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I. FL

A lesült és izgatott karácsony utáni tömegben, a Délnyugat-fl oridai 
Területi Repülőtéren, Nyúl Angstromnak hirtelen az a vicces érzése tá-
mad, hogy ami elé kijött, ami valahol odakinn lebegve leszállni készül, 
az nem is a fi a, Nelson meg a menye, Pru, és a két gyerekük, hanem 
valami baljósabb, valami, ami meghitten az övé: a tulajdon halála, bi-
zonytalan repülőgépforma alakban. Dermesztő gondolat, jobban bele-
borzong, mint a várócsarnok légkondicionálásába. Hát igen: Nelsonnal 
szembenézni harminc éve folyamatos megpróbáltatás a számára.

A repülőtér viszonylag új. Az ember a 21-es kijáratnál letér a 75-ös 
államköziről, és három mérföldet hajt egy osztott pályás bekötőúton, 
amely, hiába hogy nyiszlett pálmasorok és harsányzöldre gondozott 
fűcsíkok szegélyezik, mintha nem vezetne sehová. Se hirdetőtáblák, 
se országúti vendéglők és üzletek, még egy alacsony, hűvös fehér cse-
réptetős ház se, amik pedig gomba módjára nőnek errefelé. Az ember 
azt hiszi, eltévedt. Egy türelmetlen, piros Camaro kabrió tolakodik be 
a visszapillantó tükörbe.

– Harry, nem muszáj rohannod. Úgyis korán érünk ki.
Janice, a felesége mondta ezt Nyúlnak idefelé jövet. Nyulat leg-

inkább az az elnéző, aggodalmas hanghordozása bosszantotta, min-
dig így beszél vele mostanában, mintha ő idő előtti érelmeszesedésben 
szenvedne. Ránézett az asszonyra, aki éppen egy makacsul repkedő, 
félig ősz hajtincset tolt hátra nap keményítette, barna kis dióarcából. 
– Szívem, valaki belém akar jönni – magyarázta, miközben átváltott 
a jobb sávba, és hagyta, hogy a sebességmérő remegve visszaálljon hat-
vanöt alá. A Camaro elzúgott mellette, szürke fi lc stewardess-sapkás, 
kakaóbarna fekete csibe ült a volánnál, álla és szája előreszegve, még egy 
oldalpillantásra se méltatta őt. Fölbosszantotta ez is. Hátulról, ahogy 
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a csomagtartóját meg a lökhárítóját tervezték, a Camarónak mintha 
szája lenne, két vastag, szétnyílt, sziszegő fémajak. Lehet, hogy már ez 
ráhozta a frászt Harryre.

A terminál, amikor végre feltűnik, alacsony, hosszú, fehér épület, 
nagyobb változata a napszúrásos rendelőknek – fogászat, gerincmasz-
százs, köszvény, szív, jogi tanácsadás, alkalmassági vizsgálat –, amelyek 
ennek az öregeknek szentelt államnak az útjai mentén sorakoznak. 
Az önműködő barna üvegajtótól pár lépésre le lehet parkolni: az egész 
állam csecsemőként bánik az emberrel. Benn, az emeleten, az utasvárók 
hosszúak, alacsonyak, ízléses fi lcszürkék, mint annak a pimasz stew-
ardessnek a sapkája, és az a fajta zene tölti be őket, amire csak akkor 
lesz fi gyelmes az ember, ha a lift megáll, vagy a fogorvos abbahagyja 
a fúrást. Húros hangszerek, szöveg semmi, zene, amely hozzászokott, 
hogy kutyába se veszik, amolyan szőnyeg a levegőben, hogy feledtesse 
a csöndet, ami az embert a halálra emlékeztetné. Ezek a hosszú, ala-
csony, ízléses terek, amelyeket éppoly kevéssé éktelenítenek reklám-
hirdetések, mint a bekötőutat, valamire emlékeztetik Nyulat. Légaknák, 
gondolja előbb, aztán: kripták. Futurisztikus terek, akár azok a szög-
letes alagutak a fi lmekben, amelyeket egy kameratrükkel űrgörbületté 
gyorsítanak, jelzendő, hogy most egyik bolygóról a másikra tartunk. 
2001, megéri-e vajon? Megtapintja a mellette álló Janice-t, az átizzadt 
fehér pamut teniszruha derekát, hogy a hirtelen halálsejtelmét elűzze. 
Janice dereka vastagabb, kisebb rajta a bemélyedés, nő bele a középko-
ruk végén járó asszonyok hordótestébe, a lábuk elvékonyodik, karjukon 
lóg a bőr, mint a főtt csirke húsa, ahogy jön le a csontról. Az átizzadt 
teniszruhára lyukacsos sárga kardigánt kerített begombolatlanul, a re-
pülőtéri légkondicionálás ellen. Nyúl ártatlan büszkeséggel konstatálja, 
hogy öltözetével, barnaságával, a fehér karikákkal, amiket a napszem-
üveg hagyott a szeme körül, hajszálra úgy néz ki, mint ez a sok többi 
amerikai nagymama, akik megengedhetik maguknak, hogy itt legyenek 
az örök napsütés, az örök ifj úság földjén.

– A5-ös kijárat – mondja Janice, mintha a tapintása kérdés lett volna. 
– A Newarkon át közlekedő clevelandi gép – mondja azzal az üzletasszo-
nyos biztonsággal, amit középkorúan szedett fel, főleg amióta az anyja 
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hét esztendeje meghalt, és ráhagyta a telepet, a Springer Motorst összes 
tartozékával, a breweri körzet két Toyota-képviselete közül az egyiket: 
a család még ma is csak „telepként” emlegeti, mert használtkocsi-
telepként kezdte, amit a tulajdonosa, Fred Springer vezetett, az azóta 
halott Fred Springer, aki, legalábbis az özvegye, Bessie és a lánya, Janice 
szerint, Nelsonban reinkarnálódott, lévén mind a ketten inas kis vakar-
csok, és valami meghatározhatatlan módon alamusziak is. Ezért tölti 
Harry és Janice az év felét Floridában – hogy Nelsonnak szabad keze 
legyen a telepen. Harryt, aki több mint tíz esztendeig volt a vezérkép-
viselő, és Charlie Stavrosszal együtt irányította a dolgokat, Springer 
mama végrendelete még csak meg sem említette, hiába hogy éveken át 
lakott vele együtt a nagy, sötét Joseph Street-i házban, hallgatta a pove-
dálását, hogy micsoda egy szent volt a Fred, meg a nyavalygását, hogy 
mennyire sajognak a dagadt bokái. Minden Janice-re szállt, mintha 
Nyúl csak egy takargatni való szégyenfolt lenne a Springer-dinasztián. 
A Joseph Street-i ház, amit Nelson meg a családja ingyen használ, csak 
a rezsit meg az adót kell fi zetniük, háromszázezret is megérhet, most 
hogy a yuppie-k költöznek át a hegyen Északkelet-Brewerből Mt. Judge 
városába, nem beszélve a poconosi nyaralóról, ahol már az erdei kalyi-
bák ára is az egekig szökött, a telepnek meg pusztán az alapterületéért, 
azért a másfél hektárért a 111-es út mellett, a folyótól nyugatra, meg-
adna közel egymilliót bármelyik elektronikai társaság, amelyeket az el-
múlt évtizedben csábítottak a breweri körzetbe a megüresedett gyárak, 
a szakképzett, de elhelyezkedni nem tudó munkaerő meg az ódivatúan 
alacsony megélhetési költségek. Janice gazdag. Nyúl szeretné megosz-
tani vele a váratlan, dermesztő érzést, ami elfogta, annak a mennybéli 
repülőgépnek az árnyékát, de a páncél, amit Janice maga köré növesz-
tett, taszítja. A ruhadereka vastagnak és élettelennek rémlett, nyirkos 
irhának. Magára marad az előérzetével.

Vendégvárók egész tömege gyűlt össze ezen a karácsony utáni ked-
den, Reagan uralkodásának utolsó esztendejében. Egy görbe hátú, 
szögletesen fürge mozgású kis ember – gyakori jellemzői a zsidóknak – 
előreiramodik mögülük, és úgy kiált hátra a feleségének, mintha Ang-
stromék ott se volnának: – Gyere már, Grace!
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Grace, gondolja Harry. Fura név egy zsidó nőnek. Bár lehet, hogy 
mégse. Bibliai nevek, Rachel, Esther, de viszont: Barbra, Bette. Még 
mindig csak hozzászokóban van itt a zsidókhoz, tanul tőlük, próbálja 
ellesni a fi lozófi ájukat, amitől olyan keményen tudnak kapaszkodni 
a világba. Például ez a púpos öreg szivar a rózsaszín kockás ingében 
meg a rúzspiros nadrágjában: úgy rohan, mintha a közelgő repülőgép 
a Varsóból induló utolsó vonat lenne. Amikor Harry és Janice a le-
költözést tervezgette, Florida-szakértőik, elsősorban Charlie Stavros és 
Webb Murkett, azt mondták nekik, az öböl felőli part a keresztény rész, 
s az atlanti a zsidó, de Harry ezt idáig nem nagyon vette észre; amed-
dig az ő ismeretségi köre terjed, zsidó az egész Florida, éppannyira, 
mint New York meg Hollywood meg Tel-Aviv. Társasházukban, ami azt 
illeti, ő és Janice amolyan mindenki kedvencei, merthogy gójok: cuki-
nak tartják őket. Elnézve ezt a kis öreget, úgy megvan hetven, mint egy 
se, amint már valósággal száguld, szöcskeként ugrándozva a párnázott, 
egylábú székek között, nehogy valaki megelőzze, Harry bűntudatosan 
érzi a maga tömegét, amit a legjóindulatúbb mérleg is kétszázharminc 
fontra taksál, s ami ötvenöt éves korára úgy burkolja be, mint egy 
csomó takaró, amelyeket az évtizedek hoztak egyenként. Az itteni or-
vosa folyton a fülét rágja, hogy szokjon le a sörről meg a nassolásról, 
és ő meg is fogadja minden este fogmosás után, de másnap, a napsütés-
ben, megint kiéhezik bármire, ami sós és ropogtatható. Mit is mondott 
a régi kosárlabdaedzője, Marty Tothero az élete vége felé: hogy öregen 
az ember csak eszik, eszik, de valahogy sohasem igazi az étel? Nyúlnak 
néha már-már összerogy a lelke a hatalmas test cipelésétől. Szorongató 
kis fájdalmak csiklandozzák a bordáit, szöknek a bal felkarja felé. 
Van, hogy nem kap levegőt, és a melle rejtélyes módon megtelik va-
lami feszítő esszenciával. Kölyökkorában, ha növési fájdalmak bán-
tották, a felnőttek megnyugtatóan nevettek; de hiába, most már ő is 
felnőtt, rajta lenne a nevetés sora.

Színes nyolcszögletű butik akasztja meg a repülőtér szigorú szürke 
tereit: újságokat, képeslapokat, édességet, korallmütyüröket kínál, meg 
azokat a nevetséges pasztellszínű pólókat, amik mind délnyugat-Florida 
paradicsomi voltát hirdetik. Janice megtorpan, és azt mondja: – Tudsz 
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várni egy percet, amíg megnézem, van-e új Elle-jük? Utána meg vissza-
mennék vécét keresni, most még van időnk, és hazafelé szörnyű lesz 
a forgalom ebben az őrült napsütésben.

– Neked is jókor jut eszedbe – mondja Harry. – Eredj, ha annyira 
muszáj. – Janice kurta Mamie Eisenhower-frufruja, mert még mindig 
így hordja a haját, az évek múltával kiritkult, a nedvességtől és sós víztől 
meg begöndörödött, és ettől gyerekesnek, konoknak s ami azt illeti, 
egész cukinak látszik. 

– Még legalább tíz percünk van, nem is tudom, hová rohan az 
a majom.

– Egyszerűen csak imádja az életet – feleli Harry, és engedelmesen 
vár. Amíg Janice a vécén van, nem bír ellenállni, bemegy a boltba, 
és vesz valami rágcsálnivalót, egy Planter’s mogyorós szeletet, negyven-
öt centjébe kerül. Eredeti Planter’s Mogyorós Szelet, mondja rajta 
a papír. Szállítás közben valahol kettétört, és ő arra gondol, egyik felét 
meghagyja, megkínálja vele az unokáit, amikor már mind a kocsiban 
lesznek, és indulnak hazafelé. Kisebbfajta sikert arathatna. De az első 
fele olyan jó, hogy megeszi a másodikat is, sőt még a morzsákat is 
kirázza a papírból a tenyerébe, és fölnyalja, mint a hangyász. Aztán 
arra gondol, hogy visszamegy, vesz még egyet az unokáinak és magá-
nak, megosztoznak rajta a kocsiban („Nézzétek, mije van a nagypapá-
nak!”), amikor ráfordulnak majd a 75-ös államközire, de nem bízik 
magában, fölfalná most az egészet, ezért ott marad az ablaknál, bá-
mul kifelé. A repülőteret úgy tervezték, hogy nagy ablakok néznek 
a kifutókra, ha egy gép lezuhan, karosszékből lehet élvezni a látványt. 
A tűzgolyót, a lassan, pörögve csúszó törzset, a leszakadó szárnyakat. 
Miközben a ragacsos-törmelékes masszát, a karamellé égetett cuk-
rot és kukoricaszirupot próbálja kipiszkálni a nyelvével a fogai közül 
– hál’ istennek még mind saját, és az elülsőkön korona sincs –, Nyúl 
csak mered kifelé a verőfényes délután roppant térségébe. A kifutó há-
romszöggé hegyesedik, és Florida lapsimasága zsúpszínűre barnul ott, 
ahová már nem ér el semmiféle öntözőrendszer zöld ujja. A tél, vagyis 
az árnyéka, mert errefelé csak az van, még nem köszöntött be. A hő-
mérséklet mindennap harminc fok köré emelkedik. Négy, Floridában 
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töltött tél után Nyúl már tudja, hogy az öböl felől támadó szélnek 
néha foga van, az első teenél bele-beleharap az emberbe, ha korán kez-
dik a golfj átszmát, és a pulóvert csak déltájt lehet levenni, de ez az 
idei december, eltekintve attól a kis lehűléstől a hónap közepén, idáig 
olyan volt, akár a szeptember eleje Pennsylvaniában – fülledt, csak 
a vadgesztenyelevelek vörösödése meg a csüggedt szárazság a levegőben 
és a tücsökkórusok tudatták, hogy vége a nyárnak.

Ahogyan a csokoládé leülepszik a gyomrában, a baljós előérzet újra 
karmokat növeszt a szíve körül: kicsi tűhegyeket, mint amik a gyűrű-
ben fogják össze a gyémántot. Rengeteg manapság a halál az újságok-
ban. Max Robinson, az ország első és eleddig egyetlen fekete hírműsor-
vezetője, meg Roy Orbison, aki mindig fekete ruhát és fekete nap-
szemüveget hordott, és amikor a Pretty Womant énekelte, úgy föl tu-
dott menni a hangja, mint egy nőnek, aztán, most karácsony előtt, 
az a Pan Am 103-as járat úgy repedt szét, mint egy rohadt dinnye, 
öt mérfölddel Skócia fölött, hullák és lángoló roncsok zuhogtak an-
nak a kis Glockamorra vagy milyen nevű, megvan, Lockerbie-nek 
a golfpályájára meg földútjaira. Elhinni is nehéz, ül az ember oda-
fönn, elbágyasztja a nagy Rolls-Royce-motorok búgása, a csilingelő 
italoskocsik közeledése, a megkönnyebbülés, hogy nem késte le a gépet, 
és most már semmi dolga, kedvére hátradőlhet, amikor hatalmas rob-
banással-repedéssel és elszórt sikolyokkal ez az egész kényelmes világ 
kiesik alóla, és nincs alatta semmi, csak a fekete űr, a mellét összepréseli 
a rettenetes, belélegezhetetlen hideg, amit el se tudott volna képzelni, 
pedig néha tapintható a csomagtérből frissen kikerült bőröndökön is, 
amikor az ember pakolja ki a ruháit, a szennyes alsókat meg a strand-
törülközőket, és még bennük van a külső űr könyörtelen, halálos je-
gessége. Csak tegnap is valami utasszállító Rochester és Atlanta között, 
harmincegyezer láb magasan kilyukadt, tizennégy hüvelyk széles hasa-
dék tátongott rajta, azt írták az újságok, szerencséje volt, hogy sikerült 
leszállnia Nyugat-Virginiában. Minden széthullik, repülőgépek, hidak, 
Reagan elnökségének nyolc esztendeje alatt senki se ügyelt a boltra, 
a semmiből termett a pénz, szaporodtak az adósságok, Istenben bízott 
mindenki.
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Harry is röpködött néha, vezérképviselői konferenciákra, meg ki-
lenc éve egyszer két másik párral együtt a Karib-tengerre, de Floridába 
ő és Janice mindig kocsival jönnek, úgyhogy a kocsijuk most is lenn 
van. Nelson valószínűleg nyafog majd, hogy csak egy kocsi van, még ha 
Camry kombi is, amibe hatan kényelmesen beleférnek. Nelson magá-
nak való, szeret órákra eltűnni valami rejtélyes céllal. Nelson. Fájó pont. 
Harrynek már sajog a nyelve, abbahagyja a vadászatot a szemfoga mögé 
szorult édes kukoricaszirup-morzsára.

A Fort Myers-i News-Press ma reggeli számában meg azt olvasta, 
hogy odaát Fort Lauderdale-ben tegnap valami rablási kísérlet során 
agyonlőttek egy terhes asszonyt. Színes bőrű lehetett, de az újság ezt 
nem említette, mostanában már nem szokták. A nő meghalt, de a cse-
csemőt császármetszéssel megmentették. Aztán ott volt az az interjú 
az első oldalon azzal a pasassal, aki felszedett egy tizenkét éves lányt, 
kábítószert szívatott vele, megerőszakolta és, ki tudja, hogy, elevenen 
elégette, és most panaszkodik, mert a cellájában, a halálsoron csótányok 
meg patkányok vannak, és azt mondja a riporternek: „Én mindig a jóra 
törekedtem, persze nem vagyok egy angyal. De gyilkos se vagyok.” 
Ez tetszett Harrynek, annyira, hogy nevetett is rajta. Nem vagyok egy 
angyal, de gyilkos se vagyok. Nem úgy, mint az a Bundy nevű alak, aki 
több tucat államban több tucat nőt gyilkolt meg, és már tíz esztendeje 
húzatja-halasztatja a kivégzését idelenn Tallahasseeben. De nem kap-
kodja el Hirohito sem. Nyúl még emlékszik rá, amikor Hirohito neve 
együtt szerepelt a háborús propagandában Hitlerével és Mussoliniével.

És azt sem felejti el soha, hogyan fulladt meg a csecsemő kislánya, 
Rebecca June, épp harminc esztendeje lesz júniusban, s hogy ami-
kor egymaga visszament a lakásba, a kád még mindig tele volt azzal 
a poshadt, szürke vízzel, ami megölte. Isten nem húzta ki a dugót. 
Olyan könnyű lett volna Neki, aki a csillagokat a helyükre függesztette. 
Meg nem történtté tenni. Vagy mondjuk kiiktatni az univerzum-
ból azt a valamit, ami a Pan Am 747-esét Skócia felett fölrobbantotta. 
Azok a pumpáló szívvel lefelé bucskázó testek a sötétben. Vajon ők 
mennyit tudtak, miközben zuhantak alá a levegőben, amely sűrű volt, 
mint a poshadt víz, poshadt szürke, mint ez a váró, amin úgy zúgnak 
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végig az emberek, akár a porszemek a légaknán, a társaság szemében mi 
csak számok vagyunk egy komputerben, eggyel több vagy kevesebb, kit 
érdekel? Egy pötty a képernyőn, aztán már nincs pötty a képernyőn. 
Azok a nedves dinnyemagok módjára lefelé bucskázó testek.

Csillag bújt ki a nappali égre, a fátyolfelhőcsíkok alatti kékségre, 
egy villogó, ereszkedő, egyenesen feléjük tartó repülőgép. Arra gon-
dol, hogy ebben a villogásban fészkelnek most a szerettei: Nelson, 
a fi a, a balkezes menye, akit Prunak hívnak, bár Teresára keresztelték, 
Judy, a nyolcéves lányunokája, és Roy, a négyéves fi úunokája, aki azon 
az őszön született, amikor Harry és Janice elkezdte itt tölteni a fél éve-
ket Floridában. A kisfi ú eredetileg mindkét nagyapa nevét megkapta 
a keresztségben, Harold Roy volna igazából, de mindenki Roynak 
hívja, és ezen Harry meg is sértődhetne, hiszen Roy Lubell csak egy 
elbocsátott, hőbörgő kazánszerelő Akronban, aki még az esküvőre se 
jött el, és szart se tett soha a hét éhes gyereke szájába. Pru még ma is 
valahogy éhesnek látszik, és ez Harryt önmagára emlékezteti benne. 
A csillag nő-növekszik, már csészealj alakú, és több pontján villog, 
szárnyas alumíniumgépezet, siklik-nagyobbodik a komor, lapos bozót-
vidék és a pálmafákkal öltögetett horizont felett. Elképzeli, hogy a re-
pülőgép földet éréskor kigyullad, felrobbantja valamelyik villanása, fe-
ketével árnyékolt piros lánggolyó, folyton ilyesmiket látni a tévében, 
és döbbenten tapasztalja, miközben ezt elképzeli, hogy nincs sok érze-
lem benne, csak a szemtanú hűvös izgalma, báva csodálkozás a vegyi 
anyagok tomboló dühén, és a megkönnyebbülés, hogy ő nem volt rajta 
a gépen, itt állt biztonságban az ablak innenső oldalán, a végzet halvány, 
karmos előérzetével.

Megint ott van mellette Janice. Liheg, izgatott. – Harry, siessünk – 
mondja. – Már itt is vannak, tíz perccel előbb érkeztek, biztosan hát-
szelet kaptak Newark után. A vécéből egyenesen a kijárathoz mentem, 
de sehol se találtalak, nem voltál ott. Hol voltál?

– Hol lettem volna? Itt ácsorogtam az ablaknál. – Az a gép, amit 
képzeletben fölrobbantott, még csak nem is az övék volt.

Ugráló szívvel, bosszantóan szapora lihegéssel igyekszik apró fe-
lesége mögött a terjedelmes, szürke szőnyegen. Janice rakott tenisz-
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szoknyája meg-meglibben combjai barna hátulján, sokrétegű fehér 
Nikeja képtelenül nagy a pipaszár lába végén, akár Minnie egér a ha-
talmas cipőjében, bár Janice szerelése semmivel sem abszurdabb a töb-
biekénél a vendégváróknak ebben a forgatagában: férfi ak bankárokra 
jellemző kurta ősz hajjal és bankárokra jellemző hosszú, komor, begom-
bolkozott arccal – fl uoreszkáló sárgászöld izompólókban, amikre az 
van rányomva, hogy CORAL POINT vagy CAPTIVA ISLAND, para-
dicsompiros biciklisnadrágokban meg tükörtojásmintás bermudaga-
tyákban, bodorított hajú, vastag derekú feleségeik pedig ezekben a ne-
vetséges szabadidőruhákban, olyanok, mintha rózsaszínű vagy kék 
hosszú alsók lennének, babaszínek Kewpie baba termeteken, öltöz-
ködésükkel hirdetik a meglelt örök ifj úságot, mint azok a síelők meg 
teniszezők meg golfozók, akik úgy jelennek meg manapság a tévében, 
akár egy két lábon járó hirdetőtábla. Az a púpos kis zsidó ürge, aki 
annyira sietett, már megtalálta azt, akit ő szeret, egy magas, szélesen 
mosolygó nőt, Rachelt vagy Esthert, szerteálló haja van és nagy, fakó 
profi lja, karjára vetve a kabát, ami Newarkban még elkelt, másik ol-
dalán a kövér, hurkás anyja, Grace-nek hívják, a kisöreg dühös, vag-
dalkozó kézmozdulatokkal adja elő a nőknek a legújabb spíljét, azok 
meg fejenként fél füllel hallgatják azt a jelentéktelenséget, ami olyan 
fontos az öreg szivarnak. Nyúl furcsálkodva konstatálja, hogy ennek 
a nagylánynak, aki egy fejjel magasabb a szüleinél, láthatólag nincs 
párja. Mögöttük, természetellenesen közel, magas fekete férfi  ballag, 
mutatós mellényes öltönyben, de korántsem jampecos, sőt lerí róla, 
hogy a fehér arisztokraták közönyével viseltetik a külseje iránt, kezében 
az a fajta nagy, formátlan táska, amit a gógyis utazók használnak, és ami 
minden helyet elfoglal az ülések fölötti csomagtartóban. De ez nem 
lehet rokon, nyilván csak kerülni akar, mint az a camarós fekete csibe 
a bekötőúton. Mindenki belénk jön, így közlekedünk mostanában.

Harry és Janice odaér az A5-ös kijárathoz. Az emberek csomók-
ban szállnak ki a gépből, egy-egy háromtáskás, fontoskodó hülye vagy 
mankós, billegő öregasszony mögött fürtökbe tömődnek a többiek. 
Az ember nem is érti, hogy nem rokkantunk még bele a nyomorékok 
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ajnározásába. – Ott vannak – jelenti végre Janice, és súgva, gyorsan 
hozzáteszi: – Nelson fáradtnak látszik.

Nem is annyira fáradtnak, gondolja Nyúl, hanem inkább alamuszi-
nak. Fia a bal karján hozza az ő fi át, és Nelson jobb szeme összeszűkül, 
szemhéja meg-megrebben, mintha onnan, a védtelen oldalról ütésre 
számítana. Roy elaludhatott a gépen, mert a feje az apja nyakához bil-
len, párnát keres rajta, nyitott szemében az a folyadékszerű gyermeki 
sötétség, duzzadt szája néma, nyáltól fénylik, sokkos. Harry előremegy, 
hogy amint a kötélkorlát engedi, átvegye fi ától a terhet, de Nelson 
nem adja, mintha a nagypapa emberrabló volna; csimpaszkodik Roy is. 
Harry bosszús vállrándítással nyugtázza ezt, odahajol, megcsókolja Roy 
bársonyos arcát, fi nomabb a bársonynál is, még meleg az alvástól, és 
megrázza a saját fi a kicsi, nyirkos kezét. Nelson néhány éve bajuszt 
hord, a sörtés kis barna folt alig szélesebb az orránál. Alatta az érzékeny 
ajkai sohasem mosolyognak. Harry hiába keresi ebben az ijedt, barna 
szemű arcban a kék szemű sajátját. Nelson Janice-től örökölte ezeket 
a feszülten rendezett vonásokat, a mindent kerülő, homályos, zavaro-
dott tekintetet; ez az örökké értetlen kifejezés nőnek jobban áll. S ami 
még rosszabb, Janice magas homloka és ritkás, vékony haja Nelsonnál 
a határozott kopaszodás formáját ölti. Egyre magasodó halántékai kö-
zött a maradék haj áttetsző háromszöge nemsokára sziget lesz, a tarkó-
ján meg, amikor elfordul, hogy megcsókolja az anyját, kopasz bőrcsík 
szélesedik. Kopott kék farmerzakót vett az úthoz, alája ropogós-csicsás, 
rózsaszín csíkos, fehér galléros-mandzsettás inget, úgyhogy elég felemá-
san fest, mint valami családos rocksztár vagy hétvégi gengszter. Az egyik 
fülcimpájában apró aranykarika.

– Mmmvö! – szusszant Janice a csókhoz; idelent tanult meg eff éle 
zajokat produkálni, ezek között a csöpögős zsidó nők között.

Harry vigyázatosan köszönti Juditht és Prut. A sovány kislány, alig 
egy hónap és kilenc lesz, amolyan nővázlat, még nem életnagyságú és 
nem befejezett. Vörös hajú, mint az anyja. Bájos vonások, a bőre rózsás 
a szeplők alatt, az arcrészletek – szempillák, szemöldökök, fülek, orr-
lyukak, a fogakról fürgén visszahúzódó ajkak – ijesztően tökéletesek, 
könnyen széttörhetők. Amikor lehajol hozzá, hogy megcsókolja, a füle 
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előtt látja a gyermekkor rejtőző pihéjét. Tiszta zöld szeme és sárgarépa-
haja Prué, de törékeny, egyenes vázában, hosszúkás, nyugodt arcában 
még semmi sincs abból a ferdülésből, amit Pru kapott az élettől, ami-
től a szépsége már huszonnégy éves korában is kissé esetlennek, bice-
bócának tűnt, s ez csak még savanyúbb, még nehézkesebb lett benne 
a Nelsonnal való házasság kilenc esztendeje alatt. Pru kedveli Harryt, 
és Harry is kedveli őt, de a többiek folytonos nyüzsgése eddig megaka-
dályozta, hogy ezt kifejezésre juttassák. – Micsoda szépségek – mondja 
most anyára és lányára.

A kis Judy összeráncolja az orrát, úgy mondja: – Nagypapa már 
megint csokit evett, szégyellhetné magát. Érzem a száján, meg azt is, 
hogy mogyorósat. Ott van a fogai között a ragadék. Szégyellhetné ma-
gát.

Muszáj volt nevetnie ezen a támadáson, a részletek pontosságán, 
meg azon a pennsylvaniai német módon, ahogyan a kislány azt mond-
ta: „szégyellhetné magát”. A helyi dialektusok kiveszőben, pedig a gye-
rekek olyan precízen utánozzák a felnőtteket. Judy nyilván fültanúja 
volt, amikor odahaza Nelson és Pru meg talán Janice is az ő testsúlyáról 
és az örökös nassolásáról beszélgetett. Márpedig ha erről beszélgetnek, 
lehet, hogy pocsékabb az egészsége, mint hinné. Rosszul nézhet ki.

– A fene – mondja zavartan. – Mostanában folyton lebukom. Pru, 
veled jól bánik a világ?

Menye azzal lepi meg, hogy amint ő kötelességtudóan előrehajol 
megpuszilni, minden köntörfalazás nélkül szájon csókolja. Ajkai sava-
nyúan, szomorkásan, szégyellősen lefelé görbülnek, de melegek, mele-
gek és puhák és nagyok, mintha csak párnák volnának Nyúl bensejében, 
a csók utóhatásaképpen. Amióta megismerkedett vele azon a régi nyá-
ron Springer mama házának árnyékai között – vékony, esetlen alak, 
minden fi gyelmeztetés nélkül hatolt be az életükbe, Nelson viselős, 
római katolikus barátnője Ohióból, a Kenti Állami Egyetem titkárnője, 
Teresa Lubell, aki majd továbbszállítja Harry génjeit az örökkévalóság 
felé –, Pru kiszélesedett, anélkül, hogy a pennsylvaniai nők szalonnás 
módján elnehezült volna. Nagyobb homlokzatot mutat, mintha látha-
tatlan feszítővasak széjjeltolták volna a csontjait, új kalciumanyag rakó-
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dott volna közéjük, s a húsa is ennek megfelelően széthúzódott volna. 
Valaha Judyéhoz hasonlóan keskeny arca néha lapos maszknak tűnik. 
Mindig is magas volt, és miközben megkérgesedett feleséggé és matró-
nává vált, hosszú, egyenes szálú haja az évek során megkurtult, bozon-
tos szárnyacskákká kényszerült, akár a Szfi nx frizurája. Kiszélesedett 
a csípője és a válla is a kockás kosztüm harsány mintája alatt – a barna, 
fehér és fekete kockák és rombuszok háromdimenziós hatást keltenek –, 
amit az úthoz vett fel, könnyű anyaga meggyűrődött a háromórai ülés-
ben és gyerekdajkálásban. Vállán degesz, kék táska, karjai és kezei kö-
zött szürke nagykabát, két gyerekkabátka, több csúszkáló gyerekkönyv, 
a tévémesék nyomtatott változatai, egy ráncos bézs képű Káposztaföldi 
baba meg egy felfújt gumidinoszaurusz. A keze nagy, bütykei rózsaszí-
nűek, repedezettek. Harry anyjának is ilyen volt a keze a sok mosástól, 
mosogatástól. De hogy Prué, a mindenféle háztartási gépek korában? 
Nyúl csak bámulja a csók utáni döbbenet fél másodpercében. Annak 
a varázsa, hogy felesége és gyerekei lehetnek, Nyúl számára hamar meg-
kopott, de hogy igazi hús-vér menye van, az folytonosan izgatja.

Pru közvetlenkedik, hogy a találkozás kezdeti zavarát feloldja: – Iste-
nien nézel ki, Harry. Jót tesz neked a napsütötte dél.

Mit jelent ez a frontális csók? Az enyhe mohósága? Mintha bánatos 
üzenet bujkálna benne. Pru és Nelson valahogy sosem illettek össze.

– Ezzel a véleménnyel egyedül állsz – mondja, a válltáska után nyúlva. 
– Hadd vigyek már valamit, add azt a táskát. – Rángatni kezdi Pru 
válláról.

Pru átrendez kabátot-játékot, hogy kiegyenesíthesse a karját, de köz-
ben megkérdi: – Szabad ezt neked?

– Miért bánik velem mindenki úgy, mint valami tökkelütött hadi-
rokkanttal? – kérdezi Nyúl, de már csak a levegőtől; Pru és Janice 
hamis mohósággal ölelkezik össze, Nelson meg már baktat is előre 
a hosszú szürke folyosón, vállán az újra elszenderedett Royjal. Harry 
bosszankodva látja, hogy habár Nelson frissen, néhány napja nyiratko-
zott, a borbély varkocsot, amolyan patkányfarkat hagyott neki hátul, le-
lóg a gallérjára a növekvő kopasz folt alól. Hány évesnek képzeli ez 
magát, tizenhétnek? A kis Judy megy az apja mögött, de Nelson nem 
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várja meg, hátra se néz. A lány elég nagy már ahhoz, hogy átérezze, 
csinos útiruhájában nem vághatja sutba a méltóságát, nem szaladhat 
utánuk. Tengerészkék télikabát van rajta a rózsaszín nyári ruha fölött; 
a ruha rózsaszínű szegélye kilóg a kabát alól, aztán már a csupasz lábai 
következnek, hosszabbak, mint amilyennek november elején látta őket. 
De leginkább a tarkója sajdítja meg Nyúl szívét, a fénylő sárgarépa-
haja, copfba fogva, mutatós, keményített szalaggal megkötve. Az anyja 
katolikus neveltetése tükröződik ebben a szalagban: a Szüzet vagy 
Kisjézust vagy Akárkicsodát felcicomázták a körmenetre, a repülőút 
parádéjára. Judy csillogó tarkója, a röpködő copf, amint annyira igyek-
szik nem rohanni, olyan jámboran és öntudatlanul viseli az anyja által 
belekötött szalagot, hogy Harry elmosolyodik. Lépteit meggyorsítva 
beéri, lenyúl – Szia, szépségem –, mondja, és megfogja a kezet, amit 
Judy gyermeki refl exszel emel föl hozzá. A tenyere éppoly meglepően 
nedves, mint amilyen meleg az anyja szája volt. Csontfehér választékú 
feje Nyúl derekánál is följebb ér már. Panaszkodik az anyjának, Harry 
ezt Janice-től tudja, hogy ő a legmagasabb lány a harmadikban. A rossz 
fi úk cikizik érte.

– Hogy megy az iskola? – kérdezi.
– Utálom – mondja Judy. – A fi úk mind nagymenőnek képzelik 

magukat. A lányok meg kibírhatatlanok.
– Na és te nem tartod magad nagymenőnek?
A kislány ezen elgondolkodik. – Egy-két srác folyton utánam koslat, 

de én megmondom nekik, hogy menjenek az anyjukba.
Harry cöcög. – Egy harmadikosnak nem szabad így beszélnie.
– Ugyan – feleli Judy. – Ha felhúzzuk, a tanárnőnk még olyanokat 

is mond, hogy a fene egye meg.
– Mivel húzzátok fel?
Judy rámosolyog az anyja hirtelen, széles mosolyával, de az övé-

ben még nincs semmi görbület. – Hát például zümmögünk, úgy, hogy 
a szánk nem mozog. Meg néhány hete, amikor karácsonyi dalokat akart 
énekeltetni velünk, az egyik ilyen nagymenő srác azt mondta, ez ellen-
kezik a szülei hitével, és az apja ügyvéd, és mindenkit be fog perelni.

– Nagy seggfej lehet – mondja Nyúl.
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– Nagypapa. Ne beszélj csúnyán.
– Ez nem csúnya beszéd, ez csak azt jelenti, hogy mi van a feje he-

lyén. Ha azt mondtam volna, hogy az a kölyök egy segg, az csúnyább 
lett volna. Nézd csak, itt vettem azt a mogyorós szeletet, amit megérez-
tél rajtam. Kérsz egyet?

– Meg kell kérdezni anyutól.
Harry megfordul, és bevárja az összeérő csípővel közeledő, össze-

dugott fejjel pusmogó anyákat. – Pru – mondja –, fogszuvasodás lesz 
belőle, ha veszek Judynak egy szelet csokoládét?

Pru szórakozottan felpillant, aztán kötelességtudóan rámosolyog 
Harryre. – Ez egyszer talán nem hal bele, bár Nelson és én nem szeret-
jük, ha mindenféle vacakot összeesznek.

– Akármit veszel neki, Harry – teszi hozzá Janice –, Roynak is kell 
venned egyet.

– Roy alszik, és feleakkora sincs, mint Judy.
– Ha Judyval kivételezel, azt észre fogja venni – mondja Pru. – Most 

van kibújóban az árnyéka alól.
A kis Judy árnyékot vet? Vajon ő is árnyékot vetett Mimre? Az biz-

tos, hogy jó messzire menekült Diamond megyéből, lehet, hogy épp 
ezért? Fejest ugrott a Las Vegas-i örvénybe, és azóta is abban forog.

– Ne maradjatok a végtelenségig – mondja Harrynek Janice. – Vagy 
pedig add ide a kocsikulcsot, hogy bepakolhassunk. Van még két tás-
kájuk. Newarkban feladatták velük poggyásznak. Nelson már biztosan 
odalenn van.

– Mi a nyavalyának rohant úgy előre? Kire zabos ez a kölyök?
– Valószínűleg rám – feleli Pru. – De már rég nem töröm a fejem, 

hogy miért.
Harry beletúr kockás golfnadrágja zsebébe, de csak néhány teet meg 

egy műanyag labdajelzőt talál, rajta két kék V – Valhalla Village –, 
aztán a másikban megleli az összegubancolódott, recés kulcsokból álló 
karikát. – Kapd el – mondja, és odavágja Janice-nek. Az asszony a nők 
rémült mozdulatával rántja föl mindkét kezét, de a kulcsok elrepülnek 
köztük, és a hasán puff annak. Ettől az apró erőfeszítéstől, ahogy a kul-
csokat keresgélte és elhajította, Nyúl úgy elgyengül, mintha fölemelt 



21

karja áztatott ruha volna. Unokája megajándékozásából máris kiveszett 
a spontaneitás és az öröm. Ráadásul Judy nem Planter’s mogyorós sze-
letet választ, ahogyan ő elképzelte, hanem Sky Bart, ami tényleg árt 
a fogaknak, ötfajta nyúlós töltelék a merő csokoládéanyag öt púpjában. 
Farzsebébe nyúl, a nadrág olyan régi, hogy kockáit majdnem színtelenre 
fakította a nap, a zsebek szegélye elfeketedett izzadt tenyere gyakori 
érintésétől, előveszi a tárcát, és totojázik a csokoládérészlegnél, hogy ne 
vegyen-e magának még egy cukorral összeragasztott mogyorórudat, ta-
lán most lenne akkora szerencséje, hogy nem töröttet kapna, de lemond 
róla, így is túl sokat eszik, túl sok vacakot, ahogy Pru mondja, meg az 
itteni orvosa, az öreg dr. Morris, aztán az utolsó másodpercben, amikor 
a pult mögött álló fekete nő már a visszajárót számlálja, mégis úgy dönt, 
hogy megveszi azt a mogyorósat. Nem is az ízét meg a lenyelését élvezi 
annyira, inkább azt az érdes-reszelős érzést, amint az első leharapott sa-
rok, az első szögletes csücsök lassan olvad szét a szájában. Meglepődik és 
fölháborodik, amikor kiderül: nemcsak hogy nem kap most már vissza 
a dollárjából, hanem még ő tartozik a fekete nőnek – szigorú, hígítat-
lan mattszínű, ritkán látni ilyet Amerikában, tompa, mint a pala, haiti 
lehet vagy dominikai, Florida tele van migránsokkal – öt centtel, állami 
adó fejében. Ilyenek a repülőtéri árak, nyugodtan kibabrálhatnak veled, 
mert nincs konkurenciájuk. Ahol nincs konkurencia, ott kész a szocia-
lizmus: mindenki lejmol, a gazdaság meg olyan, mint Kubában meg 
Haitiban. Pillantása a képeslapállványra téved. Felül a plasztikba cso-
magolt szexmagazinok, nyomtatott lapjaik tátott szájú lányok testrésze-
it rejtegetik, mintha azért lenne örökösen tátva a szájuk, mert maguk is 
csodálkoznak rajta, hogy nekik kelendő áruik vannak, Hustler, Gallery, 
Penthouse, Oui, Live, Fox. Elképzeli, hogy kér egyet, dacolva a haiti nő 
rosszallásával – ezek a karibiak mind evangelikális fundamentalisták, 
bádogsipkás templomaikban ordibálnak, hogy legyen mielőbb vége 
a világnak –, hazacsempészi, és miközben Janice alszik, vagy főz, vagy 
valamelyik csoportfoglalkozásán van, csömörig falja magát a kihajtható 
fotókkal, rózsaszín szeméremajkakkal, fölpumpált mellekkel, fölmeredő 
fenekekkel, amik alatt jól kivehető a borotvált pina a szánalmas kis 
anatómiájával, mint valami kagyló, de csüggedten tudja, hogy még csak 
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fel sem fog izgulni rajtuk, egyetlen érzése az unalom lesz, meg a méreg 
a fölösleges kiadás miatt. Négy dollár huszonötbe kerülnek manapság, 
és cserébe ilyesmiket ígérnek: Szexi szirének a szaunában; Cara Lott, 
a fl ott; Orális szex: gourmet-kalauz. Milyen undorítóak is vagyunk, 
uramisten – eldobható hús, de a fene eszi a kielégülésért.

– Nagypapa, menjünk már – mit ácsorogsz?
Sietnek a többiek után, de azoknak nyoma veszett. Judy fénylő, sza-

lagos feje idegesíti, előbb az egyik oldalán bukkan föl, aztán a másikon, 
akár a kocsikulcsok, amiket olyan lassan talált meg, Janice teszetoszá-
nak mondja, Janice, aki még a dolgokat se tudja elkapni, az ügyetlen 
liba. Ha az unokájukat el találnák rabolni mellőle, akkor hívná csak 
igazán teszetoszának. – Csak óvatosan – mondja Judynak a mozgólép-
cső tetején –, nézz ki magadnak egy fokot, és maradj rajta. Kettő közé 
ne állj. – Majd az alján: – Oké, lépj le, de ne kapkodd el, semmi pánik, 
sikerülni fog, oké, már lenn is vagyunk.

– A bevásárlóközpontokban folyton mozgólépcsőzöm – mondja 
Judy, szemrehányó, összecsücsörített szájjal nézve fel rá, a sarkaiban 
olvadt csokoládégyöngyök.

– Hol az ördögben vannak ezek? – kérdi Nyúl, mert a napbarnított, 
lármás tömegben, amely odalenn nyüzsög a Délnyugat-fl oridai Területi 
Repülőtér magasabb mennyezetű földszintjén – ez kevésbé akna- és 
kriptaszerű, de ugyanattól a fojtott, acélos végzetszerűségtől visszhang-
zik, ami máris fölkavarja a gyomrát –, nincs egyetlen ismerős alak, 
csupa vadidegen, mintha a pokolba szállt volna alá.

– Eltévedtünk, nagypapa?
– Ki van zárva – mondja Nyúl.
Váratlan kis kutyaszorítójukban újra fölfi gyel Judy fi nomságára, 

a gyémánt vágta szemekre és szempillákra, a füle előtti pihés glazúrra, 
dús haja minden egyes szálának ragyogására, melyeket feszes, vastag 
copfba fogtak, és valószerűtlenül kemény fehér szalagba kötöttek. Most 
veszi csak észre, hogy szimmetrikus, fehér pillangóforma hajcsatokat is 
visel. Judy föltekint az arca irányába, és meglátva rajta a tanácstalan-
ságot, máris könnyeivel küszködik. – Meleg a kabátom – panaszolja.
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– Majd én viszem – mondja Harry. Karjára teríti a szövetsúlyt, és 
most a kislány is olyan, mint valami pillangó, a rózsaszín ruhájában. 
Zöld szemei a szürke repülőtér hullámzó anonimitásától elkerekednek 
a vörösesbarna szemöldökök alatt, egyikben a szálak a lapos, szeplős kis 
orra nyergénél rakoncátlanul az ellenkező irányba hajlanak; Nelsoné 
is pont ilyen, Harrytől örökölte, aki a középső ujját megnyalintva 
próbálta lesimítgatni annak idején a középiskolai vécé tükre előtt. 
Fantasztikus, ahogy egy ilyen apróság újra és újra kiütközik. Lehet, 
hogy ennyi csak a halhatatlanságunk, egy kis genetikai gikszer, ami újra 
és újra megismétlődik, mint valami kódszám az ember havi bankkimu-
tatásán. Kísérteties, üres fi gurák, emberek, akiket nem ismer, könyö-
kölnek, áramlanak el mellettük. Szigetet képeznek ők ketten, tréfák, 
lármás közlendők, ölelések nyaldossák őket; sötét mahagóniszínűre 
sült, hónapok óta Floridában tartózkodó emberek lapogatnak tészta-
képű újonnan érkezetteket. Hogy Judy hallja is a nagyapját, ne csak 
szerencsétlenkedve álldogálni lássa, Harry azt mondja: – Biztos odaát 
vannak a poggyászszalagnál.

Felnéz, feje fölött meglátja a POGGYÁSZ feliratú táblát, megfogja 
a nyirkos kis kezet, és húzza a poggyászszalag körül csoportosuló tömeg 
felé: már jár is a szalag. De hiába forgatják a fejüket, se Pru, se Janice, 
se Nelson, se Roy nincs sehol. Arc arc után tagadja meg, hogy ismerős 
arccá álljon össze. Nyúlnak mindig jó volt a szeme, de mesterséges 
megvilágítású helyeken mostanában már rakoncátlankodik. A kék váll-
táska, amit Pru átengedett neki, nehezebb, mint hitte volna; téglákat 
rakhatott bele. Válla, szeme ég.

– Gondolom – kockáztatja meg, bár ez valószínűtlen –, kimentek 
a kocsihoz. – Megtapogatja a zsebeit, a kulcsokat keresi, nem érez sem-
mit, pánik fogja el, aztán eszébe jut, hogy odadobta Janice-nek. Hát 
persze. Magabiztosan halad a barna üvegajtó felé, de a rossz ajtó nyílik 
pattanva, amint a teste aktivizálja az automata szemet. Ő közeledett 
rossz ajtóhoz, Judy a helyes irányba rángatta, ahol máris gyorsan széle-
sedik a fülledt kinti levegő szelete. A nap áttört a tejes fátyolfelhőkön. 
Ott táncol a térde magasságában burjánzó névtelen trópusi növények 
viaszos levelein. Vakítóan kacsint vissza a mozgó autók tömegéről, erről 
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a brutális folyamról, amely a kihajtón árad, közvetlenül a járda mellett. 
Szorítja Judy kezét, nehogy le találjon ugrani a járdáról, mind tele va-
gyunk őrült ösztönökkel. Átvágnak a csillámló kocsitengerhez, a par-
kolóhoz, ahol az autót hagyta. De pontosan hol? Rájön, hogy elfelej-
tette. Halvány fogalma sincs, hol lehet a kocsija.

Camry Deluxe kombi, gyöngyszürke metál, az erőteljesebb huszon-
négy szelepes, két és fél literes, V-6-os motorral. Az a piros Camaro meg 
Janice kritizálása úgy feldühítette, hogy nem is fi gyelt, hova parkol. 
Emlékszik a zebrára, meg arra a növényekkel beültetett térelválasztó 
gátra, ahol egy napfényre kiéhezett egyetemistaféle a hátizsákjára tá-
masztott fejjel itta föl a sugarakat, meg arra a fontoskodó vén pasasra, 
aki hadvezérnek képzelte magát, úgy integetett, hogy merre lesz majd 
a kijáró meg a fi zetőfülke, olyan eltúlzott mozdulatokkal, akár az a fe-
leségére kaff ogó férj a váróban, mintha Grace tyúkagyú volna, ügettek 
szerteálló hajú, nagy fogú, mosolygós zsidó hercegkisasszonyuk elé, aki 
mindegyiküknél magasabb volt, de arra nem emlékszik, hogy melyik 
sorban parkolta le a kocsit. Az elhalt, üres agysejtekre parkolta, ilyen 
lesz az egész agyunk, amikor elpatkolunk, hacsak az univerzum nem 
főz ki addig valami falrengető meglepetést a számunkra. A National 
Enquirer, amit Janice a Winn Dixie-ből néha hazahoz, rendszeresen 
közöl beszámolókat halálközeli élményekről, de Harry szemében ezek 
gyanúsan hajaznak a marsbéli zöld emberkékre. És az se nagy vigasz, 
ha igazak. Judy keze kicsúszik a markából, amint ő ott tanácstalankodik 
a parkoló szélének ágostonfüvén, itt mindenhol ágostonfű nő, forgó-
fejekkel öntözik, nem is igazi fű, csomós és széles, ropog az ember lába 
alatt. Megfájdul a melle. Alattomos, széles fájdalom, mintha öv lenne 
szorosan a bőre alá varrva.

Judy hangja úgy tekereg föl hozzá, mint egy vékony mentőzsinór. 
– Milyen színű a kocsid, nagypapa?

– Hát, izé – mondja Harry, igyekezve rövid mondatokban beszél-
ni, nehogy fölverje a fájdalmat. – Olyan halványszürke. Metál. Mint 
minden második autó a világon. Csak semmi pánik. Mindjárt eszembe 
jut, hogy hol hagytam.
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