, fiam, hogy seggre essél itt ne-

kem; és megen eltörd a lábod. – Önfeledten és hatalmasan hahotázott a gondolatra. Jimmy pedig, a megtestesült 
engedelmesség, szinte az ölében vitt le a kocsimhoz. 

Az égbolt aznap amolyan kedvetlen, mocskosszürke volt, a rádió havazást jósolt délutánra. Keresztülautóztam 
a városon, a középiskola el�tt beálltam a diákparkoló els� sorába. Leigh nélkül is tudtam ugyanis, hogy Arnie a 
leghátsó sorban szokott parkolni. Látnom kell Arnie-t, meg kell lengetnem orra el�tt a csalétket, ugyanakkor jobb, 
ha minél távolabb tartom magam Christine-t�l. A kocsijától távol LeBay is mintha sokkal gyöngébb volna. 

Bent maradtam a kocsimban, rádióztam, és a focipályát néztem. Hihetetlennek t�nt, hogy Arnie meg én valaha 
is együtt ültünk a lelátón, eszegettük egymás tízóraiját. A lelátót most hó borította. És elképzelni is nehéz, hogy 
valaha ott futottam, azon a pályán, bukósisakban, kipárnázott vállal, térdvéd�ben, ostoba módon bízva sebezhetet-
lenségemben... de tán még a halhatatlanságomban is. 

Hát most már más az ábra. 
Egyre-másra érkeztek a tanulók, leparkoltak szépen, és beszélgetve, marhulva, nevetgélve mentek befelé. Lej-

jebb süppedtem, nem akartam felt�nést kelteni. Busz állt meg a kapu el�tt, és okádta ki diákterhét. A dohányzásra 
kijelölt helyen, ahol hajdan Buddy elkapta Arnie-t, néhány fiú és lány füstölt dideregve. Milyen messze már az a 
késhistória is! 

Szívem er�szakosan döngette a mellkasomat. Nyomorultul éreztem magam. Titkon abban reménykedtem, 
hogy Arnie nem jön ma iskolába. De épp abban a pillanatban megláttam az ismer�s piros-fehér karosszériát: for-
dult be a parkolóba a School Streetr�l, egyenletes húszmérföldes sebességgel, fehér párát bodorítva ki a kipufogó-
ján. A volánnál Arnie, az iskola egyenzakójában. Nem nézett rám; hajtott egyenest a parkoló végébe, és beállt há-
tul a megszokott helyére. 

Maradj békén, húzd meg magad, súgta egy megalkuvó, áruló hangocska a lelkem mélyén. Észre sem vesz, el-
megy melletted, mint a többiek. 

Én azonban kinyitottam az ajtót, és kirámoltam a két mankómat. Rájuk támaszkodva, kitornáztam magam a 
kocsiból, és csak álltam a parkoló keményre döngölt haván, s picikét úgy éreztem magam, mintha Fred 
MacMurray volnék a Double Indemnity filmb�l. Az iskolaépületb�l kihallatszott az els� csöngetés – fakónak, 
lényegtelennek t�nt ebb�l a messzeségb�l. Arnie kés�bb érkezett, mint máskor. Anyám szerint mindig is kínosan 
pontos volt. Lám, ez a LeBay nyilván nem az. 

Könyvekkel a karjában közeledett felém, lehajtott f�vel kerülgetve a parkoló gépkocsikat. Elt�nt egy furgon 
mögött, s mikor el�bukkant és fölemelte a tekintetét, észrevett. 

Nagyra nyílt a szeme, s akaratlanul tett egy félfordulatot Christine felé. 
– Pucérnak érzed magad, mi, ha nem a kormány mögött ülsz? – szóltam rá. 
Szembefordult. Ajka alig észrevehet�en lefelé görbült, mintha valami rossz íz�t evett volna. 
– Mi van avval a pudvás pináddal, Dennis? 
George LeBay nem mondta, de azért célzott rá, hogy a bátyja profi sérteget� volt, igen jó érzékkel pécézte ki az 

emberek gyönge pontját. 
Két esetlen lépést tettem felé a mankómon, � meg csak állt, azzal a ferde vigyorral a képén. 
– Mondd csak, hogy ízlett, mikor Buddy Repperton Pinafej�nek hívott? Tetszett, ugye? Azért próbálod ki 

most, hogy hogyan esik másoknak, mi? 
Lénye egy része mintha megrezzent volna – talán éppen csak a szeme villant egyet -, de az a megvet�, h�vös, 

figyelmes tekintete és mosolya nem változott. Kutya hideg volt egyébként: nem húztam keszty�t, és kezem szinte 
elhalt a mankó keresztrúdján. Leheletünk mint megannyi kis g�zpamacs szállt a szájunkból. 

– Hát arra emlékszel-e, hogy Tommy Deckinger az ötödikben Büdösszájúnak hívott? – folytattam emeltebb 
hangon. Terveimben nem volt szó arról, hogy méregbe guruljak, de hát mit csináljak, csak úgy forrt bennem. – Az 
is tetszett? Vagy mikor Ladd Smythe, talpig cserkészegyenruhában, végigpofozott az utcán? Elkaptam, ha elfelej-
tetted volna, levettem, és a nadrágjába tömtem a kalapját. Hova is lettél, Arnie? Ez a LeBay, ez csak egy sehonnai. 
Egy jöttment. Én meg, a barátod, mindig itt voltam. Újból megvillant a szeme. Kissé félre is fordult, a mosolya is 



 

 

elhervadt, tekintete Christine-t kereste, ahogy az ember egy hozzátartozóját keresi a zsúfolt pályaudvaron. Vagy 
ahogy egy narkós keresi a nepperét. 
- Hát ennyire hiányzik, apafej? – kérdeztem. – Már lélegzetet sem bírsz venni nélküle? 

- Nem értem, mit hablatyolsz – felelt rekedten. – Lecsaptad a kezemr�l a n�met. Ez itt a lényeg. Átvágtál. Be-
csaptál. Rászedtél. Szarrágó vagy te is, mint a többi. – Egyenest a szemem közé nézett, a tekintete merev volt, seb-
zett és gy�lölköd�. – Azt hittem, benned legalább megbízhatok, és tessék, rosszabb voltál még Reppertonnál meg 
a többinél is! – Lépett egyet felém, és a düht�l és fájdalomtól szinte magánkívül kiáltotta: – Elraboltad Leigh-t, 
szarrágó!  

Én is közelebb rukkoltam; megcsúszott a mankóm a síkos havon, de talpon maradtam. Mint két vadnyugati 
pisztolyh�s, úgy lépkedünk egyre közelebb, villant át az agyamon. 

− Hogy raboltam volna el, mikor magad lökted el magadtól? He? 
- Micsodaaa? 
- Arra a napra gondolj, fafej�, mikor Leigh fuldokolt a kocsidban. Mikor Christine meg akarta ölni. Akkor meg-
mondtad neki, hogy kész, vége. Megmondtad, hogy kopjon le. 

- Soha! Hazugság! Szemenszedett hazugság! 
− Kivel beszélek én tulajdonképpen? 

- Az téged ne érdekeljen! – Szürke szeme óriásira n�tt a szemüveg mögött. – Tökmindegy, hogy kivel beszélsz, 
világos? Az a f�, hogy amit mondtál, az egy kurva nagy hazugság! Pont ahhoz a nagy kurvához való, aki kitalálta! 

Egy lépéssel még közelebb. Sápadt arcán hektikás vörös foltok virítottak. 
− Már a névaláírásod sem a régi, Arnie. 
− Fogd be a pofád! 

- Apád azt mondja, mintha egy idegennel lakna egy fedél alatt. 
- Nem mondhatod, hogy nem figyelmeztettelek, apafej! 
– Figyelmeztettél. De anélkül is tudom, mi fog történni. Leigh is tudja. Ami Buddy Reppertonnal meg Will 

Darnell-lel meg a többivel. Ugyanis le már rég nem Arnie vagy. Hé, LeBay, odabent vagy? Gyere csuk el�, hadd 
lássalak! Hisz láttalak én már, nem is egyszer. Láttalak szilveszterkor, és tegnap is, a csirkesüt� el�tt. Tudom, 
hogy ott bujkálsz bent, nem unod? Gyere el�, hadd lássalak! 

És LeBay jött... de most Arnie arcába költözött bele, és így szörny�bb volt minden csontváznál és tetemnél és 
horrorképregénynél. Arnie arca megváltozott. Ajkán, mint egy fonák és gy�löletes rózsa, csúfondáros mosoly 
virított ki. Olyannak láttam, amilyen akkor lehetett, mikor fiatal volt még a világ, és egy fiatalembernek egyéb 
sem kellett, mint egy gépkocsi, hiszen minden egyéb már magától adódik. Röviden: George LeBay bátyja állt 
el�ttem. 

Vele kapcsolatban csak egyre emlékszem, de arra igen jól. A mérgére. �rökké dühös volt. 
Pár lépéssel ott termett el�ttem. A szem fátyolos volt és áthatolhatatlan. Ajkára a gunyoros mosolyt mintha bé-

lyegz�vassal sütötték volna oda. 
Eszembe jutott a forradás George LeBay karján, a sebhely, mely könyökét�l a csuklójáig húzódik. Félrelökött, 

aztán visszajött, fölnyalábolt és elhajított. Hallottam szinte a tizennégy esztend�s Rollie ordítását: Most majd meg-
tanulod, te taknyos, hogy ne legyél a lábom alatt, világos? 

LeBayjel magával néztem farkasszemet, és LeBay, tudtam, nem tud jó szívvel veszíteni. Akarom mondani: 
egyáltalán nem tud veszíteni. 

– Ne hagyd magad, Arnie! – kiáltottam. – Túl sokáig ült már ez az alak a nyakadon! Ne hagyd magad, vere-
kedj meg vele, öld meg, maradjon csak, ha... 

Meglendült a lába, és kirúgta alólam az egyik mankót. Tántorogva próbáltam talpon maradni, sikerült is majd-
nem, de akkor a másikat is kirúgta alólam. Rázuhantam a keményre taposott hóra. Lépett még egyet, és idegen, 
k�kemény arccal fölém tornyosult. 
- Most pedig törlesztünk egy régóta esedékes adósságot -mondta idegenül. 

- Aha – hápogtam. – Emlékszel-e, Arnie, a hangyafarmra? Ott vagy még valahol? Ennek a mocsok állatnak 
soha nem volt hangyafarmja. Soha egy árva barátja nem volt. 

Egy csapásra megtört az a hideg-rideg fölény. Az arca, mint a zavaros víz, fölkeveredett. Nem találok jobb szót 
rá. Ott volt LeBay, dühödten küszködve a bels� zendüléssel, és ott volt Arnie, fáradtan, elcsigázva, szégyenkezve 
– és iszonyúan boldogtalanul. Aztán megint LeBay, s már lendítette is a lábát, hogy belém rúgjon, én meg csak 
tehetetlenül nyúlkáltam a mankóm után, és rémesen kiszolgáltatottnak éreztem magam. Ám akkor újra Arnie ke-
rekedett felül, Arnie, a barátom, ismer�s mozdulattal simítva ki homlokából a haját, és Arnie volt az, aki megszó-
lalt: – Jaj, Dennis... Dennis... jaj de röstellem... de igen sajnálom... 

– Ahhoz már kés�, apafej. 
Megkaparintottam az egyik, majd a másik mankómat is. Lassan, kínkeservesen, meg-megcsúszva talpra ver-

g�dtem. A kezem mint két fadarab a hidegt�l. Arnie nem moccant, nem segített: csak állt, hátát a furgonnak vet-
ve, nagyra nyílt, rémült szemmel. 
- Dennis, tehetetlen vagyok – suttogta. – Néha már azt kell hinnem, nem is létezem. Segíts, Dennis. Segíts! 

− Itt van LeBay? 



 

 

- Itt. Örökké – nyögte Arnie. – Soha nincs nyugtom t�le. Csak mikor... 
- Az autó? 

– Christine, igen... mikor Christine úton van, akkor �vele tör�dik. Ilyenkor, csak ilyenkor tudok én is... 
Elhallgatott. Oldalt d�lt. Állkapcsa er�tlenül az állára hullott. Haja ernyedten lecsüngött. Szájából kicsordult a 

nyál, és a csizmájára csöpörgött. És akkor vékony hangon nyöszörögni kezdett, és keszty�s öklével a furgon olda-
lát döngette: 

– T�nj innen! T�nj innen! T�������üünj innen! 
És akkor vagy öt másodpercig semmi – csak a teste reszketett, mintha egy szakajtóra való kígyó bujkálna a 

ruhája alatt, és vacogó állkapcsa verte iszonytatóan a mellét. 
Azt hittem, gy�zni fog, kikergeti azt a vén dögöt. De mikor újra rám nézett, Arnie odavolt: a szemem LeBay 

tekintetével találkozott. 
- Úgy fog történni minden, ahogy elmondta – szólalt meg LeBay. – Nyugi bele, fiú. Lehet, hogy téged nem fog-
lak eltaposni. 
- Gyere el ma este a Darnell-garázsba, ha mersz – mondtam nyersen, rekedten, kiszáradt torokkal. – Játszunk 
egyet, na? Én elhozom Leigh-t. Te hozd el Christine-t. 
- A helyet és az id�t majd én választom meg, és akkor, amikor én látom jónak – vigyorgott LeBay Arnie szájá-
val, megvillogtatva Arnie fiatal, egészséges fogait; hol volt még ez a száj a m�fogsor dicstelenségét�l! – Te azt, 
fiacskám, nem fogod tudni, hogy mikor, hol. Én azonban tudom, mikor jön el az id�. 
- Gondold meg – szóltam higgadtan. – Ha ott nem leszel estére a Darnell-garázsban, Leigh meg én kinyitjuk a 
szánkat. 

Undorító, megvet� hahotában tört ki: – Na, ez jó. Csak tessék, ha a diliházba akartok kerülni. 
– Eleinte nem fognak komolyan venni bennünket, az igaz. De tudod, LeBaykém, azért az túlzás, hogy rögtön 

gyógyintézetbe csukják azt, aki démonokról és ártó szellemekr�l kezd beszélni. A te id�dben, a repül� csészeal-
jak el�tti napokban talán még úgy lett volna. Ma már azonban nagyon is sokan hisznek az ilyesmiben. 

Vigyorgott még egyre, de a szeme gyanakodva sz�kült össze. S�t, mintha az els� félelemszikra is föllobbant 
volna ebben a kegyetlen szempárban. 

– És arra sem gondolsz – folytattam -, mennyien tudják, hogy valami b�zlik itten. Már megbocsáss. 
Elkomorodott. Tudta, hogyne tudta volna, aggasztotta is nyilván a dolog. De úgy lehet, hogy az öldöklésre elég 

könny� rászokni: aki megízlelte, nem bírja abbahagyni, és fütyül a következményekre. 
– Ami visszás, perverz életkéd még megmaradt, az nyilván a kocsidban gyökeredzik – folytattam. – Amit per-

sze te is tudtál, és a kezdet kezdetét�l Arnie-ra építettél, �t akartad fölhasználni... vagyis hát tudatosan nem ter-
veztél te semmit, igaz? Csak azt a morbid intuíciódat követted... 

Fölhorkant, és úgy tett, mint aki máris indul. 
– Szóval nem árt egy kicsit elgondolkodni – folytattam sietve. – Arnie apja tudja, hogy valami b�zlik. Az én 

apám is tudja. És hát van egypár rend�r, akit roppantul érdekel, hogy is halt meg Junkins, a kollégájuk. Ezek min-
den elképzelést hálásan fogadnak. És, tudod, mindenki Christine-re gyanakszik. Minden szál Christine-hez vezet. 
Minden ujj Christine-re mutat. El�bb-utóbb valaki beküldi Darnell zúzógépe alá, már csak pusztán elvi megfonto-
lásból is. 

Szembefordult, és rettegéssel elegy gy�lölet égett rám mered� tekintetében. 
– Beszélni fogunk, igenis, kinyitjuk a szánkat, és bizonyos, hogy sokan csak nevetni fognak rajtunk. De van 

nekem odahaza két darabkám a hajdani gipszemb�l, Arnie két aláírásával. Elviszem �ket a nyomozókhoz, és ad-
dig le nem szállok róluk, amíg írásszakért�t nem hívatnak, és az is meg nem er�síti, amit mondok. És az emberek 
figyelni kezdik Arnie-t. Hja, és persze Christine-t. Értjük? 

– Fiacskám, engem te ilyen dumával ugyan be nem káfolsz. De a szeme meghazudtolta a szavait. Láttam én 
azt. 

– Pedig így lesz – er�sködtem. – Az emberek racionalitása, az csak felszíni jelenség. Ma is mindenki átdob egy 
kis sót a bal válla fölött, ha kiborította a sótartót, ma sem megy át senki a létra alatt, ma is szinte mindenki hisz a 
túlvilági létben. És el�bb-utóbb – de inkább el�bb, ha Leigh és én kinyitjuk a szánkat -, valaki szardíniásdobozzá 
préseli azt a csuda autód. És fogadok, neked is véged, amint vége Christine-nek. 

− Szeretnéd, mi? – vigyorogta-vicsorogta LeBay. 
− Este ott leszünk a Darnell-garázsnál – mondtam. – Ha ügyes leszel, megszabadulhatsz mind a kett�nkt�l. 

Persze, vége az ügynek azzal sem lesz, de szerezhetsz egy szusszanásnyi id�t legalább... annyi id�t, mondjuk, 
hogy elt�nhess a városból. Csak hát papedli vagy te ahhoz, LeBay. Túlságosan régóta vagy már a szakmában. Fél-
re fogunk állítani szépen. 

Azzal visszamankóztam a Dusterhoz, és beültem. Ügyetlenebbnek mutattam magam a mankókkal, mint ami-
lyen vagyok, igyekeztem kiszolgáltatottnak és tehetetlennek t�nni. A két aláírás, azt hiszem, hatott rá: mennem 
kellett, nehogy túljátsszam a szerepet. Hanem akkor eszembe jutott még valami. Valami, amit�l szavatoltan meg-
dühödik LeBay. 

Két kézzel berámoltam a kocsiba a bal lábam, becsaptam az ajtót, és kihajoltam a nyitott ablakon. 
Mosolyogva a szeme közé néztem. 
– Mellesleg, Leigh egyszer�en fantasztikus az ágyban. Sajnálhatod, öreg, hogy soha meg nem tapasztalod. 



 

 

Elkeseredett üvöltéssel támadt nekem. Fölcsavartam az ablakot, lenyomtam az ajtózár pöckét. Aztán szép rá-
ér�sen beindítottam a motort, miközben LeBay keszty�s ökle ott dörömbölt az ablakomon. Vicsorgott, mint a 
csapdába esett vadállat. Arnie-nak híré-hamva se volt sehol. A barátom elt�nt. Sötét-fekete fájdalom marta a lel-
kem, rosszabb minden könnynél, mélyebb a rettegésnél, de er�vel megtartottam arcomon a fölényes, sért� mo-
solyt. Aztán lassan fölemeltem a középs� ujjam. 

– Baszódj meg, LeBay! – kurjantottam az üvegen át, és nekiindultam, ö meg csak állt a parkoló közepén, és 
rázta az a tehetetlen harag, amir�l eleget hallhattam az öccsét�l. Éppen erre, a haragjára építettem, mikor bíztam 
benne, hogy ott lesz estére. 

Nos, meglátjuk. 

50) PETÚNIA 

Valami forrót érzett a szemem, De megtaláltam �t azon az éjjelen, Öleltem, ez volt utolsó csó-
kunk... 

J. FRANK WILSON AND THE CAVALIERS 

Autóztam vagy négysaroknyit, mire belém állt az utóhatás, de akkor aztán le kellett állnom, olyan cudar resz-
ketés jött rám. Hiába kapcsoltam maximumra a f�tést, az sem tudott fölmelegíteni. Reszel�s, kapkodós lett a lé-
legzetem is. Összefont karral próbáltam melengetni magam, de úgy t�nt, soha már meg nem melegszem. Az arc, 
az az iszonyú arc, és Arnie valahol mélyen eltemetve benne, soha nincs nyugtom t�le, mondta, kivéve mikor... 
mikor is? Hát nyilván akkor, amikor Christine magától megy. LeBay sem lehet egyszerre két helyen. Arra még � 
sem képes. 

Nagy nehezen folytattam utamat, és csak mikor belenéztem a visszapillantóba, akkor vettem észre, hogy 
nicsak, sírtam, hisz nedves a szemem. 

Negyed tízre értem ki Johnny Pomberton telephelyére. Szálas, széles vállú férfi, zöld gumicsizma, vörös-fekete 
kockás vadászkabát. Zsíros szalagú puhakalapját a tarkójára tolta, és úgy tanulmányozta az égboltot. 

– A rádió újabb havazást jósol. Nem hittem igazából, hogy kigyössz, fiam, de azért el�készítettem �tet. Na, 
mit szólsz? 

Kikászálódtam a kocsimból. Ipari só ropogott a mankóm gumivége alatt. Biztonságos érzést adott. És íme, 
Pomberton halomba hordott t�zifája el�tt ott állt egy módfölött különös járm�. Halvány, de annál kellemetlenebb 
szag terjengett fel�le. 

Harmatos ifjúságában bizonyára GMC-autó lehetett – gigászi orrán az embléma legalábbis erre utalt; mostani 
állapotában azonban már ugyancsak vegyes benyomást keltett. Bizonyosat így, szemre, csak egyet lehetett mon-
dani: azt, hogy csakugyan hatalmas. A h�t�maszk teteje fejjel volt magasabb még Pombertonnal is. A bázi nagy 
motorház mögött a vezet�fülke, akár egy mitológiai szörny sisakja. És hátul, két tengellyel és nyolc kerékkel alá-
támogatva, egy hosszú, hengeres tartály, olyan, mint a benzinszállítóké. 

Csakhogy az életbe se láttam harsány rózsaszín�re festett tartálykocsit. Az oldalán pedig, hetvencentis bet�k-
kel, ez állt: PETÚNIA. 

– Hát, nem is tudom, mit szóljak. Milyen autó ez? 
Pomberton a szája sarkába dugott egy Camelt, hüvelykujja vastag körmén lángra lobbantott egy gyufát, és rá-

pöffentett. – Szarszippantó – mondta akkor. 
– Mi? 
Elvigyorodott. – Kett�ezer gallon. Petúnia, az egy fazon. 
– Nem egész értem – mondtam, de alighogy kimondtam, érteni kezdtem. Arnie, mármint a hajdani Arnie jót 

mulatott volna a helyzet abszurd és rettent� iróniáján. 
Mikor telefonon kocsit rendeltem, azt kérdeztem Pombertontól, van-e bérbe adó jó nehéz teherkocsija. Pilla-

natnyilag ez a legnagyobb, magyarázta most Johnny. A négy billen�skocsi ki van adva, kett� Libertyville-ben, a 
másik kett� Philly Hillben. Volna aztán egy földgyalu is, mesélte, de az ideg-összeroppanást kapott karácsony 
után. Hja, mióta becsukták a Darnell-garázst, pokoli nehéz üzemben tartani ezt a teherkocsiparkot. 

Petúnia tehát szarszippantó, se több, se kevesebb. Emészt�gödrök kiszippantása: ez a dolga. 
– Mennyit nyom? – firtattam. 
Elpöckölte a cigarettáját. – Üresen vagy szarral? 
Nyeltem egyet. – Most hogy áll? 
Hátravetette a fejét, és úgy nevetett. – Csak nem képzeled, hogy tele kocsit adok ki? Üres a drágám, persze 

hogy üres, ki is van mosva slaggal. Habár, kissé még szaglik, he? 
Szimatoltam. Mi tagadás, szaglott. 

- Nem olyan vészes – mondtam. 
- Nem hát. Szegény Petúniának az eredeti pedigréje rég elveszett; a mostani forgalmi engedélyébe tizennyolc-



 

 

ezer font bruttó súly van írva. 
− Az mi, összsúly? 

- Az. Ha elkapják az embert az államközi sztrádán, és a kocsija többet nyom tizennyolcezernél, akkor beduzzog 
az Államközi Kereskedelmi Bizottság. Üresen, nem is tudom, olyan nyolckilenc ezer font a súlya. Ötsebességes 
váltó, plusz a felez�, az annyi, mint tíz sebesség el�re... már ha gy�zöd a kuplungot. 

Kétked� szemmel mérte végig mankóimat, és új cigire gyújtott. 
- Tudsz kuplungolni? 

- Hogyne – mondtam fapofával. – Hacsak nem szörny� kemény. – Hanem, hogy meddig bírom, az itt a kérdés, 
gondoltam. 

- Hát jó, a te dolgod, semmi közöm hozzá. – Huncut tekintetet vetett rám: – Ha készpénzzel fizetsz, adok tíz 
százalék kedvezményt, merthogy a készpénzbevételeimr�l nem szólok a kedvenc nagybácsikámnak. 

Átkutattam a brifkómat: négy húszas, négy tízes. Mennyi is volna egy napra? 
– Mit szólnál kilencven dolcsihoz? 
Szó nélkül leperkáltam. Százhúszra számítottam. 
– Hát evvel a Dusterral mi lesz addig? 
Erre bizony nem gondoltam. – Nem hagyhatnám itt arra a napra? 
– Dehogynem. Fel�lem akár egy hétre is. Állj be valahova hátra, csak a kulcsot hagyd benne, ha esetleg arrébb 

kell állnom vele. 
Óvatosan hátrakerültem tehát a Dusterral. A mély hóból mindenütt szétbarmolt teherautó-alkatrészek álltak ki, 

mint megannyi csont a homoksivatagban. Csaknem tíz percembe telt, mire visszaverg�dtem mankóimon. Hama-
rébb is megjárhattam volna, ha nem kímélem annyira a bal lábamat, de Petúnia kuplungjára kellett tartalékolnom 
az erejét. 

Ahogy közeledtem Petúniához, úgy gy�lt meg gyomrom fenekén a félsz. Hogy Christine-t megállítja, afel�l 
nem volt kétségem, csak hogy el tudok-e vezetni egy ilyen monstrumot? Eletemben se volt dolgom ilyennel, noha 
a nyáron volt alkalmam elszórakozgatni egy buldózerrel, és Brad Jeffries jóvoltából fájront után egyszer a rako-
dógépet is kipróbáltam. 

Ott állt Pomberton a kockás kabátjában, keze mélyen a cejgnadrág zsebében, és h�vösen figyelt. Átkerültem az 
autó bal oldalára, elmartam a kilincset, és megcsúsztam. Pomberton lépett kett�t felém, hogy segítsen. 

– Hagyja csak, megy ez. 
– Oké. 
Megtámaszkodtam jól a mankón (a lélegzetem fagyott kis felh�kben gomolygott körül), és újra meghúztam az 

ajtót. Kinyílt. Bal kézzel megkapaszkodtam a bels� kilincsben, és jobb lábon egyensúlyozva, mint egy buggyant 
gólya, bedobtam a vezet�fülkébe a mankót, aztán magam is utána kapaszkodtam. A kulcs benne volt a gyújtás-
kapcsolóban, a sebességváltó sémája rajta a váltó gombján. Becsaptam az ajtót, ballal padlóig nyomtam a kup-
lungpedált; épp csak egy csöppet fájt. Idáig megvolnánk, gondoltam. És akkor beindítottam a gépet. Földübörgött, 
mint egy bölénycsorda a prérin. 

Pomberton közelebb jött. – Lármás a kicsike, mi? – kiáltotta. 
− Eléggé! – süvöltöttem vissza. 

- Az a gyanúm, fiú – harsogta tovább Johnny -, hogy a jogosítványodban nincs benne az I bet�! – Ami annyit 
tesz, hogy nem tettem vizsgát nehézgépjárm�-vezetésb�l. És csakugyan. A vizsgám, azaz motorkerékpár-
vizsgám, az van (anyám bánatára), de I vizsgám nincs. 

Levigyorogtam rá, – Nem ellen�rizte, igaz, mert olyan megbízható a kinézetem? 
Visszamosolygott. – Úgy valahogy. 
Megtúráztattam a motort. Petúnia duzzogva visszal�tt, de mintha mozsárágyút sütöttek volna el. 

- Megkérdezhetném, mire köll ez az autó? Semmi közöm, tudom, de mégis, 
− Arra, amire való. 
− Hogyhogy? 
− Megszabadulni a szartól. 

Eléggé fél�sen veszkel�dtem le a dombon: az autócska még így, üresen is félelmetes tömeg� volt. Irdatlanul 
magasan trónoltam: minden autónak ráláttam a tetejére. A libertyville-i belvároson áthajtva bálnacsemetének 
éreztem magam, akit aranyhalas medencébe tettek. És csak rontott a helyzeten járm�vem élénk rózsaszínje. A 
város közönsége szemlátomást jól szórakozott. 

Bal lábam fájni kezdett egy csöppet, de a s�r� belvárosi forgalom meg a szokatlan sebességváltó minden fi-
gyelmemet lekötötte. Annál meglep�bb volt, hogy új fájdalmak mocorogtak a vállamban meg a mellkasomban, 
pusztán attól, hogy ilyen kanyargós utakon kell vezetnem Petúniát, akinek nem volt rásegít� berendezése, és így 
aztán pokoli munka volt a kormányzás. 

A F� utcáról ráfordultam a Walnutra, s ott beálltam a Western Auto parkolójába. Óvatosan lekecmeregtem a 
toronymagas vezet�fülkéb�l, becsaptam az ajtót (orrom id�közben hozzászokott a ferde illathoz), és mankóimon 
bekocogtam a hátsó bejáraton. 



 

 

Jimmy karikájáról leszedtem a három garázskulcsot, és beadtam a kulcsmásolóba. Egy nyolcvanért két-két 
példányt csináltak mindb�l. Az új kulcsokat zsebre vágtam, Jimmy kulcskarikáját, kiegészítve az eredeti kulcsok-
kal, egy másik zsebembe tettem. Aztán a f�kapun kiléptem a F� utcára, és néhány perces gyaloglás után betértem 
a Liberty Lunchba, ahol, tudtam, nyilvános telefon is van. Id�közben az égbolt cudarul elsötétült. Igaza lesz 
Pombertonnak, gondoltam: alighanem havazni fog. 

Rendeltem egy kávét meg egy gyümölcstortát, és szert tettem némi apróra a telefonhoz. Beléptem a fülkébe, 
esetlenül magamra húztam az ajtaját, és fölhívtam Leigh-t. Az els� csörgésre jelentkezett. 

− Dennis! Hol vagy? 
− A Libertyville Lunchban. Egyedül vagy? 

- Egyedül. Apa dolgozik, anya vásárol. Dennis, én... képzeld, kis híján mindent elmondtam neki. Arra gondol-
tam, tudod, hogy leparkol az A&P el�tt, és amikor átvág azon a rémes nagy parkolón... Nem is tudom, valahogy 
mellékesnek t�nt, amit arról mondtál, hogy nem lehet baj, amíg Arnie is a városban van... Valahogy hittem is, 
meg nem is. Érted, mit beszélek? 
- Értem hát – feleltem, és eszembe jutott, hogy az este én is inkább magammal vittem Ellie-t, mikor vásárolni 
küldték, pedig akkor csakugyan pokolian fájt a lábam. – Nagyon is megértelek. 

-Te, Dennis, ez így nem mehet tovább. Megörülök, na! Jó ötletnek tartod ezt a tervedet? Ragaszkodsz hozzá? 
– De mennyire. Hagyj egy üzenetet anyádnak, Leigh. Írd meg, hogy el kellett menned kis id�re. Többet ne tu-

dass vele. Ha vacsorára nem leszel otthon, a szüleid bizonyára föl fogják hívni az enyémeket. És talán azt sütik ki, 
hogy együtt vagyunk, és világgá szöktünk. 
- Nem is rossz ötlet – kapta föl a szót, és úgy nevetett, hogy beleborzongtam. – No, akkor viszlát. 
- Hé, csak még egyet! Van-e a háznál valami fájdalomcsillapító? Darvon vagy valami hasonló? 
- Darvon, az van, még abból az id�b�l, amikor apa a hátával vacakolt. Csak nem a lábad, Dennis? 

− De. Vacakol egy kicsit. 
– Milyen kicsit? 

 

− Nagyon kicsit. 
− Istókuccse kicsit? 
− Istókuccse. És holnap mindent jól ki fogok pihenni, rendben? 

- Rendben. 
– Akkor igyekezz. Várlak. 
Megérkezett, mikor a második kávémat kértem. Sz�rmebéléses anorákot és fakó farmert viselt, hozzá vi-

harvert Frye-csizmát. Szexis, egyszersmind célszer� öltözék. Meg is nézték rendesen a férfiak. – Szép vagy – 
mondtam, és halántékon leheltem. Kezembe nyomott egy üvegcse szürke-rózsaszín kapszulát. -Hálisten, lát-
szik rajtad, hogy nem fáj olyan igazán. Tessék, fogjad. 

Az ötvenévesforma, acélszürke hajú pincérn� meghozta a kávém. A csésze szép barna „lábvízben" állt a 
csészealjon. – Hát ti, srácok, kerülitek az iskolát? – kérdezte váratlanul. 

– Különleges küldetésben járunk – mondtam véres-komolyan. A pincérn� csak bámult. 
– Egy kávét, lesz szíves – szólt rá Leigh, a keszty�jét húzkodva lefelé.  
A pincérn� egy hangos szippantással visszavonult a pult mögé. Leigh közelebb hajolt: – Azért az vicces vol-

na, ha az iskola 
miatt buknánk le, mi? 
– Marha vicces volna – mondtam, és arra gondoltam, hogy noha a hideg pirosra csípte az arcát, Leigh igazá-

ból elég ramatyul néz ki. De hát ez a természetes, amíg túl nem tesszük magunkat ezen a mai napon. Karikás volt 
a szemealja, mintha keveset aludt volna az éjjel. 

− Akkor tehát? 
− Akkor tehát durr bele. Engedje meg, kisasszony, hogy a hintajához kísérjem. 

-Te úristen! – méregette álmélkodva Leigh a rózsaszínben pompázó Petúniát. Tornyos tömege törpévé nyo-
morította két szomszédját, egy Chevy furgont meg egy Volkswagen kisbuszt.  
– Ez meg mi?  
– Ez, kérlek, egy szarszippantó – mondtam pléhpofával. 

Értetlenül meredt rám... és egyszer csak kibukott bel�le egy nagy, zabolátlan-hisztérikus nevetés. Egyáltalán 
nem bántam, hogy így történt. Mert mikor a kávé mellett beszámoltam az Arnie-val való szembesülésr�l az isko-
lai parkolóban, szeme alatt a karikák még inkább megsötétedtek, az ajka pedig egészen elfehéredett, olyan er�vel 
préselte össze. 

− Tudom, hogy kicsikét röhejesen néz ki... – menteget�ztem. 
− Az nem kifejezés! – kiáltotta szinte fuldokolva a kacagástól. 
− ...de a célnak pompásan megfelel, nem igaz? 
− De. Bizonyára – hagyta rám Leigh. – S�t, még mintha stílusában is éppen a legmegfelel�bb volna. Hm? 
Bólintottam. – Magam is gondoltam rá. 

– Nohát, akkor szálljunk be – indítványozta. – Fázom. 



 

 

Els�nek mászott be a fülkébe. Elfintorította az orrát. – Au – jegyezte meg tömören. 
Mosolyogtam. – Meg lehet szokni. – Fölnyújtottam mankóimat, és nagy nehezen bekínlódtam magam a kor-

mánykerék mögé. Bal lábamban az éles, hasogató fájdalom tompa sajgássá szelídült: a vendégl�ben bekaptam két 
Darvont. 

− Dennis, fogja-e bírni a lábad? 
- Muszáj lesz neki – feleltem, és becsaptam az ajtót. 

 
51) CHRISTINE 

Aszontam a havernak, mer mindig jár a szám, John, 

mondom, persze nem ez a neve neki, a sötétség egyre n�, mit 

tehetnénk, vagy inkább kéne, mért is ne, vegyünk egy rohadtnagy kocsit, és 

gyerünk, aszongya erre az isten szerelmére, nézd má, micsinálsz. 
ROBERT CREELEY 

Fél tizenkett� tájban indultunk útnak a Western Autó parkolójából. Akkor kezdett szállingózni a hó is. Áthaj-
tottam a városon Sykesékhoz; most már, hogy hatott a fájdalomcsillapító, könnyebben kuplungoltam. 

A ház sötét volt, kapuja zárva. Mrs. Sykes nyilván munkában, Jimmy talán a munkanélküli segélye ügyében 
futkos. Leigh el�halászott a táskájából egy kissé megviselt borítékot, áthúzta rajta a címét, ráírta Jimmy Sykes 
nevét, aztán beletette a kulcscsomót, leragasztotta, és bedobta az ajtó levélrésén. Én közben üresjáratban hagytam 
Petúniát, és pihentettem a lábam. 

− S most? – kérdezte, mikor visszakapaszkodott mellém. 
− Most még egy telefon – mondtam. 

A JFK Drive meg a Crescent Avenue keresztezését�l nem messze ígéretes telefonfülkét láttam meg. El�vigyáza-
tosan lekecmeregtem, és kapaszkodtam, míg Leigh le nem adta a mankóm. Akkor elkocogtam szép óvatosan a 
fülkéhez; a hó közben egyre s�r�bb pelyhekben hullott. Petúnia olyan volt, mint egy bizarr rózsaszín �shüll�. 

Fölhívtam a Horlicks egyetemet, és a központtól Michaelt kértem. Arnie mondta egyszer rég, hogy az apja 
még ebédid�ben sem mozdul ki a szobájából, ott költi el, amit magával hozott. És valóban, a második csörgésre 
fölvette a kagylót. Áldottam jó szokásáért. 

− Jé, Dennis! Hívtalak nálatok. Anyád azt mondta... 
− Hova megy? – Nagy h�vösséget éreztem a gyomrom helyén. Eddig, egészen eddig a pillanatig valahogy nem 

hittem, hogy komolyra fordul a dolog, hogy csakugyan létrejön ez az örült párviadal. 
− Honnan tudod, hogy elmegy? Halljam, tudnom kell... 
− Nincs id�m. És amúgy sem tudnék válaszolni. Hová megy? 
Lassan, megfontoltan válaszolt: – Iskola után Reginával azonnal indulnak a Penn egyetemre. Maga Arnie hívta 

föl ma kora délel�tt, és kérte meg, hogy kísérje el. Azt mondta... – Michael itt gondolkozott keveset – ... azt 
mondta, úgy érzi, megjött az esze. Hogy hát iskolába menet egyszer csak beléhasított a gondolat, hogy ha nem 
tesz semmit, esetleg mindörökre elszalasztja a lehet�séget a továbbtanulásra. Közölte, hogy a Penn mellett dön-
tött, és megkérte Reginát, kísérje el, és � beszéljen a bölcsészkar dékánjával, meg esetleg pár emberrel a történe-
lem– és a filozófiatanszékr�l. 

Hideg volt a fülkében. Fázott, zsibbadt a kezem. Leigh, a vezet�fülke magasából, aggodalmasan tekingetett 
alá. Milyen pompásan eltervezted ezt az egészet, Arnie, gondoltam. Hiába, ez a sakkon köszörült logika, azért ez 
valami. Lám, manipulálja, dróton rángatja az anyját. Meg is sajnáltam Reginát, de talán nem annyira, amennyire 
kellett volna. Hányszor volt � a manipuláló, hányszor táncoltatta � a többieket! És íme, most, hogy Regina félholt 
a szégyent�l és a félelemt�l, LeBay meglóbálja az orra el�tt az egyetlen biztos hatású csalit: a reménységet, hogy 
minden rendbe fog jönni. 

– És mondd csak, te hihet�nek tartod? – kérdeztem. 
– Dehogyis! – tört ki hevesen Michael. – És az anyja is gyanút fogott volna, ha eszénél lenne! Hiszen az egye-

temi felvételi rendszer ma már olyan, hogy a Pennre júliusban kell jelentkezni -feltéve, hogy megvan a kell� pont-
szám, és tudja vállalni az anyagi terheket. Arnie-nál teljesítve van mind a két feltétel. Egyáltalán, úgy beszélt az a 
fiú, mintha az ötvenes években lennénk! 

− Mikor indulnak? 
- A hatodik óra után találkoznak az iskolánál, így mondta Regina, mikor fölhívott. Arnie el fog kéredzkedni. 

Ami annyit tesz, számítgattam magamban, hogy másfél órán belül elt�nnek Libertyville-b�l. Föltettem tehát 
az utolsó kérdésemet, jóllehet el�re tudtam a választ: – Christine-nel mennek? 

- Nem, a kombival. Dennis, az a n� magánkívül van az örömt�l! Magánkívül, ha mondom! Ez a húzás... 
hogy hát megkérte, kísérje el... ez hatott! T�zön-vízen átverekedné érte magát az anyja. Dennis, mi készül itt? 



 

 

Mi folyik itt? Kérlek szépen! 
- Holnap, Michael. Ígérem, hogy holnap mindent elmondok. Addig megtennél valamit a kedvemért? �gy 

vigyázz, hogy élet és halál kérdése lehet a szüleim és Leigh Cabot szülei számára... 
– Tejóisten – szakadt ki rekedten Michaelb�l. Mint akinek most esik le a tantusz. – Hiszen mindannyiszor tá-

vol volt... kivéve a Welch gyerek halálakor, de akkor meg Regina látta, hogy alszik a szobájában... és bizonyos, 
hogy nem hazudott... Dennis, te, ki vezeti azt a kocsit?! Ki az, aki Arnie távollétében Christine-nel gyilkol? 

Kis híján megmondtam, de kutya hideg volt a fülkében, és újra fájni kezdett a lábam, és az az egyetlen válasz 
csak kérdések további tucatjait nemzette volna. És még akkor sem bizonyos, hogy Michael elhiszi – gondoltam, 
és hallgattam. 

– Ide figyelj, Michael – mondtam aztán lassan, nyomatékkal. Egy hülye pillanatra úgy éreztem magam, mint 
Mister Rogers a tévéb�l. Figyeljetek csak, fiúk, lányok jön egy nagy autó az ötvenes évekb�l, és hamm, mindnyája-
tokat megesz... Mondjátok, hogy Christine... Na ugye, milyen szépen ki tudtátok mondani! – Föl kell hívnod apámat 
és Leigh apját. A két család gy�ljön össze Caboték házában. – A masszív, kemény, megbízható téglaházban -
gondoltam. – Azt hiszem, neked is biztonságosabb lesz ott, Michael. Maradjatok együtt a házban mindaddig, amíg 
Leigh meg én oda nem érünk, illetve amíg nem telefonálok. És föltétlenül mondd meg nekik, hogy Leigh és én azt 
üzenjük: ki ne lépjenek a házból, várjunk csak, mikortól is... – Eltöprengtem: ha Arnie és Regina kett�kor indul a 
középiskola el�l, mikorra lesz biztos alibije Arnie-nak? – ... ki ne lépjenek délután négyt�l. Semmi körülmények 
között ki ne menjen az utcára egyiktek sem! 
- Ide hallgass, Dennis, én aztán... 

- Így legyen! – mondtam szigorúan. – Te az apámat meg tudod gy�zni, és együttes er�vel meggy�zitek 
Cabotékat. Óvakodj Christine-t�l te is, Michael. 
- Az iskola el�l indulnak – mondta Michael. – Azt mondta, a kocsit otthagyja az iskolai parkolóban. 

Megint kihallatszott Michael hangjából, hogy maga sem hiszi. Érzi, hogy megint hazudott a fia. Nyilvános 
parkolóban Arnie a történtek után semmi pénzért nem hagyná a kocsiját. 
- Ühüm – mondtam óvatosan. – Mindazonáltal, ha kinézel az ablakon, és egyszer csak ott látod a 
kocsifeljárótokon, leszel szíves távol maradni t�le, jó? 

− Jó, de... 
− Els�nek az apámat hívd föl. Ígérd meg, hogy fölhívod. 
- Jó, de... 

- Köszönöm, Michael – mondtam, és azzal bontottam a vonalat. Kezem-lábam zsibbadozott a hidegt�l, a homlo-
kom mégis verejtékben úszott. Mankóm hegyével taszítottam egyet a fülke ajtaján, kiléptem, és visszaóvatoskod-
tam Petúniához, 

− Na, mit mondott? – kérdezte Leigh. – Megígérte? 
- Meg. Az apám aztán gondoskodik róla, hogy együtt legyen és együtt maradjon az egész társaság. Ebben bizo-
nyos vagyok  Ha Christine vadászatra indul az este, tuti, hogy miellenünk. 

− Akkor jó – mondta Leigh. 
Sebességbe raktam Petúniát, és dübörögve elindultunk. Készen áll a színpad, gondoltam, el�készítettem, 

amennyire tudtam, és most már nem lehet egyebet tenni, mint kivárni a fejleményeket. 

Áthajtottunk újra a városon, és a kitartóan szitáló hóban pontosan egy órakor álltam be a Darnell-garázzsal 
szemközti parkolóba. A hosszú, hullámbádog falú, elhanyagolt épület teljesen elhagyatott volt; Petúnia derékma-
gasságú kerekei mély sz�zhóban gázoltak. A garázs nagykapujával szemközt álltunk meg, A kapura er�sített táb-
lák mit sem változtak az óta a végzetes augusztus óta, mikor Arnie el�ször gördült be Christine-nel: TAKARÉ-
KOSKODJON! ÖN ADJA A SZAKMUNKÁT, MI A SZERSZÁMOKAT! Heti, havi, éves garázsbérletek. KÜR-
TÖLJÖN, HA BE AKAR HAJTANI. Az egyetlen táblát, amely jelentett is valamit, a sötét irodaablakba támasztva 
láttam meg: HATÁROZATLAN ID�RE ZÁRVA. A havas el�kertben vénséges, szakadt Mustang gubbasztott, 
még az a hatvanas évekbeli, nagyajtós fajta. Vastag hólepel borította. 

− Elég kísérteties – suttogta Leigh. 
- Hát az. – Kezébe nyomtam a frissen másolt kulcsokat. -Valamelyiknek nyitnia kell. 

Kiszállt, a kapuhoz ment. Amíg � a zárral vacakolt, én a két visszapillantóból felváltva figyeltem, de látható-
lag senkinek nem t�nt föl a tevékenységünk. Már csak ilyen ezeknek a nagy, felt�n� járm�veknek a lélektani 
hatása: aki ilyennel jár, az nyilván nem tesz semmi törvényelleneset, gondolják az emberek. 

Leigh most megrántotta a kaput, fölállt, rántott rajta még egyet, aztán visszajött. – Sikerült megforgatni a kul-
csot a zárban – jelentette -, de a kapu nem enged. Gondolom, odafagyott alul a küszöbhöz. Na, szép, gondoltam. 
Pompás. Hogy ennek ilyen rohadtul kell mennie. 
- Sajnálom, Dennis – mondta, látva, milyen képet vágok. 
- Ugyan, semmi baj – mondtam. Kinyitottam a fülke ajtaját, de újabb komikus lecsusszanó mutatványt hajtottam 
végre. 
- Jaj, vigyázz – szólt aggodalmasan, és a derekamat átölelve támogatott a hóban a kapu felé. – Kíméld a lábad. 

- Igen, anyám – feleltem fanyar kis vigyorral. Oldalt álltam a kapu elé, hogy jobb térdem behajlítva, jobb kéz-
zel markolva meg a kapu fogantyúját, tehermentesítsem a beteg bal lábam. Mint a cirkuszi egyensúlyozó m�vész, 



 

 

olyan lehettem: derékszögben a hó fölé hajolva, bal lábam a leveg�ben, bal kezem a mankón, a jobb a fogantyún. 
Megrántottam fölfelé, és éreztem, hogy engedett egy keveset... de korántsem eleget. Igaza volt Leigh-nek: csino-
san odafagyott. Hallatszott is a jég recsegése. 

-  Gyere, fogd meg te is, rángassuk együtt! 
Leigh mindkét kezével átkulcsolta az én jobbomat, és nekiveselkedtünk. A recsegés-ropogás hangosabb 

lett, de a kapu még mindig nem engedett egészen. 
- Már majdnem – szusszantottam. A jobb lábam kellemetlenül lüktetett, arcomon patakokban folyt a verejték. 
– Figyelj. Hármat számolok, és akkor egyszerre. Oké? 
- Oké. 

– Egy... kett�... háá... rom! 
A kapu minden ellenállás nélkül, könnyedén felszökkent. Hátratántorodtam, a mankóim elszálltak. Bal lá-

bam megroggyant, és teljes súlyommal ráestem. A mély hó tompította ugyan az esést, de a fájdalom így is ezüst 
villámként nyargalt a combomból föl a halántékomba és vissza. Ha össze nem szorítom az ajkam, bizony elb�-
dültem volna. Leigh térdre vetette magát mellettem a hóban. Átkarolt. 

− Dennis, jaj istenem. Mi baj? 
- Segíts föl. 
Neki kellett a súlyom java részét viselnie, és lihegtünk mind a ketten, mint két kifulladt gyorsfutó, mire ismét 

talpra álltam, hónom alatt a mankókkal. Most aztán tényleg kellett a mankó. . Agonizált a bal lábam. 
– Dennis, nem lehet ilyen lábbal m�ködtetni azt a ménk� kemény kuplungpedált... 

- Dehogynem. Segíts vissza, Leigh. 
- De hisz olyan sápadt vagy, mint a kísértet. Orvoshoz kellene menni. 

– Nem. Segíts vissza. 
-Dennis... 
– Nem hallod? Segíts! 
Kínkeservvel visszaaraszoltunk Petúniához, módfölött z�rzavaros nyomokat hagyva a hóban. Fölnyúltam, 

megragadtam a kormánykereket, és karizmaim segítségével – fölhúzódzkodtam, jobb lábbal vakon keresgélve a 
küszöböt... Végül mégis Leigh-nek kellett fölszuszakolnia alulról. Végre ott ültem Petúnia kormányánál, áthevül-
ve, fájdalomtól reszketve. Ingem csurom víz volt a hólétól meg a verejtékt�l. 

Próbát tettem a kuplungpedállal, de azon nyomban belém csapott az ezüst villám. Hátravetett f�vel, fog-
csikorgatva vártam, hogy alábbhagyjon a fájdalom. 

– Dennis, keresek az utcán egy telefonfülkét, és orvost hívok. – Ijedt-fehér volt az arca. – Nem lehet, hogy 
mikor elestél, újra eltörött? 

– Nem tudom. De mindegy is. Itt kell maradnod, Leigh. Mert ha most el nem intézzük ezt a dolgot, vagy a te 
szüleid, vagy az enyémek következnek. Hisz tudod. LeBay nem áll meg félúton. Rettent�en következetes a bosz-
szúállásban. Úgyhogy most már mi sem állhatunk meg. 

– De hát nem bírsz vezetni! – jajdult föl. Könnyes szemmel nézett föl rám. Csuklyája hátracsúszott még ak-
kor, amikor beszállni segített, s ahogy ott ültem, felségesen hasznavehetetlenül, megláttam, hogy sötétsz�ke 
hajában hógyémántok csillognak. 

- Eredj be – utasítottam. – Nézz körül, hátha találsz egy söpr�t vagy valami lécet. 
- És ha találok, akkor mi van? – hüppögte egyre s�r�bb könnyek között. 
- Csak hozd ide, aztán meglátjuk. 
- Elt�nt a kapu sötét torkában. Én a lábom fogtam, és keményen rettegtem. Ha csakugyan újra eltörtem a lá-

bamat, akkor bizony megeshet, hogy ortopédcip�sen kell végigbicegni az életemet. No de hát az életemnek is 
nemsoká vége, ha most meg nem állítjuk Christine-t. Végre egy vigasztaló gondolat. 

Leigh egy partvissal került el�. – Jó lesz? 
– Arra, hogy bejuttassuk Petúniát a garázsba, jó. Bent aztán majd meglátjuk. 
Az a lecsavarható nyel� fajta volt. Széjjelcsavartam, a fejét eldobtam, aztán bal kezembe fogtam (még egy ro-

hadt mankó!), és lenyomtam vele a pedált. M�ködött is egy másodpercig, de akkor lecsúszott, a pedál fölpattant, a 
partvisnyél pedig majd kiütötte a fogam. Na, szépen állunk, Guilder fiam. De hát ez van, ezt kell szeretni. 

- Gyerünk, gyerünk, beszállás! – Dennis, biztos vagy benne, hogy...? 
- Tökéletesen. 

Arcomat tanulmányozta egy percig, aztán biccentett. – Hát jó. 
Átkerült a jobb oldalra, és fölkapaszkodott mellém. Becsaptam az ajtót, lenyomtam a kuplungpedált, és 

egyesbe rámoltam a váltót. Lassan engedtem fölfelé a pedált, és Petúnia méltóságteljesen gördülni kezdett, ám 
akkor megint lecsúszott a partvisnyél, és az óriási szippantóautó vad bakugrásokkal zötykölt be a garázsba. 
Jobbal nagyot fékeztem: a kocsi megállt, a motor lefulladt. Kocsink nagyobb része fedél alá került. 
- Leigh, valami szélesebb talpú izé kellene – mondtam. – Ez a rohadt seprünyél örökké lecsúszik. 

− Körülnézek. 
Kiszállt, és vizsla szemmel indult el a garázsfal mentén. Körültekintettem. Kísérteties, mondta volt Leigh, és 

joggal. Az óriási hodályban mindössze ha három-négy autó árválkodott, annyira betegen, hogy senki sem jött 



 

 

értük. Az összes többi rézsútos kocsiállás üresen állt a fölfestett fehér számával. Odasandítottam a húszas állás-
ra, de csak egy röpke pillanatra. 

A falipolcok, ahol hajdan a gumiabroncsokat tárolták, szintén kopárak voltak. Egy-két lefutott gumi, megany-
nyi hatalmas, megégetett fánk búslakodott csak odafönt. A két kocsiemel� közül az egyik nem volt egészen pad-
lószintre eresztve: alászorult egy keréktárcsa. A jobb oldali falon vörösen-fehéren derengett a futóm�-beállítási 
táblázat; a fényszóró-beállítást megkönnyít� két vörös pont a falon mintha vérbe borult szempár lett volna. És 
árnyak, árnyak mindenütt. A mennyezetr�l nagy f�t�dobozok néztek alá, mint megannyi gonosz denevér. Baljós-
latú egy hely, az már biztos. 

Leigh most Jimmy kulcsával kinyitotta Will irodáját. Láttam az üvegen át, amely mögül hajdan Will figyelte a 
kuncsaftjait, amint ide-oda libben a könny� lányalak. Hja, a Will kuncsaftjai... azok a keményen dolgozó család-
apák, akik, ugye, nem szórakozásból bütykölik itten a kocsijukat, satöbbi, satöbbi. Leigh a kapcsolóhoz nyúlt, és 
végig kigyulladtak a mennyezeti neonok. No, az elektromos m�vek legalább nem kapcsolta ki az áramot. Meg 
kell majd kérjem Leigh-t, hogy oltsa el a villanyt – túlságosan felt�n� -, de f�tésünk legalább lesz. 

Leigh most elt�nt egy újabb ajtó mögött. A karórámra néztem. Egy óra harminc. 
Megjelent Leigh egy felmosófával, melynek széles, sárga szivacsvolt a fejlapjára ragasztva. 
− Ez jobb lesz? 
- Tökéletes. Gyere, szállj be gyorsan. Dolgunk van. Újra fölkapaszkodott. Benyomtam a szivaccsal a pedált. – 

Hát ez más – mondtam elégedetten -, hol találtad? 
− A fürd�ben – felelte az orrát fintorgatva. 

- Pocsék? 
− Koszos, büdös, szivarszagú, a sarokban egy halom penészes könyv, abból az ocsmány fajtából. 
Lám, hát ennyi maradt Will Darnellb�l. Egy üres garázs, egy kevés pornóirodalom, meg a Roi-Tan szivar 

kih�lt b�ze. Újra megborzongtam. Arra gondoltam, ha rajtam állna, a földdel tenném egyenl�vé ezt a helyet, és 
aszfalttal borítanám. Nem tudtam szabadulni az érzést�l, hogy jelöletlen sír ez a hely: itt ölte meg LeBay és 
Christine a barátom lelkét. Itt szállták meg a testét. 

– H� de jó lenne minél hamarébb kívül lenni – nézett körül nyugtalanul Leigh. 
– Csakugyan? Nekem olyan tetszikféle. Mi lenne, ha beköltöznénk? – Átöleltem a vállát, és mélyen a szemébe 
néztem – Családot alapíthatnánk – leheltem. 
- Orrom alá dugta az öklét. – Alapítsak neked egy jó kis orrvérzést? 

– Jaj, ne. Vicceltem. Én is alig várom, hogy mehessünk. -Beljebb rukkoltam Petúniával. A szivacsos fával 
egész jól lehetett kezelni... els� sebességben, legalábbis. A nyele ugyan görbülékenynek t�nt, de ha nem marad 
id�nk jobbat keresni, ez is megjárja, gondoltam. 

– El kellene oltani a lámpákat – mondtam -, mert még gyanút keltünk. 
Kiszállt és lekapcsolta a villanyt, én meg addig leírtam egy nagy félkört Petúniával, és aztán óvatosan egészen 

rátolattam az üvegfalú irodára. A behemót gépkocsi orra így most éppen szemközt volt a fölfelé nyíló és nyitva 
hagyott garázskapuval... 

Jótékony homály borult ránk. A nyitott kapun beszüreml� világosság halvány volt, fehér és valahogyan ernyedt is: 
élét vette a hó., Halvány éket rajzolt az olajszennyes, repedezett betonpadlóra, és valahol félúton ki is múlt. 

- Fázom, Dennis – szólt ki Leigh az irodából. – Itt látom a f�tés kapcsolóit. Bekapcsolhatom? 
− Csak bátran! – rikkantottam vissza. 
Pár perccel kés�bb sziszegni kezdtek a f�t�ventilátorok. Hátrad�ltem a vezet�ülésen, kezemmel könnyedén 

végigsimítottam a bal lábam. Farmerom egy árva ránc nélkül, feszesen simult a combomra. Dagad ez az átkozott 
lábam, gondoltam. És, sajnos, fájt is. De még hogy! 

Leigh visszajött, és beült mellém. Újfent közölte, milyen szörnyen betegnek nézek ki, és nekem valami fura 
gondolattársítás okán eszembe jutott az a nap, mikor Christine-t idefelé hoztuk, és a bebop-kiráíyn� férje ráripa-
kodott Arnie-ra, hogy vigye azt a roncsot a háza el�l. Arnie kés�bb meg azt mondta, tisztára Robert Deadford volt 
az az alak. Istenem, hogy milyen jót röhögtünk. Lehunytam a szemem, mert igen csípték a könnyeim. 

Nem lévén egyéb dolgunk, mint várni, meglassult az id�. Háromnegyed kett�. Kett�. Odakinn valamelyest 
vastagabb lett a hópaplan. Leigh kiszállt a teherkocsiból, és megnyomta a kaput m�ködtet� gombot. A kapu enge-
delmesen lehajtotta magát, s ett�l még sötétebb lett. 

Visszajött, fölkapaszkodott, elfészkelte magát, és így szólt: -Van egy fura kis izé, készülék a kapu mellett, lát-
tad? Épp ilyen volt az elektronikus garázsajtónyitónk, még odaát Westonban. 

Fölegyenesedtem. Rámeredtem – Ó, az istenit! – szaladt ki a számon. 
− Mi baj? 
− Hát, hogy az az izé éppen az. Kapunyitó. És Christine-ben benne van az egyik jeladó. Maga Arnie mondta 

még Hálaadásnapkor. Törd össze, Leigh, de tüstént! A partvisnyéllel! 
Megint csak le kellett kászálódnia; fogta a partvist, aláállt a magasra szerelt jelfogónak, és megcélozta a part-

visnyéllel. Olyan volt, mint egy poloskával viaskodó háziasszony. Nagy sokára üvegcsörömpölés és m�anyagzör-
gés jelezte, hogy fáradozása nem volt hiábavaló. 



 

 

Elhajította a partvisnyelet, mellém ült. – Dennis, szerinted még most sincs itt az ideje, hogy beavass a terved-
be? 'Pardon? 

– Nagyon jól hallottad. – Rámutatott a zárt garázsajtóra. Az ajtó fels� harmada üvegezve volt, ám a mocskos 
üveg épp hogy csak áteresztett egy kevés fényt. – Amint besötétedik, újra kinyitod, igaz? 

Bólintottam. A kapu fából volt, de szögvaspántokkal keretezték, s�t átlósan is meger�sítették, valahogy úgy, 
ahogy a régimódi liftajtókon látni. Beeresztjük, és nyomban lecsukjuk, terveztem, és akkor már remélhet�leg nem 
tud kitörni a szabadba. Kivert a hideg veríték a gondolatra, mi lett volna, ha úgy hagyjuk az elektronikus nyitó-
szerkezetet. 

Egyszóval alkonyatkor kaput nyitunk. Igen. Beengedjük Christine-t. Ez is rendben. Rázárjuk a kaput. És akkor 
rárontok Petúniával, és palacsintává taposom. 

− Aha. Szóval csapda. Csak azt nem értem, hogy ha Christine egyszer bent van, hogyan akarod rázárni a ka-
put? Lehet, hogy Darnell irodájában is van egy m�ködtet� gomb? Én ugyan nem láttam. 

− Tudtommal nincs – feleltem. – Úgyhogy oda kell állnod a fal mellé, ni – mutattam. A gomb ott volt, vagy 
hatvan centivel a szétrombolt elektronika alatt. – Ha jól a falhoz lapulsz, Christine-b�l nem lehet meglátni. – 
Amint bejön (Csak jöjjön be!), megnyomod a gombot, és miel�tt leérne, kisurransz a szabadba. És akkor bamm! 
Christine-re rázárul a csapda! 

− Meg terád, kedvesem – mondta merev arccal. – És akkor cseszheted, ahogy a költ� mondja. 
− Nincs más módja, Leigh. Ha bent maradsz, Christine azon nyomban kivasal. Még ha volna is m�ködtet� 

gomb az irodában, az se volna megoldás... hiszen tudod, mit m�velt az a szuka Darnell házával. 
Leigh hajthatatlan volt. – Állj át inkább a kapcsoló mellé. Majd kinyúlok az ablakon, és úgy nyomom meg. 
− De ha ott állok, azonnal meglát. És egy ilyen harckocsinak a láttán csak nem lesz bolond behajtani! 

- Nahát nekem pedig ez marhára nem tetszik! – tört ki Leigh. – Nem hagylak egyedül! Engem te csak ne akarj 
kisemmizni! 

Bizonyos tekintetben csakugyan kisemmiztem, és ma már bizonyos, hogy nem így csinálnám – de hát akkor 
még tizennyolc éves sem voltam egészen, és egy ilyen tizennyolc éves suttyónál nagyobb férfisovinisztát elkép-
zelni sem lehet. Átöleltem a vállát. Mereven ellenkezett egy kis ideig, de aztán megadta magát. -Nincs más módja, 
értsd meg. Ha jó volna a lábam, vagy ha te tudnál egy ilyen mechanikus váltóval bánni... – Vállat vontam. 

− Aggódom, Dennis. Féltelek. Segítségedre akarok lenni. 
- Már így is sokat segítettél, és még többet fogsz. Igazából te leszel nagyobb veszélyben: ott fogsz állni a m�-

hely padlóján, amikor bejön. Nekem csak idefönt kell trónolnom, és szép kényelmesen szétlapíthatom a bestiát. 
− Hát csak sikerüljön – mondta, és mellemre hajtotta a fejét. Megérintettem a haját. 

Vártunk. 
Lelki szememmel láttam, amint Arnie kilép az iskola kapuján, könyvekkel a hóna alatt. Regina ott várja a csa-

ládi kombi el�tt, és csak úgy sugárzik a boldogságtól. Arnie mosolya távoli, személytelen, hagyja, hogy megölel-
jék. Arnie-kám, helyesen döntöttél... nem is tudod, hogy megkönnyebbültem, micsoda öröm ez nekem. Nem tu-
dod, milyen boldog lett apád is. Igen, anya. Nem akarsz vezetni, szentem? Nem, nem, vezess csak te, anya. 

A könny� hóesésben nekivágnak hát �k ketten, irány a Penn egyetem, Regina vezet, Arnie ott ül az anyósülé-
sen, keze mereven az ölében, az arca sápadt, mosolytalan, a b�re makulátlan. 

A libertyville-i középiskola diákparkolójában, leghátul, ott vár türelmesen Christine. Várja, hogy vastagabb le-
gyen a hótakaró. Várja a sötétet. 

Fél négy tájban Leigh kiment a fürd�szobába, s amíg oda volt, gyorsan lenyeltem, csak úgy szárazon, még két 
Darvont. Merthogy egyfolytában kínozott a lábam. 

Nem sokkal ezután valahogy elhagytam az id�érzékemet. Úgy t�nik, szabályszer�en begézáztam. Álomszer� 
lett minden: a feketed� árnyékok, az ablakon beöml� fehér fény, amely lassan-lassan szürkült, a mennyezeti f�t�-
dobozok zümmögése. 

Mintha szeretkeztünk is volna Leigh-vel... no, nem a szokásos módon, ezzel a beteg lábammal nem is lehetett 
volna, de találtunk egy édességes pótlékot. Halványan dereng, hogyan lett Leigh lélegzete egyre szaporább a fü-
lemben, s vált szabályszer� lihegéssé, s mintha azt suttogta volna, hogy vigyázzak, nagyon vigyázzak, Arnie-t 
elvesztette, nem szeretne engem is elveszíteni. És akkor a gyönyör robbanása, amely minden Darvonnál tökélete-
sebben elfeledtette egy kurta másodpercre a fájdalmamat... sajnos, csakugyan egy másodpercre csupán. Aztán, azt 
hiszem, elszunnyadtam. 

Arra riadtam, hogy Leigh er�teljesen rázogat, és egyre a nevemen szólongat. 
− Mi? He? – Szörny� zavaros volt a fejem, lábamban nagyon komisz fájdalom. Sajgott a halántékom is, a sze-

mem pedig nem akart megférni az üregében. Úgy pisloghattam, mint egy nagy, mafla bagoly. 
− Sötét van – mondta. – És mintha hallottam volna valamit. 
Még néhányat pislogtam, és megláttam azt az ijedt, aggodalmas tekintetét. Ugyanakkor azt is megláttam, hogy 

a kapu nyitva. 
− Hát ez meg hogy az ördögbe... 
− Kinyitottam – világosított föl Leigh. 
− Ó, hogyaza! – szaladt ki a számon, és följebb tornáztam magam. Elfintorodtam a lábamba nyilalló fájdalom-



 

 

tól. – Ez rossz varázslat volt, Leigh. Mert ha közben itt járt volna... 
- Csakhogy nem járt itt – mondta a lány. – Besötétedett, csak ennyi történt. Meg az, hogy szaporább lett a hó-

esés. Kimásztam tehát, kaput nyitottam, és visszajöttem. Gondoltam, rögtön úgyis fölébredsz magadtól... motyog-
tál is álmodban... én meg ezt mondogattam magamban: majd ha teljesen besötétedik, fölébresztem, kivárom, amíg 
egész sötét nem lesz. De aztán már láttam, hogy csak bolondítom magam, hiszen jó félórája töksötét van már, és 
csak azt hittem, hogy látok még valami kis fényt. Azért hittem, mert akartam, nyilván. De aztán... mintha... neszt 
hallottam volna. 

Remegni kezdett az ajka. Összepréselte. 
Háromnegyed hat volt, karórám tanúsága szerint. Ha minden az elképzelések szerint halad, szüleim meg Ellie 

együtt ülnek már Leigh szüleivel és Michaellal. Petúnia szélvéd�jén át a nyitott garázskaput vizsgálgattam. Vé-
kony hóréteg borította már bent is egy darabkán a betonpadlót. 

− Csak a szél zúgását hallottad – mondtam nehéz szívvel. 
− Meglehet. De... 
Vonakodva megadtam a beleegyez� biccentést. Nem szívesen engedtem, hogy odahagyja Petúnia biztonságos 

fülkéjét, de tudtam, hogy ha most nem megy, kés�bb már biztosan nem fog. Nem fogom engedni, � pedig engedni 
fogja, hogy ne engedjem. És akkor aztán, ha beszalad Christine, és meglátja a rózsaszín behemótot, rükvercbe 
kapcsol, és ahogy bejött, úgy ki is tolat. 

És kivárja a számára kedvez�bb pillanatot. 
- Hát jó – mondtam. – De vigyázzz... húzódj be abba a falmélyedésbe az ajtó mellett. Mert mikor megjön, le-

het, hogy álldogál odakint egy darabig. – Beleszaglászik a leveg�be, mint az állat, gondoltam. – Meg ne rettenj, 
meg ne moccanj. Higgadtan várd meg, amíg begördül, el ne áruld valahogy a jelenléted. Akkor megnyomod a 
gombot, és iszkiri, kifelé. Világos? 

− Igen – suttogta. – Dennis, fog ez menni? 
− Muszáj neki, csak eljöjjön. 
− Nem látjuk egymást, amíg vége nincs ennek. 
− Bizony nemigen. 
Odahajolt, bal kezével könnyedén megérintette a nyakam, és szájon csókolt. – Vigyázz magadra, Dennis. De 

azért öld meg. Nem is n�stény az, csak egy hülye tárgy. Pusztítsd el. 
– Elpusztítom. 
A szemembe nézett és bólintott. – Tedd meg. Arnie-ért. Szabadítsd meg a gonosztól. 
Megöleltem, visszaölelt. Visszacsusszant az ülés túlsó felére, és közben térdével leverte a ridiküljét. Oldalt bil-

len� fejjel, t�n�d� arccal várt egy csöppet. Aztán elmosolyodott, lehajolt, fölszedte a táskát, és matatni kezdett 
benne. 
 

- Te, Dennis, emlékszel az Arthur halálá-ra? 
- Nem nagyon. – A focibalesetem el�tti id�kben Arnie-val és Leigh-vel együtt jártam az „Angol irodalom 

klasszikusai" cím� szemináriumra, és ott az els� m�vek egyike az Arthur halála Malorytól volt. De hogy miért 
kérdi Leigh, és miért éppen most, rejtély volt számomra. 

Megtalálta, amit keresett: egy könny�, áttetsz� rózsaszín nylonsálat. Ilyet viselnek a lányok, mikor szitál a 
köd. Fogta és rákötötte a zubbonyom bal karjára. 

− Hát ez meg? – mosolyodtam el halványan. 
- Légy a lovagom – mosolygott vissza, de a szeme komoly maradt. – Légy a lovagom, Dennis. 

Fölvettem a nyeles szivacsot, és sután tisztelegtem vele. – Örömest. Eztán leszel szíves Spongyalovagnak szó-
lítani. 

- Tréfálhatsz t�lem, ahogy akarsz, csak ne igazából. Jó? 
− Rendben. Ha így kívánod, hát leszek én a te rohadtul h�séges és h�s-séges lovagod. 
Elnevette magát, és így már sokkal jobb volt. 
− Hanem azt a gombot, azt tessék jó er�sen megnyomni. Még csak az hiányzik, hogy megálljon nekünk fél-

úton. Mert ha kiszökik Christine, akkor aztán... 
− Ne aggódj. 
Kiszállt Petúniából, és ha én most, négy évvel kés�bb lehunyom a szemem, tisztán látom magam el�tt abban 

az emelkedett és néma pillanatban, amely megel�zte a katasztrófát – magas, sugaras jelenés, hosszú haja színe, 
mint a pergetett mézé, karcsú derék, hosszú láb, meg az az izgalmas viking járomcsont; sízubbony és fakult Lee-
farmer, táncos-könnyed mozgás. Látom, ma is látom, és és álmodom is róla, mert miközben buzgón állítgattuk 
Christine-nek a magunk kis csapdáját, persze � is csapdát állított nekünk... az a nyavalyás, az a véghetetlenül rafi-
nált szörnyeteg. Tényleg azt hittük, hogy olyan könnyen túljárhatunk az eszén? Dereng, hogy igen. 

Álmaimban szívszorongatóan meglassulnak a képek. Látom, milyen elragadóan hullámzik a csíp�je, amikor 
lép, hallom Frye-csizmája kopogását a betonpadlón, még az egymáshoz súrlódó zubbonybélés és blúz halk surro-
gását is hallani vélem. Fölvetett fejjel, lassan lépked – most � az állati; állat, de nem ragadozó: egy zebra kecses 
óvatosságával mozog, amely inni megy a szürkületben. Veszélyt szimatoló állatok lépnek így. Kedvem lenne oda-



 

 

kiáltani, keresztül Petúnia szélvéd�jén: Gyere vissza, Leigh, szaladj vissza, neked volt igazad, hallottál valamit, � 
az, ott vár kint, kint a hóban eloltott lámpákkal, lesben áll, Leigh, gyere vissza! 

Hirtelen megtorpant, a keze ökölbe szorult, és abban a pillanatban két dühödt fénykarika kelt életre a kinti ha-
vas sötétben. Mint mikor egy fehér tüz� szempár nyílik. 

Leigh megdermedt. Szörnyen védtelen volt ott az üres hangár közepén. Jó tíz méterre volt a kaputól, kissé 
jobbra a középvonaltól. A fényszórók felé fordult; láttam arcán a rémült tanácstalanságot. 

Én is éppúgy meg voltam dermedve, és kihasználatlanul röppent el az els�, létfontosságú másodperc. És akkor 
meglódult a fényszórópár, s mögötte fölismertem Christine elnyújtott figuráját; hallottam a motor egyre magasabb 
régiókba csapó, dühödt üvöltését. Christine felénk vetette magát szemközt, az utcáról, ahol jó ideje, talán alkonyat 
óta várakozott. Tetejér�l kavargó felh�ben szállt hátra a porhó, és ülte meg vékony rétegben elöl is a szélvéd�t, de 
ott azonnal el is olvadt. Már a kapuhoz vezet� aszfaltösvényt falta, egyre gyorsulva. Motorja düh-fortisszimót 
dörgött, vényolcas hangszerelésben. 

– Leigh! – ordítottam, és Petúnia gyújtáskulcsához kaptam. 
Leigh kitört jobb felé, és rohant az ajtóm�ködtet� gomb felé. Christine b�g� motorral akkor rontott be. Leigh 

megnyomta a gombot. A kapu zörögve ereszkedett alá. 

Christine éles szögben kanyarodva, Leigh után vetette magát. Nekivágódott a falnak, és jó darab száraz fát 
szakított ki bel�le. Éles, fémes reccsenéssel – akárha részegen sikoltó kacagással tépte ki a falból a lökhárítója 
jobb csücskét. Szikraes�t húzott a betonon, mikor hosszú, lendületes, farolós kanyart véve, megfordult. Leigh-t 
nem érte el, de láttam, ha hátratolat, és újra támad, a sarokba szorult Leigh-nek nem lesz hova bújnia. Kifelé talán 
egérutat nyerhetne, csak attól féltem iszonyúan, hogy a kapu nem elég gyorsan ereszkedik vissza, és Christine is 
utána szökhet. A kocsi tetejét, mondjuk, lehámozhatja, de Christine attól nem áll meg. 

Felköhögött Petúnia motorja. Bekapcsoltam a lámpáit. Fénysugara a lefelé zörg� ajtóra és Leigh-re esett. 
Leigh tágra meredt szemmel, falnak vetett háttal állt. Zubbonyának kísérteties kék színt kölcsönzött a reflektor-
fény, és klinikai precizitással dolgozó agyamba az a gondolat hasított, hogy a vére bizonyára lila lenne ebben a 
fényben. 

Láttam, föltekint egy percre, aztán azonnal vissza, Christine-re. 
A Fury nyerít� abroncsokkal vetette feléje magát. Füstölt a fekete guminyom a betonon. Egy villanásnyi id� 

alatt megláttam, hogy ez egyszer ülnek benne: tele a kocsi emberekkel. 
Leigh, amikor Christine már csak néhány méterre volt t�le, egy kétségbeesett paprikajancsi-ugrással a leveg�-

be szökkent. Fénysebességgel dolgozó agyamon az a gondolat szaladt át, hogy talán át akar vitorlázni a Plymouth 
fölött; azt hiszi, nem Frye-csizma, hanem mesebeli hétmérföldes van a lábán. 

De nem így történt: elkapta a falban rozsdálló vaskonzolt, mely jó két és fél méteres magasságban a falon kör-
befutó polcot tartotta. Anno, mikor Arnie-val meghoztuk Christine-t, körös-körül tele volt futózott abronccsal, 
meg futózásra váró kopottakkal. Emlékszem, akkor könyvtári polcot juttatott eszembe. Most szinte teljesen üres 
volt. Leigh, keményen markolva két konzolt, föllendítette a lábát, mint aki haskelepet akar bemutatni. Christine 
orra éppen alatta ütközött a falnak. Ha csak tizedmásodpercet késik, odalenne már a két térde. Valami krómos al-
katrész a földre esett. Az utolsó két abroncs leszédült a polcról, és buggyant, óriási gumifánk gyanánt szökdécsel-
ve elgurult. 

Leigh feje nagy er�vel a falhoz csapódott, miközben Christine visszatolatott, mind a négy kerekével füstölg� 
radírnyomot hagyva. 

S hogy mit tettem én mind ez id� alatt, kérdik? Azt felelhetem, hogy szó se volt „mind ez id�r�l". Miközben a 
felmosófával benyomtam Petúnia pedálját és sebességbe tettem a váltót, egy zökkenéssel földet ért a kapu. És 
minden ez alatt a két-három másodperc alatt játszódott le. 

Leigh nem engedte el a polcot, de látszott, hogy csak lóg rajta szédülten, lecsüng� fejjel. 
Fölfelé engedtem a pedált, és józan h�vösség szállt meg. Óvatosan, ember, ha fölpattan a pedál, és ez a dög le-

fullad, Leigh nem éli túl. 
Petúnia elindult. Fölb�gettem a motort, és ráeresztettem a teljes kuplungot. Christine akkor már újra Leigh felé 

nyargalt, motorháztet�je púposra gy�rve, a gy�r�dés élein, a lepattogzott dukkó alól kivillant a nyers fém. Mintha 
cápafogai n�ttek volna a motorháznak meg a h�t�rácsnak. 

Az els� harmadánál kaptam oldalba. Ahogy oldalt sodródott, egyik abroncsa le is ugrott a keréktárcsáról. Ne-
kisodortam egy halom rozsdás lökhárítónak és egyéb ócskavasnak a sarokban. Visszhangos csattanással vágódott 
a falnak, s, aztán csak a föl-föltúrázó motor hangja hallatszott. Alaposan benyomódott az egész bal eleje, de m�-
köd�képes maradt. 

Jobbal beletapostam a fékbe, s így az utolsó pillanatban el tudtam kerülni, hogy magam nyomjam laposra 
Leigh-t. Petúnia motorja persze lefulladt. Christine bosszút liheg� motordörgése volt most az egyetlen hang a ga-
rázsban. 

– Leigh! – üvöltöttem rá. – Leigh! Fuss! 
Ködös tekintettel nézett rám, s most láttam csak meg, hogy véres csimbókokban lóg a haja – és a vére, mint 

megjósoltam, csakugyan lila. Eleresztette a konzolt, nehézkesen lehuppant, és fél térdre esett. 



 

 

Christine lecsapott rá, mint a vércse. Leigh fölállt, és két rogyadozó lépéssel Petúnia takarásába menekült. 
Christine megcsúszott, és nekivágódott a teherkocsi elejének. Meglódultam a vezet�ülésen. Bal lábamon végigvil-
lámlott a fájdalom. 

– Ugorj föl! – kiáltottam rá, küszködve a nehezen nyíló ajtóval. – Ugorj föl, hallod! 
Christine újra hátrált, aztán egy éles jobbkanyarral lendült el�re, és elt�nt a látómez�mb�l Petúnia mögött. A 

küls� visszapillantóban még megvillant a képe, aztán már csak a kerekei jajongását hallottam. 
Leigh, aki jószerint nem volt magánál, csak tántorgott, két kezével a tarkóját fogva. Ujjai közül el�szivárgott a 

vér. Körülténferegte Petúnia orrát, közeledett felém, de egyszer csak megállt. 
Tudtam én, mi lesz most, noha nem láttam a Furyt. Hátra fog tolatni, átkerül az innens� oldalra, és falhoz 

nyomja a lányt. 
Kétségbeesetten ledöftem a tengelykapcsoló pedált, és újra indítóztam. A motor fordult néhányat, beleprüsz-

költ a karburátorba, és leállt.  Tömény benzinszag terjengett a leveg�ben. Agyonszívattam a motort. 
Christine megjelent a visszapillantóban. Szaladt volna neki Leigh-nek, de az valahogy újra megbújt a teherau-

tó takarásában. Christine szédületes lendülettel nekiszaladt a falnak. Fölpattant a jobb els� ajtó, és iszonytató lát-
vány tárult szemem elé: szabad bal kezem a szájamhoz röppent, és nagyot, férfiatlant sikítottam. 

Mint egy groteszk, életnagyságú bábu, Michael Cunningham ült az anyósülésen. Ernyedten lógó feje "oldalt 
billent, mikor Christine visszatolatott, hogy új rohamot indítson Leigh ellen. Az arca, jól láttam, a szén-monoxid-
mérgezés jellegzetes skarlátvörösében játszott. Lám, nem fogadta meg a tanácsom. Christine Cunninghamékhez 
látogatott el el�ször, s hogy ott mit tett, azt csak sejteni lehet. A munkából hazatér� Michaelt, gondolom, ott várta, 
saját kocsifeljáróján, a fia restaurált 1958-as Plymoutha. Odament hozzá, és Christine valahogy... bekebelezte. 
Talán kedve szottyant, hogy beüljön egy percre a kormány mögé, mint nekem is annak idején, LeBay garázsában. 
Megtörténhetett, nem igaz? Csak úgy, az atmoszféra végett, hátha attól okosabb lesz. Ha így történt, nyilván igen 
penetráns atmoszférát élvezhetett élete utolsó perceiben. Christine vajon bepöffentette magát? És beállt a garázs-
ba? Meglehet. Meglehet. Michael pedig rémülten észlelte, hogy nem bírja leállítani az �rültül túrázó motort, és 
szabadulni sem tud az utastérb�l. Úgy volt-e? És meglátta-e végül Arnie 58-as Furyjának a valódi mozgató szel-
lemét, amint ott terpeszkedik az anyósülésen? Elájult-e az iszonyattól? 

Mindegy is már. Egyedül Leigh az, aki most számít. 
Meglátta � is. Kétségbeesett, �rült sikoltozása, mint megannyi hisztérikusan tarka ballon, ott úszkált a kipufo-

gógáztól s�r� leveg�ben. De a megrázkódtatás legalább kizökkentette kábaságából. 
Sarkon fordult, és futásnak eredt Will Darnell irodája felé, dollár nagyságú vérpöttyöket hullajtva. Zubbonya 

nyakát is egészen átitatta a vér. Mennyi vér, jaj istenem. 
Christine újra hátrált, radírnyomokat és üvegtörmeléket hagyva maga után. Sz�k sugarú, lendületes kanyart 

véve Leigh nyomában, a centrifugális er� becsapta az els� ajtót, de még láthattam egy pillanatra, hogyan nyeklik 
Michael Cunningham feje az ellenkez� irányba. 

Christine nyugton maradt egy pillanatra, orra egyenest Leigh felé mutatott. Úgy lehet, LeBay ki akarta élvezni 
a gyilkolás el�tti pillanatot. Ha így történt, pompás, mert ha azon nyomban utánanyargalt volna, bizonyos, hogy 
maga alá gy�ri a lányt. Így azonban nekem is ölembe hullott egy kis id�. Újra indítóztam, valamit még motyog-
tam is hozzá, fohászt talán, és tessék, most azonnal beindult. Kiengedtem a kuplungot, beletapostam a gázba. Épp 
akkor l�tt el rajthelyér�l Christine. Röptében kaptam el, ezúttal jobb oldalról. Idegköszörül� recsegéssel szakította 
be a sárvéd�jét Petúnia lökhárítója. Christine megcsúszott, és a falhoz ken�dött. Üvegcsörömpölés. A motorja 
�rjöngve bömbölt. Kormánya mell�l hátrafordult LeBay, rám villantva gy�löletvigyorát. Petúnia megint lefulladt. 

Takaros káromkodásfüzér röppent ki a számból. Újra próbáltam indítani. Ha ez a nyavalya lábam jó lenne, ha 
meg nem roppan alattam, mikor elestem, már rég túl lennénk az egészen; már csak azzal kellene tör�dnöm, ho-
gyan szorítsam sarokba, és hogyan nyomorítsam péppé. 

De miközben önindítóztam, vigyázva, nehogy megint túlszívassam, Christine hajmereszt� fémcsikorgás kö-
zepette újra hátramenetbe kapcsolt. Kihátrált Petúnia orra és a fal közötti csapdából, vörös testéb�l otthagyva a 
betonon egy meggy�rt darabot. Jobb els� kereke pucéron kitárulkozott. 

De most Petúnia is életre kelt. Megtaláltam a hátramenetét. Christine addigra már egészen a túlsó falig tola-
tott vissza. Sötét volt az összes lámpája. A szélvéd�je zegzugos repedésekkel teli. Meggörbült h�t�je mintha 
vicsorgott volna. 

A rádiója viszont bömbölt. Ricky Nelson énekelte a „Waitin in School"-t. 

Körülnéztem, Leigh-t keresve. Megláttam: Will irodájából tekingetett kifelé. Sz�ke haja vércsimbókos. Bal or-
cáján patakban folyt a vér, s áztatta a csuklyás zubbonyt. Rohadtul vérzik, gondoltam kissé összefüggéstelenül. 
Hogy vérezhet ilyen piszokul egy fejseb? 

Leigh rémülett�l elkereked� szemmel mutatott el�re, túl rajtam; ajka szótlanul mozgott. 
Christine robogva közeledett az üres hodályban. Egyre gyorsult. 
És a pocsékká lett motorháztet� menet közben kisimult, és újra eltakarta a tátongó motorteret. A négy közül 

két fényszóró meg-megvillant, majd meggyulladt, és folyamatosan árasztotta fényét. Az elhagyott sárvéd� meg a 
karosszéria jobb oldala -. épp csak pillanatra láttam, de esküszöm, hogy jól! – újraképz�dött, el�termett a semmi-
b�l a piros dukkós fémlemezidom, és íme, máris vadonatúj, makulátlan sárvéd� borította a jobb els� kereket meg 



 

 

a motortér jobb oldalát. A szélvéd� repedései is „visszagyógyultak". Az abroncs pedig, amelyik leugrott a 
keréktárcsáról, olyan volt, mint az új. 

Tejóég, ez olyan, mint egy új autó, gondoltam. Isten, segíts! 
Ment neki nyílegyenesen az irodát a garázstól elválasztó falnak. Gyorsan fölengedtem botommal a kuplungot, 

hátha még be tudok tolatni Christine elé, de elkéstem. Petúnia csak a nagy semminek farolt neki. Óriási voltam. 
Tolattam csak bambán, keresztbe a hangárban, míg jól neki nem mentem a rissz-rossz szerszámszekrényeknek a 
falnál. Tompa csörömpöléssel borultak szanaszét. Közben láthattam, hogy Christine öngyilkos sebességgel neki-
ront a közfalnak. 

A következ� néhány pillanat mindörökre emlékezetembe vés�dött. Kristálytiszta emlékem van minden részle-
tér�l. Mintha nagyítón át nézném ma is, ha rágondolok. Leigh, meglátva a közeled� rémet, hátrálni kezdett. Véres 
haja a fejéhez tapadt. Hanyatt esett Will forgószékében, és elt�nt az asztal mögött. Egy másodperccel – mit má-
sodperccel, töredék-másodperccel – kés�bb Christine nekiment a falnak. Az üvegablak, melyen át hajdan Will 
tartotta szemmel a jövést-menést, berobbant az irodába. Ezer éles üveglándzsa röppent szét. Christine eleje po-
csékká ment. A friss motorháztet� fölpattant és leszakadt, és a kocsi teteje fölött elvitorlázva, a garázspadlón lan-
dolt, képzelhet�, mekkora csattanással. 

A Plymouth szélvéd�je kiment, és ment rögtön utána Michael Cunningham teteme is; feje mint egy groteszk, 
leeresztett rögbilabda, lába esetlenül fityegett. Átrepült az immár üvegtelen irodaablakon, s mint egy liszteszsák, 
nagyot puffant Will íróasztalán. Végigszánkázott rajta, és leszédült a peremén. A cip�je egy pillanatra még el�t�nt 
az asztal mögül. 

Leigh fölsikított. 
Az volt a szerencséje, hogy elesett, másként miszlikbe aprította volna a szétrobbanó, ablak. Ám mikor fölbuk-

kant az asztal mögül, iszonyat-maszkká volt kövülve az arca, és látszott, hogy egész lényén a hisztéria lett úrrá. 
Michael két karja Leigh vállára zuhant, és most, ahogy Leigh talpra próbált állni, úgy t�nt, mintha kering�t járna 
a hullával. Eszel�sen sikoltozott. Vére, mely még mindig csordogált, ijeszt�en csillogott. Lefejtette magáról 
Michaelt, és nekiszaladt az ajtónak. 

– Leigh, neee! – üvöltöttem, és a nyéllel tövig nyomtam a pedált. Ám akkor a nyél pedánsan meghajolt, és két 
darabba tört. Öthüvelykes csonk maradt a kezemben. – Jajjjj, a zúristenit neki!- 

Christine elfelé tolatott a törött ablaktól, h�t�folyadékot és olajat vizelve szanaszét. 
Ballal beletapostam a pedálba, ez egyszer alig is érezve a fájdalmat, bal kezemmel megtámasztottam a bal tér-

dem, jobbal a váltókart kezeltem. 
Leigh föltépte az ajtót, és kirohant. 
Christine feléje fordult, föltépett, vicsorgó orra ráállt a célra. 
Felpörgettem Petúniát, és rárontottam Christine-re, s ahogy az elátkozott autó n�ttön-n�tt a szélvéd�mben, 

egyszer csak egy lilára dagadt arcú gyermeket láttam meg, amint engem néz a hátsó ablakból, s mintha könyö-
rögne, hogy álljak meg. 

Alaposan felökleltem. Fölpattant és éhes szájként tátogott a csomagtartófedél. Christine megfarolt, elzúgott 
Leigh mellett, akinek az arcából szinte más sem látszott, mint rémülten kimered� szeme. Jól láttam a csuklya 
prémszegélyén a vércsöppeket: mintha csak átokverte harmat lepné, gondoltam. 

Most már lendületbe jöttem. Innen nincs visszaút. Végigcsinálom, még ha t�b�l amputálni kell is a lábom.  
Christine nekikorcsolyázott a falnak, és visszaver�dött róla, Megtapostam a kuplungot, hátramenetet kapcsoltam, 
visszagurultam vagy nyolc métert. Kuplung, els� sebesség. Feldübörg� motor. Christine, mint egy sérült állat, el 
akarta vonszolni magát a fal mentében. Balra tekertem a kormányt, és ezúttal középen kaptam el, szinte darázs-
derekúvá nyomorítva. Az ajtók fönt és lent kiugrottak keretükb�l. Ott ült LeBay a kormánynál, hol mint csupasz 
csontváz, hol mint b�zös hulla, hol pedig egészséges, jó ötvenes emberként, katonásan kurtára nyírt, �szül� haj-
jal. Ördögvigyorával felém fordult, egyik keze a kormányon, a másikkal; ökölben, engem fenyegetett. 

És a motorja még most sem akart bedögleni. 
Megint hátramenetbe kapcsoltam, pedig most már fehéren izzó vas volt a lábam, és a fájdalom egész a hónal-

jamig futkározott. Vagyis hát ott volt az minden por cikámban. Éreztem a 
(Michael te �rült mért nem maradtál otthon) -nyakamban, az állkapcsomban, a 
(Arnie? Sajnálom, apafej, igazán, bárcsak, bárcsak) halántékomon. A Plymouth – vagyis hát ami maradt bel�-

le – vakon és részegen borogatta a, garázsfal mellett fölhalmozott szerszámot és ócskavasat, szaggatta szét a pol-
cokat, de haladt csak egyre tovább. A polcok éles csattanással értek földet – tapsra ver�d� démoni tenyerek. 

Fölengedtem a kuplungot, padlóig nyomtam a gázt. Petúnia motorja hörögve fölmordult, el�relódultunk, és 
úgy kapaszkodtam a kormánykerékbe, mint egy megvadult ló kantárjába. Beleszaladtam Christine jobb hátsó ré-
szébe, és a karosszériát sikeresen letúrtam a hátsó futóm�r�l. A megcsonkult kocsi nekicsapódott a garázskapu-
nak; a kapu recsegett-ropogott, de megmaradt. Az ütközés ereje alaposan mellbe ütött a tulajdon kormánykere-
kemmel, elakadt még a lélegzetem is. 

Újra megláttam Leigh-t: ott kucorgott a sarokban, arcára szorított kezével, rémít�en, mint egy boszorka, 
Christine motorja még mindig járt. 



 

 

Lassan a lány felé vonszolta magát, mint egy csapdában megnyomorodott vadállat, s íme, ezenközben is szé-
dületes tempóban regenerálódott; lapos kereke egyszer csak megtelt és kigömbölyödött, a törött antenna egy 
ezüstös tvingg! hanggal újra felszökkent, és tönkresilányított hátsó traktusán újra képz�dni kezdett a fém. 

– Dögölj már meg! – rivalltam rá sírva. Zihált a mellem, mint a kovácsfújtató. A lábam fölmondta a szolgála-
tot. Két kézzel megmarkoltam a térdem, és úgy nyomtam bele a pedálba. A tüzes, hömpölyg� fájdalomhullámban 
kis híján elmerült az öntudatom. Szinte hallottam a csontom csikorgását. 

Megtaláltam az els� sebességet, felb�gettem a motort, és rohamra indultam; ekkor hallottam meg el�ször és 
utoljára LeBay hangját. Magas, sipító, s a mondhatatlan düht�l torz hang; 

- Te SZARRÁGÓ! Kopjál le, nyomorult SZARRÁGÓ! VESZÍTS MÁR EL! •       
- Hja, ha békén hagytad volna a barátomat – akartam volna visszaordítani, de csak fájdalmas hörgésre tellett. 

Megint a hátuljának ütköztem neki. Szétment a benzintartálya. Harmonikává gy�r�dött az egész kocsi. Fé-
nyes-sárga lángnyelv lobbant. Arcom elé kaptam a kezem – de már ki is hunyt. Christine, mint akit a roncstelep-
r�l szalajtottak. Ki-kihagyott a motorja, egyre nagyobbakat csuklott, s végül leállt. 

Csönd az egész hodályban, csak Petúnia dörmög� basszusa. 
Akkor rohanvást Leigh, a nevemet kiáltozva, zokogva. Bambán rácsodálkoztam a bal karomra, melyen ott dí-

szelgett Leigh rózsaszín sálja. 
És ahogy a sálat néztem, egyszer csak megfakult a világ, és feneketlen sötétség szakadt rám. 

Vagy tizenöt perccel kés�bb arra eszméltem, hogy nedves és áldottan h�vös az arcom. Ott állt Leigh a teher-
kocsi küszöbén, és nedves ronggyal törölgette az arcom. Elvettem t�le, a szájamba dugtam, és nagy szomjúsá-
gomban szopogatni kezdtem, de megbántam, mert pocsék gépzsír-íze volt. Köptem egyet. 

– Semmi baj, Dennis – mondta Leigh. – Kiszaladtam az utcára. .. megállítottam egy hóekét... szegény sof�rre 
jól ráijesztettem nyilván evvel a véres képemmel... na és megígérte... hogy a ment�... ment�autó... Hé, Dennis, 
jól vagy? 

– �gy nézek ki, mint aki jól van? – leheltem. 
– Hát nem – mondta, és sírva fakadt. 
– Na látod. Nem kell... – Nyeltem egyet; fájdalmasan száraz volt a torkom. – Nem kell hülyeségeket kérdezni. 

Szeretlek.  
Félszegen megölelt. 
– Azt mondta, rend�rt is hív – folytatta akkor. 
Épp hogy csak hallottam. Tekintetem Christine csonka-bonka, néma vázán nyugodott. Mert az volt már 

Christine, nem autó, hanem csak váz. De hogy lehet, hogy nem égett le? Egy horpadt dísztárcsa hevert mellette, 
akár valami eldobott gyerekjáték. 

– Mikor volt ez? – kérdeztem rekedten. 
– Talán öt perce. Akkor fogtam ezt a rongyot, és bemártottam 

abba a vödörbe, ni. Dennis!... ennek vége, hála istennek!  
Ping! Pong! Pang! 

Tekintetem visszarebbent a dísztárcsára. 
Horpadásai maguktól kiugrottak. 
Egyszer csak fölpattant, megállt a peremén, és mint egy óriási pénzérme, gurulni kezdett a kocsironcs felé. 
Leigh is látta. Dermedten állt: A szemé ijeszt�en kimeredt. Ajka a ne szót formázta, hangtalanul. 

- Ülj be mellém – mondtam halkan, mintha attól félnék, hogy meghallja Christine. És ki tudja? – talán hallja is. -
Ide, a vezet�ülésre. Te nyomod majd a gázt, én meg jobb lábbal, a kuplungot. 

− Ne! – sziszegte Leigh. Zihálva, sípolva szedte a leveg�t. 
-Ne... ne... 
A roncs megrázkódott. Életemben én még rémületesebbet nem láttam. Reszketett-remegett, mint az állat, 

amely nem... amely még nem egészen halott. Fém kereste idegesen fémmel a kapcsolatot. Csatlórúd és gömbcsukló 
talált egymásra. Kopogós dzsessz-ritmust kalapáltak az összefelé törekv� alkatrészek. Egy meggörbült csapszeg a 
szemem láttára egyenesedett ki, és fél tucat szaltót vetve pattant be a helyére. 

– Na. Beszállás! 
-Dennis, én nem... nekem nem megy... – Szánalmat kelt�en remegett az ajka. – Az a holttest... az, hiszed-e, 
Arnie apja volt. Nem megy... ne haragudj... 
– Olyan nincs. Muszáj! 
Rám nézett, aztán a LeBay és Arnie közös öreg kurvájának az obszcén módra reszket� maradványaira, majd 

megkerülte Petúnia orrát. Fölpattant egy krómozott lökhárítódarab, és gonoszul megkarcolta a lábát. Leigh fölsi-
koltott, és futásnak eredt. Fölkapaszkodott, és bepréselte magát mellém. – M-mit kell tennem? 

Félig kilógtam a fülkéb�l, a tet�be kapaszkodtam, és úgy nyomtam be jobb lábbal a kuplungot. Petúnia alapjá-
raton dörmögött. – Csak nyomd a gázt. Ne tör�dj Semmivel. 

Jobb kézzel kormányoztam, a ballal kapaszkodtam. Ráengedtem a kuplungot. Nekilódultunk, és beletapostunk 
a roncsba. És akkor a fejemben mintha újabb dühsikoly harsant volna. 

Leigh a fejéhez kapott. – Én ezt nem csinálom, Dennis! Nem bírom! Hiszen ez... ez sikoltoz! 



 

 

– Muszáj – mondtam ridegen. Leigh lába lecsusszant a gázpedálról, és akkor meghallottam az éjszakában ja-
jongó szirénaszót. Megráztam a vállát, hánytatóan gonosz fájdalom mart bele a lábamba. – Muszáj, hallod?! 

– De mikor rám sikított! 
– Rögtön kifutunk az id�b�l, és még nincs vége. Még egy kicsit csak, na, 

– Megpróbálom — lehelte, és újra a gázra lépett. 
Hátramenetbe kapcsoltam. Petúnia vagy nyolc métert hátrált. 
Újra a kuplung, els� sebesség... és Leigh fölkiáltott. – Dennis, ne! Nehogy! Nézd! 

Anya és leánya, Veronica és Rita t�nt fel Christine tönkresilányított váza el�tt, kéz a kézben, ünnepélyes-
fájdalmas ábrázattal. 

– Káprázat, nincs ott senki – mondtam. – S ha mégis, épp ideje, hogy elkotródjanak... – Újabb fájdalom-
förgeteg zuhogott végig rajtam, pillanatra a világ is elsötétült. – ...menjenek csak vissza, ahonnan jöttek. Nyom-
jad, mint süket a cseng�t. 

Fölengedtem a pedált, Petúnia el�reindult, és ahogy folyton gyorsulva közeledett feléjük, azok ketten nem 
úgy t�ntek el, ahogy a mozi– vagy tévébeli szellemek: széjjelszivárogtak minden irányban, élénk színeik lassan 
rózsaszínbe és a kék árnyalataiba mosódtak szét... és aztán sehol sem voltak. 

Beleszáguldottunk Christine-be, és a roncsmaradvány megpördült. Széttör� fém fülsért� reccsenése. 
– Nem volt ott senki – lehelte ámulattal Leigh. – Csakugyan nem. Na jó. Jól van, na. Igazad volt, Dennis. 
Mintha sötét folyosó végér�l szállt volna hozzám a hangja. Hátramentünk, aztán el�re. Megint hátra, megint 

el�re. Hogy hányszor gy�rtük magunk alá a roncsot? Nem tudom. Döngöltük és aprítottuk, és valahányszor neki-
ütköztünk, új és új fájdalom mart bele a lábamba, és a világ mindannyiszor sötétebb lett valamivel. 

Mikor végre vaksin körülnéztem, azt láttam, hogy odakint, túl a garázskapun, csupa vér a leveg�. Nem vér volt 
az: vörösen lüktet� vészlámpa visszfényei a havon. Kívülr�l megdöngették a kaput. 

– Na. Elég már? – kérdezte Leigh. 
Megnéztem Christine-t – nem Christine volt az már. Meggy�rt ócskavas, széjjelcincált üléskárpit, üvegtörme-

lék. 
– Most már talán igen. Engedd be �ket, Leigh. 
Leigh a kapu felé indult, én pedig elájultam. 

Zavarosan áramló, kusza képek és benyomások tömege, amelyek egy pillanatra élesen kirajzolódtak, de nyom-
ban mosódtak is széjjel, s helyükbe mások jöttek. Hordágyat húznak ki egy ment�kocsiból; emlékszem, a szélei 
föl voltak hajtva, és a fluoreszkáló mennyezetlámpák fénye hidegen csillogott a krómozott csöveken. Valaki így 
szólt: Levágni, le kell vágni, hogy lássuk legalább; valaki más – bizonyára Leigh – meg ezt mondta: Ne bántsák, 
kérem, ha egy mód van rá, ne okozzanak fájdalmat neki; aztán a ment�autó teteje belülr�l... az kellett legyen, 
ment�autó, mert a látómez�m peremén két felfüggesztett intravénás palackot láttam lebegni; aztán benzines vatta 
h�s érintése, és aztán egy t�szúrás. 

Ezek után fordultak csak igazán kísértetiessé a dolgok. Tudom, hogy nem aludtam – fájdalmaim, ha mást nem 
bizonyítottak is, ezt az egyet igen -, de olyan volt minden, mint az álom. Persze, jól begyógyszereztek, nyilván ez 
is hozzájárult... de nyilván a sokknak is része volt benne. Ott sírdogált anyám egy szobában, amely kísértetiesen 
hasonlított a kórteremhez, amelyben az egész �szt töltöttem. Aztán megjelent apám, együtt Leigh apjával, és 
olyan zord képet vágtak, hogy Tweedledum és Tweedledee jutott eszembe, de mintha nem Carroll, hanem Franz 
Kafka írta volna meg �ket. Apám fölibém hajolt, és megszólalt, de olyan volt a hangja, mint vattán át a menny-
dörgésnek: Hogy kerül ide Michael, Dennis? Ezt akarták mindnyájan tudni. Hogy hát Michael hogy került oda. 
Jaj, barátaim, gondoltam, tudnék én nektek olyat, de olyat mesélni... 

Akkor megszólalt Mr. Cabot: Mibe rángattad bele a lányom, te gyerek? Én meg mintha így feleltem volna: 
Nem ez a lényeg, hanem az, hogy magát mit�l mentette meg a lánya! Ami, úgy véltem, egészen szellemes válasz, 
tekintve sokkos és agyongyógyszerezett állapotomat. 

Kis id�re fölt�nt Elaine is, és mintha egy szelet Yodel– vagy egy Twinkie-csokit lengetett volna, gonoszkásan, 
Úgy, hogy éppen ne tudjam elérni. Ott volt Leigh, persze, az áttetsz� kis nylonsálját lobogtatva, s azt kérté, nyújt-
sam ki a kezem, hogy a karomra köthesse. De nem bírtam: olyan nehéz volt a karom, mint az ólom. 

Akkor megjelent Arnie, de ennek persze már álomnak kellett lennie. 
Kösz, apafej, mondta, és rémülten vettem észre, hogy a bal szemüveglencséje össze van törve. Ép volt az arca, 

az a törött lencse mégis igen ijeszt� volt... Kösz. Nagy voltál. Máris jobban vagyok. Most már, azt hiszem, egye-
nesbe fogok kerülni. 

Halihó, Arnie, mondtam, vagy csak akartam mondani? Mert Arnie elt�nt. 
Másnap, nem huszadikán, hanem vasárnap, január huszonegyedikén kezdtem csak magamhoz téregetni. A bal 

lábam újra csíp�ig gipszben, mint rég – csigával felfüggesztve, ahogy megszoktam. Bal kéz felöl egy soha nem 
látott alak ült az ágyamnál, és egy puhafedel� John D. MacDonald krimit olvasott. Mikor meglátta, hogy nézem, 
ölébe ejtette a könyvet. 

– Isten hozott az él�k világában, Dennis – mondta gyöngéden, és egy darab papírral gondosan megjelölte, hol 
tart a könyvben. becsukta, és rátette mind a két kezét. 



 

 

– Maga orvos? – kérdeztem, mert hogy nem Arroway doktor, a kezel�orvosom, azt rögtön fölfogtam: ez a 
fickó jó húsz évvel fiatalabb volt, és vagy ötven fonttal soványabb. Kemény fiúnak látszott. 
- Nyomozó vagyok a pennsylvaniai rend�rségt�l. Richard Mercernek hívnak. Szólíthatsz Ricknek, ha úgy jobb. 
– Nyújtotta a kezét, én meg sután és óvatosan megfogtam. Megszorítani nem volt er�m. Szomjas voltam, és fájt 
a fejem. 

− Ide hallgasson – mondtam -, nem bánom, beszélek én magával, megfelelek az összes kérdésére, de el�bb or-
vos kell nekem. Nyeltem egyet. Aggodalmas tekintettel méregetett. Kibuggyant bel�lem; – Tudnom kell, fogok-e 
még az életben járni a magam lábán! 
- Ha ez az Arroway nevezet� doki igazat beszél, akkor négy, legkés�bb hat hét múlva kutya bajod, Dennis. Nem 
sikerült újra eltörnöd. Roppantul meger�ltetted, ezt mondta. Megdagadt, mint a szafaládé. Azt is megjegyezte, 
szerencséd, hogy ilyen olcsón úsztad meg. 

− És mi van Arnie-val? Arnie Cunninghammel, ismeri, nem? 
Zavartan pislantott egyet. 
− Na! Mi van vele? Szóljon már! 
− Nézd, Dennis – mondta Mercer tétován -, ez a pillanat nem éppen a... 
– Kérem szépen! Meghalt... ugye? • 
A hekus sóhajtott. – Meg. Az államközi sztrádán. Az anyjával együtt. Balesetet szenvedtek. Csakugyan baleset 

volt. 
Szólni akartam, de nem bírtam. Intettem, hogy adjon egy pohár vizet, és közben arra gondoltam, milyen po-

csék is újra itt lenni a kórházban, és mindennek halálpontosan ismerni a helyét. Mercer töltött a korsóból, tett a 
pohárba egy derékszögben meghajlított szalmaszálat, és a kezembe adta. A vízt�l valamelyest jobban lettem. 
Mármint a torkom lett jobban. Minden egyéb rettent�en pocsék maradt. 

− Baleset. Aha. Ha igaz. Hogy történt? 
− Péntek este, szállingózó hóban. Nedves úttest, de nem jeges. Csökkent látótávolság. Az ütközés erejéb�l arra 

lehet következtetni, hogy negyvenöt mérföld per óránál nemigen hajtottak gyorsabban. A kocsi átcsúszott a záró-
vonalon, és nekirohant egy nyergesvontatónak. Mrs. Cunningham Volvo kombija szinte azonnal fölrobbant. 

Lehunytam a szemem. – Regina? 
− A ment�k már �t is holtan találták. A körülmények arra utalnak, hogy egyikük sem... 
− ...szenvedett sokat – fejeztem be Mercer helyett. – Marhaság! Nagyon is sokat szenvedtek. – Alig bírtam 

visszanyelni a könnyem. Mercer hallgatott. – Megszenvedték mind a hárman. Uramistenem. Mind a hárman. 
− A nyergesvontató vezet�je megúszta egy kartöréssel. Azt vallotta, Dennis, hogy hárman ültek a Volvóban. 
− Hárman?! 
− Igen. És mintha dulakodtak volna. – Mercer nyílt tekintettel nézett rám. – Az a föltételezésünk, hogy fölvet-

tek valami kétes egzisztenciájú autóstopost, akinek sikerült az ütközés után kereket oldania. 
Aki ismeri Reginát, gondoltam, az ezen csak röhögni tud. Hogy Regina fölvegyen egy stopost, az akkora kép-

telenség, mint hogy nadrágban jelenjen meg egy tanszéki teán. Regina elméjében rém pedánsan el van raktározva, 
hogy mit tehet meg az ember, és mit nem. Betonba van ez öntve neki, mondhatni. 

LeBay volt az a harmadik. Két helyen egyszerre nem lehetett, az igaz, de mikor látta a Darnell-garázsban, 
hogy az � ügye vesztésre áll, cserbenhagyta Christine-t, és megpróbált visszabújni Arnie-ba. Hogy aztán mi történt 
a Volvóban, csak találgatni lehet. Én akkor úgy gondoltam (és ma sem gondolom másként), hogy Arnie végre 
szembeszállt vele – és legalábbis a döntetlent ki tudta verekedni. 

− Hát meghalt – mondtam, és most már csakugyan eleredtek a könnyeim. Gyönge voltam és elesett, nem volt 
er�m visszatartani. Lám, a haláltól mégsem menthettem meg. Nem lehettem vele, mikor a legnagyobb szüksége 
lett volna rám. Másokat, úgy lehet, meg tudtam menteni, de �t nem. 

- Meséld el, hogyan történt – kérte Mercer. Könyvét az éjjeliszekrényre tette, és el�rehajolt. – Mondj el min-
dent, amit tudsz, Dennis, elejét�l végéig. 

− Leigh mit mondott? És egyáltalán, hol van? 
- Péntek éjjelre ittfogták megfigyelésre. Agyrázkódást szenvedett, és a fejb�rét tizenkét öltéssel kellett össze-
varrni. Az arca, szerencsére, sértetlen maradt. Nagyon csinos lány. 

- Még hogy csinos. Nagyon szép lány. 
- Lényeg az, hogy egy árva szót sem hajlandó mondani -folytatta Mercer, és elismer� vigyora kissé aszim-

metrikussá tette az ábrázatát. – Sem nekem, sem az apjának. Az apja egyébként rohadtul ki van borulva ett�l az 
egészt�l. A lány azonban köti az ebet a karóhoz, hogy err�l beszélni a te dolgod, Dennis. – Figyelmesen végig-
mért. – Mert, azt mondja, te tettél pontot a történet végére. 

– Nem olyan nagy ügy – dünnyögtem. Még egyre Arnie halálán rágódtam, hittem is, meg nem is. Tizenkét 
évesen együtt mentünk a vérmonti Camp Winneskóba. Honvágyam támadt, és azt mondtam Arnie-nak, telefoná-
lok a szüleimnek, hogy vigyenek haza. Ha megteszem, mondta Arnie, mindenkinek azt fogja mesélni, hogy kitet-
tek a táborból, mert lámpaoltás után tetveket ettem az ágyamban. A kertünkben fölmásztunk a fára, és a legfels� 
elágazásnál belevéstük a törzsbe a kezd�bet�inket. Nemegyszer nálunk aludt, és ha kés�ig néztük a tévében a 



 

 

Shoek Theater-t, együtt aludtunk el a pamlagon, egy kockás takaró alatt. Együtt faltuk a titkos Csuda-kenyér 
szendvicseket. Tizennégy éves korunkban Arnie nekem vallotta meg nagy szégyenkezve és ijedten, hogy szexis 
álmai vannak, és mindig összedisznózza miattuk az ágyat. De legélénkebben a hangyafarm maradt meg az emlé-
kezetemben. Az nem lehet, hogy Arnie meghalt, hiszen együtt építettük a hangyafarmjainkat! Istenem, mintha 
csak két– három hete lett volna! Hogy volna akkor Arnie halott? Már nyitottam is a szájam, hogy megmondjam 
ennek a Mercernek, hogy tévedés lesz itt, Arnie él – hiszen a hangyafarm, ugye. De aztán nem szóltam. Hogy is 
mondhattam volna ilyet? Éppen ennek az alaknak? 

Arnie, mondtam magamban. Apafej, mondd, hogy nem is igaz. Hiszen még annyi mindent kellene együtt ten-
nünk. Teszem azt, soha nem mentünk csajokkal együtt az autósmoziba. 

- Na. Hogy történt? Meséld el, Dennis – nógatott meg újra Mercer. 
− Úgysem hinné el – mondtam morcosan. 
- Neked fogalmad nincs, mi mindent elhiszek. És fogalmad sincs, hogy mennyi mindent tudunk már. Egy 

Junkins nev� kolléga volt megbízva az üggyel. Megölték, nem is olyan messze innen. Nemcsak kollégám: barátom 
is volt. Méghozzá jó barátom. Halála el�tt egy héttel azt mondta, olyasmik történnek Libertyville-ben, hogy az 
hihetetlen. Aztán, ugye, meghalt. Ebb�l is láthatod, hogy személyes ügyemnek tekintem. 

Óvatosan testhelyzetet változtattam. – Semmi többet nem mondott? 
- Csak annyit, hogy úgy hiszi, megoldotta egy régi gyilkosság rejtélyét – felelt Mercer, állhatatosan a szemembe 
nézve. – És hogy nem sokra megy vele, mert az elkövet� is halott. 

− LeBay – dünnyögtem egész halkan, és arra gondoltam, hogy nem csoda, ha Junkinst ilyen ismeret birtokában 
elgázolta Christine. Ha ugyanis Junkins fölfedezte ezt, akkor a teljes igazság föltárásától sem járt messze. 

- LeBay – kapta föl a szót Mercer -, ez az! Ezt a nevet említette. – Közelebb hajolt: – És hadd mondok még 
valamit, Dennis. Junkins piszok jól vezetett. Fiatalabb korában nem egy versenyt nyert Philly Plainsben. Százki-
lencven kilométeres sebességgel szaladt le az útról a spéci motoros Dodge kocsijával. Aki üldözte -mert üldözték, 
az bizonyos -, az aztán sof�r lehetett a javából! 

− Hja – mondtam. – Igen. Az volt ám a sof�r. 
− Nézd, magamtól jöttem. Senki nem küldött. Két órája ülök itt, várva, hogy magadhoz térj. Nem hoztam 

gyorsírót, nem hoztam magnót, és istókuccse nincs nálam semmilyen lehallgató-készülék. Ha vallomást teszel 
majd (ha egyáltalán), az egészen más méta lesz. Most még magunk között vagyunk. Tudnom kell, na. Mert, tu-
dod; meg-meglátogatóm Rudy Junkins feleségét és a gyerekeit. Érthet�? 

Eltöprengtem. Jó hosszasan, vagy öt percig. Mercer csak ült türelmesen. Akkor végre biccentettem. – Hát jó. 
De mondom, hogy nem fogja elhinni.  

– Majd meglátjuk. 
Úgy nyitottam beszédre a számat, hogy fogalmam sem volt, mit fogok mondani. Örök vesztes volt. Minden 

középiskolának van legalább két ilyenje, de szinte törvényszer�en. Akibe mindenki belerúghat. Azonban meg-
esik... megesik, hogy találnak maguknak valami fogózkodót. Arnie engem talált. És aztán Christine-t. Ránéztem, 
és tudtam, ha csak a legkisebb gyanús szikrát látom is abban a szürke szemében – amely, mellesleg, olyan nyugta-
lanítóan emlékeztetett az Arnie-éra -, akkor azonnal bezárkózom, és megmondom neki, azt ír a jelentésébe, amit 
akar, és fel�lem aztán mondhat akármit Rudy Junkins kölkeinek. 

Mercer azonban csupán elmélyült figyelemmel bólintott – Csak azt akartam, hogy maga is világosan értse – 
mondtam, ámde akkor gombóc képz�dött a torkomban; és nem tudtam kimondani azt, aminek következnie kellett 
volna: Leigh Cabot csak kés�bb lett. 

Ittam egy kis vizet, nyeltem egy nagyot. És aztán két óra hosszat egyfolytában beszéltem 
Nagy nehezen a végére jutottam. Semmi hatásos befejezés; -egyszer�en elkészültem a mondanivalómmal, s a 

torkom is megfájdult a sok beszédt�l. Nem kérdeztem meg, hiszi-e, amit hallott, vagy becsukat-e a diliházba, eset-
leg kijár nekem, mint füllent�bajnoknak, egy nagy medáliát. Tudtam, hogy nagy részét a mesének legalábbis elhi-
szi, az én információim meg az övéi ugyanis igen szépen egészítették ki egymást. Hogy aztán mit gondolt a többi-
r�l – Christine-r�l, LeBayr�l, meg a múltról amely átnyúlkál a jelenbe -, azt nem tudhatom. Mai napig sem tudom. 
Vagyis hát nem igazán. 

Rövid csönd ereszkedett le ránk. Mercer akkor a combjára csapott és fölállt. – Nohát – mondta. – A szüleid 
biztosan alig várják, hogy jöhessenek látogatóba. 

– Gondolom. 
El�vette a brifkóját, és kezembe nyomott egy kis fehér kártyát a nevével meg a telefonjával. – Ezen a számon 

általában elérhet� vagyok, s ha nem, üzenetet akkor is lehet hagyni. Ha majd beszélsz Leigh Cabottal, megmon-
danád, hogy nekem mindent elbeszéltél, és hogy legyen szíves, lépjen érintkezésbe velem? 

– Ha kéri, miért ne. Megteszem, persze. 
– Alá fogja támasztani, amit itten elmondtál? 
– Na hallja. 
Szúrósan rám nézett. – Annyit azért hadd mondjak, Dennis, te még nem tudod, hol lakik az Úristen, de ha ne-

tán hazudtál, hát majd megtanulod.  



 

 

És azzal távozott. Egyszer láttam csak azóta, Arnie és a szülei hármas temetésén. A.lapok tragikus és bizarr 
rémmesét tálaltak a szerencsétlenül járt apáról meg az államközi sztrádán szörnyethalt anyáról és fiáról. Szó volt 
róluk még a tévé Paul Harvey-programjában is. 

Arról nem tettek említést, hogy Christine megjárta a Darnell-garázst. 

Aznap este csakugyan eljöttek a szüleim, és már sokkal fölszabadultabb lelkiállapotban fogadtam �ket – rész-
ben bizonyára azért, mert Mercernek már könnyítettem a lelkemen (� volt az akit a pszichológiatanárunk „az ér-
dekl�d�, kívülállónak" hívott -volna: az ilyeneknek mindig könnyebb gyónni), de inkább mégis azért, mert egy. 
röpke vizitre bekukkantott Arroway doktor is. Dühöngött, elmondott mindennek, ami eszébe jutott, javasolta, leg-
közelebb legyek szíves, fogjak egy láncf�részt, és nyisszantsam le rögtön a lábam, sok-sok gondot és tör�dést ta-
karítanék meg mindenkinek... Ugyanakkor arról is tájékoztatott (bizonyára nem szívesen), hogy maradandó kárt 
nem tettem magamban. Úgy látja legalábbis. Mindazonáltal figyelmeztetett, nem javultak az esélyeim, hogy 
megnyerjem a bostoni maratoni futóversenyt. 

Egyszóval vidám látogatás volt, els�sorban Ellie jóvoltából, aki rettent� nagy ügyet csinált, igazán kedvesen, 
a közelg� els� randevújából. Egy pörsenéses, golyófej� ifjonc, bizonyos Brandon Hurling hívta el, hogy menjen 
vele görkorcsolyázni. Apám viszi el �ket a kocsiján. Hm. 

Apám-anyám is részt vett a mókában, de anyám, láttam, aggodalmas el-ne-felejtsd pillantásokat vetett apámra, 
és csakugyan, mikor a n�k távoztak, apám még maradt. 

– Tulajdonképpen mi történt? – esett nekem akkor. – Leigh mindenféle �rültséget beszélt össze az apjának 
maguktól járó kocsikról és rég halott kislányokról meg ilyesmikr�l. Az a szegény ember szabályszer�en �rjöng. 

Bólintottam. Fáradt voltam, de azt sem akartam, hogy Leigh-t agyonszekálják a szülei, azt meg még kevésbé, 
hogy �rültnek vagy hazudósnak tartsák. Ha ö igazol engem Mercer el�tt, gondoltam, majd én igazolom �t a szülei 
el�tt. 

– Hát jó. Elmondom. De elég hosszadalmas mesedélután lesz. Anyát meg Ellie-t elküldhetnéd a cukrászdába 
vagy valahová. Mondd meg nekik, üljenek, be egy moziba. 

− Ilyen hosszú? 
- Ilyen. 
Gondterhelten rám nézett. – Jó – mondta végül. 
Nem sokkal kés�bb újra elmondtam a históriát. Most pedig, önöknek, elmondtam harmadszor. Negyedszer az 

Úristennek sem mondanám már el. 
Nyugodjál békében, Arnie. 
Szeretlek, apafej. 



 

 

EPILÓGUS 

Ha ez a történet kitalált történet lenne, akkor most befejezésül elmondanám, a Darnell-garázs törött lábú lovag-
ja hogyan nyerte el a rózsaszín nylonkend�s, viking arccsontú szép hölgy kezét.,. Ámde nem így történet. Leigh 
Cabot immár a Mrs. Ackerman névre hallgat; az új-mexikói Taosban lakik, egy IBM-szervizvezet� feleségéként. 
Két kislánya van, egypetéj� ikrek. A magam módján követni próbálom élete eseményeit; érdekl�désem a szép 
hölgy iránt egészen ma sem sz�nt meg. Üdvözl�lapot váltunk egymással karácsonykor, és írok neki a születésnap-
jára is, mert � sem feledkezik meg sohasem az enyémr�l. Hát így. Id�nként úgy érzem, nem négy éve történt, ami 
történt, hanem sokkal régebben. 

Hogy mi lett velünk? Nem is tudom. Együtt jártunk két évig, együtt is aludtunk (módfölött kielégít�en), évfo-
lyamtársak lettünk az egyetemen (Drew), és nagyon jó barátok voltunk. Az apja szót sem ejtett err�l a mi �rült 
históriánkról, miután apám beszélt vele, de az bizonyos, hogy attól fogvást mindig afféle kétes egzisztenciát látott 
bennem. Bizonyára meg is könnyebbült, feleségestül, mikor elváltak útjaink. 

Megéreztem én azonnal, mikor kezdtünk elsodródni egymástól, fájt is, persze hogy fájt. Úgy vágyódtam utána, 
ahogy az ember a szokásává vált cukor, dohány, Coca-Cola után vágyódik. Szerelmes voltam belé, az nem vitás, 
de mindig is egy kissé félszegen, és mikor vége lett a dolognak, gyanúsan gyorsan tértem napirendre fölötte. 

Egyébként úgy lehet, tudom, mi volt a baj. Ami aznap este a Darnell-garázsban történt, az a kett�nk titka ma-
radt. A szeret�knek mármost szükségük is van titkokra... de nem ilyen fajtára. Ez a titok hideg volt és természetel-
lenes, súrolta, s�t át is lépte az �rület határát, valójában a sír peremét súrolta. Voltak éjszakáink, mikor szeretke-
zés után ott feküdtünk meztelenül, összeölelkezve, és az az izé, az a dolog még akkor is odafurakodott közénk. 
Roland D. LeBay arca. Volt úgy, hogy növekv� szenvedéllyel csókoltam Leigh száját, vagy a mellét, vagy a ha-
sát, és egyszer csak LeBay hangát hallottam: Nincs a világon jobb illat...talán csak a punciillat. És akkor meg-
dermedtem, és egy csapásra lelohadt a vágyam. 

Isten a tudója, hogy olykor ugyanezt láttam az � arcán is. Nem föltétlenül igaz az, hogy a szerelmesek boldo-
gan élnek, amíg meg nem halnak, még akkor sem, ha amúgy mindent megtettek, ami t�lük tellett. Nos, ez is egyi-
ke amaz igazságoknak, amelyek fölismeréséhez négy év kellett; 

Elsodródtunk tehát egymástól. A titok már csak olyan, hogy két lélek kell a megtartásához, két szempár között 
szeret az szökdécselni. És noha igazán szerettem Leigh-t, az az igazság, hogy csókjaink, kedveskedéseink, kart 
karba ölt�s sétáink a levélhullatós októberben... egyszóval közös dolgaink elég messze elmaradtak ahhoz a fölsé-
gesen egyszer� gesztushoz képest, mikor karomra kötötte a kend�jét. 

Kimaradt az egyetemr�l, hogy férjhez mehessen: agy� Drew, üdv Taos. Szinte minden rossz érzés nélkül asz-
szisztáltam végig az esküv�jüket. Igazán derék fickó a férj. Honda Civic kocsit vezet. Úgyhogy itt sincs semmi 
gond. 

Amiatt sem kellett aggódnom, hogy kimaradok a focicsapatból A Drew-nak egyáltalán nincs focicsapata. Foci 
helyett fölvettem minden szemeszterben egy-egy fakultatív tárgyat, s�t az els� két vakációban nyári tanfolyamot 
is végeztem, pedig ha a dolgok másként alakulnak, nyilván az edz�pályán ontottam volna a verítékem. Mindezek 
eredményeként hamarabb, három szemeszterrel a csoporttársaim el�tt diplomáztam. 

Ha szembejönnék az utcán, észre sem vennék, hogy sántítok, merthogy nem sántítok. De ha együtt gyalogol-
nánk négy-öt mérföldet (aminthogy legalább hármat gyaloglok is mindennap; véremmé vált, úgy látszik, a fiziko-
terápia), akkor meglátnák, hogy kissé jobbra kezd húzni a futóm�vem. 

A bal lábamat csak es�s napokon érzem. És havazós éjszakákon. 
Olykor, ha lidérces álmom van – szerencsére már csak ritkán -, verejtékben fürödve arra ébredek, hogy a bal 

lábamat szorongatom; a térdem fölött ma is ott van még egy kemény dudor De kerekes szék, járógép, ortopédci-
p� miatt nem kell már szoronganom. Az amerikai focit pedig nem szerettem sohasem olyan haj 

de nagyon. 
Michael, Regina és Arnie Cunningham a Liberty Heightsen, a családi parcellában nyugszik – senki sem kísér-

te ki �ket a sírig, Csak a rokonság: Regina hozzátartozói Ligonierb�l, Michael pár rokona New Hampshire-b�l 
meg New Yorkból, és még néhányan. 

Öt nappal a garázsbéli pokoli jelenet után volt a gyászszertartás. A koporsók le voltak zárva. A három fako-
porsó látványa, katonás rendjük önmagában is elég megrázó volt. A hangyafarm emléke gyöngének bizonyult e 
dobozok néma tanúságtételéhez képest. Sírtam is egy sort. 

Kés�bb odakerekeztem székemmel a koporsókhoz, és tétován megérintettem a középs�t, noha nem tudhattam, 
abban fekszik-e Arnie. Így maradtam jó ideig, lecsüggesztett fejjel, míg csak föl nem rezzentem egy hangra: – 
Hová tolhatlak, Dennis? 



 

 

Hátratekertem a fejem: Mercer volt az, sötét gyapjúöltönyében ügyvédre emlékeztetett. 
– Kifelé, kösz. Csak még egy perc, jó? 
-Jó. 
Haboztam egy csöppet aztán így szóltam: – Azt írják a lapok, . hogy Michael odahaza halt meg. Hogy hát el-

csúszott a jégen, a saját kocsifelhajtóján, és rágurult a kocsi. 
- Igen. 

− Maga találta ki? 
Most Mercer tétovázott. – Így lényegesen egyszer�bb, nem igaz? – Tekintete Leigh-re siklott, aki az enyéim-

mel állt egy csoportban. Anyámmal beszélt, de aggodalmasan felém pislogott. .– Csinos lány -jegyezte meg 
Mercer, immár másodszor. El�ször a kórházban mondta. 

– El�bb-utóbb feleségül veszem – mondtam. 
 

− Nem lepne meg. Mondták-e már neked, hogy bátor vagy, mint a hím oroszlán? 
− Puffer edz� mintha mondta volna. Egyszer. 
Elnevette magát. – No, mehetünk, Dennis? Elég régóta gubbasztasz már itt. Hagyjuk itt �ket. 
- Könny� azt mondani. Biccentett.. 
– Hát, igen. 
− Megmondana valamit? Tudni szeretném. 
- Éspedig? 

 

- Mi történt... – Elakadtam, meg kellett köszörülni a torkom. – Mi történt aaaa... a ronccsal? 
- Ó, annak magam jártam a végére. – Mercer könnyedén, szinte tréfálózva beszélt, de az arca igen komoly 

volt. – Két helybeli rend�rt megbíztam, hogy minden porcikáját zúzzák miszlikre a Darnell-garázs mögötti hagy 
sajtolón. Ekkora kockát sajtoltak bel�le – mondta, s mutatta, hogy olyan hatvanszor hatvan centiméterest. – Az 
egyik fiú randán megvágta a kezét. Két öltéssel varrták neki össze. 

Hirtelen elmosolyodott – H�vösebb és keser�bb mosolyt én 
még nem láttam. 

– Azt mondta, megharapta az a dög. 
Fogta a székem támláját, és a családom után gurított. 

Hát ennyi az én történetein. Nem beszélve az álmaimról. 

Négy évvel id�sebb lettem, Arnie arca megfakult az emlékezetemben – barnuló fénykép egy régi évkönyvb�l. 
Soha nem hittem, hogy megtörténhet, és lám. Egyébként túl vagyok rajta, mármint hogy serdül�b�l férfiúvá ér-
tem – jelentsen ez bármit is. Egyetemi diplomámon már száradéban a tinta. Történelmet tanítok. Tavaly kezdtem, 
és két tanítványom – Buddy Repperton-féle mind a kett� – id�sebb volt nálam. Legényéletet élek egyel�re, de 
van néhány izgalmas n� az életemben, és elég ritkán gondolok Arnie-ra. 

Kivéve álmaimban. 
Nem csupán az álmok miatt írtam meg mindezt – egyéb okom is volt, el is mondom rögtön -, de hazudnék, ha 

azt mondanám, hogy nem els�sorban miattuk. Nyilván meg akartam nyitni a sebet, hogy kitisztíthassam. Vagy 
tán csak arról van szó, hogy pszichiáterre nem futja a keresetemb�l. 

Visszatér� álmaim egyike: ott Vagyunk megint a temetésen. A három koporsó ki van téve a tripla katafalkra, 
de a templom üres, rajtam kívül egy lélek sincs. Mankós vagyok még, ott állok a f�hajóban, hátul. Nem akarnék 
közelebb menni, de a mankóim húznak-vonszolnak egyre közelebb. Megérintem a középs� koporsót. Érintésem-
re fölpattan a födele, és a szaténbélésen nem Arnie fekszik, hanem Roland D. LeBay b�zös teteme, egyenruhá-
ban. És miközben tüd�re szívom a bomlástermékek émelyít� szagát, a tetem szeme kinyílik, és nyálkás, rothadó 
keze, amely szinte teljesen fekete valamely gombás üsz�kt�l, kinyúlik, és miel�tt hátrébb h�kölhetnék, megfogja 
a gallérom, és húz, húz, egyre közelebb, míg már csak pár hüvelyknyire van az arcom attól a vicsorgó, pusztuló, 
b�zös ábrázatától. És a fülembe károgja: Na, fiam, mit szólsz ehhez a szaghoz? Semmi más nem szaglik ilyen 
pompásan... csak a punci... csak a punci... csak a punci... És sikítanék, de nem tudok, mert LeBay hullakeze már 
a torkomat szorongatja. 

Egy másik álmomban – és ez valahogy még rosszabb – éppen leadtam egy órát a Norton Junior High-ban, ahol 
tanítok. Könyveimet berakom az aktatáskámba, és megyek kifelé, indulok a következ� órámra. És a folyosón, 
melyet szürke öltöz�szekrények szegélyeznek, ott áll Christine – vadonatúj, csillog-villog, fehér betétes gumiab-
roncsai is vakítanak. H�t�dísze, a Szárnyas Gy�zelem szobrocskája énfelém d�l egy csöppet. A kocsi üres, de a 
motorja föl-fölzúg, elhalkul, megint fölzúg... És bömböl a kocsirádió, Richie Valens énekel, aki réges-rég meghalt 
egy repül�katasztrófában Buddy Hollyval és J. P. Richardsonnal, a Nagy Boppetral együtt. Richie a „La Bambá"-t 
üvölti valamely latinos ritmusra, és amikor Christine hirtelen nekem ront, radírnyomokat hagyva a k�padlón; lá-
tom, hogy rendszámtábláján, fekete alapon, vigyorgó halálfej ékeskedik, s a koponya fölött felirat: ROCK AND 
ROSS WILL NEVER DIE. 

És akkor fölriadok – olykor a tulajdon üvöltésemre, de a lábamat, azt mindig markolom. 



 

 

Az utóbbi id�ben ritkulnak álmaim. Azt olvastam lélektan-könyveim egyikében – sok pszichológiát olvasok, 
meg akarom érteni az érthetetlent -, hogy ahogy öregszik az ember, egyre kevesebbet álmodik– Lassacskán, úgy 
t�nik, én is egyenesbe jövök. Karácsonykor, mikor megírtam Leigh-nek a szokásos üdvözl�kártyát, az aláírásom 
után hirtelen ihlette még odakanyarítottam. Te hogy birkózol meg vele? Gyorsan leragasztottam és postára adtam, 
miel�tt meggondolhattam volna magám. Egy hónap múlva levlapot kaptam. A taosi színiakadémiát ábrázolta. Há-
tul a címem, és mindössze ennyi: Mivel kell megbirkóznom? L. 

Így vagy úgy, de valamiképpen mindnyájan rájövünk arra, amit tudnunk kell. 
Ugyanakkor történt nagyjából – lám, mintha mindig karácsonykor járna legtöbbet az eszemben, hogy írtam 

Rick Mercernek is, mert egy kérdés egyre többet zaklatott, és már nem nyugodhattam t�le. Megkérdeztem tehát, 
mi lett azzal az összesajtolt ócskavas-tömbbel, ami Christine volt hajdan. 

Nem kaptam választ. 
De az id� arra is megtanít, hogy az ilyesmit hogyan kell elviselni. Kevesebbet gondolok rá már jó ideje. Tény-

leg. 

Így állok tehát, túl mindenen, régi emlékeim és lidérces álmaim takarosan bezárva ebbe, a köteg papirosba. 
Nemsokára beleteszem egy dossziéba, a dossziét elzárom a szekrényem legalsó fiókjába, és kész, vége. 

Hanem mondtam én az imént valamit, nem igaz? Említettem, volt annak egyéb oka is, hogy írásra adtam a 
fejem. 

Az az elvakult együgy�sége. Az a véghetetlen haragja. 
Néhány hete olvastam az újságban – a hírt bizonyára csak bizarr volta miatt vette át az AP hírügynökség. 

Légy �szinte, Guilder, hallom lelki fülemmel Arnie hangját. �szinte leszek tehát : a miatt az újsághír miatt írtam 
én meg mindezt, az álmoknak meg az emlékeknek sokkal kevesebb részük volt benne. 

A hír egy Sander Galton nev� fickóról szólt, akinek a beceneve, úgy vélem, nem lehet egyéb, mint Sandy. 
Nos, ezt a Sander Galtont megölték odaát Kaliforniában. Egy autósmozinak volt az alkalmazottja Los Ange-

lesben. Egyedül volt, éppen zárta volna be el�adás végeztével a mozit; éppen a büfében tartózkodott, mikor egy 
autó áttörte a falat, szétzúzta a kukoricapattogtató masinát, és elgázolta a fiatalembert, aki a vetít�fülkébe pró-
bált bemenekülni. A hekusok kiderítették, hogy a fülke zárt ajtajával vacakolt, mikor elütötték, mert a kezében 
megtalálták a kulcsot. Szóval elolvastam én ezt a cikket, melynek a BIZARR GÁZOLÁS LOS ANGELESBEN 
címet adták, és eszembe jutott, amit Mercert�l hallottam; Azt mondta, megharapta az a dög. Persze képtelenség, 
de hát képtelen volt ez az egész história mindenestül.  

Egyre George LeBayre kell gondolnom ohiói otthonában, A húgára Coloradóban. Leigh-re �j-Mexikóban. Mi 
lesz, ha csakugyan újrakezdte? Ha nyomul a maga állhatatos módján kelet felé, hogy befejezze m�vét? S engem 
hagy a legvégére? 

Az az elvakult együgy�sége. 
Az a véghetetlen haragja. 
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A szerelem öl, butít és nyomorba dönt – szokták mondani a sokat tapasztalt öregek, s ilyenkor általában 
egy bomba jó n�re gondolnak, aki tönkretett egy szerencsétlen, jobb sorsra érdemes férfiút. De mi van ak-
kor, ha egy szerencsétlen, Jobb sorsra érdemes férfin – pontosabban kamasz fiú – szerelmének tárgya egy 
ócska, kimustrált, csupa rozsda autó? Egy húszéves, egykor ragyogó szépség� s még mindig elb�völ� ala-
kú 1958-as Plymouth Fury, „akit" ráadásul Christine-nek hívnak? Nos, miután Arnie Cunningham 
libertyville-i középiskolás diák els� látásra fülig beleszeret Christine-be, s �rülten, elvakultan, a végs�k-
re elszántan szembefordul szüleivel, egyetlen barátjával, s�t egyetlen barátn�jével is, hogy megszerezhesse, 
illetve megtarthassa "�t", a tétel minden kétséget kizáróan erre az esetre is igaz. Bonyolítja a helyzetet, hogy 
Christine nem közönséges autó. Arnie barátn�je szerint egy féltékeny, vérszomjas dög, aki mindenkit 
elüldöz a fiú mell�l. S valóban, ahogy Arnie-nak sikerül üzemképes állapotba hoznia Christine-t, egyre-
másra rejtélyes módon és bestiális kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságok bolydítják fel a kisváros bé-
kés mindennapjait. Bizonyítékok hiányában tétován tapogatózik a nyomozótiszt. Bizonytalan sejtésekkel 
viaskodik a jó barát, Dennis Guilder és a barátn�, Leigh Cabot is, akiket az egyre megfoghatatlanabbá váló, 
szörny� események magától értet�d� természetességgel sodornak egymás karjaiba. Érzéki csalódás, a kép-
zelet játéka csupán vagy valóság az az oszladozó hulla szagára emlékeztet� b�z, amely hol halványabban, 
hol orrfacsaró módon Christine-böl árad? S vajon mi okozza azt az ijeszt� változást, ami Arnie megjelené-
sében és viselkedésében végbemegy, attól kezdve, hogy Christine-t magáénak tudhatja? Talány és megha-
tározhatatlan rettegés mesteri adagolásával tartja fogva az olvasót a kit�n� amerikai író, akinek már korábbi 
regénye, a Ragyogás is nagy sikert aratott. 
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