BORÍTÓSZÖVEG
Lángolt a lelke, és megperzselt mindenkit, aki túl közel
került hozzá.
Volt egyszer egy fiú, Logan. Szerettem, pedig mindenben
az ellentétem volt. Én táncoltam, ő mozdulatlanul állt. Ő
mindig csendben volt, nekem szünet nélkül járt a szám.
Neki meg kellett harcolnia minden egyes mosolyért, én azt
sem tudtam, mi fán terem a komorság. És amikor
megláttam a benne lakozó tüzet, már nem tudtam
elfordulni tőle.
A hamuból új életre keltek, majd megint hamuvá égtek.
Úgy tűnt, nem illünk egymáshoz, mégis együtt voltunk az
igaziak. Aztán egy elsietett döntés nyomán elveszítettem.
Ez a döntés megváltoztatta az életünket. De néhány
levegővétel, néhány elsuttogott hang, néhány pillanat
erejéig ő is szeretett engem, szívből, igazán.
Logan és Alyssa története egy elátkozott szerelem
torokszorító leírása. Brittainy C. Cherry Az vagy nekem
sorozata már milliók szívéhez talált utat. Engedd be te is!
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Azoknak,
akiknek a szíve a jobb holnapokért lángol.
Azoknak, akik tudják,
hogy nem a múlt hibái alakítják a jellemüket.
Neked.
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ALYSSA
A fiú a piros csuklyás pulcsiban ott állt a sorban, és engem
bámult.
Láttam már máskor is, nem is egyszer, többek között
ezen a hétfő reggelen. Minden reggel ott őgyelgett
barátaival a sikátorban a bolt mögött, ahol dolgoztam.
Amikor a főnököm reggelente kiküldött, hogy lapítsam el
és dobjam ki a dobozokat, azonnal észrevettem őket.
A piros csuklyás fiú mindig a barátaival jött. Hatalmas
zajt csaptak, cigarettáztak, és nyomdafestéket nem tűrő
szavakkal dobálóztak. Kivéve a piros csuklyást, aki
nagyon kilógott közülük. A többiek ugyanis nevettek, vagy
legalább mosolyogtak, ő meg csak állt, némán, és látszott
rajta, hogy egész máshol járnak a gondolatai. Csak a
legritkább esetben görbült mosolyra a szája; mintha nem
tudta volna, mi fán terem a nevetés. Olyan valakinek
gondoltam, aki nem él, csak létezik.
Néha összekapcsolódott a pillantásunk; ilyenkor
mindig elfordultam.
Nehezemre esett, hogy belenézzek a karamellszínű
szemébe. Olyan szomorúság bujkált benne ugyanis,

amilyennek a korát nézve nem lett volna szabad. A szeme
alatt húzódó vöröses táskák peremén egyértelműen
kirajzolódott néhány ránc, de ennek ellenére jóképű volt.
Fáradtan jóképű. Egyetlen korabeli fiúnak sem lett volna
szabad ilyen fáradtnak látszania, és ilyen dögösnek sem,
ha már itt tartunk. Bizonyosnak tűnt, hogy fiatal kora
ellenére száz évre elegendő küzdelmet tudott maga
mögött. Már abból, ahogy állt, meg lehetett állapítani,
hogy több magánháborút vívott rövid életében, mint a
legtöbb ember, akit a hátán hordott a föld: a válla mindig
előregörnyedt, mint aki képtelen kihúzni magát.
Mégsem tűnt összetörtnek.
Sötét, középhosszú haja mindig ápolt volt. Sőt.
Tökéletes. Időnként előhúzott a zsebéből egy kicsike fésűt,
és az ötvenes évek macsóit idézve végigfuttatta párszor a
tincsein. Az öltözéke sem változott sosem. Vagy fehér, vagy
fekete póló volt rajta, és néha a piros csuklyás pulcsi.
Kizárólag fekete farmert hordott, hozzá fehér fűzős fekete
cipőt. Nem tudom, miért, de bármilyen egyszerű cuccokat
viselt is, libabőrös lett tőlük a hátam.
A keze is feltűnt. Öngyújtót szorongatott az ujjai között,
azt kattogtatta folyamatosan. Talán észre sem vette, hogy
ezt csinálja. Olyan volt, mintha a gyújtóból kicsapó láng az
élete része lenne.
Gyűrött arc, fáradt szem, tökéletes haj, öngyújtó a
kézben.
Milyen név illene egy ilyen pasihoz?
Talán a Hunter. Az elég rosszfiúsan hangzott, és én

határozottan annak is láttam a srácot. Rosszfiúnak. Vagy
a Gus. Gus, a séróbáró. Esetleg a Mikey, mert annak meg
olyan édes hangzása volt. Ami persze a tökéletes ellentéte
lett volna annak, aminek a fiú egyébként látszott, de én
szerettem az effajta ellentéteket.
De az adott pillanatban a neve volt az, ami a
legkevésbé számított.
Most az volt a fontos, hogy ott állt velem szemben. Ennyi
kifejezést még sohasem láttam átsuhanni az arcán.
Céklavörösen állt a kasszánál, és idegesen dobolt az
ujjaival. Minél többször húzta le az élelmiszer-utalványt a
leolvasón, annál nagyobb lett a szemében a zavar. A gép
ugyanis minduntalan elutasította a kártyáját. Nincs
fedezet. A fiú egyre bosszúsabb lett. Nincs fedezet. – Az nem
lehet – dünnyögte.
– Ha akarod, megpróbálhatjuk az én leolvasómmal is.
Előfordul, hogy valamelyik nem működik – ajánlottam
mosolyogva, de nem mosolygott vissza. Sőt. Egyenesen
hűvösre váltott az arca. Agresszívan összevonta a
szemöldökét, ám végül mégiscsak a kezembe adta a
kártyát. Lehúztam, aztán én is elkomorodtam. Nincs
fedezet. – Azt írja ki, hogy nincs rajta elég pénz.
– Köszi, nagyokos – motyogta.
Tuskó.
– Ami persze lehetetlen – tette hozzá méltatlankodva,
dühösen hullámzó mellkassal. – Tegnap töltöttük fel.
Töltöttük? Vajon kit takar a többes szám? Semmi közöd
hozzá, Alyssa. – Nincs még egy kártyád, amit

megpróbálhatnánk?
– Ha lenne, már megpróbáltam volna, nem gondolod? –
vakkantotta oda ellenségesen. Összerándultam. Hunter.
Most már biztos, hogy így hívják. Aki ekkora paraszt, az
csak Hunter lehet. Vagy Travis. Egyszer olvastam egy
könyvet egy Travisről, aki igazi rosszfiú volt. Annyira
rossz, hogy be kellett csuknom a könyvet, ha nem
akartam egyszerre elpirulni és sikítani.
A fiú vett egy nagy levegőt, végignézett a mögötte
kialakult soron, aztán rám emelte a tekintetét. – Ne
haragudj. Nem akartam kiabálni.
– Rendben – feleltem.
– Nem. Egyáltalán nincs rendben. Bocsánatot kérek. Itt
hagyhatnám pár percig ezt a szart? Fel kell hívnom az
anyámat.
– Persze. Felfüggesztem a fizetést, és amint tisztázódik a
helyzet, egy pillanat alatt beütöm a végösszeget. Semmi
gond.
Majdnem elmosolyodott, de csak majdnem. Alig
észrevehetően. Addig ugyanis nem tudtam, hogy létezik
majdnem-mosoly. Persze lehet, hogy csak megrándult a
szája, de már ettől csinosabb lett. Az azonban bizonyosnak
látszott, hogy a mosoly ritka jelenségnek számít az arcán.
Mindent megtettem, hogy ne rá figyeljek, amikor
arrébb lépett, hogy felhívja az anyját. Kezdtem beütni a
soron következő tételeket, de a kíváncsiságomnak nem
tudtam parancsolni – hegyeztem a fülemet, hogy halljam,
amit mond.

– Nem érted, anya? Tiszta idiótának érzem magam.
Többször lehúztam a kártyát, de mindig azt írja ki, hogy
nincs rajta fedezet.
– Tudom a PIN-kódot. Be is ütöttem.
– Használtad tegnap a kártyát? – kérdezte. – Mire? Mit
vettél?
Miközben az anyja beszélt, eltartotta a fülétől a
telefont, és mielőtt visszatette volna, hitetlenkedve égnek
emelte a szemét.
– Ugye csak viccelsz? Harminckét rekesz Coca-Cola? –
kiáltotta a telefonba. – Mi a fenét csinálunk harminckét
rekesz Coca-Colával? – Mindenki feléje fordult.
A pillantása találkozott az enyémmel, és láttam, hogy
visszatért a szemébe a zavar. Elmosolyodtam. Ő komor
volt. Szívfájdítóan jóképűnek láttam abban a pillanatban.
Aztán lassan elfordult tőlem, és folytatta a beszélgetést. –
Most akkor egy hónapig nem fogunk enni?
– Igen, holnap megkapom a fizetésemet, de az nem lesz
elég. Nem, anya, nem akarok megint Kellantől kérni. És
ne vágj mindig közbe. Hallgass végig, rendben? Ki kell
fizetnem a lakbért. Esélyem sincs rá, hogy… – Elhallgatott.
– Mama, fogd be végre, rendben? Coca-Colát vettél a
pénzünkön.
Ismét rövid hallgatás következett, amit ezúttal haragos
kézmozdulatok kísértek.
– Nem! Nem! Egyáltalán nem érdekel, hogy milyen
kólát vettél! Felőlem diétás vagy zéró is lehet! –
Felsóhajtott, majd kétségbeesetten a hajába túrt. Aztán

pár pillanatra letette a telefont a földre, behunyta a
szemét, vett néhány mély lélegzetet, végül újra a füléhez
emelte a készüléket. – Semmi baj. Majd kitalálunk
valamit. Ne aggódj emiatt, rendben? Csak lesz valahogy.
Most leteszem. Nem, mama, nem haragszom. Biztos. De
most le kell tennem. Igen, tudom. Rendben. Ne haragudj,
hogy kiabáltam. Bocsáss meg. Mondom, hogy nem vagyok
mérges. – Halkabban már nem is beszélhetett volna,
mégis sikerült meghallanom. – Sajnálom.
Mire visszafordult hozzám, az utolsó vásárló is eltűnt a
soromból. Megvonta a vállát, és a tarkóját vakargatva
közelebb lépett. – Nem hiszem, hogy ma meg tudom venni
ezeket a cuccokat. Bocsánat. Visszaviszek mindent a
helyére. Bocsi. Bocsi – szabadkozott.
Összeszorult a gyomrom. – Semmi baj. Tényleg. Majd én
elintézem. Itt már úgysincs több dolgom. Megyek, és
mindent visszateszek.
Ismét a homlokát ráncolta. Szerettem volna, ha nem
teszi. – Rendben. És ne haragudj. – Annak is örültem
volna, ha nem kér többször bocsánatot.
Miután
elment,
belepillantottam
a
zacskóiba.
Szívszorító volt, amikor megláttam, mi van bennük.
Tizenegy dollárt sem tett ki, amit venni akart. Ennyit sem
engedhetett meg magának. Kínai tésztaleves volt az
egyikben, müzli, tej, mogyoróvaj és egy vekni kenyér a
másikban – csupa olyasmi, amit én magam szemrebbenés
nélkül megvettem bármikor.
Azt, hogy milyen jó dolgunk van, csak akkor vesszük

észre, amikor látjuk, milyen rosszul megy másoknak.
– Hé! – kiáltottam utána, és a nyomába eredtem. – Hé!
Ezeket itt felejtetted!
Lassan megfordult, és zavartan pislogni kezdett.
– A zacskók – magyaráztam. – Ott felejtetted a boltban.
– Ezért kirúghatnak.
– Mi?
– Élelmiszert loptál.
Habozva elhallgattam. Nem értettem, miért gondolja,
hogy elloptam bármit is. – Nem loptam – feleltem. –
Kifizettem.
Rám meresztette a szemét. – De hát miért? Nem is
ismersz!
– De tudom, hogy a mamádról próbálsz gondoskodni.
Megcsípte az orrnyergét, aztán megcsóválta a fejét. –
Meg fogom adni az árát.
– Ugyan, felejtsd el. – Megráztam a fejemet. – Nem
került sokba.
Beleharapott az alsó ajkába, aztán végighúzta a
szemén a kézfejét. – Akkor is meg fogom adni. És…
köszönöm. Khm… Nagyon köszönöm. – A pillantása a
mellemre tévedt, amitől kellemetlen érzésem támadt, de
aztán rájöttem, hogy csak a nevemet próbálja elolvasni a
kitűzőmön. – Köszönöm, Alyssa.
– Szívesen. – Elfordult, és folytatta az útját. – És te? –
kiáltottam utána, de mire befejezhettem volna a
kérdésemet, csuklani kezdtem.
– Mi van velem? – kérdezte, de nem fordult vissza,

hanem ment tovább.
– Mi a neved?
Hunter?
Gus?
Travis?
Mikey?
A Mikey-re tippeltem.
– Logan – felelte anélkül, hogy lassította volna a lépteit.
Rágcsálni kezdtem az inggalléromat. Rossz szokásom volt
ez, anya mindig kiabált miatta, ha észrevette. De most
nem volt ott, így nem láthatta. Én is csak éreztem, hogy
apró pillangók lepik el a gyomromat.
Logan.
Most, hogy jobban belegondoltam… tényleg úgy nézett
ki, mint egy Logan.

Néhány nap múlva visszajött, hogy megadja a tartozását.
Ezt követően hetente egyszer megjelent a boltban, és
többnyire kenyeret vett, vagy kínai tésztalevest. Esetleg
egy csomag rágót. Mindig nálam fizetett. Egy idő után
beszélgetni kezdtünk. Kiderítettük, hogy a féltestvére a
nővéremmel jár, ráadásul már elég hosszú ideje. Volt,
amikor majdnem el is mosolyodott. És egyszer mintha
nevetni hallottam volna. Mondhatni, összebarátkoztunk.
A rövid szóváltások egyre hosszabb beszélgetésekké
alakultak.
Amikor végeztem, ott várt a parkolóban, a járda szélén,

és folytattuk a beszélgetést.
Együtt barnultunk le a nap meleg sugarai alatt. És
minden este a csillagok pislákoló fényében indultunk
haza.
Az élelmiszerbolt pénztárában ismertem meg a legjobb
barátomat.
És az életem örökre megváltozott.

ELSŐ RÉSZ
Lángolt a lelke,
és megperzselt mindenkit, aki túl közel került hozzá.
Tudta, hogy mindketten hamuvá égnek,
de nem félt. Még közelebb lépett.

Első fejezet
LOGAN
Két év, hét barátnő, két barát, kilenc szakítás és egy
szilárd barátság
A pitéről néztem egy dokumentumfilmet.
Két egész órát töltöttem az életemből egy apró
tévékészülék előtt, hogy a könyvtárból kölcsönzött DVDről megismerhessem a pite történetét. Kiderült, hogy a
pite az ókori egyiptomiak óta része az emberi étkezésnek.
Az első dokumentált pitét azonban a rómaiak készítették;
rozskéregben sütött kecskesajtos-mézes pitét. Elég
gusztustalanul hangzott, mégis, mire véget ért a műsor,
semmi másra nem vágytam, csak erre a nyavalyás sütire.
Sohasem voltam oda a pitéért, jobban szerettem a
tortát, de abban a pillanatban kizárólag egy habkönnyű
pite érdekelt.
Már csak haza kellett volna mennem, hogy megsüssem.
Egyvalaki állt csak az utamban: Shay, az akkori
barátnőm – ma már csak ex –, akinek órákon át vegyes
jelzéseket küldtem.
Elég tetű módon tudtam viselkedni, amikor elegem lett
egy kapcsolatból. A legtöbbször csak egy SMS-t küldtem –

„Bocs, részemről ennyi volt” –, vagy egy öt másodperces
hívással lezártam az ügyet, de ezúttal más volt a helyzet,
mert Alyssa elmagyarázta, hogy telefonon szakítani
ocsmány dolog.
Így hát személyesen találkoztam Shayjel. Buta ötlet
volt.
Shay, Shay, Shay. Bár ne éreztem volna úgy, hogy
szexelnünk kell, de az a helyzet, hogy szexeltünk.
Háromszor is. Miután szakítottam vele. És most már éjjel
egy is elmúlt, és…
Shay. Nem akart. Elmenni.
És nem akart elhallgatni sem.
A lakásom előtt álldogáltunk, és a hideg eső az
arcunkba csapott. Egyetlen dologra vágytam: bemenni,
bebújni az ágyamba, és elnyúlni egy kicsit. Túl sokat
kívántam? Szívni egy kis füvet, megnézni egy újabb
dokumentumfilmet, aztán megsütni azt a nyavalyás pitét.
Egyedül akartam lenni. Nem ismertem senkit, aki
nálam jobban szerette volna a magányt.
Rövid csilingelés jelezte, hogy üzenet érkezett. Láttam,
hogy Alyssától.
Alyssa: Túl vagy rajta?
Tudtam, hogy a szakításra gondol. Elfintorodtam.
Én: Aha.
Jelezve, hogy Alyssa ír valamit, megjelent a kijelzőn a
szokásos buborék. Három is.

Alyssa: De nem feküdtél le vele, ugye?
Újabb buborékok.
Alyssa: Szent ég, lefeküdtetek!
Még több buborék.
Alyssa: ÖSSZEZAVARTAD!
Nem tudtam elfojtani a kuncogásomat. Alyssa
mindenkinél jobban ismert. Bár különbözőbbek nem is
lehettünk volna, már két éve ő volt a legjobb barátom.
A nővére a bátyámmal, Kellannel járt, és eleinte azt
hittük, ezen kívül nincs bennünk semmi közös. Míg ő a
templomban imádkozott, én füves cigit szívtam a sarkon.
Ő Istenben hitt, én démonokkal táncoltam. Neki volt
jövője, én a múlt csapdájában vergődtem.
Mégis volt néhány dolog, ami összekötött minket. Őt
épphogy elviselte az anyja. Engem gyűlölt az enyém. Az ő
apja egy faszfej volt; az enyém maga a sátán.
Miután rájöttünk, hogy apró dolgokban ugyan, de
mégiscsak
töltöttünk

hasonlítunk
együtt,

egymásra,
végül

még több időt
majdhogynem

elválaszthatatlanok lettünk.
Ő lett a legjobb barátom; a fénysugár, ami melegséget
hozott a szar életembe.
Én: Csak egyszer.
Alyssa: Kétszer.

Én: Hát jó. Kétszer.
Alyssa: HÁROMSZOR, LOGAN? ATYAÉG!
– Kinek írogatsz? – kérdezte Shay. Vinnyogó hangja
elvonta a figyelmemet a kijelzőről. – Ki lehet fontosabb
ennél a beszélgetésnél?
– Alyssa – feleltem közömbösen.
– Beszarás! Komolyan mondod? Még ilyenkor sem
képes békén hagyni? – kérdezte panaszosan Shay. Ebben
persze semmi új nem volt. A lányok, akikkel az utóbbi két
évben randiztam, egytől egyig féltékenyek voltak Alyssára
és a kapcsolatunkra. – Lefogadom, hogy dugtok.
– Eltaláltad – feleltem, ami persze hazugság volt. Alyssa
nem volt könnyen kapható, számomra semmiképp. Neki
elvei voltak, és ezeknek az elveknek én nem tudtam
megfelelni. Nekem is voltak elveim vele kapcsolatban,
olyanok, amilyeneket élő pasi nem tudott volna teljesíteni.
Alyssa megérdemelte volna, hogy valaki a lába elé tegye a
világot, de a wisconsini Tru Fallsban nem volt senki, aki
morzsáknál többet tudott volna ajánlani neki.
– Lefogadom, hogy miatta akarsz szakítani velem.
– Igen. Miatta. – Ez is hazugság volt. A döntéseimet
magam hoztam, még akkor is, ha Alyssa mindig mellettem
állt. Közben persze nem rejtette véka alá a véleményét, és
mindig az orrom alá dörgölte, ha rossz útra léptem.
Fájdalmasan egyenes tudott lenni.
– Aha! Igazából tudom, hogy még csak nem is smárolna
veled, mert rendes csaj… De te… te csak egy rakás szar

vagy.
– Ahogy mondod. – Most végre igazat szóltam.
Alyssa tényleg rendes lány volt. Olyan, akiről tudtam,
hogy sohasem lehet az enyém. Pedig amikor elnéztem
vad, szőke fürtjeit, gyakran eszembe jutott, hogy de jó
volna megölelni, és megízlelni a puha száját. Talán egy
másik világban elég lettem volna neki. Talán nem
csesződtem volna így el, és nem esett volna szét az életem.
Egyetemre mentem volna, lett volna rendes munkám,
valami, amit felmutathattam volna. Akkor randizhattam
volna vele, elvihettem volna egy klassz étterembe, ahol
bármit rendelhetett volna, anélkül hogy aggódnia kellett
volna az árak miatt.
Elmondhattam volna neki, hogy ragyogóan kék
szemében mindig ott bujkál a mosoly, még akkor is,
amikor a homlokát ráncolja, és hogy mennyire szeretem,
amikor unalmában vagy idegességében a gallérját
rágcsálja.
Olyan ember lehettem volna, aki megérdemli, hogy
szeressék, és akinek a szerelmét örömmel fogadta volna ő
is.
Egy másik világban, talán. De nekem csak ez volt, az itt
és most, és Alyssa. A legjobb barátom.
Szerencsés voltam, hogy legalább ebben a formában az
enyém lehetett.
– Azt mondtad, szeretsz! – Shay már pityergett; a
könnycseppek végigperegtek az arcán.
Vajon mióta sír? Tudtam, hogy bármikor képes elbőgni

magát. Ebben igazi profi volt.
Az arcát figyelve a zsebembe süllyesztettem a kezemet.
Kész katasztrófa volt, ahogy kinézett. Látszott rajta, hogy
korábban szívott. Elmaszatolódott a sminkje.
– Én ilyet nem mondtam, Shay.
– De igen! Nem is egyszer! – erősködött.
– Csak kitalálod! – Végiggondolhattam volna, hogy
kicsúszott-e egyszer is a számon az a nyavalyás szó, de
tudtam, hogy nem. Én nem szerettem. Esetleg kedveltem.
A kezem a halántékomra siklott. Azt szerettem volna, ha
Shay beül a kocsijába, és elmegy. Messzire. Nagyon
messzire.
– Nem vagyok hülye, Logan! Tudom, hogy mit mondtál!
– Meggyőződéssel beszélt, mint aki még mindig azt hiszi,
hogy szeretem. Ez elég elszomorító volt. – Ma este is
mondtad! Nem emlékszel? Azt mondtad, hogy baszottul
szeretsz.
Ma este?
Ó, a francba!
– Shay, én nem azt mondtam, hogy baszottul szeretlek,
hanem azt, hogy szeretek baszni veled.
– A kettő ugyanaz.
– Hidd el, nem.
Felém lendítette a táskáját, én meg hagytam, hogy
megüssön. Igazság
szerint
megérdemeltem. Újra
meglendítette a táskát, és én ismét hagytam. Harmadszor
azonban elkaptam a szíját, és vele együtt magam felé
húztam. A kezem a derekára csusszant; a háta ívben

megfeszült az érintéstől. Hozzám préselődött. A légzése
nehéz volt, könny csorgott az arcán. – Ne sírj – suttogtam,
és minden vonzerőmet bevetettem, hogy végre távozásra
bírjam. – Aki ilyen szép, annak nem szabad sírnia.
– Hogy te mekkora seggfej vagy, Logan!
– Éppen ezért nem érdemlem meg, hogy velem járj.
– Még csak három órája szakítottunk, de teljesen
megváltoztál.
– Ez érdekes – motyogtam. – Te ugyanilyen rövid idő
alatt megváltoztál, amikor összejöttél Nickkel.
– Ó, felejtsd már el! Életem nagy tévedése volt. És még
csak nem is szexeltünk. Te vagy az egyetlen fickó, akivel
az utóbbi hat hónapban lefeküdtem.
– Hm… Kár, hogy nyolc hónapig voltunk együtt.
– Mi vagy te, matekguru? Egyébként is, mit számít?
Az utóbbi két évben Shay volt a leghosszabb
kapcsolatom. Egy hónapnál hosszabb ideig senkivel sem
jártam, de vele nyolc hónapig és két napig kitartottam.
Hogy pontosan miért, azt nem tudom; talán azért, mert az
ő élete az enyém kiköpött mása volt. Az anyját jóindulattal
sem lehetett stabilnak minősíteni, az apja pedig
börtönben ült. Senki sem volt az életében, akire
felnézhetett volna. Volt ugyan egy nővére, de az anyja
annak is kitette a szűrét, mert valami lúzer teherbe
ejtette.
Lehet, hogy az én sötét oldalam volt az, ami egy időre
megtalálta az összhangot az ő sötét oldalával. Valahogy
összeillettünk. De ahogy telt-múlt az idő, rájöttem, hogy

éppen a köztünk lévő hasonlóság miatt nem vagyunk
egymáshoz valók. Mind a ketten zűrösek voltunk. Mint
egy tükör, olyanok voltunk egymás számára, amelyben,
ha belenéztünk, a saját sebeinket láttuk viszont.
– Shay, ne csináljuk ezt. Fáradt vagyok.
– Oké. Elfelejtettem, hogy te vagy Mr. Tökéletes. De van
olyan is, aki hibázik, tudod? – magyarázta.
– De te a haverommal hibáztál, Shay.
– Hibáztam, ennyi! Azt is csak azért, mert megcsaltál!
– Erre nem tudok válaszolni, tekintettel arra, hogy
sohasem csaltalak meg.
– Szexben talán nem, de érzelmileg igenis megcsaltál,
Logan. Sohasem kötelezted el magad teljesen. Aminek
persze Alyssa az oka. Ő az, aki mindig közöttünk állt. Az a
rohadt kis kur…
A szájára szorítottam a kezemet, hogy ne tudja
befejezni a szót. – Szeretném, ha elhallgatnál, mielőtt
befejeznéd, amit elkezdtél. – Elhúztam a kezem. Shay
csendben maradt. – Az elején megmondtam neked, hogy
milyen vagyok. Azt hitted, meg tudsz változtatni, és ez
egyes-egyedül a te hibád.
– Soha, senkivel nem leszel boldog, tudod? És miért?
Mert rá vagy kattanva egy csajra, aki sohasem lesz a tiéd.
Magányos, szomorú, megkeseredett ember lesz belőled.
Akkor majd eltűnődhetsz azon, mi mindent adhattam
volna neked.
– Elmennél végre? – kérdeztem, és kétségbeesetten
végigsimítottam
az
arcomat.
Magamban
Alyssát

hibáztattam azért, hogy ilyen helyzetbe kerültem.
„Személyesen szakíts vele, Lo. Egy igazi férfi sohasem
szakít telefonon.”
Néha idegesítő ötletekkel tudott előállni.
Shay egyre csak sírdogált.
Azok a krokodilkönnyek! Magasságos ég!
Nem bírtam elviselni a könnyeket.
Shay még a földet bámulta egy darabig, majd hangos
szipogások közepette felvetette a fejét, és magabiztos
hatást keltve felszegte az állát. – Azt hiszem, az lesz a
legjobb, ha most szakítunk.
Megdöbbentem. Most? Hiszen már szakítottunk!
– Úgy érzem, két irányba megyünk.
– Oké – feleltem.
Az ujjait könnyedén végigfuttatta az ajkamon, mintha
így akarna hallgatásra bírni, noha nem is beszéltem. – Ne
vedd a szívedre, Logan. Egyszerűen nem vagyunk
egymáshoz valók. Sajnálom.
Magamban kinevettem. Úgy tett, mintha az ő ötlete lett
volna a szakítás. Elléptem tőle, és a tarkómra szorítottam
a kezemet. – Igazad van. Túl jó vagy hozzám.
Miért vagy még mindig itt?
Ismét odalépett elém, és megint végigsimította a
számat. – Majd találsz valakit, aki mindenben illik hozzád.
Tudom. Bár lehet, hogy úgy fog kinézni, mint egy majom,
de attól még szeretni fog. – Az autójához kocogott, feltépte
az ajtaját, és becsusszant a volán mögé. Összerándult a
gyomrom, amikor az autó nekilódult. Megbánásfélét

éreztem. Shay nevét kiáltozva sprintelni kezdtem a kocsi
után.
– Shay! Shay! – A biztonság kedvéért vad integetésbe
kezdtem. Vagy ötsaroknyit futottam, mire egy piros
lámpánál utolértem. Megkocogtattam a vezetőoldali
ablakot, erre ijedten felsikoltott.
– Logan! Mi az ördögöt csinálsz itt? – kérdezte,
letekerve az ablakot. Kezdeti zavara egy pillanat alatt
öntelt büszkeséggé változott. – Vissza akarod csinálni,
igaz? Tudtam, hogy így lesz!
– Én… – lihegtem. Nem voltam egy atlétaalkat; kivoltam
már ennyi futástól is. Az ablakperemre támaszkodva
próbáltam összeszedni magam. – Nekem csak…
szükségem lenne…
– Mire, bébi? Mire lenne szükséged? – kérdezte, majd
gyengéden végigsimította az arcomat.
– Egy kis pitére.
Shay zavartan hátrahőkölt. – Mire?
– A pitéhez… valókra. Tudod, amit korábban vettünk.
Az autódban marad.
– Most viccelsz velem, haver? – visította. – Képes voltál
ennyit rohanni néhány vacak hozzávalóért?
Felvontam a szemöldökömet. – Hm… Ja.
Hátranyúlt, felmarkolta a zacskót, és hozzám vágta. –
Elképesztő! Tessék! Légy vele boldog!
Elvigyorodtam. – Köszi.
A vigyorom tovább szélesedett, amikor a már mozgó
autóból kikiáltott: – Jössz nekem egy húszassal a

kecskesajtért!
Amint beléptem a lakásomba, elővettem a mobilomat,
és megírtam egy SMS-t.
Én: Legközelebb, ha szakítok, SMS-ben teszem.
Alyssa: Annyira rossz volt?
Én: Rosszabb.
Alyssa: Sajnálom szegényt. Odavolt érted.
Én: Megcsalt!
Alyssa: Mégis lefeküdtél vele. Háromszor.
Én: Kinek a pártján állsz?
Buborékok.
Alyssa: Te vagy a legjobb barátom. Szeretlek.
Elolvastam az üzenetét, és közben megpróbáltam
figyelmen kívül hagyni a mellemre nehezedő nyomást.
Szeretlek. Ez volt az a szó, ami még véletlenül sem csúszott
ki a számon. Még anyának és Kellannek se mondtam.
Soha. De néha, amikor Alyssa Marie Walters közölte
velem, hogy szeret, jó lett volna, ha ugyanezt én is el
tudtam volna mondani neki.
Csakhogy én képtelen voltam szeretni.
Jó, ha kedvelni tudtam valakit.
Ez volt az, amit naponta többször is elismételtem

magamnak, nehogy véletlenül is fájdalom érjen. A legtöbb
ember úgy gondolta, hogy a szeretet a jutalom egyik
fajtája, csakhogy én nem így láttam. Hány éve szerette
anya apát, és semmi jó nem származott belőle. A szeretet
nem áldás volt, hanem átok, és ha egyszer beengedte a
szívébe az ember, nem hagyott maga után mást, csak
mély sebeket.

Második fejezet
ALYSSA
Én: Szia, apa. Csak azt akarom kérdezni, hogy eljössz-e
a vizsgakoncertemre?
Én: Helló! Láttad a múltkori SMS-emet?
Én: Helló, én vagyok megint. Csak azt akarom tudni,
hogy jól vagy-e? Erika és én aggódunk miattad.
Én: Apa?
Én: ??
Én: Ébren vagy még, Lo?
A telefonomat bámultam, miközben dübörgő szívvel
elküldtem Logannek az üzenetet. Megnéztem, mennyi az
idő. Felsóhajtottam.
Hajnali 2:33 volt.
Aludnom kellett volna, de megint apa járt az eszemben.
Az elmúlt két napban vagy tizenöt üzenetet küldtem neki,
és legalább tízszer beszéltem a hangpostájával, de egyszer
sem válaszolt.
A mellemre tettem a telefont, majd vettem néhány

nagy levegőt. Éppen kifújtam, amikor a készülék vibrálni
kezdett. Felkaptam. – Aludnod kellene – suttogtam, bár
titokban örültem, hogy visszahívott. – Miért nem alszol?
– Mi a baj? – kérdezte Logan, ügyet sem vetve arra,
amit mondtam.
Halkan felvihogtam: – Miből gondolod, hogy baj van?
– Alyssa – mondta szigorú hangon.
– Ez a segg nem hívott vissza. Hússzor telefonáltam
neki, és egyszer sem vette fel. – A segg természetesen az
apámra vonatkozott – csak így neveztük magunk között,
amióta lelépett. Mi ketten különösen közel álltunk
egymáshoz; mi voltunk a család zenészei, és amikor
elment, belőlem is magával vitt valamit. Bár nem
beszéltem róla gyakran, Logan tudta, hogy a távozását
sohasem hevertem ki teljesen.
– Felejtsd el! Szemét alak.
– De hát ez a mostani lesz az eddigi legnagyobb
koncertem, és nem hiszem, hogy végig tudom csinálni
nélküle. – Próbáltam leplezni az érzelmeimet. Minden
erőmmel azon voltam, hogy ne kezdjek el sírni, de
vesztésre álltam. Én sokkal jobban aggódtam apa miatt,
mint anya vagy Erika. Talán azért, mert ők sohasem
értették igazán. Nem tekintették művészetnek, amit
csinált, és nem ismerték fel benne az előadót. Anya és
Erika roppant gyakorlatiasan gondolkozott, így jóval
stabilabb emberek voltak, mint apa és én. Mi szabad
lelkek voltunk, és ha kellett, táncra perdültünk akár a
tűzzel is.

És apa egy ideje nem hívott. Én pedig aggódtam.
Nagyon.
– Alyssa – kezdte újra Logan.
– Lo – suttogtam remegő hangon, ő mégis meghallotta a
szipogásomat. Feljebb tornásztam magam a párnámon. –
Amikor kicsi voltam, rettentően féltem a vihartól.
Átszaladtam a szüleim szobájába, és könyörögtem, hogy
hadd aludjak velük. Anya sohasem engedte meg. Azt
mondta, meg kell tanulnom, hogy a vihar nem bánt.
A Segg mindig egyetértett vele, így visszaoldalogtam a
szobámba, bebújtam a takaróm alá, de még ott is
összeszorítottam a szememet, hogy ne lássam a villámlást.
Aztán egy perc múlva hallottam, hogy nyílik az ajtó. Apa
volt az, a szintijével, és addig játszott az ágyam mellett,
amíg el nem aludtam. Többnyire erős vagyok, és állom a
sarat. De most, ebben a hülye viharban, és hogy egyetlen
hívásomra sem válaszolt… Összetörtnek érzem magam.
– Ne hagyd, hogy ezt tegye veled, Alyssa. Ne engedd,
hogy ő győzzön.
– Nem is, csak… – Elsírtam magam, ami egyértelműen a
szétesés jele volt. – Csak rossz passzban vagyok, ez
minden.
– Odamegyek.
– Mi? Eszedbe ne jusson. Késő van.
– Odamegyek.
– Kettőkor leálltak a buszok, Logan. Plusz anya bezárta
a lenti kaput, így be sem tudnál jutni. Egyébként is, jól
vagyok. – Anyának, menő ügyvédként, rengeteg pénze

volt. A hegy tetején laktunk egy hatalmas házban, ahová
csak egy nagy kertkapun keresztül lehetett bejutni, amit
anya, mielőtt lefeküdt volna, mindig kulcsra zárt. –
Tényleg – bizonygattam. – Csak hallani akartam a
hangodat, meg ahogy kimondod, hogy jobb nekem
nélküle.
– Így is van – válaszolta Logan.
– Ja, persze.
– Nem, Alyssa. Komolyan mondom. Ráadásul te sokkal
jobb ember vagy, mint a Segg.
Erre már felzokogtam. Az egyik kezemet a számra
szorítottam, hogy tompítsam a sírás erejét. Az ágy is
rázkódott alattam. Az összeomlás határára értem.
A párnám már átázott a könnyeimtől, és olyan gondolatok
kavarogtak a fejemben, amelyek csak fokozták az
aggodalmamat.
– Odamegyek.
– Eszedbe ne jusson.
– Alyssa, kérlek. – Már szinte könyörgött.
– Szívtál? – kérdeztem.
Habozott, amivel szavak nélkül is megadta a választ a
kérdésemre. Mindig észrevettem rajta, ha szívott,
leginkább azért, mert majdnem mindig belőtt állapotban
láttam. Tudta persze, hogy ez zavar engem, és mindig azt
mondta, hogy olyan az élete, mint egy mókuskerék, és ő
képtelen változtatni rajta.
Annyi mindenben mások voltunk. Én eléggé egyhangú
életet éltem. Eljártam dolgozni, zongoráztam, és Logannel

lógtam. Ő sokkal tapasztaltabb volt nálam. Igazából el sem
tudtam képzelni, mennyivel. Olyan drogokon élt,
amelyeknek én a nevét se tudtam. Hetente egyszer
biztosan kiütötte magát, általában akkor, amikor
összetűzésbe került az apjával vagy az anyjával, de
hozzám, valamilyen módon, mindig hazatalált.
Megpróbáltam eljátszani, hogy nem érdekel a
függősége, pedig nagyon is izgatott.
– Jó éjt, haver – mondtam halkan.
– Jó éjt, haver – mondta ő is, és még hallottam, hogy
sóhajt egy nagyot.

A kezét a háta mögé dugva, csuromvizesen állt a zuhogó
esőben. Máskor hullámos, barna haja sötéten lapult a
fejére, a szemébe lógó tincsekből az arcára folyt a víz.
Kedvenc piros pulcsiját viselte, a csuklyásat, és azt a
fekete farmert, amelyen több volt a szakadás, mint
amennyi egy nadrágon elfért. És közben úgy vigyorgott,
mint egy részeg kutya.
– Hajnali fél négy van, Logan – suttogtam, remélve,
hogy nem ébresztem fel anyát.
– Sírtál – mondta az ajtóban állva. – És nagyon úgy tűnt,
hogy nem fog elállni a vihar.
– Gyalog jöttél? – kérdeztem.
Szipogott. – Nem volt vészes.
– És átmásztál a kerítésen?
Forgolódni kezdett, hogy megmutassa a farmerén a

friss hasadásokat. – Nemcsak hogy átmásztam, hanem… –
Elhallgatott, és előhúzott a háta mögül egy fóliával
letakart tepsit. – Pitét is hoztam.
– Pitét? Te sütötted?
– Tegnap délután egy dokumentumfilmet néztem a
pitéről. Tudtad, hogy a pite az ókori egyiptomiak óta
szerepel az étrendünkben? Az első dokumentált pitét a
rómaiak készítették, rozslisztből…
– Mézből és kecskesajtból? – vágtam közbe.
A döbbenettől megnyúlt az arca. – Honnan tudod?
– Tegnap mesélted.
Kicsit elszégyellte magát. – Ó. Tényleg.
Felnevettem. – Te be vagy lőve.
Vigyorogva bólintott. – Ja. Be vagyok.
Elmosolyodtam. – Negyvenöt percre lakom tőled, Logan.
Nem kellett volna ennyit gyalogolnod. Látom, hogy
remegsz. Bújj be gyorsan. – Az ujjánál fogva megragadtam
víztől csöpögő pulcsiját, majd a hallon keresztül a
hálószobámból nyíló fürdőszobába vonszoltam. Ott
behúztam magunk mögött az ajtót, és lenyomtam a vécé
lehajtott tetejére. – Vesd le a pulcsidat meg az ingedet! –
parancsoltam.
Elég kétértelműen elvigyorodott. – Nem kaphatnék
előtte valami italt?
– Logan Francis Silverstone – nyögtem fel. – Viselkedj
rendesen!
– Alyssa Marie Walters. Nem tudok. De hát ezért
szeretsz ennyire.

És ebben nem is tévedett.
Levette a pulcsiját meg az ingét, és mindkettőt bedobta
a kádba. A szemem, ha csak röviden is, elidőzött a
mellkasán. Miközben köré csavartam vagy három
törülközőt,
megpróbáltam
nem
odafigyelni
a
gyomromban felröppenő lepkerajra. – Mi ütött beléd,
hogy ebben az időben idegyalogoltál?
Karamellszínű szeme gyengédséggel volt tele, ahogy
közelebb hajolt. – Jól vagy?
– Jól. – Könnyedén beletúrtam a hajába. Hideg volt, és
puha. Közben le sem vette rólam a szemét. Felkaptam egy
kisebb törülközőt, elé térdeltem, és a fejemet csóválva
törölgetni kezdtem a haját. – Otthon kellett volna
maradnod.
– Vörös a szemed.
Elhúztam a számat. – A tiéd is. – Odakinn megdörrent
az ég. Majd kiugrottam a bőrömből ijedtemben. Logan
nyugtatóan a karomra tette a kezét. Felcsuklottam.
Közben az ujjait bámultam, ahogy rákulcsolódtak a
karomra. Ő ugyanezt tette. Megköszörültem a torkomat,
és elléptem előle. – Eszünk végre abból a pitéből?
– Eszünk.
Elindultunk
a
konyha
felé,
halkan,
nehogy
felébresszük anyát, bár amennyi altatót bevett esténként,
biztos voltam benne, hogy ágyúdörgéssel sem lehetne
felriasztani. Logan, átázott farmerban, ing nélkül,
felpattant a konyhapultra, és az ölébe vette a pités tepsit.
– Kell tányér? – kérdeztem.

– Csak villa – felelte.
Felkaptam egy villát, és felültem mellé a pultra. Logan
elvette a villámat, kiemelt vele egy jókora sütidarabot, és
a szám felé nyújtotta. Készségesen beleharaptam, és
abban a szent pillanatban szerelmes lettem.
Őrület.
A legjobb szakács volt. Ezt addig is tudtam. Mint ahogy
azt is, hogy nem sokan tudnának elkészíteni egy mézeskecskesajtos pitét. Logan nemcsak elkészítette, hanem
szabályosan életre keltette. Krémes volt, friss, és abszolúte
pazar.
Behunytam a szememet, és újabb falatra várva
kinyitottam a számat. Halkan felsóhajtottam, amikor
megkaptam.
– Nyögdécselsz? Ilyen hatással van rád a pitém?
– Még ilyenebbel – válaszoltam.
– Nyisd ki a szádat. Megint hallani akarom.
Felvontam a szemöldökömet. – Megint nem viselkedsz
rendesen. – Elmosolyodott.
Mennyire szerettem ezt a mosolyt! Mivel az élete csupa
komorság volt, és ez az arcán is meglátszott, nagyra
értékeltem az ilyen pillanatokat. Újabb falat pitét szúrt a
villára, és elindult vele a szám felé. Közben zümmögő
hangokat adott ki, mint egy repülőgép, és úgy mozgatta a
villát, mintha landolni akarna. Mindent megpróbáltam,
hogy visszatartsam a nevetést, de nem sikerült. Végül
kinyitottam a számat, és a gép leszállt. – Mmm – nyögtem.
– Nagyon jól nyögdécselsz.

– Bár annyi dollárom lenne, ahányszor már hallottam
ezt! – viccelődtem.
Láttam, hogy összeszűkül a szeme. – Nulla dollárod és
nulla cented lenne, ha jól számolok – mondta csúfondáros
hangon.
– Szemét vagy.
– Csak hogy elég világos legyen, amit mondani akarok…
Ha van olyan fickó, aki rajtam kívül dicsérgetni szokta a
nyögdécselésedet, akár viccesen is, én megölöm.
Mindig azt szokta mondani, hogy megöl minden fiút,
aki csak rám néz, és a kapcsolataim nagy része
valószínűleg ezért nem működött – mindenki halálosan
félt Logan Francis Silverstone-tól. Kivéve engem.
Számomra ő csak egy nagy, szeretni való plüssmaci volt.
– Bármit ettem is ma, semmi sem volt ilyen jó. Ez
annyira finom, hogy szeretném bekeretezni a villát.
– Annyira jó? – kérdezte somolyogva, nem
büszkeséggel a hangjában.

kis

– Annyira jó – bólogattam. – Eddig csak beszéltünk róla,
de tényleg be kellene iratkoznod egy szakácsiskolába.
Elképesztő lennél.
Fújt egyet-kettőt, aztán a szokásához híven elkomorult.
– Nem való nekem a főiskola.
– Ez nem igaz.
– Váltsunk témát, rendben? – javasolta látványos orrráncolás közepette. Nem akart erről beszélni, én meg nem
erőltettem. Tudtam, hogy érzékenyen érinti a dolog. Azt
hitte, nem elég okos ahhoz, hogy bármilyen iskolába

bekerüljön. Rosszul hitte. Azok közül, akiket ismertem, ő
volt az egyik legokosabb. Ha olyannak látta volna magát,
mint amilyennek én láttam, gyökeresen megváltozhatott
volna az élete.
Kikaptam a kezéből a villát, és hangos nyögdécselés
közepette újabb adag pitét tömtem a számba, amivel
sikerült könnyedebb mederbe terelnem a beszélgetést.
Ismét elmosolyodott. Szuper. – Annyira örülök, hogy ezt
hoztad, Lo! Alig ettem valamit napközben. Anya szerint le
kellene adnom legalább tíz kilót, mielőtt megkezdődik az
egyetem, mert fennáll a veszély, hogy az évfolyamon én
leszek a legducibb gólya.
– Talán az egyik legducibb.
– Nem. Szerinte, mivel már így is van rajtam némi
túlsúly, mindenkin túl fogok tenni, mire elkezdődik a suli.
Ennyire ismer engem az anyukám.
Drámaian égnek emelte a szemét. – Attól még nem
kellene ilyen kedvesnek lennie.
– Este nyolc után nem lenne szabad ennem.
– Szerencsére már hajnali négy van, tehát ez már egy
új nap. Ami azt is jelenti egyben, hogy az egész pitét meg
kell ennünk nyolc előtt!
Felvihogtam, és hogy elhallgattassam, gyorsan a
szájára szorítottam a kezemet. Éreztem, hogy könnyedén
megpuszilja a tenyeremet. Még a szívem is kihagyott.
Lassan elhúztam a kezemet, de a gyomromban ismét
felröppent a lepkeraj. Megköszörültem a torkomat. – Nem
lesz könnyű, de megpróbálunk felnőni a feladathoz.

És felnőttünk. Eltüntettük az összes pitét. Ahogy a
mosogatóhoz léptem, hogy elmossam a villát, Logan
megfogta a kezemet. – Nem moshatod el. Vagy már nem
akarod bekeretezni? – Az érintésétől ismét kihagyott a
szívem.
Találkozott a pillantásunk, és még közelebb lépett. – És
csak hogy tudd, te így is szép vagy, Aly. Ne törődj azzal,
hogy mit mond az anyád. Én egyenesen gyönyörűnek
látlak. Nemcsak a külsőd vonatkozásában, ami idővel
úgyis megkopik, hanem minden lehetséges módon.
És mint szép ember, szard le nyugodtan, amit mások
gondolnak rólad. Remélem, továbbra is osztod a
véleményemet.
Bólintottam. Annyiszor hallottam, hogy már kívülről
fújtam a jelmondatát. – Szarj le mindenkit, és szerezz egy
kutyát.
– Úgy van – felelte vigyorogva. Alig engedte el a
kezemet, máris hiányzott az érintése. Ásítozni kezdett, és
ettől meg is feledkeztem a kalapáló szívemről.
– Fáradt vagy? – kérdeztem.
– Tudnék aludni.
– El kell menned, mielőtt az anyám felébred.
– Mondj valami újat – motyogta.
Átmentünk a hálószobámba. Kerestem neki

egy

melegítőalsót és egy inget, amit pár héttel korábban tőle
loptam. Miután átöltözött, elnyúltunk az ágyamon. Logan
volt az első fiú, akivel egy ágyban aludtam. Volt, hogy arra
ébredtem, hogy a fejem a mellkasán pihen. Ilyenkor egy

kicsit még hallgattam a szívverését, csak azután
húzódtam el. Hangosan lélegzett, a száján keresztül szívta
be, és úgy is fújta ki a levegőt. Amikor először maradt
nálam, egy szemhunyásnyit sem aludtam. De az idő
múlásával a hangok, amelyeket álmában kiadott, az
otthonra kezdtek emlékeztetni. Így tanultam meg, hogy az
otthont nem egy bizonyos hely jelenti, hanem az, amit egy
olyan személy iránt érzünk, akit szeretünk; a békesség,
amely képes eltompítani az ember lelkét mardosó
lidércfényeket.
– Még mindig fáradt vagy? – kérdeztem tőle a sötétben,
mert én magam képtelen voltam elaludni.
– Ja, de azért beszélgethetünk.
– Tudod, azon tűnődtem, miért szereted annyira a
dokumentumfilmeket. Még sohasem mesélted el.
A hajába túrt, aztán a tarkója alá csúsztatta a kezét, és
a mennyezetet bámulva beszélni kezdett. – Nem sokkal a
nagyapám halála előtt vele töltöttem az egész nyarat. Volt
neki egy dokumentumfilmje a Tejútról, ami teljesen
lenyűgözött. Miután megnéztem, még többet akartam
tudni, és nemcsak a Tejútról, hanem másról is. Bár
emlékeznék a pontos címére, azonnal megvenném. Talán
fekete lyuk volt… vagy fekete csillag… – Elkomorult. –
Nem tudom. A lényeg, hogy ezt követően több
dokumentumfilmet
is
megnéztünk.
Valahogy
a
szokásunkká vált. Ez volt életem legjobb nyara. – Éreztem,
hogy elszomorodik. – És én a halála után is próbáltam
megőrizni ezt a hagyományt. Több úgysem volt az

életemben.
– Ismered a csillagokat?
– Mi az, hogy! Mindent tudok róluk! Ha volna egy
fényszennyeződéstől mentes hely ebben a városban,
megmutatnám neked az összes csillagképet! De sajnos
nincs.
– Kár. Pedig jó lenne. Tudod, mire gondoltam?
Készíthetnél egy dokumentumfilmet az életedről.
Felnevetett. – Ugyan! Senki sem akarná megnézni!
Felé billentettem a fejem. – De én igen.
Félig elmosolyodott, majd átölelt, és magához húzott.
A teste melegétől mindig szikrázni kezdett a bőröm.
– Lo? – suttogtam álom és ébrenlét határán, ahol
titokban beleestem a legjobb barátomba.
– Igen?
Kinyitottam a számat, de szó helyett csak egy halk sóhaj
hagyta el. A mellére hajtottam a fejemet, és számolni
kezdtem a szívdobbanásait. Egy… kettő… negyvenöt…
Éreztem, hogy lelassul az agyam. Néhány perc múlva
már nem voltam annyira szomorú. És néhány további
perc után el is aludtam.

Harmadik fejezet
LOGAN
A lakásban, ahol a mamával laktunk, nem volt kábeltévé,
de nem is nagyon bántam. Kiskoromban még volt, de
nemigen érte meg az apám miatt. Ő fizette ugyanis a
számlát, és mindig az volt a fő baja, hogy örökké a tévé
előtt ülök, és rajzfilmeket nézek. Úgy viselkedett, mintha
sajnálta volna tőlem azt a pár boldog pillanatot is. Aztán
egy nap beállított, elvitte a tévét, és törölte az előfizetést.
Ez volt az a nap, amelyen kiköltözött a lakásból.
Ez volt egyben életem egyik legjobb napja is.
Némi idő elteltével találtam egy tévét a szemetesben.
Egy kicsi, tizenkilenc colos készülék volt DVD-lejátszóval,
így kivettem egy halom dokumentumfilmet a könyvtárból,
és azokat néztem, amikor otthon voltam. A filmeknek
köszönhetően egy csomó dolgot tudtam egy csomó
mindenről: a baseballról, a trópusi madarakról, az 51-es
körzetről. De ezen kívül szinte semmiféle tudással nem
rendelkeztem.
Néha a mama is beült hozzám, de többnyire egyedül
néztem a filmeket.
A mama szeretett, de nem igazán kedvelt.
Illetve, ez nem egészen igaz.

A mama, amikor tiszta volt, úgy szeretett, mint ahogy a
legjobb barátját szereti az ember.
A belőtt mama szörnyeteggé változott, és az utóbbi
időben mindig a szörnyeteg formáját hozta.
Voltak napok, amikor rettenetesen hiányzott a tiszta
mama. Ilyenkor, ha behunytam a szememet, felidéztem a
nevetése hangját és a mosolyra görbülő szája ívét.
Hagyd abba, Logan!
Gyűlöltem az elmémet, amikor emlékezett. Az emlékek
tőrszúrásként hatottak a szívemre, és csak pár pozitív volt
köztük, ami enyhíthette volna a sebeket.
Persze mindezzel nem sokat törődtem; a drogokkal
próbáltam olyan állapotban tartani az agyamat, hogy
csak a legritkább esetben bukkanjanak fel benne a vacak
életem még vacakabb emlékei. Ha a szobámban voltam,
és volt elég dokumentumfilmem meg valami minőségi
szar, amit elszívhattam, majdnem el tudtam felejteni az
anyámat, amint pár hete a testét árulta az utcasarkon,
néhány csík kokóért cserébe.
Sohasem akartam meghallani azt, amit a haverom,
Jacob mondott, amikor felhívott.
„Haver. Most láttam az anyádat a Jefferson és a Wall
Street sarkán. Azt hiszem, hm…” Jacob itt elhallgatott.
„Azt hiszem, oda kellene menned.”
Kedd délelőtt az ágyamon ültem, és egy kínai
műalkotásokról
készített
dokumentumfilm zenéjét
hallgattam pihenésképpen, amikor az anyám a nevemet
kiáltotta.

– Logan! Logan! Logan, gyere már ide!
Mozdulatlanul feküdtem tovább, abban bízva, hogy
abbahagyja a kiabálást, ha nem válaszolok, de nem így
történt.
Feltápászkodtam
a
matracomról,
és
kivánszorogtam a szobámból. A mama a nappali
asztalánál üldögélt. A lakásunk kicsi volt, de még így is
alig volt benne valami. Egy törött kanapé, egy foltokkal
teli dohányzóasztal, egy étkezőasztal és három különböző
szék alkotta a berendezést.
– Mit akarsz? – kérdeztem.
– Azt akarom, hogy mosd le az ablakok külső oldalát,
Logan – mondta a mama, miközben tejet öntött magának
egy csorba bögrébe, amihez hozzáadott még öt szem
Cheeriost. Azt állította, hogy egy újfajta fogyókúrát próbál
ki éppen, mert nem akar elhízni. Nem mintha fogynia
kellett volna. Mivel alig volt ötven kiló, a százhetven centis
magasságával néha csontváznak láttam.
Kimerültnek látszott. Vajon aludt valamit az éjszaka?
A haja a szokásosnál is rendetlenebb volt ezen a
reggelen, bár nem rendetlenebb, mint az élete. Mindig
letörtnek látszott. Nem volt olyan pillanat, hogy ne lett
volna az. Minden vasárnap délelőtt kilakkozta a körmét,
de estére le is rágta róla a lakkot, így hétközben csak
apró, szabálytalan pöttyök emlékeztettek a lakk színére,
mígnem vasárnap délelőtt megismételte a műveletet.
A ruhája mindig piszkos volt, de hajnali négykor, mielőtt
kivasalta volna, amit fel akart venni, befújta
szagtalanítóval. Azt hitte, ezzel ugyanazt a hatást éri el,

mintha elvinné a mosnivalót a közeli önkiszolgáló
mosodába.
Én magam nem értettem egyet ezzel a technikával, és
amilyen gyakran csak tudtam, elvittem a ruháit kimosni.
A legtöbb ember valószínűleg fel sem veszi az utcán
elejtett aprót, de nekem minden egyes talált cent a tiszta
nadrágot jelentette azon a héten.
– Állítólag egész nap esni fog. Majd holnap lemosom
őket – feleltem, bár tudtam, hogy nem fogom megcsinálni.
Először is, biztosra vehető volt, hogy a mama
megfeledkezik róla. Másodszor, egy harmadik emeleti,
erkély nélküli lakásban nevetséges ötletnek tűnt az
ablakmosás. Főleg zuhogó esőben.
Kinyitottam a hűtőszekrényt, de nem találtam benne
mást, csak üres polcokat. Napok óta ez volt a helyzet. Az
ujjaim azonban nem akarták elengedni a kilincsét. Újra
és újra kinyitották, majd becsukták az ajtót, mintha
csodára várnának, de egyik polcon sem jelent meg semmi,
amivel megtömhettem volna korgó gyomromat. Ebben a
pillanatban nyílt a lakás ajtaja, és a bátyám, Kellan
viharzott
be
rajta.
Az
egyik
kezében
bevásárlószatyrokkal, a
másikban víztől csöpögő
esőkabáttal megállt a hátam mögött.
– Éhes vagy? – kérdezte, és a karomba bokszolt. Anya
talán azért evett csak Cheeriost, mert semmi más nem volt
a lakásban.
Alyssán kívül Kellan volt az egyetlen, akiben
megbíztam. Majdnem olyanok voltunk, mint az ikrek, bár

ő sokkal jobban nézett ki, mint én; erősebb volt, és persze
stabilabb. A haját rövidre vágatta, márkás cuccokat
hordott, és nem voltak táskák a szeme alatt. Azt a kevés
sérülést, ami valaha érte, egyetemi futballmeccseken
szerezte, dulakodás közben, de ilyen helyzetbe is csak
ritkán keveredett.
Neki jobb életet osztott a sors, egyszerűen azért, mert
jobb apja volt, mint nekem. Az ő apja sebész volt. Az
enyém, mondhatni, utcai patikus, aki a helyi kölyköket
látta el droggal, no meg az anyámat.
De hát a DNS már csak ilyen: van, aki nyer vele, van,
aki veszít.
–
Jézusom!
–
sóhajtotta
Kellan,
amikor
a
hűtőszekrényre nézett. – Itt több cuccra van szükség, mint
amennyit hoztam.
– Honnan tudtad egyáltalán, hogy kajára van
szükségünk? – kérdeztem, miközben segítettem neki
kicsomagolni az élelmiszert.
– Felhívtam – szólalt meg a mama, miközben az egyik
Cheeriosát rágcsálva a tejet szürcsölte. – Tőled éhen is
halhatunk.
A kezem ökölbe szorult, az orrlyukam kitágult, de
megpróbáltam magamban tartani a haragot, amit a
megjegyzés
kiváltott
bennem.
Gyűlöltem,
hogy
minduntalan Kellannek kellett megmentenie bennünket
önmagunktól. Nem érdemelte meg, hogy ilyen
gyakorisággal belecsöppenjen ebbe az életmódba. – Az esti
óráim után még veszek egy-két dolgot, és elhozom.

– Egyórányira laksz tőlünk. Egy nap elég egyszer
megtenni ekkora utat.
Rám se hederített. – Van valami kívánságod? –
kérdezte.
– Még egy kis kaja jól jönne – mormogtam a
gyomrommal egyetértésben.
Benyúlt a hátizsákjába, és előhúzott belőle két barna
papírzacskót. – Tessék. Még egy kis kaja.
– Már főzöl is nekünk?
– Hát, így is lehet mondani. – A zacskók tartalmát a
konyhapultra borította. Csupa főzni való dolog volt,
véletlenszerűen összeválogatva. – Eszembe jutott, hogy
amikor nálam laktál, állandóan azt a főzőshow-t néztük a
tévében, amelyikben ötletszerűen adták egymáshoz az
alapanyagokat, és végül kijött belőle valami jó. Alyssa
mondta, hogy szakács akarsz lenni.
– Alyssa túl sokat beszél.
– Mert szeret. Teljesen odavan érted.
Ezzel nem vitatkoztam.
– Akkor – hajított felém egy krumplit – még van egy kis
időm, mielőtt dolgozni megyek. Nem akarsz összedobni
valamit?
Összedobtam. Nemsokára már az asztalnál ülve ettük a
flancos, háromféle sajtból, fokhagymaszószból készített
meleg szendvicset. Burgonyakrokettet készítettem mellé,
saját recept alapján, és csípős, szalonnaízesítésű
ketchupot adtam hozzá.
– Milyen? – kérdeztem Kellantől, és le nem vettem róla

a szememet. – Ízlik? – Közben automatikusan anya elé
toltam a fél szendvicsemet. Megrázta a fejét.
– Tudod, hogy fogyókúrázom – tette hozzá, majd
rágcsálni kezdte az utolsó szem Cheeriosát.
– A francba, Logan – sóhajtotta Kellan. A hangjában
megbúvó őszinte ámulattal árnyaltabbá tette anya
megjegyzését, amin még így sem tudtam túltenni magam
igazán. – Ez elképesztő.
Büszkén elvigyorodtam. – Tényleg?
– Beleharaptam, és majdnem elaléltam, annyira finom.
Ha elhinném, hogy van mennyország, annak egyesegyedül ez a szendvics lenne az oka.
Még szélesebben mosolyogtam. – Ugye? Azt hiszem,
sikerült túltenni önmagamon.
– Rohadt jó.
Önelégülten megvontam a vállam. – Mások is mondták
már, hogy elképesztő vagyok. – Nem is tudtam, hogy
mondjak köszönetet Kellannek – hosszú ideje nem volt
ilyen remek pillanatom. Talán egyszer mégiscsak bejutok
a főiskolára. Lehet, hogy Alyssának mégis igaza lesz.
– Most már tényleg mennem kell. Biztos nem akarod,
hogy elvigyelek valahová? – kérdezte Kellan.
Az biztos, hogy szívesen elmentem volna otthonról, de
volt rá esély, hogy apa beugrik hozzánk, és nem akartam,
hogy a mama egyedül legyen vele. Bármikor egyedül
hagytam őket, mire hazaértem, a mama bőre lila
foltokkal volt tele.
– Nem, köszi. Később úgyis el kell majd mennem a

benzinkútra melózni.
– Az legalább egyórányira van innen, nem?
– Nem. Csak negyvenöt perc. Majd elsétálok.
– Adjak buszjegyrevalót?
– Mondom, hogy gyalog megyek.
Benyúlt a zsebébe, és letett az asztalra egy kis pénzt. –
Figyelj – mondta suttogó hangon, és hogy biztosan
meghalljam,
közelebb
hajolt.
–
Ha
gondolod,
odaköltözhetsz az apámhoz. Az közelebb van a
munkahelyedhez…
– Az apád utál engem – szakítottam félbe.
– Nem!
Vetettem rá egy „kit akarsz átverni” pillantást.
– Oké, lehet, hogy nem tartozol a kedvencei közé, de
miután elemeltél háromszáz dollárt a pénztárcájából, ez
érthető, nem?
– Ki kellett fizetnem a lakbért.
– Értem, én, Logan, de attól még nem kellett volna
lopnod.
– Mi mást tehettem volna? – kérdeztem ingerülten,
leginkább azért, mert tudtam, hogy igaza van.
– Nem tudom. Esetleg segítséget kellett volna kérned?
– Nincs szükségem segítségre! Nem is volt, és nem is
lesz! – Néha elég nyersen jött felszínre a büszkeségem, és
ilyenkor megértettem, miért nevezik sokan halálos
bűnnek.
Kellan a homlokát ráncolta. Tudta, hogy ki kellene
jutnom a lakásból. Bárkinek az agyára ment volna, hogy

ennyi időt töltsön ebben az áldatlan környezetben. – Hát,
jó – mondta végül. Odament a mamához, és megpuszilta a
homlokát. – Szeretlek, mama.
Anya alig észrevehetően elmosolyodott. – Viszlát,
Kellan.
Kellan újra mellém lépett, a vállamra tette a kezét, és
halkan megjegyezte. – Nagyon sovány. Azóta is fogyott,
hogy utoljára láttam.
– Aha.
– Megrémiszt.
– Engem is. – Láttam rajta, hogy rágni kezdi az agyát az
aggodalom. – Nyugi, majd belediktálok valami ennivalót.
Nem nyugodott meg. – Te is soványabbnak látszol.
– Csak azért vagyok soványabb, mert gyors az
anyagcserém – feleltem viccesen, de nem tudtam
megnevettetni. Megveregettem a hátát. – Nincs semmi
bajom, Kel. Jól vagyok. És megpróbálom elérni, hogy a
mama is többet egyen. Megígérem, rendben?
Hangosan felsóhajtott. – Rendben. Később még
beugrom. Ha még nem leszel itthon, amikor jövök, akkor a
jövő héten találkozunk. – Kellan egy utolsó intéssel
elköszönt, de mielőtt kilépett volna
az ajtón,
megállítottam.
– Igen? – kérdezte. Felvontam a bal vállamat. Ő felvonta
a jobbat.
Így mondtuk el egymásnak, hogy „szeretlek”. Kellan
nagyon sokat jelentett nekem. Ő volt számomra a
példakép, az a személy, amilyenné én is szívesen váltam

volna. Ugyanakkor férfiak voltunk, és a férfiak nem
mondják egymásnak, hogy „szeretlek”. Az volt a helyzet,
hogy másnak sem mondtam soha.
Megköszörültem a torkomat. – Kösz még egyszer… –
megvontam a bal vállamat. – Mindenért.
Kellan lágyan elmosolyodott, és megvonta a jobb vállát.
– Szívesen. Bármikor. – Azzal elment.
A pillantásom a mamára tévedt, aki a tejesbögréjéhez
beszélt. Hát persze.
– Kellan annyira jó fiú – motyogta a bögrének, majd
felém fordult. – Sokkal jobb nálad.
Vajon mikor lőtte be magát?
– Ja – feleltem, és megfogtam az ennivalómat, hogy
magammal vigyem a szobámba. – Jól látod, anya.
– Hát persze hogy jól látom. Jóképű, okos, és
gondoskodik rólam. Te szart sem csinálsz.
– Igazad van. Én szart sem teszek érted – motyogtam,
folytatva utamat a szobám felé. Valahogy nem volt
kedvem végighallgatni az őrült megjegyzéseit.
Megriadtam, amikor a bal fülem mellett elrepült a
bögre, és nagy csörömpöléssel széttört a szemben lévő
falon. Tejcseppek és cserépdarabok repültek felém.
Visszafordultam a mama felé, és láttam, hogy alattomosan
elmosolyodik.
– Azt akarom, hogy ma mosd le az ablakokat, Logan.
Most rögtön. Ma este értem jön valaki, és olyan a lakás,
mint egy disznóól. Gusztustalan! – kiáltotta. – És takarítsd
föl a cserepeket!

Magánkívül volt, és ettől forrni kezdett a vérem. Hogy
süllyedhet valaki ilyen mélyre? És ha már idáig süllyedt,
van számára visszaút? Annyira hiányzol, mama. – Nem
takarítom föl.
– De igen!
– Kit vársz, aki ennyire fontos, mama?
Kihúzta magát, mint egy királyi fenség. – Semmi közöd
hozzá!
– Tényleg? Csak azért kérdezem, mert, ha jól
emlékszem, az utolsó alakot, akivel randiztál, az
utcasarkon csípted fel, és úgy nézett ki, mint egy
kukabúvár. Előtte a lecsúszott apámmal mentél el
valahová, és két törött bordával jöttél haza.
– Ne merészelj így beszélni az apádról! Nagyon jól
bánik velünk. Mit gondolsz, ki fizeti a bérleti díjunk
nagyobbik felét? Hát nem te, az biztos.
Egy középiskolát éppen hogy elvégző, tizennyolc éves
kölyök, aki nem tudja előteremteni a lakbérrevalót. Hát
igen, gondoltam. Tényleg egy lúzer vagyok.
– A felét én fizetem, ami jóval több, mint amit te
elmondhatsz magadról, ő pedig nem több egy nagy rakás
szarnál.
Anya ingerülten az asztalra csapott. Láttam, hogy
megremeg a teste, és kapkodóvá váltak a mozdulatai. – Az
apád olyan férfi, amilyen te sohasem leszel!
– Igen? – kérdeztem, majd két lépéssel mellette
termettem, és átkutattam a zsebeit. Tudtam, hogy mit
találok bennük. – Olyan férfi, amilyen én sohasem leszek?

Vajon mi mondatja ezt veled? – kérdeztem, amikor az
ujjaim rátaláltak a zsebében egy kis tasak kokainra.
Meglengettem előtte, és elégedetten figyeltem az arcára
kiülő félelmet.
– Hagyd abba! – kiáltotta, és megpróbálta kikapni a
kezemből a zacskót.
– Most már értem. Ellát ezzel a szarral, ezért jobb, mint
én vagyok. Jól összever, és ettől még jobb lesz. Az arcodba
köp, lekurváz, mert annyira jó és annyira férfi, igaz?
Könny gyűlt a szemében, nem attól, amit mondtam,
hiszen talán nem is jutottak el az agyáig a szavaim,
hanem azért, mert veszélybe került a drága, fehér por,
amiért annyira odavolt. – Add vissza, Lo! Ne tedd ezt
velem!
A szeme üreges volt – mintha egy szellemmel harcoltam
volna. Odahajítottam a tasakot az asztalra, aztán
végignéztem, ahogy megtörli az orrát, majd feltépi
a zacskót, előhúz valahonnan egy borotvapengét, és kitesz
maga elé két kokaincsíkot.
– Szánalmas vagy. Rohadtul szánalmas, és ilyen is
maradsz – mondtam, miközben felszívta a port.
– És ezt az mondja, aki átmegy a szobájába, magára
zárja az ajtót, és kiszolgálja magát az anyaggal, amit
apucitól kapott. Akit gonosz farkasnak nevez, de azért
mindig a nyakában liheg, mint egy elveszett Piroska, hogy
megkapja tőle a napi adagot. Azt hiszed, te jobb vagy
bármelyikünknél?
– Igen. – Én is szívtam ugyan, de nem túl sokat. Tudtam

magamnak parancsolni. És nem ártottam vele másoknak.
Jobb voltam, mint a szüleim.
Jobb kellett hogy legyek.
– Hát nem vagy jobb. Lélekben rosszabb vagy
mindkettőnknél. Tudod, ki jó? Kellan. Ő mindig is jó fiú
lesz. De te? – Két újabb csíkot húzott ki maga előtt. – Nem
csodálnám, ha nem élnéd meg a huszonötödik évedet.
A szívem.
Megszűnt dobogni.
A szavai sokként peregtek végig a testemen. Meg se
rándult az arca, amikor kimondta őket, és ettől úgy
éreztem, hogy meghalt bennem valami. Én éppen az
ellenkezőjét szerettem volna elérni annak, amit ő elém
vetített. Erős akartam lenni. Stabil. Méltó arra, hogy éljek.
De mégis, én voltam a mókus a kerékben.
Átmentem a szobámba, becsaptam magam mögött az
ajtót, és hagytam, hogy magukkal vigyenek a démonaim.
Azon tűnődtem, mi lett volna, ha nem találkozom az
apámmal azon a régi reggelen. Vagy ha sohasem
kereszteztük volna egymás útjait.

LOGAN, HÉTÉVESEN
Egy idegen verandáján ismertem meg az apámat. A mama
magával vitt valahová azon az estén, és azt mondta,
várjam meg odakint. Azt mondta, éppen csak bemegy, és
már jön is, aztán hazamegyünk, de aztán valószínűleg

jobban érezte magát a barátaival, mint eredetileg gondolta.
A veranda szemetes volt, és a piros csuklyás pulcsim nem
jelentett nagy védelmet a téli hideggel szemben, de nem
panaszkodtam. A mama azt mondta, hogy a panaszkodás
gyengének láttatja az embert, és én nem akartam gyengének
látszani.
Volt egy rozoga fémpad a verandán, azon üldögéltem,
szorosan a mellkasomhoz húzva a térdemet. A veranda
fémkorlátjáról szinte teljesen lepattogzott a szürke festék, a
zsalugáter repedezett volt, és fagyos hó vette körül, amit
sohasem lapátoltak el.
Gyere már, mama.
Nagyon hideg volt azon az estén. Látni lehetett a
leheletemet, így azzal szórakoztattam magam, hogy a
számon távozó forró levegőt nézegettem.
Az emberek egész este ki-be jártak az ajtón, de többnyire
fel sem tűnt nekik, hogy ott vagyok. A hátsó zsebemből
előhúztam egy kis jegyzettömböt meg egy tollat, amit
mindig magamnál tartottam, és rajzolgatni kezdtem.
Mindig ezt csináltam, amikor a mama magamra hagyott
valahol.
Aznap este különösen sokat rajzoltam egészen addig,
amíg ásítozni nem kezdtem. Végül elaludtam. Behúztam a
lábamat a piros pulcsim alá, és elfeküdtem a padon. Amikor
aludtam, nem fáztam annyira, és ettől jobban éreztem
magam.
– Hé! – mondta egy durva hang mellettem. Rögtön
felébredtem. Amint kinyitottam a szememet, eszembe jutott,

hogy mennyire hideg van. Remegni kezdett a testem, de nem
ültem fel. – Hé, kölyök! Mi a faszt csinálsz te itt? – kérdezte a
hang. – Kelj fel!
Felültem, és ásítozva megdörzsöltem a szememet. –
A mamámat várom. Odabent van. – Csak ekkor néztem meg
magamnak jobban a férfit, és a szemem azonnal felpattant
a félelemtől. Gonosznak látszott, és az arca bal felén volt
egy hosszú vágás. Őszes fekete haja fésületlenül lógott a
szemébe, amely valahogy olyan volt, mint az enyém. Barna,
és unott.
– Vagy úgy! És mennyi ideje vársz? – sziszegte,
cigarettával az ajka között.
A pillantásom végigpásztázta a sötét eget. Világos volt,
amikor a mamával ideértünk. Nem válaszoltam a férfinak.
Felnyögött, és leült mellém. Araszolni kezdtem a pad vége
felé, hogy a lehető legtávolabb kerüljek tőle.
– Nyugodj már le, kölyök. Nem foglak megenni. A mamád
narkós? – kérdezte. Mivel fogalmam sem volt, mit jelent a
szó, vállat vontam. Elvigyorodott. – Ha odabent van, akkor
narkós. Mi a neve?
– Julie – suttogtam.
– Milyen Julie?
– Julie Silverstone.
Láttam, hogy elnyílik

az

ajka,

és

hogy

jobban

megnézhessen magának, kicsit félrebiccentette a fejét. – Julie
Silverstone a mamád?
Bólintottam.
– És kint hagyott ebben a hidegben?

Megint bólintottam.
– A kurva! – motyogta, és a kezét ökölbe szorítva felállt.
Az ajtóhoz lépett, de mielőtt bement volna, még megállt egy
pillanatra. Kivette a szájából a cigarettát, és felém
nyújtotta. – Szívtál már füvet? – kérdezte.
Nem is cigaretta volt, amit a szájában tartott. A szagáról
is rájöhettem volna.
– Nem.
Összevonta a szemöldökét. – Julie Silverstone-t mondtál,
ugye? – Harmadszor is bólintottam. A kezembe adta a
jointot. – Akkor szívtál. Tessék. Ez majd melegen tart.
Mindjárt idehozom azt a kurva anyádat.
– A mama nem… – kezdtem, de mire befejeztem a
mondatot, már behúzta maga mögött az ajtót –…kurva.
Ott tartottam az ujjaim között a jointot, és közben
remegtem a hidegtől.
Ez majd melegen tart.
Azt hittem, megfagyok.
Így hát beleszippantottam, és olyan köhögés jött rám,
hogy majdnem megfulladtam.
Hosszan köhögtem, közben elnyomtam a jointot a
földön. Nem értettem, mit szeretnek rajta az emberek. Miért
szívnak valamit, ami ennyire rossz. Ott és akkor
megesküdtem, hogy nem fogok rágyújtani soha.
Amikor kijött a férfi, maga mögött vonszolta a mamát,
aki félig aludt, és csöpögött róla az izzadság.
– Ne rángass már, Ricky! – kiáltott rá a férfira.
– Fogd be, Julie. Idekint felejtetted a nyavalyás kölyködet.

Teljesen szétbaszta az agyadat a drog!
Ökölbe szorítottam a kezemet, és kidüllesztettem a
mellkasomat. Hogy mer így beszélni a mamával? Nem is
ismeri! A mama a barátom volt. Kellan után a második
legjobb. És ennek az embernek nem volt joga hozzá, hogy
így beszéljen vele. Kellan biztos felkapta volna a vizet, ha
meghallja, miket mond a fickó. Még szerencse, hogy
elutazott az apjával valami jéghorgászatra.
Korábban nem tudtam, hogy akkor is lehet horgászni,
amikor mindent jég borít, Kellantől hallottam róla először.
A mama azt mondta, hogy az ilyesmi a különcöknek meg a
lúzereknek való.
– Mondtam már, Ricky, hogy leálltam. Nem szívok
többet. Megígérem. Ide is csak azért jöttem, mert…
beszélnem kellett Beckyvel – makogta a mama.
– A lószart! – válaszolta a férfi, és tovább vonszolta a
mamát a lépcsőn. – Gyere, kölyök.
– Hová megyünk, mama? – kérdeztem, szorosan a mama
nyomában lépkedve, hogy a közelében legyek, ha történik
valami.
– Hazaviszlek benneteket – felelte az idegen. Azzal mint
egy rongybabát, beültette a mamát az autója első ülésére.
Engem betuszkolt hátra, és rám csapta az ajtót. – Hol
laktok? – kérdezte, miután beült a kormány mögé, és
elindította az autót.
Fényes, szép autója volt, szebb, mint bármelyik, amit
addig láttam. Anya és én busszal mentünk mindenhová, így
most, hogy autóban ültem, királynak éreztem magam.

A mama krákogni és köhögni kezdett, de próbálta
megjátszani, hogy csak a torkát köszörüli. – Tényleg
Beckyvel akartam találkozni – bizonygatta. – A fasz
főbérlőm miatt. Azt állítja, hogy két hónapja nem fizettem
lakbért. De ez nem igaz! Mindent kifizettem annak a
seggfejnek, most mégis megjátssza, hogy nem kapott tőlem
semmit! Így hát eljöttem Beckyhez, hátha sikerül egy kis
pénzt szereznem.
– Mióta van Beckynek pénze? – kérdezte az idegen.
– Nincs neki. Legalábbis azt hiszem. De meg kellett
kérdeznem, nem? A főbérlő ugyanis azt mondta, hogy pénz
nélkül nem mehetek vissza a lakásba. Így most nem tudom,
hová mehetnénk. Vissza kellene vinned Beckyhez, hogy
kisüthessek vele valamit – motyogta, és jelezve, hogy ki akar
szállni, kinyitotta az autó ajtaját.
– Mama!
– Julie!
Ricky és én egyszerre kiáltottunk fel. Én hátulról
belecsimpaszkodtam a mama ingébe, Ricky megragadta az
inge ujját, és maga felé rántotta, olyan erővel, hogy az ajtó
is visszacsukódott.
– Elment az eszed? – kiáltotta. Hatalmasra tágult az
orrcimpája. – A kurva életbe! Kifizetem holnap azt a
nyavalyás lakbért. Addig nálam maradhattok. Mind a
ketten.
– Megtennéd, Ricky? Istenem, meg sem érdemeljük. Igaz,
Lo? De visszafizetem. Visszafizetem az utolsó centig!
Bólintottam, és örültem, mert végre fűteni kezdett az

autó.
Meleg. Erre vágytam.
– Kaját is adok a kölyöknek. Kétlem, hogy megetetted. –
Előhúzott a zsebéből egy csomag cigarettát és egy táncosnő
alakú öngyújtót. Ahogy meggyújtotta, a táncosnő csípője
ringani kezdett. Annyira lenyűgözött, amit láttam, hogy
képtelen voltam levenni róla a szemem. Bár már égett a
cigarettája, Ricky tovább kapcsolgatta a gyújtót.
A házához érkezve teljesen el voltam ájulva attól, hogy
mennyi mindene van. Két hatalmas kanapé, egy óriásfotel,
festmények, nagy képernyős tévé, és egy hűtőszekrény annyi
kajával, amivel jól lehetett volna lakatni a fél világot. Evés
után megágyazott nekem az egyik kanapén. Azt hittem
rögtön el fogok aludni, de még félálomban is hallottam a
suttogásukat.
– A szeme teljesen a tiéd – motyogta a mama.
– Ja, észrevettem. – A hangja tele volt lenézéssel. El sem
tudtam képzelni, hogy miért. Hallottam, hogy közelebb jön
hozzám, és amikor kinyitottam a szememet, láttam, hogy
fölém hajol. Aztán összecsapta a kezét, és csak ennyit
mondott: – Úgy tűnik, én vagyok az apád. Na?
Nem válaszoltam.
Mégis, mit kellett volna mondanom?
Gonosz vigyorra húzta a száját, meggyújtotta az ajka
között fityegő cigit, és a képembe fújta a füstöt. – Ne félj,
Logan. Vigyázni fogok rád meg a mamádra. Megígérem.

Hajnali négykor tértem magamhoz a drogos kábulatból,
de nem keltem fel. A plafont bámultam továbbra is.
Én: Ébren vagy?
A telefonomat figyeltem, vártam, hogy megjelenjenek a
kijelzőjén az ellipszisek, de semmi sem történt. Amikor
megcsörrent
a
készülék,
megkönnyebbülten
felsóhajtottam.
– Felébresztettelek – súgtam a kagylóba.
– Csak egy kicsit – felelte Alyssa. – Mi történt?
– Semmi – hazudtam. – Jól vagyok.
Nem éred meg a huszonötödik évedet.
– Az anyád volt, vagy az apád?
Mindig tudta, hogy mi a baj. – A mama.
– Be volt lőve, vagy tiszta volt?
– Az előbbi.
– És elhitted, amit mondott? – Habozva hallgattam, és
elkezdtem kattogtatni az öngyújtómat. – Ó, Lo.
– Ne haragudj, hogy felkeltettelek. Leteszem. Aludj
tovább.
– Nem vagyok fáradt – ásította bele a telefonba. –
Beszélhetünk, amíg el nem álmosodsz, rendben?
– Rendben.
– Nincs veled semmi baj, Logan Francis Silverstone.
– Ha te mondod, elhiszem, Alyssa Marie Walters.
Bár tudtam, hogy az egész egy nagy hazugság, ha az ő
szájából hallottam, majdnem igazságként hatott.

Negyedik fejezet
LOGAN
Korábban sohasem ünnepeltem meg a születésnapomat
úgy igazából. Egészen addig, míg két évvel ezelőtt meg
nem ismertem Alyssát. Kellan mindig elvitt ugyan
vacsorázni, amit nagyon élveztem. Jó érzés volt tudni,
hogy nem vagyok egészen egyedül a világban. Alyssa
azonban minden korábbinál nagyobb hűhót csapott
körülöttem. Két évvel ezelőtt elvitt Chicagóba, ahol egy
ősrégi moziban megnéztünk egy Charlie Chaplinről
készült dokumentum-összeállítást, és asztalt foglalt egy
flancos étterembe, ahová, végül, az alulöltözöttségem
miatt nem mentünk el mégsem. Alyssa olyan
környezetben élt, amelyben normális eseménynek
számított egy-egy flancos vacsora, de amikor észrevette,
hogy kényelmetlenül érzem magam, nem erőltette a
dolgot. Helyette Chicago utcáin andalogtunk, hot dogot
ettünk, és beálltunk az óriásbab alá.
Ez volt életem első legjobb napja.
A mai nap azonban máshogy alakult. A tizennyolcadik
születésnapom volt, már tizenegy is elmúlt, és Alyssa egész
nap nem jelentkezett.
A hálószobámban ültem, Jackie Robinsonról néztem

egy DVD-t, és azt hallgattam, hogyan botorkál a mama
a nappaliban. Az ágyam mellett tekintélyes halomban
hevertek a kifizetetlen számlák, és a gyomromban
kemény gombóccá csomósodott a félelem, hogy megint
nem marad pénzem a lakbérre. Az apám nem fizette
volna ki helyettem csak úgy. Ha meg segítséget kérek tőle,
annak a mama itta volna meg a levét.
Benyúltam az ágyam alá, és előhúztam a borítékot,
amelyben a megtakarításaimat gyűjtögettem. A borítékon
szereplő egyetlen szótól felfordult a gyomrom.
Tandíj.
Tiszta röhej.
Megszámoltam a pénzt. Ötszázötvenkét dollár. Két év
alatt ennyit sikerült félretennem arra, amire először
Alyssa láttatta meg velem az esélyt. Mennyit
gondolkodtam arról, hogy egy nap elegendő lesz a
borítékban ahhoz, hogy iskolába menjek, normális
szakmát tanuljak, és vásároljak egy házat a mamának
meg nekem.
Olyan életet akartam, amelyikben nem kellett volna az
apámra szorulnunk, és egy otthont, ami a miénk, csak a
miénk. Ebben az életben mindketten tiszták lettünk
volna; nem lett volna benne drog, csak boldogság.
A mama örömében sírt volna, és nem azért, mert
megverte az apám. Visszatért volna hozzám a régi
mamám, aki magához ölelt, amikor kicsi voltam, aki
táncolt és énekelt nekem. Aki mosolyogni is tudott.
Hosszú idő telt el azóta, hogy utoljára ilyennek láttam,

de a lényem egy parányi része még hitt abban, hogy
egyszer visszatér hozzám. Vissza kell térnie.
Felsóhajtottam, és kivettem a tandíjra szánt összegből
annyit, amennyiből ki tudtam fizetni a villanyszámlát.
Háromszázhuszonhárom dollárom maradt.
És ezzel egyre messzebbre került az álmom is.
Fogtam egy ceruzát, és rajzolgatni kezdtem a
villanyszámlán. A rajzolás és a dokumentumfilmek
jelentették számomra a menekülést a valóságból. És még
egy fura, göndör hajú lány, aki mindig mosolygott, és
folyton beszélt, és akit sehogy sem tudtam kiverni a
fejemből. Szinte minden gondolatomat Alyssa töltötte ki.
Ami furcsa volt, mert általában szartam az emberekre, és
arra is, amit rólam gondoltak.
Ha odafigyeltem volna másokra, azzal esélyt adtam
volna nekik arra, hogy bepillantsanak a gondolataimba,
amelyek már így is épp elég zavarosak voltak a
becsavarodott anyám és az iránta érzett szeretetem miatt.
– Ne! – hangzott fel a kiáltása a nappaliban. – Nem
akartam, Ricky.
Összeszorult a gyomrom.
Megérkezett az apám.
Feltornásztam magam az ágyamról, és sietve átmentem
a nappaliba. Az apám leginkább egy bivalyra
emlékeztetett. Több ősz volt a hajában, mint fekete,
többször volt komor, mint mosolygós, és sokkal több volt
benne a gyűlölet, mint a szeretet. És mindig öltönyben
járt.
Méghozzá
drágának
tűnő
öltönyökben,

nyakkendőben, krokodilbőr cipőben. A környéken
mindenki behúzta a nyakát, amikor elsétált mellette,
mert veszélyes lett volna a szemébe nézni. Ő volt a
legnagyobb zsarnok az egész utcában, és a szívem
mélyéből gyűlöltem. Mindent undorítónak találtam rajta,
de a leginkább azt utáltam benne, hogy az ő szemét
örököltem.
Bármikor rápillantottam, önmagamra ismertem benne.
A mama remegve kucorgott az egyik sarokban, a kezét
az arcán tartotta, amelyen ott virított egy nagy
tenyérlenyomat. Figyeltem, ahogy ismét elindul a mama
felé, és gyorsan az útjába léptem, így rajtam csattant a
második pofon. – Hagyd békén! – rivalltam rá, és
próbáltam úgy tenni, mintha meg sem éreztem volna az
ütést.
– Neked ehhez semmi közöd, Logan – mondta az apám.
– Menj az utamból! Az anyád egy rakás pénzzel tartozik
nekem.
– M-megadom, e-esküszöm. Csak adj egy kis időt!
A héten felvételi beszélgetésre megyek a sarki boltba –
hazudta. A mama évek óta nem pályázott meg egyetlen
állást sem, mégis mindig interjúra készült, amiből persze
sohasem lett semmi.
– Azt hittem, már visszafizette neked azt a pénzt –
vágtam közbe. – Csak a múlt hétvégén kétszázat adott.
– És két nappal ezelőtt kért tőlem háromszázat.
– Miért adtál neki, ha tudod, hogy úgysem adja vissza?
Apa megragadta a karomat, olyan erősen, hogy

megrándult az arcom. Aztán elrángatott a szoba másik
végébe, és fenyegetően fölém hajolt. – Mégis mit gondolsz,
ki a fasz vagy te, hogy így beszélsz velem?
– Csak azt gondoltam, hogy… – kezdtem, amikor
iszonyú erővel fejbe vágott. – Te csak ne gondolkodj. Jobb,
ha felfogod, hogy ez a beszélgetés köztem és az anyád
között zajlik. Ne avatkozz bele. – Újra megütött, ezúttal
még erősebben. Amikor az ökle a szemembe csapódott,
felvinnyogtam a fájdalomtól. Apám, mintha mi sem
történt volna, elindult vissza, a mama felé. Én, igazi idióta
módjára, ismét az útjába álltam. – Meg akarsz halni,
Logan?
– Majd én megadom, amivel tartozik – hadartam, és
kihúztam magam, amilyen magasra csak tudtam, bár
még így is törpének éreztem magamat mellette. – Adj egy
percet. – Átsiettem a szobámba, benyúltam a matracom
alá, és előhúztam a tandíjamat. Elfutotta a szememet a
könny, miközben kiszámoltam a pénzt.
Már csak huszonhárom dollárom maradt.
– Tessék – mondtam, és a tenyerébe nyomtam a
háromszáz dollárt. Hunyorogva végigmért, aztán nekiállt
megszámolni. Valamit motyogott közben, de nem
hallottam, hogy mit. Nem is érdekelt. Nekem már az is elég
lett volna, ha elmegy.
A pénzt a hátsó zsebébe csúsztatta. – Piszok
szerencsétek van, hogy én itt vagyok nektek. Csak azt ne
higgyétek, hogy továbbra is fizetni fogom a lakbéreteket.
Befejeztem.

Nincs is rád szükségünk, akartam mondani. Húzz el, és
ne is gyere vissza, kiáltottam gondolatban, de a szám
csukva maradt.
– Ugye tudod, hogy szeretlek, Julie? – kérdezte, amint
anya fölé hajolt, és a kézfejével megsimogatta az arcát.
Bár anya arca megrándult, lassan bólintott. – Tudom.
– Nem akarok mást, csak azt, hogy boldogok legyünk.
Te nem?
Anya feje még az előbbinél is lassabban mozdult. – De.
Apám lehajolt, és szájon csókolta a mamát.
A
legszívesebben
felgyújtottam
volna.
Szívesen
végighallgattam volna a sikoltozását, miközben szénné ég,
és semmivé hamvad az a kicsinyes lelke. Ugyanúgy
köptem volna rá, ahogy ő köpött a mama fájdalmára.
De szívesen megráztam volna a mamát is, amiért
viszonozta a csókot. És amikor apám elhúzódott tőle, olyan
csodálattal nézett fel rá, mintha maga Isten állna előtte.
Pedig csak a sátán volt, méregdrága öltönyben.
– Logan – mondta, már az ajtó felé tartva. – Ha rendes
állásra van szükséged, úgy értem, férfihoz méltó
munkára, akkor bármikor tudok neked helyet szorítani a
családi vállalkozásban. Az éhbérrel, amiért dolgozol, nem
jutsz semmire.
– Nem érdekel az ajánlatod.
A válaszom hallatán álságosan elmosolyodott. Ugyanezt
válaszoltam neki mindig, és ő mindig úgy mosolygott,
mintha egy titok birtokában lenne, és ezzel ő maga éri el,
hogy
elutasító
választ
adjak
az
ajánlataira.

Megkönnyebbülten felsóhajtottam, amikor végre behúzta
maga mögött az ajtót.
– Mi a fene van veled? – támadt rám rögtön a mama, és
püfölni kezdte a mellkasomat. Megragadtam a
pálcikavékony csuklóját, és zavartan néztem rá. –
Mindent el akarsz rontani?
– Épp most akadályoztam meg, hogy még jobban
megverjen.
– Nem tudod, mit beszélsz. Nem is akart bántani.
– Te nem vagy észnél! Megütött!
– Eressz el! – nyöszörögte, és megpróbálta lerázni
magáról az ujjaimat. Elengedtem. Abban a pillanatban
meglendítette a kezét, és pofon vágott. Erősen. – Ne merj
még egyszer beavatkozni az életembe! Hallod?
– Hallom – motyogtam.
Az arcomba nyomta a mutatóujját, és szigorúan
végigmért. – Hallod? – kérdezte még egyszer, az előbbinél
is nyomatékosabban.
– Hallom! – ordítottam. – Nem fogok!
Persze a képébe hazudtam, mert tudtam, hogy
bármikor kezet emel rá az apám, én újra megpróbálom
majd megvédeni. Harcolni fogok érte. Én leszek a hangja,
akkor is, ha ez azt fogja jelenteni, hogy a sajátomat
elveszítem. Mert én tudtam, hogy az ő némaságának az
apám a fő oka. Miatta aludt ki a mamában a tűz.
Gyere vissza hozzám, mama.
Mikor veszítettem el? Vajon örökre elment?
Ha lett volna időgépem, akkor visszamentem volna,

hogy
hogy
hogy
hogy

helyrehozzam a hibát, ami ilyenné tette. Ügyelnék,
ne jobbra menjen, hanem balra. Könyörögnék neki,
ne szívja el az első füves cigit. És emlékeztetném rá,
gyönyörű, még akkor is, ha egy bizonyos férfi mást

mond neki. Összeragasztanám a darabokra zúzott szívét.
Visszamentem a szobámba, és megpróbáltam kitörölni
az apámat az emlékezetemből, de ha személyesen
megjelent a házban, ez nem szokott sikerülni. Az összes
gyűlöletem, haragom, fájdalmam az agyamba tolult, és
akkora zajt keltett a fejemben, hogy el kellett valamivel
fojtanom.
Nem éled meg a huszonötödik évedet.
A szívem rémülten vert a mellkasomban, a szemem
lüktetett a fájdalomtól, és csak percekre voltam attól,
hogy
visszaeresszem
magamhoz
a
démonaimat.
A szemembe nevettek, bántottak, megmérgezték az
agyamat.
Az
éjjeliszekrényre
pillantottam,
ahol
éjszakánként az injekciós tűm feküdt; mintha a nevemet
suttogta volna. Úgy hallottam, arra kér, hogy tápláljam
vele a démonokat mindaddig, amíg jóllakottan tovább
nem állnak.
Meg akartam nyerni ezt az éjszakát. Erős akartam
lenni, de nem voltam az.
Add meg magad.
Huszonöt évesen úgyis halott leszel.
Készen arra, hogy beengedjem a szívembe a sötétséget,
kihúztam a fiókomat. Gondolatban már kezdtem
eltávolodni a fénytől, amikor halkan felcsilingelt a

telefonom.
Alyssa: Mit csinálsz?
Alyssa SMS-e abban a pillanatban érkezett, amikor a
legnagyobb szükségem volt rá, még akkor is, ha
egyébként fájt, hogy tizenegyig várt vele. Az egyetlen, aki
a születésnapomon köszöntött, Kellan volt. Ahogy máskor
is, elvitt vacsorázni. Az apámtól egy jókora monoklit
kaptam, az anyámtól kiábrándító szavakat.
Alyssa volt a másik, aki ebből a szempontból számításba
jöhetett. Ő volt a legjobb barátom, mégis hiába vártam a
jelentkezését. Egészen idáig.
Én: Fekszem.
Alyssa: Oké.
Buborékok.
Alyssa: Gyere le.
Felkönyököltem, és újra elolvastam az üzeneteit. Aztán
felhúztam a tornacipőmet, fogtam a napszemüvegemet
meg a piros pulcsimat, és sietve távoztam. Közvetlenül a
ház előtt parkolt Alyssa, és mosolygott. Körülnéztem. Tele
volt az utca emberekkel. Ittak és cigarettáztak.
Istenem. Gyűlöltem, amikor idejött. Főleg éjszaka.
– Miért van rajtad napszemüveg? – kérdezte.
– Csak úgy.
Átnyúlt hozzám, és levette a szemüvegemet.

– Ó, Logan… – suttogta, és könnyedén megérintette a
fájó részt.
Elhúztam az arcomat, és elvigyorodtam. – Azt hiszed,
rosszul nézek ki? Látnod kellene a másik fickót.
Alyssa nem nevetett. – Az apád műve?
– Aha. De nem számít.
– Már hogyne számítana? Soha, senkit nem gyűlöltem
még ennyire. Az anyukád? Jól van?
– Azt nem mondhatom, hogy jól lenne, de megvan. –
Láttam, hogy Alyssa szemét elfutja a könny, így gyorsan
tovább beszéltem. – Minden rendben van. Komolyan. Csak
menjünk már, ahová menni akarunk, hogy felejthessek
egy kicsit.
– Oké.
– És, Alyssa.
– Igen, Logan?
Az ujjammal letöröltem a könnyeit, és hagytam, hogy a
tenyerem elidőzzön az arcán. – Mosolyogj.
Szélesen és nagyon hamisan, rám mosolygott, de nekem
már elég volt ez is.
Elindította az autót, aztán csak mentünk, mentünk,
nagyon hosszú ideig. Nem szóltunk egymáshoz útközben,
és el sem tudtam képzelni, mire készül. És amikor az autó
megállt egy elhagyatott út szélén, még jobban
elbizonytalanodtam.
– De most komolyan, Alyssa. Mit fogunk csinálni?
– Gyere csak! – mondta, azzal kipattant a kocsiból, és
szaladni kezdett az úton. Arra gondoltam, hogy ez a lány

lesz a végzetem – és ez esetben a végzet az életet jelentette
számomra. Azzal ugyanis, hogy az életembe lépett, kaput
nyitott nekem egy olyan világ felé, amelyben
megszabadulhattam a hétköznapok korlátaitól.
Követtem, bár továbbra sem tudtam elképzelni, hová
megyünk.
Egyszer csak megállt egy gigantikus hirdetőtábla
létrája előtt. – Tadaaa! – kiáltotta, és körbetáncolta a
létrát.
– Mi… mi ez?
– A születésnapi ajándékod, te buta!
– Egy… létra?
Égnek emelte a szemét, és drámaian felsóhajtott. –
Mássz utánam! – mondta, és kapaszkodni kezdett felfelé a
létrán. Tettem, amit mondott.
Még sohasem láttam ilyen magas létrát. Az
óriásposzter, ami alatt végül leültünk, Éhes Harry
hamburgerét reklámozta, „2 dollárért ötöt”. Rögtön
láttam, hogy Alyssa fél a magasságtól, mert egyszer sem
nézett lefelé. A hirdetőtábla körül volt egy korlát, ami
megakadályozta, hogy leessünk, de a tény, hogy ilyen
magasan vagyunk, nem igazán tetszett neki.
– Félsz? – kérdeztem. Most valami újat tudtam meg róla.
– Hm… egy kicsit. Eddig magam sem tudtam, de most,
hogy idefent vagyok… Na, mindegy. – Óvatosan elment a
hirdetőtábla
széléig,
ahonnan
előhúzott
egy
piknikkosarat és néhány becsomagolt ajándékot. – Tessék.
Először bontsd ki az ajándékodat.

Kibontottam,
és
majdnem
összeomlottam
a
meglepetéstől. – Nem tudtam eldönteni, melyik lehetett az,
amit a nagypapáddal néztél, így mindegyiket megvettem –
magyarázta. Legalább tizenkét, galaxisról szóló DVD-t
tartottam a kezemben, köztük azt a dokumentumfilmet,
amit a nagyapával néztünk azon az utolsó nyáron.
– Jézusom – motyogtam, és hogy könnyezni ne kezdjek,
megcsipkedtem az orrnyergemet.
– És – intett az ég felé. – Ennél jobb helyet nem találtam
ahhoz, hogy megnézzük a csillagokat. Napokig autóztam,
megfelelő helyszínt keresve. Talán ostobaság, de arra
gondoltam, hogy tetszeni fog itt neked. – Elkomorult. –
Butaság volt, igaz? Kitalálhattam volna ennél jobbat is. Az
előző két alkalommal olyan jól sikerült minden, és azt
hittem, most is úgy lesz…
Megragadtam a kezét.
Elhallgatott.
– Köszönöm – suttogtam, és a szabad kezemmel
megtöröltem a szememet. – Köszönöm.
– Tetszik?
– Egyenesen imádom.
És téged is… Azt hiszem, szerelmes vagyok beléd…
Megráztam a fejemet, hátha úgy ki tudom verni belőle
a gondolatot.
Nem lehettem szerelmes belé. A szerelem, úgy tudtam,
fáj. És ő az egyike volt annak a kevés jónak, ami
elviselhetővé tette az életemet.
Felnéztem az égre. – Az ott – mutattam – a Skorpió

csillagkép. Az, hogy mennyire látszik, havonta változik.
Látod azt az alsó csillagot? Ott kezdődik, egy felfelé ívelő
csillagláncot alkot, míg szét nem nyílik, amitől olyan lesz,
mint egy pitypang. Megvan? – kérdeztem az ég felé
mutatva. Alyssa bólintott. – A mitológia szerint Orion, a
vadász, azzal kérkedett, hogy a világmindenség összes
állatát meg tudja ölni. Egy skorpió azonban legyőzte, és a
küzdelmet Zeusz is végignézte. Zeusz ezt követően az
éjszakai égbolt csillagai közé emelte a skorpiót, és ott
tartotta mindörökre.
– Ez gyönyörű.
– Igen – suttogtam, hol az égboltra, hol Alyssára nézve. –
Az.
– És ez is nagyon szép – tette hozzá Alyssa.
– Mi?
Alyssa ajka felfelé görbült, de továbbra is az égboltot
nézte.
– Ahogy engem nézel, amikor azt hiszed, nem látom.
Kihagyott a szívem.
Észrevette, hogy őt bámulom?
– Te talán nem szoktál rám nézni?
Lassú bólintással válaszolt. – És amikor nem vagyunk
együtt, be szoktam hunyni a szememet, hogy
felidézhesselek. És ilyenkor mindig azt érzem, hogy nem
vagyok egyedül.
Most már biztos, hogy szerelmes vagyok beléd.
Ki akartam nyitni a számat, hogy mindezt ki is
mondjam. Be akartam engedni a szívembe, és elmesélni,

miket szoktam álmodni róla. Aztán eszembe jutott, hogy ki
is ő, és ki vagyok én, és a torkomon akadtak a szavak.
A faramuci csend addig tartott, amíg Alyssa meg nem
mentette a helyzetet.
– Ó! És készítettem magunknak egy kis késői vacsorát
is! – kiáltott fel, és a kezébe vette a piknikkosarat. – Persze
ha
nem
akarsz,
nem
kell
áradoznod
a
szakácstudományomról. És bár eddig te voltál a legjobb
szakács a városban, azt hiszem, most felülmúltalak.
Benyúlt a kosárba, és előhúzott belőle egy
mogyoróvajas-lekváros
szendvicsekkel
megrakott
ételdobozt. Felnevettem. – Na, ne! Tényleg te csináltad?
– Persze hogy én! Teljesen egyedül. Kivéve a
mogyoróvajat, a lekvárt meg a kenyeret. Azokat a
csemegeboltban vásároltam.
Hát ilyen egy legjobb barát.
Beleharaptam az egyik szendvicsbe. – Vegyesgyümölcslekvár?
– Vegyesgyümölcs-lekvár.
– Nem estél túlzásba?
Elmosolyodott. Ettől megint meghaltam egy kicsit.
– Desszertnek pedig epret hoztam, és ezt – húzott elő a
kosárból egy csomag Oreót. – Kitettem magamért, igaz?
Figyelj csak! – A kezébe vett egy kekszet, szétválasztotta,
ráhelyezett az egyikre egy epret, aztán visszatette rá a
másik felét. Végül reptetni kezdte, mint egy repülőgépet.
Kinyitottam a számat, beszállt a gép, és felnyögtem.
Alyssa elégedetten felvonta a szemöldökét. –Te

nyögdécselsz a sütimtől?
– Határozottan nyögdécselek tőle.
Tett egy apró tánclépést, és drámaian felsóhajtott. – Ha
annyi dollárom lenne, ahányszor ezt hallottam…
– Akkor egy dollárod és nulla cented lenne.
Felmutatta a középső ujját. Még szerelmesebb lettem.
Nem tudtam eldönteni, mit szeretnék jobban: a számon
érezni a száját, vagy tovább hallgatni a szavait. Mindkettő
nagyobb örömet jelentett volna, mint azt valaha is hittem.
Maradj a szavaknál! – Mi a legnagyobb álmod, Alyssa? –
kérdeztem, miközben néhány epret dobtam a szájába,
majd az enyémbe is.
– A legnagyobb álmom?
– Aha. Mit szeretnél, vagy mit fogsz csinálni a jövőben?
Tétován az alsó ajkába harapott. – Zongorázni
szeretnék, és mosolyra fakasztani az embereket. Boldoggá
tenni őket. Tudom, hogy sokak szemében ez kevés, a
mamám is így gondolja, és lehet, hogy buta célnak tűnik,
de akkor is ez a leghőbb vágyam. A zenémmel inspirálni
másokat.
– Meg tudod csinálni, Alyssa. Már most is pontosan ezt
teszed. – Jobban hittem az álmában, mintsem szavakba
bírtam volna önteni. Amikor zongorázott, az olyan volt,
mintha cseppfolyóssá vált volna körülöttem a világ, és
ilyenkor, pár perc erejéig, megtaláltam a tökéletes békét.
– És te? – kérdezte, miközben újabb epret helyezett az
ajkam közé. Én persze nem voltam olyan élethelyzetben,
hogy reális álmokat szőhettem volna, de ha Alyssával

voltam, lehetségesnek tűnt a lehetetlen is.
– Szakács szeretnék lenni. Azt akarom, hogy az
emberek, akik morcosan jönnek be az éttermembe,
boldogan távozzanak, mert ízlett, amit felszolgáltam
nekik. Azt akarom, hogy jól érezzék magukat, amikor az
általam készített ételeket eszik, és néhány percre képesek
legyenek megfeledkezni arról a sok szarról, amivel nap
mint nap szembe kell nézniük.
– Jól hangzik. Kellene nyitnunk egy éttermet,
zongorazenével. AlyLónak nevezhetnénk.
– Vagy LoAlynek – gonoszkodtam.
– Az AlyLo sokkal, de sokkal jobban hangzik. Nem
beszélve arról, hogy az én ötletem volt az egész.
– Oké, legyen AlyLo. Én adom a kaját, te a zenét,
mindkettő elképesztő lesz, és boldogan élünk, míg meg
nem halunk.
– Itt a vége?
– Itt a vége.
– Kisujjat rá? – kérdezte, és felém nyújtotta a kisujját.
Gondolkodás nélkül összekulcsoltam az enyémmel.
– Kisujjat rá! – Aztán az egész kezét megfogtam, és el
sem engedtem.
– És még miről szoktál álmodozni? – kérdezte.
Mérlegeltem, hogy elmondjam-e neki, mert sántított a
dolog, de ha volt valaki, akiben megbízhattam, és tudtam,
hogy nem fog elítélni, akkor az Alyssa volt. – Nagyon
szeretnék apa lenni. Tudom, hogy bután hangzik, de attól
még igaz. Olyan szülők mellett nőttem fel, akik nem

tudják, mi a szeretet. Ha én apa lennék, jobban szeretném
a gyerekeimet, mint hogy azt szavakkal el lehet mondani.
Elmennék a baseballmeccseikre, a táncvizsgáikra, és
szeretném őket, függetlenül attól, hogy jogászok akarnak
lenni, vagy szemetesek.
– És én tudom, hogy éppen ilyen apuka lennél.
A legjobb.
Nem tudom, miért, de attól, hogy ezt mondta, könnybe
lábadt a szemem.
Egy darabig csak álltunk, és szótlanul néztük az eget.
Olyan békés volt odafenn. Nem tudtam elképzelni
egyetlen helyet sem, ahol szívesebben lettem volna. És
mindvégig fogtuk egymás kezét. Vajon szerette a kezem
érintését? Neki is kihagyott tőle a szíve? Benne is felötlött,
hogy amit egymás iránt érzünk, az szerelem? Még
szorosabbra vontam az ujjaimat a keze körül. Nem
tudtam, képes leszek-e elengedni egyáltalán.
– Mitől félsz a legjobban? – kérdezte halkan.
Előhúztam az öngyújtómat, és a szabad kezemmel
kattogtatni kezdtem. – A legjobban? Nem is tudom. Talán
attól, hogy történik valami azokkal, akik fontosak nekem.
Kellannel. Veled. A mamával. És te? Félsz valamitől?
– A leginkább attól, hogy elveszítem az apámat. Tudom,
hogy bután hangzik, de ha megszólal odahaza a csengő,
mindig azt remélem, hogy ő lesz az. Ha megcsörren a
telefonom, megáll a szívem, mert azt hiszem, ő hív. Igaz, az
utóbbi időben nem volt egy mintaapa, de tudom, hogy
vissza fog jönni. Mindig visszajön. De ha arra gondolok,

hogy örökre elveszíthetem, úgy érzem, megszakad a
szívem.
Meghallgattuk
egymás
sötét
gondolatait,
és
megmutattuk egymásnak a bennünk lobogó fényt is.
– Mesélj el egy szép emléket a mamádról – kérte Alyssa.
– Hm… – Harapdálni kezdtem az alsó ajkamat. –
Amikor hétéves voltam, már egyedül jártam az iskolába.
Oda is gyalog mentem, meg haza is. Egy nap, amikor
hazaértem, bömbölt a zene a teraszunkon. A mama
szerzett valahonnan egy CD-lejátszót, és retró számokat
hallgatott – Temptationt, Journey-t, Michael Jacksont,
csupa klasszikust. Azt mondta, a szomszédtól kapta a CDket, és valahogy táncolni támadt kedve. Így hát táncra
perdült az utca közepén, és csak akkor állt félre, amikor
jött egy autó. Olyan szép volt aznap, és rávett, hogy
táncoljak vele, és táncoltunk, egészen addig, amíg be nem
sötétedett. Már magasan járt a hold, amikor
abbahagytuk. Kellan is átjött. Átbiciklizett hozzánk, mert
egy csomó minden megmaradt a vacsorájukból, és elhozta
a mamának meg nekem. És amikor megérkezett,
hármasban táncoltunk tovább.
Most, ha visszagondolok, biztosra veszem, hogy be volt
lőve, de akkor ez nem jutott eszembe. Csak arra
emlékszem, hogy pörögtünk-forogtunk, és közben halálra
nevettük magunkat. Nagyon szerettem hallani, amikor
nevetett. Hangos volt, és vad. Talán ez a legkedvesebb
emlékem róla. Ebbe kapaszkodom, amikor eltávolodik
tőlem.

– Ebbe bele is lehet kapaszkodni, Lo.
– Ja. – Feszesen elmosolyodtam. Nem szoktam kimutatni
mások előtt, mennyire hiányzik a mamám, de tudtam,
hogy Alyssa megért, hiszen ő ugyanígy érzett a papája
iránt. – És te? Milyen szép emléket őrzöl az apukádról?
– Láttad a lemezjátszót a szobámban, ugye?
A bakelitlemezest.
– Aha.
– Tőle kaptam egyszer, karácsonyra, és azt követően
minden este meghallgattunk rajta egy dalt, sőt a
legtöbbször bele is kapcsolódtunk az éneklésbe. Nem
számított, hogy modern vagy retró zene, bármi jöhetett.
Néha a nővérem, Erika is bejött hozzánk, és velünk együtt
énekelt. Anya gyakran átkiabált, hogy vegyük kicsit
halkabbra, de mi csak nevettünk rajta, és mosolyogva
tovább énekeltünk.
– Amikor ott voltam, hallottam, hogy éjjel is szól nálad a
zene. Ezért?
– Igen. És bár ugyanazokat a számokat szoktam
lejátszani, amit
apával is hallgattunk, mintha
megváltozott volna a szövegük.
Végigbeszélgettük az egész éjszakát.
Én eperrel etettem Alyssát, ő az álmairól mesélt.
Ő is eperrel etetett engem, míg én a félelmeimet
osztottam meg vele.
Közben néztük az éjszakai égboltot, és szabadnak
éreztük magunkat egy darabig.
– Eszedbe jutott már, hogy milyen agyamentek az

emberek? – kérdeztem. – Csak a mi galaxisunkban van
legalább háromszázmilliárd csillag. Háromszázmilliárd
fénylő pontocska nap mint nap felidézi mindazt, aminek a
létezéséről csak sejtéseink vannak. Háromszázmilliárd
üstökös, amiket mi csak apró lángocskáknak látunk,
pedig olyan nagyok, hogy el sem tudjuk képzelni,
mekkorák. És akkor ott van az a sok különféle galaxis,
amit soha, de soha nem fogunk felfedezni.
Annyi csoda van a világban, de ahelyett, hogy azokkal
foglalkoznánk, és megpróbálnánk felmérni, hogy mi,
emberek, mennyire picikék vagyunk, és milyen kicsi,
miniatűr világban élünk, úgy teszünk, mintha mi lennénk
a világmindenség alfája és ómegája. Úgy viselkedünk,
mintha mi lennénk a legnagyobbak, és megpróbáljuk
elhitetni mindenkivel, hogy az a helyes út, amelyen mi
járunk, és a mi fájdalmunk a legnagyobb. Pedig mindez a
legkisebb csillaghoz mérve is csak egy aprócska pötty, ami
talán nem is látszana a csillagos égbolton. Aminek az
eltűnését észre sem vennénk, főleg, mert egy másik
aprócska pötty lépne a helyére, amelyik megint csak
megpróbálna nagyobbnak és fontosabbnak látszani.
Néha azt kívánom, bár hagynának fel az emberek az
olyan
e
világi
ostobaságokkal,
mint
a
faji
megkülönböztetés, a szexuális irányultság és a
realitytévé. Bár jutna eszükbe, hogy milyen parányiak
vagyunk. Akkor talán szakítanának napi öt percet arra,
hogy felnézzenek a csillagos égre, és belélegezzék a tiszta
éjszakai levegőt.

– Logan?
– Igen?
– Szeretem, ahogy gondolkodsz.
– Alyssa?
– Igen?
Én pedig téged szeretlek.
– Köszönöm ezt az éjszakát. El sem tudod képzelni,
mekkora szükségem volt rá. És rád is. Fogalmad sincs róla.
– Könnyedén megszorítottam a kezét. – Ha veled vagyok,
nincs szükségem drogra. Számomra te vagy a drog.

Ötödik fejezet
LOGAN
Lo! Lo! Lo! – kiáltotta Alyssa, és felém szaladt a szakadó
esőben.
Egy hét telt el a születésnapom óta. A létra tetején
álltam, és a harmadik emeleti ablakokat mostam –
–

kívülről. Mama a jelek szerint kizárólag zuhogó esőben
akart ablakot mosatni velem. Alyssa hangjára úgy
megremegtem, hogy megingott alattam a létra, és az
addigra esővízzel teli vödör nagy csörömpöléssel a földre
zuhant.
– Te jó ég, Alyssa! – kiáltottam oda neki.
Alyssa komor pillantást vetett rám a sárga pöttyös
esernyője alól. – Mit csinálsz? – kérdezte.
– Ablakot mosok.
– De hát esik az eső!
A francba, Sherlock, ha nem mondod, észre sem veszem,
gondoltam. De aztán beláttam, nem Alyssa az oka annak,
hogy nekem ablakot kell pucolnom, így nem szolgált rá a
gonoszkodó megjegyzésemre. Lemásztam a létráról, és
megvártam, hogy mellém érjen. Ő azonnal a fejem fölé
tartotta az esernyőjét.
– Az anyád parancsolt rád? – kérdezte olyan szomorú

pillantással, amilyent még sohasem láttam.
Nem válaszoltam.
– Mit keresel te itt? – kérdeztem haraggal színezett
hangon. Én nem olyan környéken laktam, mint Alyssa.
Ahol én laktam, az a város egyik legszarabb részének
számított, és még nappal is veszélyes volt. Főleg egy Alyssaféle lánynak. Az utca végében volt egy kosárlabdapálya,
ahol több drog cserélt gazdát, mint ahány labdát kosárra
dobtak. Aztán ott voltak azok az alakok, akik egész nap az
utcasarkokon álltak, és mindenféle cuccot árultak, csak
hogy néhány centhez jussanak. Vagy a prostituáltak, akik
csak annyi időre tűntek el az utcáról, amíg lezavartak egy
menetet. Időnként még lövések is dördültek, bár arról,
hogy célba találtak a golyók, még egyszer sem hallottam.
Gyűlöltem ezt a környéket. Nem csak az utcákat, az
embereket is.
És gyűlöltem, hogy néha Alyssa is felbukkant egy ilyen
áldatlan helyen.
Pislantott néhányat, mintha elfelejtette volna, miért is
jött.
– Ja, igen! – kiáltott fel, amikor eszébe jutott, mi több,
szélesen el is mosolyodott. – Felhívott a Segg! Emlékszel?
Meghívtam a ma esti vizsgakoncertemre, de nem
válaszolt. Mostanáig! Nemrég telefonált, és azt mondta, ott
lesz! – sikoltotta boldogan.
Én csak pislogtam erre.
A Segg állandóan megígért valamit Alyssának, aztán az
utolsó pillanatban mindig lemondta.

– Ne csináld! – korholt Alyssa, és vádlón rám szegezte a
mutatóujját.
– Mit ne csináljak?
– Ne nézz úgy rám, mintha csak azt akarnád mondani,
hogy „úgyis feleslegesen reménykedsz, Alyssa”! Most nem
én hívtam fel, Logan! Ő hívott engem! Azért, mert ott akar
lenni! – Alyssa arcáról le sem lehetett volna törölni a
mosolyt. Engem azonban elszomorított a boldogsága. Soha
életemben nem találkoztam senkivel, aki ennyire akarta
volna, hogy akarják.
Van, aki mindenki másnál jobban akar téged, Alyssa
Marie Walters. Én már csak tudom.
– Nem is úgy néztem – hazudtam. Pedig igen.
– Oké. Szedjük össze, hogy mi szól a reménykedés
mellett, és mi szól ellene – javasolta Alyssa. Én leszek a
pró, te meg a kontra.
Még érettségi előtt, júniusban, a történelemtanár azt a
feladatot adta, hogy állítsunk össze pró és kontra listákat
a történelem nagy háborúiról. Kibaszottul szar feladat
volt, plusz a töritanárnak olyan monoton hangja volt,
hogy alig bírtuk elviselni. Ennek ellenére Alyssa és én pró
és kontra listát állítottunk össze mindenről, amiről csak
lehetett, majd a lehető legmonotonabb hangon felsoroltuk
egymásnak az érveket és az ellenérveket.
– Pro egy – kezdte bántóan unott hangon –: biztosan ott
lesz.
– Minden amellett szól, hogy nem – vágtam rá
könyörtelenül.

Sértetten felhúzta az orrát. – Pro kettő: nemcsak hogy
ott lesz, még virágot is hoz. Amikor felhívott, azt is
megkérdezte, hogy mi a kedvenc virágom. Nem kérdez
ilyet az, aki nem akar virágot vinni.
A százszorszép. A Seggnek tudnia kellett volna, mi a
lánya kedvenc virága.
– Ha engem kérdezel, az utolsó pillanatban felhív, és
visszavonja az ígéretét.
– Pro három – folytatta csípőre tett kézzel –, ha már ott
lesz, el fogja mondani, hogy mennyire lenyűgöztem. És
hogy büszke rám. És hogy mennyire hiányoztam neki,
mert mindenkinél jobban szeret. – Már nyitottam a
számat, hogy elmondjam az ellenérvemet, de Alyssa
egyetlen intéssel elhallgattatott, és félretéve a monoton
hangot, így folytatta: – Figyelj, Lo. Nem kell több ellenérv.
Inkább nézz a szemembe, és próbálj meg velem együtt
örülni. Még akkor is, ha ez az öröm nem lesz őszinte. Most
erre van a legnagyobb szükségem, tudod? – És bár
hősiesen tovább mosolygott, és izgatottságában továbbra
is magas hangon beszélt, időnkénti szipogása és a szeme
elárulta, mit érez igazán. Ideges volt, és félt, hogy az apja
megint cserben hagyja.
Mindezek után, mivel nem akartam, hogy ideges
legyen, vagy féljen, én is elmosolyodtam. – Hát ez remek,
Alyssa – mondtam inkább, és gyengéden a karjába
bokszoltam. – Ezek szerint ott lesz!
Hatalmas sóhaj hagyta el az ajkát. – Még szép, hogy ott
lesz!

– Nem is tehet mást – fűztem hozzá színlelt
magabiztossággal. – Ha van valaki, akiért érdemes
elmenni egy vizsgakoncertre, az Alyssa-Kurvajó-Walters!
Kipirult az arca, és heves bólogatásba kezdett. –
Pontosan
az
vagyok!
Alyssa-Kurvajó-Walters!
–
Elhallgatott, és előhúzott a zsebéből egy zárható műanyag
tasakot, amiben egy jegy volt. – Oké. A segítségedre van
szükségem. Attól félek, az anyám kiszimatolja, hogy
kapcsolatba léptem a papával, és ahogy én látom, nem sok
jó sülne ki abból, ha véletlenül összefutnának, mondjuk, a
ház előtt. Így azt mondtam a papának, hogy te fogod
átadni neki a jegyét. – Alyssa reménykedő pillantással
várta a terve jóváhagyását. Nekem persze feltűnt, hogy
már nem Segget mondott, hanem papát. Ettől még jobban
megsajnáltam.
Most már én is azt reméltem, hogy el fog menni.
– Persze. Szívesen odaadom neki – mondtam. – Alyssa
szeme megtelt könnyel, és hogy meg tudja törölni, a
kezembe adta az esernyőjét.
– Nálad jobb barátot el sem tudok képzelni. – Odahajolt
hozzám, és megpuszilt. Egymás után hatszor.
Én pedig megpróbáltam úgy tenni, mintha nem hagyott
volna ki hatszor a szívem.
Biztosan nem vette észre. Vagy mégis? Nem vehette
észre, hogy szikrákat gyújtott a lelkemben már azzal is,
ha a közelembe jött.

Hatodik fejezet
ALYSSA
Hogy ment a főpróba? – kérdezte anya, amikor Logan
házától visszaértem. Hozzá mentem el a próba helyett,
hogy megkérjem, adja át apának a jegyet. És ezt nem
mondhattam meg anyának, egyszerűen azért, mert nem
–

értette volna meg. A dolgozószobájában ült, és a
számítógép billentyűzetét csépelte. Azt csinálta, amihez a
legjobban értett – dolgozott. Az asztalán ott volt egy pohár
bor, a pohár mellett a borosüveg. Fel sem nézett, és még
mielőtt válaszolhattam volna, parancsolgatni kezdett. –
Dobd be a piszkos ruháidat a szennyestartóba, és mosd is
ki őket, ha tudod. És amikor lejárt a program, pakolj át
mindent a szárítóba.
– Rendben – feleltem.
– Ja, és csináltam lasagnét, ha esetleg
negyvenötkor be akarnád dobni a sütőbe.
– Rendben.

négy-

– Még valami, Alyssa. – Abbahagyta a gépelést, és az
orrnyergét nyomkodva végre rám nézett. – Megkérhetlek,
hogy ne hagyd elöl a cipődet? Csak két lépés, és akár a
cipősszekrénybe is beteheted.
Átpillantottam az előszobába. A Converse cipőm

valóban

ott hevert, majdnem a

közepén.

– Úgy

emlékszem, betettem a szekrénybe.
„Meséld be ezt másnak”, mondta az anyám pillantása. –
Akkor tedd be még egyszer, légy szíves.
– Beteszem.
Amikor eljött a vacsoraidő, leültünk az étkezőasztalhoz
anyával. Ő fel se nézett a mobiljából; e-mailekre válaszolt.
Én fel se néztem a mobilomból; a Facebook-üzeneteimhez
írtam kommenteket.
– Ennek a lasagnének valahogy más íze van –
jegyeztem meg, miközben ide-oda tologattam a
tányéromon.
– Tojásfehérjéből készült omlettet használtam benne
tészta helyett.
– De hát nem azért hívják lasagnének, mert tésztából
készül? Úgy értem, a tésztáról kapta az étel a nevét. Ha az
nincs benne, csak tojást, szószt és sajtot eszünk.
– Így viszont sokkal kevesebb benne a szénhidrát, és
már mondtam neked, hogy oda kell figyelned a
szénhidrátbevitelre, mielőtt elkezded az egyetemet. Az,
amit sokan csak gólyahájnak hívnak, komoly veszélyt
jelent minden elsőévesre nézve, azok pedig, akik eleve
túlsúlyosak, jóval többet képesek felszedni, mint a normál
emberek.
– A normál emberek? Azt akarod mondani ezzel, hogy
én abnormális vagyok? – Éreztem, hogy elszorul a mellem.
Anya drámaian égnek emelte a szemét. – Nagyon
érzékeny vagy, Alyssa. Néha azt kívánom, bár olyan stabil

lennél, mint Erika. Akinek az étkezési szokásai tízszer
jobbak, mint a tieid. Én csak tényeket állapítok meg.
Jobban oda kell figyelned arra, hogy mit eszel, ez minden.
– Gyorsan témát váltott. – Még nem mondtad el, milyen
volt a próba – vetette fel újra két falat között.
– Minden rendben volt – feleltem. – Tudod, hogy vagyok
a zongorával… Ment minden, mint a karikacsapás.
– Akkor jó – dünnyögte anya. – Sajnálom, hogy nem
tudok elmenni a vizsgakoncertedre, de rengeteg a
munkám.
Látványos szemforgatással válaszoltam, de anya észre
sem vette. Soha, egyetlen vizsgámra se jött el, mert a zenét
nem tekintette kenyérkereső munkának, hanem csak
hobbinak. Amikor megtudta, hogy zeneterápiát akarok
tanulni az egyetemen, kis híján úgy döntött, hogy nem
fogja támogatni a tanulmányaimat. Végül a nővérem,
Erika vette rá, hogy ne tegyen ilyet. Bár a nővérem
majdnem mindenben olyan volt, mint az anyám, hitt a
tehetségemben. Talán azért, mert a barátja, Kellan is
zenész volt, és Erika nemcsak az embert szerette benne,
hanem a művészt is.
Néha behunytam a szememet, és megpróbáltam
felidézni azokat az időket, amikor anya még nem volt
ilyen nyers, mondhatni, könyörtelen. Az emlékeimben
néha még mosolyogni is láttam. De lehet, hogy csak a
képzeletem
szülte
ezeket
a
pillanatokat,
hogy
belekapaszkodhassak valami szépbe. Talán akkor vált
ilyen rideggé, amikor a papa elhagyott bennünket? Vagy

arra használta az összes melegségét, hogy elrejtse előlünk
a rideg szívét?
– Jobb lesz, ha elindulok a zeneiskolába, és felkészülök
az estére. Kösz a vacsorát, anya – mondtam, miközben ő
újabb pohár bort töltött magának.
– Jó.
Már felvettem egy könnyű kabátot meg a Converse
cipőmet, és a vállamra akasztottam a kézzel készített
táskát, amit Dél-Amerikából hozott a papa, ahová egy
koncert miatt utazott, amikor anya utánam kiáltott. –
Alyssa!
– Igen, anya?
– Indítsd be a mosogatógépet, mielőtt elmész. És rakd át
a szárítóba a ruhát. És hazafelé vegyél nekem egy doboz
jégkrémet, légy szíves. Te ne egyél, ha meg tudod állni.
Tudod, a gólyaháj miatt.

Úgy éreztem, kigyullad a mellkasom.
A 4A szék még akkor is üres volt, amikor óvatosan
kipillantottam a színpad függönye mögül. El fog jönni,
bizonygattam magamnak. Felhívott, és azt mondta, hogy
itt lesz. Egy csokor százszorszéppel.
Imádtam a százszorszépet, az volt a kedvenc virágom,
és most már apa is tudta, és biztosra vettem, hogy hoz
nekem. Mert megígérte.
– Te következel, Alyssa – mondta a tanárom. A szívem
dübörögni kezdett a mellemben. Attól féltem, teljesen

szétesem, mire a zongorához érek. Szinte fuldokoltam a
tudattól, hogy nincs ott a nézőtéren, hogy üres hazugság
volt minden szó, ami elhagyta a száját. Csúf, fájdalmas
hazugság.
Aztán felnéztem.
Szerencsére.
Az A4-esen ült valaki.
Hát mégis eljött!
Leültem a zongoraszékre, és többé nem láttam mást,
csak a billentyűket. Amint végigfuttattam rajtuk az ujjaimat, megtörtént a csoda. A termet betöltötték a lelkem
hangjai. Nem akartam sírni, de miközben játszottam,
néhány könnycsepp legördült az arcomon. Amikor
befejeztem, felálltam, és meghajoltam. A közönséget
elvileg megkérték, hogy ne tapsoljanak az egyes
vizsgadarabok
között,
nehogy
a
gyengébbek
elkeseredjenek, amiért nem aratnak különösebb sikert.
Az A4-esen ülő fiú azonban felpattant, és egy szál
százszorszépet tartva a kezében úgy tapsolt, hogy
majdnem kigyulladt a tenyere, huhogott, és hangosan
kiáltozott.
Rámosolyogtam. Az sem érdekelt, hogy túl nagy neki az
öltöny, amit viselt.
Gyorsan,
anélkül
hogy végiggondoltam volna,
kiszaladtam a nézőtérre, és a nyakába borultam. –
Igazából neked szántam a jegyet – hazudtam, és a vállába
fúrtam a fejemet.
Erre még erősebben szorított magához.

Kinek volt szüksége a Seggre, amikor itt volt nekem
Logan Francis Silverstone?
Nála jobban nem örültem volna senkinek.

Hetedik fejezet
LOGAN
– Túl

nagy rád ez az öltöny – jegyezte meg, és megrángatta
a zakó ujját. Olyan hosszú volt, hogy szinte teljesen
eltakarta a kézfejemet. Az egyetlen szál százszorszépet,
amit vittem neki, a jobb füle mögé tűzte.
– Kellané – magyaráztam. – Amikor már biztosnak
látszott, hogy a Segg nem ér oda a jegyért, a bátyám beült
a kocsijába, és elhozta nekem.
– Szinte úszol benne – tréfálkozott Alyssa. – Mégis
remekül áll. Még sohasem láttalak kiöltözve. Tetszett a
vizsga? Nem ez volt az életem legjobb előadása.
– Tökéletes volt.
– Köszönöm, Lo. Azt hiszem, a ma estére való tekintettel
megérdemelnénk egy kis szórakozást. Csinálhatnánk…
nem is tudom… valami őrültséget! – Csak beszélt, beszélt,
és beszélt… Nagyon tudott beszélni. Séta közben néha
pördült egyet, mosolygott, mondott valamit, aztán megint
mosolygott, és tovább beszélt.
De nem egészen hallottam, mit mond, mert a
gondolataim máshol jártak.
Szerettem volna elmondani Alyssának, hogy milyen
csodálatosan játszott, hogy százszor jobb volt minden

fellépőnél. Hogy már attól életre keltem, ahogy az ujjait
figyeltem a billentyűkön. Hogy egy pillanatra sem tudtam
levenni róla a szememet. Hogy amikor megölelt, nem
akartam elengedni. Hogy milyen gyakran gondolok rá
akkor is, amikor valami egyszerűt csinálok, például fogat
mosok, fésülködöm, vagy tiszta zokni után kutatok.
Mindent el akartam mondani, de leginkább azt, hogy nem
tudok odafigyelni rá, mert minden gondolatomat ő tölti ki.
El akartam mondani neki, mit érzek iránta. El akartam
mondani neki, hogy szerelmes vagyok belé. El akartam
mondani neki, hogy imádom a vad fürtjeit, az örökké
csacsogó száját.
Meg akartam…
– Logan – suttogta, és mozdulatlanná merevedett a
járda közepén. A kezem, magam sem tudom hogyan,
a derekára tévedt, és húzni kezdtem magam felé.
A számon keresztül távozó levegő már az ajkát simogatta,
amint fölé hajoltam, és összekeveredett az ajka közül
kiszűrődő forrósággal. Úgy remegtünk egymás ölelésében,
mint két nyárfalevél. – Mit csinálsz?
Hogy mit csináltam? Hogy került ilyen közel egymáshoz
a szánk? Hogy préselődött így egymáshoz a testünk? Miért
nem tudtam elvonni róla a pillantásomat? Miért
szerettem bele a legjobb barátomba?
– Az igazat mondjam, vagy inkább hazudjak?
– Inkább hazudj – suttogta.
– Csak megigazítom a hajadban a százszorszépet –
mondtam, és hátrasimítottam a haját a füle mögé. – Most

kérdezd meg újra!
– Mit csinálsz? – kérdezte engedelmesen, miközben még
közelebb hajoltam hozzá. Olyan közel, hogy a szavai
szinte súrolták az ajkamat.
– Az igazat mondjam, vagy inkább hazudjak?
– Az igazat!
– Állandóan rád gondolok – kezdtem. – Nemcsak most,
hanem állandóan. Szó szerint. Reggel, délben, délután és
este… mindig te jársz az eszemben. Arra is gondolok, hogy
szeretnélek megcsókolni. De csak lassan. Mert minél
lassabban csókollak, annál tovább fog tartani. És én azt
akarom, hogy sokáig tartson.
– Az igazat mondtad? – kérdezte lágyan, és miközben a
számat nézte, csuklott egyet.
– Az igazat. De ha te nem akarod, hogy megcsókoljalak,
nem foglak megcsókolni. Ha azt akarod, hogy hazudjak,
hazudni fogok.
A pillantása összekapcsolódott az enyémmel, a tenyere
a mellkasomra siklott. A szívem ott dobogott az ujjai alatt.
Éreztem, hogy próbál még közelebb araszolni hozzám.
Láttam, hogy az alsó ajkába harap, és a szája szögletében
megjelenik egy édes kis mosoly. – Te vagy a legjobb
barátom – suttogta, és idegesen megrángatta a pöttyös
szoknyája szegélyét. – Te vagy az első gondolatom, amikor
reggelente felébredek. Te vagy az, aki után vágyakozni
kezdek, amikor nem fekszel ott mellettem, az ágyamon. Te
vagy az egyetlen, akiről valaha is úgy éreztem, hogy
hozzám való. És ha egészen őszinte akarok lenni, vagy

ezerszer szerettem volna, ha megcsókolsz. Vagy talán
többször is.
A testünk szinte összeolvadt, és szinte éreztem, hogy
táncolni kezdenek benne az idegek. Most már
folyamatosan csuklott.
– Ideges vagy? – kérdeztem.
– Ideges.
Kicsit esetlennek éreztem a dolgok alakulását,
ugyanakkor nagyon is helyénvalónak. Olyannak,
amilyennek mindig is elképzeltem.
Vállat vontam.
Ő is vállat vont.
Felnevettem.
Ő is felnevetett.
Szétnyitottam az ajkamat.
Ő is szétnyitotta az ajkát.
Lehajoltam.
Ő felágaskodott.
És örökre megváltozott az életem.
A kezemet szorosabbra vontam a hátán, miközben
megcsókolt. Egyre keményebbé vált a csókja, mintha így
akarta volna eldönteni, hogy a valóságban történik-e
mindez, vagy csak álmodunk.
Lehet, hogy csak álom, futott át az agyamon a rémisztő
gondolat.
A kicsavart elmém gyakran csapott be különféle
fantáziákkal. Lehet, most arról fantáziáltam, hogy
egymást átölelve állunk az utcán. Lehet, hogy a valóság

nem volt több buta álomnál. Mi van, ha Alyssa Marie
Walters nem is létezik, csak én találtam ki magamnak,
hogy átsegítsen a szar napokon?
De ha csak álom volt, hogy tűnhetett annyira igazinak?
Egy rövid pillanatra elhagyta egymást az ajkunk, a
pillantásunk azonban továbbra is a másikét kutatta,
mintha azon tűnődtünk volna, hogy életben tudjuk-e
tartani az álmot, vagy inkább vessünk neki véget azelőtt,
hogy mindent elrontanánk, és eldobnánk magunktól azt
a biztonságos kikötőt, amelyet a barátságunk jelentett
mindkettőnk számára.
Az arca az enyémhez simult, remegő ujjai a hajamba
túrtak. – Kérlek – suttogta. Az ajkam súrolta az ajkát, mire
ő lehunyta a szemét, és hagyta, hogy a szám ismét
birtokba vegye az övét. Közben még közelebb vont
magához, és becsúsztatta a nyelvét a számba. Most én
voltam az, aki erősebben csókolt. Nekidöntöttem a
legközelebbi ház hideg falának, és megemeltem. Biztosra
vettem, hogy jobban akarom őt, mint amennyire ő akar
engem. Elmélyült a csókunk, és én közben hamis
ígéreteket tettem magamnak arról, hogy örökké így fogom
tartani Alyssát.
És már tudtam, hogy nem az agyam játszik velem. Az
ajka, amelyet már olyan sokszor elképzeltem az enyémen,
amelynek a mosolya fényt hozott a komor napjaimba,
tényleg az én számat csókolta.
Végre megcsókoltam a legjobb barátomat, és ő
visszacsókolt.

Úgy csókolt, mint aki komolyan gondolja, én pedig úgy
csókoltam, mintha ő jelentené nekem a világot.
Ő.
Ő az én világom.
Mire abbahagytuk a csókolózást, kifogytunk a
levegőből. Visszaengedtem a járdára.
Ő hátralépett.
Én is léptem. Aztán remegve álltunk, mert nem tudtuk,
mit kellene tennünk.
Vállat vontam.
Ő is vállat vont.
Felnevettem.
Ő is felnevetett.
Szétnyitottam az ajkamat.
Ő is szétnyitotta.
És kezdődött minden elölről.

Nyolcadik fejezet
ALYSSA
Csendben voltunk.
Csupán pár olyan hang volt a szobámban, amelyre
hajlandó voltam odafigyelni. A plafonon forgó ventilátor
zümmögése, a lemezjátszó, amelyen szinte minden
percben ugrott a tű, mégis tökéletesnek tűnt a zenéje. Egy
automata
légfrissítő
időnként
friss
rózsaillatot
permetezett a szobába, és ez az illat egy darabig ott
táncolt az orrunk körül. És akkor még nem említettem a
testünk hangjait, az apróságukban is szaggatott ki- és
belégzéseket.
A szívem, mivelhogy annyira félt, szinte dörömbölt a
mellkasomban. Minden együtt töltött nappal jobban
szerettem Logant. Ezen az estén csak csókolóztunk. Szinte
az örökkévalóságig csókoltuk egymást, mégsem volt elég.
És most féltem.
Az ő szíve ugyanúgy retteg, mint az enyém, gondoltam.
Így kell lennie.
– Lo? – kérdeztem, bár száraz, összeszorult torkomból
csak reszelős hangokra futotta.
– Igen, Csillag? – Azt követően kezdett így szólítani, hogy
a csillagos eget adtam neki ajándékba.

Talán nem is tudta, milyen sokat jelent ez nekem.
Közelebb araszoltam hozzá, és befészkeltem magam a
teste kanyarulatába. Ilyenkor mindig úgy éreztem,
mintha egy biztonsági takarót vontam volna magam köré;
ez volt az a hely, ahol mindig melegségre leltem, amikor
egyébként jeges hideg vett körül. Mindig készségesen
összezárultak körülöttem a karjai, akkor is, amikor ő
maga elveszettnek érezte magát. – Össze fogod törni a
szívemet, igaz? – suttogtam a fülébe.
Bólintott, és a szemében bűntudat csillant. –
Előfordulhat.
– Vajon mikor?
Nem szólt, de kiolvastam a szeméből a választ – a
félelmet, hogy esetleg meg fog bántani. Szeretett. Soha
nem mondta
ki, de nem is kellett. Minden
megnyilvánulása maga volt a szerelem.
Logan nem szokványos módon szeretett. Csendesen,
majdhogynem titokzatosan.
Mintha félt volna kimutatni a szerelmét, mert ha az
élet megtanította valamire, az az volt, hogy a szeretet nem
ajándék, hanem fegyver. És annyira belefásult már a sok
fájdalomba.
Ha tudta volna, hogy az ő szerelme volt az egyetlen, ami
még mozgásban tartotta a szívemet! Mindennél jobban
vágytam rá, hogy szóban is biztosítson a szerelméről.
Megint csak hallgattunk.
– Csillag – suttogta, kicsit közelebb bújva hozzám.
– Igen?

– Azt hiszem, szerelmes vagyok beléd – mondta lágy
hangon, mintha csak olvasott volna a gondolataimban.
Egy pillanatra kihagyott a szívem.
Kiéreztem a hangjából a félelmet és az izgatottságot.
A félelem volt az erősebb, de határozottan ott lüktettek
mögötte a boldogság finom hullámai.
Lassan bólintottam, és a kezéért nyúltam. Hagyta, hogy
megfogjam. Szorosan tartottam, mert tudtam, hogy
fordulóponthoz értünk. A pillanathoz, amely mindent
megváltoztat. Ahonnan már nem fordulhattunk vissza.
Hónapok óta tartott köztünk ez az átmeneti állapot,
amikor, bár tisztában voltunk az érzéseinkkel, nem
igazán értettük őket. Beleszeretni a legjobb barátba…
hát… elég bizarr. Mégis helyénvalónak tűnt. Ez előtt az
éjszaka előtt egyszer sem csúszott ki a száján semmi,
aminek köze lett volna a szerelemhez. Egyáltalán nem
voltam biztos abban, hogy Logan szívében jut hely egy
ilyen érzelemnek. Az ő világa a sötétség birodalma volt,
így az, hogy egyáltalán ki tudta mondani ezt a szót, többet
jelentett számomra bármi másnál.
– És ez elrémiszt – jegyeztem meg.
Éreztem, hogy még jobban megfeszülnek az ujjai a
kezemen. – Igen. Nagyon.
Korábban gyakran eltűnődtem azon, miből lehet
megtudni, ha szerelmes lesz valaki. Vannak-e ráutaló
jelek? Hosszú idő kell hozzá, hogy felfogjuk, vagy elég egy
röpke pillanat? Egy reggel felébred az ember, és kávézás
közben ránéz a vele szemközt ülő személyre, aztán csak

azt érzi, hogy zuhanni kezd?
Most már tudtam a választ. Az ember nem zuhan bele a
szerelembe. Felolvad benne. Mint tavaszi nap sugarai
alatt a jég.
Azt szerettem volna, ha nem beszélünk többet. Nem
akartam mást, csak még jobban odabújni hozzá,
átkarolni, és belezuhanni valami mélységes álomba.
Ketten. Elképzeltem, hogy a vállára hajtom a fejemet, ő
meg a szívemre fekteti a kezét, hogy érezze a dobbanásait,
amelyeket a szerelme táplál. Aztán megcsókolja az
államat, és halkan azt mondja, hogy ilyennek szeret,
amilyen vagyok, mert így vagyok tökéletes. Aztán
magához von, és úgy ölel, mintha egy test, egy lélek
volnánk, és az érintése tele van gondoskodással és óvó
szeretettel. Arra akartam ébredni, hogy ott fekszik
mellettem ez a sérült fiú, és én beleolvadok a teste
melegébe.
Ugyanakkor tudtam, hogy az ember nem mindig azt
kapja, amit szeretne.
– Nem tudom, hogy ez jó ötlet-e – szólalt meg Logan. Bár
megpróbáltam nem mutatni, fájdalmasan érintettek a
szavai. – Te vagy a legjobb barátom, Csillag.
– Te pedig az enyém, Lo – feleltem.
– És ezt nem bírnám elveszíteni. Kevés ember van, aki
iránt hasonlóan érzek. Összesen kettő. Te meg a bátyám.
És bármi van is köztünk, el fogom cseszni. Tudom. És ezt
nem engedhetem meg magamnak. Fájdalmat fogok
okozni neked. És mindent el fogok rontani. – Odafordult

hozzám, és a homlokomhoz nyomta a homlokát.
A pupillája kitágult, és a mellkasán a tenyerem érezte,
mennyire fájnak neki a saját szavai. Kinyitotta a száját, és
miközben még közelebb nyomult hozzám, egyenesen a
fülembe súgta: – Én nem vagyok elég jó hozzád, Csillag.
Hazudós.
Ő volt az egyetlen jó az életemben.
– Meg tudjuk csinálni, Logan.
– De… Bántani foglak. Nem akaratból, de akkor is.
– Kérek egy csókot – mondtam. Nem kellett sokáig
biztatnom. A szája megtalálta a számat, és csókolni
kezdett, lassan, mélyen, aztán valami elképesztő
lassúsággal elhúzódott tőlem. Az egész testem bizseregni
kezdett, amikor a hajamba túrt. – Még egyet. – Ezúttal,
hogy fölém hajolhasson, megemelkedett egy kicsit.
A pillantásunk egymásba kapcsolódott, és abban, ahogy
nézett, benne volt az örökkévalóság ígérete. Még akkor is,
ha tudtuk, hogy csak a pillanat a miénk. A második csók
keményebb és forróbb volt, mint az első. Valóságosabb. –
És még egyet.
Az ajka végigvándorolt a nyakamon, közben lágy,
köröző
mozdulatokat
tett
a
nyelvével,
amitől
önkéntelenül megemelkedett a csípőm.
– Logan, én… – A hangom különösen reszketegnek tűnt
a szoba sötétjében. – Még soha… – Az arcom felforrósodott,
és képtelen voltam befejezni a mondatot. De nem is volt rá
szükség.
– Tudom.

Megremegett a gyomrom, és harapdálni kezdtem az
ajkamat. – Azt akarom, hogy te legyél az első.
– Ideges vagy?
– Ideges.
Vágott egy grimaszt. – Ha nem akarod…
– De. Akarom.
– Gyönyörű vagy. – Gyengéden hátrasimította a
hajamat.
– És még mindig ideges.
– Megbízol bennem? – kérdezte. Bólintottam. – Oké.
Hunyd le a szemed! – Lehunytam. A szívem egyre
hevesebben dobogott. Mi fog most történni? Fájni fog?
Bosszankodni fog miatta Logan? Lehet, hogy elsírom
magam?
Máris formálódni kezdtek a szememben a könnyek.
Úgy tűnt, sírni fogok.
Logan megcsókolta a szám sarkát. – Biztonságban vagy,
Csillag – súgta nyugtatóan. Lassú mozdulattal feljebb
húzta túlméretezett pizsamafelsőmet. Megmerevedtem. –
Biztonságban vagy – súgta a fülembe, és gyengéden szívni
kezdte a fülcimpámat. – Bízol bennem? – kérdezte megint.
A testem ellazult, és sírni kezdtem. Nem azért, mert még
mindig ideges voltam, hanem azért, mert még sohasem
éreztem ennyire biztonságban magam.
– Igen. Bízom benned.
Ha kicsordult a szememből egy könnycsepp, Logan
felcsókolta.
Egy picit mindig feljebb húzta a pizsamafelsőmet, végül

félrehajította. A szája egészen fentről indult, és nagyon
lassan haladt lefelé. A nyelve végigtáncolt a nyakamon, a
mellemen, a melltartóm ívén, és közben apró csókokkal
hintette tele a meztelen bőrömet. – Alyssa – súgta, amikor
a bugyim pereméhez ért. Elnehezült a légzésem, a csípőm
az érintésére vágyva megemelkedett. A kezem a
mellkasomra csúszott, és azt figyelte, miként irányítja
Logan a szívdobbanásaimat.
Amikor megszólalt, a hangja aggodalmasan csengett. –
Szólj, rendben? Ha azt akarod, hogy leálljak…
– Ne… Kérlek…
Lesodorta a bugyimat a lábamon. Minél lejjebb csúszott
az apró ruhadarab, annál szaporábban vert a szívem. –
Alyssa – mondta ismét. Felnézett rám, és egy pillanatra
megint egymásba fonódott a tekintetünk. Aztán
szétnyitotta a lábamat, és a combom közé fúrta a fejét.
Felnyögtem a gyönyörűségtől, amikor rám talált a nyelve.
A kezem ökölbe szorult a lepedőn, és éreztem, hogy a
nyelve elmerül bennem, majd visszahúzódik, hogy aztán
újabb rohamot indítson befelé. Szinte beleszédültem.
A szívem, hogy hogyan csinálta, nem tudom, de
ugyanabban a pillanatban dübörgött fel, amikor leállt.
Olyan volt, mintha minden második másodpercben
meghalnék, csak azért, hogy a szája, a nyelve és a lelke
újraélesszen. Nem hittem volna, hogy ami ennyire
egyszerű, ennyire érzéki lehet…
Logan…
– Kérlek – nyöszörögtem, és vonaglani kezdtem, amikor

belém csúsztatta két egymáshoz szorított ujját. Szinte
tapintani lehetett a lassúságot, ahogy felfelé tolta, majd
visszahúzta őket. Aztán a lassú tempó fokozódni kezdett,
és minél gyorsabb lett, annál mélyebbre hatoltak az ujjak
is.
Lo…
Úgy éreztem, pillanatokon belül szétrobbanok.
Miközben megkapaszkodtam a lepedőmben, majdnem
könyörögni kezdtem neki, hogy lökjön már át a szakadék
peremén. – Akarlak, Logan. Kérlek… – Zihálva szedtem a
levegőt, és a testem lassan hozzászokott a gyönyörhöz,
amelyben részesült.
– Még nem – felelte. Elhúzódott tőlem, és ezzel a
testemet is megfosztotta az ujjaitól.
A pillantásunk összekapcsolódott, és attól, ahogy rám
nézett, olyan érzésem támadt, mintha sohasem lettem
volna egyedül. – Alyssa – súgta. – Szeretlek. – Remegett a
hangja, a szeme nedvesen csillogott, mégis az enyémből
csorogtak a könnyek.
Te vagy a legjobb barátom, Lo, gondoltam.
Sohasem hittem, hogy ennyire közel

kerülhet

egymáshoz két ember. A részemmé vált, minden
lehetséges módon, úgy fonódott egybe a testünk, mint két,
egymásba olvadó láng a sötét éjszakában.
Amikor úgy tűnt, hogy elsírja magát, az én szememből
kezdtek el peregni a könnyek.
Amikor félő volt, hogy megreped a szíve, az enyém volt
az, amelyik darabokra hullott.

Te vagy a legjobb barátom.
Lehajolt, és újra megcsókolt. Olyan ígéretek voltak
ebben a csókban, amelyeket sohasem mondtunk ki
hangosan, és olyan dolgokért kért bocsánatot, amiket el
sem követett. Az egész lényét beleadta a csókjába, és
amikor visszacsókoltam, ugyanezt tettem én is.
Felállt, levette a nadrágját meg a bokszeralsóját, és bár
biztonságban éreztem magam, a pillangók megint
felröppentek a gyomromban. – Még meggondolhatod
magad, Csillag – mondta. – Bármelyik pillanatban
megteheted.
Kitártam felé a karomat, mire ő megfogta a kezemet,
egy óvatos mozdulattal fölém került, és szétnyitotta a
térdemet. Amikor megéreztem az ajkát a combom
belsején, felnyögtem. A lábam bizseregni kezdett a
vágytól, a félelemtől, a szenvedélytől és a szerelemtől.
– Szeretlek – suttogtam, amitől megmerevedett egy
pillanatra. Az ajka szétnyílt, de nem jött ki rajta szó.
Mintha meglepődött volna attól, hogy valaki szeretni
tudja. – Szeretlek – ismételtem, és láttam, hogy ellágyul a
tekintete. – Szeretlek.
– Szeretlek – suttogta ő is, és az ajkamra szorította az
ajkát. Most az ő szeméből is kicsöppentek a könnyek, és
összekeveredtek az enyéimmel. Tudtam, milyen nehezére
esik egy ilyen vallomás. Tudtam, mennyire fél felfedni a
lelkét. És azt is tudtam, hogy mennyire szeretem.
– Szólj, ha fáj, és abbahagyom – mondta. De erre nem
volt szükség. Ugyan éreztem némi fájdalmat, de valami

mást is. Mintha puha védőréteg vett volna körül. Ő volt
számomra a biztos rév. A gyönyörű, megsebzett Logan.
Hozzám szorította a csípőjét, és még mélyebbre hatolt.
– Szeretlek – suttogta.
Lökött egy lendületeset.
– Szeretlek – mondta újra.
Újabb lökés következett.
– Szeretlek – mormogta.
Újfent nekem feszült.
– Logan, én… mindjárt…
Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer.
Elhúzódott.
Visszanyomult.
Mennyország.
Pokol.
Ő.
Én.
Mi.
Zuhanni kezdtünk. Egymásra borulva remegtünk,
mintha szét akarnánk esni, mégis csodálatos egységet
alkotva. Azzal, hogy elveszítettük magunkat, egymásra
találtunk.
Szerettem.
A szívem mélyéből szerettem, és ő viszontszeretett.
Betartotta az ígéretét. Mindvégig biztonságban éreztem
magam. Ő volt az, akihez minden alkalommal fordulni
tudtam, ha bánatom volt, vagy ha féltem valamitől.
Ő volt számomra az otthon.

Logan.
– Alyssa, ez… csodálatos volt – lihegte kifulladva, ahogy
elnyúlt mellettem.
Elvigyorodtam, és elfordultam tőle. Nem akartam, hogy
lássa, még mindig a könnyeimet törölgetem, és mindent
megtettem azért, hogy könnyed nevetéssel álcázzam a
boldogságomat, amelynek a mélyén még mindig felütötte
fejét az aggodalom. Mi lesz most? – Ha annyi dollárom
lenne, ahányszor ezt már mondták nekem.
Elkeskenyedett a szeme. Tudta, hogy a viccel csak az
idegességemet leplezem, ezért szorosan magához ölelt. –
Jól vagy, Csillag?
– Jól vagyok – bólintottam, és ezúttal a szemébe néztem.
Fölém hajolt, és az ajkával itatta fel az arcomról a
könnyeket. – Sőt remekül.
– Azt akarom, hogy most már mindig így legyen.
Annyira akarom.
– Én is. Én is.
– Mindig így lesz, Csillag? – kérdezte suttogva.
– Mindig, Lo.
Vett egy nagy levegőt, és elmosolyodott. Nemcsak a
szájával, hanem a szemével is. – Annyira boldog vagyok
ebben a pillanatban. – Ezek voltak az utolsó szavai ezen
az éjszakán, és én arra gondoltam, hogy pontosan
ugyanígy érzek.
A mennyezeti ventilátor lapátjai egykedvűen forogtak
tovább. A komódon álló lemezjátszó el-elakadt, mégis
tökéletesnek tűnt a zenéje, mint ahogy a légfrissítő

rózsaillata is, amely fáradhatatlan puffokban érkezett az
orrunk elé.
Körülölelt bennünket a csend.

Kilencedik fejezet
ALYSSA
Logan és én már két hónapja voltunk hivatalosan is
szerelmesek. Nem hittem, hogy a barátságunk tovább
erősödhet ezzel, pedig pontosan ez történt. Logan volt az,
aki megnevettetett, ha szomorú voltam, és ez a fél világot
jelentette nekem.
Ha az ember talál valakit, aki képes megnevettetni
akkor is, amikor sírnia kellene, nos, abba bele kell
kapaszkodni, mert ő az, aki örökre meg fogja változtatni
az életét.
Közben elkezdtem megtervezni a részleteket. Már csak
három hetem volt, aztán irány a campus, így hát
kidolgoztam egy tervet Logan látogatásaira. Egyelőre
azonban annyi időt töltöttünk együtt, amennyit csak
lehetett, és minden nappal jobban szerettük egymást. És
ezt nemcsak én éreztem így, hanem ő is, ettől volt annyira
jó az egész.
Hetek óta a felhők felett jártam, bár amikor
hazaértem, ott volt anya, aki rögtön lerántott a földre.
– Alyssa! – kiáltotta, amint beléptem a házba. Lerúgtam
a cipőmet az előszoba közepén, de a hangjára megálltam,
engedelmesen felvettem, és betettem a cipősszekrénybe.

– Már eltettem, anya – válaszoltam abba az irányba,
ahol a sejtéseim szerint lennie kellett.
– Nem ezt akartam mondani – válaszolta a
dolgozószobájából.
A
hangja
felé
haladva
bekukkantottam a szobába. A szemét le sem vette a
monitorról, a kezében borospoharat tartott. – Csináltam
egy húsmentes fasírtot fehérjeporból és tofuból. Be
kellene tenni a sütőbe.
Ez nem fasírt, anya. – Rendben.
– És levelet kaptál az apádtól.
Az izgatottságtól elkerekedett a szemem. – Mit?
– Írt neked egy levelet. A konyhapulton van.
Levelet kaptam apától.
Levelet kaptam apától!
Az izgalmam egyre fokozódott,

ahogy

rohanvást

elindultam a konyha felé. Ott felkaptam a lezáratlan
borítékot, és kihúztam belőle a lapot.
Drága Aly…
Milyen biztató kezdet!
A szemem izgatottan táncolt végig a sorokon, balról
jobbra, minden egyes szót, megjegyzést külön értelmezve,
bár igazából nem keresett mást, csak egyetlen utalást
arra, hogy mennyire hiányzom neki, mennyire szeret,
mennyit gondol rám. Olyan sok szó volt, és olyan sok oldal,
teleírva hosszabb, rövidebb szavakkal.
Apának gyönyörű, ugyanakkor nehezen olvasható
kézírása volt.
A mellkasom egyre jobban égett minden egyes szó után.

A szavakból persze mondatok lettek, a mondatokból
kifogások és bocsánatkérések, amelyek ugyancsak
hamisan hangzottak, mert milyen apa az, aki ilyesmit
leír?
Többnyire távol leszek.
Az utolsó bekezdéshez érve élesen beszívtam a levegőt.
Végre sikert érek el a zenémmel. Az új bandában én
vagyok a vezető.
Újabb felszisszenés.
Próbálok a karrieremre koncentrálni…
A hüvelykujjam a számba csusszant. Amikor eljutottam
az utolsó oldal végéhez, letettem a levelet. Leültem, és az
öt teleírt papírt bámultam.
Többnyire távol leszek, édes Aly. Remélem, megérted. Te
azért csak folytasd a zenélést.
Az apám egy ötlapos levélben szakított velem, és amikor
a húsmentes fasírt az asztalra került aznap este, az
anyám pikírtül megjegyezte: – Én megmondtam.
Nem tudtam enni. Az éjszaka nagy részét a
fürdőszobában töltöttem, és mindent kihánytam, ami
bennem volt. Képtelen voltam elhinni, hogy ennyire
lelketlen lehet valaki. Ráadásul, amit írt, úgy írta, mintha
minden egyes szóval egyetértene, és ettől még inkább
felfordult a gyomrom.
Az éjszaka fennmaradó részét a fürdőszoba padlóján
töltöttem azon tűnődve, hogy mit csináltam rosszul, és
hogy miért nem szeret már az apám.

– Mit? Egy ötlapos levélben szakított veled? – kérdezte
döbbenten Logan. Öt napig nem voltam hajlandó
találkozni vele, annyira összezavarodtam a levél miatt.
Alig maradt meg bennem valami étel, bármit ettem, szinte
azonnal kikívánkozott. A legjobban azonban mégiscsak az
bántott, hogy anyát elégedettséggel töltötte el a tény, hogy
apa cserben hagyott. Mintha örült volna a fájdalmamnak.
Az óriásplakát alatt ültünk Logannel; már kívülről
fújtam az ötoldalas levelet. – Gyakorlatilag nem is öt,
hanem tíz oldalon szakított velem, mivel mindegyik lap
mindkét oldalát teleírta.
– Add ide a borítékot – utasított Logan. Az orrlyuka
kitágult, az arca vörös volt a haragtól. Nem hittem volna,
hogy ennyire felhúzza magát. Attól féltem, menten
felrobban.
– Miért?
– Látni akarom a címet, amit a feladóhoz írt. Gondolom,
ott lakik. Odamegyünk, és szembesítjük ezzel a…
– Nem volt feladó a borítékon. Egyszerűen bedobta a
postaládába.
Logan végigfuttatta a kezét az arcán, és felsóhajtott.
Fogta a lapokat, és még egyszer végigfutott az oldalakon. –
Mi a neve a bandának, amelyikben játszik? Megmondta?
– Nem.
– Ezt a szarságot!
– Ne foglalkozz vele – mondtam tompán, de nem

mertem a szemébe nézni. A lényem egy része még mindig
biztos volt benne, hogy apa, előbb vagy utóbb, úgyis
visszajön. Pedig tudtam, hogy a remény veszélyes dolog,
főleg, ha megbízhatatlan emberekre pazarolja valaki. –
Már túl vagyok rajta. – Ami persze nem volt igaz.
– Hát én meg nem! – kiáltotta Logan, aztán felállt, és felalá kezdett járkálni a keskeny pallón. – Ez nem igazságos.
Mit vétettünk mi ezek ellen az emberek ellen? A szüleid.
Az én szüleim. Mit csináltunk rosszul?
Nem tudtam mit válaszolni a kérdésére. Sokan talán
nem értették, mi köt össze bennünket Logannel. Annyi
mindenben különböztünk, kivéve egy dolgot, és ez
egyforma tűzzel emésztett bennünket: mindketten arra
vágytunk, hogy szeressenek bennünket a szüleink.
– Te jó vagy, Alyssa. Mindent megtettél azért, hogy jó
lánya legyél az apádnak. A végsőkig elmentél ezzel a
faszfejjel, és akkor még ahhoz sincs benne mersz, hogy
személyesen szakítson veled? Hát mi a faszt gondolt? Ki
szakít a gyerekével egy hagyományos levélben? –
ordította. – Egyáltalán, milyen szülő az, aki szakít a saját
gyerekével?
– Most már érted, ugye, miért javasoltam, hogy
személyesen szakíts Shayjel? – próbáltam viccesre
fordítani a dolgot. – Hagyd abba, Logan. Minden rendben.
– Tudod, mit, Csillag? Le van szarva! Te nagyszerűen
boldogulsz majd az apád nélkül is. Sikeresebb leszel, mint
ahogy azt az őrült agyával el tudja képzelni. Nincs rá
szükséged.

– Miért vagy ennyire dühös?
– Azért, mert hogy tehetett ilyet? Hogy fordíthatott
hátat neked? Te vagy a leggyönyörűbb, legjobb,
leggyengédebb ember, akit valaha ismertem. Erre ő fogja
magát és elhagy. Miért? A zene miatt? Vagy a pénz, esetleg
a hírnév miatt? Bármelyikért tette, baromság, mert egyik
sem éri meg. – Visszaült mellém, de az ingerültségtől még
mindig zihálva vette a levegőt. – Próbálom megérteni, de
nem megy – tette hozzá, és miközben a messzeséget
fürkésztük, lelógatta a lábát a tábla pereméről.
– Megérteni? Mit?
– Hogy hogyan hagyhat el téged bárki is.

Aznap éjjel végre megértettem. A papa nem jön vissza
soha többé. Nem akart az életem része lenni. Elhagyott.
A zenéjét választotta inkább, ami elég ironikus volt, mert
számomra ő maga volt a zene. Egész délután rosszul
voltam, és nem vágytam másra, csak arra, hogy szűnjön
meg végre az egész belsőmet kitöltő üresség.
Én: Ide tudsz jönni?
Este tizenegy volt, amikor Logan megérkezett. Feszesen
rámosolyogtam, amikor megállt velem szemben, aztán
hálásan belesimultam a karjába.
– Jól vagy? – kérdezte.
– Jól.

Résnyire szűkült a szeme. – Hazudsz?
– Hazudok.
– És mi az igazság?
Vállat vontam, de a szememet elfutotta a könny. – Mi
lenne, ha csak átölelnél?
Azonnal kiült az arcára az aggodalom. El is húzódott
tőlem, hogy még jobban szemügyre vehessen. – Csillag…
Mi folyik itt?
– Elhagyott. – Alig bírtam nyelni is. – Már nem kellek
neki.
Logan átvezetett a szobámba, aztán behúzta
mögöttünk az ajtót. Miközben bemásztam az ágyba,
odalépett a bakelitlemez-gyűjteményemhez, és egyenként
szemügyre vette mindegyiket. Amikor rátalált arra, amit
keresett, feltette. Ettől kezdtek csak hullani a könnyeim.
Amikor Sam Smith „Life Support” című száma
megszólalt, leoltotta a villanyt, mellém feküdt, és szorosan
körém fonta a karját. Csak akkor kezdtem el remegni,
amikor befészkeltem magam a teste hajlatába. Logan
halkan énekelni kezdte a szöveget.
Elsírtam magam. Miközben ő énekelt, én remegtem.
Még közelebb vont magához, még szorosabban ölelt. És
amikor vége lett a számnak, ismét elkezdődött, mintha
végtelenített módba állította volna valaki a lemezjátszót.
És Logan csak énekelt. A hangja a lelkem mélyéig hatolt,
ahol elcsitította a vad lángokat, és velük együtt az égető
fájdalmat is.
Andalítóan hatott rám a hangja, és a karja

biztonságában hamarosan elaludtam.
Amikor az éjszaka közepén sírva ébredtem egy
rémálomból, Logan mélyen aludt. A karja az oldala
mellett volt. A száján keresztül lélegzett, mint mindig, és
ahogy néztem, megint csak eleredtek a könnyeim.
– Lo – suttogtam. Azonnal megmozdult.
– Igen?
– Rosszat álmodtam. Átölelnél?
Nem habozott. Odahúzott magához, és hagyta, hogy a
mellére fektessem a fejemet, és hallgassam szíve
megnyugtató dobbanásait.
– Te így vagy jó, ahogy vagy, Alyssa Marie Walters –
sóhajtotta a hajamba.
Még sírtam, de már nem annyira. – Ha te mondod,
Logan Francis Silverstone, még el is hiszem.

Tizedik fejezet
ALYSSA
A baj nem jár egyedül.
Anya mindig ezt szokta mondani, amikor egy bírósági ügy
közepén ömleni kezdtek a rossz hírek. Ha történt valami
kellemetlen dolog, az biztos, hogy hamarosan egy másik is
követte. Én, a család optimistája, nemigen adtam hitelt a
szólásnak; nálam a pohár sohasem félig üres volt, hanem
mindig félig teli. Az utóbbi időben azonban felfedeztem
benne némi igazságot. Alig egy héttel azután, hogy a papa
szakított velem, és még fel sem dolgoztam a szomorú
eseményt, megint összedőlt körülöttem a világ. Azóta
egyfolytában anya sirámai járnak a fejemben.
A baj sohasem jár egyedül, Alyssa. Ez az igazság.
– Nos – sóhajtotta Erika a kínálat láttán. – Hányat
vegyünk?
Már vagy két hete mindennap hánytam. Amiről először
azt gondoltam, hogy a fájdalomtól és az idegességtől van,
mostanra még ijesztőbb dologgá nőtte ki magát, és ez
igazából csak akkor tudatosult bennem, amikor Erikával
nézegetni kezdtük a boltban a terhességi teszteket. Nem
tudtam, ki máshoz fordulhatnék, így, amikor meghallotta
a hangomban a remegést, alig negyvenöt perc elteltével

megállt az autójával a ház előtt. Bár Erika jóval
reálisabban szemlélte nálam a világot, és sok
vonatkozásban hasonlított anyára, nem volt szívtelen.
Tudtam, hogy szeret, ha másért nem, a kreativitásomért,
a vidám személyiségemért, és azt is tudtam, hogy segíteni
fog.
– Talán kettőt? – suttogtam remegő hangon.
Vigasztalóan a vállamra tette a kezét. – Legyen inkább
öt – mondta. – Annyival biztosan nem fogunk mellé. –
Odamentünk a kasszához, ahol úgy néztek ránk meg a
rengeteg tesztre, mintha elment volna az eszünk. Erika
gyorsan odalökött melléjük még egy palack vizet.
A pénztáros szeméből egyértelműen
kiolvasható
megbotránkozás láttán már éppen azon voltam, hogy
fogom magam, és megszégyenülten kikullogok, amikor
meghallottam Erika hangját: – Még senki se mondta
magának, hogy nem illik ennyire bámulni?
A pénztáros, kerülve a további pillantásokat, beütötte a
gépbe, amit vettünk.
Kifelé tartottunk a boltból, amikor a telefonom jelezte,
hogy üzenetem érkezett.
Logan: Hol vagy? Találkoznunk kellene.
Képtelen voltam válaszolni. Négyszer
telefonom, amíg hazaértünk. Kikapcsoltam.

csilingelt

a

Azonnal a fürdőszobába mentünk, és magunkra zártuk
az ajtót. Anya még nem volt otthon, így mind az öt
terhességi tesztet kibontottuk, és a mosdókagyló szélére

helyeztük őket – ott várta mind az öt, hogy lepisiljem őket.
Megittam egy egész palack vizet, és miközben vártam,
hogy hasson, Erika elmagyarázta, mit kell tennem.
– Rá kell pisilned a lapra, aztán visszatartani egy kicsit,
aztán ugyanezt tenni a
következővel, meg a
következővel…
– Értem! – szóltam rá emelt hangon. Nem rá
haragudtam, hanem magamra, amiért ilyen helyzetbe
kerültem. Az egyetemre kellett volna készülnöm, nem
arra, hogy öt terhességi tesztet lepisiljek.
Az első után tíz percig vártunk. A csomagoláson az állt,
hogy két perc a várakozási idő, de én úgy éreztem, hogy
tíz perc után pontosabb eredményt kapunk.
– Mit jelent a rózsaszín csík? – kérdeztem, amikor végre
megnéztem az első csíkot.
– Terhes – suttogta Erika.
– És a pluszjel? – kérdeztem a második láttán.
– Terhes.
Összeszorult a gyomrom. – És a két rózsaszín csík?
Erika már nem is válaszolt, csak komoran bámult maga
elé.
Azt hittem, menten elhányom magam. – Még egy
pluszjel?
– Alyssa… – Most már Erika hangja is remegett.
– És ez, ami ki is írja, hogy terhes? Ez mit jelent
pontosan? – Peregni kezdtek az arcomon a könnyek, és
fogalmam sem volt, hogy tudnám megállítani őket.
Zihálva szedtem a levegőt, és kalimpált a szívem. Azt se

tudtam, kire vagy mire gondoljak először. Loganre? Az
egyetemre? Anyára? A könnyeimre?
– Aly, ne aggódj. Majd kitalálunk valamit. Ne ess
kétségbe! – Erika térdemen nyugvó keze tartott csak
vissza attól, hogy elnyúljak a padlócsempén, vagy
bekucorodjak az egyik sarokba, és átringassam magam az
öntudatlanságba.
– Jövő hét végén kezdeném az egyetemet.
– El is fogod kezdeni. Csak ki kell találnunk, hogy…
– Alyssa! – üvöltötte anya, amint belépett. – Hányszor
kell mondanom, hogy ne hagyd elöl a cipődet! Azonnal
tedd be a szekrénybe!
A kezem megállíthatatlanul remegett. Erikának kellett
felsegítenie a földről. Ő volt az is, aki a terhességi teszteket
belekotorta a bevásárlózacskóba, majd az egészet a
táskájába rejtette. – Gyere! – mondta már kézmosás
közben, kényszerítenie kellett, hogy én is mossam meg a
kezemet. Aztán az ajtó felé biccentett. – Menjünk.
– Nem! – suttogtam rémülten. – Nem bírnék a szemébe
nézni. Inkább itt maradok.
– Nem bújhatsz el előle örökre – mondta Erika,
miközben megtörölte a szememet. – Ne aggódj! Egyelőre
semmit sem fogunk mondani neki. Nyugi! Lélegezz!
Ő lépett ki először a fürdőszobából, én megpróbáltam
elbújni mögötte.
– Erika? Hogy kerülsz ide? – kérdezte anya még a
szokásosnál is emeltebb hangon.
– Csak beugrottam. Gondoltam, talán veletek

vacsorázhatok.
– Udvariatlanság csak úgy beállítani vacsorára –
korholta anya. – Mi van, ha keveset főztem, és neked már
nem jut? Vagy ma például arra készültem, hogy
rendelünk valamit. Alyssának be kell dobozolnia a
holmiját, amit igazság szerint már a múlt héten meg
kellett volna tennie. És…
– Terhes vagyok.
Anya szeme azonnal rám talált, Erikának meg leesett
az álla. – Mit mondtál?
Amint megismételtem, ordítani kezdett. Mekkora
csalódás vagyok én neki, üvöltötte nem kevés undorral.
Tudta, hogy el fogom cseszni az életemet, folytatta
artikulálatlan hangon, ráadásul egy olyan semmirekellő
csavargóval, mint Logan.
– Abortuszra mész – közölte megfellebbezhetetlenül. –
Ez az egyetlen megoldás. Még a héten elmegyünk egy
klinikára, és rendbe tesszük ezt a szerencsétlen ügyet.
Aztán elutazol szépen az egyetemre.
Az agyam még hozzá sem szokott a gondolathoz, hogy
terhes vagyok, az anyám meg már az állapot
megszüntetésén törte a fejét.
– Jaj, anya, ne legyél ennyire irracionális – szólt közbe
Erika, mintegy helyettem, mert a szavak nem bírtak utat
törni maguknak a torkomban.
– Irracionális? – Anya keresztbe fonta a karját, felvonta
a szemöldökét, és a tekintete üveges volt. – Nem. Az
irracionális, ha valaki öt nappal azelőtt, hogy elkezdené

az egyetemet, teherbe esik. Az irracionális, ha valaki egy
életcél nélküli lúzerre pazarolja az idejét. Az irracionális,
hogy Alyssa gyereket akar szülni, holott még maga is
gyerek.
– Logan nem lúzer – nyögtem ki nagy nehezen. Nagyon
messze volt attól, hogy lúzer legyen.
Anya látványos szemforgatás közepette elindult a
dolgozószobája felé. – Holnap tárgyalásom van, de utána
rögtön elmegyünk a klinikára. Máskülönben elkezdhetsz
gondolkozni azon, hogy miből fizeted a tanulmányaidat.
Nem fogok pénzt kidobni arra a marhaságra, amit te
főszaknak nevezel, amikor pár hónap múlva úgyis
otthagyod – hadarta. – Olyan vagy, mint az apád.
Felszisszentem. Ha szíven szúr, akkor sem fájt volna
ennyire.
Erika egész este nálunk maradt, és átrendezte a
nappalit. A frusztráltságát bútortologatással szokta
levezetni. Vagy tányér- és pohártöréssel. – Azt se tudja, mit
beszél, Aly. Ne figyelj rá. És ne vedd a szívedre, ha megint
fenyegetni kezd. Majd kitalálunk valamit.
Elmosolyodtam, de rögtön el is komorultam. – Meg kell
mondanom Logannek. Több üzenetet is küldött délután,
de nem válaszoltam neki. Nem tudom, milyen formában
kellene közölnöm vele.
Erika összevonta a szemöldökét. – Nem lesz könnyű
beszélgetés, az biztos, de előbb-utóbb túl kell esned rajta.
Nyeltem egy nagyot. Tudtam, hogy a beszélgetésre még
aznap éjjel sort kell kerítenem.

– Azért egy picit aggódom, Alyssa. Régóta ismerem
Logant, és azt kell mondanom, hogy nem a legstabilabb
ember. – Erika nem rajongott Loganért, amiért nem
hibáztattam. Egy évvel korábban, a szüleivel való
összetűzés után, eszméletlenül drogos állapotban
majdnem leégette Kellan és Erika lakását.
– Talán öt százalékban nem az – dünnyögtem
félhangosan.
– Mit mondtál? – kérdezte Erika.
– Azt, hogy kilencvenöt százalékban kedves és gyengéd.
De aztán becsúszik az a bizonyos öt százalék, és olyankor
tényleg elveti a sulykot. Összeroppantják a saját kis
igazságai és a hazugságok, amelyekkel a szülei etetik. Én
nem tudom elítélni ezekért a pillanatokért.
– Miért nem?
– Mert ha elítélem a mélypontjai miatt, akkor
megfosztom magamat attól a sok szépségtől, amit a tiszta
Logan kínál.

A baj nem jár egyedül. Soha, de soha.
Sokszor láttam Logant a mélyponton vergődni az elmúlt
két évben. És amikor ez megtörtént, olyan személlyé
változott, akire nem lehetett ráismerni. A szavai
összefolytak, a teste imbolygott, és nagyon hangosan
beszélt. Ilyenkor mérges volt, kisstílű és gonosz, főleg, ha a
fűnél komolyabb szerrel lőtte be magát. Amikor a
mélypont bekövetkezett, egyetlen dolgot tehettem:

vártam, hogy túl legyen rajta, mert utána mindig
megtaláltam a visszavezető utat ahhoz a Loganhez, akit
annyira szerettem, és aki olyan kedves volt nekem.
Élete öt százalékát tették csak ki a mélypontok, és ez
elenyészőnek tűnt a kilencvenöt százalékhoz képest.
Amikor aznap este visszakapcsoltam a mobilomat, márt
tizenöt üzenet várt Logantől.
Logan: Hol vagy, Csillag?
Logan: Szükségem van rád.
Logan: Kérlek. Az összeomlás szélén állok. Most ment
el az apám, és rossz felé tévelyegnek a gondolataim.
Logan: Alyssa? Csillag?
Logan: Nem érdekes.
Ó,

ne.

Rossz

pillanatban

hagytam

egyedül.

Egy

olyanban, amitől a leginkább rettegtem.
Én: Itt vagyok.
Hajnali háromig nem válaszolt. Amikor felhívott,
hallottam a hangjából, hogy nagyon messze jár.
– Itt állok a bejárat előtt – mondta. Felnyögtem, amikor
kinyitottam az ajtót. A bal szeme annyira feldagadt, hogy
nem tudta kinyitni, az ajka felrepedt. Csinos, lebarnult
arcán kék és lila foltok éktelenkedtek.
– Lo – leheltem, és finoman az arcára tettem a

tenyeremet. Már ettől összerándult, és hátra is lépett. – Az
apád csinálta?
Nem válaszolt.
Először az tűnt fel, hogy ráng az arca, aztán a
koordinálatlan mozdulataira lettem figyelmes. Szinte
folyamatosan vakaródzott, és minduntalan a száját
nyaldosta.
Milyen messzire vittek ma éjjel az árnyaid, Logan?
– Lezuhanyozhatnék? – kérdezte. – Otthon nem
tudtam.
Felszisszent, amikor megpróbálta kinyitni a bal szemét,
ám az minden erőlködés ellenére zárva maradt.
– Hát persze. Gyere.
Elindultam a fürdőszobám felé. Logan botladozva
követett. Amikor végre odaértünk, behúztam magunk
mögött az ajtót. Fogtam egy törlőkendőt, és miközben
Logan leült a vécé tetejére, megnedvesítettem langyos
vízben. Finoman az arcára nyomtam, de felszisszent. –
Semmi baj – állította, miközben megpróbált kitérni az
érintésem elől.
– Már hogyne lenne. Nem tudod kinyitni a szemedet.
– De ettől még látlak téged. – Elnyílt az ajka, de egy
pillanat elteltével megint nyaldosni kezdte. – Nagyon
elfoglalt lehettél korábban – jegyezte meg.
Pislantottam egyet, és hogy ne kelljen a nyitott jobb
szemébe néznem, ismét a csap alá tartottam a kendőt. –
Az voltam.
– Annyira, hogy még egy üzenetet sem tudtál megírni?

– Igen, Lo. Sajnálom. – Felgyorsult a légzésem. Az ajtót
bámultam vágyakozva – nagy szükségem lett volna
legalább egy percre.
– Hé – suttogta, és hogy maga felé fordítsa az arcomat,
az állam alá dugta a mutatóujját. – Jól vagyok.
– Be vagy lőve?
Habozott, aztán felnevetett. – A francba, Csillag, mégis,
mit gondolsz? Nézd meg az arcomat!
Összerándultam. Nem szokott így beszélni velem,
legfeljebb akkor, ha még a szokásosnál is mélyebbre
csúszott a fekete lyukban. Válaszolnom kellett volna az
üzeneteire.
– Hozok egy kis jeget a szemedre, rendben? Addig
elkezdhetsz zuhanyozni. – A konyha felé indultam, de
utánam szólt.
– Csillag?
– Lo?
Nyelt egy nagyot, majd kicsordult egy könnycsepp a
bedagadt szeméből. – Annyira kibaszottul sajnálom. Nem
tudom, miért beszéltem veled így.
Feszesen rámosolyogtam, és kisiettem.
Remegő kézzel fogtam egy zacskót, hogy jeget tegyek
bele Logannek. Még sohasem láttam ilyen csúful
összeverten, és ennyire magánkívül sem. Mit tett veled az
apád? Hogy lehet ilyen szörnyeteg?
– Csillag? – Összerezzentem, amikor közvetlenül a
hátam mögött meghallottam Logan hangját. Libabőrös
lett a hátam, amikor megfordultam, és megláttam, mit

tart a kezében. – Mi ez?
– Ó, a fenébe! Tulajdonképpen erről akartam beszélni
veled. – Ettől függetlenül most dermedten bámultam a
terhességi tesztet. Úgy tűnt, a nővérem nem végzett elég
alapos munkát délután.
– Mit jelent ez a két rózsaszín csík? – kérdezte, bár alig
bírt megállni a lábán.
Túl messze vagy ahhoz, hogy a kérdésedre válaszoljak. –
Majd holnap beszélünk róla – javasoltam, és a vállára
akartam tenni a kezemet. Ő azonban ellépett előlem.
– Én nem holnap akarok beszélni róla, hanem most! –
mondta hangosan.
– Nem lehetne egy kicsit halkabban, Lo? Felébreszted
anyát.
– Le van szarva! Terhes vagy?
– Lo, hagyjuk ezt holnapra, kérlek.
– Mi folyik itt? – kérdezte valaki a hátam mögött.
Összerándultam, amikor megláttam anyát belépni,
hálóköntösben, álmosan. De amint megpillantotta Logant,
azonnal felébredt. – Mit keresel te itt? Tűnj el innen! Most,
rögtön.
– Anya, ne csináld – fogtam könyörgőre, de közben
láttam a szemében a gyűlöletet.
– Jézus Krisztus! Hát n-n-nem látja, a k-kurva életbe,
hogy é-éppen b-b-beszélgetünk? – kérdezte kásás hangon
Logan, amivel csak rontott a helyzeten.
Anya odalépett hozzá, és megragadta a karját. –
Birtokháborítást követtél el. Tűnj el, máskülönben hívom

a rendőröket!
Logan
kirántotta
a
szorításából
a
karját,
megtántorodott, és a hűtőnek esett. – Ne érjen hozzám!
Egyébként is, a lányával beszélgetek.
Anya most engem mért végig tetőtől talpig. – Most már
talán látod, hogy miért van szükség abortuszra. Ez egy
kész romhalmaz.
Logan, amennyire csak bírt, kiegyenesedett. A szeméből
szinte sütött az undor. – Ab-abortusz? Abortuszra mész?
Egész testemben remegtem, a pillantásom üvegessé
vált. – Nem! Várj! Anya, hagyd abba! Ezzel csak rontasz a
helyzeten!
– Tényleg szóba került az abortusz? – kérdezte megint
Logan.
– Hát persze. Csütörtökön lesz. Már mindent
elrendeztem – felelte anya, ami persze szemenszedett
hazugság volt. Tizennyolc évesen én dönthettem arról,
hogy mit akarok tenni a testemmel, és nem az anyám.
Logan hangosan kifújta a levegőt. – Aha. Szóval úgy
akartad megcsinálni, hogy még csak nem is szólsz nekem.
Azt hiszed, nem lennék jó apa, mi?
Anya gúnyosan felnevetett.
Amivel megint csak nem segített a helyzeten.
– Én nem mondtam ilyet, Lo.
– Dehogynem! – üvöltötte. – És a jelek szerint komolyan
is gondoltad! – A szeméből minden fény eltűnt, mintha
mindazt, amit annyira szerettem benne, kiszippantotta
volna belőle egy sötét erő.

– Azért nem hallgatsz rám, mert be vagy lőve, Logan.
– Az lenne az újdonság, ha nem így lenne – mormogta
anya. Csak úgy dőlt belőle az undor.
– Abbahagynád, anya? – könyörögtem.
– Nem. Igaza van. Mindig be vagyok lőve, vagy nem? Ezt
gondoljátok rólam mindannyian – intett felém és anya
felé. – Ti és a kibaszott sok pénzetek, amivel nem tudtok
mit kezdeni ebben a kurva nagy házban, ahol a
kisujjatokat sem kell felemelnetek semmiért. – Miközben
ide-oda támolygott, leverte a pultról a késkészletet, és a
kések szanaszét repültek a konyhakövön. Anyával együtt
riadtan figyeltük a jelenetet.
Ó, Lo, gyere vissza!
– Kifelé! Azonnal! – üvöltötte anya, és még a telefonját
is felkapta. – Egy perc, és hívom a rendőröket.
– Anya, ne! Kérlek…
– Nem kell. Elmegyek. A tiéd lehet minden – sziszegte
gyűlölködve Logan. – A pénzed. A házad. Az életed. Az
abortuszod. Meg amid van még. Már itt sem vagyok.
Elrohant. Peregni kezdtek a könnyeim. Döbbenten
bámultam anyát. – Mi a baj veled?
– Velem? – visította döbbenten. – Ez a kölyök egy kitörni
készülő vulkán. Mindig tudtam, hogy naiv vagy, Alyssa
Marie, de azt nem, hogy ennyire. A viselkedésed már több
mint ostobaság. Ez a gyerek függő. Beteg, és nem fog
meggyógyulni soha. És mire észbe kapsz, magával ránt
téged is. Ha rám hallgatsz, belátod, hogy nincs jövője, és
szakítasz vele. Azzal, hogy szemet hunysz a viselt dolgai

felett, Kellannel együtt gyakorlatilag támogatod, amit
csinál. És ahogy látom, mindig rosszabb lesz a helyzet.
Vettem egy nagy levegőt, aztán Logan után eredtem.
Már a kapuhoz ért, de még nem mászott át rajta. –
Logan, várj! – kiáltottam.
Megfordult. A mellkasa hullámzott a felindultságtól. –
Én beengedtelek – mondta vádló hangon.
Bezzeg az én torkomon alig jött ki valami gyenge hang.
Tele voltam fájdalommal, és féltem. – Tudom.
– Beengedtelek, bár megmondtam, hogy nem jöhet ki
belőle semmi jó. Én nem tudok szeretni, Alyssa. De te
kurvára elérted, hogy beléd szeressek.
– Tudom.
– Szóval, beléd szerettem. És ha már így esett, mindent
beleadtam. A szívemet is kitettem eléd, mert attól, hogy
szeretni tudtalak, valahogy szebb lett ez a sivár kis
életem. És erre, teljesen váratlanul, elárulsz. Mit tettem?
Miért kellett… Megosztottam veled az álmaimat. Mindent
elmondtam neked. – Közelebb lépett hozzám. Már nem
beszélt olyan hangosan, de egész testében remegett. – Ne
nézz így rám.
– Hogyan? – kérdeztem rémülten.
– Én nem az anyám vagyok! – csattant fel ismét a
hangja.
– Tudom.
– Akkor mi a picsának nézel rám úgy, mintha az
volnék?
– Logan, kérlek, hallgass meg.

Megállt előttem. A testünk, ahogy mindig, most is
egymásba olvadt. A homlokát a homlokomhoz nyomta, a
szeméből ömlő könnyek szinte égették az arcomat.
A tenyerem megpihent a mellkasán. Aztán szorosan
átöleltük egymást; átforrósodott testünk nem akart
tudomást venni arról, hogy az élet ilyen cudarul bánik
velünk. Az ajka a fülemet súrolta, forró lélegzete úgy
égette a bőrömet, mint a parázs, de amit mondott, az
felért egy arculcsapással.
– Nem akarlak látni. Soha többé.

Aznap éjjel eltűnt.
Egyetlen szempillantás

alatt

kilépett

az

életemből.

Megszűntek az éjszakai telefonhívások. Nem hallottam
többé a gyengéd hangját. Éjszakánként azon tűnődtem,
vajon hol lehet, biztonságban van-e egyáltalán. Amikor
elmentem a lakásukhoz, sohasem volt otthon. Ha
felhívtam, rögtön hangpostára kapcsolt a telefonja. Kellan
azt állította, hogy vele sem beszélt az utóbbi időben. És
mivel nem tudott róla semmit, ugyanúgy meg volt
rémülve, mint én.
Amikor közöltem anyával, hogy meg akarom tartani a
babát, üvöltött velem. Kezdeti fenyegetőzése odáig fajult,
hogy nem volt hajlandó befizetni a tandíjamat. Hogy
mielőbb meg tudjak állni a saját lábamon, Erika és Kellan
megengedte, hogy odaköltözzek hozzájuk a parányi
lakásukba.

Kellan és én minden este beautóztunk a városba, és
végigjártuk azokat a helyeket, ahol Logan gyakran
megfordul. A barátaival tudtunk is beszélni, és mindig úgy
tűnt, hogy Logan előttünk egy perccel távozott.
Partikra járt, de valahogy mindig nyoma veszett.
A barátja, Jacob szerint Logan túl sok drogot fogyasztott
az utóbbi időben, de nem lehetett beszélni vele.
– Megpróbálom rajta tartani a szemem – ígérte –, és ha
megtudok valamit, értesítelek benneteket.
Csomóba ugrott a gyomrom.
Mi lesz, ha Logan átlépi azt a határt, ahonnan már
nincs visszaút?
Mi lesz, ha a fájdalmából nem talál más kiutat?
És csak magamat hibáztathattam a történtekért.

Tizenegyedik fejezet
ALYSSA
Utáltam, ha az éjszaka közepén megcsörrent a telefonom.
Felborzolta az idegeimet. Hajnali háromkor vagy négykor
senki sem számíthatott jó hírre. Sajnos az elmúlt hónapok
során túl gyakran kaptam ilyen hívásokat egy fiútól, aki
lángra gyújtotta a lelkemet. És ha megszólalt a telefonom,
mindig a legrosszabbra gondoltam. Betegségre, balesetre,
halálra. Voltak éjszakák, amikor elnehezülő szemhéjjal
feküdtem az ágyamon, és már vártam ezeket a hívásokat.
Ha a telefonom csendben maradt, akkor én tárcsáztam az
agyamba vésett számot, ha másért nem, azért, hogy
halljam a hangját, és megnyugodhassak – nem érte baj.
– Jól vagyok, Alyssa Marie Walters – szokta mondani
ilyenkor.
– Még szép, hogy jól vagy, Logan Francis Silverstone –
hangzott a feleletem, és már le is csukódott a szemhéjam,
mert a lélegzését hallgatva már semmi sem tarthatott
vissza attól, hogy elaludjak.
De az utóbbi időben nem beszéltünk.
Nem hívhattam fel, amikor aggódtam.
Így amikor ezen az éjszakán megszólalt a telefonom,
még jobban felerősödött bennem a félelem, mint

korábban bármikor.
– Alyssa? – A hang, amely eljutott hozzám, nem Logané
volt, bár az ő neve jelent meg a kijelzőmön.
– Ki az? – kérdeztem álomittasan.
– Jacob vagyok… Logan barátja. – Habozva elhallgatott.
– Figyelj, eljöttem erre a partira, és itt találtam Logant. És
nincs valami jól. Hirtelen azt se tudtam, kit kellene
felhívnom.
Felültem. Már nem éreztem magamat álmosnak. – Hol
van? – Jacob megadta a szükséges információt. Hogy
felírhassam, ki kellett másznom az ágyból. – Kösz, Jacob.
Ott leszek, amilyen gyorsan csak tudok – mondtam,
miután lekörmöltem a címet.
– Oké. De talán jó lenne, ha Kellant is magaddal
hoznád.
Kellan és Erika szobájához rohantam, és dörömbölni
kezdtem az ajtón. A szívem a torkomban dobogott, és a
nyelvembe kellett harapnom, hogy el ne sírjam magam.
Még akkor is remegtem, amikor meghallottam Kellan
hangját. Amikor aztán megállt az ajtóban, és rám nézett,
még a hang is a torkomon akadt. Sok vonatkozásban
nagyon hasonlított Loganre, és ez mindig letaglózott. Több
hét telt el azóta, hogy Logan kilépett az életemből, és
semmi másra nem vágytam jobban, mint arra, hogy még
egyszer hallhassam a hangját.
– Alyssa? Mi a baj? – kérdezte riadtan Kellan. Ő hozzám
hasonlóan tudta, hogy egy éjszakai hívás az esetek
többségében rosszat jelent. Logan esetében akár azt is,

amitől mindnyájan a legjobban féltünk. – Ugye, nem…?
– Nem tudom – feleltem. Elmondtam neki mindent, amit
tudtam, és perceken belül már úton is voltunk.
A megadott címen egy lepusztult házat találtunk. Jacob
a nyitott verandán állt, mögötte, egy rozoga padon, ott
feküdt Logan. A szeme résnyire volt csak nyitva, és a szája
bal sarkából nyál csorgott.
– Jézusom! – motyogta az öccse mellé lépve Kellan.
– Nem igazán reagál.
– Mit vett be?
– Belőtt magának egy adag heroint, és azt hiszem,
szívott is. Fogalmam sincs, hogy ezen kívül használt-e mást
is.
– Miért nem hívtad ki a zsarukat? – visítottam. Loganhez rohantam, és megpróbáltam felemelni. Erre
összerándult, és hányni kezdett.
– Egek, nem tudom. Normális esetben Logan képes
kézben tartani a dolgokat. De pár héttel ezelőtt
történhetett vele valami szarság, mert teljesen
megváltozott. A zsarukat meg nem hívhattam ki, mert…
A francba… Nem tudtam, mit csináljak, rendben? Ezért
hívtalak titeket.
Már elég régen ismertem Jacobot. Logan kevés embert
nevezhetett a barátjának, de Jacob azok közé tartozott,
akikkel jó pillanataiban szívesen szóba állt. Most mégsem
értettem egyet vele. Egy barát – egy igazi barát – sohasem
hagyta volna, hogy ez bekövetkezhessen. Valahogy
megpróbált volna segíteni.

– Akkor hívtad volna a mentőket! – sziszegtem dühösen.
És közben féltem. Jobban, mint korábban bármikor.
– Segíts beemelni a kocsiba – utasította Kellan Jacobot.
A hátsó ülésre fektették Logant, és én bemásztam mellé.
– Lehet, hogy megint hányni fog, Alyssa. Jobb lenne, ha
inkább az első ülésre ülnél.
– Itt is jó lesz – mondtam.
Kellan
köszönetet
mondott
Jacobnak,
aztán
elindultunk a kórház felé. Még sohasem láttam Logant
ilyen állapotban, és kezdtem elveszíteni a fejemet.
– Próbáld meg ébren tartani, rendben? – szólt hátra
Kellan.
Bólintottam, mert a könnyeim miatt alig bírtam
megszólalni. – Ébren kell maradnod, Lo – súgtam. –
Próbáld meg nyitva tartani a szemedet. – A feje az
ölemben volt, és én rettegve gondoltam arra, hogy ha
most becsukja a szemét, soha többé nem nyitja ki. Az egész
teste izzadságban úszott, és abból, amit láttam, minden
egyes lélegzetvétel fizikai fájdalmat okozott neki. Még
ahhoz is alig volt ereje, hogy a beszívott levegőt kifújja.
Egyszer csak felnevetett. – Szia.
– Szia, Logan – válaszoltam legörbülő szájjal.
Rázni kezdte a fejét, és felkönyökölt. – Rosszul hallasz?
Nem azt mondtam, hogy szia, hanem azt, hogy szívtam. Be
vagyok lőve, érted? – Gyűlöltem, amikor ilyenkor az
állapotáról beszélt. Gyűlöltem, amikor olyasvalakivé
változott, aki még csak nem is emlékeztetett a legjobb
barátomra. Mi történt veled ma éjszaka, Logan? Ki vagy mi

késztette arra, hogy ilyen mélyre ereszkedjen a
sötétségben?
Nem kellett hangosan megkérdeznem, hiszen tudtam a
választ.
Én.
Én tettem ezt vele.
Miattam üldözte az árnyakat.
Annyira sajnálom, Logan.
Miközben a lezárt szemét néztem, az anyám szavai
visszhangoztak a fülemben. Ez a gyerek függő, Alyssa.
Beteg, és nem fog meggyógyulni soha. És mire észbe kapsz,
magával ránt téged is. Ha rám hallgatsz, belátod, hogy
nincs jövője, és szakítasz vele. Azzal, hogy szemet hunysz a
viselt dolgai felett, Kellannel együtt gyakorlatilag
támogatod, amit csinál. És ahogy látom, mindig rosszabb
lesz a helyzet…
– Csillag… Te vagy az… – suttogta Logan, aztán ismét
elalélt.
– Tessék?
– Lónak szólítottál, tehát te vagy az. És igazad van, én
egy nagy ló vagyok. Egy nagy, szaros gödör aljára csúszott
ló. De te? – kérdezte, majd egy hatalmas csuklás után
megint becsukta a szemét. – Te egy Csillag vagy. Az én
Csillagom. És kibaszottul összetörted a szívemet.
Még több könny gyűlt a szemembe, miközben
magamhoz öleltem. – Csak tartsd nyitva a szemedet,
rendben? Csak tartsd nyitva a szemedet! – Az első ülés felé
pillantottam. Láttam, hogy Kellan az arcát törölgeti. Élete

legnehezebb pillanatait élhette át azzal, hogy így kellett
látnia az öccsét.
Sejtettem, hogy a szíve majdnem annyi darabra hullott,
mint az enyém.
– Vigyetek vissza – motyogta Logan, és megpróbálta ülő
helyzetbe tornászni magát.
– Nyugi, Logan. Most már jó helyen vagy – szólt hátra
Kellan.
– Nem! Vigyetek vissza! – üvöltötte Logan, aztán,
mintha
rugó lenne benne, felpattant, hátulról
megragadta Kellant, aki a hirtelen mozdulattól
félrerántotta a kormányt. – Azt mondtam, vigyetek vissza!
– Mindketten azon voltunk, hogy megnyugtassuk, vagy
legalább lecsillapítsuk valamennyire, de a végén Kellan
volt az, aki elvesztette az uralmát a jármű felett.
Az autó élesen balra fordult.
Aztán elsötétült előttem a világ.

Tizenkettedik fejezet
LOGAN
Egy kórházi ágyon ébredtem. Az ablakon besütött a nap,
egyenesen a szemembe. Megpróbáltam elfordítani a
fejemet, de fájt minden mozdulat. – A francba! –
motyogtam.
– Jól vagy? – kérdezte egy hang. Nagy nehezen
odafordultam, és Kellant láttam meg magam mellett. Egy
széken ült, csomagokkal a kezében, a homlokán jókora
kötés. Csuklyás felső volt rajta, meg melegítőnadrág. Az
arcáról mintha eltűnt volna a megszokott mosoly.
– Nem. Úgy érzem magam, mintha keresztülhajtott
volna rajtam egy teherautó.
– Vagy mintha autóstul belerohantál volna egy
istenverte épületbe – dünnyögte egy másik hang tőlem
balra. Arra fordítottam a fejemet. Erika volt. A karját
összefonta a melle alatt, a pillantása keményebb volt,
mint korábban bármikor. Mellette egy csokornyakkendős
férfi állt, jegyzettömbbel a kezében, a sarokban pedig, egy
pult tetején, Jacob üldögélt.
Mi történt? Jacob és Kellan együtt?
– Nem emlékszel? – kérdezte Kellan tőle szokatlan
kurtasággal.

– Mire kellene emlékeznem?
– Arra, hogy belerohantatok egy istenverte épületbe! –
magyarázta remegő hangon Erika. A mellette álló férfi
nyugtatóan a vállára tette a kezét. Behunytam a
szememet, és megpróbáltam felidézni, hogy mi történt, de
néhány homályos dolgon túl semmi sem jutott az eszembe.
– Logan. – Kellan csipkedni kezdte az orrnyergét. – Egy
verandán
találtunk
rád.
Eszméletlen
voltál.
Megpróbáltunk behozni ide, a
kórházba, hogy
megvizsgáljanak, és segítsenek rajtad, de te pánikba estél,
előrenyúltál, és teljes sebességgel belekormányoztál
bennünket egy épületbe.
– Mi? – Éreztem, hogy kiszárad a torkom. – Jól vagy?
Ő bólintott, de Erika nem értett vele egyet. – Mutasd
meg neki az oldaladat, Kellan!
– Hagyd abba, Erika!
– Nem. Ezt látnia kell. Hadd tudja meg, mit csinált!
Kellan lehajtotta a fejét; a cipőjét bámulta. – Mondtam,
hogy hagyd abba, Erika.
– Mutasd! – förmedtem rá parancsoló hangon. Kellan
megvakarta a tarkóját, aztán felhúzta a pulcsiját, és
felém fordította az oldalát. Fekete, kék és lila foltok
borították; nem volt rajta egy gombostűnyi ép terület. –
Szent szar! Ezt én csináltam?
– Nem számít.
– De igen! – csattant fel Erika.
Igaza van. Nagyon is számít.
– Kel, annyira sajnálom. Nem akartam…

– És ez még nem is a legnagyobb baj! Majdnem
megölted a húgomat!
A szívem a gyomromba zuhant.
Alyssa.
Csillag.
Az én csillagom!
– Mi történt Alyssával? Hol van? – ugattam, és
megpróbáltam felülni, de a hátamba nyilalló fájdalomtól
nem sikerült.
– Logan, nyugodj meg. Alyssára most az orvosok
vigyáznak. Most rólad van szó. Hoztunk magunkkal
valakit, aki tud neked segíteni – mondta Kellan.
– Segíteni? Miben? Nekem nincs szükségem segítségre!
Senkiére! Mi van Alyssával? – Egyre szűkebbnek éreztem
magam körül a szobát. Hogy kerültem egyáltalán ide?
Miért néz mindenki úgy, mintha egy selejtes áru volnék?
És miért nem mondanak valamit Alyssáról?
– Azért vagyunk itt, mert mindannyian szeretünk –
magyarázta türelmesen Kellan.
Erre már minden beugrott. Már azt is értettem, mit
keres ott a csokornyakkendős idegen. Elolvastam a Kellan
ölében tartott dossziék egyikén a feliratot, és behunytam
a szememet. Leszoktatási tervet akarnak csinálni. Egy
kórteremben!
– Szerettek? A szart! – sziszegtem. A hangom
keserűséggel telítődött, amikor rájöttem, miért gyűltek
össze az ágyam körül.
– Ugyan, Logan, légy igazságos! – mondta Kellan.

Amikor ránéztem, láttam, hogy súlyos árnyak suhannak
át a szemén, és még valami… Aggodalom és… félelem.
– Ne ugyan Loganezz itt nekem, Kellan! Inkább bökd ki,
hogy mi ez az egész! – Felnéztem, de a kezem közben a
lepedőt markolászta. – Leszoktatási terven töritek
a fejeteket? Azt hiszitek, annyira szét van baszva az
agyam, hogy ide kell jönnötök, csak hogy a leginkább
zavarba ejtő módon törjenek pálcát felettem olyan
emberek, akiket nem is ismerek? Hát ennyire veszélyes
volnék? Csak mert tegnap éjjel elkövettem egy hibát? –
Jacob felé intettem. – Elég álszent dolog idecipelni egy
olyan fickót, akivel a múlt héten még együtt lőttem be
magam, nem gondoljátok? Mered azt mondani, hogy most
tiszta vagy, Jacob?
Jacob összevonta a szemöldökét. – Hagyd abba, Logan…
– Nem. Azt meg, Erika, hogy te miért vagy itt, nem
tudom elképzelni sem. Hiszen ki nem állhatsz.
– Ugyan már, Logan. Nem gyűlöllek – felelte, de előtte
azért nyelt egy nagyot. – Kicsit nyersen fogalmazol.
– Kibaszottul jó lenne, ha abbahagynátok ezt az
ugyanozást, és nem tennétek úgy, mintha annyival
jobbak volnátok nálam. Mert nem vagytok azok. – Gúnyos
hangon felnevettem, és ismét megpróbálkoztam a felüléssel. És mivel a szívem mélyén tudtam, hogy igazuk
van, újabb támadásba lendültem. – Sőt. Egyenesen
nevetséges, amit csináltok. Mindenki az én szétbaszott
agyamról beszél, amikor ez a kórterem olyanokkal van
tele, akik legalább annyira zűrösek, mint én. Vagy talán

még zűrösebbek is. Vegyük például Kellant, aki nem meri
megmondani a faszfej apjának, hogy zenész szeretne
lenni, és nem jogász. Jacob különös élvezettel nézi azokat
a pornófilmeket, amelyekben fontos szerepet játszik a
villa meg a szar. Erika tányérokat vagdos a földre, hogy
aztán ötvenet vehessen minden egyes összetört helyett,
mert attól retteg, hogy nem lesz mit eltörni, ha nem
pótolja rögtön a hiányzó darabokat. Van itt valaki, aki azt
állítja, hogy normális ez a „török-veszek” felfogás?
– Bármit mondasz, mi csak azt szeretnénk, hogy jobban
legyél, Logan – mondta Kellan. Azon tűnődtem, vajon az ő
szíve is olyan gyorsan ver-e, mint az enyém. – Én csak
elképzelni tudom, min mentél keresztül a mamával. Nem
hiszem, hogy mellette tiszta tudnál maradni.
– Na, neked aztán igazán jól kellene érezned magad a
bőrödben – vetettem oda neki, miközben az orromat
dörzsölgettem az ujjammal. – Hiszen te vagy Kellan, a
mintagyerek. Akinek gazdag fater jutott. Akinek van
jövője. Akinek csak be kell sétálnia egy menő egyetemre,
ahonnan menő ügyvédként fog kisétálni, amikor
megkapja a diplomát. Én viszont csak a szétbaszott agyú
öcsike vagyok egy narkós anyával meg egy drogdíler
apával. Nos, gratulálok, Kellan. Te nyertél. Te vagy a
mama kedvence, a jobbik fiú, akiből lesz valaki. Én viszont
csak egy sajnálni való szarkupac vagyok, aki talán a
huszonötödik évét sem éli meg.
Kellan fájdalmasan felsóhajtott. – Mi a szart hordasz itt
össze? – Kitágult orrlyukkal felpattant, és mászkálni

kezdett a kórteremben. – Egyáltalán, mi a baj veled,
Logan? Ébredj fel! Ébredj fel! Mi mind azért vagyunk itt,
hogy segítsünk rajtad, te meg úgy üvöltözöl velünk,
mintha az ellenségeid volnánk. A valóságban azonban
egyetlen ellenséged van: a saját agyad. Megölöd magad.
Megölöd magad, a kurva életbe, és közben nem törődsz
senkivel – ordította Kellan. Aki még sohasem emelte fel a
hangját. Soha.
Szóra nyitottam a számat, de Kellan nem hagyott
szóhoz jutni. Összehúzta a szemét, és megesküdtem volna
rá, hogy egy pillanatig gyűlöletet láttam megvillanni
benne.
Többször is végigsimított az arcán, mintha így akarná
megnyugtatni magát. Ennek ellenére az érzelmeivel
küzdött, amikor megszólalt. Végül odadobott elém egy
halom prospektust. Nem akartam hinni a szememnek,
amikor újra és újra elolvastam a borítójukat.
ST . MICHAEL’S EGÉSZSÉGÜGYI ÉS R EHABILITÁCIÓS KÖZPONT ,
WATERLOO, IOW A .
– Rehabilitációs központ? – kérdeztem. –Ti azt hiszitek,
elvonóra van szükségem? Hiszen jól vagyok.
– Belekormányoztál egy autót egy épületbe – ismételte
el vagy századszor Erika.
– Baleset volt, Erika! Te még sohasem hibáztál?
– De igen, Logan. De egyik hibámmal sem
veszélyeztettem a barátom meg a húgom életét. Majdnem
megölted őket, az istenért! Egy romhalmaz vagy, és ha

nem kapsz segítséget, még több embert fogsz bántani.
Csillag! Hol lehet?
– Már megint eltértünk a tárgytól – vágott közbe Kellan.
– Logan. Mi segíteni akarunk. Az apám fizeti az iowai
kezelést. Ez az ország egyik legjobb ilyen jellegű intézete.
Ott tényleg megkaphatod azt a segítséget, amire
szükséged van – magyarázta.
Megint nyitottam a számat, hogy mondjak valamit, de
Kellan egy pillantással belém fojtotta a szót. Már megint.
Összehúzta ugyanis a szemét, és megesküdtem volna,
hogy szeretetet láttam megvillanni benne.
Egy csepp reményt.
És könyörgést.
– Magunkra hagynátok bennünket a bátyámmal? –
kérdeztem suttogva, lehunyt szemmel. Csak akkor
szólaltam meg, amikor mindenki kiment. – Sajnálom, Kel –
kezdtem, az ujjaimat tördelve. – Nem akartam balesetet
okozni. Tényleg nem akartam. De miután Alyssa közölte
velem, hogy abortusza lesz…
– Mi? – vágott közbe Kellan.
– Te nem tudtál róla? Alyssa terhes lett, és pár héttel
ezelőtt már át is esett az abortuszon. Az anyja intézte, és
ezzel, mondhatom, teljesen szétbaszta az agyamat.
Tudom, hogy teljesen kikapcsoltam az utóbbi időben, de
most nem érzek mást, csak zűrzavart.
– Logan… – Kellan közelebb lépett az ágyamhoz, végül
odahúzott egy széket, és leült. – Nem volt abortusz.
– Mi? – A szívem száguldani kezdett, az ujjaim

megmarkolták az ágyrácsot. – De az anyja azt mondta,
hogy…
– Az anyja kirúgta, amikor Alyssa közölte vele, hogy
megtartja a kisbabát. És ezt meg is akarta mondani
neked, de te kurvára eltűntél.
Felültem. Még mindig fájt mindenem, ugyanakkor
feléledt bennem a remény. – Nem vetette el?
Kellan pillantása az összekulcsolt kezére esett. – Nem.
– Akkor… – Azt hittem megfulladok a rám törő
érzelmek súlya alatt. – Apa leszek?
– Logan… – Kellan kétségbeesetten megcsóválta a fejét.
A szája szétnyílt ugyan, de úgy is maradt. Végighúzta a
kezét a homlokán. – Alyssa nem volt bekötve, amikor a
baleset történt. Amikor te felágaskodtál, és elkaptad a
kormányt, ő is felágaskodott, hogy visszahúzzon. És
amikor bekövetkezett az ütközés, kirepült a
ablakon.
Megráztam a fejemet. – Nem!

hátsó

– Ő jól van, de…
– Ne mondd ki, kérlek. Kellan…
– Logan… Alyssa elveszítette a babát.
A hüvelykujjamat a szememre nyomtam, hátha úgy
vissza tudom tartani a könnyeimet. – Ne mondd ezt, Kel.
Kérlek. – Durván ellöktem magamtól. – Ne mondd ezt
nekem!
– Annyira sajnálom, Logan.
Az arcomat a kezembe temettem, és hisztérikusan
felzokogtam. Az én művem. Én okoztam a balesetet. Minden

az én hibámból történt. Összeomlásom közepette is
éreztem, hogy Kellan átölel. Szólni azonban nem tudtam.
Lélegezni is alig. Minden sejtem fájt, és hihetetlen
energiáimat emésztette fel már az is, hogy egyáltalán
levegőt vegyek.

Tizenharmadik fejezet
ALYSSA
Helló – suttogta Logan, amikor belépett a kórházi
szobámba. Normál ruhában volt, és az arcán lévő néhány
sérülés nem tűnt túl súlyosnak. Reméltem, tisztában volt
vele, hogy milyen szerencsésen megúszta a balesetet.
–

– Szia. – Egy álló napja azt próbáltam kitalálni a
kórházi ágyamon, hogy mit fogok mondani neki. Az
érzéseim folyamatosan ingadoztak a két véglet, a gyász és
a harag között. Ha tehetem, napokig visítozom vele,
megállás nélkül. Meg akartam mondani neki, hogy teljes
mértékben őt hibáztatom a történtekért, és mennyire
megbántott azzal, hogy megkérdőjelezte a babával
kapcsolatos álláspontomat. Ismertem az álmait, és a
szívébe láttam. Tudtam, hogy működő megoldást fogunk
találni a problémánkra. De ő fogta magát és eltűnt.
Gyűlölni akartam legalább egy darabig, de amint
megpillantottam, elfacsarodott a szívem.
Nem éreztem mást, csak végtelen bánatot.
Kinyitotta a száját, de gyorsan be is csukta. Többször is
beletúrt a hajába, és mindent megtett azért, hogy ne
kelljen a szemembe néznie. Olyan volt az egész, akár egy
álom, és bár közel álltunk egymáshoz, ennél távolabbinak

még sohasem éreztem. Ráadásul az álomnak nem akart
vége szakadni, és én azt szerettem volna, ha Logan lesz az,
aki felébreszt.
Azt akartam, hogy ő is megerősítse: valóban álom volt
az egész, csak a végén, valamilyen oknál fogva,
rémálomba fordult, de mindjárt itt a hajnal, és én
felébredek…
Fel akartam ébredni. Ébressz fel, istenem, kérlek.
Az ágy szélén ültem felhúzott térddel. Minden
lélegzetvételnél azt hittem, megfulladok. A kórteremben
állott, mérgező, halálos volt a levegő. Egész testemben
remegtem, és egyre erősebb késztetést éreztem, hogy
átadjam magam a sírásnak. Már attól millió darabra tört
a szívem, hogy Loganre néztem, mégsem ejtettem egyetlen
könnyet sem. – Jól vagyok – nyögtem ki végül, bár épp az
ellentétét éreztem minden porcikámban.
– Megölelhetlek? – kérdezte.
– Nem – válaszoltam hűvösen.
– Oké – felelte.
Egyfolytában a remegő kezemet bámultam, és semmi
sem jutott az eszembe. – Igen.
– Igen? – kérdezte értetlenül, szokatlanul magas
hangon.
– Igen.
A keze megpihent a vállamon, aztán odakucorodott
mellém az ágyra, és magához ölelt. Megremegtem, amikor
az ujjai annyi idő után először érintették a bőrömet. –
Nagyon sajnálom, Csillag.

Olyan meleg volt az érintése…
Visszajöttél hozzám.
Az arcomon peregni kezdtek a könnyek. A testem
megállíthatatlanul remegett, de Logan szorosan tartott, és
biztosra vehettem, hogy egy darabig nem is fog az ölelésén
lazítani. A homlokunkat egymásnak támasztottuk, és a
szeméből ömlő forró könnycseppek összekeveredtek az
enyéimmel. – Olyan rohadtul sajnálom, Csillag. –
Továbbra is úgy maradtunk, egymást átölelve, mintha a
világ összes terhe a mi vállunkat nyomná. Végül
mindketten elaludtunk.
Visszajött.
Amikor felébredtem, és láttam, hogy még mindig
átölelve tart, mintha én volnék számára a kapocs az
élethez, szembefordultam vele. Még aludt; a légzése alig
volt több, mint halk suttogás. A kezem rátalált a kezére, és
összekulcsoltam az ujjainkat. Mocorgott egy kicsit, aztán
kinyitotta a szemét.
– Alyssa, nem tudom, mit mondhatnék. Nem tudtam,
hogy te… Nem is sejtettem… – Még sohasem hallottam
ennyire sebezhetőnek. Az a Logan, aki hetekkel korábban
faképnél hagyott a házamnál, teljesen eltávolította magát
tőlem, és önmagával együtt az érzéseit is. De most, hogy a
sírását hallgattam, miközben a keze közé fogta az
arcomat, ismét feldübörgött a szívem. – Nem kellett volna
odáig elmennem. Maradnom kellett volna, hogy
beszélhessünk. És most miattam… Csakis és kizárólag
énmiattam… – A vállamba fúrta az arcát, és ismét

felzokogott. – Megöltem – motyogta a babára utalva. – Az
egész az én hibám.
Elhúztam a kezemet, és hozzá hasonlóan én is
közrefogtam az arcát. – Logan. Ne tedd ezt magaddal. –
Nem kellett bizonygatnia, hogy mennyire hibáztatja
magát. Az arcára volt írva. A nyakához nyomtam a
fejemet, és a
forró lélegzetemmel simogattam.
A szemhéjam elnehezült a rengeteg sírástól, és csak
pislogással tudtam megakadályozni, hogy lecsukódjon. –
Ne tedd ezt magaddal. – Nem tudtam gyűlölni. Bármi
történt is, tudtam, hogy sohasem lennék képes gyűlölni
Logant, mert az iránta érzett szerelmem olyan erős volt,
hogy lehetetlenné tette, és azt is tudtam, hogy ez most már
mindig így marad. Majd ketten kigondoljuk, hogy
léphetnénk tovább a szörnyű baleset után. Most már
megint ketten voltunk a világ ellen, és így nagyot nőttek
az esélyeink.
– Elmegyek – mondta váratlanul, és összeszedve magát,
megtörölte a szemét.
Riadtan felültem. – Mi?
– Elmegyek. Egy rehabilitációs intézetbe, Iowába.
A szemem várakozásteljesen felragyogott. Kellan már
említette az intézetet, és mindketten őszintén reméltük,
hogy Logan vállalni fogja a kilencvennapos kúrát. Ami
persze nem fogja megszüntetni a fájdalmat, amitől
mindketten szenvedtünk, de talán meg fogja tanítani
arra, hogyan kezelje. – De hiszen ez nagyszerű, Lo!
Igazán. És amikor visszajössz, elölről kezdhetünk

mindent. Újra önmagunk lehetünk – lelkendeztem.
Logan azonban komoran megrázta a fejét. – Én nem
jövök vissza, Csillag.
– Mi?
– Ha elmegyek True Fallsból, nem jövök vissza. Soha
többé. Még Wisconsinba sem. Ide meg pláne nem.
Kissé eltoltam magamat tőle. – Ne beszélj butaságokat.
– Nem butaság. Nem jövök vissza, mert mindig
megbántok valakit. Életeket teszek tönkre, Csillag. És
nincs jogom ahhoz, hogy a tiédet is tönkretegyem. Vagy
Kellanét. El akarok tűnni.
– Fogd be, Logan! – kiáltottam. – Nem akarom ezt
hallani!
– Most már átlátom a dolog logikáját – folytatta
könyörtelenül. – Ha visszajönnék, megint kialakítanánk
magunknak egy rutint, belekerülnénk egy újabb
mókuskerékbe, és én tönkretenném az életedet. Ezt nem
tehetem meg veled. És nem is fogom. – Felállt az ágyról, és
a zsebébe süllyesztette a kezét. Aztán vállat vont, és
megtörten rám mosolygott. – Sajnálom, Csillag.
– Ne csináld ezt, Logan. Nem hagyhatsz el ilyen
állapotban. – Megfogtam a kezét, és visszahúztam magam
mellé. – Ne hagyj el már megint. Ne fuss el. Kérlek.
Szükségem van rád. – Tudtam, hogy nélküle nem tudom
végigcsinálni. Szükségem volt rá, hogy újra talpra tudjak
állni. Szükségem volt a hangjára éjszakánként, és
szükségem volt a szerelmére reggelente. Szükségem volt
arra az emberre, aki ugyanazt gyászolta, amit én. Még a

legrosszabb pillanataira is szükségem volt ahhoz, hogy
magamhoz térjek a fájdalomból.
A homlokomhoz szorította a száját, és puhán
megcsókolta, majd súgott valamit, mielőtt elfordult és
elment, nem törődve azzal, hogy a nevét kiáltozom.
Gondolatban újra és újra lejátszódott a fejemben, amit
utoljára mondott. Kimondott szavak soha nem ejtettek
rajtam ilyen mély sebet. – Szar alak vagyok – súgta a
fülembe olyan hangon, hogy felállt a szőr a hátamon. – És
szar apa lettem volna. De te? – Elhallgatott, és nyelt egy
nagyot. – Te lettél volna a világon a legjobb anya.
A gyerekünk számára megtiszteltetés lett volna, hogy
tőled kapja az anyai szeretetet.
Azzal elment.
És a szavain rágódva, a távolodó lépteit figyelve
megtudtam, milyen érzés az, amikor az embernek tényleg
összetörik a szíve.

MÁSODIK RÉSZ
A hamuból új életre keltek,
Majd megint hamuvá égtek.
Ám örök nyomot vésett a szívükbe
A tompa ragyogás.

ÜZENET #1
Szia, Logan, Alyssa vagyok. Csak azért hívlak, hogy
megkérdezzem, hogy vagy. Csak mert… Gyűlölöm, hogy úgy
hagytuk félbe a dolgokat, ahogy félbehagytuk. Gyűlölöm,
hogy az utolsó alkalmakkor, amikor együtt voltunk,
egyikünk sem a legjobb formáját hozta. Gyűlölöm, hogy
annyira hiányzol. Gyűlölöm, hogy még mindig annyira fáj.
Úgy döntöttem, mindennap felhívlak, akkor is, ha csak a
hangpostád válaszol. Szeretném, ha tudnád, hogy nem vagy
egyedül. Én mindig veled leszek. A legnehezebb
pillanatokban is. Nem vagy egyedül, Logan.
Hamarosan találkozunk.

ÜZENET #5
Helló, megint én vagyok.
Már öt napja ott vagy a klinikán. Bár hallhatnám a
hangodat! Kellan mondta, hogy beszéltetek, és hogy jól
vagy. Tényleg jól vagy? Őszintén remélem, hogy igen.
Hiányzol, Logan. Annyira, de annyira hiányzol.
Örülök, hogy végre önmagadért csinálsz valamit.
Megérdemled.
Hamarosan találkozunk, Lo.

ÜZENET #14
Két hét… Már két hete nem vagy itt, Logan, és Kellan azt
mondta, hogy remekül csinálod. Azt is mondta, hogy
megviselnek az elvonási tünetek, de én tudom, hogy erős
vagy. Még a démonaidnál is erősebb.
Tegnap este, amikor lefeküdtem, feltettem egy
bakelitlemezt az ugrálós lemezjátszóra, és rád emlékeztem.
Az első alkalomra, amikor…
Á, ne is foglalkozz velem.
Csak hiányzol, ez minden. Nekem is vannak nehéz
napjaim.
Hamarosan látjuk egymást, Lo.

ÜZENET #45
A program feléhez értél. Hogy vagy? Eleget eszel? Tiszta
marad az agyad? Remélem, vannak ott dokumentumfilmek,
amiket meg tudsz nézni. Ha gondolod, elmehetek, és vihetek
neked néhány DVD-t. Láttam egy új dokumentumfilmet a
Beatlesről, ami szerintem tetszene neked.
Akarod, hogy elvigyem?
Mert megtenném.
Csak egy szavadba kerül.
Az elmúlt negyvenöt napban mindennap hagytam neked
hangpostaüzenetet, és továbbra is hagyni fogok.
Mindennap. Bár hallhatnám a hangodat! Bár felvennéd
egyszer a telefont!
Lo…
Kérlek.
A francba, annyira hiányzol.
Hamarosan látjuk egymást, Lo.

ÜZENET #93
Helló, megint én vagyok, Alyssa.
Befejezted a programot, és én, nem tehetek róla, csak sírni
tudok. Annyira, de annyira büszke vagyok rád. Jó érzés.
A legjobb…
Kellan azt mondja, jól vagy. Egészséges vagy, és jó a
hangulatod.
Azt is mondta, hogy vitt neked néhány DVD-t. Miért nem
tőlem kértél? Hogy lehet, hogy az ő hívásaira válaszolsz, az
enyéimet meg figyelmen kívül hagyod? Mi rosszat tettem?
Én is vittem volna neked, Logan. Mármint DVD-ket. Én is.
Bár nem számít.
Hamarosan látjuk egymást, Lo.

ÜZENET #112
Kellan azt mondta, nem jössz vissza True Fallsba. Azt
mondta, Iowában maradsz. Amikor azt mondtad, hogy így
lesz, nem hittem el. Nem akartam elhinni.
Azt mondta, találtál magadnak egy kis garzonlakást,
meg állást is…
Ez nagyon jó. Ha esetleg szükséged lenne valamire,
bútorra, ételre… társaságra…
Az a helyzet, hogy nagyon hiányzol.
Nem tudom elhinni, hogy nem jössz vissza.
Ugyanakkor jó is. Neked biztosan.
Szeretlek.
Hamarosan látjuk egymást, Logan.

ÜZENET #270
Tudod, hogy ebben a hónapban született volna meg a
baba? Most kórházban lennék, és te a kezemet fognád. Most
biztosan úgy tűnik, mintha sírnék, pedig nem.
Csak egy kicsit részeg vagyok.
Mivel nem iszom, nem kell sok ahhoz, hogy berúgjak. Egy
barátom hívott meg, hogy átmossam egy kicsit az agyamat.
De ha hallhatnám a hangodat, az nagyobb segítség
lenne.
De egyszer sem hívtál fel.
Lehet, hogy ezen a számon már nem is lehet elérni.
Talán továbbköltöztél.
Lehet, hogy már kurvára nem érdekellek. De tudod, mit?
Magasról teszek rá, ha így van!
Már nem számít.
Szemétség volt tőled, hogy egyszer sem hívtál fel, Logan.
Egyetlenegyszer sem jutott eszedbe, hogy telefonálj.
Ne haragudj.
Kicsit be vagyok csípve.
Hamarosan látjuk egymást, Logan.

ÜZENET #435
Mit csinálsz éjszaka, amikor esik az eső?
Én az ágyamon fekszem, és a hangodra gondolok.
Hamarosan látjuk egymást, Logan.

ÜZENET #756
Arra az elhatározásra jutottam, hogy gyűlöllek. Mindent
gyűlölök benned.
És ennek ellenére remélem, hogy hamarosan látjuk egymást,
Lo.

ÜZENET #1090
Meglengetem a fehér zászlót, Logan. Elfáradtam, feladom.
Békén hagylak.
Öt év.
Nem írok több üzenetet.
Szeretlek.
Hiányzol.
A legjobbakat kívánom neked.

ÜZENET #1123
Logan, Kellan vagyok. Figyelj, tudom, hogy berendezkedtél
Iowában, és jól mennek a dolgaid. És sohase kérném, hogy
gyere vissza ebbe a koszos kis porfészekbe, ha nem lenne
rád valóban szükségem…
Erika és én összeházasodunk. Csakhogy nem mondhatom
ki a boldogító igent, ha nincs ott az öcsém. Nem állhatok
oda az oltár elé úgy, hogy nincs mellettem az egyetlen
családtagom.
Tudom, hogy sokat kérek.
De megígérem, hogy soha többé nem lesznek kéréseim.
Ezenkívül, megvettem neked azt a dokumentumfilmet a
NASA-ról, amiről pár hete beszéltünk.
Csak akkor kapod meg, ha te leszel az esküvői tanúm.
Igen. Megpróbálom megvásárolni a szeretetedet, és még
csak bűntudatom sincs miatta.
Hamarosan beszélünk.

Tizennegyedik fejezet
LOGAN
Öt évvel később
Esténként rágyújtottam, és kiültem az ablakpárkányra.
És amíg a cigim végigégett, megengedtem magamnak,
hogy elmerengjek a múlton. Hagytam, hogy fájjon, és
gyászoltam, míg a filterig nem ért a hamu. Akkor
kikapcsoltam, és visszaadtam magam a felejtésnek, mert
ennél hosszabb ideig elviselhetetlen lett volna a fájdalom.
És amikor lezártam az agyamat, igyekeztem elfoglalni
magam, és mindent megtettem azért, hogy az emlékeim
ne
zavarhassanak.
Dokumentumfilmeket
néztem,
kilátástalan munkákat vállaltam el, edzőterembe jártam
– mindent megtettem azért, hogy ne kelljen emlékeznem.
Erre a bátyám most visszahív arra a helyre, amely elől
öt éven át menekültem. Amint beért a vonatom True
Fallsba, leültem az állomáson, és eltűnődtem, nem
kellene-e pénzt gyűjtenem vonatjegyre, hogy rögtön
visszamehessek Iowába.
– Jön vagy megy? – kérdezte egy nő, aki kétszéknyire ült
tőlem. Odafordultam hozzá, és majdnem hátrahőköltem
az átható zöld szemétől. Picit elmosolyodott, és rágcsálni

kezdte a hüvelykujján a körmöt.
– Még nem döntöttem el – feleltem. – És maga?
– Jövök. És maradok is, azt hiszem. – Tovább mosolygott,
de ennek ellenére egyre szomorúbbnak tűnt. Nem hittem,
hogy ilyen szívet tépően szomorú is lehet egy mosoly. –
Gondoltam, hagyok magamnak egy kis időt, mielőtt
visszatérek, és megpróbálom folytatni a korábbi életemet.
Ezt meg tudtam érteni.
Hátradőltem a széken, és megpróbáltam nem
visszagondolni arra az életre, amit évekkel korábban
magam mögött hagytam.
– Foglaltam magamnak egy hotelszobát ma éjszakára –
folytatta az alsó ajkát harapdálva. – Hogy legyen még pár
órám a felejtésre, tudja? Mielőtt visszatérek a való
világba. – Bólintottam. Átcsúszott a köztünk lévő két
széken, a lába az enyémet súrolta. – Nem emlékszel rám,
ugye?
Kissé félrebiccentettem a fejemet, mire ismét rám
villantotta szomorú mosolyát, és zavartan a hajába túrt. –
Miért, kellene?
Lassan megrázta a fejét. – Valószínűleg nem. Sadie-nek
hívnak. – Pislantott egyet, mintha így akarna meggyőzni
róla, hogy nem először hallom a nevét. Végül legörbült a
szája. – Sebaj. Ahogy elnézem, te is felejteni akarsz. Ha
van kedved velem jönni, szívesen megosztom veled a
motelszobámat.
Nemet kellett volna mondanom. Figyelmen kívül kellett
volna hagynom a meghívását. De az arcára volt írva a

nagy-nagy szomorúsága, és bizonyosnak tűnt, hogy a lelke
legalább annyira fáj, mint az enyém. Így hát felkaptam az
utazótáskámat, a vállamra vetettem, és követtem Sadie-t
a felejtés földjére.

– Évekig ugyanabba az iskolába jártunk – magyarázta
Sadie, miközben elfoglaltuk a mocskos szobát. Jártam már
ebben a motelben, sok holddal ezelőtt, ki is nyúltam a
fürdőszoba retkes kádjában. Nem kötődtek hozzá
kifejezetten kellemes emlékeim, de mire számíthattam
volna öt év távollét után?
Az ágyon feküdtünk, Sadie borfoltos szája kitartóan
csócsálta a rágógumiját. – Az utolsó évben rólam másoltad
az összes matekdogát. Igazából az én érdemem volt, hogy
egyáltalán le tudtál vizsgázni. – Oldalt fordult, és
felkönyökölt. – Angolból négy alkalommal írtam meg az
esszédet. És miattam tudsz spanyolul! Sadie! Sadie
Lincoln. Semmit nem mond neked ez a név?
Nem, a fenébe!
– Nem is tudok spanyolul.
– Nos, akkor még tudtál. Tényleg nem emlékszel rám?
Nem kellett volna, hogy elszomorodjon a szeme. Semmi
személyes nem volt a viselkedésemben. Nem ez volt az
egyetlen dolog, amire nem emlékeztem abból az időből.
Ugyanakkor volt egy csomó minden, amit nagyon
szerettem volna elfelejteni.
– Ha őszinte akarok lenni, a középiskolás évek nagy

részét narkózással töltöttem.
– Meg azzal az Alyssa Walters nevű csajjal – jegyezte
meg.
Összeszorult a mellkasom, és éreztem, hogy megfeszül
az állam. Elég volt meghallanom a nevét, máris
megrohantak az emlékeim.
– Még mindig a városban van? – kérdeztem,
szándékaim szerint közönyös hangon. Alyssa már
hónapokkal korábban felhagyott az üzeneteivel, és bár
Kellan fel szokott hívni, nem beszéltünk róla sohasem.
Sadie bólintott. – Éhes Harry Bisztrójában dolgozik, bár
Sam bútorüzletében is láttam. És zongorázik is, különböző
bárokban. Hogy pontosan hol, nem tudom. Már egy csomó
helyen láttam. Meglepő, hogy nem tudsz róla semmit.
Szinte egymáshoz voltatok nőve akkoriban, ami elég
furcsa volt, merthogy nem volt bennetek semmi közös.
– De. Rengeteg közös tulajdonságunk volt.
Gúnyosan felkuncogott. – Tényleg? A tiszta kitűnő
zenészpalántának meg a narkós anyjával együtt szívó,
bukdácsoló drogosnak, aki csak nekem köszönheti, hogy
le tudott vizsgázni, volt közös tulajdonsága?
– Ne beszélj úgy, mintha bármit is tudnál, a kurva
életbe! – sziszegtem ingerülten. Akkoriban több közös volt
bennem és Alyssában, mint bármelyik más emberpárban
az egész földkerekségen. Ezenkívül bármit gondolt is
Sadie, még csak nem is ismerhette az anyámat.
Ki kellett volna sétálnom a motelszobából. Rá kellett
volna szólnom, hogy húzzon el, keressen magának valaki

mást, akit zaklathat, ugyanakkor gyűlöltem volna, ha
egyedül maradok. Magányosan töltöttem az elmúlt öt
évet, ha csak azokat az egereket nem számítom, amelyek
néha befurakodtak a lakásomba.
Sadie csendben maradt, ameddig bírt, de összességében
nem túl sokáig. A jelek szerint nem tudta, mit jelent a
békés hallgatás. – Szóval igaz? Mármint hogy rehabon
voltál?
Sokkal többet beszélt, mint amennyitől még
kényelmesen éreztem volna magam. Különben is utáltam
a rehabról beszélni, mert ilyenkor mindig azt kívántam,
bár ott lennék még a klinikán. Máskor meg a sikátorba
kívánkoztam, hogy felszívhassak egy kuka tetejéről egykét csíkot. Hosszú ideje nem használtam már semmit,
mégis mindennap eszembe jutott a drog. Dr. Kahn előre
megmondta, hogy nem lesz könnyű a visszaút az igazi
világba, de őszintén hitte, hogy meg tudom csinálni.
Megígértem neki, hogy minden alkalommal, amikor
drogra vágyom, pattintok egyet a piros gumi karkötőn,
amit tőle kaptam, és ettől biztosan eszembe fog jutni, hogy
a döntés, amit meghoztam, valódi, csakúgy, mint a csípés a
bőrömön.
A karkötőn olvasható felirat arra emlékeztetett, hogy
erős vagyok, mégis gyakran éreztem úgy, hogy egy
szemernyi erővel sem rendelkezem.
Mióta Sadie beszélni kezdett, mást sem tettem, mint a
karkötőmet csattogtattam.
– Városszerte az a hír járta, hogy meghaltál. Az anyád

kezdte terjeszteni, azt hiszem – mondta.
– Tudod, milyen szép a szemed? – kérdeztem, csak hogy
témát váltsak. Megcsókoltam a nyakát, mire felnyögött.
– Zöld, és kész – motyogta. – Nincs benne semmi
különös.
Pedig volt. A színe a tengerekét idézte, halovány
zöldjébe itt-ott szürkés árnyalat vegyült. – Pár éve láttam
egy dokumentumfilmet a kínai és koreai kerámiakészítés
fortélyairól. A szemed ugyanolyan színű, mint a glazúr,
amelyet ott használtak bevonatként.
– Te a kínai kerámiákról nézel dokumentumfilmeket? –
kérdezte kuncogva, bár amikor a szám a kulcscsontjához
ért, már inkább levegőért kapkodott. Éreztem, hogy
megremeg mellettem. – Akkor tényleg zűr lehet a
fejedben.
Nevetnem kellett a tudatlanságán.
– Nyugaton celadonnak nevezik ezt a színt, de odaát,
Kínában, qingcinek. – A szájára szorítottam a számat.
Visszacsókolt, már csak azért is, mert ez volt a fő oka
annak, hogy elmentem vele a piszkos motelszobába. Hogy
pár
intim
érintést
megpróbáljunk
a
szerelem
megnyilvánulásaként feltüntetni. Hogy megpróbáljuk
szenvedélynek minősíteni az elcsattanó csókokat. Hogy
fals érzelmet adjunk az ürességnek. Őrület, mit meg nem
tesznek az emberek azért, hogy ne érezzék magányosnak
magukat.
– Itt tudsz maradni éjszakára? – suttogta.
– Természetesen – sóhajtottam, és végigfuttattam a

nyelvemet a fülcimpáján.
Ott akartam maradni vele, mert szívásnak éreztem a
magányt. Ott akartam maradni vele, mert egyre sötétebb
lett. Ott akartam maradni vele, mert megkért, hogy
maradjak. És ott akartam maradni vele, mert azt hittem,
én is ezt akarom.
Áthúzta az ingemet a fejemen, és végigfuttatta az ujjait
a mellkasomon. – Ó, egek! – visította. – De klasszul nézel
ki! – Azzal felvihogott. Tényleg maradni akarok?
Anélkül, hogy válaszoltam volna, lehúztam a
nadrágját, a sajátomat is levetettem, aztán fölé hajoltam,
és az ajkammal végigszántottam a testét, a nyakától
egészen a hasáig, végül elidőztem egy kicsit a bugyija
vonalán. Amikor körözni kezdtem a hüvelykujjammal a
combja között, felnyögött.
– Igen… Igen…
Egek, tényleg elvonta a figyelmemet. Már nem éreztem
magam olyan magányosnak. Sőt már arról kezdtem
ábrándozni, hogy másnap is felhívom, és eljövünk ide a
motelbe, ebbe a koszos szobába, és addig kefélem a rozoga
ágyon, amíg el nem veszítem az eszméletemet.
Nem kellett sok idő ahhoz, hogy a bokszeralsóm is
lekerüljön rólam, és elhelyezkedjek fölötte. Már az óvszert
is feltekertem, és éppen azon voltam, hogy elmerüljek
benne, amikor felkiáltott:
– Ne! Várj! – Félelem suhant át a zöld szempáron.
A kezét a szájára szorította, és a szeme sarkából kigördült
egy könnycsepp. – Nem tudom megtenni. Nem tudom.

Megálltam, mi több, szabályosan megmerevedtem.
Mintha gyomorszájon vágtak volna. Rögtön munkálni
kezdett bennem a bűntudat. Sadie nem is akart szexelni.
Legalábbis velem. – Ó, istenem. Sajnálom. Azt hittem…
– Járok valakivel – mondta, majd elismételte. – Járok
valakivel.
No, álljunk meg egy pillanatra!
– Mi? – kérdeztem.
– Van egy barátom.
Egy pasi?
A francba!
Hazudott.
Becsapott.
Barátja van.
Legördültem róla, és kiültem az ágy szélére. A kezem
szorosan markolta a matrac peremét, és bár nem láttam,
hallottam, hogy mocorog mögöttem.
Végül halkan megszólalt. – Sajnálom. Azt hittem, meg
tudom tenni. Mi több, biztos voltam benne, de… nem.
Pedig azt hittem, veled könnyű lesz. Kicsit el akartam
hagyni magam. Felejteni szerettem volna.
Anélkül, hogy felé fordultam volna, vállat vontam. –
Semmi baj. – Feltoltam magam az ágyról, és elindultam a
fürdőszoba felé. – Egy perc, és itt vagyok.
Becsuktam magam mögött az ajtót, és végigfuttattam az
ujjaimat az arcomon. Lehúztam a kondomot, bedobtam a
szemetesbe, aztán nekidőltem az ajtónak, és simogatni
kezdtem magam.

Szánalmas volt.
Nem. Én voltam szánalmas.
Miközben a farkamat húzogattam, a kokain körül
jártak a gondolataim. Hogy fel szokott melegíteni, amikor
szétáradt bennem! A teljes béke és boldogság állapotába
zuhantam tőle. Még erősebben simogattam magam.
Felidéztem, milyen érzés volt, amikor megszűntek
számomra a problémák, elmúltak a félelmeim, és
okafogyottá vált minden küzdelem. Ilyenkor úgy éreztem,
én vagyok a világ ura, és nem állíthat meg senki sem. És
ez az érzés maga volt az eufória. Az ujjongás. A szerelem.
Eufória. Ujjongás. Szerelem. Eufória. Ujjongás. Szerelem.
Gyűlölet. Gyűlölet. Gyűlölet.
Egy nagy levegő.
Elmentem.
Üresebbnek nem is érezhettem volna magam.
Kinyitottam a csapot, kezet mostam, és közben a
tükörbe néztem. Vagyis inkább a saját szemembe. Egy
barna szempárba, amely nem volt igazán fontos.
Amelynek szomorú volt a pillantása. És amelyre súlyos
árnyékot vetett a tétova depresszió.
Leráztam magamról az érzést, megtöröltem a kezemet,
és visszamentem a szobába.
Sadie közben öltözködni kezdett, és a szemét törölgette.
– Elmész? – kérdeztem.
Bólintott.
– Ha akarsz… – megköszörültem a torkomat. – Itt
maradhatsz
éjszakára.
–
Miután
többszörösen

biztosítottam erről, még hozzátettem: – Nem vagyok
akkora paraszt, hogy hajnali háromkor kirúgjalak. Nem
beszélve arról, hogy a szoba a tiéd. Majd én elmegyek.
– Azt ígértem a barátomnak, hogy miután visszajöttem,
rögtön hazamegyek – válaszolta, hamis mosolyra görbítve
a száját. Annak ellenére, hogy csak bugyit és melltartót
viselt, a teraszajtóhoz lépett, kinyitotta, de a szobában
maradt. Odakint ömlött az eső; a súlyos cseppek hangosan
kopogtak a fémvázon. Az esőről mindig Alyssa jutott az
eszembe. Hogy nem tudott elaludni, amikor vihar volt.
Azon tűnődtem, mire gondolhat ezen az éjszakán, hogyan
birkózik meg az ablakát verő özönvíz hangjaival.
Nem tudok aludni, Lo. Átjönnél?
Alyssa hangja úgy szólt a fejemben, mint egy régi,
elakadt lemez, és mindig komoly erőfeszítésembe került,
hogy elhallgattassam.
Sadie a hosszú hajfürtjeit fésülgette az ujjaival.
Műmosolya közben komorságnak adta át a helyét. – Nem
mintha otthon lenne. A szingliségben azt utáltam a
legjobban, hogy egyedül kellett ágyba bújnom. De hiába
élek kapcsolatban, továbbra is egyedül érzem magam.
– Rosszul kellene éreznem magam azért, mert meg
akartad csalni?
– De csak mert nem szeret.
– Bezzeg te odavagy érte – feleltem gúnyosan.
– Te ezt nem értheted – mondta Sadie védekező
hangon. – Uralkodik rajtam. Elmart mellőlem mindenkit,
aki egy kicsit is számított. Tiszta voltam, mint te most.

Eszembe sem jutott, hogy drogozni is lehet, amíg meg nem
ismertem. Csapdába ejtett, és most, ha hazajön, olyan
parfümtől bűzlik, ami nem az enyém. Bemászik mellém az
ágyba, de még csak meg se érint.
Olyan gondolatok kergették egymást a fejemben,
amelyek nem vezettek semmi jóra.
Maradj velem ma éjjel.
Maradj itt reggelig.
Maradj.
Amikor a magány megszólalt a fejemben, valahol
nagyon mélyen, mindig rossz döntést hoztam. Olyat, amit
az összetört szívem diktált.
– Milyen érzés visszajönni ennyi év után? – kérdezte. –
Nem fura?
Okos dolog volt a témaváltás. Még felém is fordult, így
újra a szemébe nézhettem. Az arca lángolt, és esküszöm,
majdnem megszakadt a szívem a gondolattól, hogy
egyedül hagyjam.
– Egy kicsit.
– Találkoztál már Kellannel?
– Te ismered a bátyámat?
– Hallottam játszani itt-ott. Egész jó. – Fogalmam sem
volt, hogy Kellan újra zenélni kezdett. Sadie kíváncsian
felvonta a szemöldökét. – Közel álltok egymáshoz?
– Én öt évig Iowában voltam, ő pedig itt, Wisconsinban.
Sadie megértőn bólintott.
Megköszörültem a torkomat. – Igen, nagyon közel
állunk egymáshoz.

– Mint két jó barát?
– Csak mint két barát.
– Rohadtul ledöbbentett, hogy a kapcsolatod Alyssával
nem tartott tovább. Azt hittem, mostanra többszörösen
teherbe ejted.
Volt idő, amikor én is így hittem.
Ne beszélj Alyssáról! Ne is gondolj rá!
Talán ha itt maradnék Sadie-vel, nem Alyssa körül
forogna minden gondolatom, tűnődtem magamban.
Talán, ha Sadie-vel a karomban aludnék el, egy időre
megfeledkeznék arról a helyről, ahol az egyetlen lány,
akit valaha szerettem, még mindig élt. Az államat
simogatva közelebb léptem Sadie-hez. – Figyelj, ha mégis
szeretnéd…
– Nem lehet – sóhajtotta a szavamba vágva. Elég furán
viselkedett. Kerülte a pillantásomat; inkább elszántan a
földet bámulta. – A barátom sem szokott megcsalni. Soha.
Mert… mert… szeret! – Ettől a hirtelen vallomástól
száguldani kezdtek a gondolataim.
Hazudik.
Az orromnál fogva vezet.
És magamra hagy.
– Attól még itt maradhatsz – mondtam neki jóval
kétségbeesettebb hangon, mint szerettem volna. – Én
majd a kanapén alszom. – Ahogy jobban szemügyre
vettem az ominózus bútordarabot, kiderült, hogy nem is
kanapé, inkább egy rozoga dívány, amelyen több volt a
folt, mint a párna. Ha őszinte akartam lenni, még a

padlón is jobban éreztem volna magam. Vagy
felhívhattam volna Kellant, és akkor nála is aludhattam
volna.
De erre még nem álltam készen.
Tudtam, amint meglátok valakit a múltamból,
visszazuhanok abba a világba, amelyben régen éltem.
Amelyből elmenekültem. Amely majdnem megölt. Még
nem álltam készen. De hogy is állhat valaki készen arra,
hogy szembenézzen a múltjával, és úgy tegyen, mintha
elmúlt volna minden fájdalom?
Sadie visszabújt a ruhájába, és a válla felett rám
nézett. Együtt érző szomorúságot olvastam ki a szeméből.
– Felhúznád a cipzáramat?
Csupán három lépés választott el bennünket egymástól.
Mögé léptem, és felhúztam a cipzárt a ruhán, amely
minden hajlatát követve második bőrként feszült a
testére. A kezem megpihent a derekán, mire nekem
támaszkodott.
– Hívnál nekem egy taxit? – kérdezte.
Hívtam. Amikor elment, köszönetet mondott, és azt
mondta, maradjak nyugodtan a motelben, ő már kifizette,
és ha én ott maradok, legalább nem vész kárba a pénz.
Nem tudtam biztosan, mire vonatkozott a köszönet. Nem
tettem érte semmit. Illetve majdnem hűtlen asszonyt
csináltam belőle.
Nem.
Ha először törte volna a fejét hűtlenségen, bizonyára
felfedeztem volna benne némi bűntudatot.

De benne nem találtam mást, csak ürességet.
Reméltem, hogy sohasem látom viszont, mert ha üres
emberrel kerültem össze, az kiszívta belőlem az utolsó
erőmet is.
Miután elment, vagy egy órán át fel-alá járkáltam a
motelszobában, és azon tűnődtem, van-e valaki az
épületben, aki hozzám hasonlóan magányos, és inkább
eltöltene egy éjszakát egy olyan személlyel, aki nem jelent
számára semmit, mint hogy egyedül legyen.
Gyűlöltem a magányt. Ha egyedül voltam, mindig
valami olyasmi jutott az eszembe, ami miatt gyűlöltem
magam. Ilyenkor kísérteni kezdtek a múltamban
elkövetett hibák, és mindig visszavittek abba az időbe,
amikor nem éltem, csak vegetáltam. És féltem. Attól
féltem, ha teljes életet kezdenék élni, megbántanék
mindenkit, aki közel kerül hozzám, és ezt nem tehettem
meg senkivel. Ezért kellett egyedül lennem.
A múltban sohasem voltam egyedül. Ott volt nekem a
drog – a néma, halálos, romboló barát. És ott volt egy
csillag, aki nem hagyta, hogy magányos legyek.
Alyssa.
A francba.
Már megint hülyét csinált belőlem az agyam, és
viszketni kezdett a tenyerem. Megpróbáltam tévét nézni,
de
valóságshow-n
kívül
semmit
sem
találtam.
Megpróbálkoztam a rajzolással is, de a szobában lévő
egyetlen tollból kifogyott a tinta. Végül megpróbáltam
gátat szabni a gondolataimnak, de kudarcot vallottam.

Nem tudtam másra gondolni, csak a legjobb drogra, amit
valaha kóstoltam. Alyssára.
Vajon mikor látom?
Látom-e egyáltalán?
Már hogyne látnám. Az ő nővérét veszi el a bátyám.
Akartam látni?
Nem.
Nem akartam.
Istenem.
Dehogynem!
A karomban akartam tartani, de úgy, hogy ne érjek
hozzá.
Meg akartam csókolni, de úgy, hogy közben ne
gondoljak a hajlataira.
És még mi mindent akartam…
Pofa be, agy!
A kezembe vettem a mobilomat, és lenyomtam rajta a
kettes billentyűt. A hang most más volt, de maga az
üdvözlőszöveg úgy hangzott, mint mindig. Megköszönték,
hogy felhívtam a drog- és alkoholproblémákkal küzdők
számára fenntartott vonalat, és arra biztattak, hogy
osszam meg velük a gondjaimat.
Mint mindig, végighallgattam
bontottam a vonalat.

a

biztatást,

aztán

Mert az olyan emberek, mint én, már csak a múltjuk
miatt sem érdemeltek segítséget. Az ilyen emberek nem
érdemeltek mást, csak magányt.
A lépteim kivittek az erkélyre. Rágyújtottam, aztán

kerestem egy száraz foltot a padlón, és odatettem a
cigarettámat. Közben hallgattam az esőt, amint
özönvízként zúdult le True Fallsra, és behunytam a
szememet. Vettem egy nagy levegőt, és átadtam magam a
fájdalomnak, legalább addig, amíg a cigi végigégett.
Alyssára gondoltam. A mamára. Meg a sok különféle
drogra.
Utoljára mindig a gyermek jutott az eszembe, akit a
karomban tarthattam volna, ha nem hagyom, hogy
maguk alá gyűrjenek a démonaim.
Volt, hogy nyolc percig égett a cigaretta. Máskor tízig.
Egy dolog azonban sohasem változott. Függetlenül attól,
hogy mikor hunyt ki a parázs, minden alkalommal újabb
repedés keletkezett az összetört szívemen.

Tizenötödik fejezet
ALYSSA
Reggelente, amikor dolgozni indultam, a szomszédom, a
hetvenéves Lori autójában voltam potyautas. Mindketten
a délelőtti műszakba voltunk beosztva az Éhes Harryben,
és mindketten utáltunk minden ott töltött pillanatot. Lori
már huszonöt éve húzta itt az igát, és, mint mondta,
készített magának egy menekülési tervet: hozzámenni
valamelyik Chris fiúhoz. Evanshoz, Hemsworthhöz vagy
Pratthez, ebből a szempontból nem volt válogatós. Nem
volt olyan reggel, hogy Lori szerint ne érkeztünk volna a
szükségesnél öt perccel korábban. Ilyenkor mindennap
elmondta, hogy az egyetlen hely, ahová nem lenne szabad
korábban érkezni, az a munkahely. Nem hibáztattam az
álláspontja miatt.
Öt éve dolgoztam az Éhes Harryben. Amikor reggelente
megérkeztem, rózsa- és őszibaracksampon-illatom volt, és
amikor távoztam, úgy bűzlöttem, mint egy adag zsírban
sült krumpli, és ez volt az egészben a legrosszabb.
Egyetlen cél lebegett előttem, miközben dolgoztam: hogy
minden egyes ott töltött órával közelebb kerültem az
álmom megvalósításához: hogy megnyissam a saját zenés
báromat.

– Meg tudod csinálni, kölyök – mondta Lori, miközben
leparkolt a bisztró mögött. – Még fiatal vagy, és dögös. Még
rengeteg időd van arra, hogy valóságot csinálj a víziódból.
A lényeg, hogy ne hallgass a háttérben suttogókra. Az
emberek szeretnek véleményt alkotni mások életéről; te
csak emeld magasra a fejedet, és hagyd, hogy elússzon a
füled mellett, amit mondanak.
– Remek tanács – feleltem mosolyogva. Tudtam, csak
azért beszél ennyit, hogy egy perccel se lépjünk korábban
az épületbe a szükségesnél.
– Tudod, mit szokott mondani a mamám, amikor
gyerekkoromban cukkoltak?
– Mit?
– Csak egy napot kell kibírni egyszerre. És ha ezt meg
tudod csinálni, akkor mindenen túl tudod tenni magad.
Ne gondolj túl sokat a jövőre, de a múltra se – próbálj
mindig a jelenben maradni. Ott, ahol éppen vagy. Ez a
legjobb megoldás. A pillanatnak élni. Annak a napnak,
amelyik rád virrad.
Csak egy napot kell túlélni mindig. Csupáncsak egyetlen
napot.
Ezt ismételgettem akkor is, amikor egy durva vendég
ledorongolt a rántottája miatt, vagy amikor egy kisbaba
lesodort az asztalról egy tányért, és a szülei engem
hibáztattak, vagy amikor egy részeg a cipőmre hányt.
Utáltam az éttermi munkát. Ugyanakkor előnyös is volt
számomra, hogy itt dolgoztam, hiszen tudtam, hogy – ha
majd meglesz – a saját báromban is az ilyen jellegű

munka fogja kitenni a szolgáltatás nagyobbik részét.
Csak egy napot kell túlélni mindig.
– Mindig megriszálod a csípődet, miután felvetted a
rendelést? – kérdezte évődve egy hang, és elmosolyodtam,
amikor felismertem a forrását.
– Csak amikor jó borravaló van kilátásban – feleltem, és
ahogy vártam is, Dant pillantottam meg a hátam mögött,
tekintélyes aktakupaccal a kezében. Roppant jóképű volt
tengerészkék
nadrágjában
és
legombolt
nyakú
halványkék ingében, amelynek könyékig felgyűrte az
ujját. A mosolya, mint mindig, széles volt és vidám, és
ezúttal kifejezetten miattam ragyogott fel az arcán.
Gyorsan
a
kötényem
zsebébe
csúsztattam
a
jegyzettömbömet meg a tollamat, és odaléptem hozzá. – Mi
szél hozott ide ilyen korán?
– Megnéztem az adatait annak az ingatlannak,
amelyikről beszéltünk.
– Tényleg?
– Tényleg. Teljesen odavagyok érte. De van vele egy kis
probléma. Termeszek. Van egy perced arra, hogy
átfussunk a legfontosabb részleteken? Ezenkívül hoztam
még pár alaprajzot, ami számításba jöhet.
Gondterhelt arcot vágtam. – Azt hiszem, a főnök
fenéken billentene, ha most leülnék alaprajzokat
nézegetni.
Dan egy barát volt, akivel egy zenés bárban
ismerkedtem meg pár évvel ezelőtt. Jelenleg az állam
egyik legjobb ingatlanügynökségénél dolgozott, és amikor

a zenés bárról szőtt elképzeléseimről beszéltem neki,
rögtön felajánlotta, hogy segít majd megfelelő ingatlant
találni, bár nem titkoltam el előle, hogy a nagy nap még
elég messze van.
– Ja, látom. De éppen errefelé jártam, és gondoltam,
hogy munka előtt beugrom egy kávéra meg egy kis sült
krumplira.
Szélesen elmosolyodtam, amire ő még szélesebb
mosollyal válaszolt. – Ha neked is jó, holnap este
megnézhetjük, amit összeszedtél – ajánlottam.
– Jó, persze hogy jó! – válaszolta lelkes izgalommal. –
A lakásodban, rendben? Mindent odaviszek, és rendelünk
valami kínait. A borról is én gondoskodom. Vagy akár egy
jó kis steaket is kisüthetek neked, vagy bármit, amit csak
akarsz… – Amikor rájött, hogy túl hangosan beszél, elhalt
a hangja, a hajába túrt, és vállat vont. – Amit csak akarsz.
– Remek ötlet. De tudnod kell, hogy a házam még, hogy
is mondjam… munkaterület. És amikor esik, beázik a tető.
– Még mindig áll az ajánlatom. Nem kell ott laknod, míg
folyik a felújítás. Hozzám költözhetsz, és akkor nem kell
ilyen kellemetlenségeken törnöd a fejedet.
– Köszönöm, de azt hiszem, ott akarok lenni minden
komplikációnál, ami az otthonom kialakítása során
felmerül.
– Értem. Nos, azt hiszem, az lesz a legjobb, ha én is
nekilódulok. Akkor holnap este nálad. Mindent
megvitatunk – emelte meg az aktákat egy vidám kacsintás
kíséretében.

– Várj! Nem kávézni jöttél? Meg sült krumplira…
– De igen, csak közben eszembe jutott, hogy… –
Zavartan elhallgatott, amitől nekem, bár nem akartam,
megint csak mosolyognom kellett. – Megígértem a
főnöknek, hogy ma kicsit korábban bemegyek, és
megnézek neki valamit.
Azzal eltűnt. Felsóhajtottam. Dan már abban a
pillanatban rám hajtott, amikor megismertem, és a
helyzet azóta sem változott. Én azonban nem tudtam
viszonozni a vonzódását. Fontos szerepet töltött be az
életemben, és bíztam benne, hogy mindig barátok
maradunk.
– Ez igen. Ingatlanokat hajt fel neked, biztos állása van,
képes lenne megenni egy adag zsíros krumplit, csak hogy
téged lásson, le sem lehet törölni a képéről a „gyere,
dugjunk gyorsan egyet” vigyort, és steaket akar sütni
neked. És te még az ajánlatát sem vagy hajlandó
elfogadni. Miért nem költözöl oda hozzá? – kérdezte Lori,
rántottával, sült krumplival és virslivel megrakott tálcát
egyensúlyozva a tenyerén.
Felnevettem. – Mert a saját házamban is jól megvagyok.
Évekig gyűjtögettem arra, hogy megvegyem álmaim
otthonát, és most, hogy megvan, nem fogok kiköltözni
belőle néhány probléma miatt. Hát olyan nagy baj, hogy
én magam szeretném rátenni a sérüléseire a ragtapaszt?
– Édesem. A házadnak kicsit többre van szüksége, mint
néhány ragtapaszra. – Vágott egy grimaszt, aztán gyorsan
lepakolta az ötös számú asztalra a rendelést, majd sikkes

lépteivel visszatért hozzám, és a csípőjére csúsztatta a
kezét. – Csak hogy tudd. Ha Dan felajánlana nekem egy
ágyat, én bizony beköltöznék, és hagynám, hogy
megmutassa az összes alaprajzát, és azt is megengedném
neki, hogy a testemről is készítsen egy nagyon részleteset.
– Lori! – intettem le lángoló arccal.
– Csak mondom. Három állásban dolgozol, hogy legyen
miből felújítani a házadat, és hogy bebizonyítsd: független
nő vagy, aki képes megállni a saját lábán. Pedig úgy is
felújíthatnád azt a romhalmazt, hogy közben Dannel élsz.
– Nincs azon a házon annyi felújítanivaló – állítottam
makacsul.
– Aly – nyögte, és kétségbeesetten a homlokára csapott.
– Amikor utoljára átmentem hozzád, hogy elszopogassunk
egy üveg bort, és ki kellett mennem a fürdőszobába, nem
tudtam becsukni az ajtót. Tudod, miért? Azért, mert a
fürdőszobádnak nem volt ajtaja.
Felnevettem. – Oké. Elfogadom. Rengeteg munka van
még a házamon. De én szeretem a kihívásokat.
– Hm. Nagyon jó véleménnyel lehet Dan
képességeidről, hogy már ilyen régóta kitart melletted.

a

– Mi? Egyszer sem feküdtem le vele.
– Tényleg? – kérdezte csodálkozva. – Úgy érted, évek óta
csorgatja utánad a nyálát, és még nem varázsolta le rólad
a bugyit?
– Nem! Soha!
– De hát… az a mosoly!
Felvihogtam. – Tudom. De csak barátok vagyunk.

Nekem elveim vannak a kapcsolataim vonatkozásában, és
az egyik legfontosabb, hogy nem fekszem le a
barátommal. Soha. – Egyszer már végigjártam ezt az utat,
és nem állt szándékomban megismételni. Még most is
sokat gondoltam Loganre, és még mindig gyászoltam a
barátságunkat, amelyet feláldoztunk a szerelemért.
Mindketten jobban jártunk volna, ha sohasem
szeretünk egymásba.
– Tudod, Charles a legjobb barátom volt, mielőtt
randizni kezdtünk. És ő lett az életem szerelme. Hozzá
képest senki sem tűnt elég jónak soha többé. Senkivel sem
tudtam olyan jókat nevetni, mint vele, és ez már akkor is
így volt, amikor még szó sem volt köztünk szerelemről.
Előfordul, hogy ami igazán jó az életben, az egy mély
barátságból fakad – magyarázta Lori. Lehajtotta a fejét,
aztán szeretettel megsimogatta a nyakában lógó,
fényképet rejtő medált. – Egek, milyen őrülten szeretem
még mindig! – Szinte sohasem beszélt a néhai férjéről,
Charlesról. De amikor mégis szóba hozta, úgy ragyogott a
szeme, ahogy az első, igazi randevújukon ragyoghatott.
A főnökünk ránk szólt, hogy hagyjuk már abba a
csevegést, és tegyük a dolgunkat, és igaza volt. Reggelente
mindig sokan voltak a bisztróban, több embert kellett
kiszolgálnunk, mint amennyi lehetségesnek látszott, de
minél nagyobb volt a forgalom, annál kevesebb időm
jutott a gondolkodásra.
– Kér még egy kis kávét? – kérdeztem egy nőtől, aki az
ablak mellett üldögélt, és felemeltem a kávéskancsót.

– Nem, köszönöm.
Szélesen elmosolyodtam, de amikor ismét felnéztem, kis
híján megállt a a szívem. Az ablaküvegre tenyereltem,
hátha úgy megérinthetem a túloldalon átsuhanó árnyat.
Lehunytam a szememet, és amikor kinyitottam, eltűnt,
amiről azt hittem, hogy látom. Végigfutott a hátamon a
hideg.
Láttam, hogy Lori engem figyel. – Minden rendben,
Alyssa? Úgy nézel ki, mint aki…
– Szellemet látott? – fejeztem be a kérdését.
– Pontosan. – Odajött hozzám, és ő is kinézett az
ablakon. – Mi volt az?
Egy szellem.
– Semmi. Csak káprázott a szemem – válaszoltam, és a
következő asztalhoz léptem a kancsóval.
Vagy a képzeletem játszott velem.
Ez történhetett. Se több, se kevesebb.

Tizenhatodik fejezet
LOGAN
Nem tudtam levenni a tekintetemet Alyssáról, ahogy ott
járt-kelt a bisztróban a vendégek között. Egy távoli
sarokban ültem, ahol nem láthatott. Nem kellett volna
idejönnöm. Az agyam az összes okot tudta, hogy miért nem
kellene a bisztróban lennem, de a szívemet mintha
láthatatlan kötél húzta volna Alyssa felé.
Még mindig ugyanúgy mosolygott. Ez boldogsággal
töltött el, de ugyanakkor egy kis szomorúsággal is. Hány
mosolyról maradtam le, amíg távol voltam? Kire
mosolygott mostanában?
– Tessék, az omlettje – mondta a pincérnő, miközben
letette elém a tányért. Az arca sápadt volt, és izzadság
gyöngyözött a homlokán. A teste néha megdőlt, ahogy ott
állt, és erőltetett mosolyra görbült a szája. – Hozhatok még
valamit? – kérdezte.
– Talán egy pohár narancslevet – válaszoltam.
Bólintott, aztán elment.
Felkaptam a sószórót, hogy megsózzam az omlettemet.
Ekkor hangos kuncogás ütötte meg a fülemet. Alyssa
nevetése. Nem változott ez sem. Éreztem, hogy összeszorul
a mellkasom. Behunytam a szememet. Úgy örvénylettek

az emlékeim, mint a hurrikán, és visszavittek azokba az
időkbe, amikor ott feküdtem Alyssa mellett az ágyon, és
hagytam, hogy a nevetése végiggyöngyözzön a lelkemen.
– Ha egy tál sót akart omlettel köretként, azt kellett
volna kérnie – csattant fel mellettem egy hang,
visszarántva a gondolataimat a valóságba. A pillantásom
az omlettre esett, amelyre körülbelül öt perce hintettem a
sót.
– Bocsánat – motyogtam, és visszatettem a sótartót a
helyére.
– Nem kell bocsánatot kérnie. Mindnyájunknak
megvan a maga ízlése – felelte a hang. – Ami a rendelését
illeti, meg vagyunk
tizedelve. Jenny, azzal a
megjegyzéssel, hogy vegyem át az asztalt, és hozzak ki
magának egy narancslevet, ugyancsak hazament, mert
influenzás.
Pillantásom a hang gazdájára tévedt. Telt, rózsaszín
ajka volt és kék szeme, amely több mint ismerős volt. Az
egyetlen dolog volt, amit csodálatra méltónak találtam az
egész nyavalyás városban. Ez a szempár akkor is képes
volt nevetni, amikor az arc komoly maradt. A szőke haj
most egyenes volt, néhány szembe hulló tinccsel.
Egyikünk sem szólt egy szót sem.
Ő csak bámult.
Én pedig nem tudtam levenni róla a szemem.
Alyssa.
Csillag.
Az én Csillagom.

Gyönyörű volt, de hát ebben nem volt semmi meglepő.
Egyetlen nap sem volt, amikor ne jutott volna eszembe,
milyen szép. Még az olyan napokon is, amikor kiütöttem
magam, és túl messze jártam, annyira, hogy a szememet
sem bírtam kinyitni, eljutott hozzám a hangja lágy
szépsége, amint azért könyörgött, hogy térjek vissza
hozzá, és lélegezzek.
– Logan – suttogta, miközben letette elém a
narancslevet. Felálltam, mire ő közelebb lépett. Először
azt hittem, magához von, átölel, és megbocsátja, hogy én
vagyok én, és mint ilyen, nem válaszoltam egyetlen
hívására sem. De egyáltalán nem arra készült, hogy
átöleljen. Elnyílt a tenyere, és amikor ezt láttam, már
tudtam, mi következik. Egy pofon. A nagyobbik fajtából.
Mert bármit csinált is Alyssa, abba mindenét beleadta.
Sohasem végzett félmunkát.
Felemelkedett a karja, felém indult, és én behunyt
szemmel vártam a megérdemelt csattanást, de az nem
jött. Pedig egek, mennyire vágytam rá, hogy megérintsen!
Kinyitottam a szememet, és láttam, hogy remegő keze
centiméterekre van csak az arcomtól. Összekapcsolódott a
pillantásunk, így azonnal észrevettem, hogy gyönyörű
szemében könnyek gyülekeznek, és mögöttük nem bujkál
más, csak zavar és szívet tépő szomorúság.
– Szia, Alyssa – mondtam lágyan. Megrándult az arca,
és lehunyta a szemét. Mivel a keze a levegőben maradt,
megfogtam, és az arcomra simítottam az ujjait. Az ajka
fájdalmas sóhajjal nyugtázta a mozdulatot. Magamhoz

húztam, átöleltem, és hirtelen eltűntek az évek, és nem
maradt más, csak a tegnap. A bőre hideg volt, mint
mindig, és arra várt, hogy a testem felmelegítse. Elengedte
az arcomat, és összekulcsolta a kezét a nyakamon. Úgy
kapaszkodott belém, mintha máris megbocsátotta volna
azt a rengeteg válasz nélkül hagyott hívást és üzenetet.
Az ujjai a húsomba mélyedtek. Talán arról akartak
meggyőződni, hogy valóság vagyok, nem jelenés, amely
eltűnik, ha a szorítás lazulni kezd. Nem hibáztattam – volt
rá példa, hogy eltűntem. Nem is egy.
Beleszippantottam a hajába.
Őszibarackillata volt.
Olyan illat, amiről eddig azt hittem, utálom.
Olyan illat, ami az őszbe forduló nyárutót idézte. Lágy,
édes, tökéletes.
Az én elveszett Csillagom.
– Hiányoztál… – súgta a fülembe.
– Tudom – feleltem.
– Elmentél – folytatta.
– Tudom.
– Hogy merted… – kezdett új mondatba.
– Tudom.
Megfeszült a teste, és váratlanul ellépett tőlem.
A szemében már nyoma sem volt a szomorúságnak. Nem
volt benne más, csak harag.
Helyénvalónak tűnt.
– Tudod? – sziszegte, és bár kihúzta magát, mégis
nagyon kicsinek látszott. Összefonta a kezét a mellén, és

az alsó ajkába harapott. A szeme sarkában elmélyültek a
parányi ráncok, és most már láttam, hogy nem ugyanaz a
lány áll előttem, akit évekkel ezelőtt elhagytam. Felnőtt nő
lett belőle, akinek a lelke mélyén lángolt a szenvedély. –
Felhívtalak, Logan.
– Tudom.
Összevonta a szemöldökét. – Ne szólj közbe. Felhívtalak,
és ötszáznál is több üzenetet hagytam neked.
Ezerkilencven üzenetet.
Nem akartam kijavítani.
– Eltűntél. Elhagytál. És nem csak engem. Kellant is.
Mindnyájunkat – mondta. – Megértem, hogy távol kellett
tartanod magad tőlünk, de akkor is elhagytál. Azok után,
amin keresztülmentünk. Teljesen egyedül hagytál azzal,
ami történt.
– Azért, hogy meggyógyuljak. Fel kellett dolgoznom azt
a sok szart, az anyámat… téged. Káosz volt a fejemben,
igen, és időre volt szükségem.
– Én adtam neked időt, Logan, de te úgy döntöttél, hogy
nem jössz vissza.
– Mindennap felhívtál, Alyssa. Nálad ez az időadás?
– Kellannel megmentettük az életedet, és azt hittük,
visszajössz. És azért hívtalak fel mindennap, hogy tudd, itt
vagyok, és várlak. Biztosra vettem, hogy vissza fogsz jönni.
Ha másért nem, miattam. Érted és értem.
– Senki sem mentheti meg mások életét, Alyssa, és nem
várhatod el senkitől, hogy miattad visszajöjjön. Azt hittem,
ezt tudod azok után, ami… – A nyelvembe haraptam, hogy

elhallgassak, de már nem vonhattam vissza a kimondott
szavakat. Alyssa így is tudta, hogyan fejeződött volna be a
mondatom. Azt hittem, ezt tudod azok után, ami az
apáddal történt.
– Ez aljas volt, Logan.
– Hiszen nem mondtam semmit.
Csalódottan megcsóválta a fejét. – Ahhoz képest telibe
talált. – Elcsuklott a hangja. – Több mint ötszáz üzenet,
egyetlen válasz nélkül.
Ezerkilencven üzenet.
Még mindig nem javítottam ki.
– Nem volt mondanivalóm a számodra – hazudtam, és
ezzel elkezdtem felépíteni azt a falat, amiről előre tudtam,
hogy fel kell majd építenem, ha a városba jövök.
Kordában kellett tartanom az érzelmeimet és a
gondolataimat, ha nem akartam visszacsúszni Alyssa
életébe. Nem akartam megint tönkretenni. Egyszerűen
nem engedhettem meg, hogy a dolgok megismétlődjenek.
Így hát hidegnek, nyersnek kellett mutatkoznom.
– Semmi? – kérdezte döbbenten. – Egy büdös szót sem
bírtál kipréselni magadból? Annyit sem, hogy „helló”?
– Az elköszönés mindig könnyebben ment.
– Azt a… – Alyssa hangosan kifújta a levegőt.
Minden, amit az elmúlt években éreztem iránta,
visszatért, erősebben, mint korábban bármikor. Most már
dühös voltam magamra, hogy nem hívtam vissza, de
szomorú is voltam, boldog, zavart, és szerelmes. Minden
egyben, amit Alyssa valaha is ki tudott váltani belőlem.

Az agyam percekre volt attól, hogy szétrobbanjon.
– Tudod, mit? – Alyssa megköszörülte a torkát, és
feszesen rám mosolygott. – Nem fogjuk ezt csinálni.
– Mit?
– Nem fogunk civakodni, és vitatkozni sem, és tudod,
miért? Mert bármelyikbe belebonyolódnánk, az azt
jelentené, hogy közünk van egymáshoz, márpedig erről
szó sincs. Számomra idegen lettél, amikor elnyelt az iowai
kukoricaföld.
Nyílt a szám, de mire megszólaltam volna, Alyssa
sarkon fordult, és faképnél hagyott, és hamis mosollyal az
ajkán tovább forgolódott a vendégek között. A talpa
folyamatosan ott csattogott a kockás kövezeten, és a teste
finom ringással követte szapora lépteit.
Időnként, miközben másokkal beszélt, vetett rám egyegy pillantást.
– Ha lehet, egész lágyan kérném a rántottát és… –
sorolta a kívánságait az egyik vendég, de Alyssa a mondat
közepén elfordult tőle, és visszarobogott az asztalomhoz. –
…szalonnával.
– Kellan tudja, hogy visszajöttél? Vagy azt tervezed,
hogy ellene is meglepetésszerű támadást intézel a
munkahelyén? – A keze a csípőjére csusszant, és a
szemöldöke felszaladt.
Válaszként én is felvontam a szemöldökömet. – Igen.
Gyakorlatilag miatta vagyok itt. Az esküvőre jöttem.
– A mire?! – kérdezte értetlenül Alyssa.
– Az esküvőre. Tudod… A bátyám feleségül veszi a

nővéredet.
– De… – Elhallgatott, és mintha az ingerültsége is
csökkent volna valamelyest. – Az esküvő csak egy hónap
múlva lesz. Talán azért jöttél ilyen korán, mert segíteni
akarsz nekik a szervezésben?
– Kellan nekem ezt a hétvégét mondta.
– Nos, én nem így tudom. De úgy felgyorsultak a dolgok,
hogy nem lennék meglepve.
– Ezt meg hogy érted? Mi gyorsult fel?
Alyssa már nyitotta a száját, de végül semmit sem
mondott. Aztán az alsó ajkát harapdálva ismét
nekiveselkedett. – Ugye nem estél vissza, Logan?
– Mi? – kérdeztem védekezőn. – Mire célozgatsz itt
nekem?
– Tudod te azt jól, mire célozgatok. Azt… – Hirtelen
remegni kezdett, mintha nem tudott volna tovább
uralkodni az idegein. – Tudnom kell, hogy tiszta vagy-e.
Vagy megint tömöd magad valamivel.
– Semmi közöd hozzá. Te magad mondtad, hogy ne
mondjak semmit, mert az olyan lenne, mintha bármi
közünk lenne egymáshoz, és én ezzel mélyen egyetértek.
És még azt is mondtad, hogy…
– Lo – suttogta. Attól, ahogy a becenevemet kimondta,
kénytelen voltam újragondolni a sértettségemet és a
védekező álláspontomat. Istenem!
A szeme.
A szája.
Alyssa.

Csillag.
Az én gyönyörűséges Csillagom.
– Igen? – súgtam vissza.
– Narkózol?
– Nem.
– Nem is füvezel?
– Néha, egy kicsit. De semmi mást – feleltem. – Ugyan,
Alyssa, vannak államok, ahol a fű teljesen legális.
– De nem Iowában. – A hangjából arra következtettem,
hogy aggódik, ami azt jelentette, hogy igenis törődik
velem, és ez reménykedésre adott okot. De miben
akartam reménykedni? Az Alyssát távol tartó falat már
felhúztam, és nem állt szándékomban lerombolni.
Eldöntöttem, ha nem lesz esküvő, felülök a legközelebbi
vonatra, és már itt sem vagyok. – Szóval, csak fű?
– Csak fű.
– Nem csapsz be?
– Nem.
Tett egy lépést hátra, aztán kettőt felém, és felemelte a
kisujját. – Kisujjat rá?
Egy darabig néztem az ujját, és eszembe jutott az a
rengeteg ígéret, amit kölyökkorunkban a kisujjunkat
egymásba kulcsolva tettünk.
Aztán
csak
azt
éreztem,
hogy
a
kisujjam
összekulcsolódik az övével, és már ettől a parányi
érintéstől is csordultig telt a szívem.
Miután elengedtük egymást, megint tett két lépést
hátra, majd rögtön vissza egyet. Felém nyújtotta a kezét,

és én gondolkodás nélkül megfogtam, mire ő felhúzott, és
magához ölelt. Abból, ahogy körém fonta a karját,
szorosan, mint régen, arra következtettem, hogy valami
baj van.
– Csillag, mi a baj?
Még közelebb vont magához, és én sem mutattam
hajlandóságot arra, hogy elengedjem. Az ajkát a fülemhez
szorította, forró lehelete szinte táncolt a bőrömön. –
Semmi. Semmi. – És amikor végül elengedtük egymást,
összetette a kezét, mintha imádkozna, aztán a szája elé
vonta, és félrebillentette a fejét. – Lo…
A hajamba túrtam, és bólintottam. – Csillag…
– Isten hozott itthon! – mondta.
– Ez nem az otthonom. Csak megálltam itt egy
pillanatra, mielőtt továbbmegyek.
Alyssa egy vállrándítással válaszolt. – Az otthon mindig
otthon marad. Akkor is, ha máshogy szeretnénk.
És Logan? – tette hozzá, finoman előre-hátra ringva a
sarkán.
– Igen?
Nem mondott semmit, mégis tisztán hallottam, amit
gondolt.
Te is hiányoztál nekem, Csillag.

Tizenhetedik fejezet
LOGAN
Mielőtt bekopogtam volna, ledobtam az utazótáskámat
Kellan és Erika ajtaja előtt. Mivel el sem tudtam képzelni,
milyen lesz, összeszorult gyomorral vártam a találkozást.
Az idő meg szokta változtatni az embereket, és azon
tűnődtem, vajon őket hogyan változtatta meg. Még pár
percet adtam magamnak, hogy összeszedjem a
bátorságomat.
Hangosan felsóhajtottam, amikor kinyílt az ajtó. Kellan
rám villantotta idősebb fivéres vigyorát, aztán szorosan
átölelt. – Úgy tudtam, a tegnapi vonattal érkezel.
Eltévedtél, öcsi?
Felnevettem. – A hosszabbik utat választottam.
– Oké. Először is, hadd nézzelek! – Ellépett tőlem,
összefonta a karját a mellkasán, aztán elnevette magát. –
Megemberesedtél. Peter Parkerként hagytad el a várost,
és Pókemberként tértél vissza.
– Ha az iowai radioaktív pókokra gondolsz… hát… nem
sok emberi van bennük. Te viszont – viccesen hasba
bokszoltam – úgy nézel ki, mint egy gömböc. Lehet, hogy
ezentúl én adom neked a seggbe rúgásokat, nem pedig
fordítva.

– Ha! Erre azért ne számíts! Látom, még mindig úgy
vigyázol a hajadra, mint egy nő – állapította meg, és
összeborzolta a tökéletes frizurámat.
– Az irigység, testvér, a hét főbűn egyike.
– Ezt megpróbálom fejben tartani – felelte
csúfondárosan. Az ördögbe. Jó volt viszontlátni.
Ugyanolyan remekül nézett ki, mint mindig. Az, hogy
mennyire hiányzott valaki az embernek, csak akkor érzi,
amikor ennyi idő után szemtől szemben találja magát
vele.
– Kellan, ki az? – kérdezte Erika, aki a haját szárogatva
ekkor lépett ki a fürdőszobából. Amikor meglátott,
megmerevedett a döbbenettől. – Mit keresel te itt?
– Én is örülök, hogy látlak, Erika.
– Ki hívott ide?
A pillantásom ide-oda cikázott köztük, végül
megállapodott Kellanen. – Úgy látom, helyénvaló lenne,
ha én tenném fel ugyanezt a kérdést. Mi folyik itt, Kellan?
Korábban összefutottam Alyssával, és…
– Összefutottál Alyssával? – vágott közbe éles hangon
Erika. Érdekes… az ő túldramatizált személyisége
egyáltalán nem hiányzott az elmúlt évek során.
– Igen. Most mondtam. Tőle tudom, hogy nem is most
lesz az esküvő.
– Nem hát – vágta rá Erika. – Egy hónap múlva lesz.
Miért van nálad utazótáska?
– Hm… Talán azért, mert valaki azt mondta, hogy itt
fogok lakni, veletek? Az esküvő miatt, ami a jelek szerint

nem is most lesz.
– Egy hónap – visszhangozta Erika. – Még egy teljes
hónap van az esküvőig. Azt sem tudtam, hogy jössz, azt
meg pláne nem, hogy itt fogsz lakni. – Vakarni kezdte a
nyakát, sápadt bőrét látványos vörösre festette a
felháborodás. Nagyon hasonlított a húgára, ám a
személyiségük annyira különbözött, hogy lehettek volna
idegenek is. – Bébi, válthatnánk néhány szót a
hálószobában?
Előreléptem, hogy kövessem. Kellan arca megrándult,
Erika pedig dühösen felmordult. – Ja, bocsi. Azt hittem,
nekem szól az a bébi, de látom, hogy tévedtem.
Kellan alig tudta visszafojtani a nevetést. – Ne legyél
ekkora fasz.
– Nem tehetek róla. Hordok egyet a gatyámban, és az
néha előbújik.
Bementek a hálószobába. Még el sem helyezkedtem a
kanapén, amikor máris nyílt az ajtó, ami épphogy
becsapódott az előbb.
– Logan? – szólt vissza Erika.
– Igen?
– Ne nyúlj semmihez!
Megadóan felemeltem a kezemet, mire Erika, még
hangosabb ajtócsapódás közepette, ismét eltűnt a szemem
elől.
– Nem hiszem el, hogy nem szóltál nekem az
érkezéséről, Kellan – visította Erika olyan hangosan, hogy
beleremegtek a falak. Nevethetnékem támadt. Bár most

már fogalmam sem volt, miért is jöttem vissza, azzal, hogy
Erikát cukkolhattam, kezdtem otthon érezni magam.
Benyúltam a zsebembe, előhúztam a cigarettámat, és
rágyújtottam. Közben körülnéztem, és erről eszembe
jutott, milyen rendmániás Erika, és egy pillanatig nem is
értettem, hogy bírja ki egyáltalán Kellan. Én biztosan nem
viseltem volna el ennyi nyaggatást.
Amikor a cigarettám vége hamvadni kezdett, pánikba
estem. El tudtam képzelni, hogyan viselkedne Erika, ha
csak egy szem pernye is odatévedne a méregdrága
dohányzóasztalára. Odamentem hát az étkezőasztalhoz,
ami
úgy
volt
megterítve,
mintha
nagy
vacsoravendégségre várna, felkaptam egy csészealjat, és
abba pöccintettem bele a hamut. Megnyugodva, hogy
most már nem lehet semmi baj, a csészealjjal a kezemben
visszaültem a kanapéra.
– Kellan, csak azt akarom mondani, hogy… már így is
épp elég stresszes az életünk. Annyi minden történt az
utóbbi időben… A munkád… Én a mesterdiplomámon
dolgozom. És rengeteg dolgunk van az esküvővel is.
Tényleg úgy gondolod, hogy ilyen körülmények között jó
ötlet a nyakunkba venni Logant? – kérdezte Erika,
megfeledkezve arról, hogy ott ülök a vékony fal
túloldalán.
– Az öcsémről beszélünk, Erika.
– Akiről pontosan tudjuk, hogy milyen. Őrült életet él,
amibe téged is bele fog rántani. Vagy nem ezt csinálta
mindig?

– Erika, Logan már évek óta tiszta. – Kihallottam Kellan
hangjából az ingerültséget. Csalódottsággal töltött el a
szituáció. Kellan az egyike volt annak a két embernek, aki
mindvégig hitt abban, hogy ki tudok mászni a gödörből.
A másik Alyssa volt. A többiek szemében veszett ügy
voltam, semmi több.
Erika hangjából nem tűnt el az agresszió. – Legalábbis
ezt állítja. De őszintén, hányszor hallottuk tőle ugyanezt?
Te úgy érzed, apáskodnod kell felette meg az anyád felett.
Rendben. De jobb, ha tudod, hogy nem vagy felelős az
életükért. Nem te vagy Logan apja. A francba, még csak
édestestvérek sem vagytok!
Hangos
csattanást
hallottam,
amitől
megint
összeszorult a gyomrom. Felálltam, és a hálószoba felé
indultam, megnézni, mi történt. A hamuval teli csészealj,
mintha hozzánőtt volna a kezemhez – vittem magammal.
Már éppen rájuk akartam nyitni az ajtót, amikor
meghallottam Kellan hangját.
– Ha még egyszer kicsúszik a szádon valami hasonló,
fogom magam, és kisétálok ebből a házból, és még csak
vissza sem nézek. Igen, Logan hajlamos volt elcseszni az
életét. Egy csomó hidat felégetett maga mögött. Sokak
szemében megbocsáthatatlan bűnöket követett el. De
ettől még az öcsém. És nem félig, hanem száz százalékig
az. Ami azt jelenti, hogy vigyázni fogok rá a jövőben is, és
sohasem hagyom cserben. És soha, de soha nem fogom
felégetni azt a hidat, amelyiken eljuthatok hozzá. Ha ez
zavar téged, Erika, az a te bajod. Olyan probléma, amit én

nem tudok, és nem is akarok megoldani.
Ezt követően elcsendesedtek, majd, amennyire
hallottam, Erika bocsánatkérése következett. Ezután
mindkét fél részéről elhangzott néhány szeretlek, és még
egy utolsó mentegetőzés Erikától.
Amikor nyílt az ajtó, ott álltam, félig égett cigarettával
az ajkam között. Rám bámultak; szinte letaglózta őket a
döbbenet, hogy ott találtak, gyakorlatilag közvetlenül az
ajtó mögött. – Figyeljetek rám egy pillanatra – kezdtem.
– Te dohányzol a házamban? – suttogta reszkető
hangon Erika, és szabályosan kitépte a számból a
cigarettát. – És a legjobb porcelánomba szórod a hamut? –
nyöszörögte, és kikapta a kezemből a csészealjat. – Ó,
istenem! Pár óra múlva megérkezik az anyám, és úgy
bűzlik a ház, mint egy füstölő!
Erika anyja. Az egyetlen személy a földkerekségen, aki
még Erikánál is drámaibb és elviselhetetlenebb volt. Hogy
lehetett Alyssa rokoni kapcsolatban ezekkel az emberekkel?
Erika a mosogatóhoz rohant, ahol eloltotta a
cigarettámat, és azon nyomban el is tüntette a
szemetesben. Majd dühös mormogás közepette súrolni
kezdte a csészealjat, de hosszas tisztogatás után sem lett
vele igazán elégedett.
Feszült csend telepedett a szobára. Kellan és én a
menyasszonyt bámultuk, aki az őrület ötszázadik
szintjére emelkedett néhány perc alatt.
– Nos… – kezdte Kellan, hogy megtörje az idétlen
csendet. – Van kedved megnézni Jacob éttermét?

– Aha – vágtam rá a fénysebességnél is gyorsabban.
Jacobbal, bár valamikor barátok voltunk, azóta nem
beszéltem, hogy a fejére olvastam a pornónézési szokásait.
Magam se tudtam, milyen lesz a viszontlátás, és csak
remélhettem, hogy nem lesz olyan katasztrofális, mint
Erikával.
És mielőtt Erika dühkitörése fokozódhatott volna,
megpróbáltunk eltűnni a szeme elől.
– Gondolod, hogy még mindig nem tette túl magát azon
a régi incidensen? Tudod, amikor majdnem sikerült
leégetnem a lakását – kérdeztem megfeszülő arccal.
– Ha már megkérdezted… Határozottan nem sikerült
túltenni magát azon, hogy majdnem az egész lakása
leégett – válaszolta nevetve Kellan.
– Álljunk már meg egy pillanatra. Hibáztam, de nem
szándékosan.
– Ennek ellenére több mint négyezer dollárját
emésztette fel. Ja. Elég drága hiba volt. De ne aggódj,
előbb-utóbb túlteszi magát rajta, ebben biztos vagyok.
– Kellan, miért vagyok itt?
Mielőtt válaszolhatott volna, kinyílt a lakásuk ajtaja. –
Itt maradhatsz az egyik vendégszobában – mondta Erika.
A pillantása összekapcsolódott az enyémmel, és sokkal
nyugodtabbnak tűnt, mint a megérkezésem óta bármikor.
Talán jót tett neki az intenzív csészealjmosás. – Már be is
tettem a táskádat.
– Köszönöm, Erika. Ez sokat jelent nekem – válaszoltam.
– Vacsorára visszajövünk – tette hozzá Kellan,

miközben arcon csókolta Erikát.
– Mindketten? – kérdezte aggodalomtól magas hangon
Erika.
– Mindketten – felelte Kellan. Bár Erika mindent
megtett azért, hogy ne ránduljon meg az arca, az
erőfeszítése hiábavalónak bizonyult.
– Remek. Most, hogy tudom, megpróbálom nagyobbra
csinálni a fasírtot, és felteszek egy negyedik terítéket. –
Szinte tapintani lehetett a levegőben a csalódottságát,
ennek ellenére elmosolyodott, aztán kimért léptekkel
visszament a házba, és csendesen behúzta maga mögött
az ajtót.
– Hát, úgy tűnik, hivatalosan is jó barátok lettünk –
jegyeztem meg nevetve.
– A legjobbak – értett egyet Kellan. – Erről jut eszembe…
Hogy ment a találkozás Alyssával?
– Jól – hazudtam. – Ettől függetlenül úgy tervezem, hogy
a lehetőségekhez mérten kerülni fogom.
– Az jó – bólogatott Kellan. – Talán mindenkinek így lesz
a legjobb, nem? Most, hogy a régi érzelmek már kihűltek,
gondolom, könnyebb lesz a megbocsátás is, és mindketten
továbbléphettek.
– Ja. Tulajdonképpen semmilyen érzelmet sem váltott ki
belőlem. És ez így van jól, szerintem is. – Ez volt az igazság.
És egyben a legrondább hazugság is. Eszembe jutott, mit
mondott korábban Alyssa.
Az otthon mindig otthon marad. Akkor is, ha máshogy
szeretnénk.

És a távol töltött idő és a nagy távolság ellenére még
mindig Alyssa Marie Walters jelentette számomra az
otthont. Akkor is, ha ezt magamnak sem mertem
bevallani.
És mivel nem tudtam, hogyan kezeljem ezt az egyszerű
tényt, úgy éreztem, be kell szereznem azt a vonatjegyet,
hogy újra magam mögött hagyhassam True Falls városát,
sőt egész Wisconsint.
Mielőbb.

Tizennyolcadik fejezet
ALYSSA
– Ha

egy egytől tízig terjedő skálán jelölnéd, mióta tudtad,
hogy Logan a városban van, mire úgy döntöttél, hogy
ideje lenne figyelmeztetni engem? Egyes, hogy egyáltalán
nem tudtad, tízes, hogy „titokban gyűlölöm a
húgocskámat” – mondtam Erikának a telefonba,
miközben a szabad kezemmel megpróbáltam bedugni a
kulcsomat a bejárati ajtóm kulcslyukába. Amióta
összefutottam Logannel a bisztróban, kötélen táncoltak az
idegeim.
Nem
tudtam
normálisan
gondolkodni,
hányingerem volt, és nagyon, de nagyon dühös voltam.
Ugyanakkor
éreztem
valami
mást
is.
Talán…
megkönnyebbülést?
A tudatomban állandóan ott motoszkált, hogy Logan
talán már nem is él, bár Kellantől időnként kaptam róla
híreket.
– Fogalmam sem volt róla, ha mondom – bizonygatta
Erika. Végre sikerült kinyitnom az ajtót, és a következő
pillanatban elterültem a kanapén. – Kellan hívhatta haza
S. O. S., azt hiszem. Minden tiszta zűrzavar. Egyelőre úgy
tűnik, egy darabig nálunk marad.
– Egy darabig? – kérdeztem elhűlve. – Az mit jelent

pontosan? Most is ott van? – Azon tűnődtem, hogy
átmegyek Erikáékhoz, csak hogy még egyszer lássam
Logan arcát. Hogy eldönthessem, nem hallucinálok-e.
– Aly! – szólt rám Erika olyan hangon, ahogy anya
szokott fegyelmezni minket kiskorunkban. – Ne csináld!
– Mit ne csináljak?
– Ne indulj el még egyszer ugyanazon az úton. Logan
Silverstone már nem része az életednek. És szerintem az
lesz a legjobb, ha ez így is marad.
De hogy a fenében tarthatnám távol magamtól, ha pár
saroknyira lakik csak tőlem, a nővérem házában?
– Csak kíváncsi voltam, Erika – mondtam végül. –
Komolyan. – Elhallgattam, és a telefonból kiszűrődő
hangokat figyeltem. A nővérem éppen átrendezős
hangulatban volt, ezt a távolból is meg tudtam állapítani.
Egyértelmű volt számomra, hogy bútorokat tologat. Ha
ideges volt, vagy dühös, ellenállhatatlan késztetést érzett,
hogy átrendezzen valamit, és a töréstől sem riadt vissza.
Ilyenkor persze rohant, hogy újakat vásároljon a széttört
darabok helyett, és mindez elég furcsává tette. De hát én
öt éven át küldözgettem üzeneteket egy fiúnak, minden
istenáldotta nap egy üzenetet – nekem is megvolt a
magam bogara. – Hűha, eléggé a lelkedbe mászhatott –
jegyeztem meg, miközben előhúztam a táskámból a rúzst,
és vagy háromszor átkentem a számat. – Hallom, hogy
tologatsz.
– És? Nincs meg rá az okom? Olyan, mintha az elmúlt
karácsony szelleme jött volna el hozzám, hogy ebben a

stresszes helyzetben még inkább összekutyulja a szálakat.
– Hány tányért sikerült eltörnöd?
– Szerencsére csak egyet – sóhajtotta. – De volt belőle
tartalék, így pótolni tudtam. – Naná, hogy volt. Erikát nem
érhette váratlanul semmilyen incidens. – Rágyújtott, és
telehamuzta az egyik porcelán csészealjamat. Mondd,
Alyssa, ki csinál ilyet?
Megrándult az arcom. – Még mindig jobb, mintha az
ötszáz dolláros dohányzóasztalodat hamuzta volna össze.
– Ezt te viccesnek találod?
Egy kicsit.
– Nem, dehogy. Sajnálom. Figyelj, pár nap, és minden
visszatér a normális kerékvágásba, ebben biztos vagyok.
Észre sem fogod venni, hogy Logan is ott lakik.
– Szerinted drogozik mostanában? – kérdezte,
lehalkítva a hangját. – Kellan tagadja, de én… Nem
tudom. Ha engem kérdezel, katasztrofális a helyzet. Ennél
rosszabbul nem lehetett volna időzíteni.
– Elég jól nézett ki – jegyeztem meg, és bementem a
fürdőszobába, hogy ellenőrizzem a számon a rúzst.
Iszonyú volt a látvány. Nem elég, hogy túlontúl piros volt,
még félre is kentem. Fogtam egy nedves törlőt, hogy
eltávolítsam. Közben Logan szemére gondoltam, amely a
múltra emlékeztetett. – Vagyis inkább remekül.
Egészséges ember benyomását keltette.
– De nem aggódsz… hm… hogy esetleg… visszaesik?
Neki sem lehetett könnyű visszatérni oda, ahol minden
baja kezdődött, nem gondolod?

– Azt hiszem, nem kellene ennyire előreszaladnunk,
Erika. Próbálj napokban gondolkodni. Egy nap, egy
tányér… Valami ilyesmiben.
Felhorkant. – Biztos, hogy nem akarsz velünk
vacsorázni? Anya is itt lesz, így mindjárt üdvözölheti is
Logant.
Ó, ne. Szegény Logan.
Anya, finoman szólva, nem tartozott a rajongói közé. És
amikor
utoljára
találkoztak,
Logan
kicsinyes
szörnyetegnek nevezte.
– Bár szívesen felkapaszkodnék erre a roncsautóra, azt
hiszem, nemet kell mondanom. – Még mindig szédültem a
találkozástól Logannel. Nem voltam biztos benne, hogy jól
tudnék kezelni egy újabb találkozást. Még akkor sem, ha
a lényem nagyobbik fele nem vágyott másra, csak arra,
hogy láthassa, és meggyőződhessen arról, hogy nem
csalóka délibáb. – Szóval, érezzétek jól magatokat, aztán,
ha mindenki elment, küldj egy részletes beszámolót.
– Oké. És Alyssa?
– Igen?
– Ne ess vissza a Logan-féle mókuskerékbe. Abból nem
jönne ki semmi jó.
– Nem fogok. Erika?
– Igen?
– Próbáld ne összetörni az összes lámpát.
– Áll az alku, hugi.

Előhúztam a dobozt.
Azt, amelyiket évekkel ezelőtt meg kellett volna
semmisítenem. Azt, amiről Erika azt hitte, hogy réges-rég
kidobtam, de azt követően biztos, hogy a millió üzenetem
közül egyetlenegyre sem válaszolt. Csakhogy nem ez
történt. A doboz azóta is ott lapult az ágyam alatt, tele
emlékekkel.
Levettem a tetejét, és végignéztem a fényképeket.
Milyen fiataloknak láttam magunkat! Felemeltem az első
csókunkat idéző, lepréselt százszorszépet. Előhúztam a
macit, amit Logan a vidámparkban lopott nekem, mivel a
fickó elcsalta tőlünk a fődíjat.
A mozijegyeket.
A születésnapi kártyákat, amelyeket Logan mindig
maga készített nekem.
Az öngyújtóját.
– Miért kellett ezt tenned velem? – kérdeztem suttogva,
miközben magamhoz szorítottam a piros csuklyás pulcsit.
Az első közös lógásunk után adta nekem, de nyomokban
még mindig éreztem rajta a cigarettafüstöt. – Miért kellett
visszajönnöd?
A doboz aljában volt egy bekeretezett ezüstvilla. Kézbe
vettem, behunytam a szememet, aztán csak ültem az
emlékek között, míg elég erőt nem éreztem ahhoz, hogy
visszarakjam őket a dobozba, majd az ágy alá.
Egy nap úgyis megszabadulok tőlük,
magamnak. De nem ma.

ígértem

Tizenkilencedik fejezet
LOGAN
Elámultam, amikor beléptünk Jacob éttermébe, a Bro’s
Bar & Grillbe. Nagyon jó volt látni, hogy Jacob fordítani
tudott az életén. Fiatalabb korunkban, amikor együtt
füveztünk, gyakran viccelődtünk azon, hogy mindketten
szakácsok leszünk, és saját éttermet nyitunk. Őszinte
örömmel töltött el, hogy legalább az ő álma valóra vált.
– Nem hiszek a szememnek! Nézd, mit hurcolt be a
macska! – kiáltott fel Jacob, amint felpillantott a bárpult
mögül. – Logan Silverstone! Nem hittem volna, hogy az
életben még egyszer idetolod a képedet! – A haja szinte
tövig volt vágva, de széles, mafla vigyora semmit sem
változott.
Elmosolyodtam. – Hát, jó régen találkoztunk, nem vitás.
– Jól nézel ki – mondta, de már ott is állt előttem, és a
maga mackós módján magához ölelt. – És főleg
egészségesen.
– Próbálkozom, ember. Próbálkozom. Lenyűgöző ez a
hely, Jacob!
– Az, az. Csak még korán van – magyarázta. – Hét, nyolc
körül kezdődik a nyüzsgés. Holnap pedig szabad mikrofon
buli lesz, ahol a bátyád is fellép.

Felvontam a szemöldökömet. – Komolyan? Időtlen idők
óta nem hallottalak sem gitározni, sem énekelni, Kellan.
– Na, ja. Megpróbálok visszatérni azokhoz a dolgokhoz,
amelyeket örömmel csinálok. Az élet túl rövid ahhoz, hogy
olyasmivel töltsük, ami nem boldogít, nem igaz?
– Ja, van benne valami. Pazar ez a hely, Jacob. Nem
sokan mondhatják el magukról, hogy maradéktalanul
megvalósították az álmukat – mondtam, miközben
végigjártuk az éttermet. Jacob mindent megmutatott. –
Neked sikerült. Sőt nemcsak megvalósítottad, hanem
benne is élsz.
– Próbálkozik az ember – felelte nevetve. – Ugyanakkor
a saját éttermedet vezetni, hát… kibaszottul nehéz.
– Már attól elfáradok, ha belegondolok.
– Az a hír járja, hogy míg Iowában voltál, elvégezted a
főiskolát, és diplomás szakács lett belőled.
– Így igaz. Sohasem hittem, hogy képes leszek rá, de… –
Alyssa megmondta. – De valahogy sikerült.
Jacob szélesen elmosolyodott. – A francba! Mindjárt
hátast dobok! Ki hitte volna, hogy két, hozzánk hasonlóan
elcseszett kölyöknek egyszer mégiscsak diplomája lesz!
Mit hozhatok nektek? Sört? Vagy inkább egy csajos
martinit? – kérdezte Jacob, és automatikusan letörölte a
bárpultot.
– Én csak vizet iszom – mondta Kellan.
Felnevettem. – Látom, bratyó, ugyanolyan bulizós vagy,
mint régen. Én szívesen legurítanék egy Bud Lightot –
fordultam vissza Jacobhoz.

Kellan felvonta a szemöldökét. – Látom, sem
vadságban, sem őrületben nem akarsz lemaradni tőlem.
Jacob letette elénk az italokat, aztán a pultra
könyökölt, összekulcsolta a kezét, és rátámasztotta az
állát. – Hát akkor, mesélj Iowáról. Mi az ördögöt lehet
csinálni arrafelé?
– Pontosan azt, amire gondolsz. Semmit. Melózol, alszol,
nőzöl, füvezel. Aztán kezdődik elölről az egész.
Kellan ugyanolyan grimaszt vágott a füvezés hallatán,
mint Alyssa. – Nehogy most prédikálni kezdj nekem,
Kellan! Időnként elszívok egy füves cigit, de ez minden.
– Csak nem akarom, hogy visszaess.
– Nem esem vissza. Évek óta rendben vagyok. –
Megköszörültem a torkomat. – Erről jut eszembe. Kösz,
hogy a múlt hónapban kisegítettél a lakbérrel. Meg az
előző hónapival is. – A hangom suttogássá csitult. – Meg az
összes többivel. – Mert bár megszereztem a diplomámat,
még mindig nem sikerült rendes állást találnom.
– Szívesen. Bármikor – felelte mosolyogva. Tudta, hogy
szándékosan váltottam témát, de nem akadékoskodott. –
De ha lehet, Erikának ne szólj róla, rendben?
Jacob felnevetett. – Szar érzés lehet, Kellan.
– Mi? – kérdezte Kellan értetlenül.
– Hát, ha valakinek egy nő ilyen szorosan fogja a tökeit.
Megrándult az arcom. – Lehet, hogy már nincs is töke…
– A francba, srácok… lehet, hogy Erika egy kicsit… –
Kellan, mintha a megfelelő szót keresné, felhúzta az orrát.
– Hárpia? – vetette fel Jacob.

– Vagy rámenős? – kérdeztem én.
– Drámai?
– Szélsőségesen drámai?
– Anyáskodó?
– Fensőséges?
– Stabil – szúrta közbe Kellan a vizét kortyolgatva. –
Erika stabil. És ezzel engem is képes a felszínen tartani.
Lehet, hogy néha nehéz elviselni, ugyanakkor… belé
tudok kapaszkodni, mert erős. Akár egy horgony.
Jacob és én elhallgattunk. Mi több, a torkunkra
forrasztotta a szót a döbbenet.
– Hűha – lehelte Jacob elismerően, majdhogynem párás
tekintettel. – Nem volt ez egy kicsit csöpögős?
Felnevettem. – Hogy nem-e? Mindjárt elsírom magam!
– Várj, előbb hozok egy lavórt – toldotta meg vigyorogva
Jacob.
– Menjetek a francba! Nem is tudom, miért számítottam
arra, hogy két ekkora seggfej megérti majd, amit a
kapcsolatomról mondani akarok – dünnyögte Kellan. –
Na? Tetszik a hely?
– Hogy tetszik-e? El vagyok ájulva! És lefogadom, hogy a
kaja is remek. Ha itt laknék, az összes időmet itt tölteném!
Kellan gonoszul elvigyorodott, és némi lemaradással, de
hasonló kifejezést öltött Jacob arca is. – Fura, hogy ezt
mondod. Jacob és én arról beszéltünk, hogy… ha esetleg
mégis a városban maradnál, lenne itt neked egy állás.
Jacob ugyanis szakácsot keres – magyarázta hosszasan
Kellan.

– Jó fizetést tudnék ajánlani – tette hozzá Jacob. – És bár
igaz, hogy a góré egy totális faszfej, de az állás attól még
remek.
Felnevettem, már csak azért is, mert komolytalannak
találtam az ötletet. De amikor láttam rajtuk, hogy nem
viccelnek, az arcomra fagyott a mosoly. – Ne vedd
sértésnek, Kellan, de most, hogy látom, nem lesz itt
egyhamar esküvő, az első vonattal visszamegyek Iowába.
– Igen? És miből veszel vonatjegyet? – kérdezte Kellan.
Felvontam a szemöldökömet. – Hogyhogy miből? Azt
ígérted, megveszed.
– Nem igaz. Azt ígértem, hogy megveszem a jegyedet –
ide. A visszaútról egy szót sem szóltam.
– Menj a francba! – pufogtam, majd zavart pillantást
vetettem a bátyámra. – Te most komolyan beszélsz, ugye?
Jól hallom, hogy véresen komolyan? – fordultam
megütközve Jacob felé.
– Én csak azt mondom, öcsi, hogy itt az otthonod, ami
visszavár.
– A francokat! Túszul akarsz ejteni! – vetettem oda
kétségbeesetten.
– Ugyan! Csak állást ajánlunk neked – felelte. – Ha
tényleg vissza akarsz menni Iowába, megveszem neked a
jegyet, akár már holnap reggel. De az ajánlatunk attól
még áll. – Kellan tényleg azt akarta, hogy maradjak, és
csak a jó Isten tudta, hogy miért. Én magam már jó ideje
nem tartottam az otthonomnak True Fallst. Nem volt más
számomra, mint a múltam egyik kísértete.

– Én inkább a vonatjegyet választom. Ne sértődj meg,
Kellan. Szeretlek. Tényleg. No de hogy itt maradjak?
Ebben a városban? Nem tudom megtenni, bátyó. Ha itt
maradok, megőrülök.
Kellan megértően bólintott. – Rendben. Felfogtam. De
muszáj volt felajánlanom.
Azért persze megköszöntem.
– Apropó, tényleg összefutottál Alyssával? Milyen terved
van arra az esetre, ha megismétlődik a dolog? – kérdezte
Kellan.
– Majd úgy teszek, mintha észre se venném. Nem
engedem a közelembe. Mindkettőnk számára visszalépés
lenne, ha másként viselkednék. Én képtelen lennék még
egyszer végigjárni ugyanazt az utat, ő meg határozottan
sokkal jobbat érdemel annál, mint amit én nyújtani
tudok. De – tértem át egy másik témára – annak nagyon
örülök, hogy te tiszta vagy, Jacob.
Bólintott. – Nem sokkal azután kezdődött a dolog, hogy
elmentél. Én azonban nem a rehabilitációt választottam,
hanem a hitet, az segített. Ugyan évek óta nem voltam
templomban, de akkoriban olyan hatással volt rám a
vallás, hogy elvégeztem a teológiát, és fel is szenteltek.
Csuklottam egyet. – Az lehetetlen.
Jacob vágott egy grimaszt, majd maga felé bökött a
hüvelykujjával. – Ha egyszer nősülésre adod a fejed,
feltétlenül jusson eszedbe ez a jóképű fickó. – És ekkor,
váratlanul, Jacob egészen közel hajolt hozzám, és a lehető
legkenetesebb arckifejezéssel így folytatta: – Logan,

komolyan, kérdezni szeretnék tőled valami fontosat…
Felsóhajtottam. Tudtam, hogy bizonyos kérdések elől
nem tudok majd kibújni, ha visszajövök, és felkészülten
vártam, hogy elhangozzék, amivel korábban Sadie is
ostromolt. Milyen volt a rehab? Voltak botlásaid? Eszedbe
jut még, hogy betolj magadnak valamit? – Igen? Mit
szeretnél tudni?
– Mi a faszt csinálsz a hajaddal, hogy ilyen tökéletes?
Ha lehet, még fényesebb, mint régen. És milyen dús!
A kurva életbe! Nézd meg, nekem már majdnem a
tarkómig ér a homlokom. És ha nem lenne ilyen rövid a
hajam, még inkább látszana, milyen kopasz vagyok.
– Ó, istenem! – sóhajtotta nagy szemforgatás közepette
Kellan. – Muszáj erről beszélnünk?
– Mondtam már, Kel, hogy az irigység csúnya dolog –
válaszoltam neki a fogamat csikorgatva. – Szóval, havonta
egyszer tegyél rá speciális pakolást. Tojássárgáját és
avokádót.
– Igazán?
– Igazán. De amikor negyvenöt perc után elkezded
kimosni, ne használj forró vizet. Máskülönben rántottát
csinálsz a tojásból, és egy hétig szedegetheted a darabkáit
a hajadból. Plusz a hideg víz jót tesz a hajhagymáknak.
Egészségesebbek és erősebbek lesznek tőle a hajszálaid.
Ha akarod, készítek neked egy listát azokról a hajápolási
termékekről, amelyeket használni szoktam.
– Nem ugratsz? Megtennéd?
– Persze, bármikor.

– Nem hiszem el, hogy éppen most kell lefolytatnotok
ezt az ostoba párbeszédet – sóhajtott Kellan, és olyan
bőszen forgatta a szemét, hogy azt hittem, fennragad a
homlokán. Lehet, hogy jobb gyerekkora volt, mint nekem,
de az élet mégiscsak megtréfálta – az én hajam még
mindig mesésen nézett ki, míg az ő fején alig maradt egy
kis fésülnivaló.
Még jó ideig ott maradtunk az étteremben, és mivel sem
a múltat, sem a jövőt nem hoztuk többé szóba, remekül
eltöltöttük az időt.
– Nem szívesen vetek véget ennek a kellemes
együttlétnek – szólalt meg végül Kellan –, de vissza kellene
mennünk, hogy segíthessünk Erikának a vacsora
előkészítésében.
Felálltam a bokszból, és búcsúzásképpen Jacob felé
nyújtottam a kezemet. – Jó volt viszontlátni, Jacob.
– Téged is, haver. És tényleg klasszul nézel ki.
– Te is. És… hm… eddig még nem volt alkalmam
elmondani, de nagyon sajnálom, amit annak idején a
pornófüggőségedről meg a villáról összehordtam.
Felnevetett. – Meg van bocsátva, haver. Bár, ha
pontosak akarunk lenni, az nem is villa volt, hanem egy
lehűtött kanál. És figyelj csak… ne felejtsd el összeállítani
azt a terméklistát!
Nem tudom, hogy így volt-e normális, de ezúttal jólesett
újra látni egy ismerős arcot.

Huszadik fejezet
LOGAN
Elkéstetek, fiúk! – nyafogta Erika, amint beléptünk a
házba, amely alaposan megváltozott a korábbi állapothoz
képest. Minden új helyre került; az étkezőasztal, a
kanapék, a televízió. Kísérteties volt. – Mindjárt itt lesz
–

anya.
– Szívesen lezuhanyoznék vacsora előtt – mondtam.
– Rendben. A vendégszobába bekészítettem neked
néhány törülközőt és pár olyan dolgot, amire szükséged
lehet – biccentett Erika az egyik hátsó szoba ajtaja felé. –
Te meg, Kellan, kóstold meg a krumplipürémet, légy
szíves.
– Várjatok csak! Erika főzi a vacsorát? – kérdeztem
félelemtől elfúló hangon. Kellan figyelmeztetően oldalba
lökött, de úgy éreztem, le kell csapnom a labdát. – Amikor
utoljára ettem a főztjéből, még kotkodácsolt a csirke a
tányéromon.
– Öcsém… Menj zuhanyozni!
A szobába lépve még hallottam Erika megjegyzését
arról, hogy a legszívesebben megfojtana, és csak nehezen
tudja visszafogni magát. Éreztem, hogy megrándul az
arcom. Az ágyra ülve szemrevételeztem a bekészített

doboz tartalmát. Tiszta törülközők voltak benne, fogkefe,
fogselyem, fültisztító pálca, biztosítótű, habfürdő, dezodor,
valóban minden, amire az embernek szüksége lehet.
Tudtam, hogy egyetlen boltban sem járt aznap délután,
tehát ezt a sok mindent otthon kellett összeszednie.
Ezúttal még kapóra is jött, hogy őrült egy kicsit.
A víz kellemesen forró volt. Besamponoztam, majd be is
balzsamoztam a hajamat, és közben megpróbáltam
felidézni a találkozásomat Alyssával. Az agyam
készségesen le is játszotta, az első pillanattól az utolsóig,
kitérve a legapróbb részletekre. Az illatára, az érintéseire,
a mosolyaira és a homlokráncolásaira.
Az, hogy elméletileg bármikor összefuthatok vele,
önmagában is elegendő biztatás volt számomra a
maradáshoz.
De
öt
év
alatt
annyi
minden
megváltozhatott, főleg, hogy egyetlen üzenetére sem
reagáltam.
Vissza kellett volna hívnom. Hiba volt figyelmen kívül
hagyni a hívásait.
Gondolataimból a bejárati ajtón felhangzó kopogás
rántott ki néhány perc múlva. Elzártam a zuhanyt,
megtörülköztem, és gyorsan magamra kaptam egy
farmert meg egy fehér pólót.
– Jól érzem, hogy itt dohányzott valaki? – kérdezte
Erika anyja, Lauren, olyan hangerővel, hogy a csukott
ajtó mögött is kihallottam belőle a méltatlankodást.
– Mi? Ugyan, anya! Dehogy!
– Pedig itt füstszag van – erősködött tovább helytelenítő

hangon az asszony.
Folytonos méltatlankodását döbbenet váltotta fel,
amikor megtudta, hogy visszajöttem. Vettem egy nagy
levegőt, és meghúztam a csuklómon a gumi karkötőt. Nem
számít, mit gondolnak rólam az emberek. Én már nem az a
személy vagyok, aki voltam. Nem mások véleménye dönti
el, hogy most ki vagyok.
Ezeket a gondolatokat mind dr. Kahn ültette el bennem
a rehabilitációs klinikán, és ezek a gyakran elmormolt
félmondatok adtak most erőt ahhoz, hogy kilépjek a
fürdőszobából, és újra szembenézzek valakivel, aki a
múltamhoz tartozott.
– Még mindig drogozik? – kérdezte Lauren hangosan,
éppen akkor, amikor a nappaliba léptem.
– Ma kivételesen nem – feleltem, széles mosolyt
erőltetve az arcomra. Mosolyogj, Lo. Csak egy vacsora,
aztán már mész is vissza, Iowába. – Lauren, örülök, hogy
látom. – Üdvözlésre nyújtottam a kezemet, persze nem
fogadta el, inkább magához szorította a retiküljét.
– Azt hittem, csak magunk leszünk – folytatta sértetten
Lauren. – És nem úgy volt, hogy étterembe megyünk? –
Lauren inkább tűnt zsémbesnek, mint mosolygósnak, és
bár a szeme olyan volt, mint Alyssáé, a lelkükben nem volt
semmi közös.
– Arra gondoltunk, hogy családi vacsora lévén, inkább
eszünk itthon, mint egy zajos étteremben. Látod? –
biccentett Kellan mosolyogva az asztal felé. – Már ki is
nyitottuk a borospalackokat, és Erika remek vacsorát

készített.
Nem lehetett nem észrevenni, hogy a mosolya legalább
annyira hamis, mint az enyém.
Mielőtt leülhettünk volna enni, ismét kopogtak.
Összeszorult a gyomrom, amikor Erika ajtót nyitott, és két
üveg borral a kezében Alyssa jelent meg a küszöbön.
Mint mindig, amikor megláttam, olvadozni kezdett
bennem a jég. Vigyázz csak a faladra, Logan!
– Van hely az asztalnál még egy embernek? – kérdezte
mosolyogva.
– Igen, persze, mindjárt összébb húzódzkodunk egy
kicsit – válaszolta Erika, és már rohant is az újabb
terítékért.
Lauren nyomban morgolódni kezdett. – Udvariatlanság
hívatlanul beállítani egy vacsoraasztalhoz.
– Én is örülök, hogy látlak, anya – vetette oda pimaszul
Alyssa.
Rámeredtem, és a pillantásunk hamarosan találkozott.
Alig észrevehetően rám mosolygott, mire gyorsan
elkaptam róla a szememet, nehogy elnyeljen a pillanat
varázsa. Azt, hogy ott voltam, újra a közelében,
nehezebben éltem meg, mint bármi mást.
Pedig a szart vakargattam egész életemben.
Mindannyian leültünk enni. Én közvetlenül Lauren
jobbjára kerültem, aki inkább tűnt idegesnek, mint
nyugodtnak. Kellan mindenkinek töltött egy kis bort. Én
azonnal felkaptam a magamét, és belekortyoltam.
– Szabad neked inni? – kérdezte zsémbesen Lauren.

– Nem igazán – feleltem, és miután kiürítettem, máris
újratöltöttem a poharamat. Aztán enni kezdtük Erika
gusztustalan főztjét, amit ahhoz, hogy egyáltalán le
lehessen nyelni, a normálishoz képest ötször jobban meg
kellett rágni, de nem panaszkodtam.
– Hogy bánnak veled a cégednél, Kellan? – kérdezte
Lauren, aki maga is jogász volt, és borzasztóan örült
annak, hogy leendő veje, aki ugyancsak jogot tanult,
remek állást talált egy ügyvédi irodában, ahol mindennap
meghalt egy kicsit a lelke.
Kellan megköszörülte a torkát, és egy szalvétával
megtörölgette a száját, mielőtt válaszolt. – Sehogy, ugyanis
kiléptem. Úgy egy hónappal ezelőtt.
Döbbenten
vontam
fel
a
Hülyéskedsz?

szemöldökömet.

–

– Mi? – csatlakozott hozzám meglepetten Lauren, majd
rögtön Erikához fordult. – Nem is mondtad! Miért
hallgattad el?
– Mert nem az én dolgom volt, hogy közöljem veled,
anya.
– De miért? Miért léptél ki? – kérdezte követelőzőn
Lauren.
– Leginkább talán azért, mert nem állt közel a
szívemhez a munka – válaszolta Kellan, és megszorította
Erika kezét. Egymásra mosolyogtak, és egy röpke
pillanatra megpillantottam azt, miről Kellan nem sokkal
korábban beszélt – az egymás iránti szerelmüket.
Nyilvánvaló volt, hogy ők ketten valóban törődnek

egymással. – Azzal, hogy otthagytam a céget, végre
alkalmat adtam magamnak arra, hogy kiélhessem egy
másik szenvedélyemet.
– Egy másik szenvedélyedet? Mi az ördögről beszélsz? –
kérdezte Lauren.
– A zenéről. A gitározásról.
– Az nem munka, hanem hobbi – vélekedett komoran
Lauren.
– Anya. Ugye tudod, hogy részben én is egy zenés
bárban keresem meg a mindennapi kenyérre valót? –
vágott közbe Alyssa.
– Jaj, drágám, te annyi helyen dolgozol; bisztróban,
bútoráruházban, és esténként mocskos kocsmákban
zongorázol… Magad sem hiszed, hogy ez igazi
teljesítmény, ugye?
Banya volt, és banya is maradt, gondoltam komoran.
– Szerintem a zene igenis fontos – jegyezte meg Kellan. –
És remek móka. Nem beszélve arról, hogy egész jól
keresek vele. Ráadásul szeretem csinálni. És az élet túl
rövid ahhoz, hogy ne azt csináljuk, amit szeretünk.
– Így igaz! – vágtam közbe gunyorosan, még több bort
töltve magamnak. – Ezért iszom ennyi bort – folytattam
Lauren felé fordulva, látványos kacsintással fűszerezve
azt, ami már önmagában is bosszantotta.
– Holnap megnézhetitek a műsoromat. A barátom
rávett, hogy lépjek fel az éttermében.
– Mi? Arról volt szó, hogy holnap este színházba
megyünk – méltatlankodott Erikához fordulva Lauren.

– Nem, anya. Azt mondtam, hogy elmegyünk megnézni
egy show-t – mondta Erika. Annyira egyformák voltak ők
ketten; el sem tudtam képzelni, miként csöppenhetett
közéjük Alyssa.
– Aggodalomra semmi ok. Remek móka lesz. És a show
után még bekukkanthatunk a díszterembe, ahol jövő
hónapban az esküvőnket tartjuk – magyarázta Kellan.
– A mit? – kérdezte Lauren.
Erika hangosan köhögni kezdett, mintha a torkán
akadt volna valami. – Tölthetek még bort valakinek?
– Esküvőt mondtál? A jövő hónapban?
– Hát nem szóltál neki? – Kellan komor pillantást vetett
a menyasszonyára.
– Miről nem szólt? – értetlenkedett tovább Lauren.
– Elfelejtettem – vallotta be töredelmesen Erika. Hűha.
Úgy éreztem magam, mintha egy ostoba szappanopera
részesévé váltam volna. – Kicsit előrehoztuk az esküvőt.
De ne aggódj. Az lesz az egyetlen dolgod, hogy megjelenj.
– Nem. Az esküvő jövőre lesz. Azt hittem, megvárjuk,
amíg lediplomázol, Erika. Plusz elvileg én fizetek mindent.
Nem gondoltad, hogy jogom van értesülni a változásokról?
Hiszen már ki is fizettük a díszteremért az előleget! Erre
most azt mondjátok, hogy új helyszínt kerestetek?
– Visszaadjuk, amit kifizettél. És az utolsó pillanatban
döntöttünk a változtatás mellett.
– Milyen utolsó pillanatban? Mondanál valami indokot?
Legalább egyet. Egy icipici indokot arra, miért kell fejest
ugrani egy házasságba. Annyi minden van, amivel még

nem is foglalkoztunk. A virágok, a torta, az esküvői menü.
A ruhák, a meghívók, meg minden. Így nem marad elég
időnk – sorolta szinte vinnyogva Lauren.
– Nem is lesz rájuk szükségünk, anya. Egyszerű, szolid
esküvőt akarunk.
Időnként elkaptam Alyssa pillantását, mire ő gyorsan
elfordította a fejét. Máskor fordítva történt a dolog: Alyssa
kapta el az én pillantásomat, mire én gyorsan
elfordultam. Egyáltalán nem érdekelt az asztalnál folyó
parázs vita. Sokkal inkább érdekelt az, ami köztem és
Alyssa között történt, miközben azon voltunk, hogy
lehetőleg ne is találkozzon a pillantásunk.
– Ötéves korod óta tervezgetted az álomesküvődet,
Erika Rose. Erre most azt mondod, hogy nem érdekelnek a
részletek? Nem. Volt egy tervünk, amihez igenis
ragaszkodni fogunk. És igen, az is számít, hogy Kellannek
ebben a pillanatban még állása sincs.
– Hiszen holnap is fellépése lesz! – vetettem közbe nem
kis kárörömmel. Alyssa elnevette magát. Már a hangtól
meghaltam. Miért kellett ilyen gyönyörűnek lennie?
Mielőtt visszajöttem, igazából azt reméltem, hogy úgy fog
kinézni, és olyan szaga lesz, mint egy büdös borznak.
Nem volt szerencsém.
– Akkor sem értem, mire való ez a nagy rohanás. Ki
kellene tartanotok még egy évig, úgy, ahogy terveztük –
makacskodott a mama. – Nem kellene felrúgni a tervet.
– A tervek néha megváltoznak, anya. Nincs ebben
semmi különös.

– De miért? És miért éppen most? Ez olyan… radikális
változás.
Szerinted
nem
kellene
inkább
azzal
foglalkoznotok, hogy Kellan munkanélküli? Egyáltalán,
hogyan akarjátok fenntartani ezt a házat? Miből? Ha?
Erre már gondoltatok? El tudom képzelni, milyen magas
az ingatlanadó ezen a környéken. Én figyelmeztettelek
benneteket, hogy ne vegyetek ekkora házat, de nem
hallgattatok rám. Erre csak van valamilyen tervetek? –
Lauren egyik kérdést vetette fel a másik után, olyan
erőszakosan, hogy megsajnáltam Erikát. Kivörösödött az
arca, és láttam, hogy kötélen táncolnak az idegei.
– Szeretem Kellant, anya! Szeretem! Mit számít, hogy
most házasodunk össze, vagy csak egy év múlva? Vele
akarok lenni!
– Ebben nincs semmi logika. Kezdesz úgy viselkedni,
mint a húgod.
Alyssa halkan felsóhajtott. – Nem baj, hogy én is itt
vagyok, anya?
– Igaz. De az is igaz, hogy te mindig egy kis vadhajtás
voltál, akit nem lehetett megszelídíteni. Mindenütt
felütötted a fejed, és ez most is így van, Alyssa. De Erika…
nos, ő mindig is szelíd volt. Mindig tiszta volt a feje, és
szilárdan állt a lábán. Most meg – fordult az idősebbik
lánya felé – úgy viselkedsz, mint akinek elment az esze.
Láttam, hogy Alyssa szeme elhomályosul, és azt is, hogy
a nyelvébe harap. Már éppen rá akartam förmedni
Laurenre, amikor Alyssa néma figyelmeztetésként
megrázta a fejét.

De miért is törődtem vele? Nem nekem kellett megvívni
az ő harcait.
Erika ugyancsak kinyitotta a száját, hogy válaszoljon,
de Kellan gyorsabb volt, és azzal, amit mondott, mindenkit
elhallgattatott. – Rákos vagyok.
Na, ne.
Mi?
Nem!
A szívem egészen a gyomromig zuhant, és éreztem,
hogy gyülekezni kezd a gyomromban a sav. Kellan
azonban tovább beszélt. – Egy ideje már tudjuk, hogy ez a
helyzet, és próbálunk megbirkózni vele, csak azt nem
tudtuk, hogy nektek hogyan mondjuk el. Már volt egy
műtétem, és eltávolították a daganatot, és hamarosan
elkezdem a kemót, de…
– Bocs. Lassítanál egy kicsit? Egyáltalán, mi van? –
szakítottam félbe. A vérem forrt, és az összeomlás szélén
éreztem magam. Az ujjaim belevájtak a szék peremébe, és
remegni kezdett a testem. Mi az ördögről beszél ez a
Kellan? Nem lehet rákos. Egészséges, mint a makk. Ő volt
a családban az egyetlen, akinek nem volt semmi stiklije. El
sem tudtam képzelni, hogy beteg legyen. – Ugye csak a
bolondját járatod velem?
Nem.
Nem.
Alyssa szeme elborult a hír hallatán, és majdnem
megfogta a kezemet, de megráztam a fejem. Kellan tovább
beszélt, de én felálltam. Nem érdekelt, mit mond. Nem

akartam hallani a kibaszott magyarázkodását, mert a
szavai megmérgezték a lelkemet. Levegőre volt
szükségem. Sok levegőre. A teraszajtóhoz mentem, és
kiléptem. Felforrósodott arcomat megcsapta egy hűvös
léghullám,
mire
fájdalmasan
felsóhajtottam.
Megmarkoltam a korlátot, és miközben az elsötétülő eget
néztem, nagy, kiszámított levegővételekkel próbáltam
rávenni magam arra, hogy ne omoljak össze.
Behunytam a szememet, és meghúztam a csuklómon a
gumi karkötőt.
Ez nem lehet igaz!
Képtelen voltam kinyitni a szememet.
Kellan jól van. Egészséges.
Másodszor is meghúztam a karkötőt.
Nem igaz! Biztosan nem igaz!
Hallottam, hogy nyílik mögöttem a tolóajtó. A közeledő
lépteket figyeltem. Inkább éreztem, mintsem láttam, hogy
Kellan támaszkodik mellém.
– Felizgattál – mormogtam.
– Nem így akartam megmondani neked. Helyesebben,
nem tudtam, hogy mondjam meg.
– Milyen fajta?
– Vastagbél.
A francba!
– Én… – kezdtem, de aztán elhalt a hangom. Pedig úgy
éreztem, mondanom kellene valamit, ugyanakkor nem
találtam hozzá a megfelelő szavakat. Nem is tudtam,
vannak-e egy ilyen helyzetre megfelelő szavak…

Az ujjaim még szorosabban markolták a korlátot. –
Elmegyünk TJ-hez. Muszáj. Csak akkor fogom elhinni,
hogy ez a helyzet, ha az ő szájából hallom. – TJ volt az az
orvos, akihez gyerekként mindketten jártunk. Jó
barátságban volt Kellan apjával, és bár nekem nem volt
annyi pénzem, hogy egészségbiztosításom legyen, és így
nem részesülhettem volna ellátásban, TJ mindig ingyen
megvizsgált. Fura fickó volt, ugyanakkor nagyon jó
ember, és az egyetlen orvos, akitől el tudtam volna
fogadni a bátyám diagnózisát.
– Logan – kezdte Kellan lágyan. – Már beszéltem TJ-vel.
Aki mellesleg nem onkológus.
– De én csak benne bízom – csikorogtam. – Benne, és
senki másban.
Kellan megvakarta a tarkóját. – Oké. Holnap
elmegyünk hozzá, ha attól jobban érzed magad.
– Arra mérget vehetsz. De addig is, mondd el azt, amit
tudsz. Milyen stádiumban vagy? Gyógyítható, ugye? Hogy
szabadulhatunk meg tőle? Mit tehetek? Hogyan
segíthetek? Hogy mászunk ki ebből a szarságból? Hogy
mászol ki belőle, Kellan?
– A harmadik stádiumban vagyok. – Nem. Az nem jó. –
Egyelőre azonban csak várunk. Mint mondtam, már
megvolt a daganateltávolító műtét, és két nyirokcsomót is
kivettek. Egy hét múlva kezdjük a kemoterápiát, de az,
hogy használ-e, jó ideig nem fog kiderülni. A kemó meg
fogja gátolni, hogy a rákos sejtek átterjedjenek egy másik
szervre.

– Mert ha átterjednek, mi lesz?
Kellan erre nem válaszolt.
Nem.
Nem.
Nem.
A nyelvembe haraptam. – Meg kellett volna mondanod.
– Tudom.
Megfordultunk, és a ház felé néztünk. Erika az
anyjával kiabált, az anyja pedig vele. Alyssa próbálta
normalizálni a helyzetet, de sikertelenül.
– Nem mehetsz hozzá valakihez, akinek rákja van,
Erika! Ostobaság lenne. Nem a fejeddel gondolkozol,
hanem a szíveddel.
Micsoda kibaszott szörnyűség ilyet mondani valakinek!
– Egek! Ez az asszony őrült! El is felejtettem, hogy
mennyire! Mellette még Erika is… normálisnak tűnik.
– Hát, kemény dió, az egyszer biztos. – Kellan
lehorgasztotta a fejét, és a cipője orrát kezdte bámulni. –
Bár van igazság abban, amit mond.
– Mi?
– Erika pánik módba kapcsolt. Szabályosan hajszol,
hogy házasodjunk össze, hátha történik valami. Ha mégis
rosszra fordulna a helyzet. Ne érts félre, szívesen leszek a
férje, de… – Elhallgatott, felemelte a fejét, és az otthonát
nézte, amely, úgy tűnt, perceken belül fel fog robbanni.
Szerettem volna belelátni a fejébe, és megtudni, mit
gondol a házasságról Erikával, de a testbeszéde arra utalt,
hogy
nincs
megfelelő
hangulatban
egy
ilyen

beszélgetéshez.
A bent folyó vita közben a csúcspontjára érhetett, mert
Lauren kiviharzott a házból. Erika gyorsan nekiállt
leszedni az étkezőasztalt, közben beletört a mosogatóba
néhány tányért, és Alyssa figyelő tekintete mellett
elkezdte átrendezni a székeket.
– Hm… Ne segítsünk neki? – kérdeztem.
Kellan megrázta a fejét. – Mindig ezt csinálja. A legjobb,
ha hagyjuk.
Ismét meghúztam a gumi karkötőmet. Majd megint.
Aztán még vagy tizenötször.
– Tudod, mi a legnagyobb őrület? Én dohányzom, és te
leszel rákos.
– Ami a tiéd, az az enyém is…
– És ami az enyém, az a tiéd – feleltem.
– Ha attól jobban érzed magad, a dohányzástól nem
lehet vastagbélrákot kapni. De ettől függetlenül le kellene
szoknod.
Morogni kezdtem a szülői hang hallatán.
Ekkor eszembe jutott valami.
– A nagyapának is vastagbélrákja volt – jegyeztem meg
elcsukló hangon. Abba halt bele.
– Ja – dünnyögte Kellan. – Tudom.
Az egyetlen ember az életemben, aki ugyanúgy
szeretett, mint Kellan, a nagyapám volt. És végignézni,
ahogy a rák kiszívta belőle az életet, a legnehezebb dolog
volt, amit valaha megkívánt tőlem az élet. Ennél rosszabb
csak az volt, hogy olyan gyorsan történt minden. Az egyik

nap még ott volt, aztán pár hónap múlva már nem. Még
arra se volt lehetőségem, hogy elbúcsúzzak tőle, mert
olyan messze lakott.
– Figyelj. Lehet, hogy mégiscsak visszaköltözöm egy
időre. Úgysincs semmi dolgom Iowában.
– Biztos? – kérdezte, és egy hangos szippantás után a
tarkójára tette a kezét.
– Biztos. Nem nagy ügy. Így legalább eljutok a mamához
is. Megnézem, hogy van.
– Sajnos nem jól – mondta Kellan. – Úgy volt, hogy a
héten valamikor elmegyek, felveszem az élelmiszerutalványát, és be is vásárolok neki.
– Majd én elintézem. Akár holnap.
Kellan arca megrándult. – Nem tudom, jó ötlet-e ez,
Logan. Tudod… most, hogy tiszta vagy, meg minden. És
azok után, amit most megtudtál. Nem akarom, hogy
visszacsússz abba a világba.
– Nem lesz semmi baj – feleltem. – Ki fogom bírni.
– Tényleg?
Felnevettem, és meglöktem egy kicsit. – Haver… Neked
van rákod, és miattam aggódsz. Hagyd abba, rendben?
Egész életünkben gondoskodtál rólam és anyáról. Most
rajtam a sor, rendben? – Amikor a rák szó kicsúszott a
számon, úgy éreztem, meghalok.
– Oké – sóhajtotta, és összefonta a mellkasán a kezét. –
Nekem lesz néhány elintéznivalóm, miután elmentünk TJhez, de Erika majd elvisz.
– Megtenné? Gondolod?

– Ha megkérem rá, igen. De ne lepődj meg, ha előtte
tesztek néhány kitérőt.
Felvontam a bal vállamat.
Ő felvonta a jobbat.
Végignéztük, amint Erika feldúlta a házat, majd ismét
rendet rakott, és közben azon tűnődtem, tényleg elég erős
leszek-e ahhoz, hogy szembenézzek a múltammal. El sem
tudtam képzelni, mi lesz, ha ott leszek, szemtől szemben a
mamával.
Nem tudtam, lesz-e hozzá erőm.

Huszonegyedik fejezet
ALYSSA
Logan? – suttogtam, miután bekopogtam a hálószobája
ajtaján. Már vagy harminc perce volt odabenn, és csak
elképzelni tudtam, merre járhatnak a gondolatai, miután
Kellan betegségéről értesült. Hallottam, hogy fel-alá
–

járkált odabenn, mielőtt ajtót nyitott. Nagyot szipogott, és
végighúzta a kezét az arcán, majd megállapodott rajtam a
tekintete.
– Igen?
A szeme vörös volt, és püffedt. Szerettem volna
kinyújtani felé a kezemet, magamhoz húzni és átölelni, és
bocsánatot kérni
szenvedésért.
Hiszen te sírtál!

tőle

a

sok-sok

fájdalomért

és

– Csak látni akartam, hogy vagy – mondtam lágyan.
– Jól.
Beléptem az ajtónyílásba, hogy közelebb legyek hozzá.
Mindenhogyan érezhette magát, de jól biztosan nem.
Kellan a világot jelentette Logan számára. Iowából is csak
vele tartotta a kapcsolatot. Míg az én üzeneteimet sorra
figyelmen kívül hagyta, a fivére hívásaira mindig
válaszolt.

– Nem vagy jól – ellenkeztem.
– Dehogynem – bizonygatta hideg pillantással. – Jól
vagyok. Nem fogok szétesni vagy betojni, Alyssa. Naponta
előfordul, hogy rákos lesz valaki. És naponta vannak
emberek, akik legyőzik a rákot. Kellan jól van. És én is jól
vagyok. Minden rendben.
Talán senki másnak nem tűnt volna fel, hogy beszéd
közben remeg az alsó ajka, de én rögtön észrevettem.
Mint ahogy azt is, hogy a szívét összezsugorítja a fájdalom.
– Lo, figyelj. Én vagyok az, Alyssa. Előttem nem kell
titkolóznod.
– Mert ki is vagy te nekem pontosan? – kérdezte keserű
hangon. – Mennyi ideje tudod? Mióta tudod, hogy beteg?
Nyílt a szám, de nem hagyott szóhoz jutni.
– Mert ugye tudtad? Ezerkilencven üzenetet hagytál
nekem, Alyssa. Ezerkilencvenszer hívtad fel a számomat,
de egyetlenegyszer sem tettél említést arról, hogy a
bátyám rákos, mi több, ugyanolyan rákja van, mint
amilyenbe a nagyapám belehalt – sziszegte, aztán
megmarkolta az ajtógombot, és becsapta az ajtót. Nem
voltam meglepve. Bár nyersen mondta, amit mondott, volt
benne igazság. Nem is kevés. Ugyanakkor hiába tudtam
Kellan betegségéről már jó ideje, nem az én tisztem volt,
hogy megmondjam neki. És Kellan meg is ígértette velem,
hogy tartani fogom a számat.
Nekitámasztottam a tenyeremet az ajtónak, és
behunytam a szememet. – A Cherry Street és a Wicker
Avenue sarkán lakom, az utolsó házban. Egy sárga épület,

és egy zongora alakú virágtartó van a bejárata előtt. Ha
gondolod, nézz be hozzám, Logan. Ha szeretnél beszélni
valakivel, engem bármikor megtalálsz. Bármikor.
Hirtelen felpattant az ajtó, olyan erővel, hogy majdnem
bezuhantam. Amikor felnéztem, Logan állt felettem. Az
arca kemény volt, akár a gránit, és nem sokkal korábban
még vörös szemében most harag villogott. – Mi a faszt nem
értesz? – sziszegte. Még közelebb lépett, mire hátrálni
kezdtem. És ez így ment egészen addig, amíg neki nem
ütköztem a szemközti falnak. Logan teste csak
centiméterekre volt az enyémtől. Olyan közel volt
egymáshoz a szánk, hogy könnyedén összeérinthettük
volna, ahogy régen szoktuk. Azonban a szavak, amelyek
kicsúsztak a száján, jobban fájtak, mint a késszúrás. –
Nincs rád szükségem, Alyssa. Nincs. Rád. Szükségem.
Szóval, értékelném, ha felhagynál ezzel a barátosdival.
Merthogy már nem vagyunk barátok. És nem is leszünk.
Soha. Nincs rád szükségem. És nincs szükségem a
kibaszott támogatásodra sem.
Azzal visszalépett a szobájába, és megint becsapta az
ajtót. Hogy szétzilált idegeimet megnyugtassam, vettem
egy nagy levegőt. A szívem azonban továbbra is gyilkos
erővel dübörgött. Átmentem a nappaliba, felkaptam a
dzsekimet, és felhúztam a tornacipőmet.
Ki volt ez?
Ez nem az a fiú volt, akit évekkel korábban ismertem.
Kizárt, hogy ez az idegen lett volna a legjobb barátom.
Mert annak éreztem. Idegennek.

– Minden rendben? – kérdezte komoran Erika.
Vállat vontam. – Bármi történt is, ne bánj vele túl
keményen, kérlek.
– Komolyan mondod? – kérdezte döbbenten. – Majdnem
leharapta a fejedet az imént. És amikor azt mondom, hogy
leharapta, szó szerint gondolom. Erre te azt mondod, hogy
ne legyek
vele kemény? Hát milyen
legyek?
A legszívesebben most rögtön kidobnám, és talán meg is
teszem.
– Ne! – kiáltottam, és ijedten megráztam a fejemet. –
Eszedbe ne jusson! Hatalmas sokk érte. Ha arra gondolok,
hogy én hallanék rólad hasonló hírt… – Elhalt a hangom.
El sem tudtam képzelni, hogyan reagálnék, ha kiderülne,
hogy a nővérem rákos. – Szállj le róla, rendben?
Erika hirtelen elernyedt. – Oké. – Átölelt, és a fülembe
súgta: – Távol kellene tartanod magadtól, Aly. Ugye
tudod? El tudom képzelni, hogy már a látványa is
fájdalommal tölt el.
– Ugyan! – tiltakoztam erőtlenül. – Meg tudok birkózni
vele.
– Elhiszem, de attól még megtarthatod vele szemben azt
a bizonyos három lépés távolságot. Mindkettőtök
érdekében. – Ezzel nem lehetett nem egyetérteni.
Ugyanakkor nem kellett attól tartanom, hogy Logan
mégis meggondolja magát, és meglátogat.

Huszonkettedik fejezet
LOGAN
Az ajtónak támaszkodva vártam, hogy Alyssa elmenjen.
Tudtam, ha a városban maradok, egyre nehezebb lesz
eltolni magamtól, mert a lelkem mélyén másra sem
vágytam, csak arra, hogy magamhoz húzhassam.
A hálószobámban ültem, a kezemben a mobilommal, és
a vastagbélrákról kerestem információt a neten.
A tekintetem vadul száguldozott a különféle oldalakon, és
attól, amit láttam, majdhogynem az elviselhetetlenségig
fokozódott bennem a félelem. Egy ideig túlélőkről
olvastam történeteket, egyiket a másik után, de aztán,
magam sem tudom, hogyan, sötétebb vizekre eveztem, és
itt már csak olyan betegekről olvashattam, akik
alulmaradtak a küzdelemben.
Mindenfélét találtam. Természetes gyógymódokat.
Tetszetős hazugságokat. Már felkelt a nap, halvány
sugarai beszűrődtek az ablakon, de én még mindig a
netet kutattam.
Amikor a szemhéjam már ugyanolyan nehéz volt, mint
a szívem, kikapcsoltam a telefonomat.
Az egyetlen dolog, amelyről az éjszaka folyamán
megbizonyosodtam, az volt, hogy a WebMD maga az

ördög, és én hajlamos voltam elhinni neki, hogy Kellan
már a reggelt sem éri meg.
Előhúztam egy cigarettát, és rágyújtottam. Aztán
kinyitottam az ablakot, letettem a cigarettát a párkányra,
és átengedtem magam a menetrendszerűen érkező
fájdalomnak.

Huszonharmadik fejezet
LOGAN
James Petterson doktor rendelőjében hideg volt. Jóval
hidegebb a kelleténél. Igaz, odakint lehetett talán
harminc fok is, ami Wisconsinban már forróságnak
számít, de ez önmagában nem indokolta azt, hogy a
rendelő hűtőszekrény hőmérsékletű legyen. James – vagy
Toothpick {1} Jimmy (TJ), ahogy magas, csontsovány alkata
miatt városszerte hívták – volt az egyetlen orvos, akiben
valaha megbíztam. Talán azért, mert nem úgy nézett ki,
mint egy igazi orvos. Gyakran megfordult a fejemben,
hogy talán nem is az, csak egyszer, unalmában vásárolt
magának egy sztetoszkópot meg egy fehér köpenyt, amit
azóta is viselt. Még a lakása is ott volt, a rendelője fölött.
A rendelője sem látszott orvosi rendelőnek. Az
íróasztala mögött, a kandalló felett hatalmas szarvasfej
volt. TJ eskü alatt mondta, hogy a szarvast ő maga ejtette
el, csukott szemmel, valamikor régen. A szarvasfej mellett
fekete medve szőrének tűnő valami lógott, de én
valószínűbbnek tartottam, hogy csak egy szőnyeg, amit a
Walmartban
vásárolt
egy
utolsó
készletkisöprés
alkalmával. Természetesen a medvével is ő maga végzett,
nem is akárhogyan: a jobbjában sörösdobozt tartott,

miközben a baljával csípőből tüzelt.
Az íróasztala sarkán, hatalmas tégelyben zselés
cukorka volt, attól jobbra medvecukor, piros és fekete
változatban.
Számomra felfoghatatlannak tűnt, hogy egy orvos
vizsgálat közben édességgel kínálgassa a betegeit, de TJ
szemszögéből nézve ez nem volt egészen indokolatlan,
hiszen így személyesen gondoskodott arról, hogy fogorvos
feleségének, Effie-nek mindig legyen új páciense.
TJ és a felesége persze okosabban is megválaszthatta
volna az édességet, mert épeszű ember, legalábbis
szerintem, nem tömte medvecukorral a fejét.
Összekulcsoltam a karomat, hogy valamennyire
felfogjam a testem melegét. A francba. Majd megfagytam.
A pillantásom közben Kellant fürkészte, aki tőlem balra ült.
Felnézve láttam, hogy TJ szája még mindig sebesen
mozog – a helyzetet magyarázta újra és újra. Legalábbis
azt hittem, hogy ezt teszi. Biztos azért nem lehettem
benne, mert már nem figyeltem oda.
Nem tudom pontosan felidézni annak a folyamatnak a
kezdetét, amelytől a szavai, bár hallottam őket, már nem
jutottak el a tudatomig. Az biztos, hogy az utóbbi öt
percben már csak a szájmozgását követtem, mert bármit
mondott is, nem tűnt többnek értelmetlen zagyvaságnál.
A kezem közben a szék szélét markolta.
A döbbenet volt talán a legrosszabb. Nem tudtam, hogy
sírjak vagy inkább nevessek kínomban, amikor kimondta

a
diagnózist.
Hogy
helyénvaló
lenne-e,
ha
kétségbeesésemben elkezdeném püfölni a falat. Ami a
legfájdalmasabb volt az egészben: nem tudtam, milyen
hosszú az idő, amit még a testvéremmel tölthetek. Az
elszigeteltség érzésétől levegőt sem kaptam. A szívem
ijesztő dübörgése azonban, bár az egész testemben
éreztem, nem volt ismeretlen. A félelem és a düh volt az,
ami elviselhetetlenné tett számomra minden pillanatot.
– Logan – mondta TJ, visszarántva engem is a
beszélgetésbe. – Ez még nem jelenti azt, hogy a bátyádnak
befellegzett. Az állam legkiválóbb orvosai dolgoznak a
gyógyulásán. A legjobb kezelést kapja, amit ember
kaphat.
Kellan tétován végighúzta a kezét a nyakán, és
bólintott. – Ez még tényleg nem a vég, Logan. Ez csak egy…
kisiklás. – A bólogatásával és a szóhasználatával azonban
még jobban összezavart. Ha valóban nem ez a vég, akkor
nem ráznia kellett volna a fejét?
A jobb kezemmel végigsimítottam a jobb arcomon, és
megköszörültem a torkomat. – Szükségünk lenne egy
második véleményre. – Kiléptem az apró verandára, és
járkálni kezdtem. A kezem közben folyamatosan a
hajamban matatott. – Aztán egy harmadikra. És ha kell,
egy negyedikre is.
Mert mi mást lehetett tenni egy ilyen helyzetben?
Megpróbálni kicsikarni egy kellemesebb, ígéretesebb
diagnózist.
Amilyen nekünk is kellett.

TJ elhúzta a száját. – Logan… Ezzel csak lelassítanánk a
folyamatot. A nehezén már túl vagyunk, és most
reménykedünk, hogy…
Ismét megtörtént. Hiába beszélt, megint kikapcsolt az
agyam.
Bár folytatódott a megbeszélés, egy szót sem szóltam
többet. Nem volt mit mondanom.
Kellan és én némán tettük meg az utat a házukig. Csak
az agyam zakatolt tovább, egyetlen szót ismételgetve
minduntalan: rák, rák, rák.
A bátyám, a hősöm, a legjobb barátom rákos volt.
És én ettől nem kaptam levegőt.

Amikor Kellan azt mondta, hogy Erika, útban a mamához,
szeretne beugrani valahová, azt hittem, hogy az egész egy
maximum húszperces megállót jelent majd egy boltban.
Egy egész nap telt el azóta, hogy Kellan egészségi
állapotáról értesültem, és percenként az jutott eszembe,
hogy egy kis droggal sokkal könnyebben feldolgoznám a
hírt. Ami sokkal jobb volt, mint ha másodpercenként
támadt volna ugyanez a gondolatom. Erikát egy másfajta
függőség segítette át a stresszhelyzeteken, ami egy
Kerámiaudvar nevű helyhez kötődött.
– Meddig leszünk itt? – kérdeztem Erikától a túlárazott
tányérhalmok előtt. Már vagy húsz perce álldogáltunk
ugyanott, miközben ő azon morfondírozott, hogy melyik
fajtából vegyen egy készletre valót, vagy, mivel olyan

előszeretettel törte otthon a kerámiát, kicsit talán többet
is.
– Maradj már csöndben – parancsolt rám, elkeskenyülő
tekintetét le sem véve a választékról. Szinte hallottam a
fejében kergetőző, őrült gondolatokat. – Ehhez időre van
szükség.
– Nem igazán. – A tányérokra mutattam. – Nézd csak!
Tányérok! És nézd – még több tányér! És ehhez mit szólsz?
Ugyancsak tányérok, ha engem kérdezel.
– Miért kell mindig ilyen lehetetlenül viselkedned? Azt
reméltem, hogy az elmúlt öt évben sikerült felnőnöd
valamennyire.
– Sajnálom, ha kiábrándítalak. De őszintén, nem
mehetnénk végre?
Erika sértett pillantással válaszolt. – Miért lett ilyen
sürgős hirtelen, hogy lásd az anyádat? Öt évig ide sem
dugtad a képedet, Kellanre hagytál mindent. Ő volt ott
minden alkalommal, amikor az anyátok összeomlott; te
még csak nem is érdeklődtél iránta. Amennyire tudom, fel
se hívtad. Miért éppen most van ekkora mehetnéked?
– Azért, mert a bátyám rákos, az anyám függő, és
mindkettőjüket itt hagytam a szarban, amikor elmentem,
és többé vissza sem néztem. Ezt akarod hallani, Erika?
Rendben, megkapod. Egy elcseszett faszfej vagyok. De ha
legalább két percre megfeledkeznél arról, hogy ezt a
képembe vágd, nagyra értékelném. Komolyan.
Felfortyant, aztán billegetni kezdte magát a sarkain.
Megint a tányérokat nézte, és hagytuk, hogy ismét ránk

telepedjen a csend.
Eltelt öt perc. Aztán tíz. Végül tizenöt.
– Azt szeretném – mutatott rá az egyik halomra. – Igen,
az jó lesz. Fogj belőle két készletet, Logan.
Azzal sarkon fordult, és kopogós léptekkel elindult a
pénztár felé, én meg csak álltam ott, döbbenettől leesett
állal. – Miért kettőt? – kiáltottam utána, de Erika válaszra
se méltatott.
A karomon egyensúlyozva a két készletet elverekedtem
magam a bolt elejébe, és letettem a tányérokat a
pénztáros elé. Erika és én csendben vártuk, hogy a
pénztáros közölje, mennyit kell fizetnünk.
– Száznyolc dollár, huszonhárom cent.
– Mindjárt beszarok! – szaladt ki a számon. – Képes
vagy több mint száz dollárt kifizetni ezekért a
tányérokért?
– Semmi közöd hozzá, hogy mit csinálok a pénzemmel! –
torkolt le epésen Erika.
– Ez igaz. De a véleményemet azért elmondhatom,
nem? Miért nem egy egydolláros boltban szerzed be a
tányérjaidat, ha holnap úgyis ripityára töröd őket?
– Én sohasem kérdezem meg, hogy Kellan mire költi a
pénzét. Vagy mondhatnám azt is, hogy kire. Így hát
nagyra értékelném, ha nem kritizálnád a pénzköltési
szokásaimat.
– Te tudtad, hogy Kellan pénzt ad nekem?
– Persze hogy tudtam, Logan. Kellanről sok mindent el
lehet mondani, de azt nem, hogy jól hazudik. De mindez

nem érdekel. Miattam annyi pénzt ad neked, amennyit
csak akar. De… – Egy sóhajjal elhallgatott, és láttam, hogy
bepárásodik a szeme. Amióta visszatértem, először láttam
legyőzöttnek. – Ne hagyd cserben, Logan. Annyira fáradt.
Persze nem mutatja, de én tudom, hogy az. Teljesen ki van
merülve. Most csak annak örül, hogy te itt vagy. Jó
hatással vagy az állapotára. Csak maradjon is így,
rendben? Ne okozz neki csalódást, kérlek.
– Megesküszöm, hogy nem szedek drogot, Erika.
Komolyan
mondom.
Tejesen
tiszta
vagyok.
–
Megragadtunk egy-egy dobozt. Az autóhoz érve beraktuk
őket a csomagtartóba, majd mi is beugrottunk, és
elindultunk a mama lakása felé.
– Hiszek neked – bólintott Erika. – De az a helyzet, hogy
most az anyádhoz megyünk, és tisztában vagyok vele,
milyen hatással volt rád annak idején.
– Csakhogy már nem az a kölyök vagyok, aki akkor
voltam.
– Igen. Hallom, és értem. De nekem elhiheted, hogy az
anyád még mindig ugyanaz a személy. Vannak emberek,
akik képtelenek megváltozni.
– Pedig vannak – feleltem. – Bárki meg tud változni, ha
kap rá esélyt.
Erika nyelt egy nagyot. – Remélem, igazad van.
Amikor
megérkeztünk
a
mama
háza
elé,
megkérdeztem Erikától, hogy bejön-e, de miután
körülnézett, elutasító választ adott. – Inkább itt maradok
a kocsiban.

– Bent biztonságosabb lenne.
– Nem. Jó lesz itt. Attól tartok, nehezen viselném… a
látványt.
Nem hibáztattam. – Rendben. Pár perc, és itt vagyok. –
Gyorsan körülnéztem a sötét utcán. Láttam, hogy az
utcasarkokon, mint gyerekkoromban is, lézeng néhány
ember. Lehet, hogy egyvalamiben mégis igaza volt
Erikának. Talán bizonyos emberek, dolgok és helyek
sohasem változnak.
De el kellett hinnem, hogy ez nem vonatkozik
mindenkire.
Mert ha igen, mit kezdhettem volna önmagammal?
– Csak ne maradj sokáig, jó? Már csak háromnegyed
óránk van Kellan műsoráig – emlékeztetett Erika.
– Talán nem kellett volna két órát töltenünk a
tányérboltban, nem gondolod?
Erika, majdhogynem kedvesen, leintett.
– Nyugi, sietek. Biztos, hogy megleszel?
– Meg, persze. Csak igyekezz!
– És, Erika – mondtam, miközben kiszálltam.
– Igen? – A pillantásom ismét a sarkon gyülekező
emberekre siklott, akik bennünket mustráltak.
– Zárd be az ajtókat!

Fogalmam sem volt, mibe fogok belesétálni. Tudtam, hogy
rossz lesz, de azt még csak nem is sejtettem, milyen rossz
állapotban van a mama. Kellan mindig rövidre fogta a

róla szóló beszámolókat, azzal magyarázva mindezt, hogy
most magammal kell törődnöm, nem pedig azzal, hogy a
mama jól van-e, vagy sem.
Most aztán követheti majd a saját instrukcióit,
gondoltam epésen.
Ez azonban azt is jelentette, hogy valakinek rá kell
néznie a mamára, és aki szükség esetén gondoskodott
róla, az ebben a helyzetben nem lehetett más, csak én.
Nem hagyhattam cserben Kellant, amikor a legnagyobb
szüksége volt rám.
Az ajtó nem volt kulcsra zárva, ami önmagában elég
indok volt, hogy összeszoruljon a gyomrom. A lakás tele
volt üres sörösdobozokkal, vodkásüvegekkel, üres
gyógyszeres üvegcsékkel, és mindenütt szennyes ruhák
szétszórva.
– Jézusom, mama – dünnyögtem magamnak, nem kis
döbbenettel.
Sem a roskatag kanapé nem tűnt el a lakásból, sem a
foltos dohányzóasztal. Amelyen persze ott volt egy kis
tasak kokain. Pattintottam egyet a karperecemen.
Lélegezz!
– Mássz le rólam! – hangzott fel a mama félelemmel
átitatott sikítása a konyhában. A szívem mintha a
gyomromba süllyedt volna, és magam is visszazuhantam a
pokolba. Keresztülrohantam a nappalin, készen rá, hogy
lerángassam róla az apámat, mert tudtam, hogy a sikoly
mit jelent. Azt, hogy éppen az veri ki belőle a szart, akinek
inkább segítenie kellene rajta.

A konyhába lépve azonban egyedül találtam anyát, és
éppen pánikrohama volt. Dühödten vakarta a bőrét, ami
már vörös volt. – Másszatok le rólam! Másszatok le rólam!
Magam elé tartott kézzel indultam felé. – Mama. Mit
csinálsz?
– Mindenütt ott vannak! – sikította.
– De mik?
– A csótányok! Ellepték a testemet! Segíts, Kellan! Szedd
rólam ezt a rengeteg szart!
– Én vagyok, mama. Logan.
Rám emelte üres tekintetét, és egy röpke pillanatig a
józan mamát juttatta eszembe.
Aztán újra vakarózni kezdett.
– Jó, jó, gyere. Lezuhanyozunk. Rendben?
Némi erőlködés árán
sikerült
beemelnem

a

fürdőkádba. Amint megnyitottam fölötte a zuhanyt,
kaparni kezdte magáról, amit odaképzelt. A vécé lehajtott
tetejéről figyeltem.
– Nem úgy volt, hogy kevesebbet fogsz használni,
mama? Kellan ezt mondta.
– De igen – bólintott gyorsan. – Határozottan úgy volt.
Határozottan. Kellan azt is felajánlotta, hogy rehabra
küld, de nem is tudom. Úgy érzem, egyedül is meg tudom
csinálni. Akkor meg minek kidobni azt a rengeteg pénzt? –
Összekapcsolódott a pillantásunk, aztán elmosolyodott, és
felém nyújtotta a kezét. – Hát visszajöttél. Tudtam, hogy
így lesz. Az apád azt mondta, hogy nem fogsz visszajönni,
de én nem hittem neki.

– Néha még veszek tőle cuccot. – Maga elé nézett, aztán
elkezdte súrolni a lábát. A hátán és a lábán lévő
zúzódások láttán csaknem elhánytam magam. Tudtam,
hogy az istenverte apám miatt vannak ott. És attól, hogy
nem voltam otthon, és nem léphettem közbe, amikor az
apám verte, ugyanolyan rossz embernek éreztem magam,
mint amilyen ő volt.
– Csinosnak látsz? – kérdezte suttogva a mama. Könny
pergett az arcán, de valószínűleg nem tudatosult benne,
hogy sír.
– Gyönyörű vagy, mama.
– Az apád ronda kurvának nevezett.
A kezem ökölbe szorult, és vettem pár jó nagy levegőt. –
Le van szarva, mit mondott. Az lenne a legjobb, ha többé
nem is látnád.
– Igen. Határozottan. Én is így gondolom – bólogatott
megint, ezúttal még hevesebben. – De ettől még
szeretném, ha szeretne.
Miért, miért akarjuk elnyerni azok szeretetét, akik
képtelenek az efféle érzelemre, kérdeztem magamtól
értetlenül.
– Besamponoznád a hajamat? – kérdezte mama.
Persze hogy megtettem. Könnyed mozdulatokkal vittem
fel a fejére a sampont, és még csak nem is reagált, amikor
megérintettem a sérüléseit. Egy darabig csak ültünk, és a
víz hangját hallgattuk. Nem tudtam, mit mondhatnék
neki. Azt sem tudtam, hogy akarok-e mondani neki
valamit, de egy idő után túl nagy lett a csend. – Azt

gondoltam, hogy holnap bevásárolok neked, mama.
Akarod, hogy felvegyem az élelmiszer-utalványodat?
Lehunyta a szemét, és összecsapta a kezét maga előtt. –
Ó, a francba! Azt hiszem, az egyik barátom lakásában
hagytam. Itt lakik nem messze. El tudok szaladni érte –
motyogta. Fel akart állni, de megállítottam. – Még nem
mostuk ki a sampont a hajadból. Öblítsd le, törülközz meg.
Én a nappaliban várlak. Aztán majd megbeszéljük, hogy
mi legyen a kajautalvánnyal.
Felálltam, és kimentem. A pillantásom automatikusan a
kokainos tasakot kereste. – Ó, bassza meg! – suttogtam, és
pattintottam egyet a karkötőmön.
Szedd össze magad. Ez nem te életed. Nem a te történeted.
Dr. Kahn megmondta, hogy néha vissza akarok majd
lépni a múltam mókuskerekére, de azt is hozzátette, hogy
nem fogok, mert az a történet már lezárult számomra.
Izzadó tenyérrel a kanapéra ültem. Nem tudom,
hogyan, de a kokain egyszer csak ott volt a kezemben. Behunytam a szememet, és mélyen beszívtam párszor a
levegőt. A mellkasom égett, a gondolataim vadul
száguldoztak. Hirtelen túl soknak éreztem, hogy a
városban maradjak, de Kellan miatt nem volt
választásom.
El se tudtam képzelni, hogy fogom túlélni, ha maradok.
– Ha nem indulunk azonnal, el fogunk késni – robbant
be Erika a nappaliba, de amikor meglátta a markomban a
kokaint, megmerevedett. A pillantásom ide-oda járt közte
és a kis tasak között. – Gondoltam.

Sarkon fordult, és elviharzott. A francba! Utánarohantam, de hiába szólongattam, úgy tett, mintha nem is
léteznék. Azt azért hagyta, hogy beüljek az autóba, de
még be sem csuktam az ajtót, máris indított. Néhány
percig egyikünk sem szólt.
– Figyelj… Amit odabent láttál, az… – kezdtem, de Erika
megrázta a fejét.
– Inkább ne mondj semmit.
– Erika, nem az történt, amire gondolsz.
– Én erre nem vagyok képes, Logan. Érted? Tőlem ne
várd, hogy a sofőröd legyek, miközben te nem akarsz
mást, mint beszerezni a korcs örömödhöz szükséges
anyagot. Nem tudom végignézni, hogy cserben hagyod a
bátyádat.
– De hát nem narkózom!
– Hazudsz!
Kétségbeesetten a térdemre csaptam, és felsóhajtottam.
– Veled nem lehet civilizáltan beszélni.
– Akkor ne tedd.
– Rendben. Nem teszem.
Erika szorosan markolta a kormányt; a visszapillantó
tükörre erősített légfrissítő egykedvűen himbálódzott az
orra előtt.
– Kellan beteg, de ha nem mutatja is, halálra aggódja
magát miattad meg az anyátok miatt. És meg van
rémülve. Azt hiszem, ilyen helyzetben szembe kell
néznünk a valósággal, és a valóság jelen pillanatban az,
hogy rajtakaptalak egy tasak droggal a kezedben. És ez

olyan stresszhelyzethez vezethet, amit Kellan már nem
bírna elviselni.
– Mi megy végben ilyenkor a fejedben, Erika? Kitalálod
ezeket az őrült sztorikat, és elítélsz egy embert valamiért,
amit el sem követett. Tudod, hogy pont olyan őrült vagy,
mint az anyád?
Az étteremhez érve lassított, és befordult a parkolóba.
Ott hozzám fordult, és a lehető legkíméletlenebb hangon
azt mondta: – Te pedig a megszólalásig hasonlítasz
a tiédre.

Huszonnegyedik fejezet
LOGAN
– Nem

vagyok olyan, mint az anyám! – súgtam gyűlölködve,
miközben alig bírtam lépést tartani a feldúlt Erikával.
– Láttalak! – sziszegte vissza, és olyan erővel bökött a
mellkasomba, hogy majdnem hanyatt estem. – Láttalak,
Logan!
– Azt hiszed, hogy láttál valamit, de az a valami nem
történt meg. Nem is akartam, hogy megtörténjen!
– Ne hazudj nekem, te faszfej! Hogy tehetted? Megígérted!
A becsületszavadat adtad!
Mielőtt válaszolhattam volna, Kellan lépett oda
hozzánk.
– Mi tartott ennyi ideig? – kérdezte. Erika arcára
ráfagyott a feldúlt kifejezés, de amikor meglátta a
vőlegénye szemében az aggodalmat, azonnal változtatott
rajta.
– Még egyszer meg kellett állnom útközben – felelte,
majd megpuszilta Kellant. – De most már itt vagyunk! Alig
várom, hogy elkezdődjön a műsorod!
Kellan pillantása tovasiklott, és megállapodott rajtam.
A szeméből nem tűntek el a sötét árnyak. Mivel képtelen
lettem volna hazudni a bátyámnak, vállat vontam.

A szemöldöke mozgásával jelezte, hogy érti a helyzetet.
Az ajtó felé biccentett. – Ne szippantsunk egy kis friss
levegőt, Lo? Még van tizenöt percem.
– De, jó ötlet – feleltem. A kezemet a farmerom zsebébe
dugtam, mert még mindig ökölben volt az autóban
folytatott parázs vitától. Mégsem tudtam igazán
haragudni Erikára. Ő csak azt az embert ismerte, aki
évekkel ezelőtt elhagyta a várost. Az ő szemében, érthető
módon, még mindig az a drogfüggő seggfej voltam, aki
feldúlta az életüket, és összetörte a kishúga szívét, mert
még arra sem volt hajlandó, hogy legalább egyszer
visszahívja. Még mindig nem tudta elfelejteni, hogy
majdnem megöltem Alyssát és Kellant, mert annyira
kiütöttem magam, hogy át akartam venni a kormányzást
egy száguldó autóban. Miattam vesztette el Alyssa a
gyerekünket. Erika szemében én voltam az a szennyessel
teli puttony, amit Alyssa és Kellan évek óta cipelt, bár
mindketten megérdemelték volna, hogy egyszer és
mindenkorra ledobhassanak.
Az ő szemében még mindig az voltam, aki én magam
sem akartam lenni soha többé.
Az épületből kilépve megcsapta az arcunkat a kora
éjszaka hideg levegője. Kellan a bár téglafalának
támasztotta a hátát, behunyta a szemét, és a csillagos ég
felé fordította az arcát. A zsebembe nyúltam cigarettáért,
de félbehagytam a mozdulatot.
A francba.
Nem fogok rágyújtani.

Én is a falnak támaszkodtam. – Hogy tartod magad? –
kérdeztem az öngyújtómat kattingatva.
– Őszintén?
– Aha.
Kellan kinyitotta a szemét, és ekkor megláttam.
Szabályos küzdelmet folytatott azért, hogy el ne eredjen a
könnye.
– Elkezdtem hangolni a gitáromat, egyszer csak azt
vettem észre, hogy remeg a kezem. És ez nem most fordult
elő először. Azt hiszem, a fejemből indul az egész. Azért
remegek, mert félek a kemoterápiától. Egy csomó online
cikket olvastam arról, hogy mi történik ilyenkor az
agyban. Elvesznek bizonyos kognitív funkciók. Még az is
lehet, hogy elfelejtem, hogyan kell gitározni. Vagy
dalszöveget írni. Ami azért… – Beleharapott az alsó
ajkába, és mélyen beszívta a levegőt. Az én kemény,
mindig erős bátyám a szemem előtt kezdett szétesni, és én
nem tehettem ellene semmit. – Ami azért baj, mert a zene
az életem. Évekig azzal töltöttem minden időmet, hogy
elfussak előle, most meg… Mi lesz, ha már gitározni sem
tudok?
– Majd én játszom helyetted – mondtam, és úgy is
gondoltam.
Megrándult az arca. – A botfüleddel? Fikarcnyi
muzikalitás sincs benned, Logan.
– Viszont gyorsan tanulok. A pokolba, te is
megpróbálkoztál a főzéssel, amikor az apám eltörte a
kezemet.

– Arra gondolsz, amikor én készítettem a hálaadásnapi
vacsorát?
Felcsuklottam. – És azt ordítottad, hogy „Ki tudta, hogy
négy órán át kell sütni egy kibaszott pulykát?”. Merthogy
nem tudtad felvágni.
– De komolyan! Ki a fene tudta?
– Hm… Talán mindenki, akinek van egy kis agya? De
azért elismerésre méltó is volt abban, ahogy megcsináltad.
Úgy értem, még sohasem láttam olyan pulykát, ami
kívülről majdnem feketére égett, belül meg teljesen nyers
maradt. Ehhez tehetség kell. Mit is mondott róla a mama?
– kérdeztem, mert eszembe jutott, hogy azért kellemes
emlékeink is voltak róla. Igaz, kevés.
– Mi a jó büdös franc ez itt? – szaladt ki belőlünk
egyszerre. – Ha meg akartatok ölni, használhattatok
volna egy nagykést. Az sem lett volna fájdalmasabb, mint
megenni ezt az átkozott pulykát.
Ezúttal mindketten nevetni kezdtünk. Nem mintha
igazán vicces hangulatban lettünk volna, mégis annyira
nevettünk, hogy belefájdult a hasunk. Az emlékezés
könnyei forró nyomot hagytak az arcomon.
Hideg csend telepedett ránk, amikor abbahagytuk,
most mégsem éreztem magányosnak magam, mert ott volt
velem a bátyám.
– Milyennek láttad? – kérdezte Kellan a mamára
utalva.
– Ez most már nem a te gondod, Kel. Komolyan.
Visszajöttem, és mostantól én viselem majd a gondját.

Neked épp elég szar van a tányérodon. Most én
következem.
Kellan felém billentette a fejét. – Igen? És veled mi lesz?
Felsóhajtottam.
Nem mondhattam el neki, milyen közel voltam ahhoz,
hogy megadjam magam a csábításnak.
Nem mondhattam el neki, milyen fájdalmas volt így
viszontlátni a mamát.
Nem omolhattam össze, amikor először, amióta az
eszemet tudtam, szüksége volt rám a bátyámnak.
Erősnek kellett lennem miatta, mert az ő addigi élete is
jórészt azzal telt, hogy engem megmentsen. Engem ugyan
sem hősnek, sem megváltónak nem lehetett nevezni, de a
fivére voltam, és őszintén hittem, hogy ez elég lesz.
– Nem lesz semmi baj, Kellan – mondtam, de láttam,
hogy nem hisz nekem. – Tényleg. Helyt fogok állni,
helyetted is. Megígérem. – Ami abban a pillanatban
persze hazugság volt, és ezt ő is tudta, de nem fogott a
szavamon.
– A mama miatt aggódom leginkább. Nem tudom, hogy
segíthetnék rajta. És ha elmegyek… – Elhallgatott, mert
észrevette, hogy ha csak egy pillanatra is, de véletlenül
szabadon engedte a legbensőbb démonait.
Eltoltam magam a faltól, és elé álltam. – Ne, Kellan. Ne
hordj össze ennyi szarságot, rendben? Most itt vagy, és ez
a lényeg. Megkezded a kemoterápiát, és én biztosra
veszem, hogy működni fog. Oké?
A pillantásában az összes kételye benne volt.

Könnyedén a vállába bokszoltam. – Nem fogsz
meghalni, Kellan. Oké?
A szája remegett, amikor alig észrevehetően bólintott. –
Oké.
– Nem, ez így nem jó. Lássam, hogy komolyan gondolod.
Nem fogsz meghalni! – ismételtem meg emelt hangon.
– Nem fogok meghalni.
– Még egyszer!
– Nem fogok meghalni! – lehelte a hűvös éjszakába.
– Még egyszer!
– A kurva életbe, nem fogok meghalni! – kiáltotta végül
győzedelmesen felemelt karral, mosolyogva.
Magamhoz húztam, és átöleltem. A könnyeket, amelyek
formálódni kezdtek a szememben, megpróbáltam
eltitkolni, miközben halkan a fülébe súgtam: – Nem fogsz
meghalni.
Ezt követően visszamentünk az étterembe, és
végignéztem a műsorát. A keze valóban jobban remegett,
mint máskor, de a zenéje a legjobb volt, amit valaha
hallottam tőle. Erika úgy nézett rá, mintha a lelke
mélyébe látna, és mintha soha nem létezett volna
számára senki más. Őszintén szerette a bátyámat, ami
önmagában elegendő indok volt arra, hogy én is
szeressem őt. Még ha ő gyűlölte is minden porcikámat, én
nem tudtam nem szeretni azután, amit a szemében
láttam. A kiolthatatlan szerelmet a bátyám iránt.
– Vissza kell mennem, leosztályozni a dolgozataimat –
mondta Erika Kellan műsora után. A bátyám a zsebébe

nyúlt, és odadobta nekem a kocsija kulcsait. – Hogy haza
tudj jönni, Logan. – Ez a rövid mondat másnak nem
jelentett volna semmit, de számomra különös jelentősége
volt annak, hogy elhangzott. Azt jelentette, hogy a bátyám
megbízik bennem.
Persze ez mindig is így volt – ő akkor is bízott bennem,
amikor nem szolgáltam rá a bizalmára.
– Várj meg a kocsinál, Erika. Még vissza kell mennem a
gitáromért. – Erika bólintott, és kiment. Amint
becsukódott mögötte az ajtó, Kellan odahajolt Jacobhoz, és
a lehető legőszintébb pillantással azt mondta neki: –
Figyelj, haver. Meg kell ígérned valamit. Ha valami
történne velem – itt vágott egy grimaszt, és rám pillantott
–, persze nem fog, mert nem fogok meghalni, de ha
mégis… Nem bánnám, ha odafigyelnél Erikára. Tudod,
hogy gondolom. Engem egyáltalán nem bántana.
Jacob két kézzel a pultra támaszkodva előrehajolt. – És
erre nekem az a válaszom, hogy minek nézel te engem?
Húzz el a picsába, hogy ilyesmi egyáltalán az eszedbe
jutott!
Kellan felkuncogott. – Ne hülyéskedj. Komolyan
szeretném tudni, hogy vigyázol-e rá.
– Ezt meg se hallottam – mondta Jacob mérgesen.
– Szerintem sincs szükség erre a drámai felhangra –
jegyeztem meg.
– De srácok… Rákos vagyok.
– Na és? Kit érdekel? Csak nem képzeled, hogy ettől
zsarolhatóvá válok? – Jacob arca többször megrándult,

miközben beszélt. – Szarok az egészre, ha tudni akarod.
– Én csak egyet akarok tudni – makacskodott Kellan. –
Azt, hogy odafigyelsz rá, ha én már nem tudok.
Jacob felsóhajtott, és csipkedni kezdte az orrnyergét. –
Bár biztosra veszem, hogy SEMMI sem fog történni veled,
de rendben. Ha ettől jobban fogsz aludni, megígérem,
hogy Erika nem marad magára. Jó lesz így?
Kellan szemmel láthatóan megkönnyebbült. A válla
elernyedt, aztán bólintott, és követte a menyasszonyát.
Amikor már indulófélben felvettem a kabátomat,
odahívtam
magamhoz
Jacobot.
Hozzáhajoltam,
megmarkoltam a fehér pólóját a mellén, és mélyen a
szemébe néztem. – Ha egyszer is azon kaplak, hogy Erikát
nézegeted, Istenre esküszöm, hogy letépem a tökeidet,
aztán mindkettőt megetetem veled.
Jacob nevetve felhorkant, de amikor meglátta a szigort
a szememben, ő is komolyra váltott. – Haver. Erika olyan
nekem, mintha a testvérem volna. Már a feltételezésed is
gusztustalan. A húga, Alyssa azonban más tészta. Vele
talán… – Elvigyorodott, és felvonta a szemöldökét.
– Szörnyű alak vagy – mondtam neki lesújtóan.
Elnevette magát. – Csak vicceltem, te bolond! Már a
tréfát sem érted? Ha hiszed, ha nem, felfogtam, hogy a két
Walters lány tiltott területnek számít.
– Akkor jó. Csak biztos akartam lenni benne, hogy egy
nyelven beszélünk.
– Azon. De egyébként sincs értelme a vitának, hiszen
lehetetlen, hogy Kellan meghaljon.

Egyetértően bólintottam.
Kellan tényleg nem halhatott meg. Semmiképp.

Huszonötödik fejezet
LOGAN
Zsebre dugott kézzel, tanácstalanul álldogáltam Alyssa
bejárata előtt. Magam sem tudtam, hogy kerültem oda,
abban meg egyáltalán nem voltam biztos, hogy ajtót fog
nyitni, ha meglátja, hogy én vagyok ott.
De nem volt hová mennem. Nem fordulhattam
senkihez.
Végül mégiscsak kinyitotta az ajtót. A tekintetem
végigtáncolt rajta, ahogy ott állt, ujjatlan fehér pólóban és
feszes farmernadrágban. És amikor találkozott a
pillantásunk, majdnem könnyekben törtem ki, mert már
attól, hogy a közelében lehettem, eszembe jutott, hogy
milyen az, amikor nem vagyok egyedül.
Melle alatt összefont karral, felvont szemöldökkel
nézett. – Mit akarsz, Logan? Folytatni akarod az
ordítozást? El akarod érni, hogy szemétnek érezzem
magam? Ha nem tudnád, éjjel egy óra van, és ha erről
van szó, nos, nem akarom hallani. – Majdnem elnevettem
magam az elutasító testtartás láttán, de amikor
kinyitottam a számat, hogy szabadjára engedjem a
nevetésemet, a torkomon akadt a hang.
Láttam, hogy ellágyul a pillantása. Közelebb lépett.

– Mi a baj? – kérdezte riadtan, jól hallható
aggodalommal a hangjában.
Akaratlanul ingatni kezdtem a fejemet. Éreztem, hogy
összeszűkül a gyomrom. – Meg fog… – Megköszörültem a
torkomat, és még mélyebbre toltam a kezemet a
zsebemben. A pillantásom a rozzant veranda kitaposott
padlóját kutatta. – Meg fog…
– Lo. Mondd el. – Vigasztalóan a mellemre fektette a
tenyerét, pontosan a szívem fölé, ami vad száguldásba
kezdett az érintésétől. – Látom, hogy bánt valami.
Megint kinyitottam a számat, de megint a torkomon
akadt a szó. Remegni kezdett a testem, és erőlködnöm
kellett, hogy beszélni tudjak. – Amikor tizenegy éves
voltam, az apám kiültetett a szakadó esőbe, mert nem
tetszett neki, ahogy ránéztem. Több mint négy órát ültem
odakinn, egy tejeskarton tetején, ő pedig az ablakból
figyelt, nehogy elmozduljak. És akkor… megérkezett
Kellan. Cuccokat hozott, mint mindig. Még ő is csak tizenöt
éves volt, de tudta, hogy a mama a rossz időszakai egyikét
élte, így mindennap beugrott hozzánk, hogy megnézze, mi
van velem. Mindig hozott valami ennivalót, meg ruhát,
amit kinőtt. Amikor befordult a sarkon, és meglátta, hogy
ott ülök csuromvizesen, elvörösödött, és ökölbe szorult a
jobb keze.
Mondtam neki, hogy nincs semmi baj, de oda se figyelt
rám. Felvonszolt a lakásba, és ordítani kezdett az
apámmal. Rohadt stricinek nevezte, meg hasonlónak. Ami
elég nagy szamárság volt tőle, mert hát… ismered az

apámat. Vele nem szoktak kiabálni, és a szemébe se
nézett senki. Kellan azonban odaállt elé. Kidüllesztette a
mellét, egyenesen a gazember szemébe nézett, és azt
mondta neki, hogy ha még egyszer kezet emel rám, vagy
bármilyen szarságot művel velem, például kiállít a zuhogó
esőbe, ő megöli. Persze nem gondolta komolyan. Kellan a
légynek sem tudna ártani. De akkor és ott szembeszállt
azzal, akitől a legjobban féltem. Harcolt értem, amikor én
magam nem tudtam. És az apám megütötte. – Hangosan
kifújtam a levegőt, és tovább emlékeztem. – Nem is
akárhogyan. Jó erősen. De Kellan felállt. Minden ütés
után, újra és újra. Értem tette, tudod? Így állt ki
mellettem. Mióta az eszemet tudom, gondoskodott rólam,
tudod? Ő az én bátyám. Az én…
A fejem ide-oda ingott. A gyomrom összeszűkült a
fájdalomtól. – És most…– Megköszörültem a torkomat, és
még mélyebbre dugtam a kezem a nadrágom zsebében.
A pillantásom a szakadt cipőfűzőmre esett. – Meg fog
halni. – Lehajtottam a fejem, mert ahogy a súlyos szavak
elhagyták a számat, rögtön valódinak tűntek. A bátyám, a
hősöm, a világom, az életem – haldoklott. – Kellan beteg.
Meg fog halni, Csillag. Meg fog halni. – Ekkor már
kontrollálhatatlanul
remegtem,
de
még
mindig
megpróbáltam visszatartani a szememet égető könnyeket.
Be akartam fogni a számat, nem akartam tovább beszélni,
de az ajkam öntudatlanul tovább ismételte a gyűlöletes
szavakat. – Meg fog halni. Meg fog halni. Meg fog halni.
– Ó, Logan…

– Mióta tudod? Mióta tudod, hogy beteg? Miért nem
hívtál fel? Miért? Most meg már késő, mert haldoklik… –
Felzokogtam. Egek, olyan voltam, mint egy rakás
szerencsétlenség. Az összeomlás szélén álltam. De Alyssa
ekkor felém nyújtotta a karját, és magához ölelt. Nem
szólt, csak körém fonta a karját, és szorosan tartott,
máskülönben darabokra hullottam volna a verandáján
azon a nyári éjszakán.
Egy pillanatra ismét egyek voltunk, mint régen. Egy
pillanatig ismét ő volt számomra a tűz, amely a
legnagyobb hidegben is képes volt felmelegíteni a
szívemet. Ő volt számomra a biztonságos kikötő. Az én
fényes, gyönyörű Csillagom.
De tudtam, hogy a leggyönyörűségesebb csillag is
hullani kezd egyszer.
– Mi folyik itt? – kérdezte egy mély hang Alyssa mögül.
Felnéztem, amikor újra megszólalt. – Ki ez?
Legombolt nyakú inget viselt könyékig feltűrt ujjal,
szövetnadrágot és drágának tűnő cipőt. Kilépett a
verandára, mire én zavartan eltoltam magam Alyssától.
– Dan, ő Logan, a… – Habozott, bizonyára azért, mert
nem tudta, ki is vagyok neki tulajdonképpen. Az igazság
az volt, hogy már senkije sem voltam. Esetleg egy futó
emlék a múltból. Se több, se kevesebb. – Egy régi barát.
Egy régi barát?
Szerettelek.
Egy régi barát?
Megváltoztattál.

Egy régi barát?
Annyira hiányzol.
– Minden rendben? – kérdezte Dan, aztán még
közelebb lépett Alyssához. A szeme elkeskenyedett, és
amikor védelmezőn Alyssa vállára tette a kezét, még az is
felötlött bennem, hogy jól gyomron vágom, amiért meg
meri érinteni. Mégis mit képzel, hogy fogdosni kezdi itt a
nőmet? De még időben leállítottam magam.
Alyssa már nem a tiéd, súgta bennem egy hang.
Évekkel ezelőtt eldobtad magadtól.
Alyssa lerázta magáról a védelmező kezet.
Elfordultam.
– Mennem kell – mondtam nevetve, pedig nem voltam
vicces hangulatban. Meghúztam a csuklómon a gumi
karkötőt, és lementem a lépcsőn. Alyssa többször is
utánam szólt.
Figyelmen kívül hagytam.
Mint ahogy megpróbáltam figyelmen kívül hagyni a
lelkemet emésztő fájdalmat is.
A világ, amelyben éltem, sohasem ígért semmit, de egy
dologban számíthattam rá. Szeretett kicseszni velem.

Az óriásposzter tövében ültem, és az égbolton fénylő
csillagokat néztem. Bármilyen súlyos volt is a szemhéjam,
nem bírtam visszamenni Kellan házába. Nem bírtam
volna elviselni a látványát. Ugyanakkor szükségem volt
egy kis alvásra, így jutottam el a poszter alatti pallóig.

Arra gondoltam, ott majd szundítok egyet, aztán amikor
felkel a nap, hazamegyek, de mégsem jött álom a
szememre, mert amint lehunytam, TJ rendelőjében
találtam magam, és hallani véltem, amint a jó öreg doki
megerősíti életem legrosszabb hírét.
A szívemet sokkal nagyobb fájdalom érte, mint
amekkorát megérdemelt.
A bátyám…
Nem tudtam elképzelni úgy az életet, hogy Kellan már
nem tartozik bele. Gyűlöltem magam ebben a
pillanatban. Gyűlöltem, mert a legszívesebben a narkóhoz
fordultam volna. Minden porcikám arra biztatott, hogy
vegyem elő a telefonomat, és üssem be olyan emberek
számát, akikről nem akartam hallani soha többé, de akik
el tudtak volna látni bármilyen szarral. Az énem egyik
fele ordítva követelte, hogy lépjek rá újra a
mókuskerékre, ahol nincsenek érzelmek, így nem érhet el
a valóság fájdalma sem.
Behajlítottam a lábamat.
Nem szoktam imádkozni. Istenben se hittem. De egy
röpke pillanatig arra gondoltam, hogy bármilyen
képmutatásra hajlandó lennék, ha azzal segíthetnék a
testvéremen.
Lehunytam a szememet, és az ég felé fordítottam az
arcomat.
Minden néma volt egy darabig. Aztán egyszer csak
mozogni kezdett a poszterhez vezető fémlétra, és a
szerkezet finom ringással követte a felfelé kapaszkodó

lépteket.
Műanyag szatyor volt a kezében, és ugyanazt a fehér
topot és szűk farmert viselte, amelyben nem sokkal
korábban ajtót nyitott. És a szemében még mindig ott volt
az aggódás.
Megvonta a vállát. Nem szólt, de én tudtam, hogy így
kér engedélyt arra, hogy csatlakozhasson hozzám. Én is
vállat vontam, amit ő, helyesen, igennek értelmezett.
Minél közelebbről hallottam a lépteit, annál jobban égett
a szemem, és annál erősebben dobogott a szívem. A bal
oldalamra ült le, és ahogy én is, felhúzta a lábát, és
átkulcsolta a térdét. Egymás felé fordítottuk a fejünket, és
hagytuk, hogy találkozzon a pillantásunk.
Kinyitotta a műanyag szatyrot, előhúzott belőle egy
csomag Oreót, egy műanyag kosárka epret, egy gallon 2%os tejet és két piros műanyag poharat.
Amikor halk celofánzörgés közepette kibontotta a
kekszes csomag végét, a múltunkról is fellebbentett egy
parányi fátylat.
Én közben lecsavartam a tejespalack kupakját, és
teletöltöttem a poharakat.
Ő kettécsavart egy kekszet, elhelyezett egy epret a két
fél között, és felém nyújtotta.
Képtelen voltam felidézni, mikor ettem utoljára epres
Oreót.
Az ajka ferde félmosolyra húzódott, és bólintott. Én is
bólintottam válaszul.
– Minden rendben lesz, Logan Francis Silverstone –

mondta.
– Ha te mondod, Alyssa Marie Walters, el is hiszem –
feleltem.
Aztán elfordultunk egymástól, és miközben megettük
mind a két sor epres kekszet, a csillagos eget néztem.
Amikor fázni kezdett, ráadtam a csuklyás pulcsimat.
Amikor sokadszor is kettétört a szívem, megfogta a
kezemet.

Huszonhatodik fejezet
ALYSSA
Hé, ébresztő!
megbökdösi az
kidörzsölni az
kinyitottam, az
–

– Éreztem, hogy valaki könnyedén
oldalamat, miközben megpróbáltam
álmot a szememből. Amikor lassan
arcomba sütött a nap, és Logan állt

mellettem. – Hé, kelj fel!
– Jézusom, hány óra? – kérdeztem ásítozva. Nem úgy
terveztem, hogy elalszom ezen az éjszakán. Vagy ha igen,
haza akartam menni, bemászni az ágyamba a puha
takaróm alá, és úgy tenni, mintha Logan már nem lenne
része annak a világnak, amelyben élek. Csak ne láttam
volna olyan megtörtnek…
– Ideje, hogy hazamenj – sziszegte. A viselkedésétől
zavartan félig felültem. Az éjszakai étkezésünk
maradványait beledobálta a műanyag szatyorba, aztán
az egészet odahajította az ölembe. – És ne is gyere vissza,
rendben?
– Miért vagy ilyen durva?
– Mert nem akarom, hogy itt legyél. És add vissza a
pulcsimat.
– Nekem így is jó – motyogtam, majd hozzávágtam a
pulóverét, és dübörgő szívvel elindultam a létra felé.

Aztán ahelyett, hogy lemásztam volna, megpördültem. –
Semmi rosszat nem tettem – mondtam. – Te jöttél el
hozzám tegnap éjjel. Nem fordítva.
– Akkor sem kértem, hogy gyere ide. Nem kértem, hogy
hozz kekszet meg bármi szart, mint régen. Ha nem vetted
volna észre, már nem azok vagyunk, akik voltunk.
Jézusom! Tudja egyáltalán a barátod, hol töltötted az
éjszakát?
Megrándult az arcom a döbbenettől. – Hát erről van
szó! Hogy barátom van! Csakhogy Dan…
Logan égnek emelte a szemét. – Leszarom, hogy
barátod van. De azt hiszem, mindent elmond rólad, hogy
ilyen körülmények között is képes vagy egy másik férfival
tölteni az éjszakát. Tudja egyáltalán, hol vagy? Jézusom,
Alyssa, hát nem érted? Muszáj úgy tenned, mintha kur…
Nem hagytam, hogy befejezze. Elé álltam, és
egyszerűen befogtam a száját. – Megértem, hogy fáj
mindened. Megértem, hogy félsz, és azt is, hogy rajtam
vezeted le mindezt, mert én könnyű célpont vagyok.
Rendben. Leszek a célpontod. Irányítsd rám az összes
gyűlöletedet. Tiltsd meg, hogy eljöjjek ide, az egyetlen
helyre, amely rajtad kívül nem emlékeztet senkire.
Mondd, hogy menjek a picsába. De ne merészelj ilyen
hangnemet megütni velem szemben, Logan Francis
Silverstone. Én már nem az a kislány vagyok, akit
lekezelhettél, csak mert megpróbált mindig ott lenni
neked. Én nem az a lány vagyok, akit büntetlenül
lekurvázhatsz!

Egy pillanatra leesett az álla, és bűntudat villant a
szemében, de gyorsan összeszedte magát, és felmordult. –
Most egy darabig a városban leszek, rendben? És az lenne
a legjobb, ha megpróbálnánk elkerülni egymást. Valóban
hibáztam, amikor elmentem a házadhoz, de ez nem fog
megismétlődni, mivel semmi okunk rá, hogy bármilyen
módon kommunikáljunk egymással. Nyilvánvaló, hogy
már nincs semmi mondanivalónk.
– Sajnálom, ha megnehezítettem a helyzetedet. Ki fogok
térni előled. De ha mégis úgy érzed, hogy szükséged van
rám, tudod, hol találsz. Rendben? És csak hogy tudd, Dan
nem a barátom. Legalábbis úgy nem, ahogy gondolod.
Sohasem jártunk, és nem is fogunk. Ő egy kedves ismerős,
aki ingatlanokat keres nekem. Tegnap egy kicsit sokat
ivott, és elaludt a kanapémon. Nem járok senkivel, már jó
ideje. Minden próbálkozásom kudarcba fulladt, és most
már kezdem érteni, miért. – Vettem egy nagy levegőt, és
behunytam a szememet. – Mert mindvégig egy fiúra
vártam, akiről azt hittem, hogy szeret.
– A francba, Alyssa, nem érdekel! Bármi történik is az
életedben, teljesen hidegen hagy. És jó lenne, ha
megértenéd végre: neked és nekem nincs közös jövőnk!
Számunkra nem létezik olyan, hogy happy end. – Vajon
tudta, milyen mély sebeket ejtenek rajtam a szavai? Ha
igen, ha nem, elfordult tőlem.
– Szoktál még gondolni ránk? Előfordul, hogy az
eszedbe jutok? – suttogtam, miközben végigfuttattam az
ujjaimat a nyakamon. – Eszedbe jut a kisbabánk?

Nem fordult vissza, de láttam, hogy megereszkedik a
válla. Máskülönben meg se moccant. Mondj valamit!
Bármit!
– Csak menj el, Alyssa. És többé ne gyere vissza.
Nyelni akartam, de nem tudtam. Kiszáradt a torkom.
Bármit mondj, csak ezt ne!

Huszonhetedik fejezet
LOGAN
Több hét telt el azóta, hogy Kellan hívására hazatértem.
Eközben két kemoterápiás kezelésen esett át, amit, bár
voltak hangulatváltozásai, egész jól viselt. Néha
bosszantotta az a túlzott odafigyelés, amellyel Erika a
gyógyszerei szedését felügyelte, és ahogy a nap minden
pillanatában a nyakában lihegett. Én viszont hálás
voltam Erikának, mert a tudat, hogy a bátyám, ha
folyamatosan
nyaggatják
is,
jó
megnyugvással töltött el.
A múlt hét végére tervezett

kezekben
esküvőt

van,
megint

elhalasztották egy hónappal. Bár nem mondtam, biztosra
vettem, hogy nem ez volt az utolsó halasztás és
átszervezés. Tudtam azt is, hogy az időpont kitolásához
Kellan ragaszkodott, és a kérését az állapota miatt érzett
fenntartásaival indokolta.
Csütörtökön Kellan pénzt adott, hogy vásároljak be a
mamának. Ezúttal nemcsak élelmiszerekből, hanem
tisztítószerekből is felpakoltam. A ház tele volt szeméttel.
A mama a kanapén feküdt, öntudatlan állapotban; meg
se próbáltam felébreszteni. Amíg aludt, nem drogozott.
Elképedve néztem a mozdulatlan testét. Olyan volt,

mint egy angyal. Mintha vele együtt a démonai is
lepihentek volna, átadva helyüket a mama igazi énjének.
Bepakoltam a hűtőbe meg a konyhaszekrénybe, amit
vásároltam: csupa nem romlandó holmit. Nem lehetett
kiszámítani, milyen gyakran és mennyit eszik a mama, így
azonban nem is számított. Ha csak csipegetett is, nem
kellett attól tartani, hogy megromlik az ennivaló.
Lasagnét is készítettem neki, felidézve az egyik
legkedvesebb, vele kapcsolatos emlékemet. Egyszer
elhatározta, hogy leszokik a drogról, és megkért, hogy
készítsek neki ünnepi vacsorát, mielőtt bevonul a
rehabra. Evés közben nevetgéltünk, és néhány percig
bepillantást nyerhettem abba, milyen lehetett volna az
életünk, ha nem drogozunk.
Aztán amikor elment otthonról, összefutott az
apámmal, és mire hazaért, távoli emlékké silányult a
betervezett rehab.
Kitakarítottam a lakást. Volt, hogy négykézlábra
ereszkedve tudtam csak felsúrolni a szőnyeget elborító
koszfoltokat. Az összes ruháját elvittem a közeli
mosodába, és miután elindítottam a programot,
visszamentem a lakásba, és folytattam a takarítást.
A mama csak akkor ébredt fel, amikor a padlón ülve
éppen összehajtogattam a ruháit. Nagy ásítozás közepette
felült. – Azt hittem, csak álmodtam, hogy itt voltál a
minap.
Rávillantottam egy félmosolyt, amire ő ugyancsak
félmosollyal
válaszolt,
miközben
szórakozottam

megdörzsölte csontsovány karját.
– Kitakarítottad a lakást?
– Aha. Hoztam ennivalót, és kimostam a ruháidat.
Bepárásodott a szeme, de tovább mosolygott. – Jól nézel
ki, kölyök. – Bizonyságul bólogatni kezdett, és a könnyei,
mivel nem törölte le őket, végigfolytak az arcán. – Nagyon
jól. – Mintha bűntudatot olvastam volna ki a szeméből. –
Biztosra vettem, hogy meg tudod csinálni, Logan. Tudtam,
hogy képes leszel leszokni, és lám, igazam lett. Néha azt
kívánom, hogy… – elhalt a hangja.
– Még nincs késő, mama. Bármikor jelentkezhetsz egy
programba. És ott majd te is leszoksz. – Nem is tudtam,
hogy a remény szikrája, amely mindig ott pislákolt
bennem, ha anyáról volt szó, még most is él. Azt akartam,
hogy kiszabaduljon ebből a csúnya világból. A lényem egy
része még mindig arra vágyott, hogy legyen egy kis
házunk, nekünk, kettőnknek, lehetőleg minél távolabb
ettől a helytől, ahol olyan rémséges dolgokat kellett
elszenvednünk.
Egy pillanatig úgy tűnt, hogy a mama fontolóra veszi a
szavaimat. De aztán pislantott, és újra vakaródzni
kezdett. – Öreg vagyok már, Logan. Öreg. Gyere ide. –
Odamentem, és leültem mellé a kanapéra. A kezébe fogta
a kezemet, és elmosolyodott. – Annyira büszke vagyok rád.
– Köszönöm, mama. Éhes vagy?
– Igen – felelte, amivel meglepett egy kicsit.
Betoltam a lasagnét a sütőbe, és amikor elkészült,
odaültünk az étkezőasztalhoz, és enni kezdtük, egyenesen

a tepsiből. Nagyon szerettem volna elzárni ezt a pillanatot
a szívemben egy olyan helyre, ahol biztonságban
tudhattam volna.
A mama arcán folyamatosan peregtek a könnyek,
miközben evett.
– Hiszen te sírsz – jegyeztem meg halkan.
– Tényleg? – Letörölte az arcát, és újra elmosolyodott.
De ez a mosoly most megtört volt, nagyon, de nagyon
szomorú. – Hogy van Kellan? – kérdezte.
– Te tudsz arról, hogy…
– Bólintott.
– Megvan. Arra kért, hogy a jövő héten menjek el vele
egy terápiás foglalkozásra. Le fogja győzni, mama. Kellan
nagyon erős.
– Igen – mormogta, újabb falatokat eltüntetve. Még
sohasem láttam, hogy ennyit evett volna. – Igen. Erős.
Nagyon erős. – A könnyek most gyorsabban peregtek az
arcán. Ezúttal én hajoltam oda, hogy letöröljem őket. –
Tudod, az egész az én hibám. Én tettem ezt vele. Szar anya
voltam, és az is vagyok. Soha nem voltam itt nektek,
amikor szükségetek lett volna rám.
– Mama. Ne. – Nem tudtam igazán, hogy mit
mondhatnék, mivel állíthatnám el a könnyeit.
– Ez az igazság. Te is tudod. Elcsesztem. Az én művem az
egész.
– Nem te okoztad a betegségét.
– De nem is könnyítettem meg az életeteket. Neked
rehabra kellett menned, Logan. Rehabra! Emlékszem, itt

ültem veled a tizenhatodik születésnapodon, és kokaint
szívtunk. Együtt! Átcsepegtettem beléd a függőségemet!
Én, az anyád! – Kétségbeesetten ingatni kezdte a fejét. –
Sajnálom. Annyira sajnálom…
Összetörtnek látszott. És elveszettnek. Igazából mindig
is az volt. Nem emlékszem olyan időszakra, amikor ne lett
volna beleveszve a saját zavaros gondolataiba. És én
nagyon sokáig dühös voltam rá emiatt. Keserűséggel
töltöttek el a választásai, pedig igazából egyikről sem
tehetett. Bezárta magát a saját mókuskerekébe,
gyakorlatilag kényszerítve magát arra, hogy mindig
ugyanazokat a hibákat kövesse el.
– Minden rendben lesz, mama. Ne aggódj. – Megfogtam
a kezét, és biztatóan megszorítottam.
Ebben a pillanatban felpattant az ajtó, és Ricky
masírozott be a nappaliba.
Magam is meglepődtem, milyen erővel tört újra
felszínre bennem az iránta érzett gyűlöletem. Elég volt
annyi, hogy meglássam.
– Julie, mi a fasz van már megint? – sziszegte. Olyan
más volt most, mint akkor, amikor öt évvel korábban
utoljára láttam. Olyan… lepukkantnak tűnt. Öregnek.
Fáradtnak. Az elegáns öltöny helyett most pólót és
melegítőnadrágot viselt, a fényes bőrcsukát tornacipő
váltotta fel. Egykor erőtől duzzadó, tónusos karjában
mintha megereszkedtek volna az izmok.
Arra gondoltam, maga is rákapott a cuccra, amit régen
csak árult.

– Ötven dollárral tartozol! – üvöltötte, de amikor
meglátott, elhallgatott. Félrebillentette a fejét, és
hitetlenkedve bámult. – Hát ez meg? Egy szellem a
múltból? – A mellkasom összeszorult, mint mindig, amikor
az útjaink keresztezték egymást. Egy másodperc sem
kellett hozzá, és a döbbenete gonosz vigyorrá torzult.
Mintha elégedett lett volna azzal, hogy ott lát; mintha
tudta volna, hogy egyszer úgyis visszajövök.
– Hallottam ezt-azt arról, hogy visszajöttél – indult el
felém kidüllesztett mellel –, de azt hittem, kacsa az egész.
De most, hogy tényleg itt vagy, bekapcsolódhatnál a
családi vállalkozásba.
– Erre ne is számíts. Még egyszer nem fogsz behúzni a
csőbe.
Összeszűkült a szeme, és nagyon kiszámítottan kezdte
szedni a levegőt. Aztán hahotázni kezdett. – Hát ez jó!
Imádom! Csak nem hiszed el egy percig is, hogy tiszta
maradsz? Ahhoz nincs benned elegendő szufla, öcsi! –
Olyan közel jött, hogy szinte összeért az orrunk, de
ahelyett, hogy hátráltam volna, kihúztam magam. Már
nem féltem tőle. Nem félhettem. Meglökött a mellkasával;
így akart meghátrálásra kényszeríteni. – Ismerlek ám,
Logan. Ugyanazt a gyengeséget látom a szemedben, ami
az anyádéban is jelen van. És ez azt jelenti, hogy nincs
esélyed a narkóval szemben. Az első adandó alkalommal
megadod magad.
Láttam, hogy a mama szemében formálódni kezdenek
a könnyek a becsmérlő szavak hallatán. Ennyi erővel

szíven is szúrhatta volna az apám, azzal sem okozott
volna nagyobb fájdalmat neki. És ezt az embert szerette
egész életében! Aki nem tett mást, csak bántotta, és
lekicsinylőn bánt vele.
– Ne beszélj így róla – mondtam, hogy megvédjem a
mamát, aki sohasem volt képes arra, hogy szót emeljen a
saját érdekében.
– Hogyan? Hiszen szeretem. – Vágott egy grimaszt. –
Igaz, Julie? Szeretlek. Ő az én egyetlenem. Senkim sincs
rajtad kívül, bébi.
A mama félősen elmosolyodott. Mintha hitt volna neki.
És ez volt az, amit képtelen voltam megérteni. Majdnem
elhánytam magam.
– Dehogy szereted! Csak uralkodsz felette, mert ezzel
eltitkolhatod, hogy nem vagy több egy büdös, kibaszott
patkánynál.
Összerándult az arcom, amikor a szemembe öklözött. –
Ez a büdös, kibaszott patkány még most is képes arra,
hogy péppé verjen, kölyök. De nem vesztegetek rád több
időt. Julie, add ide a pénzt!
A mama hangja reszketett a félelemtől, amikor
megszólalt. – Ricky, nem tudom. Egy árva centem sincs. De
holnapra összekaparom. Csak adj… – Amikor elindult a
mama felé, elé léptem, és blokkoltam az ütését.
– A mindenit! Csak mert helyrepofoztak valami flancos
intézetben, azt hiszed, bármikor visszajöhetsz ide, Logan?
– kérdezte sértetten. – Ne akard, hogy az ellenséged
legyek!

Előhúztam a zsebemből a tárcámat, és kiszámoltam az
ötven rongyot. – Itt van. Fogd, és menj el!
Felvonta a szemöldökét. – Ötvenet mondtam volna?
Pedig hetvenet akartam.
Seggfej. Kihúztam még egy húszast, és hozzávágtam. Ő
lelkesen megszámolta a bankjegyeket, majd mindet a
zsebébe csúsztatta. Aztán a lasagne fölé hajolt. – Te
csináltad, fiam? – kérdezte, hangsúlyozva a fiam szót,
mert tudta, hogy azzal még jobban fölbosszant. Aztán a
szájába tett egy falatot, rágott egyet rajta, majd rögtön
vissza is köpte, tönkretéve ezzel azt, ami a tepsiben
megmaradt. – Seggíze van.
– Ricky! – szólt rá a mama, hogy megvédjen, de az apám
egyetlen pillantása elég volt ahhoz, hogy befogja a száját.
Olyan régen megfosztotta a mamát a hangjától, hogy
szegény, hiába próbálkozott, már esélye sem volt rá, hogy
megtalálja. – Úgy teszel, mintha én nem törődnék veled,
Julie. És ez fáj. Csak el ne felejtsd, hogy ki viselte gondodat,
amikor ez a kis szaros faképnél hagyott. Tudod, miért
olyan nehéz nekem, hogy szeresselek? Azért, mert
percenként elárulsz!
A mama lehorgasztotta a fejét.
– Hát ez meg? – kérdezte a konyhaszekrényben
sorakozó ennivaló láttán. – Bevásárolt neked? Ez még
nem jelenti azt, hogy törődik is veled, Julie. – Azzal
elkezdte kiszedegetni a polcokról, amit beraktam.
Ugyanerre a sorsra jutott az is, amit a hűtőszekrényben
talált. Végül látványos lassúsággal felbontott minden

egyes dobozt, csomagot, és a padlóra borította a tartalmát.
Meg akartam állítani, de a mama rám szólt, hogy
maradjak csendben. Ekkor az apám kinyitott egy doboz
zabpelyhet, és miközben rám szegezte a tekintetét, a
földre szórt halom tetejére borította. De még mindig nem
volt elégedett. Felkapott egy gallon tejet, és leöntötte vele
a tönkretett ételkupacot.
Amikor nem talált több kiszórnivalót, keresztülsétált a
halmon a tornacipős lábával, és az ajtóig meg sem állt. –
Most van egy kis elintéznivalóm – mondta vigyorogva. –
Julie?
– Igen? – kérdezte a mama suttogva.
– Takarítsd fel ezt a szart, mire visszajövök!
Azzal, hogy becsukódott mögötte az ajtó, a gyűlöletem is
visszaállt a normális szintre. – Jól vagy, mama?
Az anyám teste megfeszült, és nem nézett rám. – Ez a te
műved!
– Mi?
– Igazat mondott az apád. Te elhagytál, de ő itt maradt
velem. Miattad csinálta ezt a felfordulást. Te nem voltál
itt. Ő gondoskodott rólam egész idő alatt.
– De mama…
– Takarodj innen! – kiáltotta könnyben úszó arccal.
Aztán elém lépett, és ütni kezdett, ugyanúgy, mint régen,
amikor még gyerek voltam, és engem hibáztatott
mindenért. Még azért is, hogy az apám nem viszonozta a
szeretetét. – Tűnj már el! Hallod? Az egész a te hibád!
Miattad nem szeret! Miattad fordította fel a lakást! Még

Kellan is miattad haldoklik! Elhagytál bennünket. És nem
csak engem. Mindnyájunkat. Menj el, Logan! Menj el, és
ne is gyere vissza! – kiabálta, és közben egy pillanatra sem
hagyta abba a mellkasom püfölését. Teljesen összezavart
azzal, amit mondott. Fájt, égetett minden egyes szava.
Hisztérikusan viselkedett, pontosan úgy, mint a régi
mama, akit időnként annyira gyűlöltem. És a szavai
visszhangot vertek a fejemben.
Az egész a te hibád! Miattad nem szeret! Miattad
fordította fel a lakást! Még Kellan is miattad haldoklik!
Elhagytál bennünket. És nem csak engem. Mindnyájunkat.
Kellan… Haldoklik…
Égett a mellkasom, de csak pislogni tudtam, újra és
újra. Minden energiámat mozgósítanom kellett, hogy szét
ne essek. Hogy kerültem ide már megint? Hogy juthattam
ugyanabba a helyzetbe, amelyikből csak segítséggel
tudtam kikecmeregni öt évvel ezelőtt? Hogy zuhanhattam
vissza a mókuskerékbe ötévnyi menekülés után?
A mama ökle még mindig a testemet ütötte. A szája még
mindig engem hibáztatott.
Összeszedtem hát a holmimat, és eljöttem.

Logan, tizenegy évesen
– Ez ám a kényelem! – Apa nagy garral berontott a
nappaliba, ahol a padlón ülve éppen a Cartoon Networköt

néztem. Megpróbáltam nem odafigyelni rá, így, mintha mi
sem történt volna, tovább ettem a Captain Crunch
zabpelyhemet. Ő nagyot szippantott a cigarettájából,
vágott egy grimaszt az igyekezetem láttán, és továbbra is
engem figyelt.
Még csak délután négy óra volt, de ő már dülöngélt a
részegségtől.
– Süket vagy, fiú? – Mögém lépett, és először végigfuttatta
a kézfejét a fejemen, aztán jó erősen odavágott.
Beleremegtem az ütésbe, de továbbra is úgy tettem, mintha
nem venném észre. Kellan többször is látta, hogy mennyire
fel tudja kapni a vizet az apám, és ő tanácsolta, hogy
próbáljak ne reagálni, bármit csinál is. Kellan
szerencsésnek mondhatta magát, hogy neki másik apja volt.
Mit nem adtam volna én is egy másik apáért!
Alig vártam, hogy anya hazajöjjön. Elutazott néhány
napra, de amikor a hétvégén felhívott, azt ígérte, hogy
hamarosan találkozunk. Magamban azt kívántam, hogy
apa is menjen el, és ne is jöjjön vissza, soha többé.
Amikor megéreztem a kezét a lapockámon, megint
megrándultam, ezúttal olyan erősen, hogy kiesett a
kezemből a tál. Látva, hogy mekkora kínban vagyok,
gonoszul hahotázni kezdett. Aztán felemelkedett a keze, és
jól fültövön csapott. – Szedd össze azt a szart. És mégis mi a
faszt gondolsz, hogy délután négykor zabpehellyel tömöd a
fejed?
Éhes voltam, és semmi mást nem találtam otthon. De ezt
nem mondhattam meg neki. Az apámnak semmit sem

lehetett megmondani.
Felálltam, és remegve próbáltam visszarakni a
szétszóródott zabpelyhet a tálba. Apa a rajzfilm zenéjét
fütyülte, de ettől csak még hevesebben kalapált a szívem. –
A picsába, kölyök, siess már! Szedd föl azt a szart! Mégis
hogy képzelted, hogy ekkora felfordulást csinálsz a
házamban? Teljesen elment az eszed!
Gyülekezni kezdtek a szememben a könnyek. Mégiscsak
rám tudott ijeszteni. Gyűlöltem magam. Egy tizenegy
évesnek, gondoltam, keményebbnek kellene lennie. Én
azonban úgy éreztem, gyenge vagyok.
– Szedd. Már. Össze!
Ekkor elszakadt a cérna. Nem bírtam tovább elviselni a
borgőzös haragját és az elégedetlenségét. Felkaptam a
tálat, és zabpelyhestül hozzávágtam. Persze nem a fejét
találtam el, hanem a falat, és a tálka millió darabkára tört.
– Gyűlöllek! – sziszegtem. Ekkor már égett a könnyektől az
arcom. – A mamát akarom! Gyűlöllek!
Láttam, hogy elkerekedik a szeme. Pánikba estem.
Bántam már, hogy szabadjára engedtem a haragomat.
Csak annak örültem, hogy Kellan nincs ott. Biztosan
kiábrándult
volna
belőlem.
Nem
kellett
volna
visszabeszélnem. Nem kellett volna reagálnom. Be kellett
volna zárkóznom a szobámba, úgy, ahogy szoktam.
De akkor nem nézhettem volna rajzfilmeket.
Gyerekként akartam viselkedni, legalább egyetlen napig.
Apa megpördült, és elkapta a karomat. – Menő akarsz
lenni, mi? – Keresztülráncigált a szobán, és a végén akkorát

lökött rajtam, hogy elestem a saját lábamban. – Zabálni
akarsz? – Hamarosan a konyhában találtam magam, ahol
kinyitotta a mosogató alatti szekrény ajtaját. – Ne!
Bocsánatot kérek, apa! Bocsánatot kérek! – zokogtam, és
megpróbáltam kirántani magam a szorításából.
Apa csak vigyorgott, és belökött a szekrénybe. – Itt van a
kibaszott zabpelyhed! – üvöltötte, azzal felkapta a dobozt,
és a fejemre borította a tartalmát. – Miután rám csukta a
szekrényajtót, mindent megpróbáltam, de nem tudtam
kinyitni. Valamit odatett elé, hogy semmi esetre se juthassak
ki.
– Bocsánatot kérek, apa! – kiáltottam. – Engedj ki, kérlek!
Ne hagyj itt!
Még csak nem is válaszolt. Egy idő után a léptei is
elhaltak.
Nem tudtam, mennyi időt töltöttem a mosogatószekrény
fenekén, de kétszer elaludtam, és többször bepisiltem. Anya
nagyon felhúzta magát, amikor rám talált. Megcsóválta a
fejét, de a csalódottságát nem apa okozta, hanem én.
– Ó, Logan! – sóhajtotta, és a hajába túrt, majd
rágyújtott. – Mit követtél el már megint?

Huszonnyolcadik fejezet
ALYSSA
Van fogalmad róla, mennyire összezavarsz, Logan? –
kérdeztem,
amikor
fekete
pólóban
és
sötét
farmernadrágban megjelent a verandámon. Amikor
kinyitottam az ajtót, megcsapott a hűvös levegő, és
–

megborzongtam. Csak ekkor tudatosult bennem, milyen
ostobán festhetek: egy túlméretezett póló volt rajtam
térdzoknival. Logan háttal állt nekem, a veranda
végében, a korlátot markolta, és meredten bámult a
sötétbe. Erős karján szépen kirajzolódtak az izmai.
Fiatalabb korában is jóképű volt, de a teste nem volt ilyen
kidolgozott. Most majdhogynem úgy festett, mint egy
görög isten, akinek már a látványától is bizseregni kezdett
a lábam.
– Van. Csak… nem tudom, hová mehetnék.
Felém fordult, és ekkor megláttam a sötét foltot a szeme
alatt. Felnyögtem. Fürgén odaléptem hozzá, és könnyedén
megérintettem a sérülését. Összerándult az arca. – Az
apád csinálta?
Bólintott. – Ha ilyen képpel megjelenek Kellan előtt,
kifekszik, az biztos.
Ó, Lo…

– Jól vagy? És a mamád? – kérdeztem, aztán el is
hallgattam. Olyan érzésem volt, mintha visszaröppentünk
volna a távoli múlt megszokott rutinjába. De ha már így
volt, jobban örültem volna, ha egy kellemesebb emlék
közepén találom magam.
– Szerintem nincs jól. Szerinte nincs semmi baj.
Déjà vu.
– Gyere be – mondtam, és megfogtam a kezét.
Ő nyomban visszahúzta, és megrázta a fejét. – Amikor
utoljára beszéltünk, kérdeztél valamit, és én nem
válaszoltam.
– Mi volt az?
– Azt kérdezted, szoktam-e gondolni a kisbabánkra. –
Beszéd közben a tarkójára tévedtek az ujjai. – Igen.
Mostanában például arra gondolok, hogy a nyár végén
már óvodába menne. Máskor, hogy a te szemedet örökölte
volna, és a te nevetésedet. És hogy talán az inggallérját
rágná, vagy csuklana idegességében. Néha szinte érzem,
hogyan verne a szíve. Hogy szeretne téged. Hogyan járna,
beszélne, mosolyogna, duzzogna. Igen, gondolok rá.
Gyakrabban, mint szeretném. És aztán… – Megköszörülte
a torkát. – Rád is gondolok. A mosolyodra. Meg arra, ahogy
idegességedben a gallérodat rágod. Meg akkor is, amikor
elszégyelled magad valami miatt. Aztán eszembe jut, hogy
csuklasz, amikor méregbe gurulsz. Háromszor. És hogy
még mindig fáj, amikor lekezelően bánik veled a mamád.
És nagyon, de nagyon sokat gondolok arra, hogy mit
csinálsz, amikor éjszaka kitör a vihar, és hogy eszedbe

jutok-e néha.
– Lo – sóhajtottam. – Gyere be.
– Ne hívj be – motyogta alig hallhatóan.
– Mit mondtál?
– Azt, hogy ne hívj be.
– Hát nem akarsz beszélgetni?
– Nem. – Szinte felfalt a tekintetével. – Nem. Nem
beszélgetni akarok, hanem felejteni. Azt akarom, hogy
kapcsoljon ki az agyam, és egy kis időre felejtse el azt a
sok baromságot, amivel tele van. És még… Csillag… – Úgy
tűnt, elfogyott a levegője, vagy arra már nem futotta
belőle, hogy megformálja a mondat másik felét. Aki nem
ismerte, az nem vette volna észre a remegést a
hangjában. De én ismertem, így észrevettem, és azt is
tudtam, hogy gondolatban valami nagyon sötét helyen
jár. Meg se mozdultam, amikor közelebb lépett.
Tulajdonképpen pontosan ezt akartam én is. Hogy lépjen
közelebb. Túl régen nélkülöztem már a közelségét.
A tenyere az arcomra simult, olyan gyengéden, hogy le
kellett hunynom a szememet. – Szeretnék beszélgetni
veled, de nem megy. Mert akkor visszatérnénk oda, ahol
évekkel ezelőtt voltunk, és nem engedhetem, hogy ez
megtörténjen, Alyssa. Nem engedhetem, hogy újra beléd
szeressek. Nem akarok több fájdalmat okozni neked.
Kihagyott a szívem. – Ezért vagy velem ilyen undok? –
kérdeztem, mire bólintott. – Logan, lehetünk megint csak
barátok. Nem kell, hogy viszonyunk legyen. Gyere csak be,
és elbeszélgetünk.

– Én nem lehetek a barátod, Alyssa. És beszélgetni sem
akarok veled, mert az fáj nekem. És nem akarom, hogy
fájjon. A baj az, hogy… hiába nem akarok a közeledbe
jönni. Megpróbálok távol maradni, de nem tudok.
Akarlak, Csillag. – A hideg futkározott a hátamon a
szavaitól, és elködösödött az agyam. – Szeretnék beletúrni
a hajadba – suttogta, és a fülem mögé simított egy tincset.
– Szeretném végigfuttatni a nyelvemet a nyakadon.
Érezni akarlak. – A keze ismét az arcomra simult. – Érezni
akarom az ízedet. – A szája megpihent ott, ahol a nyakam
és a vállam találkozott. – És ezt is akarom – mondta, mire
az ajka összezárult a fülcimpámon, és gyengéden szívni
kezdte. – Kefélni akarok – nyögte, és még közelebb vont
magához. – Veled. Akarlak, Alyssa. Annyira akarlak, olyan
mélyen, hogy képtelen vagyok másra gondolni. Hiába
szeretnék, nem fogad szót az agyam. Szóval, hogy ne
legyen köztünk még nagyobb a zavar, arra kérlek, ne hívj
be – sziszegte a fülembe, miközben kéjesen nyalogatta a
peremét.
Hátrálni kezdtem, de éreztem, hogy sebesen ver a
szívem. Aztán, amikor a ház falához értem, már nem
hátrálhattam tovább. Nekifeszültem a falnak, és Logan
ugyanezt tette a tenyerével, mindkét oldalamon.
Összekapcsolódott a pillantásunk. Kitágult szemében
egymást kergették az érzelmek: szükség, akarás…
remény? Vagy talán csak én reménykedtem, az
tükröződött vissza, és közben próbáltam elhinni, hogy a
sok imám meghallgatásra talált. A combom remegett, az

agyam olyan volt, mint egy összegubancolódott
gombolyag. Az egyik felem azt hitte, álmodom, a másik
nem törődött azzal, hogy mi lesz. Akartam ezt az álmot.
Olyan régóta vágytam rá. Öt hosszú éve. Azt akartam,
hogy Logan teste az enyémhez nyomódjon. Érezni
akartam, hogy mennyire hiányoztam neki. Oda akartam
préselődni hozzá, úgy csókolózni vele, akár az ájulásig.
Magamon akartam érezni…
Fel akartam idézni az ízeit…
Be akartam járni a nyelvemmel az érzékeny pontjait…
Lo…
– Logan – mormogtam. Képtelen voltam elvonni a
pillantásomat a szájáról, amely olyan közel volt az
enyémhez, hogy szinte összeértek. Logan közelebb tolta
hozzám azt a csodás testét, és felemelte az államat. Szinte
belevesztem a pillantásába. Az ajka azt a nyarat idézte fel
bennem, amikor csókolózáson kívül semmit sem
csináltunk. Az első fiút, akibe szerelmes lettem, az
egyetlen fiút, aki képes volt összetörni a védtelen
szívemet. – Szomorú vagy. – Félrebiccentettem a fejemet,
és alaposan szemügyre vettem. A haját, a száját, az álla
vonalát, a lelkét. A sötét árnyakat, amelyek sohasem
tűntek el a szeméből. A légzése nehéz volt, és szaggatott,
akárcsak az enyém.
– Igen – felelte. – Szomorú vagyok. Minden este szomorú
vagyok, Alyssa. Nem akartalak bántani azzal, hogy nem
viszonoztam a hívásaidat.
– Már nem számít. Régen történt. Gyerekek voltunk.

– Én már nem az a fiú vagyok, Alyssa. Megváltoztam.
Esküszöm.
Bólintottam. – Tudom. Én sem vagyok már ugyanaz a
lány. – A lelkem azonban tisztán emlékezett a tegnapokra.
Még mindig érezte annak a tűznek a melegét, amelyet
Logannel együtt lobbantottunk lángra sok évvel ezelőtt.
Főleg a nyugodt pillanatokban, többnyire akkor, amikor a
nappal világosságát kezdte felváltani az esti szürkület. –
Ezért szeretném, ha bejönnél hozzám ma este. Mert én is
szomorú vagyok. Nem kell elköteleznünk magunkat. Nem
kell megígérnünk semmit. De attól még felejthetünk egy
kicsit, nem gondolod?
Az ujjai megemelték a pólómat; a szemem lecsukódott
az önfeledt örömtől, amit a könnyed mozdulat okozott.
Apró sóhaj szakadt ki belőlem, amikor a hüvelykujja
körözni kezdett a bugyimon, egyre erősebb nyomást
gyakorolva az érzékeny pontokra, mígnem függőleges
irányban folytatta a simogatást, le-fel, fel-le. A nyelve a
fülcimpámon táncolt, amit aztán erősen szopni kezdett.
A jobb keze megmarkolta a fenekemet, a balja félretolta a
bugyimat, és belém csúsztatta az ujját.
Először csak egyet.
Aztán kettőt.
Hármat…
Ahogy a vágy fokozódott bennem, úgy vált egyre
szaggatottabbá és zajosabbá a légzésem. Felé toltam a
csípőmet, hogy még jobban érezhessem a testemben
kutakodó keménységet, és körözni kezdtem az ujjain.

Szinte könyörögtem az érintésért, ami annyira hiányzott.
– Gyere be! – lihegtem, de közben még közelebb húztam
magamhoz.
– Ne hívj be, kérlek.
Még mélyebbre tolta az ujjait. A szívem egyre jobban
kalapált. Mindent egyszerre éreztem ebben a pillanatban.
Az összes félelmemet, az összes vágyamat… Mindent. És
mindent akartam abban a pillanatban.
Érezni.
Ízlelni.
Szopni, jó erősen.
Ó, istenem, Logan…
– Gyere be! – parancsoltam, és a
kulcsoltam az egyik lábamat.
– Nem, Csillag.

csípője köré

– De igen, Lo.
– Ha bemegyek is, nem leszek gyengéd – fenyegetőzött.
– És nem fogok veled beszélgetni. Semmiről. Sem a
múltról, sem a jelenről, a holnapokról meg pláne nem. Ha
bemegyek, csak kefélni fogunk. Keményen. Vadul. Úgy,
hogy közben másra se tudjunk gondolni. Hogy teljesen
kikapcsoljon az agyunk. Aztán elmegyek.
– Logan.
– Alyssa.
– Lo…
– Csillag…
Behunytam a
szememet, aztán
amikor újra
kinyitottam, megígértem magamnak, hogy többé le sem

veszem róla a pillantásomat. – Gyere be!

Csak a nappaliban álló zongoráig sikerült eljutnunk.
Amint megtalálta a szája a számat, csókolni kezdett, de
úgy, ahogy sohasem csókoltak még. Keményen, vadul,
csúnyán,
szomorúan.
Kibaszottul
szomorúan.
A mellkasom égett, miközben visszacsókoltam, még nála is
keményebben, hadd lássa, hogy én jobban akarom őt,
mint ő engem. Letéptük egymásról a ruhát, kapkodva,
mert tudtuk, hogy kevés az időnk. Mégis meg akartuk
ragadni ezt az egyszeri esélyt arra, hogy egy rövid kis
időre elhallgattassuk a gondolatainkat, és keféljünk, amíg
el nem múlik belőlünk a fájdalom. Körém fonta a karját,
felemelt, a zongorának nyomva a hátamat.
Aztán a pulzálóan kemény férfiasságára vonta a
kezemet. Simogatni kezdtem, miközben ő az ujjaival
dolgozott bennem, és közben továbbra is egymásba
kapcsolódott a tekintetünk.
Éreztünk.
Ízleltünk.
Szoptuk egymást.
Igen…
A zsebébe nyúlt, elővett egy óvszert, felgörgette, és még
szélesebbre nyitotta a combomat. Amikor belém
csusszant, felsikoltottam az üdvözítő boldogságtól. Nagynagy gyönyört éreztem, és valami egészen mély fájdalmat
is egyben. Az ujjai belemartak a bőrömbe, az enyémek

felszántották a hátát, majd meg kellett markolnom, jó
erősen, mert miközben egyre mélyebbre nyomult belém,
rám nehezedett, és félő volt, hogy remegő testem
felmondja a szolgálatot. A billentyűkön ringatóztunk, és a
felcsendülő hangok összevisszasága versenyre kelt a
csapongó érzelmekkel, amelyektől szabadulni próbált
kiéhezett testünk. Logan hol kijjebb húzódott, hol még
mélyebbre nyomult, és én könyörögtem neki, hogy ne
hagyja abba. Összetörtek voltunk. Elcsigázottak az élettől,
amelybe a sorsunk kényszerített minket. Két test,
amelyeknek összetört darabkái egymásra találtak ezen az
estén, és beleringatták magukat a szerelembe.
Amit csináltunk, intenzív volt, szent, és szívet tépő.
Voltak benne mélypontok, és voltak benne csillagokig
nyúló csúcsok.
Jóságos Isten! Annyira helytelennek tűnt minden,
ugyanakkor mégis helyesnek.
Hiányzott.
Hiányzott az, ami köztünk volt.
El sem tudom mondani, mennyire.
Egyetlen szót sem szólt, amikor elment.
És bár nem szólt, azt reméltem, hogy holnap visszajön.

Huszonkilencedik fejezet
LOGAN
Ötéves korom óta főztem. A mama általában egy doboz
konzervlevest hagyott ott nekem, amikor elment
valahová, így elég korán meg kellett tanulnom a
konzervnyitó és a tűzhely használatát, ha fel akartam
melegíteni. Kilencéves koromban már személyre
méretezett pizzákat sütöttem saját készítésű tésztából,
ketchupos feltéttel, lapkasajttal a tetején. Mire
tizenhárom lettem, a töltött csirke elkészítése sem
jelentett különösebb gondot.
Így a tényt, hogy Jacob elégedetlenül ráncolja a
homlokát, amint ott ül velem szemben a Bro’s Bar & Grill
egyik asztalánál, nem nagyon tudtam megemészteni.
A gombás-kolbászos rizottót méregette, amit elé tettem. Az
étterem még zárva volt, és ez volt a második alkalom, hogy
próbaként elkészítettem neki egy főételt, csak azért, hogy
végighallgathassam a fanyalgó megjegyzéseit.
– Hm… – dünnyögte, miközben a villájára halmozott
egy nagy adag rizottót. Figyeltem, ahogy elképesztő
lassúsággal rágni kezdi, anélkül hogy a legkisebb érzelem
is megjelenne az arcán, nehogy idő előtt elárulja, elég jó
vagyok-e ahhoz, hogy szakácsként alkalmazzon a flancos

konyhájában.
– Nem – mondta végül. – Nem az igazi.
– Ugye csak ugratsz? – kérdeztem sértetten. – Erre a
kajára kaptam a bizonyítványomat a szakácsiskolában.
Ez volt a vizsgaételem.
– Nos, akkor átvertek a tanáraid. Fogalmam sincs
ugyan, hogy Iowában milyen kajákat esznek az emberek,
de mi Wisconsinban azt az ételt szeretjük, aminek jó íze
van.
– Baszd meg, Jacob!
Elmosolyodott. – Jövő héten hozz valami mást. Hátha az
jobb lesz. Majd meglátjuk.
– Nem fogok kajákat hordani neked csak azért, hogy
aztán lealázz. Nevetséges vagy, tudod? Bármit elkészítek
az étlapodról. Persze csak akkor, ha előbb alkalmazol.
– Logan. Tudod, hogy szeretlek. Nagyon. De a válaszom
akkor is nem. Azt akarom, hogy a szíveddel főzzél.
– A kezem már nem is elég?
– Nem. Azt akarom, hogy abban, amit készítesz, a szíved
is benne legyen. Akkor gyere vissza, ha ezt meg tudod
csinálni.
Leintettem, mire újra elnevette magát. – És ne felejtsd
el, hogy még tartozol nekem a hajpakolás receptjével!

– Mi a helyzet veled mostanában? Hogy érzed magad? –
kérdezte Kellan. A klinikán ültem az ágya mellett. Már a
harmadik kemoterápiás kezelést kapta. Gyűlöltem a

helyet, mert valóságosabbá tette a betegségét, de mindent
megtettem azért, hogy ne mutassam ki a félelmemet. Neki
most olyan fivérre volt szüksége, aki odaállt mellé,
bátorította, és nem arra a gyenge puhányra, aminek
valójában éreztem magam.
Nem volt könnyű végignézni, ahogy a nővérek csöveket
kötnek szinte minden nyílásába. És amikor láttam, hogy
megrándul az arca a fájdalomtól, majdnem meghaltam.
Ennek ellenére próbáltam úgy viselkedni, ahogy az egy
normális embertől elvárható.
– Minden rendben – feleltem. – Csak Jacob szarakodik
velem. Azt mondta, három ételt kell tökéletesen
elkészítenem, mielőtt munkát ad nekem a konyhában.
– Ez elég tisztességesen hangzik.
Dühösen forgattam a szememet. – Jó szakács vagyok.
Ezt te is tudod.
– Ez igaz, de Jacob nem tudja. Nem olyan nagy ügy
elkészíteni pár próbaételt.
Tényleg nem volt nagy ügy. Mégis bántott, hogy Jacob,
annak ellenére, hogy az első látogatásom alkalmával
szabályosan a nyakamba akarta varrni az állást, most
feltételekhez kötötte, hogy megkapjam.
– És Alyssa? Vele mi a helyzet? – kérdezte, miközben
behunyta a szemét. – Nem fura egy kicsit?
– Mi? Amikor ruhástul, vagy amikor ruha nélkül látom?
Kellan szeme azonnal felpattant. – Ne! Te lefekszel
Alyssával? – kérdezte.
Összeszorítottam a fogamat, és vállat vontam. – Attól

függ, mit értesz azon, hogy „lefekszel”.
– Logan!
– Mi van?
– Miért? Miért fekszel le Alyssával? Elég rossz ötlet, nem
gondolod? Mi az, hogy rossz! Egyenesen szörnyű! Hát nem
úgy volt, hogy kerülni fogod mindenáron, nehogy magába
szippantson a múltad? Istenem! Tényleg lefeküdtetek?
Hogy történhetett meg ez a hallatlan ostobaság?
– Nos, általában úgy kezdődik, hogy két ember
levetkőzik… – kezdtem vigyorogva.
– Fogd be! Én már akkor aktív voltam szexuálisan,
amikor te még szuperhősökkel díszített alsóneműt
hordtál. – Azt mondd el, hogy veletek hogy történt?
Azt, hogy az összeomlás szélén álltam, azért mentem el
Alyssához, nem mondhattam el neki, mert akkor
elárultam volna, milyen gyenge vagyok, és nem akartam,
hogy emiatt még vacakabbul érezze magát. De hazudni
sem akartam, így egy másik igazságot mondtam. – Vele
mindig otthon éreztem magam, és azt reméltem, hogy
most is így lesz.
Kellan nyálasan elvigyorodott. – Annyi idő eltelt, és
annyi mindenen mentetek keresztül, de te még mindig
odavagy érte, mi?
– Ez most csak szex, Kellan. És csak egyszer csináltuk.
Akkor is minden elkötelezettség nélkül. Egyszerűen…
elengedtük magunkat egy kicsit.
– Nem. Köztetek sosem „csak szexről”volt szó. És hogy
tudd, én kifejezetten örültem neki, hogy együtt vagytok.

Erikának persze más volt a véleménye, de én drukkoltam
nektek.
– Ha már szóba hoztad Erikát, ne mondd el neki,
kérlek. Elájulna.
– Már miért ájulnék el? – kérdezte Erika, aki ebben a
pillanatban lépett a kórterembe, az egyik kezében kávé,
a másikban tankönyv. Esti tagozaton csinálta a
mesterszakot, és ha nem Kellant ápolta éppen, akkor a
könyveit bújta. Néha még akkor is, amikor Kellanről
gondoskodott.
– Véletlenül eltörtem nálatok egy csészealjat –
hazudtam.
Felkapta a fejét a könyvből. – Hogy mit?!
– Sajnálom.
Erre aprólékosan elmondatta velem

egy

olyan

tányérnak az eltörését, amit igazából a kezembe sem
vettem. Kellan vigyorogva hallgatott egy darabig, aztán
behunyta a szemét, úgy várta, hogy befejeződjön a
kezelés.

Harminckét órával azután, hogy megkapta a kemót,
Kellannek fellépése lett volna egy bárban. Erikával
megpróbáltuk lebeszélni róla, de nem hallgatott ránk.
Azzal érvelt, hogy nem adhatja fel élete álmát. Most már
mindig egy fekete baseballsapkában járt, így próbálta
eltitkolni előlünk, hogy hullani kezdett a haja, de én
tudtam, hogy mi az igazság.

Még akkor is, ha nem beszéltünk róla.
Kellan nehezen szedte a levegőt. Már a ház és az autó
közötti kis távolság megtétele is halálos fáradtságot
okozott neki. Ettől csak tovább erősödött az aggodalmam.
– Látjátok? – kérdezte, aztán vett egy nagy levegőt.
Majd egy még nagyobbat. Erikának kellett besegítenie az
anyósülésbe. – Teljesen jól vagyok.
Erika vágott egy grimaszt, aztán kierőltetett magából
egy hamis mosolyt. – Én is úgy látom. Alig várom, hogy
elteljen ez a pár hét. Akkor már tudni fogjuk, mennyire
használt a kemó. Én persze most is tudom, hogy használ.
Egyszerűen érzem. És imádom, hogy teljesen normális
maradt az életünk. Hogy nem kell lemondanod a
fellépéseidet. Az orvosok is azt javasolják, hogy próbáljuk
tartani a megszokott napirendet. És mi tartjuk is. Remek.
Remek. – Miközben Erika csak mondta a magáét, én
vigasztalón Kellan üléstámlájára tettem a kezemet.
Láttam a visszapillantó tükörben, hogy nehézkesen bár,
de elmosolyodik.
Talán pár saroknyit haladtunk, amikor meg kellett
állnunk. Kellan kiszállt, és hányni kezdett. Erikával
együtt odarohantunk hozzá, és tartottuk, hogy el ne
essen.
Mindennap valóságosabbá vált a rákja.
Gyűlöltem, hogy így van.
Mindent gyűlöltem ebben a gusztustalan betegségben.
Leginkább azt, hogy megtámadta és gyengévé tette a
legerősebb embereket is. Meg azt, hogy nemcsak

megérintette a hozzátartozókat, hanem az erejüket is
kiszívta.
Ha lett volna egy mágikus pirula, amellyel átvehettem
volna Kellantől az összes fájdalmát, akkor mindennap
bevettem volna belőle legalább hármat.
A bátyám nem érdemelte meg, hogy ilyen
hányattatásokon kelljen átesnie.
Senki sem érdemelt ilyen betegséget.
A legrosszabb ellenségemnek se kívántam volna, hogy
rákos legyen.
Visszaültettük az autóba, és mivel tisztában voltunk
azzal, hogy Kellan ebben az állapotban nem tudja
megtartani a fellépését, egyenesen hazamentünk.
Erikának ezúttal még ahhoz is segítségre volt szüksége,
hogy az ágyáig eltámogassa, és lefektesse.
– Jól vagyok – mondta Kellan elhaló hangon. – Csak egy
kis alvásra van szükségem. Későbbi időpontra kellett
volna tennem a fellépést, nem ilyen közel a kemóhoz.
Legközelebb nem követek el ilyen ostoba hibát.
– Átmegyek a nappaliba tanulni. Ha szükséged lesz
valamire, csak szólj, jó, szivi? – mondta Erika, miközben
finoman betakargatta, aztán megpuszilta az orra hegyét.
Kellan lehunyta a szemét.
– Oké.
Erika kiment, de én még ott maradtam. Azt figyeltem,
miként emelkedik és süllyed a mellkasa. Elszorult a
szívem, annyira sovány volt. Hogy segítsek rajtad? Mivel
könnyíthetnék a helyzeteden?

– Jól vagyok, Logan – mondta, mintha csak olvasna a
gondolataimban.
– Tudom, de azért… aggódom egy kicsit. Ez minden.
– Felesleges idő- és energiapazarlás. Tényleg jól vagyok.
Megvontam a bal vállamat. Szeretlek, bratyó.
Ő is megvonta a jobb vállát, mintha a lehunyt szemhéja
mögül is látta volna, mit csinálok.
– Egy kicsit most elmegyek itthonról. Mondd meg
Erikának, hogy hívjon fel, ha szükséged lenne valamire.
– Cukrászdába mész? Fagyit enni? Vagy inkább valami
felnőttesebb dolgon töröd a fejed egy Alyssa nevű
lánnyal? – tréfálkozott Kellan.
– Kellan, fogd be! – válaszoltam nevetve.
Merthogy pontosan ebben sántikáltam.

Harmincadik fejezet
ALYSSA
Első alkalommal ott állt a verandámon, a hajába túrt, és
azt mondta, ne hívjam be. Másnap azonban visszajött. És
a harmadik, sőt a negyedik napon is. Szerettem volna
tudni, milyen gondolatok járnak a fejében. Miről
ábrándozik napközben, és milyen rémálmai vannak
éjszaka. De mivel nem beszélgettünk, csak a testbeszédére
támaszkodhattam. Amikor a szüleire haragudott, durva
volt. Amikor fájt a szíve Kellan miatt, kicsit hagyta, hogy
elidőzzön mellettem a teste.
Félreálltam, mire ő belépett.
Ezúttal nem jutottunk ki az előszobából sem. Letépte a
ruhámat, és én is szaggatni kezdtem az övét. Felemelt, és
az előszobaszekrénynek nyomta a hátamat. Míg ő a fülem
mögé tűrt egy előrehulló tincset, én megmarkoltam a
haját. A lábam szorosan a csípőjére fonódott, mégis
meglepetésként ért, amikor figyelmeztetés nélkül belém
hatolt. Hullámokban szaladt végig rajtam a döbbenet.
Felnyögtem, amikor pumpálni kezdett. Mindegyik lökése
erősebb volt az előzőnél. Pillanatok választottak el attól,
hogy teljesen elveszítsem a fejemet. A nevét sóhajtottam.
Az egyik kezével megmarkolta a fenekemet, a másik a

mellemre feszült, miközben még beljebb tolta magát
bennem.
Érezni.
Ízlelni.
Szopni.
Baszni…
Már szinte a megszállottjaivá váltunk a rítusnak.
Megjelent, és én behívtam. A szenvedély volt számunkra a
drog, és mindketten a rabjai lettünk. A nevét kiáltottam,
miközben ő az enyémet vicsorogta. Még egyszer
egymásnak feszültünk. Ziháltunk, szorítottuk egymást,
aztán felsóhajtottunk. Mindketten visszatartottuk a
levegőt, miközben Logan lecsúsztatta a lábamat a földre.
Ezúttal azonban, ahelyett, hogy elment volna, elindult
a nappalim felé.
– Mit csinálsz? – kérdeztem, amikor láttam, hogy a
nappaliból egyenesen a hálóba megy.
– Felöltöztetlek.
– Micsoda? Miért?
– Hogy aztán újra levetkőztethesselek.

Harmincegyedik fejezet
LOGAN
Az én fénylő, elérhetetlen Csillagom…

Harminckettedik fejezet
ALYSSA
Az én megtört, fájdalmas Lóm…

Harmincharmadik fejezet
LOGAN
Nincs itthon – mondta egy kedves hang. Ott álltam az
ajtaja előtt, és kopogtam, vártam, hogy beengedjen, de
hiába. – Ma este Red bárjában zongorázik. A héten
minden este fellép, úgy tudom.
–

– Ó, oké. Köszönöm.
A hang egy asszonyhoz tartozott, aki úgy hetvenéves
lehetett; ezüstszínű haja mégis a háta közepéig ért.
A szomszéd ház verandáján ült egy hintaszékben, és
halkan dudorászva olvasott valamit. Már elmenőfélben
voltam, amikor újra megszólalt.
– Na és mik a szándékai Alyvel?
– Tessék?
– Jöjjön csak ide! – parancsolta, és még intett is hozzá,
miután letette a könyvet. Átmentem hozzá, és leültem
mellé. – Lorinak hívnak, és már jó ideje ismerem ezt a
kislányt. Azóta, hogy ideköltözött. Több palacsintát
szolgáltam fel vele, mint bárki mással, akivel eddig együtt
dolgoztam. Jobbnál jobb fickók vetik a lába elé magukat,
gyakran naponta, de még csak feléjük se néz. Aztán
egyszer csak megjelenik a városban ez a titokzatos
fiatalember, és kész… Azóta úgy viselkedik, mint akinek

elment az esze. Mi van maguk között?
– Valamikor nagyon közel álltunk egymáshoz. Úgy öt
évvel ezelőtt.
– Ó! – mormogta nagy bólogatás közepette. – Maga
Logan! A fiú a dobozból.
– Honnan?
– Aly ágya alatt van egy doboz. Abban minden magáról
szól. Emlékek vannak benne, apró szamárságok az
egyetlen fiúról, akin képtelen túltenni magát. – Az
asszony ujjai végigsimítottak a nyakában lógó kapcsos
medálon. – Tudom, milyen az.
– Biztosra veszem, hogy már rég túltette magát azon,
ami köztünk volt öt évvel ezelőtt. Ő maga mondta.
Lori felvonta a szemöldökét, és felrebiccentette a fejét. –
A férfiak nagyon ostobák tudnak lenni.
Felnevettem.
– Itt van ez a Dan nevű fickó. Jóképű gyerek. Az utóbbi
pár évben hetente bejön a bisztróba, és megpróbálja
rávenni Alyssát, hogy randizzon vele. Ma a szem- és
fültanúja voltam, hogy hivatalosan is lerázta. Gondolom,
azért, mert még komoly érzéseket táplál egy másik fickó
iránt.
Mivel nem tudtam, mit mondhatnék erre, hallgattam,
Lori pedig mondta tovább a magáét.
– És hogy világosan beszéljek, ez a kislány nem drog.
Még magának sem az, fiatalember. – Felvontam a
szemöldökömet, mire csúfondárosan elmosolyodott. – Azt
hiszi, csak azért, mert eltűnt néhány évre, Alyssa sohasem

mesélt magáról? Hát képzelje, mesélt. Tudok a drogos
múltjáról, és arról is, hogy kigyógyult belőle. Ami igazán
nagyszerű. De szívecském, Alyt nem használhatja drog
helyett, miután teljesen váratlanul újra megjelent az
életében. Ő nem olyasmi, amit bevesz az ember csak azért,
hogy megfeledkezhessen valamiről, amivel nem elégedett.
Ő egy emberi lény, egy gyengéd, érzékeny, gondoskodó
teremtés, aki még mindig odavan egy fiúért. Amit maga
művel vele, az borzasztó önzés. Persze amit ő művel, az is.
Maga nem áll le azzal, hogy használja, ő pedig nem áll le
azzal, hogy adjon. Mindketten függővé váltak. Mindketten
a tűzön táncolnak, mintha nem tudnák, hogy
megégethetik magukat.
Ha egy kicsit is számít magának ez a kislány, most
rögtön abbahagyja, amit elkezdett. Nem akarhatja megint
összetörni a szívét. Lehet, hogy magának csak játék és
kellemes időtöltés, amit csinálnak, de neki nem az, erre
mérget vehet. Az utolsó évei azzal teltek, hogy erről
ábrándozott. Csak magára tudott gondolni, senki másra.
Ha az lesz a vége, hogy megint összetöri az én kis
barátnőm szívét, készüljön fel arra, hogy egyenként
töröm el az ujjait. Először a kezén, aztán a lábán is.
Ismét felnevettem, de Lori szigorú pillantásától a
torkomon akadt a gurgulázó hang. – Oké – nyögtem ki
kínkeservesen.
– Most az lesz a legjobb, ha mielőbb hazamegy –
mondta, és újra a kezébe vette a könyvét. – Nagy vihar
közeledik.

Felpillantottam az égre. A sötét viharfelhők már
teljesen eltakarták a holdat. Felálltam, zsebre dugtam a
kezemet, és megköszöntem Lorinak a beszélgetést.

Másnap Kellan megkért, hogy kísérjem el őt és Erikát a
terapeutájához, és erre semmilyen körülmények között
nem mondhattam nemet. Bármit kért volna, megteszem.
Életemben egyetlen terapeutát ismertem, azt, aki a St.
Michaels Egészségügyi és Rehabilitációs Központban
foglalkozott velem. Egyéni és csoportos foglalkozásokat
tartott, ahol színképeket és egyéb szarságot kellett
elemeznünk. Eleinte nagyon utáltam, de egy idő után úgy
tűnt, hogy segít. Aztán, időnként, megint utáltam
inkább…
Ott ültem dr. Yang rendelőjében, a bátyám és a
menyasszonya mellett az egyre fokozódó feszültségben.
Indulás előtt Kellan és Erika minden apróságon hajba
kapott – a fürdőszobapulton maradt egy fogkrémtubus,
valaki nem itta meg a kávét, Erika könyvei teljesen
elborították az étkezőasztalt. Furcsának találtam a dolgot,
mivel korábban sohasem hallottam őket veszekedni.
– Köszönöm, hogy eljött, Logan. Tudom, hogy a
bátyjának sokat számít az ön jelenléte.
– Szívesen – válaszoltam, és megpaskoltam Kellan
combját, mire ő kényszeredetten elmosolyodott. – Végre
tehetek valamit ezért a krapekért.
Dr. Yang elégedetten bólintott. – Azt hiszem, időnként

fontos leülni és megbeszélni bizonyos dolgokat. Erika
említette például, hogy maga beköltözött a házba, ami
szerintem jó hatással van Kellanre. A családtagok
jelenléte általában segíteni szokott. Nézzük hát meg
először, hogy ki hogy érzi magát ebben a helyzetben.
Kezdjük magával, Kellan.
– Én jól vagyok.
– Romlik az étvágya. És az utóbbi időben elég
ingerlékeny – szólt közbe Erika.
– Ez teljesen normális ebben a helyzetben – nyugtatta
meg dr. Yang.
– Nem is vagyok ingerlékeny! – méltatlankodott Kellan.
Erika morcos képet vágott. – Tegnap is kiabáltál velem,
Kellan.
– Azért, mert hajnali háromkor meg akartad mérni a
lázamat, mit sem törődve azzal, hogy alszom.
– Azért, mert hidegnek éreztelek – suttogta Erika.
– És maga hogy van, Erika? Már említette, hogy
stresszhelyzetben hajlamos eltörni bizonyos dolgokat…
– Igen. Bár mostanában talán jobban kezelem az ilyen
helyzeteket.
Kellan felnevetett.
– Mi van? – Erika szemöldöke a homlokára szaladt. –
Talán valami vicceset mondtam?
– Hét új lámpa van a szekrényünkben, hogy legyen
mivel helyettesíteni azt, amit eltörtél. Kezd elmenni az
eszed.
Aú… Ez durva volt.

Láttam, hogy Erika elvörösödik zavarában, és a cipője
orrát bámulja.
Mielőtt dr. Yang hozzám fordult volna, feljegyzett
valamit a füzetébe. – Mi a véleménye, Logan? Gondolja,
hogy Erika a lehető legjobban viszonyul Kellan
betegségéhez?
Erika pufogni kezdett. – Remek. Pont egy drogfüggő
fogja megmondani, hogyan viselkedem.
Ez is durva volt.
Előrehajoltam a székemen. Mielőtt válaszoltam volna,
végignéztem Kellanen, aztán Erikán. Mindketten
hajszoltnak, kimerültnek tűntek. A mamát szoktam
ilyennek látni. Kellan a széke peremét markolászta, Erika
a könnyeivel küszködött.
Megköszörültem a torkomat. – Azt gondolom, hogy
Erika lépten-nyomon összeomlik, és ilyenkor törni-zúzni
kezd, hogy aztán felvásároljon egy fél kerámiaboltot?
A válaszom igen. Azt gondolom, hogy elítél másokat azért,
mert nem úgy gondolkodnak, ahogyan ő azt elvárná?
Naná. Pontosan ezt gondolom. – Szinte éreztem, ahogy a
villámok, amelyek Erika szeméből pattantak ki,
megperzselik a bőrömet, mégis tovább beszéltem. – De
szereti Kellant. Engem nemcsak eltűr, hanem ki is takarít
utánam. Előfordul, hogy kiabál miatta, de megcsinálja.
Mert mindent meg akar tenni azért, hogy Kellan a lehető
legjobban érezze magát. Talán nem úgy csinálja mindezt,
ahogyan ön, Kellan vagy én elvárnánk tőle. Talán nem is
a lehető legjobban. De minden tőle telhetőt megtesz.

Mindent ennek rendel alá, attól a pillanattól kezdve, hogy
reggel felkel. Nem tudom, én elmondhatom-e magamról,
hogy legalább egyszer az életben minden tőlem telhetőt
megtettem valakiért… – A csuklómra pillantottam, a gumi
karkötőre. – De igyekszem. Ha másért nem, ennek a két
embernek a kedvéért. Életemben először tényleg
megpróbálok megtenni minden tőlem telhetőt. Iowában, a
rehabilitációs centrumban, minden szoba falán volt
valamilyen idézet Ram Dasstól. Az előcsarnok falán a
következő mondat állt: „Csupán annyit teszünk, hogy
hazakísérjük egymást.” Ma értettem meg ennek az
üzenetnek a lényegét.
A nap végére mindannyian elveszettnek érezzük
magunkat. Tökéletlennek. Megsebzettnek. Összetörtnek.
Megpróbálunk dűlőre jutni azzal a valamivel, amit
életnek nevezünk. És eközben gyakran érezzük
magunkat magányosnak, de aztán eszedbe jutnak a tieid.
Azok, akik néha gyűlölnek ugyan, de sohasem szűnnek
meg szeretni. Azok, akik mindig melletted teremnek,
függetlenül attól, hogy hányszor cseszel el valamit, vagy
hányszor tolod el magadtól őket. Ők azok, akik melletted
állnak jóban és rosszban. Akik veled együtt küzdenek. És
igen, lehet, hogy összeomlunk közben, de akkor együtt
omlunk össze. És együtt is állunk fel. Aztán a sok szarság,
a sok könny, a tengernyi fájdalom után teszünk néhány
lépést. Egyszerre mindig csak párat. Aztán veszünk pár
nagy levegőt, és hazakísérjük egymást.

A konzultációt követően Kellan és Erika hazament
pihenni, míg én a nyakamba vettem a várost. Amikor
leszállt az este, ott találtam magam Red bárja előtt.
A bejárat melletti tábla az est előadóját reklámozta:
Alyssát.
Megcsinálta,
gondoltam
büszkén.
Azzal
foglalkozik, amit szeret.
A bár távoli végében álltam, úgy, hogy Alyssa ne
láthasson. A zongoránál ült, ide-oda szaladgáltak az ujjai
a billentyűkön, és valami olyan szép zenét produkált,
amilyet megérzésem szerint csak kevesen hallottak ebben
a világban. Teljes odaadással hallgattam, egyik dalt a
másik után, és közben arra gondoltam, milyen tehetséges
Alyssa.
Az utolsó dalhoz érve odaállt a zongora mellé
elhelyezett mikrofonhoz, és ellágyult hangon a következőt
mondta: – A műsoraimat egy olyan számmal szoktam
befejezni, amihez kedves emlékek fűznek. Nemcsak a
zenéje, a szövege is közel áll a szívemhez, és azokra az
időkre emlékeztet, amikor szerettem egy fiút… És talán
néhány lélegzetvétel, néhány elsuttogott szó és néhány
pillanat erejéig ő is szeretett engem. Hallgassák
szeretettel Sam Smith „Life Support” című dalát.
Elszorult a mellem. Előredőltem, úgy figyeltem.
Az ujjai végigszaladtak a billentyűkön, és a teste úgy
mozgott, mintha a zene része volna. Vagy az eszközé,
amelynek a segítségével megszólaltja ezt a gyönyörű

dallamot. Nem hittem volna, hogy a korábbinál is
lenyűgözőbbnek fogom találni. De most egyszerűen
letaglózott.
És ekkor elnyílt az ajka.
Játszi könnyedséggel adta hozzá a zenéhez a szavakat.
Miközben énekelt, behunyta a szemét. Teljesen
belefeledkezett az előadásba: a szövegbe, a hangokba,
önmagába és az emlékekbe.
Megtiszteltetésnek éreztem, hogy a részese lehetek a
pillanatnak. Lehunyt szemhéja mögül peregni kezdtek
a könnyek; a felsőteste az ujjai által elővarázsolt zene
ritmusára mozdult előre-hátra. Mindig is úgy gondoltam,
hogy a művészek különleges emberek. Másképp látják a
dolgokat, mint az átlagember. Színesben érzékelik a
világot, ami sokak számára csak fekete és fehér.
Az én életem is fekete-fehér volt. Attól vált színessé,
hogy Alyssa megjelent benne.
A lábam közelebb vitt a színpadhoz, mígnem ott álltam
előtte, és szinte ittam a szavakat, amelyeket, annyi évvel
azelőtt, én magam suttogtam a fülébe. Annyira szépnek,
annyira szabadnak láttam, miközben játszott! És abban a
pár percben, amíg őt hallgattam, én is úgy éreztem,
mintha elhagytam volna a láncaimat. Szabad voltam,
akárcsak ő.
Tudtam, hogy Lori nagyszerű barátként viselkedett,
amikor meg akarta védeni tőlem Alyssát, de volt valami,
amit nem tudhatott. Azt, hogy a szívemben nem volt helye
más nőnek. Számomra csak Alyssa létezett. És bár az egyik

felem megpróbált nem tudomást venni arról, amit iránta
éreztem, a másik felem megszállottan akarta, kívánta azt
a szerelmet, amelyet egyes-egyedül ő volt képes felszítani
a lelkemben.
Alyssa befejezte a dalt, és a hallgatóság felé fordulva
megköszönte a tapsot. Nem mozdultam, gyönyörű
pillantása mégis megtalálta az enyémet. Amikor észrevett,
nagy levegőt vett, láttam, hogy megremeg egy kicsit, aztán
bizonytalan léptekkel felém indult. Már egymással
szemben álltunk, amikor végre elmosolyodtunk, bár a
mosolyunkba komorság vegyült.
– Szia! – mondta.
– Helló! – feleltem.
Elkomolyodtunk, aztán megint mosolyogtunk.
– Hazakísérhetlek? – kérdeztem.
– Oké.
Esett az eső, amikor az utcára léptünk. Alyssa
megengedte, hogy bebújjak a pöttyös esernyője alá, így
tettük meg a házáig vezető utat. – Lenyűgöző voltál, Alyssa
– mondtam. – Jobb, mint amilyennek valaha hallottalak.
Jobb, mint bárki más, akit valaha hallottam.
Nem szólt, de az ajka mosolyra görbült.
A házához érve kinyitotta a száját, hogy behívjon, de én
megráztam a fejem. – Ezt nem csinálhatjuk tovább. Én
legalábbis nem tehetem.
Alyassa kék szemében csalódás villant, aztán
zavarában elvörösödött. – Jó, rendben. Nem ügy – felelte,
ugyanakkor láttam, hogy minden egyes szavam fájt neki.

Nagyon fáradtnak éreztem magam.
Olyan hosszú nap állt mögöttem.
Olyan hosszú élet.
Hosszú, kimerítő élet.
– Visszaestem, Alyssa. – Megdörzsöltem a homlokomat.
A zavart aggodalom váltotta fel a szemében. – Mi? Mi
történt? Hogyan? Mivel?
Suttogóra fogtam a hangomat, és vállat vontam. –
Veled.
– Hogy érted?
– Visszajöttem ide, és ez, hogy úgy mondjam, megrázta
körülöttem a világot. Visszapottyantam a múltamba, de
most mindent rosszabbnak találtam benne, mint régen,
mert kiderült, hogy a bátyám beteg, és én rögtön a legjobb
gyógymódhoz fordultam, hogy felejteni tudjak. Hozzád.
Számomra mindig te jelentetted a biztos kikötőt, Csillag.
Egyetlen menekülési utat ismertem a szemétből, ami
körbevett, és ez az út hozzád vezetett. Csakhogy az, amit
most teszünk, az egyikünkre nézve sem tisztességes. Meg
akarok gyógyulni. Tiszta akarok lenni ebben a
vonatkozásban is. A saját lábamra akarok állni, legyőzni
azt az emésztő szükségérzetet, hogy felejteni tudjak. Nem
engedhetem meg magamnak, hogy visszaessek. Bármi
alakult is ki köztünk, amióta visszajöttem, nem
folytathatom. Többször nem feküdhetünk le egymással.
De szükségem van rád.
– Lo…
– Várj. Hadd fejezzem be. Semmi újdonság nem lesz

abban, amit mondani fogok, de mégis… Már nem az a fiú
vagyok, aki akkor voltam, ezt én is tudom. De abból a fiúból még mindig sok dolog él bennem. És bár azt mondtuk,
hogy a szex nem fog jelenteni semmit, mindketten tudjuk,
hogy jelentett. Nagyon is sokat. Mindent. Ezért nem
tudom folytatni. Ugyanakkor szükségem van rád. Mint
barátra. Ha belegondolok, semmi sem volt könnyű az
életemben. Mindenki mindent meg akart nehezíteni
benne. Kivéve téged és Kellant.
Azt is tudom, hogy önző dolog, amit kérek. Önző, mert
szükségem van valakire, aki a felszínen tart engem, míg
én megpróbálom a bátyámat a felszínen tartani. Arra van
szükségem, hogy megint a barátom legyél, Csillag, de
ennél több semmiképp, mert nem akarlak megint
megbántani. Nem lehetek veled, de kellesz nekem. Kellesz.
Nem fogjuk felhozni a múltat. Nem fogunk aggódni a jövő
miatt. Önmagunk leszünk, barátok. Itt és most. Persze
csak akkor, ha ez neked is megfelel. Tudod, hogy hiányzik
az életemből a nevetés. És veled mindig tudtam nevetni.
Hiányzik az életemből a beszélgetés. És veled mindig
tudtam beszélgetni. És te magad is hiányzol. Szóval, az a
kérdés, hogy tudnál-e a barátom lenni.
Alyssa az ajtófélfának támaszkodott, és úgy tűnt, hogy
mélyen elmerül a gondolataiban. Aztán megjelent a
száján az a varázslatos mosoly. – A mi barátságunk nem
szűnt meg sosem, Logan. Csak távolsági alapokra
helyeztük egy időre. De attól még létezett.

Harmincnegyedik fejezet
ALYSSA
Ahogy lecsillapodtak a kedélyek köztem és Logan között,
és az új barátságunkhoz vezető utat is sikerült
elegyengetnünk, úgy nőttek a hullámhegyek mind
magasabbra Erika és Kellan kapcsolatában. Egyik este,
egy rosszul sikerült orvosi ellenőrzést követően már
azelőtt veszekedni kezdtek, hogy elértek volna a
bejáratig. A kanapéjukon ültem, és Kellan gyógyszerét
raktam ki éppen, amit Erika kérésére hoztam el a
patikából. Néhány napja már én is náluk laktam, hogy
kéznél legyek, ha segíteni kell valamiben. Meg azért is,
mert aggódtam Kellan miatt. Sokkal jobban, mint
amennyire beismertem.
– Te nem figyelsz oda arra, amit mondok! – üvöltötte az
erejéhez mérten túl hangosan Kellan.
– De igenis odafigyelek! Azt mondod, hogy nem akarsz
feleségül venni.
– Már hogyne akarnálak feleségül venni, Erika. Csak
nem most, ebben a pillanatban. Ha meghalok, itt maradsz
egy nagy puttonnyal a hátadon. Rád maradna az összes
számla, minden…
– Nem számít!

– Nos, nekem igen!
– Miért kell ezt csinálnod? – Erika megfordult. – Alyssa –
kezdte könyörgő hangon. – Megmondanád Kellannek,
hogy ostobán viselkedik?
Már nyitottam a számat, de Kellan megelőzött. – Ne
rángasd bele a húgodat, Erika! – Nyomban becsuktam a
számat. A legszívesebben haza is mentem volna, de nem
tudtam, mert elállták a kijáratot. Így visszakucorodtam a
kanapéra, és megpróbáltam láthatatlanná válni.
Erika megadóan felsóhajtott. – Oké. Próbáljunk
megnyugodni, és úgy megbeszélni a dolgokat. Holnap
kapod a következő kemót, ami azt jelenti, hogy most
pihenned kellene. És nekem is, ha ott akarok lenni.
– Ne akarjál, rendben? – mondta ingerülten Kellan.
– Mi?
– Azt mondtam, ne akarjál ott lenni. A múltkori
vizsgádon is elhasaltál. Az utóbbi időben közel sem
tanulsz annyit, mint régen. Ez így nem mehet tovább.
Majd megkérem Logant, hogy kísérjen el.
– Én már nem is vagyok jó neked? – kérdezte sértett
hangon Erika, és megint felém fordult. – Már nem is
vagyok jó neki. Miért?
Ismét nyitottam a számat, hogy mondjak valamit, de
Kellan megint megelőzött. – Mondtam már, hogy ne
rángasd bele! Nem jössz el a kezelésre, és kész.
– De miért?
– Azért, mert az agyamra mész! – kiáltotta Kellan. Még
sohasem hallottam ilyen hangosan kiabálni. – Megfojtasz

a kérdéseiddel, a csomagjaiddal, a piruláiddal és az
istenverte esküvői terveiddel. Ja, meg a lámpáiddal! Már
lélegezni sem tudok melletted, Erika! – Ingerültségében
meglendítette a karját, és lelökte a komód tetején álló
lámpát. A nagy csörömpölésre mindketten elhallgattak.
Szinte tapinthatóvá vált a szobában a csend. Kellan
szemét elhomályosította a bűntudat, Erika arcán csorogni
kezdtek a könnyek.
Kellan elcsendesedett, és a nővérem elé lépett. – Nem
akartalak bántani, Erika. Csak…
Erika vállat vont. – Tudom.
Ebben a pillanatban kicsapódott a fürdőszoba ajtaja, és
Logan dübörgött be a nappaliba derekára csavart
törülközővel, vizesen. A hajából zöld színű, nyálkás
kotyvalék csöpögött, a pillantása rémülten rebbent ideoda.
– Mi folyik itt? – kérdezte zihálva, és majdnem
elcsúszott a tócsán, ami egyre terebélyesebbé vált a
padlón. Komolysága ellenére olyan nevetséges benyomást
keltett, hogy kitört belőlem a hisztérikus nevetés.
– Mi a fene az a fejeden?
Logan összeszűkülő szemmel, értetlenül fordult felém. –
A hónap harmadik hétfője van. Ilyenkor szoktam tojásos
avokádópakolást tenni a hajamra. – Ekkor már mindenki
hétrét görnyedve kacagott, és a szoba, ahol nem sokkal
korábban ölre akart menni két ember, egy vidám családi
jelenet színterévé változott.
– Tudod, mire van szükségünk? – kérdezte Kellan, és

megpuszilta Erikát.
– Mire?
– Egy kis zenés-táncos őrületre.
– Mire?! – kérdeztük egyszerre Logannel.
Egyikük sem figyelt ránk. – Kellan, nem. Olyan hosszú
nap áll mögöttünk – tiltakozott ernyedten Erika. – És
ahogy te is mondtad, tanulnom kell…
– Tudom. De ez most fontosabb. Zenés-táncos őrületet
akarok.
– De… – nyögte Erika.
– Rákos vagyok – mondta Kellan.
Erika szája elnyílt a döbbenettől, aztán könnyedén
belebokszolt Kellan karjába.
– Jól hallom, hogy zsarolással próbálkozol?
Kellan szélesen elmosolyodott. – Jól.
Arra számítottam, hogy Erika kiabálni kezd vele, és a
szemére veti, hogy mennyire megbántotta, de a nővérem
minden várakozásomat felülmúlva elmosolyodott. –
Rendben. Egyetlen szám, Kellan. Egyetlenegy.
Kellan arcán még sohasem láttam ilyen széles mosolyt.
Szinte a fülétől a füléig ért. – Igenis. Egyetlenegy.
– A mi dalunk – rendelkezett Erika.
Kellan kisietett a szobából. Én zavartan, Logan
mosolyogva nézett utána. Amikor Kellan visszatért, két
konga és két rainstick {2} volt a kezében, az egyiket
Logannek adta, a másikat nekem.
– Mi lesz itt? – sopánkodott Logan. – Mi a fenét csináljak
én ezzel?

Erika olyan pillantást vetett Loganre, mint amilyet egy
ketrecből kiszabadult majomra vet az ember. Aztán
elvette tőle a rudacskát, megfordította, mire az olyan
hangot adott, mintha esne az eső.
– Menni fog, Lo? – kérdeztem csúfondárosan.
Megfricskázott.
Abban
a
pillanatban
gyülekezni
kezdtek
a
gyomromban a pillangók.
Amiben persze nem volt semmi új.
Kellan leült a kongadobok mögé, és játszani kezdett
rajtuk. Egy másodpercre volt szükségem csupán, hogy
ráismerjek a dallamra, és bekapcsolódjak, de amikor
rájöttem, hogy mit fogunk előadni, elolvadt a szívem attól
a szerelemtől, amely Kellant Erikához fűzte. Ingrid
Michaelson „The Way I Am”{3} című számát játszotta.
Ez volt hát az ő daluk.
Az első versszakot Kellan énekelte, míg Erika csak
mosolyogva himbálódzott a zene ritmusára. Logan és én
az eső hangját adtuk hozzá, és miközben Kellan tovább
verte a dobokat, mindketten bekapcsolódtunk Erika
táncába.
A második versszak Erikáé volt, és ahogy a szavak
legördültek az ajkáról, szerelemmel telt meg a szoba.
Minden szó a másik iránt érzett feltétlen szeretetről szólt;
két emberről, akik a fájdalomban is kitartottak egymás
mellett, és kéz a kézben segítették át egymást a jelképes
lángokon, az élet nagy nehézségein.
Gyönyörű volt.

Amikor a hosszú hangszerszólóhoz értünk, Logan
mindkettőnk
kezét
megfogta,
és
körbeforgatott
bennünket, egy szál törülközőben, zöld trutyitól ragacsos
hajjal.
Aztán minden elcsendesedett, és Erika nekifogott az
utolsó versszaknak. Szem nem maradt szárazon, amikor
arról énekelt, hogy kopaszon is szeretni fogja Kellant, és
közben belefúrta ujjait a már ritkuló sötét tincsekbe,
és Kellan szája fölé hajtotta a homlokát. Kellan gyengéden
megcsókolta, majd csatlakozott Erika énekéhez, és együtt
fejezték be a dalt.
Utoljára Logan kezében hallgatott el a hangszer.
– A mindenit! – mondta, és hitetlenkedő pillantással
méregette Kellant és Erikát. – Rohadt jók vagytok így
együtt.
Erika könnyedén felnevetett, majd Kellanre nézett. –
Nem akarok hozzád menni.
Kellan felsóhajtott. – Dehogynem.
– Nem. Vagyis hát, de. Majd ha már jobban leszel.
Amikor meggyógyulsz. Kivárjuk. Aztán, ha kitettük a
szűrét a rákodnak, megengedem, hogy elvegyél.
Kellan magához szorította Erikát, és keményen
megcsókolta. – És akkor úgy feleségül veszlek, hogy csak
na.
– Ajánlom is!
– Ó, istenem! – sóhajtott Logan, és a szemét forgatta. –
Menjetek szobára! Én addig kimosom a hajamból ezt a
szart.

– Ha már szóba hoztad… – Kellan megköszörülte a
torkát. – Megtennétek nekem valamit?

Logan elképedve ingatta a fejét. – Nagyon buta ötlet.
– Először az életben Logan és én egyetértünk valamiben –
mondta Erika döbbenettől elfúló hangon.
– Én meg azt mondom: rajta! Csináljuk. – Mind a
négyen a fürdőszobában szorongtunk, én ollóval a
kezemben.
– Köszönöm, Alyssa. Végre valaki az én oldalamon áll.
Nem beszélve arról – fordult Kellan vigyorogva Erikához –,
hogy a fél világ borotválja a fejét. És tudod, miért, bébi?
Mert trendi!
– Nos, ebben van valami – jegyezte meg Logan. –
Hollywoodban is sokan csinálják. A kopasz fej lett a divat.
– Akkor borotváld le a magadét! – tromfolta le Erika,
azzal kikapta az ollót a kezemből, és Logan felé nyújtotta.
Logan
szeme
elkerekedett
elképedésében,
és
figyelmeztetően felemelte az ujját. – Vigyázz, mit beszélsz!
– De hát Logannek igaza van – szólalt meg ismét Kellan.
– Hollywoodban egy rakás celeb leborotválta már a fejét,
ha másért nem, egy szerepért – magyarázta a
menyasszonyának.
– Mondanátok pár nevet?
– Bryan Cranston! – kiáltottam. – A Totál szívásban.
– Joseph Gordon-Levitt a 50/50-ben – folytatta Logan.
– Ha jól emlékszem, ők mind olyan színészek, akik

végzetes kórban szenvedő beteget játszottak, azért kellett
leborotválni a fejüket – szúrta közbe Erika, és igaza volt.
– Dwayne Johnson, a Szikla!
– Hugh Jackman!
– Matt Damon!
– Jake Gyllenhaal. Kétszer is! – kiáltott fel Logan.
– Tényleg? – kérdezte Kellan. – Kétszer?
– Aha. Egyszer a Bőrnyakúakban, egyszer meg az
Utolsó műszakban.
– És mindkettőben keményfiút játszott! – Kellan
elégedetten biccentett, és összeütötte az öklét Loganéval.
– A legkeményebbet!
Hogy ezek mekkora bohócok!
– Rendben, fiúk – szóltam közbe, és bekapcsoltam a
hajvágó gépet. – Lássunk munkához!
– Oké – egyezett bele Erika is. – Csináld!
– Csináld! – kiáltotta Kellan.
– Csináld! Csináld! – kántálta Logan.
Én pedig engedelmesen elvégeztem a piszkos munkát.

Harmincötödik fejezet
LOGAN
– Mit

csinálsz te itt? – kérdezte Alyssa, amikor ajtót nyitott,
és azt látta, hogy ott állok a verandán egy vadonatúj
ajtóval és szerszámkészlettel a kezemben.
– Bár csak néhányszor jártam a lakásodban,
szándékom ellenére is felfedeztem benne némi
javítanivalót.
– Miről beszélsz? – kérdezte mosolyogva. – Ez a ház
maga a tökély.
Felvontam a szemöldökömet, aztán a veranda
korlátjához léptem, és egyszerűen felemeltem, így
bizonyítva, hogy mennyire rozoga a szerkezet. Alyssa
felvihogott. – Oké. Lehet, hogy mégsem tökéletes benne
minden, de nem a te dolgod, hogy megcsináld. –
Harapdálni kezdte az alsó ajkát. – Csak nem szerszámszíj
van rajtad?
– De. Ez egy szerszámszíj. Ami alkalmassá tesz arra,
hogy bizonyos munkákat elvégezzek. Szóval, ha
félreállnál, és engednéd, hogy feltegyem a fürdőszobádra
ezt az ajtót, az nagyszerű lenne. – Ezt követően hat órát
töltöttem a lakásában, megjavítottam ezt-azt, Alyssa pedig
adogatta a kezembe a szegeket. Amikor mindennel

végeztem

odabenn,

felmásztam

a

háztetőre,

hogy

megpróbáljam befoltozni a lyukakat.
– Tudod egyáltalán, hogy mit csinálsz? – kiáltott fel
Alyssa. Ő nem volt hajlandó felmászni, mert ellentétben
az óriásposzterrel, itt nem volt védőkorlát.
– Persze hogy tudom – kiáltottam vissza.
– De hát… honnan?
Felé fordultam, és rávillantottam egy ravasz mosolyt. –
Egyszer
megnéztem
egy
dokumentumfilmet
a
tetőfedésről.
A szeme kidülledt, és rémült integetésbe kezdett. – De
hát az nem elég! Utoljára mondom, Logan Francis
Silverstone, hogy gyere le! Most, rögtön! Attól, hogy
megnéztél egy dokumentumfilmet, még nem leszel
szakember.
– Attól nem, de a szerszámövtől igen!
– Logan!
– Alyssa!
– Lo…
– Csillag…
– Gyere le, de rögtön! Hallod? Igyál egy kis vizet! Majd
hívok valakit, aki rendbe teszi a tetőmet, oké? Valakit, aki
veled ellentétben ért is hozzá.
Halk kuncogás közepette kezdtem lemászni. – Na, jó.
Így legalább azt mondhatom, hogy miattad kellett
dolgavégezetlenül lejönnöm, és nem azért, mert
elképzelésem sem volt arról, hogy mit kellene tennem.
Amint földet értem, Alyssa meglökött, olyan erővel,

hogy hátratántorodtam. – Soha többé ne csinálj ilyen
bolondságot, rendben?
– Rendben.
– Kisujjat rá!
A kisujja köré csavartam a kisujjamat, és magamhoz
húztam. A szívem már ettől az apró érintéstől is dübörögni
kezdett, és a remegő ajkát bámultam, ugyanúgy, ahogyan
ő az enyémet. – Kisujjat rá.
Egymással szemben álltunk, és addig araszolt a
testünk, míg össze nem ért. Ekkor Alyssa szája,
könnyedén, mint egy pillangó, megérintette az enyémet,
és bár nem csókolóztunk, mégis eggyé váltunk, és
ugyanazt a levegőt szívta a szánk.
– Lo? – suttogta olyan közelről, hogy a szájából távozó
levegő csiklandozni kezdte a bőrömet.
– Igen?
– Nem kellene ennyire összesimulnunk.
– Rendben.
Ő biccentett, én tettem egy lépést hátrafelé. – Így már
jobb – dünnyögte Alyssa, és a hajába túrt, majd feszesen
elmosolyodott. – Az lenne a legjobb, ha bemennél, és innál
egy korty vizet. Úgy dolgoztál egész délelőtt, mint egy
őrült. Én addig belépek a hálószobámba, és veszek egy
nagy levegőt. Vagy ötöt. Egy perc, és itt vagyok.
Beleegyezően bólintottam, és elindultam a konyhába
egy pohár vízért. Közben azon tűnődtem, ugyanazt érzi-e
irántam, amit én érzek iránta, amikor egymás közelében
állunk. Hogy neki is ugyanúgy le kell-e küzdeni a

vágyakozást, mint nekem.
Kinyitottam a hűtőszekrényét, és elámultam a
felhalmozott, nagy mennyiségű friss ennivalón. – Látom,
bevásároltál – kiáltottam jó hangosan, hogy meghallja.
– Igen. Tegnap.
A
gondolataim
száguldani
kezdtek,
miközben
felmértem az alapanyagokat, a friss zöldségeket, nyers
kolbászt,
majd
további
alapanyagokat
keresve
bekukkantottam a konyhaszekrénybe is. – Nem baj, ha
gyorsan összedobok valami ennivalót?
– Nem. Feltéve, hogy találsz hozzávalót.
– Remek.
Előszedtem
a
szükséges
dolgokat,
lábasokat,
serpenyőket. Pár perc múlva az egyikben már csirkeleves
fortyogott, közben én gombát szeleteltem, és friss
fokhagymát zúztam.
– Amikor azt mondtad, hogy összedobsz valamit, én
valami jóval egyszerűbbre gondoltam. Forró tekercsre,
vagy valami hasonlóra – jegyezte meg mosolyogva Alyssa.
– Bocs – leheltem, miközben megfordítottam a
kolbászokat a serpenyőben. – Jacob állást ajánlott az
éttermében, de ahhoz, hogy megkapjam, el kell
készítenem három ételt, lehetőleg tökéletesen. Meg kell
mondanom, elég faszfejként viselkedik. Eddig még semmit
sem talált elég jónak, bármit vittem neki. Így jött az ötlet,
hogy kipróbáljak valamit rajtad, mielőtt neki is
elkészítem. Persze csak ha nincs ellene kifogásod.
Alyssa szeme kitágult az örömteli várakozástól. – Ó,

istenem, egy örökkévalóság telt el azóta, hogy utoljára
főztél nekem. Persze hogy leszek a kísérleti nyulad. Mit
készítünk?
– Rizottót – feleltem.
– De hát az elég sokáig tart, nem?
– De.
Alyssa nem tudta, hogy őt figyelem a szemem sarkából,
így láttam, hogy elmosolyodik. Ettől nekem is
mosolyognom kellett.
És miközben ott álltam a tűzhelye mellett a rizst
kevergetve, mindenféléről beszélgettünk, ami csak az
eszünkbe jutott. – Szóval, egy zenés bár nyitásán töröd a
fejed – jegyeztem meg mintegy mellékesen.
– Igen, mégpedig egész komolyan. Emlékszel, amikor
gyerekkorunkban erről beszélgettünk?
– A LoAlyről?
– Az AlyLóról – javított ki zsémbesen. – Igen. Persze most
már nem így nevezném, hiszen az egy kedves,
mindkettőnket érintő álom volt. Most, ha sikerül
megcsinálnom, valami más nevet adok neki. De az is lehet,
hogy csak álom marad. Nem tudom.
– Egy remek álom, amit mindenképpen valóra kellene
váltanod.
Alyssa vállat vont, aztán összekulcsolta a kezét az
asztalon, és rátámasztotta az állát. – Lehet. Majd
meglátjuk. A barátom, Dan már mutatott néhány
megfelelőnek tűnő ingatlant. És bár tudom, hogy még
korai dolog épületet keresni, attól még jó móka. Élvezem.

Az, hogy konkrét helyekben gondolkozom, még közelebb
hozza az álmomat.
Az elkészült rizottót végül elrendeztem egy tányéron, és
letettem Alyssa elé. Ő alaposan megnézte magának, aztán
rám villantotta fültől fülig érő mosolyát. – Istenem, végre!
Azt tudtam, hogy te magad mennyire hiányzol nekem,
Logan, de talán még jobban hiányzott a főztöd.
– Akkor gyere, és egyél – mondtam, és a kezébe
nyomtam egy kanalat.
Lelkesen neki is látott, ám amikor az első kanál étel
eltűnt a szájában, és rágni kezdett, mintha elégedetlenség
suhant volna át az arcán.
– Mi van? Nem ízlik? – kérdeztem szokatlanul magas
hangon.
– Hát… ettem már ennél jobbat is.
– Ezt meg hogy érted? – kérdeztem. – Szerintem nincs
vele semmi baj.
Alyssa kinyitotta a száját, és egy biccentés kíséretében
azt mondta: – De. Van.
Az nem lehet, tiltakoztam erőtlenül, majd rögtön
magyarázkodni kezdtem. – A kolbászt tökéletesre
sütöttem. A gomba grillezése nem is sikerülhetett volna
jobban. És minden fűszerből pontosan annyi van benne,
amennyi kell. Ha engem kérdezel, ez egy tökéletesen
elkészített fogás.
Alyssa a homlokát ráncolta, aztán vállat vont. – Végül is
nincs vele semmi baj. Egy rizottó. Ennyi.
Felhorkantam. Egy rizottó. Ennyi. Hogy van képe így

leminősíteni egy aprólékos gondossággal elkészített ételt?
– Ennél azért talán egy kicsit több.
– Nem.
– De.
– Ha tudni akarod – kezdte, aztán, mintha a megfelelő
szót keresné, harapdálni kezdte az alsó ajkát, végül,
nagyokat legyintve kibökte: – Egyszerűen íztelen.
– Hogy jössz ahhoz… – Elhallgattam, vettem egy nagy
levegőt, és újra nekiveselkedtem. – Hogy jössz ahhoz,
hogy íztelennek nevezd a főztömet?!
– Úgy, hogy az. Íztelen.
Rátenyereltem az asztal végére, és fölé hajoltam. Meg
sem próbáltam leplezni a sértettségemet. – Gyerekkorom
óta főzök. A szakácsiskolában három éven át hetente
elkészítettem ugyanezt a fogást. Még álmomban is meg
tudnám csinálni, úgy, hogy bárki megnyalná utána mind
a tíz ujját. Még az elnök is. Kikérem magamnak, amit
mondtál. Az én főztöm nem íztelen, hanem nagyon is
finom. Elment az eszed, ha az ellenkezőjét állítod! –
üvöltöttem.
– Most meg miért kiabálsz? – kérdezte suttogva.
– Nem tudom!
Erre felnevetett, úgy, hogy a
legszívesebben
megcsókoltam volna. – Logan – mondta. – Kóstold meg!
Kikaptam a kezéből a kanalat, belemerítettem a
tányérjába, és a számba vettem a még meleg rizottót.
Amint a szájpadlásomhoz ért, vissza is köptem a tányérra.
– Jézusom! Ez olyan, mint a szar!

Alyssa bocsánatkérően bólintott. – Belátod, ugye?
Amikor íztelennek neveztem, még udvarias voltam.
A vállam előregörnyedt, és miután a lábam is
felmondta a szolgálatot, a padlóra csúsztam. – Hogy
mondhatott ekkora csődöt a főzőtudományom? –
kérdeztem kétségbeesetten. – Ez volt az egyetlen dolog,
amihez valamennyire értettem.
– Nem hiszem, hogy bármi csődöt mondott volna. Talán
csak… kiveszett belőled a szenvedély. De ne aggódj, meg
fogjuk találni. Ha holnap is eljössz, megint főzhetünk
valamit. És addig próbálkozunk, amíg el nem készíted
Jacob számára a három tökéletes fogást.
– Komolyan mondod? Képes lennél ekkora áldozatot
hozni értem?
– Hát persze. És nem lenne áldozat.
Aznap éjszaka sokáig fennmaradtunk. Megpróbáltuk
elpusztítani
az
ehetetlen
rizottót,
és
közben
felelevenítettük, hogy milyen volt, amikor boldogok
voltunk egymással. A következő két hétben mindennap
megjelentem a házánál, aztán csak főztünk és főztünk,
amíg össze nem hoztunk három olyan ételt, ami
egyenesen mennyei volt. Jó volt a közelében lenni.
Szabadnak
éreztem
tőle
magam.
Beszélgettünk,
nevettünk, és óriási kupit csináltunk magunk körül.
Olyan volt, mint évekkel korábban, amikor mindenen
képesek voltunk nevetni, és már ez elég volt a
boldogsághoz. Alyssa készségesen segített abban, hogy
napról napra jobbak legyenek az ételeim, és ezért hálás

voltam neki.
Amikor letettem elé az utolsó csokitortát, hangosan
felnyögött, mielőtt megkóstolta volna. – Nyögdécselsz a
tortámtól, pedig még meg se kóstoltad?
– Határozottan nyögdécselek tőle. Pedig még meg se
kóstoltam. – Kinyitotta a száját, mire én fogtam egy villát,
és az ajka közé csúsztattam egy falatnyi tortát. Még
hangosabbá váltak a nyögései, amikor rágni kezdte. – Ó,
istenem, Logan!
Az arcom felragyogott a büszkeségtől. – Ha annyi
dollárom lenne, ahányszor ezt már hallottam!
– Egy dollárod és egy cented se lenne – felelte Alyssa
csúfondáros hangon. – Kóstold már meg, az istenért! – És
ahelyett, hogy fogott volna egy villát, belemélyesztette az
ujját a tortába, és a képembe nyomta. – Hát nem
mennyei? – Úgy vihogott, mint egy ötéves, miközben én az
arcomat tisztogattam, mert mindenütt torta volt: a
szememben, az orromon, a számon.
– De. Az. Még annál is jobb. Lefogadom, hogy szívesen
ennél még egy kicsit. – És ahogy el akart futni,
megragadtam a derekát, és magamhoz rántottam. Közben
a szabad kezemmel kimarkoltam egy jókora darabot a
tortából, és a szájába tömtem. Felnyüszített.
– Logan! Lehetetlenül viselkedsz! – mondta nevetve, és
az arcomhoz dörgölte az arcát, teljesen belenyomva a
krémet a késő délutáni borostámba. – Még a hajamban is
torta van!
– Nekem meg az orrlyukamban! – válaszoltam, és hogy

egy részétől megszabaduljak, megráztam a fejemet, de
közben egyikünk se bírta abbahagyni a nevetést.
Még bohóckodtunk egy darabig, de aztán ennek a
pillanatnak is elmúlt a varázsa. A kezem azonban nem
akart elmozdulni a derekáról, és bár a hangunk elhalt, a
légzésünk felerősödött.
Kezdek beléd szeretni.
Mivel másra sem tudtam gondolni, csak arra, hogy a
külön töltött évek alatt mennyire hiányzott Alyssa,
majdnem elfelejtettem, miért is kellett lemondanom róla.
Azért, mert nem engedhettem meg, hogy szeressen. Lépj
tovább, Logan!
Elléptem tőle, és a derekát tartó kezem is lazított a
szorításán. – Alyssa.
– Igen?
– Láttam egy gitárt a hálószobádban. Szoktál játszani
rajta?
– Néha. Ami nem jelenti azt, hogy tudok is, főleg, ha a
zongorázáshoz
hasonlítom.
De
jót
tesz
a
kreativitásomnak, azt hiszem.
– Kellan sajnos már nem nagyon tud játszani. Remeg a
keze, és néha a saját szövegét is elfelejti. És ebbe majdnem
belehal.
Alyssa elkomorult. – Rossz érzés lehet. El tudom
képzelni, mennyire fájdalmas, ha nem csinálhatja az
ember azt, amit mindennél jobban szeret.
– Tudod, eszembe jutott valami. Ha nem is vagy annyira
jó… meg tudnál tanítani az alapokra? Vagy bármire, amit

tudsz, hogy ha úgy hozza a sors, gitározhassak neki?
Felsóhajtott. – Ma már másodszor történt meg ugyanaz
a dolog.
– Micsoda?
– Megint láttam egy pillantásra a fiút, akit régebben
annyira szerettem.

Harminchatodik fejezet
LOGAN
A következő héten Alyssát is magammal vittem Jacobh oz,
az
utolsó
ételbemutatómra.
Mivel
az
ételeim
elkészítéséhez ő jelentette a legnagyobb inspirációt, azt
gondoltam, legyen jelen akkor is, amikor Jacob azt
mondja, hogy húzzak el, és keressek magamnak valami
más melót. Omlós-ropogós kacsasültet készítettem
rozmaringos epermártással, köretnek pedig roston pirított
kiflikrumplit olívaolajjal meglocsolva, és fokhagymás
kelbimbót.
A szívem a torkomban dobogott, amikor Jacob arca
felvette a már korábban is látott, kritikus kifejezést.
Alyssa türelmetlenül topogott mellettem, és láttam, hogy
idegességében a szájába veszi az inggallérját. Ettől
mosolyognom kellett. Nem tudom, ki aggódott jobban
amiatt, hogy a kacsa esetleg nem nyeri el Jacob tetszését –
Alyssa vagy én?
– Bele kell mártani a húst a szószba! – szólalt meg
Alyssa, majd folytatta a gallérrágcsálást. – És a kelbimbót
is! – jutott eszébe még éppen időben. – Ugyanúgy, mint a
kacsát!
Jacob
engedelmesen
követte
az
utasításokat.

Összerándult az arcom, ahogy néztem. Miután lenyelte
a falatot, letette a villát az asztalra, és a szája sarkában
megjelent egy kegyes mosoly. – A kurva életbe, ez finom!
Kezdtem magabiztosabbnak érezni magam. – Igen?
– Nem is. Inkább azt mondanám, hogy rohadtul jó.
A legjobb kaja, amit valaha ettem! – Újabb falatokat
tűzött a villájára, és szó szerint elpusztította a tányéron
felhalmozott adagot. – Szent szar! Nem tudom, mit
csináltál ezzel az étellel, de azt akarom, hogy ugyanezt
csináld a menümön lévő fogásokkal is, ha munkába állsz.
– Ez azt jelenti, hogy megkaptam az állást?
– Ha ilyen ételeket fogsz főzni, az egész éttermet
megkapod! – válaszolta nevetve. Aztán elkomolyodott, és a
mellembe bökte a mutatóujját. – Csak vicceltem. Az
étterem nem eladó.
Erre már én is elnevettem magam. – Nem baj. Nekem az
állás is elég.
Majd szétfeszített a büszkeség. Alyssa szája fülig ért, a
nyakam köré fonta a karját, és magához vont. – Tudtam! –
súgta a fülembe. – Biztos voltam benne, hogy meg tudod
csinálni!
Nem szóltam, csak mélyen belélegeztem a samponja
őszibarackillatát.
– Nos, gyerekek, egyelőre ennyi – szólalt meg Jacob. –
Menjetek, és ünnepeljetek! Hétfőn reggel kezdesz, Logan.
Persze csak ha neked is megfelel.
Mindannyian felálltunk, és amikor Jacob a kezét
nyújtotta, hogy megpecsételjük a megállapodást,

felkaptam, és megpörgettem, majd miután letettem a
földre, megpusziltam a homlokát. – Köszönöm, Jacob.
– Szívesen, haver. Bármikor.
Már indulófélben voltunk Alyssával, amikor eszembe
jutott valami. – Ó, Jacob! Várj! – A zsebembe nyúltam, és
előhúztam a papírt, amelyre felírtam a hajpakoláshoz
szükséges anyagokat.
– Látom, megvártad a recepttel, hogy megkapd az állást
– jegyezte meg vihogva.
– Meg hát. Csak nem gondoltad, hogy megosztok veled
egy ekkora titkot, ha nem alkalmazol?
– Azt hiszem, én is ezt csináltam volna – mondta nagy
bólogatás közepette.

Alyssával a városban töltöttük azt, ami az estéből még
megmaradt; megünnepeltük, hogy megkaptam életem
első igazi állását. Hivatalosan is szakács lettem. Egy olcsó
bisztróban ültünk, hamburgerrel és sült krumplival
tömtük magunkat, és azon versenyeztünk, hogy ki bír
többet enni anélkül, hogy elhányná magát.
Hosszú idő után először éreztem magam igazán
boldognak.
De tudhattam volna, hogy az érzés nem fog sokáig
tartani; a fent után mindig túl gyorsan következett a lent.
– Te is idejársz enni, fiam? – kérdezte valaki a hátam
mögött. Megfeszült az állam. Amikor megfordultam, az
apám mosolygott rám, úgy, ahogy a hozzá hasonló

seggfejek szoktak rámosolyogni valakire. Egy fiatal lányt
ölelt magához, aki megdermedt félelmében, amikor a
pillantásunk találkozott.
– Tudod, milyen szép a szemed? – kérdeztem, csak hogy
témát váltsak. Megcsókoltam a nyakát, mire felnyögött.
– Zöld, és kész – motyogta. – Nincs benne semmi különös.
Pedig volt. A színe a tengerekét idézte, halovány zöldjébe
itt-ott szürkés árnyalat vegyült. – Pár éve láttam egy
dokumentumfilmet a kínai és koreai kerámiakészítés
fortélyairól. A szemed ugyanolyan színű, mint a glazúr,
amelyet ott használtak bevonatként.
Nyelni is alig tudtam. – Helló – nyögtem ki végül,
amikor nem könnyen bár, de sikerült elvonni a
pillantásomat Sadie-ről. – Mi a helyzet?
– Hogyhogy mi a helyzet? – kérdezett vissza az apám. –
Semmi különös. Hacsak nem akarsz megint verekedést
kezdeni.
Alyssa magához szorította a táskáját, és ide-oda cikázott
köztünk a tekintete. Láttam rajta, hogy fél. Legalább
annyira, mint Sadie. Vagy amennyire bármelyik nő félt
volna az apám közelében. – Ne csináld ezt – mondtam
neki halkan. – Legalább most az egyszer ne viselkedj úgy,
mint egy bajkeverő.
– Ó, szóval bajkeverő vagyok? – kérdezte vigyorogva, jó
hangosan, mert azt akarta, hogy mindenki felfigyeljen a
párbeszédünkre. Meg azért, mert ilyen ember volt.
Magamutogató. Közelebb lépett hozzám, és mivel ültem,
fölém magasodott. – Ne felejtsd el, hogy ki vett magához az

anyáddal együtt, amikor kisgyerek voltál, Logan.
Pár pillanatig gyűlölködve nézett, de aztán ismét
elvigyorodott, szélesen, és nagyon, de nagyon gonoszul,
majd megveregette a vállamat. – Csak ugratlak, kölyök.
Csatlakozhatunk hozzátok? Ideülhetünk? – Azzal válaszra
sem várva becsusszant Alyssa mellé a bokszba.
Alyssa teste megfeszült, és láttam, hogy csak egy hajszál
választja el a sírástól. Megfogtam a kezét, finoman
megszorítottam, és közelebb húztam magamhoz.
A legszívesebben felálltam volna, hogy mielőbb
elvihessem onnan Alyssát. Gyűlöltem, hogy az apám még
benne is félelmet tud kelteni.
– Ő a barátnőm, Sadie – folytatta az apám, és hogy ezt
be is bizonyítsa, átfogta a derekát, és szorosan magához
húzta.
Megrándult az arcom. Éreztem, hogy fokozódik
bennem a feszültség, de megpróbáltam nem kimutatni.
Kezet
nyújtottam
Sadie-nek.
–
Örülök,
hogy
megismerhetlek – mondtam üdvözlésképpen, de ő a
kezemet se fogadta el, és nem is válaszolt. Még a
pillantásomat is kerülte.
Ricky válaszolt helyette. – Nehogy már taperolni akard.
Minden érintés tilos. – Vontatottan beszélt, fenyegető
hangon, úgy, ahogy a mamához is szokott. Azt hitte, attól,
hogy lekicsinylően beszél a társaságában lévő nőkkel,
erősebb fasznak fog látszani.
Ez azonban csak gyengébbé tette az én szememben.
– Sadie nem szereti, ha rajtam kívül megérinti valaki,

igaz, Sadie?
Sadie erre sem válaszolt, mert tudta, hogy az apám
úgyis beléfojtaná a szót. Ha nem ismertem volna már
korábbról, némának gondoltam volna, hiszen egyetlen szó
sem hagyta el a száját, amióta beléptek a bisztróba.
– Akarsz valamit, Ricky? – kérdeztem még mindig
nyugodtan, bár igazából majd szétvetett a tehetetlen
harag.
Védekezőn feltartotta a kezét. – Hoppá! Mintha idegen
volnék! Csak köszönni akartam! – Ebben a pillanatban
megszólalt a telefonja. Sadie-re pillantott. – Ezt most fel
kell vennem. Ne menj sehová – mondta, és kilépett, hogy
ne előttünk kelljen lebonyolítania a beszélgetést.
Rögtön rátámadtam Sadie-re. – Honnan a fenéből
ismered? Csak nem ő a barát, akiről beszéltél?
– Én… Nekem fogalmam se volt… – kezdte remegő
hangon. – Amikor a vasútállomáson találkoztunk, el
akartam hagyni, és ezt el is akartam mondani neked. De
tudtam, hogy azzal csak még nagyobb bajba sodornám
magamat. Még mindig szeretném elhagyni, de bármikor
megpróbálom, utánam küld valakit. Van, hogy egy egész
bandát. Nem tudok szabadulni tőle…
– Ver? – kérdeztem tőle. Nem válaszolt, csak a földet
bámulta maga előtt.
Előhúztam a zsebemből a tárcámat, és kivettem belőle
néhány bankjegyet. – Tessék. A tiéd. Menj, és ülj fel a
legelső buszra. Minél messzebb visz tőle, annál jobban
jársz.

Alyssa szeme az enyémet kutatta, de semmit sem
kérdezett. A keze azonban végig a combomon pihent.
Jóleső érzés volt.
– Nem mehetek el. Most semmiképp – mondta
könnyben úszó szemmel Sadie.
– Miért nem?
– Mert terhes vagyok – suttogta. – Terhes vagyok, és
nincs senki, akihez fordulhatnék. Teljesen elszakított
a családomtól. Minden kapcsolatomat tönkretette. Senkim
sincs rajta kívül.
– Hallgass ide, Sadie. Annál inkább szállj fel arra a
buszra. Ha másért nem, a baba kedvéért. Akkor teszel
vele jót, ha elmész, és nem jössz vissza soha többé. Nem
akarhatod, hogy mellette nőjön fel a gyereked. Ezt én
mondom, a tulajdon fia. Nem lenne jó vége, nekem
elhiheted.
Sadie, még mindig maga elé nézve, elsuttogott egy okét.
Alyssa nem értette ugyan, miről van szó, de gyorsan
felírta a telefonszámainkat egy szalvétára, és Sadie elé
tolta. – Ha bármire szükséged lenne, bármikor felhívhatsz
bennünket.
Sadie kitörölte a szeméből a könnyet. – Miért vagytok
ilyen rendesek hozzám? Hiszen nem is ismertek.
– Már hogyne ismernélek – feleltem mosolyogva. –
Neked köszönhetem a spanyoltudásomat. – Próbáltam
vicces lenni, de nem sikerült oldanom a feszültséget. Sadie
szomorúan elmosolyodott, és felmarkolta a pénzemet. –
A konyhán keresztül menj, a hátsó ajtón. Vagy tudod, mit?

Elviszlek.
Felálltam, megfogtam a kezét, és már majdnem sikerült
eljutnunk az ajtóig, amikor éreztem, hogy valaki megfogja
és elrántja tőlem. – Nem azt mondtam, hogy ne menj
sehová? – sziszegte az apám dühösen, aztán átfogta a
derekát, és olyan erővel szorította magához, hogy Sadie
arca megrándult a fájdalomtól. – Mennünk kell.
Sadie könyörgő pillantást vetett rám, mire melléjük
léptem. – Én úgy látom, hogy Sadie maradni szeretne.
– Tessék?! – kérdezte mennydörgő hangon az apám,
majd megmarkolta Sadie haját, és még közelebb rántotta
magához. – Nem akarsz jönni?
Sadie nem szólt, apa dühösen folytatta: – Mit meg nem
teszek érted, Sadie, és így akarod meghálálni? – Azzal
lehajolt, megcsókolta, úgy, ahogy anyát is szokta, amikor
tudatni akarta vele, hogy ki a főnök. Sadie pedig
visszacsókolta, pontosan úgy, ahogy anya is vissza szokta
csókolni. Akkor már tudtam, hogy Sadie nem fog elmenni
soha. Túlságosan belegabalyodott a hálóba, amelyet az
apám szőtt köré.
– Később még találkozunk, Logan – mondta az apám.
A szavai inkább fenyegetésnek tűntek, mint ígéretnek.
Már meg sem döbbentem. Az apám nem sokat tudott a
boldogságról, a katasztrófának azonban a szakértője volt.
Hányingerem lett, mire elmentek. Szótlanul ültem, és a
gumikarikát pattintgattam a csuklómon. Alyssa odajött
hozzám.
– Jól vagy? – kérdezte.

Megráztam a fejemet.
– Kimehetünk a friss levegőre, ha akarod – ajánlotta.
– Jó. Menjünk – feleltem. Pedig a friss levegőnél kicsit
többre lett volna szükségem. Leginkább arra, hogy örökre
eltűnjön az életemből az apám, és mindenki máséból is,
akit magához láncolt.

Harminchetedik fejezet
ALYSSA
Logan ökölbe szorított kézzel lépkedett mellettem. Az
arcát vörösre festette az apja iránt érzett harag. Nem
tudtam, mi van közte és Sadie között, de akármi volt is,
aggódott érte, amire jó oka volt. Az apja közelében senki
sem lehetett biztonságban. Képtelen voltam Sadie helyébe
képzelni magamat. Fel sem foghattam, milyen lehet az,
amikor valakit ilyen szomorú rabságban tartanak.
– Jól vagy? – kérdeztem Logantől.
– Mindjárt összeszedem magam – felelte. Összefonta a
tarkóján a kezét, és mászkálni kezdett a parkolóban. Több
autó is állt a hatalmas területen, és az emberek, akik
kiszálltak belőlük, vidáman beszélgettek, vagy csak
élvezték a napsütést. Logan ennek éppen az ellenkezőjét
tette. Ugyanazokkal a démonokkal küzdött, amelyek
gyerekkorában is kísértették. Ennél sokkal jobbat
érdemelt.
Az épület oldalának támaszkodtam, és vártam, hogy
lecsillapodjon, abbahagyja a járkálást és a fűcsomók
rugdosását.
– Azon jár az eszed, hogy jó lenne szippantani egyet,
ugye?

– Aha – motyogta, és miközben a köreit rótta, még
jobban összeszűkült a szeme.
Szegény fickó.
– Tudod, mivel lehetne jobbá tenni ezt a pillanatot? –
kérdeztem csípőre tett kézzel, még mindig az épület falát
támasztva.
– Mit mondtál?
– Tudod, mi az, amitől biztosan jobban éreznéd magad?
– Á, nem. De neked biztosan van valami ötleted.
– Naná, hogy van – válaszoltam a pillantását keresve. –
Figyelsz rám egyáltalán?
– Igen.
– Ne lódíts! Látom, hogy nem figyelsz igazán.
Elnevette magát. Remek. Annyira örültem a nevetős
hangnak. Nekem is nevetnem kellett, már csak azért is,
mert olyan jóképűnek láttam. És mert a barátom volt. És
mert a szívem már tudta, hogy az, ami köztünk van,
sohasem lesz számomra elég.
– Na, jó. Most már figyelek.
Kihúztam magam, még a mellemet is kidüllesztettem. –
Egy kis karaokétól.
– Jaj, csak azt ne!
– De miért? Emlékszel, amikor egyszer régen
elmentünk karaokézni? Michael Jackson „Billy Jean”-jét
adtad elő, csípőmozgásostul, mindenestül. – És miközben
beszéltem, megpróbáltam feleleveníteni a régmúlt
mozdulatokat.
Elvigyorodott. – Ja. És arra is emlékszem, hogy előtte jól

bekokóztam.
Az arcom megnyúlt a döbbenettől. – Mi? Be voltál lőve?
– Be ám! Máskülönben sohasem tudtál volna
rábeszélni, hogy karaokézzak.
– Ó. Én meg azt hittem, a Michael Jackson- és a Justin
Biber-gyűjteményük miatt vagy annyira feldobva. Persze
most már mindegy. A lényeg, hogy ma este karaoke van az
O’Reilly’sben.
– Felejtsd el.
Határozottan megráztam a fejemet, és megfogtam a
kezét. – Nem. Elmegyünk.
– Alyssa. Nagyra értékelem az erőfeszítést, amit azért
teszel, hogy jobban érezzem magam, de jobb lenne, ha
leállnál. Már most is jobban vagyok. És ezt neked
köszönhetem. Ezenkívül nincs az a pénz, amivel
rávehetnél arra, hogy az életben még egyszer karaokéra
adjam a fejem.

Harmincnyolcadik fejezet
LOGAN
Végül mégiscsak elmentünk a karaokeestre.
Alyssa még az O’Reilly Bár színpadára is felráncigált, és
ott a kezembe nyomott egy mikrofont. Megígérte, hogy
duettet fogunk előadni, de a gyomrom remegését ezzel
nem csillapította le. A „Szeretem, ahogy hazudsz” című
dalt választotta, Rihanna és Eminem közös számát.
– Ismered a szövegét? – kérdezte. – Én állandóan ezt
énekelem vezetés közben, így kívülről tudom az egészet.
– Én meg majd megpróbálom követni a monitoron.
Szélesen elmosolyodott, és ettől az én mosolyom is
szélesebb lett.
Az én fénylő Csillagom.
Amikor megszólalt a zene, és az első sor megjelent a
képernyőn, valamelyikünknek el kellett volna kezdeni az
éneklést, de semmi sem történt. Az emberek a bárban
kiabáltak, hogy csináljunk már valamit, de egyikünk sem
kezdett el énekelni.
A DJ leállította a felvételt, és odaszólt: – Ugye tudjátok,
hogy az énekléshez ki kellene nyitni a szátokat?
Zavart pillantást vetettem Alyssára. – Miért nem
énekeltél? A felirat szerint Rihanna kezd.

– Ó! Nem mondtam? Te énekled Rihannát. Én jobban
szeretem a rappelős részeket.
– Micsoda? – sziszegtem. – Azt már nem!
– Miért?
– Mert nem én vagyok a csaj, azért.
– De te olyan szép magas hangokat tudsz produkálni,
Lo. Szerintem remek Rihanna lenne belőled – mondta
csúfondárosan Alyssa.
– Még egyszer elindítom, srácok – szólt ránk a DJ. – Ha
most sem énekeltek, vége a fellépésnek!
– Márpedig én nem fogok énekelni, Csillag – mondtam.
Olyan közel álltunk egymáshoz, hogy szinte összeért a
mellünk meg az orrunk.
– Márpedig fogsz!
– Nem!
– De!
Megráztam a fejem. – Nem.
Alyssa bólintott. – De igen.
– Alyssa!
– Logan!
– Csillag!
– Lo!
Felhangzottak a bevezető akkordok, de én még mindig
a fejemet ráztam, így jelezve Alyssának, hogy nincs az a
pénz, amiért énekelni kezdenék, de amikor Rihanna
szövegének az első sora megjelent a monitoron, a számhoz
emeltem a mikrofont, és elkezdtem énekelni a duett női
felét, magas, elvékonyodó hangon, amitől szerintem

elszabadult a pokol összes ördöge.
Alyssa, hogy valamennyire visszafogja az egész testét
rázó nevetést, a szájára szorította a kezét. Gyilkos
pillantást vetettem rá, de aztán a közönség felé fordultam,
és megpróbáltam nőiességet vinni a szánalmas
produkcióba. Kezdtem azt érezni, hogy egész jól csinálom,
és biztosra vettem, hogy miattam lesz egyre jobb az
előadás.
Csakhogy ekkor történt valami.
Megjelent Eminem első versszaka a monitoron, és
Alyssa valami olyasmivé változott, amilyennek sohasem
láttam. Elcsente a DJ baseballsapkáját, a fejébe csapta,
persze fordítva, és masírozni kezdett a színpadon fel-alá,
bevonva a közönséget is az előadásba. Az emberek
engedelmesen a magasba emelték a kezüket, és
ringatózni kezdtek a rap ritmusára.
Alyssa Marie Walters Eminemet énekelt. Illetve rappelt.
Mégpedig kibaszottul jól. Mindent beleadott. Gesztikulált,
grimaszolt, és ki tudja, még mit nem csinált. Gyönyörű
volt, vad, és szabad.
A refrénhez érve rám nézett, mire én is énekelni
kezdtem azon a szörnyűséges fejhangon.
Aztán megint egy rappelős rész következett. Minden a
helyén volt benne, a legkisebb szótag is.
Amikor az utolsó versszakhoz ért, a szám legnehezebb
részéhez, megállt egy pillanatra, és vett egy nagy levegőt.
A tekintete összekapaszkodott az enyémmel, és mielőtt
énekelni kezdett volna, egy pillanatra a szájába vette az

inggallérját. Biccentett. Én visszabiccentettem. Erre
elengedte a gallért, és Alyssa belefogott az utolsó
versszakba. Ezúttal nekem rappelt. Csakis és kizárólag
nekem.
Őrülten szexi volt.
A teste egy ütemre ringott a rap ritmusával, szinte
eggyé vált a kimondott szavakkal, vagy a szavak
szippantották fel, nem tudom. Amikor a szám végéhez ért,
egyszerűen leejtette a mikrofont. A tömeg teljesen
megvadult, pedig az én utolsó versszakom még hátravolt.
Az előadás végeztével elnevettük magunkat, aztán
átöleltük egymást, szorosan, mégis gyengéden. A közönség
őrjöngve követelt ráadást.
Végül előadtunk még öt számot, aztán visszavonultunk
az egyik eldugott bokszba, és koccintottunk párszor a
sikerünkre.
Itt töltöttük az este nagy részét. Látszólag
semmiségekről csevegtünk, mégis mindenről, és többet
nevettünk, mint jó ideje bármikor. Minden olyan volt,
mint régen.
Belélegeztem a nevetését. A mosolyára dobbant a
szívem.
És amikor belekezdett egy hosszú történetbe, annyira
magával ragadott az ajka mozgása, hogy egy idő után már
azt sem tudtam, miről beszél. Igazság szerint egész máshol
jártak a gondolataim.
El akartam mondani neki, mit érzek iránta. Hogy ismét
beleszerettem, ugyanúgy, mint régen. El akartam

mondani neki, hogy még mindig odavagyok a hajáért és a
szájáért, amely örökké mozgásban volt, mert mindig
akadt valami mondanivalója.
El akartam mondani…
– Logan – suttogta. Csak ekkor vettem észre, hogy
mozdulatlanná merevedett. A kezem, hogy hogyan, nem
tudom, a háta közepére tévedt, és kezdtem magam felé
húzni. Az ajkam már csak centikre volt az övétől. Már a
lélegzetünk is összekeveredett, és a testünk beleremegett
az érintésbe. – Mit csinálsz?
Hogy mit csináltam? Miért volt olyan közel a szám az
övéhez? Miért simult egymáshoz a testünk? Miért nem
tudtam elvonni róla a pillantásomat? Miért szerettem bele
másodszor is a legjobb barátomba?
– Hazudjak, vagy az igazat mondjam? – kérdeztem.
– Hazudj!
– Nem vagyok oda a mosolyodért. Ha rám nézel, nem
kezd el dübörögni a szívem. Nem remegek meg, ha
meghallom a nevetésedet. Nem őrjít meg a samponod
barackillata, és nem szeretek még jobban beléd, amikor
rágcsálni kezded a gallérodat. Ez a helyzet. Nem vagyok
beléd szerelmes.
Egyre hangosabban, egyre szaggatottabban vette a
levegőt. – És mi az igazság?
– Az, hogy kellesz nekem. Vissza akarlak kapni,
mindenestül. Állandóan rád gondolok, Csillag. És nem
azért, hogy elmeneküljek a valóság elől, hanem azért,
hogy magamhoz öleljem. Te vagy a szívem és a lelkem.

Akarlak. Úgy, ahogy vagy. Teljes egészében. De most,
ebben a pillanatban, mindennél jobban szeretnélek
megcsókolni.
– Lo… – suttogta reszketeg hangon. – Még mindig te
vagy az, akire először gondolok, amikor felébredek. Te
vagy az, aki hiányzik, amikor nem vagy velem. Te vagy az
egyetlen, akivel el tudom képzelni a mindennapjaimat.
Aki minden téren hozzám való. És ha egészen őszinte
akarok lenni, azt szeretném, ha megcsókolnál, és ha az a
csók örökké tartana.
Összekulcsoltam az ujjainkat.
– Ideges vagy? – kérdeztem.
– Ideges vagyok.
Vállat vontam.
Ő is vállat vont.
Felnevettem.
Ő is elnevette magát.
Kinyitottam a számat.
Ő is kinyitotta.
Odahajoltam hozzá.
Odahajolt hozzám.
És ekkor eszembe jutott a számtalan tegnap, amely
lángra lobbantotta a lelkemet. Sokáig csókolóztunk abban
az eldugott bokszban, hogy behozzuk a múlt
lemaradásait, és már előre megbocsássuk egymásnak
azokat a hibákat, amelyeket a jövőben fogunk elkövetni.
Gyönyörű pillanat volt. Helyénvaló. És a miénk.
De hát a fent után mindig a lent következett.

Alyssa táskájában csörögni kezdett a telefon.
Vonakodva elengedtük egymást, hogy felvegye. – Mi
történt, Erika? – kérdezte, és én rögtön tudtam, hogy baj
van.
Hallgatás.
– Jól van?
Görcsbe rándult a gyomrom. Közelebb hajoltam, hátha
sikerül meghallanom valamit.
– Mindjárt ott leszünk. Oké. Szia.
– Mi történt? – kérdeztem.
– Kellan. Be kellett vinni a kórházba. Mennünk kell.
Most.

Harminckilencedik fejezet
LOGAN
Mi történt? – kérdeztem, szabályosan berontva a
kórterembe. Kellan az ágyon feküdt, a karjába már
csöpögött az infúzió. – Kel, minden rendben?
– Persze, jól vagyok. Nem tudom, miért rángatott ide
–

benneteket. Semmi különös nem történt.
– Nem hát. Csak bement a fürdőszobába, és elterült a
padlón – mondta Erika, aki előre-hátra ingatta a
felsőtestét a széken, a combja alá szorítva a kezét.
– De rögtön magamhoz is tértem – ellenkezett Kellan. –
Jól vagyok.
– Kellan, nem tudtál lábra állni, és nem jutott az
eszedbe a nevem.
Kellan már nyitotta a száját, hogy mondjon valamit, de
végül csak felsóhajtott. Lehunyta a szemét. Fáradt volt.
Minden nappal rozogább lett a teste, és én el sem tudtam
képzelni, hogy eljön a pillanat, amikor a kemoterápia
hatására javulni kezd. Mert egyelőre úgy festett, hogy
minden kezelés csak ront az állapotán.
Amikor Kellan elaludt, Erika felállt, és elvonultunk a
szoba végébe beszélgetni. Erika fázósan összekulcsolta a
karját, és nekitámaszkodott a falnak. – Az orvosok még

elvégeznek néhány tesztet. Az biztos, hogy fáradt, és
nagyon legyengült. Az ápolónő azt mondta, kaphatunk
egy tolószéket, és akkor otthon is könnyebben
boldogulunk, de Kellan elutasította az ajánlatot. Olyan
büszke, ugyanakkor… – Megtörölte a szemét. – Segítségre
van szüksége. Nem mintha beismerné. Nem az a típus.
Mindig ő szokott segíteni másokon. Most viszont nem
boldogul nélkülünk. Még akkor sem, ha ennek az
ellenkezőjét próbálja elhitetni velünk.
– Bármire szükséged van, szólj – mondtam. – Éjjelnappal. Bármikor.
Erika feszesen elmosolyodott. A szeme karikás volt.
Látszott, hogy jó ideje nem aludta ki magát. Lefogadtam
volna, hogy ő még akkor is ébren volt, amikor Kellan már
rég elaludt. – Neked is segítségre van szükséged, Erika.
Nem kell mindent egyedül csinálnod. Én is itt vagyok.
– Csak azt… – kezdte remegő hangon, óvatos pillantást
vetve Kellan felé. – Csak azt viselem nehezen, hogy ilyen
rosszra fordultak a dolgok. Tudom, hogy így szokott lenni.
Akkor is, ha később használni kezd a terápia. Annyira
félek. Meg vagyok rémülve. Logan, ha bármi történik… –
Erika sírni kezdett, mire kivezettem a folyosóra, és ott
átöleltem. – Nem bírnám ki, ha elveszíteném. Ebben biztos
vagyok.
Még sohasem láttam Erikát összeomlani. Általában ő
volt az, aki a felszínen tartotta az embereket. Az, hogy
ennyire nem bírta tartani magát, mindent elárult az
állapotáról. Nem hittem, hogy ilyen komolyra fordult a

helyzet.
Amikor összeszedte magát, ellépett tőlem, és megtörölte
a szemét. – Nincs semmi baj – bizonygatta nemcsak
nekünk, de magának is. – Jól vagyok. Teljesen jól vagyok.
Bent akarják tartani éjszakára. Itt maradok vele.
– Én is maradhatok – ajánlottam. – Tudom, hogy a
nyakadon vannak a záróvizsgák.
– Nem számít. Majdcsak meglesznek valahogy.
– Erika – suttogta Alyssa, és ő is megtörölgette a nővére
szemét.
– Jól vagyok. Tényleg – erősködött Erika. – Ti csak
menjetek haza. Ha változik valami, küldök egy SMS-t.
A kórterem felé néztem. – Beülhetnék hozzá egy
pillanatra?
Erika bólintott. – Igen. Persze. Alyssa, mit szólnál, ha
addig meginnánk egy kávét?
Megvártam, hogy elinduljanak, csak azután mentem
vissza a kórterembe, és odahúztam egy széket Kellan ágya
mellé. A testére kapcsolt gépek folyamatosan csipogtak és
zümmögtek. Egy ideig azt figyeltem, ahogy a mellkasa
emelkedett és süllyedt. Mintha még a lélegzés is súlyos
teher lett volna neki az utóbbi időben.
– Alszol? – kérdeztem suttogva.
– Nem – felelte. – Csak álmos vagyok.
A
hüvelykujjammal
nyomkodni
kezdtem
a
szemgolyómat, hogy ki ne csorduljon a könnyem. – Mi az
ördögöt keresel te itt, Kel? Nekem kellett volna ilyen
helyen végeznem, nem neked, nem emlékszel?

Halványan elmosolyodott. – Tudom, rendben?
– Jól vagy?
Vett egy nagy levegőt. És köhögött közben. – Ja. Jól
vagyok. – Felém fordította a fejét. Pillantásától, amely
mindig kedves volt, nekem is mosolyognom kellett. – Attól
félek, megölöm – mondta Erikára utalva.
– Mi? Dehogy!
Elfordult, nehogy észrevegyem az arcán legördülő
könnyeket. – De. Azzal, hogy végig kell néznie a
haldoklásomat, megölöm.
– Te nem haldokolsz, Kellan.
Nem válaszolt.
– Hé! Nem hallasz? Azt mondtam, hogy nem haldokolsz.
Mondd te is!
A mennyezetet nézte egy darabig, aztán lehunyta a
szemét. A könnyei egyre csak csorogtak. – Nem haldoklom.
– Még egyszer!
– Nem haldoklom.
– Még egyszer, nagy testvér!
– Nem haldoklom!
– Akkor jó. Csak el ne feledkezz róla, légy szíves. Mi
mindannyian melletted vagyunk. És bármi jöjjön is,
együtt fogjuk végigcsinálni, érted? – Megfogtam a kezét, és
vigasztalás gyanánt gyengéden megszorítottam.
– Minden rendben lesz. Igazad van. Csak annyira…
– Fáradt vagy?
– Igen. Fáradt vagyok.
Tovább maradtam vele, mint eredetileg gondoltam.

Amikor Erika visszajött a szobába, megkérdeztem tőle,
nem maradhatnék-e mégis én Kellannel ezen az éjszakán.
Erika végül beleegyezett. Megállapodtunk, hogy Alyssa
nála alszik, hogy ő se maradjon egyedül.
Egész éjjel le sem hunytam a szememet. A gépeket
figyeltem, és a bátyám légzését.
Amikor eljött a reggel, és felnézett, majdhogynem
elvigyorodott.
– Menj haza! – mondta.
– Nem!
– Menj csak, és éld az életedet. Nincs valaki, akibe
beleszerethetnél?
– Szerinted? – kérdeztem vissza, és egy pillanatra a
párnájára fektettem a fejemet. Ő felém fordult,
elmosolyodott,
és
megvonta
a
bal
vállát.
Én
visszamosolyogtam, és megvontam a jobbat.

Szerettem volna azt hinni, hogy Kellan állapota javult, de
ennek az ellenkezőjét igazolta mindaz, amit láttam. Ha
nem kórházban volt, akkor odahaza feküdt. Az ideje nagy
részét az ágyban töltötte, és az én egykor örökké mosolygó
bátyám lassan olyan valakivé változott, aki már az
érzelmeit se tudta kimutatni. Vagy csak a rosszakat.
A nemrég még oly gyengéd Kellan szinte mindenben talált
valami kivetnivalót, különösen abban, amit Erika csinált,
és ezzel még idegesebbé tette amúgy is stresszes
menyasszonyát.

És ettől megszakadt a szívem, mert Erika tényleg
mindent megtett Kellanért.
Aki velem sohasem kiabált. Pedig én nem bántam
volna. Én jobban elviseltem volna, mint az idegösszeomlás
szélén álló Erika. Már a tanév vége felé jártunk, Erika
minden fennmaradó idejében az óráit próbálta
megszervezni, ennek ellenére a tavaszi vizsgáján is
megbukott, így nem kaphatta meg a mesterdiplomát.
Szinte szétfeszítette a stressz.
– Vidd el valahová – sóhajtotta Kellan, miközben
segítettem neki felülni a nappaliban a kanapén. Már
hányingere volt a hálószoba mennyezetétől. Kezdett
klausztrofóbiássá válni.
– Kit?
Tudod, kiről beszélek, üzente a pillantása, aztán ki is
mondta. – Alyssát. A dohányzóasztalon találsz két jegyet
ma estére a chicagói operába. Meg egy szobafoglalást is.
Biztosan leveszed vele a lábáról. Úgy volt, hogy mi
megyünk Erikával, nászút gyanánt, de hát… – A hangja
elhalt, és behunyta a szemét. – Inkább nektek adom.
– Csak nem képzeled, hogy elmegyek Chicagóba, mi
több, az éjszakát is ott töltöm, amikor te itt fekszel
betegen?
– De. Pontosan ezt képzelem.
– Kár, mert nem fogok elmenni. Tegnap voltál
kemoterápián. Utána napokig rosszul szoktál lenni.
– De most jól vagyok. És Erika majd segít, ha rosszabbul
leszek.

– Kellan.
– Logan. – Kellan ülő helyzetbe kínlódta magát a
kanapén. – Megérdemled, hogy boldog legyél.
– Az vagyok.
– Nem. Ahogy elnézem, csak vegetálsz. Teljesen
egyformán telnek a napjaid. Ami valahol érthető. Mindaz,
amin keresztülmentél, amit láttál, beteges rutinná tette
számodra az életet, és ebből sohasem tudtál igazán
kitörni. Egész életedben akkor láttalak csak boldognak –
úgy értem, igazán boldognak –, amikor Alyssával voltál.
– Kellan, hagyd abba.
– Emlékszel, amikor pénzt kértél tőlem, hogy öltönyt
vehess, mert el akartad vinni egy hangversenyre
Chicagóba? Szinte könyörögtél, mégis tele voltál
reménnyel. Addig sohasem láttalak reménykedni.
– Aminek megvolt az oka. Csak az idejét vesztegeti, aki
reménykedik. Talán arra is emlékszel, hogy végül nem
jutottunk el Chicagóba, mert Ricky ellátta a bajomat, én
pedig nem a legjobb módon próbáltam megvigasztalni
magam.
Kellan a szemét forgatta. – De azóta megváltoztál.
Úgyhogy vidd csak el Alyssát.
– Nem.
– De.
– Nem.
– De.
– Nem.
– Rákos vagyok…

Most én forgattam a szememet. – Bratyó, ez övön aluli
volt. Most már mindig ezzel fogsz zsarolni bennünket?
Rám mosolygott, kinyújtotta a kezét, és megveregette a
vállamat. – Vidd el Alyssát az operába, rendben?
Bólintottam, de csak egyszer. – Rendben.

Negyvenedik fejezet
ALYSSA
Szia! – mondtam kifulladva Logannek, aki öltönyben és
csokornyakkendőben állt a küszöbömön. A haját
hátrafésülte, az arca ragyogott.
– Gyönyörű vagy – válaszolta, amint végignézett rajtam,
–

illetve földig érő fekete ruhámon. – Lélegzetelállítóan
szép.
Elpirultam. – Te is jól nézel ki. Nagyon.
Kinyújtotta a kezét, és én megfogtam. Odakísért az
autóhoz, kinyitotta előttem az ajtót, és besegített. A szívem
a torkomban dobogott, mert a gyomromban repdeső
pillangók hirtelen tűzokádó sárkányokká nőttek, és ettől
lángolni kezdett a testem. Rettentő ideges voltam.
Amikor
Logan
megkérdezte,
elmennék-e
vele
Chicagóba megnézni egy operát, meg kellett csípnem
magam,
nem álmodom-e.
Annak
idején
hiába
próbálkoztunk, egyetlen flancosnak szánt randink sem
sikerült. És amikor egymásba szerettünk, az sem úgy
történt, ahogy igazából megérdemeltük volna. Így a tény,
hogy Logan nem több számmal nagyobb öltönyben
érkezett, az én ruhám meg jóval flancosabb volt a
kelleténél, már önmagában is lenyűgöző volt.

Még mindig szerelmes vagyok beléd…
– Izgulsz? – kérdezte. Már az autópályán jártunk.
– Igen.
Még mindig szerelmes vagyok beléd…
– Még sohasem csináltam ilyesmit, tudod? Úgy értem,
még sohasem voltam operában. Azon kívül, hogy
elmentem a zongorakoncertjeidre, és ott elájultam, olyan
lélegzetelállítóan játszottál, nem vettem részt komolyzenei
eseményen. Soha.
– Tetszeni fog – feleltem. – Főiskolás koromban
rendszeresen jártunk előadásokra az egyik tantárgy
keretében. A legnagyobb élményt kétségkívül az opera
jelentette.
Logan elmosolyodott. – Köszönöm, Csillag, hogy eljössz
velem.
Amikor Csillagnak szólított, tizennyolcnak éreztem
magam megint.
És még szerelmesebbnek.
Csodálatos volt az előadás, és ahogy ott ültünk az egyik
sarokbokszban, Logan szeméből csorogni kezdtek a
könnyek. Ő folyamatosan a színpadot figyelte, a pompás
kosztümben fellépő szereplőket, én pedig őt. Képtelen
voltam elvonni róla a pillantásomat. Hogy volt képes egy
fiú, ennyi év után, uralni minden szívdobbanásomat?
Mert bármilyen őrülten hangzik is, pontosan ez történt.
Az előadás után kimentünk a hűvös, kora őszi chicagói
éjszakába. Olyan közel voltunk egymáshoz, hogy a
karunk minduntalan összeért. A szálloda, ahová a

foglalásunk szólt, örvendetes módon pár lépésnyire volt
csak az operaháztól.
– Erika és Kellan között napról napra nagyobb a
feszültség – jegyezte meg Logan, kibillentve a gondolataimból.
– Igen. Én is észrevettem. Egyik este fel is hívott Erika,
amikor az autójában üldögélt, és majdnem kisírta a
szemét. Úgy érzi, nem bírja tovább, és hogy Kellan
megpróbálja eltaszítani magától.
– Gondolod, hogy tényleg ez a helyzet?
– Nem tudom. Szerintem Kellan csak fél.
– Igen. Nekem is ez a benyomásom. Arra gondoltam,
hogy… tehetnénk értük valamit. Nem tudom, mit. Bármit,
amitől jobban éreznék magukat.
– Jó ötlet – bólintottam, miközben belöktem magam
előtt a szálloda előcsarnokába vezető ajtót. – És egyébként
azt gondolom, hogy…
– Még mindig szerelmes vagyok beléd.
Mi? Kimondtam volna a szavakat, amelyek egész este ott
cikáztak a fejemben? Amelyek az elmúlt öt évben
mindennap visszajártak kísérteni?
Nem. Ezek a szavak nem az én számból hangzottak el.
Lassan megfordultam, és Loganre néztem, aki még
mindig odakint állt, a járda szélén.
– Mit mondtál?
– Még mindig szerelmes vagyok beléd – válaszolta, és
elindult felém. – Megpróbáltam megszüntetni ezt az
érzést. Vagy legalább figyelmen kívül hagyni. Azt

kívántam, múljon el, de hiába. Nem engedelmeskedett. Ha
a közelemben vagy, azt akarom, hogy még közelebb legyél
hozzám. Ha nevetsz, azt akarom, hogy sose hagyd abba.
Ha szomorú vagy, ellenállhatatlan késztetést érzek, hogy
lecsókoljam a könnyeidet. Ezer okot tudnék említeni arra,
hogy miért nem kellene így éreznem irántad. Tudom,
hogy nem lehet megbocsátani azt, ahogy évekkel ezelőtt
viselkedtem, de azt is tudom, hogy még mindig szeretlek.
Még mindig te táplálod bennem azt a tüzet, amely
felmelegít, ha beköszönt a hideg. Még mindig a te hangod
az, amely távol tartja tőlem a sötétséget. Még mindig te
vagy az oka annak is, hogy dobog a szívem. Te juttatod
levegőhöz a tüdőmet. És még mindig te vagy számomra a
legfényesebb Csillag. Én pedig őszintén, őrülten,
fájdalmasan szeretlek. És úgy hiszem, ez most már mindig
így is marad.
– Logan… – Már majdnem ott állt, közvetlenül előttem.
A szívem olyan hevesen dobogott, hogy azt hittem,
elájulok.
– Alyssa…
– Lo. – Lassan egymásba kulcsolódtak az ujjaink.
– Csillag.
Ő.
Én.
Mi. Ketten.
Még közelebb léptünk egymáshoz. Szinte eggyé olvadt a
testünk, és ahogy az ujjaim szétnyíltak a mellkasán,
éreztem, hogy remeg.

– Ideges vagy? – kérdeztem.
– Nem is tudod, mennyire – válaszolta.
Az ajkam már csak milliméterekre volt az övétől.
Ő kifújta a levegőt, én beszívtam – eggyé vált a
lélegzetünk. Tőle lüktetett bennem az élet, és miatta
emelkedett és süllyedt a mellem.
Vállat vontam.
Vállat vont.
Felnevettem.
Ő is elnevette magát.
Elnyílt az ajkam.
Az övé is elnyílt.
Felágaskodtam.
Ő lehajolt.
És közben mindketten arra gondoltunk, mennyire
szerelmesek vagyunk.

Pár rövid pillanatra beengedett a szívébe, és én is
befogadtam őt az enyémbe. A bőrömön éreztem a bőrét, a
számon a száját. Azon az éjszakán nem létezett
számunkra senki más, csak mi magunk. Nem hagytuk,
hogy elkalandozzanak a gondolataink. Nem esett szó a
múltról, és nem beszéltünk a holnapról sem.
De emlékeztünk, és álmodtunk.
Emlékeztünk arra, akik voltunk, és arról álmodtunk,
akivé egy nap talán válhatunk. Minden alkalommal,
amikor belém hatolt, a nevét suttogtam. Amikor

kihúzódott belőlem, ő suttogta el az én nevemet.
– Szeretlek – súgtam a fülébe puhán, halkan.
– Szeretlek – válaszolta lágyan, és megcsókolta a
nyakamat.
És valóban szerettük egymást azon az éjszakán.
Korlátok, kötöttségek és félelem nélkül. Minden csókkal,
minden érintéssel, minden beteljesüléssel.
Szerettük egymás fájdalmát, egymás sebeit, és a
bennünk lobogó tüzet, amit semmi sem tudott kioltani.
Szerettünk azon az éjszakán.
Igen…
Lassan, és őszintén.

Már ébren voltam, de még mindig úgy éreztem, mintha
álmodnék, mert az ő karjában ért az ébredés. A szeme
már nyitva volt, és lágyan megpuszilta a homlokomat.
– Szia! – mondtam ásítva, a szememet dörzsöltem.
– Szia! – felelte.
– Már fel kell kelnünk? – kérdeztem.
Megrázta a fejét. – Nem. Még csak három óra van.
Kicsit
felemelkedtem.
Nem
tudtam
volna
megmagyarázni, hogy mitől, de aggódni kezdtem. – Mi a
baj?
– Semmi.
– Logan. Mondd meg, kérlek.
– Csak aggódom. Ez minden. Kellan tegnap volt
kemoterápián, és amióta visszajöttem, egyszer sem fordult

elő, hogy ne lettem volna vele. Tudod, előfordul, hogy az
éjszaka közepén rájön a rosszullét. Például ilyenkor. És én
most nem vagyok ott, hogy segítsek neki.
Felkeltem az ágyból, összepakoltam a holminkat, és
gyorsan felöltöztem.
– Mit csinálsz? – kérdezte.
Válasz helyett odadobtam neki a nadrágját. – Öltözz!
Hazamegyünk!
Szótlanul tettük meg a utat, de mindvégig fogta a
kezemet. Talán ostobán hangzik, de mire hazaértünk,
még jobban belészerettem. Megállt a házam előtt, és
mielőtt kiszálltam, odahajolt hozzám, és megcsókolt.
Ó, mennyire szerettem a csókjait!
– Hívj fel, ha szükséged van valamire! – mondtam. Az ég
még sötét volt, még aludt a nap. Megígérte, hogy szólni fog,
ha történne valami. – Ó, majdnem elfelejtettem. Van itt
neked valami! – Belenyúltam a táskámba, és előhúztam
belőle néhány DVD-t. – Ezeket neked tettem félre az
elmúlt pár évben. Dokumentumfilmek. Talán érdekesnek
fogod találni őket. Volt, amit én is megnéztem, és tetszett.
A főnixről szóló volt a kedvencem, mert rád emlékeztetett.
Logan ajka szétnyílt. A hangja rekedt volt, amikor
megszólalt. – Miért nem mondtál le rólam soha?
Vállat vontam. – Mert vannak dolgok, amikre érdemes
várni, annyira jók. – Szájon csókoltam, és kiszálltam az
autóból.
– Várj, Csillag! – szólt utánam. Benyúlt a
kesztyűtartóba, és ő is előhúzott egy DVD-t. – Ez a tiéd.

– Mi ez?
– Egy dokumentumfilm. Én csináltam, még Iowában.
– Miről? – kérdeztem. – Miről szól?
– Rólunk – felelte kicsit szégyenkezve. – Csillag és Lo,
fent és lent a címe. Rajta van a válaszom minden üzenetre,
amit küldtél. Ezerkilencven válasz. És közben egy kis ezaz.
– Lo…
– Nem igazán jó, de őszinte. Néha talán nyers is. De úgy
gondoltam, tudnod kell, hogy válaszoltam. Minden egyes
üzenetedre. És azt is tudnod kell, hogy te segítettél át
minden egyes másodpercen, miközben azért küzdöttem,
hogy megszabaduljak a függőségtől. Neked köszönhetem,
hogy tiszta vagyok. A te hangod mentette meg az életemet.
Abban a pillanatban, ahogy beléptem a házba,
betoltam a DVD-t a laptopomba, és egy egész órán át
lélegzet-visszafojtva néztem. Volt válasz, amit egyenesen
hozzám intézett. Volt, amikor csak a kamerához beszélt.
Egy hangos napló lett a végeredmény. Minden válaszával
azt mondta el, amit évekkel korábban hallani szerettem
volna. Minden válasza arról vallott, hogy az ő szíve
ugyanúgy vérzett, mint az enyém, öt hosszú éven át.

VÁLASZ #1
Sajnálom. Sajnálom. Sajnálom. Kibaszottul sajnálom,
Csillag…

VÁLASZ #56
Ez az ötvenhatodik napom a rehabon, és magányos
vagyok. Még mindig nem tudom, mit jelent ez az egész. Élek,
de halott is vagyok. Belélegzem a levegőt, kilélegzem. Már a
létezés egyszerű fogalma is mindig túl zavaros volt nekem.
De egy napon besétáltál az életembe, és mindennek egy
kicsit több értelme lett.
Talán az élet értelme nem több, mint megtanítani
bennünket arra, hogy nem leszünk mindig azonosak a
múltunk hibáival. Az élet értelme talán nem több, mint
megnyitni magunkat olyan dolgok előtt, amelyektől a
legjobban félünk – például a szeretet előtt.
Az én életem legfőbb értelme talán az volt, hogy
megtaláltalak téged, még akkor is, ha az együttlétünk nem
örökre szólt.
És ez a gondolat önmagában elég ahhoz, hogy átsegítsen
minden egyes magányos éjszakán.

VÁLASZ #232
A kisbabának ebben a hónapban kellene megszületnie. Te
hagytál nekem üzenetet erről, de én magamtól is tudtam.
Nem tudok aludni. Nem tudok enni. Nem tudok másra
gondolni, csak arra, hogy melletted fekszem, és szorosan
átölellek. Sajnos még nem vagyok jobban. Még mindig
elveszettnek érzem magam. Nem vagyok elég erős ahhoz,
hogy úgy szeresselek, ahogy megérdemelnéd. Így csak
várok. Míg nem
megérdemelsz.

lesz

belőlem

olyasvalaki,

akit

VÁLASZ #435
Szóval, ez a lakásom. Nem tudom, mutattam-e már, de itt
lakom. Minden alapvető dolog megvan benne. Kellan
segítségével bérlem. Egyetlen lakótársam Jordy, az egér.
Néha előjön játszani egy kicsit. Nos, ez minden. Elég kicsi,
de azt hiszem, elmondhatom, hogy az enyém.
Tudom, hogy haragszol rám.
De annyira hiányzol, hogy éjszakánként néha lélegezni is
alig tudok a fájdalomtól.
Azt kérdezted, mit szoktam csinálni, amikor esik az eső.
Fekszem az ágyamban, és rád gondolok.

VÁLASZ #1090
Azt mondtad, eleged van, nem hívsz többet. Ezt örömmel,
mégis letörten hallom. Azt akarom, hogy boldog legyél. Azt
akarom, hogy találj magadnak valakit, aki érdemes arra,
hogy téged szerethessen. Azt akarom, hogy találj magadnak
egy szívet, amelyik ugyanúgy dobog érted, mint az enyém.
Azt akarom, hogy nevess hangosan és gyakran, hogy
beleszerethess a nevetésed hangjába, ugyanazzal az
intenzitással, ahogyan én szeretem ezeket a hangokat.
Azt akarom, hogy boldog legyen számodra a történet
vége.
Azt akarom, hogy lépj tovább.
Mindennap azt bizonygatom magamnak, hogy már nem
vagyok szerelmes beléd, hogy továbbléptem.
De ez nem igaz. Mindennap megtörténik, egy pillanattal
azelőtt, hogy lehunynám a szememet. Elalvás előtt még
látom az arcodat, a mosolyodat, a lelkedet, és az éjszaka
halk suttogása közepette újra és újra beléd szeretek.
Remélem, ez sosem fog megváltozni.
És önző módon még mindig azt remélem, hogy egy
parányi részed még mindig szerelmes belém.

Negyvenegyedik fejezet
LOGAN
Kellan
lakásába
belépve
megálltam,
amikor
meghallottam a hányás hangjait. Aztán egyenesen a
fürdőszobába rohantam, ahonnan a hangok jöttek.
A padlón találtam Kellant, fejjel a vécékagylóban, ahová
mindent kiadott magából, ami egyáltalán benne volt.
–
Jézusom,
Kel
–
mormogtam,
de
közben
benedvesítettem a kezem ügyébe kerülő törülközőt.
Lehajoltam hozzá, mert egyre csak öklendezett, bár mivel
már semmi sem volt benne, nem volt mit kihánynia.
– Jól vagyok – motyogta, mielőtt megint elkezdődött
volna a száraz zihálás. A hátára tettem a kezemet. Nem
tehettem érte sokkal többet annál, mint hogy mellette
guggoltam, és legalább így megpróbáltam enyhíteni a
fájdalmát.
– Mi történt? – kérdezte riadtan Erika, bedugva a fejét
az ajtónyíláson. A szeme kitágult, miközben azt próbálta
felmérni, merre kellene mennie – a fürdőszobába
Kellanhez, vagy inkább a nappali felé.
– Miért nem ébresztettél fel? – kérdezte.
– Csak most értem haza.
A keze végigszántotta a haját. – Oké. Hozom a

hányáscsillapító tablettát. – Elsietett. A talpa csak úgy
csattogott a parkettán. Amikor visszatért, egy kicsi, kék
tablettát tartott a tenyerén. A másik keze egy pohár vizet
szorongatott. – Vedd be, Kellan.
– Nem – suttogta a bátyám. – Nem akarom.
– De megszünteti a hányingeredet.
– Akkor sem akarom.
Erika álla megremegett, és még közelebb tolta
Kellanhez a gyógyszert meg a vizet. – Ne hülyéskedj, Kel.
Tudod, hogy…
– Hagyj már békén! – üvöltötte Kellan, és kiverte Erika
kezéből a poharat, amely nagy csattanással apró
szilánkokra tört a padlón.
Erika fájdalmas grimaszt vágott, de meghátrált. Az ajka
remegett, a mellkasa sebesen emelkedett-süllyedt.
Reszkető kézzel a kézmosó peremére helyezte a tablettát.
– Ha mégis szükséged lenne rá, itt találod – mondta.
Miután visszatámogattam Kellant a szobájába, elvette
tőlem a tablettát. Én bátortalan léptekkel indultam a
konyha felé, ahol, ahogy sejtettem, ott találtam Erikát.
A konyhaszekrény polcait rendezte át éppen. Egy
kartondoboznyi pohár állt előtte a pulton, azt pakolta ki.
– Csak fáradt, Erika.
Válaszként bólogatni kezdett, és többször a hajába túrt.
– Igen, tudom. Tudom. Semmi baj. Csak ki akartam rakni
ezeket a poharakat. Annyira örülök, hogy megvettem
őket. Tudtam, hogy előbb-utóbb szükség lesz rájuk, és ha
belegondolok, szebbek is, mint a régiek voltak. Erősebb

üvegből készültek. Nem is tudom, miért nem váltottam
már korábban.
Miután az összes poharat kicserélte, lezárta a doboz
tetejét, és átment a nappaliba, ahol csípőre tette ugyan a
kezét, de egyébként üresen nézett maga elé.
– Mit csinálsz? – kérdeztem.
– Azon gondolkodom, hogy elfordítom a kanapét. Úgy,
hogy szembe legyen a keleti fallal. Akkor jobb szögben
állna a tévénézéshez. Igen, azt hiszem, úgy jobb lesz.
– Erika…
– Vagy inkább vennem kellene egy új tévét. Valamelyik
újságban láttam egy leértékelést…
– Erika, hagyd már. Feküdj le.
– Nem. Jól vagyok. És még fel kell takarítanom a
fürdőszobában az összetört poharat. Nagy szerencse, hogy
volt mivel pótolnom.
– Erika.
Végre kitört belőle a zokogás. Az arcát a kezébe
temetve sírt. Jézusom. – Veled miért tud normális lenni?
Veled miért nem ordítozik? Miért nem…
– Azért, mert egyszer már elmentem, és nem akartam
visszajönni soha. Talán attól fél, hogy újra elmennék.
Vagy, ami még ennél is rosszabb, attól, hogy megint
narkózni kezdenék.
– Szét vagyok esve. Összetörtnek érzem magam. Nem
állok készen az iskolakezdésre. Megbuktam az esti
kurzusom nyári szemeszterén. Megbuktam! Ilyen
korábban nem történt velem. És erre Kellan is

szemétkedni kezd. Szemétkedni! Kellan sohasem volt
szemét! Nem tudom, mennyit bírok még elviselni. –
Tovább zokogott, mire magamhoz öleltem.
Igazából nem tudtam, mit mondhatnék neki, vagy
mivel tudnám megvigasztalni. Végül is nem kevés igazság
volt abban, amit mondott. Valóban úgy tűnt, hogy Kellan
minden nappal mélyebbre süllyedt, és egyre gonoszabbul
bánt vele. Mintha el akarná lökni magától. – Nem akarsz
egy kis füvet szívni?
Elolt magától, és megrázta a fejét. – Nem, Logan. Nem
akarok füvet szívni.
– Rendben.
Hallgattunk egy kicsit.
– És nem akarod leinni magad?
Erika szeme összeszűkült, amikor

rám

nézett.

Beleharapott az alsó ajkába, és szinte hallottam, hogy
meginog.

Az elkövetkező háromnegyed órát a hátsó verandán
töltöttük, és életemben először végignéztem, ahogy Erika
részegre issza magát. Gurgulázó nevetése vidám
visszhangot vert a hátsó udvarukon, és időnként, mielőtt
belekortyolt volna a whiskyspalackjába, felhorkantott. Én
egy jointot szívtam el mellette, ami a szokásosnál is
szókimondóbbá tett.
– Te vagy a legjobb – mondta Erika, és a combomra
csapott.

– De hát utálsz.
– Igen. Utállak. – El akarta venni a jointot, de én
összeszorítottam a számat, és nem engedtem.
– Te csak maradj a whiskydnél.
– Te csak maradj a whiskydnél – utánozott, majd ismét
elnevette magát. – Tudod, mit utálok benned a legjobban?
– Mit?
– Hogy bármit csinálsz is, téged mindenki szeret.
– Ez baromság.
– Nem – erősködött Erika. – Tényleg így van. Vegyük
csak Kellant és a húgomat. Úgy tekintenek rád, mint egy
istenre. Logan Silverstone mindig helyesen cselekszik!
Mindketten sokkal jobban szeretnek téged, mint engem.
Elkomorodtam. – Ez nem igaz.
– Dehogynem. Nézzük csak a tényeket. Összetörted
Kellan autóját. Majdnem leégetted az első lakásomat.
Összetörted a húgom szívét, amikor belekormányoztad a
kocsit abba az épületbe. Elmenekültél, évekig úgy tettél,
mintha nem is létezne, és mégis – már holnap hozzád
menne, ha feleségül kérnéd. Kellan életében egyetlen nap
sem múlt el anélkül, hogy ne említette volna a nevedet. Az
anyád mindennap sírt, miután elmentél. Egy időre még a
drogról is lemondott, mert azt akarta, hogy büszke legyél
rá, amikor hazajössz, de az őrült apád aztán
visszaszoktatta, és ezzel olyan beteggé tette, hogy
kórházba került. De tudod, mit? Le van szarva az összes
drog, amit a rehab előtt szedtél. Az mind semmi ahhoz
képest, amit te jelentesz nekik. Teljesen rád vannak

kattanva, és nem tudnak leszokni rólad.
Kiszáradt a torkom, nyelni is alig bírtam. – Mit mondtál
az imént?
– Elég sok mindent. Melyik részét ismételjem el? Az
egészet?
– Nem. – Megráztam a fejemet. – Csak azt, amit anyáról
mondtál. Kórházba került az apám miatt?
Erika
felkapta
a
fejét.
Összekapcsolódott
a
pillantásunk. – Ó, istenem! – Még a szeme is kidülledt, és
hevesen megrázta a fejét. – Kérlek, ne áruld el nekik,
hogy elmondtam. Kérlek. Nem akarták, hogy tudd, mert
nem akarták, hogy lelkiismeret-furdalásod legyen, amiért
nem voltál vele. Kérlek, ne mondj nekik semmit.
Elnyomtam a jointot, felálltam, és elindultam befelé. –
Feküdj le, Erika.

Negyvenkettedik fejezet
ALYSSA
Másnap Logan megkért, hogy kísérjem el a mamájához.
Először megálltunk a Bro’s Bár & Grillnél, hogy vegyünk
neki ennivalót. Én a kocsiban vártam, hogy Logan
visszajöjjön. Egyszer csak kiabálásra lettem figyelmes. Az
egyik mellékutcában történt valami.
Kiszálltam a kocsiból, és a hangok irányába indultam.
Majd kiugrottam a bőrömből, amikor felismertem Logan
apját. Fenyegetően tornyosult Sadie fölé, és úgy üvöltött
vele, ahogy a torkán kifért. Sadie az egyik üzlet
betonfalának dőlve remegett.
– Bocsáss meg! – sikította, de hiába. Logan apja ütésre
emelte a kezét, és jó erősen szájon vágta. Sadie halk
nyöszörgés közepette a földre csúszott, és magzatpózba
zsugorodott.
– Hé! – kiáltottam, és futva indultam a sötét sikátorba. –
El a kezekkel attól a szegény lánytól!
Ricky körbezárta Sadie-t a karjával, aztán felnézett.
A szeme vérben forgott, és gonoszul villogott. – Menj a
picsába! – vakkantotta oda felém.
Sadie rám nézett. A pillantásában nem volt más, csak
félelem. Az arcán megjelenő zúzódások láttán elszorult a

szívem. Láttam, hogy a pasas hozzáhajol, és valamit súg a
fülébe, amitől Sadie arca szabályosan összerándult. –
Hagyja békén, maga disznó! – visítottam.
Ricky ujjai Sadie csuklójára kulcsolódtak, és miután
felrántotta, vonszolni kezdte az ellenkező irányba. – Te
hülye kurva – motyogta neki, és durván magához húzta.
Gondolkodás nélkül a nyomukba eredtem, és nagyot
taszítottam rajta. – Engedje el! – kiáltottam, és a nyomaték
kedvéért jól hátba is vágtam.
Azonnal elengedte Sadie-t, majd ugyanazzal a
lendülettel megfordult, és habozás nélkül a képembe
vágott, olyan erővel, hogy a falnak estem. Mivel az ütése
váratlanul ért, kibillentett az egyensúlyomból, és a földön
kötöttem ki én is.
Még mielőtt felállhattam volna, Logan vágtatott be a
sikátorba, és amikor odaért hozzánk, minden bevezető
nélkül állon vágta az apját, aki ugyancsak elterült.
Közben Sadie odarohant hozzám, és felsegített. – Jól vagy?
– kérdezte ijedten. Azon túl, hogy megrázónak találtam a
helyzetet, nem volt semmi bajom.
– Jól vagyok, jól vagyok – feleltem. A pillantásom közben
Loganre esett, aki Ricky fölött térdelt, és egyik ütést a
másik után mérte az apja arcába. A szemébe sohasem
látott keménység költözött, a pillantása metszett, mint a
jég, és a karja kíméletlen pontossággal vitte be az
ütéseket.
– Logan, ne! – kiáltottam. Belecsimpaszkodtam a
karjába. A szeme vadul villogott, szinte lángolt.

Logan.
Lo.
Az én fájdalommal teli Lóm.
– Logan, elég lesz. Már nincs is magánál. Hagyd abba,
jó? – Próbáltam gyengéd hangon beszélni hozzá, nem
mutatva, mennyire félek. Ennek ellenére tovább püfölte
az apját, mire én újra belekapaszkodtam. – Nézz rám,
Logan. Kérlek – fogtam könyörgőre. – Logan, te más vagy,
mint ő – mondtam, s erre végre felkapta a fejét. – Még
csak nem is hasonlítasz az apádra. Semmiben.
Leengedte a karját.
– Nincs veled semmi baj, Logan Francis Silverstone –
bizonygattam, de közben már peregtek a szememből a
könnyek. – Te jó ember vagy. Nagyon jó. Add ide a kezed.
Odaadta.
Felsegítettem.
Láttam, hogy lelassul a lélegzése. Már nem Rickyt
nézte, hanem a véres ujjízületeit. Megint meg akartam
fogni a kezét, de elrántotta. Aztán Sadie-re pillantott,
akinek az arca majdnem olyan rosszul festett, mint a
földön fetrengő férfié. – A francba – motyogta, miközben
elindult. – Gyertek. – Sadie és én szó nélkül követtük.
Egyszer csak megállt egy ajtó előtt. TJ rendelője volt.
Bezörgetett. TJ, bár már pizsamában volt, szinte azonnal
ajtót nyitott. – Mi a fene történt, Logan? Vasárnap van. És
a vasárnap pihenőnap. Még nekem is.
Logan nem szólt egy szót sem, csak oldalt lépett. TJ
addig észre sem vette, hogy mi is ott vagyunk.

– A francba! – motyogta. – Jöjjenek be!
Elég sok időbe került, míg mindnyájunkat ellátott, és
végül Sadie babáját is megnézte. Szerencsére, mindent
rendben talált. Miután elmentünk, mondtam Sadie-nek,
hogy nálam aludhat, de mielőtt válaszolhatott volna, SMSe érkezett Rickytől.
Ricky: Mondd meg a hősödnek, hogy ezért még
megfizet. Az anyjával fogom kezdeni.
– Jaj, ne! – nyögtem, amikor láttam, hogy Logan szeme
kitágul a félelemtől. – Hívd a rendőröket!

Negyvenharmadik fejezet
LOGAN
Anya lakásához érve zihálva belöktem az ajtót. – Mama!
Merre vagy? – kiáltottam. Majd elállt a szívverésem,
amikor megpillantottam. A padlón feküdt, összegörnyedt
a rámért rúgásoktól. És az apámnak még mindig nem volt
elég. Gonosz vigyorral, mint maga az ördög, tovább
rugdosta a félholt mamát. Közéjük vetettem magam,
minden erőmet beleadva félrelöktem, aztán lerogytam a
mama mellé, és megpróbáltam feléleszteni.
Ricky, miután felállt, hangosan, gonoszul elnevette
magát a hátam mögött. – Szép kis pereputty, mondhatom.
De miért nem hagyod békén a mamádat? Csak alszik.
Felálltam, és nekitámadtam. A földbe akartam
döngölni, de ekkor eszembe jutott, amit nem sokkal
korábban Alyssa mondott. Logan, te más vagy. Még csak
nem is hasonlítasz az apádra. Semmiben.
– Csak hagyj bennünket békén, Ricky. – Kész roncsnak
látszott, mintha ezúttal ő maga is fogyasztott volna abból
a cuccból, amit másoknak árult.
– Nem, amíg vissza nem kapom Sadie-t. Kiszórakoztad
magad, nem? Most add szépen vissza, ami az enyém –
üvöltötte, és fenyegetően elindult felém.

– Ricky… Neked segítségre van szükséged, ember.
– Menj a picsába, seggfej. Add vissza Sadie-t.
– Sadie nem a tulajdonod. Ha nem akar, nem megy
veled sehová.
Megmarkolta a haját, és mérgében tépni kezdte. –
Amikor szükséged volt rám, fiú, én ott voltam neked.
A szárnyaim alá vettelek, amikor nem kellettél senkinek.
– És közben drogfüggővé tettél. Ugye ezt akartad
mondani? Milyen előrelátó voltál már akkor is.
Hirtelen mozdulattal rám vetette magát, megmarkolta
a nyakamat, és a homlokomnak feszítette a homlokát. –
Nem beszélhetsz velem ilyen hányaveti módon, fiam. –
Bár már nem az a törékeny kölyök voltam, mint régen,
Ricky még mindig nagyobb és erősebb volt nálam. És
amikor felhúzta magát, ördögien ijesztő tudott lenni.
Ilyenkor nem lehetett megjósolni, mi lesz a következő
mozdulata, de bármire készült is, inkább velem tegye,
gondoltam, mint a két lánnyal, odalenn, a kocsiban.
– Vége, Ricky – mondtam. – Menj haza!
– Vége? – Ellökött magától, és hatalmas ütést mért a
szememre. Kibírhatatlannak tűnt a fájdalom, amit
okozott. Előrebuktam, de megpróbáltam talpon maradni,
és hogy el ne essek, megmarkoltam a kopott kanapét.
– Én nem fogok verekedni veled, Ricky – motyogtam a
szememet tapogatva.
– Dehogynem! – dünnyögte vissza. A következő ütést a
gyomromra mérte.
Az összes belső szervem megemelkedett. Hánynom

kellett, de megpróbáltam visszatartani. – Nem! Nem
fogok!
– Miért nem? – kérdezte, miközben a földre lökött, és a
bakancsos lábával megtaposta a gyomromat. – Miért?
Azért, mert gyenge pöcs vagy? Mert nem vagy igazi férfi? –
fröcsögte, és újra meg újra belém rúgott.
– Nem – motyogtam, miután kiköptem a számban
felgyülemlett vért. – Azért, mert ha visszaütnék, olyan
lennék, mint amilyen te vagy.
– Annyira unlak – mondta szinte csak magának, aztán
végighúzta a kézfejét az arcán, és előhúzott a zsebéből
egy pisztolyt. – Annyira unom, hogy örökké beleavatkozol
az életembe. Hogy mindenbe beleszólsz, olyasmibe is,
amihez semmi közöd. Unom a pofádat. Az lesz a legjobb,
ha itt és most lezárjuk ezt az ügyet.
Rám szegezte a pisztolyát, mire én behunytam a
szememet, ám semmit sem éreztem, amikor eldördült a
fegyver.
Felnéztem. Rendőrök vettek körül. Ricky a padlón
feküdt, a vállából szivárgott a vér.
A rendőrök nyomában mentősök rohantak a
helyiségbe. Elmosódott alakokat láttam, amint a mamán
és Rickyn dolgoznak. Alyssa és Sadie a rendőrökkel
beszélt. Én is megpróbáltam kinyitni a számat, de az
állkapcsom annyira megdagadt, hogy egyetlen szót sem
tudtam kiejteni. Egy mentős odalépett hozzám, hogy
megnézze az arcomat, de eltoltam.
– Jól vagyok – préseltem ki magamból nagy keservesen.

Persze figyelmen kívül hagyták, amit mondtam, és
nekifogtak ellátni a sérüléseimet. Arról beszéltek, hogy
össze kell varrni az orromat meg az államat.
– A kórházban még lesz néhány kérdésünk – mondta az
egyik rendőr Alyssának. – Menjen csak nyugodtan előre,
mi majd követjük a kocsiját.
Alyssa bólintott, de mielőtt elindult volna, hozzám
lépett. Megrándult az arca, amikor könnyedén
megérintette az államat. – Ó, Lo… – suttogta.
Kipréseltem magamból egy kuncogást. – Jól van, na… –
Elhallgattam. Elnémított az államba hasító fájdalom. – Ha
azt hiszed, rosszul festek, látnod kellene a másik fickót.
Alyssa nem nevetett.
Talán azért, mert cseppet sem volt vicces a szövegem.
– Gyere – mondta. – Ideje, hogy ellássák a sérüléseidet.
Szerettem volna valami gúnyosat mondani. Azt
akartam, hogy érezze magát jobban, mert láttam rajta,
hogy kétségbe van esve. De egy szó sem bírta elhagyni a
számat. A gondolataim szélvészként pörögtek, a mama
körül jártak, hogy vajon rendbe jön-e. Azon tűnődtem,
hány ütést kellett elszenvednie, mire odaértem. Azt
mondogattam magamnak, hogy ott kellett volna lennem,
hogy megvédhessem. Mert bár rengetegszer éreztem úgy,
hogy gyűlölöm, az igazság az volt, hogy szerettem.
Nagyon szerettem. Mégis cserben hagytam. Cserben
hagytam azzal, hogy elmentem.

Logan, tizenhárom évesen
A nagyapám egy, a hamburgerről szóló dokumentumfilmet
küldött a születésnapomra. Már háromszor megnéztem, de
negyedszer is visszatettem a DVD-lejátszóba. Nagyon
érdekes volt, különben is már halálra untam magam, mert
addigra a könyvtárból már az összes dokumentumfilmet
kikölcsönöztem.
– Mit csinálsz? – kérdezte a mama, aki megállt az
ajtóban.
– Semmit – feleltem.
– Mit szólnál, ha együtt csinálnánk valamit?
Felpillantottam, és elakadt a lélegzetem. A mama
gyönyörű volt. A haját magas lófarokba fésülte, és piros
szalaggal kötötte meg. És bár egyébként nem szokta,
kifestette magát, és csinos fekete nyári ruha volt rajta, ami
normális esetben a szekrény utolsó fogasán szokott lógni.
– Nagyon szép vagy – dadogtam.
Az izmai kicsit rángatóztak, de az normálisnak számított
a mamánál. Az ujjai mindig matattak valamit, vagy
időnként remegett, de egy idő után ez már egyáltalán nem
zavart. Az egész valahogy hozzá tartozott. – Igen? Hát, nem
is tudom. Azt gondoltam, hogy ma délután elmegyek erre az
összejövetelre. – Elmosolyodott, és pukedlizett egyet. –
Olyan emberek lesznek ott, akik le akarnak szokni, tudod?
Én is le akarok szokni, Logan. Jobb mamád szeretnék lenni.
Elkerekedett a szemem. Úgy éreztem magam, mintha
lebegnék, a gyomrom is megremegett. – Tényleg? – A mama

sohasem beszélt arról, hogy segítséget szeretne igénybe
venni. Mindig azt szokta mondani, hogy rajta már nem
lehet segíteni.
– Igen. – Leült az ágyamra. – Ez azt jelenti, hogy egy időre
oda kellene költöznöd Kellanhez meg a papájához.
Rehabra megyek. Azt akarom, hogy mindkettőnknek jobb
legyen.
– Itt akarsz hagyni? – kérdeztem. Izzadt a tenyerem.
– Csak egy rövid időre. És amikor visszajövök, jobb
leszek, mint új koromban.
– De ugye tényleg visszajössz értem?
– Persze hogy visszajövök.
Megkönnyebbülten felsóhajtottam.
– Mit gondolsz, el tudnál szakadni egy kis időre a DVDtől? Szeretném, ha készítenél egy lasagnét. Hogy
ünnepelhessünk, mielőtt elmegyek.
Felragyogott a szemem, és akkorát bólintottam, hogy
majdnem leesett a fejem. – Igeeeen!
Együtt főztünk. Én készítettem el a szószt, a mama pedig
lerakta a rétegeket. Amikor ezzel kész voltunk, megkért,
hogy vigyem át a kis televíziót a szobámból a nappaliba.
Leültünk a kanapéra, megnéztük a hamburgerről szóló
dokumentumfilmet, és amikor elkészült, megettük a lasagnét
– egyenesen a tepsiből.
– Mama?
– Igen, Logan?
– Miért sírsz? – kérdeztem.
elmosolyodott, és vállat vont.

A

mama

feszesen

– Csak boldog vagyok, kicsikém. Boldog vagyok.
Én is elmosolyodtam, és folytattam az evést. A lasagne
égette a szájpadlásomat, de nem bántam; annyira boldog
voltam, hogy a mama rehabra megy. Aztán majd visszajön
hozzám, és elkezdődik az igazi életünk. Jobban leszünk.
Hamarosan normális dologgá válik számunkra, hogy
együtt vacsorázunk, és közben dokumentumfilmeket
nézünk. A mama eljár majd a szülői értekezleteimre, és ott
lesz akkor is, amikor megkapom a diplomámat. És majd
lassúzik velem az esküvőmön, és a leendő gyerekeimnek esti
mesét olvas fürdés után.
Lesz közös jövőnk, és nem is akármilyen, hanem
egyenesen tökéletes.
Csak mosolyogtam, mosolyogtam és mosolyogtam.
Mert még sohasem voltam ennyire boldog.

Negyvennegyedik fejezet
ALYSSA
Logan kapott két nagy, fekete monoklit, eltört az orra és a
csuklója. Szerencséje volt, mert az arcsérülése körülbelül
ötvenszer súlyosabbnak látszott, mint amilyen valóságban
volt. Az előcsarnokban ültünk, és arra vártunk, hogy a
mamájáról is halljunk végre valamit. Behunytam a
szememet, és imádkoztam, hogy ne legyen túl nagy a baj.
Bár Julie rengeteg fájdalmat okozott Logannek, mégis a
világot jelentette neki.
Ekkor odaléptek hozzánk a rendőrök.
– Elnézést, hogy megint zavarunk, de szeretnénk
megosztani magukkal a legújabb fejleményeket. Azon
kívül, amit már megbeszéltünk, át akarjuk kutatni az
apja házát. Már csak az engedélyre várunk. A pisztoly,
ami nála volt, illegális úton került hozzá, és drogot is
találtunk a helyszínen. Már eddig is elég hosszú
bűnlajstroma van a nyilvántartásunkban, de most talán
rá tudunk bizonyítani valamit. Egyelőre az édesanyja
megtámadásáért tartjuk őrizetben. És ez idő alatt talán
sikerül megszereznünk a házkutatáshoz szükséges bírói
végzést. Bízunk benne, hogy ezúttal nem fogja megúszni.
Logan bólintott. Én megköszöntem a rendőröknek a

tájékoztatást, ők a legjobbakat kívánták nekünk, és azt
ígérték, hogy továbbra is kapcsolatban maradnak velünk.
– Micsoda megkönnyebbülés! – sóhajtottam.
Logan a tenyerébe támasztotta a fejét, úgy bólogatott. –
Az.
Éppen a hátát dörzsöltem, amikor odalépett hozzánk az
orvos. – Csak tájékoztatni szeretném önöket a
fejleményekről.
– Ma mindenki tájékoztatni akar bennünket –
dünnyögte Logan.
A doktor kényszeredetten elmosolyodott. – Lehet.
Szóval, az édesanyja állapota folyamatosan javul, de a
testében mért narkotikumszintet aggasztónak találjuk.
Néhány napig bent kell tartanunk, hogy átmossuk egy
kicsit a szervezetét. A rugdosástól eltört két bordája, de a
narkotikumok miatt nem adhatunk neki túl sok
fájdalomcsillapítót. Ez azt jelenti, hogy ezen a ponton még
csak próbálkozunk. Mondhatni, megyünk az orrunk után.
Ha bármilyen kérdésük lenne, nyugodtan forduljanak
hozzám. Bármikor.
Köszönetet mondtam az orvosnak is, míg Logan egyre
csak a fejét támasztotta.
– Látod, Logan? Minden rendben lesz. Mégpedig a
lehető legnagyobb rendben. Akarod, hogy felhívjam
Kellant, és beszámoljak neki a helyzetről? – Kellannek
még senki nem szólt arról, ami történt. Logan nem akarta
felizgatni addig, amíg nem közölhetett vele részleteket.
Most rám nézett, és felnyögött. – Nem! Személyesen kell

elmondanom neki, nem telefonon. Hátha rosszul reagál.
– Ebben van valami. Jó ötlet.
– Csillag?
– Igen?
– Szeretném, ha tudnád, hogy jogod van kihátrálni
ebből az egészből. Akár ebben a pillanatban.
– Miről beszélsz?
– Az életemről – felelte. A hangjában érezhető volt a
feszültség, az álla meg-megrándult a fájdalomtól. Hogy
némileg enyhítse, finoman dörzsölni kezdte. – Az egész egy
nagy zűrzavar. Mindig is az volt, így most zöld utat adok
neked, hogy kiléphess ebből az éktelen káoszból.
Szeretlek, és ez a fő oka annak, hogy elengedlek. Sokkal
többet érdemelsz te annál, mint amit én adni tudok.
– Hé! – suttogtam, és közelebb nyomultam hozzá. Az
ajkam becézni kezdte a fülét, a kezem gyengéden
kisimította a homlokából a haját. A szívem majd
meghasadt az arcára és a hajába száradt vér láttán. És
valóban szívet tépő volt az is, ahogyan élt. – Nem megyek
sehová.
Logan, ha nem bólogatott, a kezét dörzsölte, vagy
üveges szemmel meredt maga elé. – Elcseszett alak
vagyok, Csillag. Mindig is az voltam. Mindig is az leszek.
– Hagyd már abba, Logan! Már nem az vagy, aki régen
voltál, oké? Nem értem, miért tekintesz magadra úgy,
mintha a tegnapok mellékterméke volnál.
– De te ennél jobbat érdemelnél. És többet. Az egész
világot.

– Igaz. Jó életem lehetne egy rendes pasi mellett –
mondtam. – Lehetne szép, fehér léckerítésem. Normális
munkával, szép gyerekekkel, szerető férjjel. Kényelmesen
élhetnék valaki mellett, és talán elégedett is lennék, csak
a szerelemmel állnék hadilábon. Sem adni, sem kapni
nem tudnék eleget. Én nem ezt akarom, Logan. Én téged
akarlak. A sebeidet. A hegeidet. Az életedet jellemző
zűrzavart. Mindet egyszerre. Ezekkel van tele a szívem. Te
vagy minden, amire szükségem lehet. A te fájdalmad az
én fájdalmam. A te erőd az én erőm. A szíved egyszerre
dobban az enyémmel. Szóval nem, nem akarok kiszállni.
Nem akarok elfutni csak azért, mert időnként nehézkesen
alakulnak a dolgaim. Olyannak akarlak, amilyen vagy.
Akarom belőled a jót, a rosszat, a fájdalmadat, a
haragodat. Ha neked a poklon kell keresztülmenned, én
ott is fogni akarom a kezedet. Ha lángra kapsz, én is
lángra kapok, hogy elhamvadhassak veled. Számomra te
vagy az igazi, Logan. Te vagy a tegnap, a ma és a holnap –
és én a tiéd vagyok. Te pedig az enyém. Örökre.
Odafordult hozzám, és megcsókolt. Én visszacsókoltam,
egy kicsit talán keményen, mert összerándult az arca az
érintésemtől. – Jaj, ne haragudj! – Halkan felnevettem, és
megpusziltam a homlokát. – Gyere! Menjünk el hozzám.
Rendbe teszlek, aztán elviszlek Kellanhez, hogy
beszélgethessetek.

A házamba érve levetkőztettem Logant, és besegítettem a

zuhany alá. És miközben a meleg víz a mellére záporozott,
lehunyta a szemét, és vett néhány mély lélegzetet.
– Idekint leszek, a közelben. Van itt még néhány cuccod
a régi szép időkből, előkeresem, rendben?
– Nem. Nincs rendben. Oltsd le a villanyt, és gyere ide! –
mondta még mindig lehunyt szemmel Logan. Úgy tettem,
ahogy mondta. Levetkőztem, és beálltam mellé a zuhany
alá. Magához vont, körém fonta a karját, bőre a bőrömhöz
simult, és a homlokomhoz szorította a homlokát.
A vízcsobogáson túl egyetlen dolgot lehetett hallani: a
lélegzésünket.
Sokáig maradtunk így. Egészen addig, amíg ki nem hűlt
a víz, sőt még azután is.
– Örökre, Csillag? – kérdezte.
– Örökre, Lo.

Negyvenötödik fejezet
LOGAN
Mire Alyssa kitett Kellanék házánál, megnyugodtam
valamennyire. Az apám őrizetben volt. A mama nem
hagyhatta el a kórházat, ami egyben azt is jelentette,
hogy semmiféle droghoz nem jut hozzá egy ideig. Arra
gondoltam, talán új irányt vesz az életünk. Talán.
Beléptem az elsötétített házba. Kellan a kanapén ült. –
Mi a helyzet? – kérdeztem, és felgyújtottam a villanyt.
Kellan arca megrándult a hirtelen fénytől, de nem szólt.
Sírt, remegett a keze, és megpróbálta kinyitni az üveget,
amelyben a fájdalomcsillapító volt. Amikor nem sikerült
neki, áthajította az üveget a szobán.
– A fenébe! – kiáltotta, és az öklével ütni kezdte a fejét.
– Mi folyik itt, Kel? Hol van Erika?
– Hazament az anyjához. – Lassan felállt. Remegett a
lába, amint botladozva az orvosságos üveg keresésére
indult. Felemelte, megint megpróbálta kinyitni, és megint
nem sikerült. Elnehezülő légzéssel a falnak támaszkodott,
és újra és újra megpróbálta. Hiába.
– Add ide. Hadd segítsek – nyújtottam a kezem az üveg
után, Kellan azonban durván félrelökte.
– Hagyj békén.

– Nem.
– De.
Dulakodni kezdtünk az üvegért, és egy óvatlan
pillanatban kikaptam a kezéből. Kinyitottam, és Kellan
tenyerébe tettem egy tablettát. Ő lecsúszott a fal mellett a
padlóra.
– Nincs szükségem se rád, se Erikára ahhoz, hogy
kinyissak egy kurva orvosságos üveget.
– De igen.
– Nem. Nincs.
– De igen, Kel.
– Nincs! – üvöltötte, de aztán megtört a hangja, és sírni
kezdett. Hogy ne lássam a könnyeit, elfordult.
– Haldoklom, Logan. Haldoklom.
Lecsúsztam mellé a padlóra, és én is a falnak vetettem
a hátamat. – Ne mondd ezt.
– Ez az igazság.
– „Térj meg ide” – idéztem Ram Dasst. – Ez a mondat állt
a rehabklinikán minden hálószoba ajtaja felett. – Ott azt
mondták nekünk, hogy ne hibáztassuk magunkat többé a
tegnap hibáiért, és ne aggódjunk a múlt miatt, amikor
elhagyjuk a klinikát. Mindig a pillanat számított.
A szobánkba megtérve az, hogy ott legyünk. Legyél te is
itt, Kellan. Ott, ahol éppen vagy. Ahol ugyanúgy élő vagy
te is, mint Erika, Alyssa és én.
– Ja. Csak én egy kicsit korábban meghalok.
– Az nem biztos. Amilyen elcseszett alak vagyok, én is
bármikor beadhatom a kulcsot.

Kellan felnevetett, és meglökött. Jó. A nevetés mindig jó
jel. Visszatámaszkodtunk a falnak.
– „Térj meg ide” – motyogta magában.
– Szóval, mikor jön vissza Erika? – kérdeztem.
– Semmikor. Azt mondtam neki, hogy menjen el.
Örökre.
– Micsoda?
– Nem bírtam tovább elviselni, Logan. Ha csak
köhögtem egyet, azt hitte, meg fogok halni. Ennél azért
normálisabb életet érdemel.
– És ezt mondtad is neki?
Vágott egy grimaszt. – Nem egészen.
– Akkor mit mondtál?
– Azt, hogy nem akarom feleségül venni. Soha. Hogy
köztünk mindennek vége, és az agyamra megy az örökös
nyaggatásával. Hogy menjen el, és ne is jöjjön vissza.
– Gonosz és kicsinyes voltál vele, hogy tényleg elmenjen.
Szipogott, aztán bólintott. – Máskülönben nem ment
volna el. Én meg nem akartam még jobban összetörni a
szívét.
– Túl nagy kárt már nem tehettél volna benne, nagy
testvér. Épp eléggé megtört már így is. – Elkomorodott.
Tudta, hogy igazam van. – Tegyük fel, hogy fordított a
helyzet. Tegyük fel, hogy Erika az, aki rákos, és te vagy az,
aki ápolod. Hogy éreznéd magad, ha ő ugyanezt mondaná
neked?
Az ujjai fel-alá szaladgáltak az arcán. – Tudom. Tudom.
Már most hiányzik. De nem tudom, mit csináljak.

Fogalmam sincs, hogy könnyíthetném meg neki ezt az
egészet.
– Erika nem a könnyű mellett voksolt, Kellan, hanem
melletted. És ki is tartott, a legnehezebb pillanatokban is.
De ne aggódj. Ezt is meg fogjuk oldani.
– Mikor lettél ilyen bölcs?
Elvigyorodtam. – Amikor Alyssa ugyanezt a dumát
lenyomta nekem. Hogy ő azzal, hogy engem választott,
elfogadta azt a hatalmas batyut is, amit cipelek.
Felnevetett. – Tudhattam volna, hogy magadtól nem
lehetsz ennyire okos!
– Nem. De dolgozom rajta, hogy az legyek.
Egy pillanatra elhallgattunk. – Te, Logan!
– Tessék.
– Mi a franc történt az arcoddal?
Csuklottam egyet, és belefogtam, hogy elmeséljem neki
a nap eseményeit. Sokkal jobban reagált, mint vártam, és
anyával kapcsolatban ugyanarra a következtetésre jutott,
amire én. – Nos, amíg a kórházban tartják, legalább nem
drog után kajtat.
De hát ezért voltunk testvérek. Ezért volt ő a legjobb
barátom.

Alyssa: Nincs veled semmi baj, Logan Francis
Silverstone.
Én: Ha te mondod, Alyssa Marie Walters, el is

hiszem.
A nap folyamán többször is elküldte nekem ugyanezt
az SMS-t. Amikor Kellan elkészült, bementünk a kórházba
meglátogatni a mamát. Nagy fájdalmai voltak, mivel a
függősége miatt csak kevés fájdalomcsillapítót kaphatott.
Nem volt jó ilyen állapotban látni, de hát én láttam már
rosszabban is.
Kellan tolószékben ült, abban toltam oda a mama ágya
mellé. Rögtön megfogta a mama kezét, és egy picit
elmosolyodott. Én a háttérből figyeltem őket.
– Annyira sajnálom, kicsim – sírta a mama. Kellan a
mama arcára fektette összekulcsolt kezüket, és megrázta
a fejét. – Sajnálom, hogy mindent ennyire elszúrtam.
Mindent.
– Csak a most számít, mama – mondta Kellan. – Nincs
semmi baj.
A mama az ajkába harapott, és mereven bámulta a
kórházi köpenyét. Meg azt a rengeteg fáslit és kötést, ami
a testét fedte. – El akarok menni rehabra – mondta
halkan.
Kellan és én egyetértően bólintottunk.
– Én is – csatlakozott hozzá egy másik hang.
Megfordultam, és Sadie-vel találtam szembe magam.
A tekintete üveges volt, és kicsit babrált az ujjaival, de
azért kierőszakolt magából egy mosolyt.
– Oké – mondtam.
Sadie bólintott. – Nem tudom, hogy fogok boldogulni.
Egyedül kell felnevelnem a kisbabámat. Senkim sincs.

Kicsit oldalba böktem. – Na, ne! Az a kis vacak a
testvérem lesz. És ott, ahonnan én jövök, az idősebb
testvér mindent megtesz a kisebbikért. Majd én segítek.
Most már van családod, Sadie. Többé nem leszel egyedül,
ha nehéz helyzetbe kerülsz. Megígérem.

Negyvenhatodik fejezet
ALYSSA
Két hét telt el az incidensekkel teli nap óta. Julie elkezdte
a rehabilitációt, és küzdött, mert tudta, hogy az életéért
harcol. Sadie is jó úton haladt, kezdte megtalálni a helyét.
Minden visszaállt a normális kerékvágásba. Illetve
majdnem minden. Erika ugyanis még mindig anyánál
lakott, ami inkább ijesztőnek tűnt, mint normálisnak.
Szombat délután én is elindultam anyához, és nem sokkal
később, egy dobozzal a kezemben, be is kopogtam
hozzájuk.
Erika nyitott ajtót, és felvonta a szemöldökét. – Szia, Aly.
Talán történt valami?
– Hm… Talán csak annyi, hogy még mindig itt laksz. De
szóra sem érdemes, mert már nem sokáig. Menj, szedd
össze a holmidat. Ideje visszamenni.
– Miről beszélsz?
– Az életedről. Tudod, van egy vőlegényed. Emlékszel
rá?
Igen,
határozottan
vissza
kell
menned.
Haladéktalanul. Kellan…
– Nem akar engem. Nem akarja, hogy ott legyek, Alyssa.
– Pedig szüksége van rád.
Ekkor anya jelent meg az ajtóban, és gyanakvóan

összehúzta a szemét. – Mire akarod rábeszélni? Végre
megjött az esze! Szerencsére azelőtt, hogy elkövetett volna
egy súlyos hibát. Annyira büszke vagyok rá, hogy el sem
tudom mondani.
– Mondd, anya, megtennél nekem egy szívességet? –
kérdeztem.
– Mit?
– Törődj a magad kibaszott dolgával! Egyszer az életben
próbálj ne beleszólni mások életébe.
Anya persze pufogni kezdett, de mielőtt bármit
mondhatott volna, kirángattam Erikát a házból, és
becsuktam mögötte az ajtót. Erika komoran bámult. –
Figyelj, Alyssa. Én mindent megpróbáltam Kellannel.
Tényleg. De ő egyértelműen a tudtomra adta, hogy nem
akarja, hogy ott legyek. Így hát eljöttem.
– Akkor most menj haza, Erika.
– Nem.
– Jól van. – Kinyitottam a dobozom tetejét, és felvontam
a szemöldökömet. – De ne mondd, hogy nem
figyelmeztettelek.
Elkerekedett a szeme, amikor meglátta a dobozban az
egyik tányérkészletét. – Mit akarsz csinálni, Alyssa? –
Lazán megbillentettem a dobozt. Erika megugrott
ijedtében, amikor a sok tányér nagy csörömpölés
közepette földet ért, és darabokra tört. – Ó, a francba!
– Logan! Gyere ide! – kiáltottam az autóm felé. Logan
kipattant a kocsiból. Ő is egy dobozt tartott a kezében. –
Mondd meg Erikának, hogy menjen szépen haza.

Erika egész testében remegett, és az alsó ajkát
harapdálta. Logan odalépett hozzá, kissé lehajolt, és a
szemébe mosolygott. – A nővérem vagy.
– Hagyd abba. Nem vagyok az.
– Ordítozol velem. Ki nem állhatsz. Csak egy rakás szar
vagyok a szemedben. Azt mondod, hülye vagyok. De a
nővérem vagy, Erika. És Kellan most nem számít. Ebben a
pillanatban csak az számít, hogy szükségem van rád.
Nekem. Nem tudok segíteni Kellanen, ha te nem vagy ott.
– Nem tudok visszamenni – motyogta. – Képtelen
vagyok rá.
Logan bólintott, és kinyitotta a doboz tetejét. Erika
kedvenc üvegpoharai voltak benne. – Gyere haza!
– Itthon vagyok.
– Oké. – Logan megbillentette a dobozt. Erika arca
megrándult.
– Ne, Logan! Most vettem… – Csörömpölés. A következő
pillanatban csillogó üvegszilánkok borították a kövezetet.
Ó, istenem! Mi a jó fene ütött belétek?
– Azt akarjuk, hogy menj haza. Ez minden.
– De hát nem értitek, hogy nem

tudok?

Hasznavehetetlennek érzem magam, és ettől megőrülök.
A ház ablaka felé biccentettem, ahonnan anya árgus
szemmel figyelte a jelenetet. Néha megveregette az
ablakot, és kikiabált Erikának, hogy menjen be. – Ugye
nem gondolod komolyan, hogy ez számít normálisnak?
– Kérlek benneteket, menjetek el! Kellannek nincs
szüksége rám. Hát nem értitek?

– De igen. – Megfordultunk. Kellan közeledett felénk a
dobozával. Megállt a kocsifelhajtó végénél, és addig
forgolódott, amíg a pillantása nem találkozott Erikáéval. –
Hiányzol, Erika. Akarlak. Szükségem van rád. – Közben
elengedte a dobozt, ami nagy csörömpölés közepette
ugyancsak a kövezeten landolt.
Erika felnevetett, és mindnyájan csatlakoztunk hozzá.
Anya kinyitotta az ajtót, és ráparancsolt Erikára, hogy
menjen vissza a házba, de süket fülekre talált minden
szava.
Visszamentünk az autókhoz. Az összes fájdalmunkat
otthagytuk a törött cserepekben, hogy mindent elölről
kezdhessünk – közösen. Kellan Erika kocsijában tért
vissza a házukba, az enyémet Logan vezette.
– Hé, arra gondoltam, hogy… Mit szólnál egy őrült
szexuális kicsapongáshoz, mielőtt elindulunk Jacobhoz az
esti programra? – kérdezte Logan.
Közönyösen vállat vontam. –Nem bánom. De akár
megnézhetjük
azt
a
Michael
Jacksonról
szóló
dokumentumfilmet is, amelyet tegnap vettem neked, és
közben megehetjük a tegnapról megmaradt pizzát.
Desszertnek meg van otthon egy kis epres Oreo.
Logan szeme elkerekedett. – Ó, istenem! Imádom,
amikor elszabadul az a piszkos fantáziád!
Azzal hozzám hajolt, megcsókolt, és én teljes
bizonyossággal tudtam, hogy abban a pillanatban
kezdődött el számunkra a sírig tartó jövő.

– Oké. A terv a következő. Én elmegyek Jacob éttermébe,
és segítek az utolsó simításoknál. Te elmész Kellanhez és
Erikához, és rábeszéled őket, hogy csatlakozzanak
hozzánk néhány italra. Kellan bele fog egyezni, Erika
tiltakozni fog, de végül beadja majd a derekát, mert
szereti Kellant, és mindent megtenne azért, hogy
boldognak lássa – magyarázta Logan, amikor a
dokumentumfilm végeztével felállt, hogy időben a
helyszínre érjen.
– Rendben.
– Istenem! Olyan ideges vagyok, pedig én csak
mellékszereplő leszek. – Elvigyorodott. Odahajoltam
hozzá, megcsókoltam, és gyorsan kitoltam az ajtón.
– Biztos nem akarod, hogy visszajöjjek érted?
– Biztos. Kellemes idő van, majd gyalog megyek.
Jacobnál találkozunk!
Miután elment, én is elindultam a nővéremhez, aki
pontosan úgy viselkedett, ahogy Logan megjósolta. Nem
akart eljönni otthonról.
– Nem hiszem, hogy ez jó ötlet, Alyssa. Ki akar inni ilyen
helyzetben? Mindketten elég fáradtak vagyunk. Talán –
tette hozzá némi homlokráncolás után – a jövő héten.
– Ugyan már! Remek móka lesz! Nem beszélve arról,
hogy Logan ma az esti műszakban dolgozik, így, ha
akarjuk, jól fel is bosszanthatjuk. Rendelünk valamit,
aztán visszaküldjük, hogy ehetetlen. Na! Mit szólsz hozzá?

Kellan elmosolyodott. – Ez remekül hangzik! Jólesne
végre egy kis szórakozás.
Erika szeme összeszűkült. – Te el akarsz menni?
Kellan gyorsan rábólintott.
– Komolyan? Nem vagy fáradt?
Most megrázta a fejét.
Némán ültünk, miközben Kellan és én könyörgő
kölyökkutya-pillantásokat vetettünk Erikára, és amikor
beadta a derekát, hangos ujjongásba kezdtünk.
– Egy aperitif és egy ital! Neki pedig – mutatott
mosolyogva Kellanre – víz!
– Csak hogy tudd, nagyon, de nagyon lassan fogom
elszopogatni – mondta Kellan.
Amikor megérkeztünk Jacobhoz, Erika értetlenül
összevonta a szemöldökét. – Miért van „Zárva” tábla az
ajtón? Este hat óra van!
– Fogalmam sincs. Tényleg nagyon furcsa. –
Megragadtam a kilincset, és lenyomtam. – Nincs is zárva.
Menjünk be, nézzük meg, itt van-e Jacob.
Beléptünk, és Erika felnyögött az esküvői dekoráció
láttán. Ráadásul az éttermet zsúfolásig megtöltötték a
barátaik. – Meglepetés! – kiáltották kórusban.
– Mi folyik itt? – kérdezte Erika még mindig értetlen
pillantásokat vetve maga köré.
Ekkor előlépett Jacob, és Kellan vállára tette a kezét. –
Ő most már az én gondom – mondta. – Te pedig, Alyssa,
menj, és segíts a nővérednek. Minden elő van készítve.
– Mihez? – kérdezte izgatottan Erika, mire én karon

ragadtam, és vonszolni kezdtem magam után. Amikor
beléptünk a női mosdó előterébe, a szája elé kapta a
kezét. – Hogy kerül ide a menyasszonyi ruhám, Aly?
Elmosolyodtam. A nővérem olyan feszült volt, hogy
szinte rázott. – Azt hittem, tudod. Ma lesz az esküvőd.
– Micsoda?
– Rosszul hallasz? Azt mondtam, ma lesz az esküvőd. –
Láttam, hogy bepárásodik a szeme, mire ingatni kezdtem
a fejemet. – Nem, nem! Nem sírunk! Perceken belül itt a
kozmetikus, most nincs idő zokogásra. A végén még nem
készülsz el időre.
– Úgy érted… Az a sok dekoráció, meg az a rengeteg
ember… Azért jöttek, mert férjhez megyek?
Bólintottam.
Felfújta az arcát, és hitetlenkedése biztos jeleként
csípőre tette a kezét. – A te ötleted volt?
– Tulajdonképpen Logané. – Erika beleharapott az alsó
ajkába, és megremegett. – Jaj, nővérkém! Ne sírj!
– Nem sírok – zokogta, a tenyerébe temetve az arcát. –
Ennél szebb, kedvesebb dolgot ki sem találhatott volna!
Nem vesztegettük tovább az időt. Felvette a gyönyörű
menyasszonyi ruhát, szolid kontyba fésültük a haját, és
közben csak nevettünk, nevettünk, és elkortyolgattunk
egy pohár pezsgőt. – Készen állsz? – kérdeztem, miután
magam is belebújtam a koszorúslányruhámba.
– Igen. Csak azt sajnálom, hogy anya…
Elkomorultam. – Tudom.
– De végül is nem számít. A ma este Kellanről és rólam

szól. Ez a pár óra csak a miénk!
Amikor beléptünk az étterembe, Jacob már a színpadon
állt, mikrofonnal a kezében, készen rá, hogy levezesse a
szertartást. A balján Kellan feszített öltönyben,
nyakkendőben, mögötte pedig Logan. A pillantásom
végigtáncolt az arcán, és megpróbáltam kitalálni, hogy mi
változott rajta. A mosolya olyan volt, mint máskor. Széles,
és szívből jövő. A gyönyörű haja azonban eltűnt.
Leborotválta, hogy kopasz legyen, mint a bátyja. Most már
nemcsak Erika könnyezett, hanem én is.
Szeretem, gondoltam túlcsorduló szívvel.
Örökké szeretni fogom. Az utolsó leheletemig.
– Te most itt maradsz – súgtam a nővéremnek. – Aztán,
amikor elkezdek zongorázni, szépen odaállsz a leendő
férjed mellé.
Erika még mindig sokkos állapotban volt, de azért
bólintott. Odaszaladtam a zongorához, és végigfuttattam
az ujjaimat a billentyűkön. Közben meghatottan néztem,
ahogy a nővérem óvatos léptekkel elindul, és odamegy
élete szerelméhez. Könny pergett az arcán, ahogy az
enyémen is.
Megérdemelték ezt a pillanatot. Jobban, mint bárki más
a világon. Jacob felolvasta az esketési szöveget; a
szerelmesek elmondták az esküjüket, megígérve, hogy
jóban-rosszban kitartanak egymás mellett, míg a halál el
nem választja őket, örökkön-örökké. És amikor
megcsókolták egymást, minden jelenlévő átérezhette a
szerelmüket.

Ezt követően szabályosan kihessegették őket a
teremből. Közben nevettek és sírtak, és körülölelte őket a
szeretet. Logan átvette a mikrofont Jacobtól, és már csak
az én jeladásomra várt. Amikor intettem neki, hogy az ifjú
pár készen áll a nagy bevonulásra, mosolyogva beszélni
kezdett. – Hölgyeim és uraim, nagy örömömre szolgál,
hogy elsőként én mutathatom be önöknek Mr. és Mrs.
Kellan Evanst. – Először Erika felé intett, aki balról
érkezett, majd Kellan felé, aki jobbról közeledett a
táncparkett felé, hogy középen találkozzanak. – De
mielőtt elkezdenénk a mulatozást, mint a vőlegény tanúja
szeretném elmondani az ünnepi beszédemet. Bárhol
vannak is ebben a pillanatban, hölgyeim és uraim,
ragadják fel a poharukat, és nyissák ki a fülüket.
Kissé mereven elmosolyodott, és láttam, hogy a szemét
elfutja
a
könny.
Sűrű
pislogással
próbálta
megakadályozni, hogy kicsorduljon. – A bátyám, Kellan,
szuperhős. Lehet, hogy nem ment meg városokat, lehet,
hogy
nem
visel
köpönyeget,
de
életeket
tud
megváltoztatni. Születése óta úgy élt meg minden napot,
mintha az varázslat lenne. Akkor is mosolyog, ha fáj. Hisz
a szeretetben, az életben, a happy endben. Hisz a
családban. Még bennem is hitt, akkor is, amikor nem
érdemeltem meg. Mi ketten más úton jártunk, miközben
felnőttünk. Míg ő a boldogságban hitt, én nyakig jártam a
tragédiákban,
mégis
szeretett.
Szeretett,
amikor
küzdöttem, szeretett, amikor két végéről égettem a
gyertyát, szeretett, amikor fájdalmam volt. Feltétel nélkül

szeretett. A szeretete nem ismert határokat. És ennek a
szeretetnek köszönhetően mindig tudtam, hogy nem
vagyok egyedül.
Ő és Erika egyformán tud szeretni. Igen. Erika a szíve
mélyéből szereti az én drága bátyámat. A poklot is
megjárná azért, hogy mosolyogni lássa. Gondoskodó, okos
és gyengéd teremtés, aki még engem is befogadott az
otthonába, pedig nem hagytam magam után mást, csak
rendetlenséget. És mindezt azért tette, mert szereti
Kellant. Önmagáért szereti, azzal a súlyos batyuval
együtt, amelyet gyötrelmes örökségként a hátán cipel –
beleértve engem is. Szerette, mielőtt rákos lett, szerette a
betegsége alatt, és istenre esküszöm, szeretni fogja akkor
is, amikor leküzdve a rákot meggyógyul. Mert az ő
szeretete is feltétel nélküli.
Ez a két ember a szerelem szuperhőse. Megmutatták,
hogy akkor is lehet mosolyogni, amikor nagy a baj. Nap
mint nap áldozatot hoznak egymásért, de tudják, hogy
megéri, mert az ő szerelmük igaz szerelem. Még a
legnagyobb sötétséget is beragyogja. Ez a két ember
tanított meg engem is arra, hogy a szeretetet meg kell
becsülni. Tőlük tanultam meg hinni az örök
boldogságban, és tőlük tanultam meg azt is, hogyan kell
önzetlenül odaadni mindent, ami az enyém. Erre emelem
most a poharamat. A feltétel nélküli szeretetre. – Logan a
magasba emelte a poharát, aztán Erikára és Kellanre
nézett. – Arra, hogy jóban-rosszban kitartotok egymás
mellett, és arra a mélyről jövő, tiszta szeretetre, amit ti

tanítottatok nekem! Kívánom, hogy a jelenlévők mind
találják meg, és éljék is át ezt a szeretetet, amelyet nem
korlátoz semmilyen feltétel. – A pillantása tovasiklott,
végül megállapodott rajtam. – És ha megtaláltuk, ne is
engedjük el. Soha, de soha. – Gyorsan küldtem neki egy
csókot, ami előtt jelképesen megnyitotta a szívét, aztán
visszafordult az ifjú párhoz. – Kellanre és Erikára, és az ő
örökké tartó szerelmükre!
Mindenki éljenzett, mindenki kiürítette a poharát,
mindenki szeretett és szeretve érezte magát. Logan
megtörölte a szemét, aztán felnevetett. – És most
mindenkit arra kérek, hogy engedje át a táncparkettet a
gyönyörű ifjú párnak.
Ezen a ponton csatlakoztam Loganhez a színpadon.
Kivettem a kezéből a mikrofont, és miközben végigsimítottam a kopasz fején, súgva megkérdeztem: – Mit
csináltál a hajaddal?
Vállat vont. – Levágtam.
– Nem. – Megpusziltam a homlokát. – Ennél sokkal több,
amit tettél.
– Szeretlek – súgta.
– Szeretlek – válaszoltam. Logan ekkor a gitárhoz
lépett, a kezébe vette, és leült az odakészített hokedlire.
Miközben hangolni kezdett, a zongorához mentem,
beállítottam a mikrofont, és vártam. Aztán, amikor
meghallottam a hangokat, amelyeket csak nemrég tanult
meg lejátszani, elmosolyodtam, csatlakoztam a játékához,
és énekelni kezdtem Ingrid Michaelson „The Way I Am”

című számát.
Az ő dalukat.
Kellan és Erika ringatózni kezdett a táncparketten.
Szinte látni lehetett, hogy még jobban egymásba
szeretnek. És a gitárszóló közben Logan a mikrofonhoz
hajolt, és éppen akkor, amikor nyílt az ajtó, beleszólt: –
Kérlek, fogadjátok szeretettel a menyasszony és a
vőlegény édesanyját.
Minden szem elkerekedett, és kitört az üdvrivalgás,
amikor anya és Julie együtt, kart karba öltve belépett az
étterembe. A szívem olyan dörömbölésbe kezdett, hogy
majd kiugrott a helyéről. – Ezt meg hogy csináltad? –
kérdeztem döbbenten Logantől.
Vállat vont. – Mielőtt idejöttem, beugrottam pár helyre.
Szeretlek. Te jelented számomra az egész, széles világot.

Az esküvő minden várakozást felülmúlt. Többet
nevettünk, és több könnyet hullattunk, mint jó ideje
bármikor. És amikor minden elcsendesedett, kimentünk
az étterem parkolójába. Kellan és Logan öltönyben, Erika
és én a szép ruhánkban.
– Köszönjük még egyszer, Logan és Alyssa. Mindent
köszönünk. A ma estével beteljesült minden, amiről eddig
álmodtam – mondta Erika. Az, ahogy Kellanre nézett, és
ahogy Kellan viszonozta a pillantását, mindent elmondott
arról, hogy milyen az igazi szerelem.
– Szívesen. Kellan, tudom, hogy holnap jelenésed van az

orvosnál, és én is ott szeretnék lenni. De azt hiszem, az
éjszakát Alyssánál töltöm, nehogy a jelenlétemmel
megzavarjam a nászéjszakátokat – mondta Logan.
Kellan egyetértően elmosolyodott, Erika azonban
felsikoltott. – Nem!
– Na de… – tiltakoztam erőtlenül.
– Mielőtt elmennétek, be kell ugranunk valahová –
magyarázta.
– Oké. Hová? – kérdezte Logan.
A nővérem gonoszul elmosolyodott, és ebből én rögtön
kitaláltam, hogy mi a szándéka.

Mind

a

négyen

ott

álltunk

a

Kerámiaudvar

tányérrészlegében, és a különféle tányérkészleteket
nézegettük. Erika szeme összeszűkült. Látszott, hogy
minden idegszálával koncentrál, míg mi hárman
türelmetlenül topogva vártuk a döntését.
– Kellett nektek minden tartalékomat összetörnötök? –
kérdezte, és a pillantása megállapodott valamin, ami a
koszorúslányruhámnál is többe került.
–
Logan
ötlete
volt
–
felelte
oroszlánbarlangba lökve a kisöccsét.

Kellan,

az

– Alyssa is egyetértett vele – tette hozzá Logan.
– Kellan azt mondta, hogy nem lesz ellenedre – szúrtam
gyorsan közbe.
– Nem érdekel. Mindhárman egyforma hibásak
vagytok.

– Engem nem hibáztathatsz! – tiltakozott Kellan. – Én…
– Rákos vagy! Tudjuk! – kiáltottuk mindhárman
egyszerre. Kellan elnevette magát.
– Oké. Úgy döntöttem, mindegyikőtök rámutat egy
szettre, aztán átmegyünk a poharakhoz – közölte
ellentmondást nem tűrő hangon Erika.
– Az! – kiáltottuk, de persze mindhárman más-más
készletet gondoltunk megfelelőnek, így vitatkozni
kezdtünk.
Túlkiabáltuk
egymást,
nevettünk,
mosolyogtunk.
Miután
végre
kiválasztottuk
a
tányérokat,
elcsendesedett
a
tányérrészleg.
Végignéztem
önmagunkon. Mindenki ismerte a másikat, kitartottunk
egymás mellett jóban, rosszban, fájdalomban. Mégis ott
volt. Nem is volt nehéz észrevenni a szeretetet, amely
túlélt minden fájdalmat, minden elhullatott könnyet,
minden pusztítást. És nemcsak ott volt, hanem láthatatlan
szálaival össze is kötött minket.
A jelenlévőket.
A családomat.
Akik a legfontosabbak voltak az életemben.
És akiktől nem szakíthatott el már senki.

Negyvenhetedik fejezet
Logan
TJ rendelőjében hideg volt. Jóval hidegebb a kelleténél. De
mostanra már megszoktam, hiszen minden vizsgálatra
elkísértem Kellant, amióta visszatértem True Fallsba.
Az íróasztal bal sarkán, hatalmas tégelyben, zselés
cukrot tartott, mellette, jobbra, piros medvecukrot.
Mostanra legalább a feketétől megszabadult.
Összekulcsoltam a karomat, hogy valamennyire
őrizzem a testem melegét. A francba. Majd megfagytam.
A pillantásom közben Kellant fürkészte, aki közvetlenül
mellettem ült.
Felnézve azt láttam, hogy TJ szája sebesen mozog.
A helyzetet magyarázta újra és újra. Legalábbis azt
hittem, hogy ezt teszi. Egészen biztos azért nem lehettem
benne, mert már nem figyeltem oda.
Nem tudom pontosan felidézni annak a folyamatnak a
kezdetét, amelytől a szavai, bár hallottam őket, már nem
jutottak el a tudatomig. Az biztos, hogy az utóbbi öt
percben már csak a szájmozgását követtem.
A kezem közben a szék szélét markolta.
Erika Kellan másik oldalán ült, és peregtek a könnyei. –
Működik? – kérdezte, kirántva engem is az elmémet fogva
tartó kábulatból.

– Működik. – TJ hangjába ezúttal jó adag remény
vegyült. Mi több, el is mosolyodott. – Eredményes volt a
kemoterápia. Még nem értünk ugyan az alagút végére, de
a megfelelő irányba haladunk.
A rám törő reményhullámok olyan hatalmasak voltak,
hogy majd megfojtottak. A szívem ijesztő dübörgésbe
kezdett.
– Én… – kezdtem, de nyomban el is halt a hangom.
Pedig úgy éreztem, mondanom kellene valamit, mert
Kellan csak hallgatott. De képtelen voltam megtalálni a
megfelelő szavakat. Voltak egyáltalán megfelelő szavak az
ilyen helyzetekre?
Az ujjaim kis híján átlyukasztották a széken a kárpitot.
A jobb kezem felemelkedett, és sietősen végigsimította a
homlokomat. Megköszörültem a torkomat. – Működik? –
kérdeztem én is reszelős hangon.
TJ ismét beszélni kezdett, de megint nem jutottak el
hozzám a szavai. Megfogtam Kellan bal kezét, és
megszorítottam. Erika a jobbal tette ugyanezt.
A bátyám, a hősöm, a legjobb barátom harcba szállt a
rákkal.
Minden jel arra mutatott, hogy le fogja győzni.
És én újra tudtam lélegezni.

Ezen az éjszakán felmásztunk Alyssával az óriásposzterhez,
és
az
égbolton
tündöklő
csillagokban
gyönyörködtünk. Epres Oreót ettünk, és csókolóztunk.

Csak azért hagytuk abba bizonyos időközönként, hogy
levegőt vegyünk. Közben felidéztük mindazt, amin
keresztülmentünk, és elábrándoztunk arról, ami előttünk
állt.
– Tetszett a DVD, amit a főnixről adtál – jegyeztem meg
egy idő után, amikor már nem csókolóztunk, csak a
lábunkat lóbálva ültünk a poszter alatti pallón. – Tetszett,
ahogy a madár meghal, majd felemelkedik a hamvaiból,
és új esélyt kapva az életre újjászületik.
Alyssa elmosolyodott. – A főnix te magad vagy, Logan.
Nagy utat tettél meg, sok mindent láttál, és a végén
újjászülettél.
Megráztam a fejemet. – A te DVD-d a görög mitológiából
merített, de én más mitológiákban is utánanéztem a
főnixmadárral kapcsolatos hiedelmeknek. Bár nagyra
értékelem a görög változatot, sokkal jobban megragadott
az, amit a kínaiak hittek.
– Miért? Mit hittek a kínaiak?
– A kínai mitológia két madárról, egy hímről és egy
nőneműről beszél. Ők ketten adták a feng-huangot, azaz,
az egész két felét. A női fél passzív volt, gyengéd és intuitív,
a hím pedig rámenős és kezdeményező. Ketten azonban
megismételhetetlen egészet alkottak. A világ bizonyos
részein a két főnix szimbólumával díszítik az esküvői
ajándékokat, így kívánva örök boldogságot az ifjú párnak.
– Ez gyönyörű – lehelte Alyssa.
– Szerintem is.
Egy pillanatra ismét belemerültünk a csillagok

nézésébe.
– Csillag?
– Igen?
Izzadt a tenyerem, amikor a zsebembe csúsztattam a
kezemet, és kihúztam belőle egy kicsike dobozt. Alyssa
lélegzete szó szerint elakadt, amikor meglátta, mit tartok
az ujjaim között. – Mit csinálsz, Lo? – kérdezte a
pillantásomat kutatva.
– Az igazat mondjam, vagy hazudjak?
– Hazudj!
– Semmit sem csinálok.
Alyssa alsó ajka megremegett. – És mi az igazság?
– Az, hogy kezdtem felemelkedni a hamvaimból. Még
csak az újjászületés kezdeti stádiumában vagyok, de már
most biztosan tudom, hogy veled szeretném leélni az új
életemet. – Felpattintottam a dobozka tetejét, és kivettem
a benne lapuló eljegyzési gyűrűt. Két egymásba
kapaszkodó főnixmadarat ábrázolt, csillogó gyémánttal a
szárnyaik között. – Te gyógyítottál meg. Tőled kapom az
erőmet. Te vagy számomra a boldogság legnagyobb
forrása, és mindennél jobban szeretném, ha feleségül
jönnél hozzám.
– Tényleg? – kérdezte halkan.
– Tényleg – feleltem.
Remegett a hangja, amikor odahajolt hozzám, és az
ajkát az ajkamra szorította. – Mindörökké, Lo?
Megfogtam a kezét, és miután a gyűrűsujjára
csúsztattam a
gyűrűt, lágyan
megcsókoltam. –

Mindörökké, Csillag.

EPILÓGUS
LOGAN

Hét évvel később, egy esküvőt, egy teljes
gyógyulást, két születést követően, még inkább
megerősödve a szerelemben
Boldog voltam.
Nem volt a nevemen sok tulajdon, és nem voltam teli
sikertörténetekkel,
amelyeket
egyszer
majd
továbbadhattam volna a gyerekeimnek. Nem voltam
multimilliomos zseni. Nem volt egyetemi diplomám. Jó
esély volt rá, hogy végig kell gürcölnöm az életemet, ha
azt akarom, hogy mindenünk meglegyen, de mindez nem
számított, mert szeretet vett körül. Három ember
számított rám jóban-rosszban. Három ember hitt bennem
és időnként nagyon távolinak tűnő álmaimban.
Alyssának és nekem sikerült megvalósítanunk azt,
amiről együtt kezdtünk álmodni valamikor régen.
A Csillogan Étterem és Zenés Bár már két éve működött, és
a gyerekeim után ez volt a legnagyobb eredmény, amit fel
tudtam mutatni. De ennél még többre vágytam.

Az egész világot szerettem volna odatenni a szépséges
feleségem és a gyermekeim elé. Akiket már a világba való
megérkezésük előtt imádtunk és dédelgettünk. Akik,
megfogadtam, sohasem fogják megtudni, milyen érzés
szeretet nélkül élni.
Alyssa, az én gyönyörű feleségem volt az, aki
megmentett. Ő adott értelmet az életemnek, és
megtiszteltetésnek éreztem már azt is, hogy szeret. Ő
mindenét nekem adta, amikor én semmit sem adhattam
neki viszonzásképpen, és a szívem néma ígéretet tett arra,
hogy ezt sohasem fogja elfelejteni. Ő volt az, aki elhitette
velem, hogy nem a tegnapjaim mellékterméke vagyok, és
biztosított arról is, hogy csodás holnapok állnak még
előttem.
Ő volt az a tűz, amely éjszakánként melegen tartotta a
testemet és a lelkemet.
– Túl magasan van! – kiáltotta az ötéves kisfiam, Kellan,
amikor
megálltunk
az
óriásposzter
létrájánál.
A bácsikájáról kapta a nevét, aki ugyan még mindig egy
régi álmot hajszolt, de a legjobb úton volt ahhoz, hogy
végre meg is valósítsa, és sikeres zenészként élje az életét.
Kishúga, Julie, a nyakamban ült, és ugyancsak a
posztert méregette. – Igen, papa! Túl magasan van! –
értett egyet a bátyjával. Őt a nagyanyjáról neveztük el, az
asszonyról, aki többet élt sötétben, mint világosban, de
most már képes volt kilépni a napra, és hét éve féken
tudta tartani a sötét korszakát uraló démonokat. Voltak
még nehéz napjai, mégis áldás volt minden vele megélt

pillanat.
Alyssára mosolyogtam. Ő figyelmeztetett, hogy a
gyerekek ijesztőnek fogják találni a magasságot, de én azt
szerettem volna, ha ők is arról a helyről néznének fel
egyszer a csillagos égre, ahol életemben először szerelmes
lettem.
– Hoztunk magunkkal takarót – mondta Alyssa. – Mi
lenne,
ha
leterítenénk
a
földre,
és
onnan
gyönyörködnénk a csillagokban?
– Tényleg, apa, mi lenne? – kérdezte Kellan. – Akkor
nem kellene felmásznunk.
– Ez igaz. És talán még jobban is élveznénk.
Csendes esténk volt. Az egyre sötétülő, csillagfényes
eget néztük szótlanul. A karom Alyssa derekát ölelte.
Ő nekem dőlt. Teljesen rám bízta magát. Bárhol voltunk
is, minden este megnéztük a naplementét, és csak azért
keltünk korán, hogy a napkeltének is a tanúi lehessünk.
Mert hát erről szólt az élet: még a legsötétebb napokon is
új esélyt kínált arra, hogy felemelkedhessünk a
hamvainkból.
A
gyerekek
boldogan
szaladgáltak,
játszottak
körülöttünk, mi pedig önfeledten bámultuk a két kis
életet, amelyet közösen hoztunk létre. Ajándékok voltak
ők számunkra. Két aprócska lény, aki boldogságot és
örömet hozott a mindennapjainkba.
Sohasem hittem, hogy egyszer ilyen boldog leszek.
Sohasem hittem, hogy egyszer így körülölel majd két
érzés: a biztonság és a szeretet.

Amikor az ég elsötétült, és az éjszaka kezdett hűvösre
fordulni, közelebb vontam magamhoz Alyssát, és a fülébe
súgtam: – Mindörökké, Csillag?
– Mindörökké, Lo.
Vállat vontam.
Ő is megvonta a vállát.
Elnevettem magam.
Ő is felnevetett.
Elnyílt az ajkam.
Az övé is elnyílt.
Hozzáhajoltam.
Ő is hozzám hajolt.
És amikor az ajkunk találkozott, két lábbal álltam
ugyan a földön, mégis úgy éreztem, hogy szárnyalok.

KÖSZÖNET
Olyan sokan segítettek abban, hogy ez a regény
elkészüljön, hogy nem is tudom, hol kellene kezdeni a
köszöneteket. Így hát a legjobb barátommal kezdem. Az
anyukámmal, aki írás közben mindvégig mellettem állt.
Nem tudom, hol tartanék, ha ő nincs. Aki, mellesleg,
nemcsak az én életemet könnyíti meg, hanem még
számtalan emberét. Boldog vagyok, hogy a legjobb
barátomnak tudhatlak, anya.
Anya után a következő
köszönetet mondani:

embereknek

szeretnék

Alisonnek, Allisonnek, Christynek és Beverlynek, akik
időt és fáradságot nem kímélve elolvasták Alyssa és Logan
történetét, segítettek megoldani a cselekmény gubancait,
és hasznos visszajelzéseket adtak a munkám során.
Mindnyájan közel álltok a szívemhez, és nem tudom
eléggé megköszönni, hogy segítettetek.
Az én csodálatos szerkesztőmnek, Caitlinnek, aki olyan
tehetséges, hogy azt szavakkal ki sem lehet fejezni.
A másik szerkesztőmnek, Kiezhának, aki nemcsak a
szerkesztésben segített, de szinte naponta megbeszélte
velem a cselekmény alakulását. A te érdemed, hogy nem
folyik szét a történet. Már csak ezért is nagyon szeretlek!

Danielle Allennek. A világot jelented nekem. Komolyan.
Az utóbbi két hónapban mindennap beszélgettünk, és te
fogtad a kezemet, amikor az összeomlás szélén álltam.
Mindig megtaláltad a leginkább inspiráló szavakat.
Megnevettettél, amikor sírhatnékom támadt. Szeretlek,
barátom. Jobban, mint hinnéd.
Staci Brillhardtnak a telefonálással töltött hosszú
órákért. A messengeren töltött HÓNAPOKÉRT. Addig nem
hagyott magamra, amíg meg nem győztem, hogy tényleg
jól vagyok. Több ilyen emberre lenne szüksége a világnak,
mint amilyen te vagy! Köszönöm, hogy létezel, és
köszönöm, hogy a barátomnak nevezhetlek.
Az enyéimnek. Pontosan tudjátok, kik vagytok nekem.
A szívem a tiétekkel együtt dobban. Mindig.
Ryannek. Amikor ezeket a sorokat gépelem, kora
hajnalban, még alszol. Csupán egy karnyújtásnyira vagy
tőlem. Veled van teli a szívem. Köszönöm, hogy
éjszakánként, amikor félelemtől dobogó szívvel, az
ismeretlentől rettegve felriadtam, te magadhoz öleltél.
Köszönöm, hogy mindennap megnevettetsz. Köszönöm,
hogy szeretsz. Te vagy a tűz, amely melegen tart.
A korrektoromnak, Judynak, aki az utolsó pillanatban
mentett meg. Elképesztő vagy abban, amit csinálsz!
Teljesen odavagyok érted!
Azoknak, akik széppé tették a könyvemet: a címlapfotó
készítőjének, Franggynek a gyönyörű fényképért, és a
címlap tervezőjének, Stacinek.
Az ügynökeimnek, akik akkor is hisznek bennem,

amikor én nem hiszek magamban. Ti segítettetek abban,
hogy megvalósuljanak az álmaim. Köszönöm.
Az olvasóimnak, azért, hogy esélyt adnak nekem és a
regényeimnek. Jobban megváltoztattátok az életemet,
mint gondolnátok.
Végezetül óriási köszönet a családomnak. A jó
pillanatokért, és a rosszakért. Senkiért sem cserélnélek el
benneteket.
Köszi, köszi!

2
BROOKS
Gyűlöltem Maggie Mayt.
Bárcsak találtam volna egy jobb szót arra, mit érzek ez
iránt a bosszantó, nagyszájú lány iránt, aki az utóbbi
időben mindig a nyomomban járt, de a gyűlölet volt az
egyetlen, ami az eszembe jutott, amikor megláttam. Nem
kellett volna odaadnom neki azt az éjjeli lámpát évekkel
ezelőtt. Tudomást sem kellett volna vennem a létezéséről.
– Minek jön velünk? – kérdeztem kétségbeesetten,
miközben összekészítettem a pecabotokat, az úszókat, a
nehezékeket és a horgokat. Úgy két éve én is eljártam
horgászni az apukámmal, a bátyámmal, Jamie-vel,
Calvinnel és az új papájával, Erickel – vagyis Mr. Riley-val,
mert így szólítottam. A Harper-öbölhöz szoktunk menni,
ami kábé tizenöt percnyire volt gyalog, ott beültünk Mr.
Riley csónakjába, és rengeteget viccelődtünk meg
nevettünk. Az öböl olyan széles volt, hogy alig lehetett
ellátni a túlpartján sorakozó boltokig. Calvin és én
gyakran megpróbáltuk azonosítani az épületeket, például
a könyvtárat, a vegyesboltot meg a bevásárlóközpontot, és
közben igyekeztünk fogni is valamit. Amolyan fiúnapot
tartottunk ilyenkor: gyorskaját ettünk, és rendre

degeszre tömtük a hasunkat. Egyfajta hagyomány volt ez,
amelybe most bele akart rondítani egy ostoba tízéves, aki
örökké énekelt, és mindenkit körbetáncolt. Maggie May
maga volt a megtestesült bosszantás. Ez volt az igazság.
Egyszer megnéztem a szótárban, mit jelent a neve, és ott is
az állt, hogy „Calvin bosszantó féltestvére”.
Én sem fogalmaztam volna másként. Igaz, a mamám
kiabált volna velem, amiért belefirkáltam egy könyvbe, de
az nem változtatott volna az igazságon.
– A szüleim mondták, hogy el kell hoznunk –
magyarázta a botját megemelve Calvin. – Anya orvoshoz
viszi Cherylt, és senki sem lesz otthon, aki vigyázna rá.
– Nem lehetne bezárni a házba? A szüleid kitennének
neki egy lekváros-mogyoróvajas szendvicset meg
gyümölcslét vagy valamit.
Calvin elhúzta a száját. – Szerintem is hülyeség
magunkkal vinni.
– Az hát! – kiáltottam. – Az a rögeszméje, hogy
összeházasodunk. Az erdőben. Teljesen elment az esze.
Jamie szája megrándult. – Azért beszélsz így, mert
titokban szerelmes vagy belé.
– Nem is! – tiltakoztam. – Gusztustalan dolgokat állítasz.
Maggie Maytől meg egyenesen rosszul vagyok. Elég csak
rágondolnom, és rémálmaim lesznek.
Jamie felnevetett. – Ja. Tudom.
– Akkor meg miért csinálod ezt?
Jamie a vállamra csapott. – Azért, mert a bátyád
vagyok, és az a dolgom, hogy bosszantsalak. Ez, öcsi, része

a testvérszerződésnek.
– Én nem írtam alá semmilyen szerződést!
– Nem hát, mert kiskorú voltál, így a mama írta alá
helyetted.
Égnek emeltem a szemem. – Mondj, amit akarsz, nem
érdekel. De az biztos, hogy Maggie tönkre fogja tenni a
napunkat. Mindent tönkretesz. A vérében van. És még azt
sem tudja, hogyan kell horgászni!
– De tudom! – méltatlankodott hangosan Maggie, aki
épp ekkor rontott ki a házuk ajtaján szoknyában, sárga
szandálban és egy Barbie pecabottal a kezében.
Egek, ki megy szoknyában, Barbie pecabottal horgászni?
Beletúrt egyenes szálú, szőke hajába, és sértetten
felhúzta gigantikus méretű orrát. – Lefogadom, hogy
egyedül több halat fogok, mint Calvin és Brooks együtt! Ez
rád persze nem vonatkozik, Jamie. Te biztosan remek
horgász vagy. – És olyan mosolyt villantott a bátyámra,
amitől felfordult a gyomrom. Neki volt a világon a
legcsúnyább mosolya.
Jamie visszamosolygott rá. – Biztosra veszem, hogy te
sem vagy rossz, Maggie.
Ide szemforgatás kívánkozik. Jamie mindig ezt csinálta.
Szuper kedves volt Maggie-vel, mert tudta, hogy ezzel
halálra tud bosszantani engem. Pedig igazából nem
szerethette, hiszen nem volt rajta semmi szeretnivaló.
– Hé, fiúk! Itt fogtok ülni egész nap, vagy elindulhatunk
végre a patakhoz? – kérdezte Mr. Riley, miközben
horgászfelszerelésével a kezében kilépett a ház ajtaján. –

Szerintem vágjunk neki!
Lassú, komótos tempóban elindultunk. Legalábbis a
fiúk. Mert Maggie egyfolytában pörgött-forgott, és egyik
popszámot fújta a másik után. Úgy éreztem, megőrülök,
ha még egyszer végig kell hallgatnom a „Macarená”-t. Azt
képzeltem, hogy az erdőbe érve mi, fiúk beszállunk Mr.
Riley csónakjába, Maggie pedig a parton marad.
Tökéletesnek tűnő ábránd volt. És az is maradt.
– Szükségünk lesz csalira – mondta Mr. Riley, majd
előhúzott a dobozából egy kisméretű ásót meg egy kis
fémvödröt. – Ki a soros?
– Brooks! – vágta rá Calvin, és a nyomaték kedvéért
még rám is mutatott. Amikor horgászni mentünk,
valamelyikünknek mindig ki kellett ásnia egy csomó
kukacot a földből. Egyetlen zokszó nélkül megragadtam
az ásót meg a vödröt. Tulajdonképpen szívesen mentem,
hiszen imádtam kukacot gyűjteni. Ezt szerettem a
legjobban a horgászatban.
– Szerintem Maggie is elkísérhetné – jegyezte meg
gonoszul, látványos kacsintás kíséretében Jamie.
– Nem, dehogy. Egyedül is meg tudom csinálni.
– Ugyan, szívesen veled megyek. – Maggie szája szinte a
füléig ért.
Ezt a ronda vigyort!
– Apa, segíthetek Brooksnak?
Vetettem egy pillantást Mr. Riley-ra, de előre láttam a
sorsomat, hiszen köztudomású volt, hogy Mr. Riley HLSben – heveny lány szindrómában – szenved. Egyszer sem

hallottam, hogy valamire nemet mondott volna Maggienek, és egy percig sem hittem, hogy ezen a szokásán épp
ezen a napon fog változtatni.
– Persze, drágaságom. Mulass jól. – Még el is
mosolyodott. – Mi addig előkészítjük a csónakot, és amint
visszaértek, vízre szállunk.
Amikor elindultunk a fák közé, ügyeltem rá, hogy
Jamie mellett kelljen elhaladnom, és jó erősen
belebokszoltam
a
karjába.
Ő
még
erősebben
visszabokszolt, amivel megnevetette Maggie-t. Néhány
lépés után a fülembe dugtam az MP3 lejátszóm
fülhallgatóját, és abban bízva, hogy Maggie előbb-utóbb
úgyis lemarad, sietősre fogtam a lépteimet. Csakhogy
Maggie
ugrándozása-pörgése
meglepően
gyorsnak
bizonyult.
– Nos? Találtál már nyakkendőt? – kérdezte egy kis idő
után.
A szememet forgattam. Olyan hangosan beszélt, hogy
még így, a fülhallgató ellenére is tisztán hallottam. –
Mondtam már, hogy nem foglak feleségül venni.
Maggie felvihogott. – Két nap múlva összeházasodunk,
Brooks. Ne légy ostoba. Feltételezem, hogy Calvin lesz a
tanúd. Vagy inkább Jamie? Én Cherylt kértem fel
koszorúslánynak. Hé, belehallgathatnék egy kicsit a
zenédbe? Calvin szerint jobb számaid vannak, mint bárki
másnak, és nem ártana, ha tudnám, hogy milyen zenét
szeretsz, ha már egyszer összeházasodunk.
– Nem házasodunk össze. Ami meg az MP3 lejátszómat

illeti, hozzá ne merj nyúlni!
Maggie úgy kacagott, mintha egy jó viccet sütöttem
volna el.
Nekiláttam kukacok után kutatni, míg ő ágról ágra
lendítette magát. – Akkor most segítesz ásni, vagy nem? –
kérdeztem mogorván.
– Csak nem képzeled, hogy egyetlen kukacot is
megfogok?
– Akkor meg miért jöttél velem?
– Miért, miért… Hogy megbeszélhessük az esküvő
részleteit! Plusz azt reméltem, hogy lesz időnk elugrani a
faházhoz. Itt van a közelben. Ha akarnád, a miénk
lehetne.
Szépen
berendezhetnénk.
Magunknak,
Szöcskének meg Jamnek. Senki sem lakik benne. Pont elég
lenne a családunknak.
Észveszejtő dolgokat tudott összehordani.
Én tovább ástam, ő meg csak beszélt, és beszélt. Minél
gyorsabban mozgott a kezemben az ásó, annál
gyorsabban forgott a nyelve. Csupa lányos témát hozott
fel, ami engem egyáltalán nem érdekelt. Cipőkről,
sminkről, első táncról, menyasszonyi tortáról és esküvői
dekorációkról ömlengetett, kitérve arra is, hogy miként
lehetne megrendezni a fogadást a lakatlan faházban. Be
nem állt a szája. Még az is megfordult a fejemben, hogy
elhajítom az ásót, és csapot-papot hátrahagyva futásnak
eredek. Elvégre az életemről volt szó – Maggie meg akart
ölni, ehhez kétség sem férhetett. Ám amikor az első
gyerekünk keresztelőjét szóba hozta, azzal végleg

elvetette a sulykot.
– Akkor most jól figyelj! – kiáltottam rá, és még a vödröt
is felrúgtam a benne lévő kukacokkal együtt. Azok
megpróbálták visszaásni magukat a földbe, de már azzal
sem törődtem. Kidüllesztettem a mellkasomat, és
elindultam Maggie felé. Az öklömmel hadonászva
egyenesen a képébe ordítottam: – Nem fogunk
összeházasodni! Sem ma, sem holnap, sem máskor!
Utállak! Az utolsó levelemben is csak azért voltam kedves,
mert Jamie megfenyegetett, hogy elárul a szüleinknek, ha
undok dolgokat írok, és akkor megnézhetem magam.
Érted? Úgyhogy hagyd ezt az esküvős hülyeséget, és fogd
be!
Az arcunk talán csak tenyérnyire volt egymástól.
Maggie összefonta a kezét a háta mögött, és észrevettem,
hogy reszket a felső ajka. De összehúzta a szemét, és úgy
tanulmányozott, mintha az imént elhangzott, egyébként
teljesen világos szavaim értelmét akarná megfejteni. Egy
pillanatra elkomorult, de aztán ismét szétterült az arcán
az a csúf mosoly. Még mielőtt égnek emelhettem volna a
szememet, hozzám hajolt, megragadta az arcomat, és még
közelebb húzott magához.
– Mit csinálsz? – kérdeztem összenyomott pofazacskóim
közül.
– Meg foglak csókolni, Brooks, mert gyakorolnunk kell,
mielőtt a családunk és a barátaink előtt csináljuk
ugyanezt.
– Na, azt aztán nem! Eszedbe ne… – A torkomra forrt a

szó, ugyanakkor dübörögni kezdett a szívem. Maggie a
számra illesztette az ajkát, és megpróbált még közelebb
húzni. Kirántottam magam a keze közül. Mondani
akartam valamit, de nehezemre esett megformálni a
szavakat. Így csak néztem, félszegen, tehetetlenül.
– Még egyszer meg kellene próbálnunk – mondta
Maggie, és még biccentett is hozzá.
– Ne! Meg ne csó… – De mire befejezhettem volna, ismét
megcsókolt. Éreztem, hogy felforrósodik a testem. Talán
a… haragtól? Vagy zavaromban? Nem. A haragtól.
Határozottan a haragtól. Vagy talán…
– Abbahagynád? – üvöltöttem rá. Ismét kitéptem
magam az ujjai közül, és hátrálni kezdtem. – Nem
csókolgathatsz embereket, akik nem akarnak csókolózni
veled!
A pillantása vészjóslóvá vált, az arca pulykavörös lett. –
Te nem akarsz csókolózni velem?
– Nem! Nem akarok! És mást sem akarok csinálni veled,
Maggie May Riley! Többé a szomszédod sem akarok lenni!
Nem akarok barátkozni veled, nem akarlak feleségül
venni, és a leghatározottabban állítom, hogy nem akarlak
megcsókolni… – Ezúttal én hallgattattam el magamat.
Valahogy, a prédikációm közepette, egyre közelebb
kerültem hozzá, és az ajkam rátalált az ajkára. Most én
szorítottam a két tenyerem közé az arcát, és csókolni
kezdtem. És abba sem hagytam vagy tíz másodpercig. Így
kellett, hogy legyen, mert számoltam a másodperceket.
Aztán eltávolodtunk egymástól, és csak álltunk szótlanul.

– Te megcsókoltál! – suttogta Maggie.
– Hiba volt – feleltem.
– Jó hiba?
– Rossz hiba.
– Ó!
– Aha.
– Brooks?
– Maggie?
– Elkövethetnénk még egyszer ezt a rossz hibát?
Rugdosni kezdtem magam előtt a földet, és
megvakartam a tarkómat. – Még ha megtesszük is, nem
jelenti azt, hogy feleségül veszlek.
– Oké.
Felvontam a szemöldökömet. – Komolyan mondom.
Kapsz egy tíz másodperces csókot, és kész. Nem lesz több.
Soha.
Közelebb léptem hozzá, és egymás arcára szorítottuk a
kezünket. Csók közben behunytam a szememet, és
számolni kezdtem tízig.
1…
1,3…
1,5…
2…
– Brooks? – motyogta valaki a számba, és amikor
kinyitottam a szememet, azt láttam, hogy Maggie engem
bámul.
– Igen? – kérdeztem. A kezünk még mindig a másik
arcát markolta.

– Most már abbahagyhatjuk. Már ötször tízig
elszámoltam.
Zavartan elhúzódtam tőle. – Ahogy akarod. Egyébként
is ideje visszamennünk a többiekhez. – Sietősen elkezdtem
visszaterelni a kukacokat a vödörbe, nem sok sikerrel.
A szemem sarkából láttam, hogy Maggie lassan pörögni
kezd, és halkan dúdol hozzá valamit.
– Hé, Brooks! Tudom, azt mondtam, viselheted a
sárszínű nyakkendődet az esküvőn, de azt hiszem, jobban
állna neked a zöld. Hozd magaddal a holnapi próbára,
rendben? Itt találkozunk, pontosan hétkor.
A szája mosolyra húzódott, és én el sem tudtam
képzelni, mi változott meg az elmúlt néhány percben.
A mosolya már nem tűnt olyan csúnyának.
Miközben a távolba bámult, felpattantam. Megint
felrúgtam a kukacos vödröt, de nem törődtem vele. – Hé,
Maggie…
Lassan felém fordult. – Igen?
– Mit szólnál hozzá, ha még egyszer megismételnénk
azt a csókos izét?
Elpirult, és elmosolyodott, amit most egyenesen
gyönyörűnek találtam. – Hány másodpercre gondolsz?
– Nem is tudom… – A zsebembe gyömöszöltem a kezemet,
és vállat vontam. Egy kukacot bámultam, ami megpróbált
belekapaszkodni a cipőfűzőmbe. – Talán megint tízre.

{1} Fogpiszkáló. (angol)
{2} Bambuszból készült effekt hangszer.
{3} Ilyen vagyok.

