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Frankie Towers egy átlagos másodikos gimnazista  
egy poros kisvárosban a sivatagos Új-Mexikóban.  

Talán már túl átlagos is.  
Főleg a végzős bátyjához képest,  

aki az egyik legnépszerűbb fiú az iskolában,  
ráadásul a focicsapat kapitánya.  

A város legvagányabb figuráival barátkozik, miközben Frankie  
petárdákat dugdos hangyabolyokba félszemű cimborájával,  

amikor éppen nem az asztalokat szedi le a szülei éttermében.

 És mit tehet egy ennyire átlagos fiú, ha szemet vet  
a környék legbombázóbb csajára?  

Akiért ráadásul meg kell küzdenie a város  
feltehetően leggazdagabb srácával…

Tizenhat éves kortól ajánljuk!

2 999 Ft

„…az ember azt kívánja, bár a petárdák jelentenék  
a legnagyobb veszélyt ezekre a fiúkra.  

Sajnos az élet ennél keményebb egy új-mexikói kisvárosban,  
amit Voorhees árnyaltan és izgalmasan ad vissza.  

14 év alattiaknak a nyelvezet és az erőszak kissé erős lehet.”

„Csajok, autók, robbanószerek, bandák, bunyók, foci. Mi kell még?”

„Eszméletlen könyv, és nincs túlragozva, mint sok másik ifjúsági regény.” 



•  3  •
Könyvmolyképző Kiadó, 2012

C o e r t  V o o r h e e s 

A Torres
fivérek 



•  5  •

Daytonéknak



•  7  •

egy

S zóval, adva van egy srác, eddig vili? És amióta az eszét 
tudja, ismer egy lányt. Annak idején együtt tanultak úszni, 
földrögökkel dobálták a kocsikat, és dobozos gyümölcsle-

vet csórtak a sportpálya büféjében. De a lány időközben felnőtt. 
Tizenhat éves, gimibe jár, és igazi bombázó lett belőle. És a srác 
szeretné randira hívni, de nem bírja rászánni magát. Nem tudja, 
mit mondjon. Kellemetlen szúrást érez a mellkasában, ha a lány 
csak feléje fordul, és blabla, a szokásos. Tudom, a könyökötökön jön 
ki. Én is azt hittem. Amíg én nem lettem az a bizonyos srác. 

És a lány most itt ül előttem a fémlelátón, és ahogy előrehajol, 
kivillan egy kis kreol bőr a trikója és a farmerja között. Francba. 

Zach, a legjobb barátom, könyökkel a vállamba vág.
– Ébresztő – suttogja. 
– Mi van?
– Ajaj. Csak nem álmodoztunk? – Amikor Zach mosolyog, 

olyan, akár egy karikatúra. Az arca kerek, és fonnyadt jukkára ha-
sonlító szőke tincsei a szélrózsa minden irányába nőnek. – Szerin-
tem nem kéne ennyire feltűnően csinálnod. 

– Ne izélj, hombre – préselem ki a hangokat a fogaim között, és 
szemgolyóimmal Rebeccára mutatok. 

– Csak játszadozom. 
– Megmondjam, mivel játsszál? – Alig mozog az ajkam. Mint 

egy béna hasbeszélő. Nem nagyon lehet mit mondani, ha a társal-
gás témája az ember orra előtt ül. 
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Elmondom, mit kell tudnotok Rebecca Sanchezről. Mókás és 
okos, meg minden, de emellett veszettül jó nő is. Félvér, akárcsak 
én – ezt errefelé úgy mondják, kojot –, de ő mindkét származásból 
a legjobbat hozta ki. Egyenes fekete haj, lágy, világosbarna bőr és 
dögös test – nem csontos. És olyan sötétkék szem, hogy az ember-
nek néha kedve támad közelebb hajolni, lelát-e a mélyére. Hogy 
nyálparádé vagyok? Beismerem. De komolyan beszélek. 

Engem Frankie-nek vagy Franciscónak hívnak, attól függ, ki 
szólít meg éppen. Anyám spanyolajkú, apám angolszász. Az anyám 
családneve, Torres, és az apámé, Towers, egyaránt tornyokat jelent, 
csak az egyik spanyolul, a másik angolul. Ezt jelnek vették, és most 
egy kis új-mexikói éttermet visznek, Los Torres névvel. Cuki, mi? 
Anyám legalább nem vette fel kötőjellel apám nevét. Az szóismét-
lés lenne, mint a baconszalonna vagy a kempingtábor. Többnyire 
azért Frankie vagyok, kivéve, amikor az anyám tényleg begurul 
rám. Olyankor azt üvölti, Francisco. 

A szél az arcomba fújja a parkoló porát – szúr, de legalább pár 
másodpercre hűsít is. Az étterembe betérő vendégek mindig el-
mondják, mennyire szeretik a száraz meleget, mennyivel jobb, mint 
otthon, és milyen szívesen menekülnek ide a fülledt meleg elől, de 
szerintem minden hőség szívás, ha az embernek csuromvíz lesz tőle 
a hónalja, miközben Rebecca Sanchez egy méterre ül tőle. 

A hazai meccseket mindig ezen a focipályán játsszuk Borges bel-
városa mellett. A neve Arroyo del Águila, ami annyit tesz, hogy Sas-
árok. Tipikus új-mexikói név. Sas, mert szeretne az a hely lenni, 
ahol a gyerekek sporttal kapcsolatos törekvései szárnyra kaphatnak. 
És árok, mert valójában csak egy árvízelvezető csatorna közelében 
elterülő poros placc, ami próbál sportlétesítménynek tűnni. 

A lelátó a belváros felé néz, amin túl néhány kilométerre a Ro me -
ra Mesa-fennsík emelkedik. A lapos tetejű domb, melynek sziklás 
emelkedőit zöld szőrcsomókként tarkítják a borókabokrok, király 
bulizó hely. Behálózzák a földutak, rengeteg félreeső zug van benne, 
így a zsaruk szinte soha nem találják meg a vigadalom színhelyét,  
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szétrobbantani pedig végképp nem tudják. Még soha nem voltam 
odafent bulizni, de idén már mindenképpen elmegyek, most, hogy 
másodikos lettem. 

Lényegében az egész iskola kijött megnézni a meccset a Highland 
ellen, és szinte mindenki zöld-fehéret visel – a Borges Párducok szí-
neit. Megjelent pár árgus szem az egyetemről is, hogy megnézzék 
a bátyámat, Steve-et. Az Új-mexikói Egyetemről a pasast felisme-
rem, ő minden meccsre kijön, és van néhány új fószer, akiket nem 
láttam eddig. Az apám szokás szerint két sorral mögöttük ül, és 
feltűnés nélkül olvassa a jegyzeteiket. 

Rebecca és a barátnője, Katie mintha nem nagyon figyelne oda 
a meccsre. Csevegnek, nevetgélnek, és elküldözgetik egymást a fe-
nébe. A tömeg időnként valami hangot hallat, olyankor a lányok 
felnéznek, elkiáltják a kötelező „Hajrá, Párducok!”-at, de főleg a 
saját kis világukban élnek. Na nem mintha én a játékot figyelném. 

A drukkolásokba és a bíró elszórt sípjeleibe egy állandó basszus 
lüktetés vegyül, amely a pálya távoli vége melletti parkoló felől jön. 
Egy csapat cholo kelti a zajt. Ezektől a fickóktól óva intettek minket 
mindig a szüleink – tetoválások, húzz-a-francba hozzáállás, sötét 
napszemüveg éjjel és nappal –, a vagány nehézfiúk, akik lazulnak 
a mélygördülő verdáikkal. A rajtuk csüngő cholák némelyike szinte 
semmit nem visel – miniszoknya, magas sarkú cipő, bimbótól lefe-
lé takaró póló. A kurvás kinézetüktől dögösebbnek tűnnek, mint 
amilyenek valójában. Nem állítom, hogy mind éppen a sárga földig 
issza magát közterületen, de az ellenkezőjét sem mondanám, ha 
tudtok követni. 

A csoport kellős közepén, egy ezüstszínű 51-es Chevy pickup 
motorháztetőjére támaszkodik a bátyám legjobb barátjának az uno-
katestvére, egy Flaco nevű magas srác. Néha látom őt a környéken, 
de soha nem lettünk bemutatva egymásnak. Steve bandázhatott 
vele az utóbbi időben – a szüleim repesnének az örömtől, ha tud-
nák. Steve sztorijai alapján Flaco messze a legkeményebb cholo a 
városban. 
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A focicsapat veretlenségét nem számítva a közelmúlt nagy híre, 
ami egy Nicole Lawrence nevű másodikos csajjal történt. Egyedül 
volt otthon, néhány pofa betört hozzá, és a család minden cuccát 
elvitte. Rebecca és Katie másról sem tud beszélni. 

– Szia, Rebecca – szólok oda előrehajolva. – Az apád mondott 
valamit?

– Jaj, Frankie – néz hátra Rebecca. – Hallgatózunk?
– Ne csináld már! Santa Fében is hallanak titeket. 
Rebecca a szemét forgatva vigyorog.
– Mindegy. Apa otthon nem beszél rendőrségi ügyekről. 
Ja, Rebecca apja nem simán zsaru, ő a rendőrkapitány. Lehet, 

hogy ezért nem merem Rebeccát randira hívni. Már csak az kéne, 
hogy a zsaruk megfigyeljenek. 

– Úgy hallottam, alaposan meglökdösték – mondja Zach. Be-
lebetegedett ebbe a Nicole ügybe. Amióta az eszét tudja, bele van 
habarodva a csajba. Ötödikben egyszer majdnem csókolóztak. Fo-
gócskáztak a szünetben, és Nicole volt a fogó. Zach úgy tett, mint 
aki balra készül indulni, de jobbra fordult, csakhogy Nicole-t nem 
verte át, így arccal összeütköztek, és hanyatt vágódtak a porba. 
Zachnek egy hétig fel volt dagadva az ajka. 

Rebecca megrázza a fejét.
– Ezt kitől hallottad?
– Nem tudom – feleli Zach vállat vonva. – Valami sráctól. 
– Valami srác félrebeszélt. Nicole-t bezárták a gardróbba. 
– Az akkor nem vészes – mondja Zach. 
Katie vékony ajka hitetlenkedve szétnyílik.
– Nem vészes? Halálra rémült. 
– Azt mondta, jövő héttől megpróbál újra iskolába járni – teszi 

hozzá Rebecca. 
– Ez nagyon gáz – jegyzem meg. Mint mindenütt, Borgesben 

is vannak betörések. Nem az a kimondott gettó, de sokat ront a 
helyzeten, ha ismerőssel történik a dolog. – Az ember elvan otthon, 
írja a házit, és néhány pasas csak úgy betör? El sem tudom képzelni.
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Zach felnevet.
– Melyik részét? Hogy házit írsz?
Nem tudom, miért barátkozom vele. Éppen igyekszem jó benyo-

mást tenni, próbálom lefektetni az alapokat, erre ő így alám vág. 
Ha kettesben lennénk, tuti, hogy volna egy nagyon állat válaszom, 
vagy csak behúznék neki egyet. De így, hogy Rebecca itt van, csak 
hülyeségek jutnak az eszembe, és ha behúzok Zachnek, azzal meg 
olyan benyomást keltek, mint egy orangután. Így csak mosolygok, 
és eljátszom, hogy Zach a világ legviccesebb fickója. 

Miközben hallgatok – mekkora balfék vagyok –, Rebecca és 
Katie visszafordul a meccs felé, és igyekeznek egy kis közösségi 
szellemet mutatni. Csinálnak egy amolyan hullámzást, de mivel 
csak ketten vannak, nagyon sokszor kell felállniuk és leülniük. 
Nyilván tudják, hogy őket nézzük, nem igaz? És nyilván tudják, 
hogy mire összpontosítunk. Katie-ben nincs semmi különleges – 
vállig érő vörös haj, feszes, hegyes pofi, mint egy dobermanné, és 
hátulról sem sokat mutat. De Rebecca? Vagy fogalma sincs sem-
miről, és csak élvezi a meccset, vagy tudja, mennyire bukom rá, és 
kí nozni akar. Zach felé fordulok.

– Basszus – tátogom. 
Amikor Katie és Rebecca ráun a hullámzásra, úgy döntenek, ki-

mennek a mosdóba. Miközben távolodnak, Zach rám hunyorít, és 
csalódott szülő módjára a fejét csóválja. 

– Mi van? – kérdezem. – Itt és most kellett volna?
– Miért ne?
– Mindenki előtt?
– A tömeg akár jól is jöhet. A szurkolás elfojthatja a nevetését.
– Kapd be, sápadtarcú! – mondom, és mindkét középső ujjamat 

felmutatom neki. 
– Hamarosan lépned kell, tesó. 
A bátyám is ezt mondta. Bár még csak két hete kezdődött újra 

az iskola, egy ilyen jó nő esetén csak idő kérdése, hogy megjelen-
jenek az úri fiúk. És szó, mi szó, az utóbbi napokban keselyűkként 
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köröztek körülötte. Tavaly katasztrófa volt az évnyitó bál (Zachkel 
mentem, mert egyetlen lány sem akart eljönni velem), és megfogad-
tam, hogy idén másképp lesz. Steve figyelmeztetett, hogy másodi-
kosként még gázosabb hoppon maradni, nem mintha neki valaha is 
fejfájást okozott volna partnert találni bármire is. 

– Fogok is – mondom. 
Zach kuncog.
– Mármint még az érettségi előtt. 
– Hajrá, Steve! – kiáltom. A bátyám, mintha előre látná a mecs-

cset lassított felvételen, nem oda passzolja a labdát, ahol a csapat-
társai vannak, hanem oda, ahol lesznek. De kegyetlenül tud bikáz-
ni, így az edző nem nagyon akarja, hogy passzoljon. Ezért kapott  
Steve három ösztöndíjajánlatot is – és ezért néznek el neki mindent 
a szüleink –, mert befejezésben mindenkit leköröz az államban. 

– Most komolyan, Frankie. Mi veszítenivalód van? – kérdezi 
Zach. 

– Tudom. Igazad van. Csak…
– Mármint a méltóságodon kívül. 
Rámeredek.
– Ne szívass…
– Nem szívatlak…
– Szerinted nem akarna inkább mással menni? – kérdezem. – 

Nem mintha paranoiás lennék, de egész nap Daltonnak drukkolt. 
– Csak nyugi. Úgy nézel ki, mint aki mindjárt becsokizik. Fe-

szült vagy…
– Te is feszült lennél, ha lenne elég vér a pucádban ahhoz, hogy 

elhívj valakit…
Zachből kirobban a röhögés.
– Bocs, lemaradtam valamiről? A te pucádban mióta van elég vér 

ahhoz, hogy randira hívj valakit?
– Én csak… majd lesz… csak ő olyan…
Éppen készülök letörölni az idétlen vigyort az arcáról, amikor 

Rebecca és Katie visszajön a lelátóra. Egyszeriben teljesen blazírt 
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pofát vágunk, és csak leplezetten skubizom minden mozdulatukat, 
ahogy leülnek elénk. 

– Hajrá, Párducok! – kiabálják egyszerre, és tapsolnak, mint a 
pomponlányok. 

Nálunk nincsenek pomponlányok, inkább csak a kedvenc játé ko-
suknak szurkoló dögös csajok. John Daltonnak saját szekciója van 
az első sorban a szülei mellett. A népszerű lányok falatnyi sortban 
és feszes trikóban visítanak, akárhányszor hozzáér a labdá hoz, tök 
mindegy, mit csinál vele. Egy Samantha nevű szőke harmadikos 
sikong, majd feláll, és lefényképezi őt a telefonjával. Nem akarom, 
hogy rajtakapjanak, miközben őt bámulom, így visszafordulok Re-
becca felé. 

Tudjátok, milyen, amikor egy csaj melltartópántja átüt a pólója 
hátulján? És te csak a kapocsra tudsz gondolni? Fejben újra és újra 
átveszed a kikapcsolást, hátha egyszer a valós életben is sor kerül a 
feladatra. Nem akarod, hogy felkészületlenül érjen. 

– Ennél jobb pillanat nem lesz – mondja Zach a tekintetemet 
követve. 

– Francba már, hombre. Szállj le a témáról! 
– Hé, Rebecca – szól előre Zach. – Van már kivel elmenned az 

évnyitó bálba?
Eszénél van ez, bakker? Hirtelen élénk érdeklődéssel kezdem 

kémlelni a nyugaton képződő felhőket, csak hogy leküzdjem a 
késztetést, és le ne lökjem őt a lelátóról. Most még csak fehér fod-
rocskák, de néhány óra alatt tutira délutáni viharfelhőkké duzzad-
nak. 

Rebecca megfordul.
– Még nincs – feleli. Csalódottság ül az arcán? Szemöldökét 

összeráncolja, telt ajkát oldalra csücsöríti. Igen, lehet, hogy csaló- 
dott. 

– Aha – nyugtázza Zach. 
– Miért, Zach? Keresel valakit, aki elmegy veled? – kérdi Re-

bec ca.
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A másodperc egy törtrészére rám villantja a tekintetét, és ennyi 
idő alatt alighanem rájön, hogy mi zajlik pontosan a fejemben. Biz-
tosra veszem, hogy nagy betűkkel az arcomra van írva. 

– Nem – legyint Zach. Nicole-lal szívesen menne, de nem tudja, 
hogyan kérdezze meg őt, főleg a betöréses trauma óta. És különben 
is gyík bevallani Nicole barátnőinek. Nem hibáztatom. – Van né-
hány negyedikes csaj a várólistámon. 

Rebecca szélesen elmosolyodik.
– Tényleg?
Katie horkant egyet a hegyes kis orrán át, mire Rebecca vállon 

üti a keze fonákjával.
– Hogy a francba ne. Strici vagyok – vigyorog Zach. 
– Strici? – kérdez vissza Rebecca. 
– Vagy ahogy ti mondanátok, stricez. 
– Ilyet nem is mondunk – nevet fel hangosan Rebecca. 
Katie felém biccent.
– Ha ő strici, Frankie, akkor te mi vagy? – kérdezi.
A szám épphogy csak kinyílik. Elmosolyodom.
– Én? Én egy…
– Frankie tisztelettel bánik a nőkkel – vág közbe Zach, és kö-

nyökével a vállamra támaszkodik. – Túlságosan úriember ahhoz, 
hogy strici legyen. 

– Úriember? – kérdezi Katie. 
Erőltetve nevetek. Többre nem futja.
– Olyasmi. 
– Micsoda meglepetés – mondja Rebecca. – Nem hittem, hogy 

élnek úriemberek Borgesben. 
Ez, gondolom, az úriember meghatározásán múlik, de valószí-

nűleg igaza van. Bár szerintem ez inkább annak köszönhető, hogy 
gimisek vagyunk, és nem annak, hogy borgesiek. Nem akarok be-
lemenni a társadalmi osztályokba, vagy ilyesmi, de az emberek itt 
is különböző csoportokba sorolhatók, mint akárhol máshol. A fo-
cisták vannak a totemoszlop tetején, így nekik nem kell a csajok  
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kedvében járniuk, ha azt akarják, hogy randizzanak velük. A cho
lóktól mindenki egyszerűen betojik, így nekik sem kell kedvesnek 
lenniük senkivel. És aztán vannak az olyan fickók, mint Zach és 
én, a periférián, akik próbálnak rájönni, mi módon lehet bejutni a 
belső körbe. 

Kínos csend áll be, amíg Rebeccával udvariasan egymásra mo-
solygunk, aztán a lányok visszafordulnak, és nézik tovább a mecs-
cset. Ebben a percben legszívesebben megölném Zachet. A leg-
kevésbé sem akarom, hogy Rebecca azt higgye rólam, „úriember” 
vagyok. Az úriemberekkel nem akarnak összejönni a csajok. Az 
úriembereknek folyton szétrúgják a seggét. 

A tömeg felzúg, amikor Dalton ebben a félidőben már másod-
szor kirúgja a labdát. Magasba lendíti a karját, mint aki Steve-re 
dühös a rossz passz miatt, pedig az átadás tökéletes volt. Steve sze-
rencsére túl okos ahhoz, hogy bekapja a csalit, csak összeveri a te-
nyerét, és azt mondja:

– Hajrá, Borges, gyerünk!
Bámulatos, mennyire más Steve a pályán, mint a mindennapi 

életben. Ha Dalton bárhol máshol nagyképűsködne vele, a bátyám 
azonnal behúzna neki egyet. 

– Dalton elcseszi a meccset – jegyzem meg. 
– Dehogyis – ellenkezik Rebecca. 
– Nézd már meg! Három lépéssel le van maradva mindenki mástól. 
Dalton régebben jól játszott. Csak túl sokat gyúrt a konditerem-

ben, és most már olyan, mint egy tank. Lassabb, kevésbé mozgé-
kony. Ha nem tudja izomból távol tartani az ellenfelet a labdától, 
akkor bajban van, de még mindig vadul bele tud bikázni. 

– Mert te talán jobb vagy – horkant fel Rebecca. 
– Ha egyszer odaengednek – mondom. Naná, hogy tetszik neki. 

Mi másért venné védelmébe ezt a szánalmas alakot? De nem en-
gedhetem meg magamnak, hogy féltékenynek tűnjek, így visszako-
zom. – Persze azért mindent belead. 

Zach úgy bámul rám, mintha veszélyes hulladék lennék.
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– Ja – mondja hitetlenkedve. – Mindent belead. 
Igazság szerint John Dalton egy seggfej. Messze ő a leggazda-

gabb srác Borgesben, és Rebecca helyében utálnám, akár jó pasinak 
tartanám, akár nem. Amikor úgy tíz éve a családjuk ideköltözött, 
Dalton apja felvásárolta Rebecca nagyanyjának az új-mexikói étter-
mét, csak hogy rátehesse a kezét a receptekre. Utána ledózerolta az 
épületet, ahol a családi étterem működött hatvan éven át, és épített 
magának sajátot: a Tortilla Birodalmat. 

A kajájuk épphogy elmegy, de sok turistát vonzanak, mert meg-
engedhetik maguknak, hogy az autóút melletti óriásplakátokon 
hirdessenek. Na meg van egy gyáruk – szintén a Tortilla Biroda-
lom nevet viseli –, amely ellátja tortillával a legtöbb éttermet Albu-
querque-től Santa Féig. Annyira jó a tortillájuk, hogy a szuperha-
gyományos új-mexikói éttermek is inkább tőlük rendelnek, nem 
sütnek sajátot. Még az én családom is tőlük vásárol. Innen is lát-
szik a gyár – kilenc méterrel magasodik Borges belvárosa fölé, ami 
mindössze öt háztömbnyi bankból, étteremből és fodrászatból áll. 

Ne értsetek félre! Teszek rá, hogy Daltonék fehérek. De erede-
tileg nem is új-mexikóiak. Dallasból költöztek ide, megvették a 
föld javát a folyónál, és most William Dalton a város nem hivatalos 
polgármestere, mert a Tortilla Birodalom a település legnagyobb 
munkaadója, és a felesége a Santa Fé-i divatot követve parádézik – 
navaho poncsó, türkiz karkötő, ezüst nyaklánc –, egyetlen gyerme-
kük pedig egy tökéletesen kipofozott, mélykék, lehajtható tetejű, 
1969-es Pontiackal furikázik. És Rebecca családja? A tortillarecept 
eredeti tulajdonosai? Ők szívnak, mint a torkos borz. 

A bíró kezezést állapít meg a vendégcsapatnál, és mi mind talpra 
ugrunk. A bátyám megfogja a labdát, és a büntetővonalhoz megy. 
Néhányszor lepattintja a labdát, majd hátrafelé pörgeti a földön, 
ke resve a tökéletes helyet. 

– Gyerünk, Steve – kiáltja Zach. – Mindent bele!
Rebecca hátrapillant felénk, és szökken egyet ültében.
– Jaj, istenem, Zach! Ne most. 
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A büntetőrúgások engem is lázba hoznak, de én legalább nem 
szorongatom a szemgolyómat, mint Zach. És ez nem valami lég-
ből kapott metafora az idegességre. Zach komolyan a szemgolyóját 
szorongatja. 

– Hé – mondom. – Csak óvatosan. 
– Nem fogom leejteni. 
Zachnek üvegszeme van. De nem üvegből készült, és nem golyó 

alakú. Inkább kissé konkáv, kerámia csészealjhoz hasonlít. Viszont 
nagyon is valódinak tűnik. Még a neve is rajta van a szélén piros 
dőlt betűkkel:

Zachary.
Folyton kiveszegeti. Ez nála amolyan kényszercselekvés. Szerin-

tem észre sem veszi. Ha összekoszolódik, csak bekapja és leszopo-
gatja, aztán visszadugja a szemüregébe. 

Katie hátrafordul, és úgy tesz, mint aki öklendezik, amikor meg-
látja a szemet Zach kezében.

– Undorító. 
– Csak irigykedsz a trükkömre – vigyorog Zach.
– Megkérhetlek, hogy ezt soha többé ne csináld a jelenlétemben?
– Jézusom – mondja Zach. – Ne légy már ilyen szemellenzős! 
Soha senkit nem ismertem, aki ennyire ki lett volna békülve sa-

ját magával, mint Zach. Talán a szeme elvesztése megszüntette a 
nyomást, hogy menő legyen. Pontosan tisztában van önmagával – ő 
a félszemű srác. Akinek nem tetszik, az bekaphatja. Mi, többiek, 
meg mindig másnak próbálunk látszani, mint amik vagyunk. 

– Tedd szépen vissza, mielőtt leejted, és elreped – mondom neki. 
Ehelyett szopogatni kezdi, mint egy mentolos cukorkát, miköz-

ben a bátyám felkészül a büntetőre.
– Szerinted belövi? – kérdezi.
– Persze, hogy belövi – vágom rá, bár magamban már arra ké-

szülök, hogy mellé megy. Talán Rebeccával is ezt a módszert kéne 
alkalmaznom. Felkészülni az elutasításra, és legfeljebb kellemesen 
meglepődöm. 
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Steve nem lövi mellé. Tökéletesen behelyezi a kapu bal alsó sarká-
ba a lábfeje belső élével, és utána szinte nem is ünnepli magát. Csak 
rászegezi a mutatóujját Cheo nevű barátjára, a jobb középpályásra, 
és már kocog is vissza a pálya túloldalára. 1-0 a Borges javára. Az 
egyetemi csóka felfirkant valamit a csiptetős jegyzettömbjére. 

A Highland kirúgása után mindenki visszaül. Zach a helyére 
teszi a szemét, és térde oldalával meglökdös.

– Figyu, van kedved átjönni utána? Begay végre megszerezte ne-
kem azokat az M80-as petárdákat. 

Zach nemrégiben vett néhány M80-ast Josh Begaytől, egy navajo 
sráctól, akinek a nagybátyja nyaranta tűzijáték-rakétákat árul a 
nagy rezervátumban. Josh begyűjti az ütősebb robbanószereket, és 
a tanév alatt eladja őket. Sápolja a sápadtarcúakat.  

Ja, jut eszembe. Ne guruljatok be, mert azt mondtam, hogy van 
egy indián barátom, akinek a nagybátyja tűzijátékot árul. Sok in-
diánt ismerek, akik nem árulnak robbanóanyagot. De történetesen 
ez az indián srác éppúgy szeret a levegőbe röpíteni dolgokat, mint 
én és Zach. 

– Attól függ – felelem az órámra nézve. A szüleim elvárják, hogy 
hetente legalább háromszor pincérkedjek, és ma este jelenésem van. 
– Fel kell készülnöm a vacsorarohamra. 

– Na, csak egyet-kettőt? Elintézhetnénk néhány hangyabolyt. 
Rebecca a szemét forgatja.
– Más témátok nincs?
– Akkor most ki is hallgatózik? – kérdezem. 
– Van más témánk – mondja Zach. – Például ti. 
Íme, a legjobb barátom. Azt akarja, hogy elpiruljak vagy mo-

tyogjak valamit, de nem dőlök be, inkább felállok, és üvöltök a bí-
rónak:

– Ne már! Szabálytalan! – A labda éppen játékban sem volt, így 
minden arc felém fordul. Vállat vonok. 

Rebecca kíváncsinak tűnik.
– Mi ketten? – kérdezi.
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– Úgy érti, a csajok – mondom, miközben visszaülök. 
– Beszéltek a csajokról és a bombákról – bólint Rebecca. – Eny-

nyi?
Zach rákacsint.
– Néha bomba csajokról beszélünk. 
Az egyik Highland-csatár úgy kicselezi Daltont, hogy az már kí- 

nos. Úgy tesz, mintha balra indulna, majd jobbra, végül balra bil-
lenti a vállát. Dalton ennek az utóbbinak bedől, és majdnem kilép 
a cipőjéből, miközben a srác kitör jobbra, és elég teret szerez magá-
nak ahhoz, hogy kapura rúgjon, de kicsit fölé megy. 

Dalton szurkolóit ez szemmel láthatóan nem zavarja. Samantha 
rázendít egy rigmusra: „Johnny, Johnny, a mi emberünk”, a többi 
lány meg feláll – apró retikül a hónuk alatt, néhányuknak mobil a 
kezében –, és csatlakozik. Muszáj elgondolkoznom, vajon Rebeccát 
is annyira idegesítik, mint engem, vagy ő csak simán irigykedik. 

Furcsa érzés gazdagokkal egy iskolába járni. Az ember a felszí-
nen irigykedik. Olyan akar lenni, mint ők, irigyli a vagyonukat, 
irigyli a ruháikat, irigyli az autóikat. De valahol az elméje mélyén 
nem akarja, hogy mindenkinek az jusson eszébe róla: „ki nem áll-
hatom ezt a szemetet”. Így aztán az ember olyan akar lenni, mint 
ők, és közben minden porcikájukat gyűlöli. 

A tömeg gyorsan feloszlik a meccs végén. A mai 2-1-es győzel-
münk után még mindig veretlen a csapatunk, így jó a hangulat. 
Hallom, ahogy Willy Stinchcomb és a népszerűek kasztja arról 
beszél, hogy majd később Daltonék medencéjénél lazulnak. Az 
apám, aki az elmúlt két évben egyetlen meccset sem hagyott ki, 
az egyetemi megfigyelővel beszélget az oldalvonalnál. A játékosok 
még lézengenek a kispad körül, lerúgják a cipőjüket, gratulálnak 
egymásnak, ugratják egymást. Steve és Cheo eljátssza a meccs má-
sodik gólját – azt is Steve szerezte, babán befejelte Cheo hosszú  
passzát.

Rebecca és Katie összefutott még pár barátnőjével, és most a 
szögletzászlónál gyülekeznek, Zach és én pedig a lelátó mellett a 
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biciklinken ülve várakozunk a megfelelő pillanatra, hogy lecsap-
hassak. 

– Gyerünk, apafej – mondja Zach, mint egy edző, aki a bokszo-
lóba igyekszik életet verni két menet között. – Mutasd meg neki, 
micsoda stricez vagy. 

– Menni fog – mondom, megpróbálva minél több önbizalmat 
sűríteni ebbe a két szóba. 

Végignézek a fehér pólómon, és vágok egy pofát. Ritkán hor-
dok galléros pólót, de most jól jönne. Talán Rebecca komolyabban 
venne. Hagyom, hogy a szellő kissé lehűtse a hónom alját, majd in-
dulok a zászlóhoz. Arra emlékeztek, amikor a Csillagok háborújá-
ban a hősök belépnek a hipertérbe, és a csillagok mind szétfolynak, 
és úgy néz ki, mintha egy fekete alagútban haladnának? Na, ez is 
olyan, csak itt az alagút másik végén Rebecca van. Minden más el - 
homályosul. 

A fülcimpámban és a szemgolyóm mögött érzem a szívverése-
met. Remélem, nem úgy festek, mint aki készül elájulni. Amikor 
már csak három méterre vagyok, nagy levegőt veszek, és a vállamat 
forgatva vezetem le a feszültséget. Menni fog. 

– Szia, Rebecca – mondom, amilyen higgadtan csak tudom. – 
Van egy másodperced?

– Ööö, hogyne – bólint, és a barátnőire pillant. Azok elfordul-
nak, hogy magunkra hagyjanak minket. – Mi újság?

A mosolya annyira kedves, annyira hívogató, annyira ő, hogy 
egyből ellazulok. Nyilván tudja, mit akarok mondani, és valószí-
nűleg mindent elkövet, hogy megkönnyítse a helyzetemet. Nincs 
miért aggódnom, csak sikerüljön helyes sorrendben kipréselnem 
ma gamból a szavakat.

– Emlékszel, mit mondott Zach az előbb? – kérdezem.
Felnevet.
– A bombákról? 
– Nem – felelem, és én is nevetek. Mókás lány, próbál oldott 

hangulatot teremteni. – Előtte. Az évnyit…
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Egyszer csak valaki olyan erővel vág hátba, hogy megtántoro-
dom, és majdnem nekiesem Rebeccának. Amikor visszanyerem az 
egyensúlyomat, megfordulok, és látom, hogy John Dalton bámul 
rám mosolyogva, de a mosoly a fagyos kék szemére már nem ter- 
jed ki. 

– Szia – mondja. – Steve öccse. 
– Szia – felelem. – Frankie vagyok. 
– Ja, tudom, Frankie-Senki. Csak hülyülök. – Átizzadt, hullá-

mos szőke haja a homlokára tapad, a táskáját lezseren fél vállra vet-
ve hozza, a meze nincs betűrve, és narancsos Gatorade-et iszik egy 
műanyag palackból. 

– Jó meccs volt, John – mondja Rebecca. 
– Ja – helyeslek én is. – Nem rossz. 
Dalton azonnal rávágja:
– Hé, az a te bringád ott a Küklopsznál? – Az állával bök Zach felé. 
Zach a saját biciklijének nyergében ül, az enyémnek pedig fogja 

a kormányát. Régi GT Mach One BMX, a kék festék már teljesen 
kifakult rajta, egy ideje próbálom is rávenni Cheót, hogy tanítson 
meg lefújni. Tettem rá egy pár kilépőt, amikor Steve-től megkap-
tam, és ki kellett cserélnem a vacak műanyag pedálokat, amikor az 
egyik eltört, de több pénzt nem áldoztam rá. Nem épp a biciklik 
királya, de a célnak megfelel. Először fordul elő, hogy szégyellem. 

– Igen – felelem. – A bátyámé volt. 
– Jó az – mondja Dalton. – Semmi baj nincs a levedlett cuc-

cokkal. 
Rebeccára pillantok, de ő csak az egyik fülbevalóját piszkálja álltá-

ban. Rám néz, mintha sajnálna, de szerintem nem fog a védelmemre  
kelni. Egyetlen módon tudom megőrizni az önbecsülésemet, ha 
dobbantok. 

– Oké – mondom biccentve. – Sziasztok. 
Rebecca int egyet.
– Szia, Frankie. – Együttérzés van a hangjában. Vagy szánalom?
– Ja – mondja Dalton. – Jót dumáltunk. 
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Mire Zachhez érek, ég az arcom. A szám kiszáradt, és kapko-
dom a levegőt. Legszívesebben elhánynám magam, de legalább ön-
szántamból hagytam el a helyszínt. 

– Mi a fene történt? – kérdezi Zach. 
Felpattanok a biciklire. Amilyen parányinak érzem magam, kész 

csoda, hogy még mindig leér a lábam ezen a szaron.
– Menjünk! 
Csak úgy tudjuk elhagyni a sportlétesítményt, ha áthajtunk a 

parkolón, azaz el kell haladnunk a cholók mellett. Nem mintha fél-
nék tőlük – velem eddig soha nem szemétkedtek –, de van valami 
nyugtalanító az ilyen gengszterek közelségében. Zavarban érzem 
magam, mintha keményebbnek kéne lennem, mint amilyen va-
gyok, bár egyáltalán nem akarok rájuk hasonlítani. Mindegy, csak 
jussak át a parkolón. 

Éppen eltekerek egy meggypiros 77-es mélygördülő Caddy mel-
lett, amikor a sofőrajtó kinyílik, és hirtelen rá kell kontráznom, és 
elkapnom a kormányt, hogy bele nem menjek. A kerekek kicsúsz-
nak alólam, és keményen a porba csattanok. Zach épphogy megáll 
mögöttem. 

– Óvatosan, hombre – mondja a pasas, ahogy kilép a verdából, és 
megvizsgálja az ajtót. A feje le van borotválva, és gyér kecskesza-
kállat meg sötét szemüveget hord. 

Zach lehajol, hogy felsegítsen, miközben már gyűlik a tömeg. 
Egyetlen pillantást vetek az arcára, és látom, hogy ő még gyor-
sabban el akarja húzni a csíkot, mint én. Ha egy hozzám hasonló 
kojot is cidrizik, el tudom képzelni, milyen érzés lehet egy színtiszta 
fehér embernek. Felállítom a bringámat, és leporolom magam, ke-
rülve mindenki tekintetét. 

Az egyik chola elém áll, és tetőtől talpig végigmér. Jobb szeme alá 
könnycsepp van tetoválva. Fekete, hullámos, zselézett haja a dere-
káig ér, és sötétkék fejkendővel szorítja hátra.

– Hé, te Steve öccse vagy, igaz? – kérdezi.
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– Aha – bólintok. Fekete farmer van rajta és egy ujjatlan felső, 
aminek a mély kivágásában megadidkó látszik. 

Egy mély hang csak még jobban zavarba hoz.
– Óvatosan azzal a bámulással, hombre. – Flaco jelenik meg a 

lány mellett, és szorosan átkarolja a nyakát. Nagyon magas, nyúj-
tózkodnom kell, hogy lássam. Hosszú ujjú flanelingét csak fölül 
gombolja be, alatta vastag ezüstlánc csillog. Féktelenül nevet.

A chola félrehúzza a felsője gallérját, és a fekete csipkemelltartó 
alól kilátszik egy mélyvörös rózsatetoválás.

– Mondd meg a bátyádnak, Carmenita alig várja, hogy újból ta-
lálkozzon vele – búgja ajakbiggyesztve.

Egy pillanatra teljes némaság telepedik a társaságra. Legyőzöm 
a késztetést, hogy Zachre nézzek, de érzem az idegességét. Gőzöm 
sem volt, hogy a bátyám ezzel a Carmenita nevű csajjal jár. A szü-
leim tutira szívrohamot kapnak, ha megtudják. Egy tetovált maca 
elég nagy váltás a legutóbbi barátnőjéhez, Annabelle-hez képest, 
aki nemrég ment fősulira Pennsylvaniába. 

Hirtelen mindenkiből kirobban a röhögés. Carmenita megper-
dül, és összevihog egy miniszoknyát és neccharisnyát viselő, hidro-
génezett hajú cholával.

Flaco lehajol, és ráteszi a kezét a biciklim kormányára.
– Mondd meg Steve-nek, hogy jó kis meccs volt – néz rám fur-

csa, szinte leereszkedő mosollyal. Utána oldalra lép, és megtolja a 
bringám nyergét. Zach felpattan a sajátjára, és mindketten húzunk 
a retekbe, amilyen gyorsan csak tudunk. 

Az út megkerüli a sportlétesítményt, majd felvezet egy alacsony 
dombra, ahonnan rálátni a pályákra. Taposok, és leküzdöm a vá-
gyat, hogy visszanézzek Rebeccára. Ha épp engem néz, akkor bal-
féknek érezném magam, amiért lebuktam. Ha meg nem néz, az 
még sokkal gyatrább érzés lenne. 
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kettõ

N ormális esetben egyenesen hazamegyek, és úgy te-
szek, mint aki leckét ír, mielőtt indulok az étterembe, de a 
történtek után tényleg fel kell robbantanom valamit – egy 

kis terápiás detonáció –, és itt jön a képbe Zachék hátsó udvara. Két-
ezer négyzetméter a város peremén, csupa por és zsályabokor, tele 
hangyabolyokkal. Régi kövezett gyalogút vezet a hátsó ajtótól egy 
nagy tűzrakó gödörig, melyet bánatos vályogfal vesz körül. Zach 
anyjának elfogyott az energiája, mire a vakolásra került volna sor, 
így a fal évről évre kopik egy kicsit. Hamarosan már ahhoz sem lesz 
elég magas, hogy a saját készítésű repeszeinktől megvédjen minket. 

A viharfelhő begyorsít kicsit nyugaton. A távolban az esőfüg-
göny inkább ecsetvonásokra hasonlít, mint valódi csapadékra. Egy 
régi nyárfa tuskója mögött bujkálunk, és várjuk legutóbbi mester-
művünk detonációját. 

– Őrület, hogy nem figyelmeztettél – mondom. 
– A semmiből bukkant elő – feleli Zach, mintha ezzel mindent 

megmagyarázna. Néhány másodperccel később óriási BUMM tépi 
miszlikké a délután csendjét. Pici földrögök és olvadó kék gumida-
rabok repülnek a fejünk felett, megszórva a zsályabokrok tucatjait, 
amelyek testőrként védelmeznek minket. 

Zachkel felvágtunk egy squashlabdát, beletettünk egy petár-
dát, és megtöltöttük homokkal, szép kis gránátot készítve. Utána 
ástunk egy lyukat az egyik hangyaboly közepébe, meggyúj tottuk  
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a kanócot, betuszkoltuk a gránátunkat a lyuk aljára, és földet szór-
tunk a gödörbe. Ha engem kérdeztek, nagyon találékony ötlet. 

– Szép munka volt – mondja Zach, és megpaskolja a hátamat. 
Feláll, és odamegy a görögdinnye méretű kráterhez, melynek pe-

remén elszenesedett szemétdarabok hevernek. Ezek kinti hangyák, 
vörösek, nem olyanok, mint a helyes kis konyhai állatkák, amik 
mini gyorsforgalmi utakat alkotnak a munkapulton. 

– Pedig már majdnem összejött – mondom, miközben leguggo-
lok megnézni közelebbről a robbantás eredményét. – Már csak egy 
mondat választott el tőle. 

A squashlabda apró göbjei ráolvadtak a kráter belső falára, és 
az égő gumi halovány szaga összekeveredett a felrobbant puskapor 
ismerősebb, savanykás illatával. A pólóm gallérját a számra és or-
romra húzom, hogy megvédjem szegény tüdőmet a gránát kavarta 
barna porfelhőtől.

Zach lehajol, és megbökdösi egy bottal a szenes földet.
– Ez baba volt. 
– Mi lenne, ha sódert tennénk a labdába homok helyett? – kér-

dezem a pólón át. – Még több kárt okozna?
– Lehet – feleli Zach. Egy fej nélküli hangya kapálózik a nyam-

vadt kis lábaival, küzd, hogy kimásszon a kráterből. – Ezt nézd! 
Órale, hadd tegyek egy kis kitérőt. Most nyilván készültök állat-

kínzónak elkönyvelni. Elmebetegnek. Aki most még hangyabolyt 
robbant, de legközelebb már egy zsúfolt Mekit. 

Ugyan már! Ha tudnátok, micsoda károkat tudnak okozni a vö-
röshangyák, kitüntetnétek, amiért végzek velük. 

Tizenkét éves koromban egyszer kapus voltam a focicsapatom-
ban. Mellesleg akkor álltam először és utoljára kapuban. Általában 
csatár vagyok, nem olyan jó, mint Steve, de képes vagyok erre-arra, 
ha valaki odapasszolja nekem azt a francos lasztit. Aznap annyira 
vacakul játszottunk, hogy az edző beállított a kapuba, a kapusunkat 
meg előreküldte, hátha tud lőni egy gólt. 
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Szóval, a másik csapat elég béna volt, én meg unatkoztam, mert 
a játék a másik térfélen zajlott. A második félidő közepe táján csik-
landozást éreztem a lábamon a kapusgatyámban. A pálya nem fü-
ves volt, még csak nem is gazos. Hanem döngölt talaj. És nem kicsit 
döngölt. Elég kemény ahhoz, hogy az ember agyrázkódást kapjon, 
ha beveri a fejét. 

A vöröshangyák persze az ilyen talajban élnek, és mivel a má-
sodik félidő nagy részében csak álltam a böhöm nagy villájuk tete-
jén, elhatározták, hogy bosszút állnak, és felmasíroznak a lábamon. 
Amint rájöttem, mi történik, rohantam az oldalvonal felé, de ahogy 
nekiiramodtam, a kis genyák csípni kezdtek. Hatalmas, sötétvörös 
hangyák voltak, akkorák, mint a köröm a középső ujjamon. A lá-
bam mintha lángra lobbant volna, és a nadrágnak csak az egyik 
szárából sikerült kibújnom, mielőtt elájultam. 

Még mindig sebhelyes a vádlim – mély himlőhelyek rondítják, 
mintha kiverte volna a lábszáramat a ragya –, így nézzétek el ne-
kem, ha időről időre egy kicsit bosszút állok. 

Zach elsétál egy fal mellett álló fatuskóig, távol a hangyabolytól, 
és leül.

– Az a kérdés, össze tudod-e magad szedni elég gyorsan ahhoz, 
hogy megint megkérdezd.

– Van rá egy hónapom – felelem.
– Egy hónapod? – Megrázza a fejét. – Te beteg vagy. 
Általában ellenkeznék, de ha Rebeccáról van szó, még akár igaza 

is lehet. 
– Mi van, ha valami gazdag sráccal akar menni, mint például 

Dalton? – kérdezem, miközben a földre rogyok, a falnak támasz-
kodom, és átkarolom a térdemet. – Mi van, ha nem is akar velem 
jönni?

Zachtől kapok egy taslit.
– Ezt neked kell megoldanod – mondja. – El kell érned valahogy, 

hogy veled akarjon menni. 
– Hogyan?
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– A legtöbben erre azt mondanák, csak légy önmagad. – A drá-
mai hatás kedvéért szünetet tart, és megvakarja a sárga bozontot az 
állán. – De a te esetedben szerintem ez nem valami jó ötlet. 

Nekiesem, még mielőtt észbe kaphatna. Próbál ellökni, de a tus-
kón nem tudja megőrizni az egyensúlyát, és hanyatt vágódik a por-
ba. Lehet, hogy a perifériás látásának a hiánya némi előnyt jelentett 
a számomra, de nem vagyok kíváncsi a kifogásaira. Kettős járomba 
fogom, és éppen tele akarom tömni a száját egy kis fincsi földdel, 
amikor az anyja kilép a házból, és jégkockákká fagyasztott szőlőlét 
hoz fogpiszkálókra tűzve egy tálcán. 

– Fiúk – mondja. – Tönkreteszitek a bokrokat.
– Bocsánat, Mrs. Mason – kántálom. Már csakugyan nekigu-

rultunk egy zsályának. – Ez hogy tetszett? – súgom oda Zachnek, 
mielőtt elengedem, majd talpra ugrom, és karomat győzelemittasan 
az égnek emelem. 

Zach feltápászkodik, és leporolja a pólóját.
– Sunyi hispán – suttogja. Apró száraz gallyakat borzol ki a ha-

jából, és próbál valami választékot formálni, de a por a homloka 
verítékével szemcsés habarccsá állt össze. A haja nem mozdul. 

Mrs. Mason felénk nyújtja a tálcát. Az övénél türelmesebb arcot 
nem sokat láttam. Ahogy szája mosolyra húzódik, napcserzett bőre 
azonnal megtelik ráncokkal.

– Hőség van idekint – mondja. 
Fogalmam sincs, Zach anyja miért hagyja még mindig, hogy 

robbantgassunk. Most őszintén. Ha egyetlen gyermeked elvesztet-
te volna a bal szemét, miközben háborúsat játszott az unokatestvé-
rével – Zach úgy meséli, hogy a kés csak öt centire hatolt be, csak 
öt centire –, nyugodtan viselnéd, ha mokány latin barátjával nagy 
erejű robbanóanyagokat durrogtatnának a hátsó udvaron?

Lehet, hogy hasznosnak találja, amit csinálunk, mármint hogy 
irtjuk a hangyákat. Vagy már feladta a reményt, hogy Zach valaha 
is veszélytelenül fog élni, és megbékélt a helyzettel. Bármi legyen is 
az oka, szinte már bátorítóan viselkedik. 
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– Ezt itt hagyom nektek, fiúk – mondja, és leteszi a tálcát a fatus-
kóra. – Vigyázzatok, le ne…

– …vigye a kezeteket a bomba – fejezzük be Zachkel. 
– Okos fiúk. – Megtörli a kezét a kék farmernadrágjában, és 

visszamegy a házba. 
Zach apjával csak néhányszor találkoztam, de elég rendes fazon-

nak tűnt. Nagyon hangosan beszélt – nem kiabált vagy ilyesmi, de 
nem volt neki „belső hangja”, ahogy az anyám mondaná. Néhány 
éve hagyott egy cetlit, hogy visszamegy St. Louisba, ahonnan a 
családja származik. Zachkel erről soha nem beszéltünk, de a bá-
tyám szerint Mr. Mason azért lécelt le, mert több mint száz rugóval 
lógott a Santo Domingo kaszinónak. 

Zach a földre hajít egy használt fogpiszkálót, és vesz még egy 
jégkockát.

– Ígérj meg valamit – mondja nekem. 
– Mit? – A jégkockám gyorsan olvad, lila cukros víz csordogál a 

kézfejemen. Szürcsölök. 
– Hogy legközelebb, ha megint helyzetben vagy, kapura lősz. 
– Jó, jó, jó. Könnyű az oldalvonalon okosnak lenni. Ha esetleg 

beállnál a játékba. 
– Tudod, mi a fura a gimis csajokban? – kérdezi. – A kétszemű 

srácokra buknak. 
– Béna kifogás. – Tudna randizni, ha akarna, csak egy gond van: 

számára vagy Nicole Lawrence létezik, vagy senki. Egész múlt hé-
ten arról győzködte magát, hogy egy Nicole-féle dögös lány a szíve 
mélyén egy vicces pasassal akar járni, aki meg tudja nevettetni. De 
most, hogy Nicole-t kitörte a frász a betörés miatt, Zach tanácsta-
lanná vált, így valószínűleg örökre a senkinél ragadt.

Vállat vonok, és közben nyalom a jégkockámat.
– Szóval, pontosan tudom, mit kéne mondanom neki, és akkor 

odaállok elé, és elfelejtem a szövegemet, vagy mit tudom én. De 
aztán hátat fordít, és rögtön újra minden eszembe jut. 
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Zach megint leül, és elgondolkodva néz rám, pont, mint amikor 
apám keresi a megfelelő szavakat, ha beszéde van velem. 

– Ez teljesen érthető, kis félvérem. 
Sok előnye van a fajközi barátságoknak, és az egyik kedvencem, 

hogy szabadon illethetjük egymást olyan szavakkal, amiket mások 
rasszistának tartanának. Szerintem mindenkiben ott bujkál a ter-
mészetes késztetés, hogy helytelen dolgokat mondjon vagy gondol-
jon. Mint amikor az ember áll a járdán egy ipse mellett, és hirtelen 
elfogja a vágy, hogy kilökje a kocsik elé. Ne próbáljátok meg nekem 
bemesélni, hogy számotokra idegen ez az érzés. 

Zach olyan neveken szólít, amik miatt komoly bajba kerülne, 
ha valaki félreértené a helyzetet – mint például félvér, keverék, az-
ték. Én meg sápadtarcúnak, lisztesnek vagy Hófehérkének hívom.  
Ő saját magát vaníliavarázsnak nevezi. 

– És milyen zseniális tanácsod van a számomra? – kérdezem.
– Rúgd szét Dalton seggét! 
Horkantva felnevetek.
– A magamfajta fickók nem rúgják szét a Dalton-féle fickók seg-

gét. – Nem az évszázad meglepetése, tudom. 
– De a bátyád meg tudná tenni – mondja Zach. – Az azért baró 

lenne, nem? Amolyan klasszikus elagyabugyálásban részesíthetné.
Majdnem mindennap ez van. Azt mondom, valamit nem tudok 

megtenni, mire mindenki rávágja, hogy a bátyám bizony meg tud-
ná. Viszont Zachnek igaza van. Főleg ebben. Steve napról napra 
izmosabb. Két hete monoklival jött haza, és vágás volt az arcán, 
amitől a szüleim frászt kaptak. Azt mondta, éjszakai focimeccsen 
szerezte, de kizárt, hogy anyámék bevették. Mindenesetre lassan 
már ahhoz is gyúrnom kell, hogy a saját otthonomban életben ma-
radjak. 

Ráadásul valószínűleg Steve az egyetlen ember a városban, aki 
megúszhatná, ha beverné Dalton arcát. Mindenki megbocsátaná 
neki. Ő a focicsapat kapitánya, meg minden. 
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– Klasszikus módon – ismétli Zach, és a szemöldökét ráncolva 
bólint. Szerintem, ha lenne nála egy doboz cigi, most rágyújta na, 
hosszan beszívná a füstöt, és elgyönyörködne a képzeletbeli lát-
ványban, ahogy John Dalton nyaka a bátyám szöges cipője alá szo-
rul. De nincs cigi, így inkább a vállamba öklöz. 

Néhány éve Zachkel egy rövid ideig cigit lopkodtunk az anyja 
táskájából. Nagyon vagánynak éreztük magunkat, ahogy bagóz-
tunk az udvaron, miután az anyja már lefeküdt. Beszívtuk a füs-
töt, leguggoltunk, felpattantunk, kifújtuk – a nikotin és a hirtelen 
felállás okozta szédülés együtt őrült zsongást okozott a fejünkben. 
Majdnem egy hónapig tartott a móka. Aztán Mrs. Masonnek fel-
tűnt, hogy lába kél a cigijének, és egyik éjjel fent maradt, hogy raj-
takapjon minket. 

Azt hittem, nekem annyi, de nem árult be a szüleimnek. Hanem 
vett két doboz Marlborót nekem és kettőt Zachnek, majd leült mel-
lénk, és végignézte, ahogy egyesével a szűrőig elszívjuk a cigiket. 
Én kétharmad doboz után kidobtam a taccsot – Zach már a má-
sodik doboznál tartott, amikor rókázott –, de az anyja nem enged-
te, hogy abbahagyjuk, az utolsó szálig mindet el kellett szívnunk. 
Ma már ránézni sem tudok egy cigarettára hányinger nélkül, Mrs. 
Mason pedig mind a mai napig egyetlen szót sem szólt az esetről a 
szüleimnek. 

Zach felkap egy petárdát, és egyik kezéből a másikba dobálja.
– Jöhet a ráadás? – kérdi.
Hogyne jöhetne. Mindig jöhet. De elkövetem azt a hibát, hogy 

válaszadás előtt az órámra pillantok, és nincs kedvemre a látvány.
– Nem, mennem kell az étterembe – felelem. 
– Korán van még – mondja Zach, és sértetten néz, mintha az 

imént kakáltam volna a müzlijébe. 
Megrázom a fejemet, és belerúgok a földbe, porfelhőt zúdítva a 

falra.
– Alig várom, hogy rendes melóm legyen. 
– Miről beszélsz? Nyolcéves korod óta rendes melód van. 
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Hét, ami azt illeti. Ha jobb csatár lettem volna, talán a váloga-
tottban játszhatnék, és az apámmal utazgathatnék, ahelyett, hogy 
asztalokat szedek le, és poharakat töltök meg vízzel.

– A családomnak dolgozom, az nem számít – legyintek. 
– Megfizetnek, nem?
– Nem könnyű borravalót gyűjteni vendégek nélkül. És amúgy 

is csak az számít rendes melónak, ha olyantól kapsz fizetést, aki 
egyáltalán nem ismer. Olyan főnököt akarok, akit soha nem láttam 
azelőtt, hogy otthon elpanaszolhassam, micsoda seggfej. 

Zach bólint, mint aki pontosan tudja, miről beszélek.
– Én mindig úgy gondoltam, vagány dolog lehet videotékában 

dolgozni – jegyzi meg. 
– Ja, gondolom. Hogy pornót nézhess – vigyorgok. 
– Naná – mondja, és összeverjük az öklünket. – Csövi, tesó.
Lila foltos fogpiszkálómat a bokrok közé dobom, és a kezemet 

a pólóm belsejébe törlöm. Aztán felpattanok a bringámra, és ott-
hagyom Zachet az udvaron. Zach kuncogva elszopogat egy újabb 
szőlős jégkockát, mintha az ingyen pornónak már a gondolatától is 
kiszáradt volna. 
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három

B orges városát két indián rezervátum fogja közre – 
úgy harminc kilométerre fekszik Albuquerque-től északra, 
és negyvenöt kilométerre Santa Fétől délre. Mindkét rezer-

vátum, a San Felipe és a Santo Domingo is puccos kaszinók, vagy 
ahogy errefelé hívják őket, „indián játékbarlangok” büszke tulaj-
donosa. Alaptrükk. Mutass valami csilivilit az egyik kezedben, és 
valószínűleg nem veszik észre a száraz kutyaszart, amit a másikban 
a hátad mögé dugtál. 

Csak hogy tudjátok, én annyit szapulom ezt a várost, amennyit 
akarom; ez az otthonom. De senki ne merjen jönni valami rossz 
dumával, hogy a madarak fejjel lefelé repülnek Borges fölött, mert 
leszarni sem érdemes, vagy hogy azért vannak a városhatárban fek-
vőrendőrök, hogy a mélygördülők ne tudják elhagyni a települést. 

A Rio Grande átszeli Borges belvárosát, és a folyó közelében 
a legtöbb földön vagy gazdag emberek házai állnak, vagy állami 
védelem alatt álló nyárfaerdők. Daltonéknak több mint négyhek-
tárnyi birtokuk van, és az otthonuk nem is vályogból épült, ha-
nem fehér kőből, rengeteg oszloppal, mint valami déli ültetvényes 
ház. Azoknak, akik kicsit távolabb laknak a folyótól, általam csak 
árokparti ingatlannak nevezett földjük van. Öntözőárkok tucatjai 
szállítják a vizet a pici zöld csiliföldekre és a nagy lucernásokra, 
de csak tavasszal és kora nyáron. A mi éttermünk közelebb van a 
városközponthoz, vagyis úgy húsz percembe telik, mire a kiszáradt 
árkok és hátsó utak hálóján eljutok oda. 
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Farolva fékezek a Los Torres parkolójában, majd lepattanok a 
biciklimről, és nekitámasztom az épület oldalának, de nem laka-
tolom le – senki nem lopja el ezt a roncsot. Csak most tudatosul 
bennem, mennyire éhes vagyok. Az éttermi meló egyetlen előnye, 
hogy ehetek a műszakom előtt. Egy rántással kinyitom az ajtót, 
mire a ZÁRVA tábla zörögve nekiütődik az üvegnek. Az ajtó meg-
lök néhány csengettyűt, amik csilingelni kezdenek. 

Bent van négy boksz és hét pici asztal. A bokszok fényezett PVC- 
burkolatú padjai fölött eléggé eljárt az idő. Minden asztalt világos-
kék, virágmintás viaszosvászon terítő fed, amin művirágok állnak 
rizzsel teli vázában. A falakat sötét lambéria borítja, fölötte pedig 
régi mexikói pénzek bekeretezett kollázsai lógnak – apám vette 
őket néhány éve használtan magánszemélytől.

Épphogy elmúlt öt óra, így csak anya és apa van az étteremben, 
bár mostanában már csúcsidőben is ez a helyzet. 

Apám foglalkozik a dolgok üzleti oldalával. Mindig próbálja ki-
okoskodni, hogyan lehetne megnövelni a piaci részesedésünket, 
ahogy mondani szokta. Néha szállítunk is ennivalót rendezvények-
re és bulikra, ha az emberek ráunnak a Tortilla Birodalomra, de ez 
inkább csak lehetőség a nevünk elhintésére, épp úgy, mint amikor 
nyolcéves koromban a focicsapatom mezének a hátán az állt, hogy 
Los Torres. 

A szüleim a konyhához legközelebb eső bokszban ülnek, de ami-
kor belépek, anyám felpattan, és elém siet.

– Frankie! – mondja, mint azok az eladónők a bevásárlóközpont-
ban, akik a sminkek és parfümök részlegén eltúlozzák a vidámságot 
és kedvességet. – Milyen kellemes meglepetés! 

Az apám feláll, és beletúr a hajába. Összeszedi a papírjait, bete-
szi őket az aktatáskájába, majd a bal kezét a szék támlájára helyezi, 
mint aki csak a házigazdát várja, mielőtt leülne. Egymásra néznek, 
majd megint rám. 

Úgy érzem magam, mintha éppen szex közben kaptam volna rajta 
őket, vagy ilyesmi. Megfeszülnek, hogy normálisan viselkedjenek,  
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és ettől teljesen idegbetegnek tűnnek. Anya kisimítja a gyűrődése-
ket a narancssárga kötényen, amit Steve-től kapott tavaly a szüle-
tésnapjára. 

Lehet, hogy mégsem én lettem volna ma a soros?
– Nem ma van az én műszakom? – kérdezem.
Anya mosolyogva megfogja a vállamat.
– ¿Tienes hambre, no? Mit ennél?
– Anya?
– Egy töltött sopaipilla rendel. – Megperdül, és bemegy a kony-

ha lengőajtaján, fényes fekete haja lobog a háta mögött, akár egy 
hosszú sál. Befordul a sarkon, eltűnik a szemem elől, majd a mele-
gítőlámpa alatt ismét feltűnik, kinyitja a frigót, kivesz egy tál nyers 
tésztát, és egy maroknyit kidob a pultra. 

Apám int, hogy üljek le a bokszában.
– Beszélgessünk egy kicsit, fiam! 
Szeretem az apámat, komolyan. De mintha személyiségfejlesztő 

könyvekből tanulta volna az apaságot. Igyekszik, egy szavam sem 
lehet, de akárhányszor elkezd valamiről beszélni az éttermi me-
nün és Steve focizásán kívül, az aggódó szülő karikatúrájává válik. 
Mindennek akkora jelentősége van, minden annyira különleges, 
hogy valójában már semmi sem különleges, és semminek nincs je-
lentősége. 

Amint elhelyezkedem a bokszban, apám közelebb húzódik az asz-
tal túloldalán. Könyökével rátámaszkodik az asztalra, és a kezét ösz-
szekulcsolja az álla alatt. Aztán előveszi az igazán komoly tekintetét.

– Mint tudod, Frankie, mindannyiunk számára óriási kihívást 
je lent megküzdeni ezzel a változékony gazdasági éghajlattal.

Értitek, miről beszélek? Már most nem tudom követni.
– Aha – mondom. A fritőz sisteregve életre kel, ahogy anyám 

bedobja a tésztát a sopaipillámhoz. 
A helyemről látszik a Borges Fagylaltoskocsi Lerakat a szomszéd-

ban. Kiskoromban egyetlen jó oldalát láttam az itteni munkának: 
hogy besurranhattam a lerakatba, mialatt a sofőrök megpakolták  
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a kocsikat. Nyáron kész bolondokháza volt, jöttek-mentek a fur-
gonok meg a mindenféle átalakított teherautók, a fehér oldalukra 
festett finomságokkal. Néha akkora volt a zűrzavar, hogy el tudtam 
csenni egy-két jégkrémet. 

Apa megköszörüli a torkát.
– Talán úgy a legjobb ezt megfogalmazni, hogy… fontos, hogy 

együtt hajózzunk ezeken a viharos vizeken. 
Most már biztos: fogalmam sincs, miről beszél. Egy lépésben 

el jutott a változékony éghajlattól a viharos vizekig. Fogadok, hogy 
a lelkünk sivatagában felsejlő oázis lesz a következő. Én csak harap-
nék valamit a műszakom előtt, de annyira pedálozik, hogy gonosz-
ság lenne ügyet sem vetni rá.

– Nem tudom, milyen vizekről beszélsz pontosan – mondom. 
Ám ő kitartóan csörtet előre, szemmel láthatóan cseppet sem za- 

vartatva magát a gyomrom hangos korgásától és a döbbent tekin-
tetemtől.

– Eljön az idő, Frankie, és nem mondom, hogy neked már eljött, 
de majd el fog, ezt megígérhetem. Valamikor. Szóval, eljön az idő, 
amikor egyszer csak az életed előtted hever, akár egy tükör, és az 
arcodba bámul. Érted, hova akarok kilyukadni?

Ugrat?
– Ööö. Hogyne. Tükör, persze. És az ember látja a tükörképét?
– Pontosan! – lelkesül fel hirtelen. – A tükörképed! És néz rád, 

mintha azt várná, hogy mondj valamit, vagy hozz meg egy döntést. 
Szerintem apának kínos beismerni, hogy az étteremben mostan-

ság nem túl nagy a forgalom. Nyilván ezért jön a viharos vizekkel, 
és meg akar kérni, hogy dolgozzam többet, mert olcsóbb vagyok, 
mint a többi pincér. 

– De nem vagy egyedül – folytatja. – Melletted vannak azok, 
akik törődnek veled. És egyszer csak…

Anyám érkezik a megmentésemre egy púposan megpakolt tá-
nyérral – rajta töltött sopaipilla, bab és rizs, piros és zöld csiliben 
tocsogva.



•  36  •

– Aquí estás, mijo – mondja. 
Felkapok egy villát, és a számba tömök egy jókora falatot.
– Köszi, Mamá – mondom teli szájjal. Annyira hálás vagyok, 

hogy valami elvonja a figyelmemet az apámról, hogy rögtön le-
eszem magam piros csilivel, ami érme nagyságú foltot hagy a pó-
lóm elején. 

– Összemocskoltad magad, Francisco – csóválja a fejét anyám. 
– Majd ráveszem az egyenruhát – felelem, miközben még job-

ban bedörzsölöm a foltot az egykor fehér szövetbe. Amúgy igaza 
van. Tényleg ocsmányul néz ki a pólóm. A csilin kívül van rajta iz- 
zadság, por és szőlős jégkocka. Talán még vér is. – Senki nem fogja 
látni. 

– Nem nézhetsz ki úgy, mint egy menekült, mijo. 
A szám tele van, el kell takarnom egy szalvétával, ha nem aka-

rom, hogy rágás közben látsszon az étel.
– Bocs, Mamá. 
Anya keresztbe fonja a karját, és a fejét oldalra billentve azt 

mondja:
– A bátyád nem jött haza az éjjel. Tudtad?
Kicsit húznom kell az időt, míg felöltöm a hazudós arcomat, így 

lassítok a rágáson. Igen, tudom, hogy Steve nem jött haza az éjjel. 
Valószínűleg leitta magát a fennsíkon a haverjaival, de nekem sem-
mi közöm hozzá.

– Biztos? – kérdezem végül. – Hallottam, amikor megjött. 
Apám átnyúl az asztal fölött, és megpaskolja a karomat.
– Tényleg?
– Igen, késő volt már. Aztán kora reggel elment edzeni a csapat-

tal – mondom, hogy elébe menjek a következő kérdésnek. 
Szemétnek érzem magam, de úgy tűnik, nincs más választásuk, 

mint hinni nekem. Ami azt illeti, szerintem hinni akarnak nekem. 
Bármire hajlandók, hogy meggyőzzék magukat: Steve még mindig 
egy kis angyal. Apa megint megköszörüli a torkát.
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– Szóval, térjünk vissza a tárgyra! 
Hunyorogva végigmér, mint egy kisgyerek, aki próbálja műkö-

désre bírni a röntgenlátását. Anyámmal ellentétben az apám jel-
legtelen. Közepes termet, átlagos testalkat, barna haj, zöldesbarna 
szem, széles arc, mint az enyém. Félre ne értsetek! Már mondtam, 
szeretem, meg minden, de olyan feje van, hogy hiába látod nap 
mint nap tizenhat éven át, mint én, még mindig nem tudnád leírni, 
milyen is valójában. 

Úgy hat-hét éves koromban meg voltam róla győződve, hogy az  
apám varázsló. Elhitette velem, hogy zöldre tudja változtatni a köz-
lekedési lámpát, amikor csak akarja. Mondjuk, ültünk a pirosnál, 
vártunk, és megkérdezte, szeretnék-e már indulni. „Igen, igen!” – 
feleltem. Erre ő feltartotta a kezét, összeérintette a középső és hü- 
velykujját, azt mondta: „Egy, kettő, há-rom”, majd csettintett, és 
ugyanazzal a mozdulattal a lámpára mutatott. És láss csodát, a lám-
pa zöldre váltott. Ennél bámulatosabb dolgot addig életemben nem 
láttam, és ezt minden alkalommal meg is mondtam neki. Néhány 
évvel később aztán rájöttem, hogy figyelte, mikor váltanak sár- 
gára a keresztforgalom lámpái. 

– Bocs, apa – mondom. – Meg tudnánk ezt beszélni máskor?
Kinyitja a száját, mint aki felelni akar valamit, de aztán csak 

kifújja a levegőt.
– Amikor csak akarod – mondja. – Biztos enni szeretnél. – És 

ennyi, szabad vagyok. 
Anya süti a legjobb töltött sopaipillát a városban. A csirkét ép-

pen megfelelő méretű darabokra vágja, hogy felszívja a nedveket a 
babból. A csiliízek pont jól keverednek – a zöld adja az éles, hirtelen 
fájdalmat, a piros pedig a lassú égést –, és a salátalevél finom ropo-
gós, így minden falat egy kompozíció. Sajnos a vacsorámnak még 
csak a felénél tartok, amikor az ajtó feletti csengettyűk megszólal-
nak a hátam mögött. 

– Elnézést – szól egy halk, tétova hang. – Nyitva vannak már?



•  38  •

Igen, húgyagyú, nyitva vagyunk. Nyilván ezért üres a parkoló, és 
lóg a ZÁRVA tábla az ajtóban. Megfordulok, hogy megnézzem, az 
ürge vajon fehér bottal és kutyával érkezett-e. 

Egy idősebb férfi tartja az ajtót a bal alkarjával. A füle fölötti ősz 
hajcsíktól eltekintve kopasz, hasi-tasit visel, és gyűrődésmentes te-
repszínű nadrágját majdnem a mellbimbójáig felhúzva hordja. A há- 
ta mögül egy nő kukucskál át a válla fölött. Hosszú, fekete ruha 
van rajta meg egy kötött színes sál, és a szőke haja zselé vagy hab 
segítségével simul a fejére. Más esetben Texasra tippelnék, de most 
valamiért inkább Connecticut jut eszembe. A nőben nem stimmel 
valami – nem visel elég türkizt. 

Anya szinte bevetődik közém és a turisták közé, eltakarva előlük 
az ocsmány pólómat, és odaszól nekem, hogy vegyem fel az egyen-
ruhát. 

– De csak fél hatkor nyitunk – tiltakozom. 
– Francisco… – mondja. A többit magamtól is tudom. Nem va-

gyunk abban a helyzetben, hogy elküldjünk vendégeket. 
Miközben fogom a tányéromat, és becsoszogok a konyhába, az 

anyám egy ablak mellé ülteti őket, és azt mondja, helyezzék ma-
gukat kényelembe. Talán meglep benneteket, hogy turisták jönnek 
Borgesbe, igaz? De igazából nem Borgesbe utaznak, csak Borgesen 
át, a Santa Fé-i bevásárlóközpontba, hogy türkiz vagy ezüst ékszert 
vegyenek igazi, élő indiánoktól, vagy éppen onnan jönnek vissza-
felé. 

De az is lehet, hogy ezek nem is turisták. Elég időseknek néznek 
ki ahhoz, hogy lassan nyugdíjba menjenek, így elképzelhető, hogy 
telket akarnak venni a folyó közelében, amin felépíthetik hamis 
vályogházukat, hogy szépkoruk éveit a száraz levegőt és a lélegzet-
elállító sivatagi naplementéket élvezve élhessék le. Apa mindig azt 
mondja, ne morgolódjak, mert az üzletnek jót tesz, ha pénz áramlik 
a városba, mindegy, hogy honnan. 

Kijövök a konyhából, immár egyenruhában – fekete nadrág, fe-
hér ing, fekete mellény –, és egy tálcán nachót, salsát és vizet hozok.
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– Íme a salsa especial – mondom, és leteszem közéjük a tálat. –   
A receptet nemzedékek óta nuestra familia birtokolja. 

Felvonják a szemöldöküket, és tudom, hogy jól döntöttem. Ha 
le akarod nyúlni a turistákat egy kis borravalóra, két lehetőség áll 
előtted. Az egyik a teljesen akcentusmentes angol, amivel azt a be-
nyomást kelted, hogy bár egy poros kisvárosban élsz, tanult vagy, 
és szeretnéd vinni valamire. A másik, hogy kebledre öleled a helyi 
kultúrát, nyelvet és kiejtést – felismerve, hogy ők élményt keresve 
jöttek ide –, és meg is adod nekik, vastagon. 

A nő kivesz egy nachót a kosárból, és a csücskét a salsába mártja.
– Csípős? – kérdezi.
Igazság szerint olyan, mint a ketchup. Soha nem szolgálnánk fel  

turistáknak az igazi családi recept szerint készült salsát. Csak nyög-
nének, panaszkodnának, kérnének még vizet, amit aztán nekem 
kéne kihoznom, utána meg nem éreznék az ételek ízét. Így aztán 
van egy különleges nyámnyila változatunk is kéznél, ha beesne egy 
idősebb, fehér, hasi-tasis bácsi. 

– Nekem? Sí, csípős – mondom. – De önök valószínűleg meg-
birkóznak vele. 

A férj azonnal felkap egy nachót, és kész salsahegyet kanalaz ki 
vele. Az egészet berakja a szájába, és rágni kezd, eleinte lassan – 
úgy tesz, mint aki kiélvezi az ízeket –, de az állkapcsa kisvártatva 
nagyobb sebességre kapcsol, mint aki alig várja, hogy megszaba-
duljon a salsától a szájüregében. Miután végre lenyeli, legurítja a 
vizének a felét, és beletörli a száját a szalvétába. A homloka veríté- 
kezik.

– Nem rossz – mondja. 
Mintha sportmérkőzést nézne az ember, komolyan mondom.
– Azonnal visszajövök, hogy felvegyem…
– Nem olvasunk étlapokat – szakít félbe a nő. – Mik a ház kü-

lönlegességei?
– Én nagyon szeretem a carne adovadát – felelem. – Lassú tű-

zön sütött sertéshús – teszem hozzá elnézést kérő vállrándítással,  
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mintegy jelezve, hogy biztosra veszem, ezt eddig is tudták. – A töl-
tött sopaipilla pedig egyenesen fantastico, és a chile rellenót is sokan 
szeretik. 

– Nem is tudom, szerinted, szívem? – mondja a nő egy nagy 
ezüstgyűrűt babrálva az ujján.

A férfi homlokát ráncok barázdálják, és morog, mint egy eltévedt 
kiskutya. Láthatóan erősen töri a fejét.

– Tacót kérek – mondja végül. – Egy csirkéset és egy marhahú-
sosat. 

A neje visít a boldogságtól:
– Óóó! Ez remekül hangzik. Nekem is azt hozzon! 
Hihetetlen. Eljönnek egy új-mexikói családi étterembe, és fran-

cos Taco Bell-kaját rendelnek.
– Piros vagy zöld? – kérdezem. 
– Tessék? – néz rám a nő.
Kedvesen elmosolyodom.
– A tacókra, Señora. Piros vagy zöld csilit kérnek? Ez államunk 

hivatalos kérdése. Törvénybe iktatták, meg minden.  – Ez általában 
gondoskodik a borravalóról. Megnevetteti az embereket. Elámul-
nak, mennyire agyament állam lehet az, aminek hivatalos kérdése 
van. 

Miután leadják a béna rendelésüket, elveszem az étlapokat, és el-
csoszogok. Van egy rész, ahol csak egy pult választja el a konyhát az 
étteremtől, így aki főz, rálát a vendégekre. A hátam mögül hallom, 
ahogy a nő sipítva mondja a férjének:

– Ez egy családi étterem, Henry. Annyira autentikus!
Ígérem, nem köpök a kajájukba. 
Amikor visszaérek anyához, a szemöldöke majd leugrik a hom-

lokáról.
– Taco? – kérdezi suttogva.
Bólintok. És megvonom a vállam. Én mindent beleadtam. Felso-

roltam a ház specialitásait, bedobtam az akcentust, még spanyol 
szavakat is használtam. Az ilyen emberekkel nincs mit tenni. 
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– Zöld csilit mellé? – Anyám szomorúan csóválja a fejét, és int, 
hogy menjek vissza a konyhába. – Segíts a paradicsommal! 

Anya mindig pokolian megélezi a késeit, és amikor legutóbb pa-
radicsomot szeleteltem, szarrá vágtam az ujjamat. Mostanára már 
begyógyult, de reméltem, hogy öt öltés felmentést biztosít a továb-
biakban a feladat alól. 

Apámra sandítok segítséget várva, de őt túlságosan leköti a pa-
pírmunka, így visszamegyek anyához a konyhába, ami nagyjából 
akkora, mint egy Chevrolet terepjáró. Az étteremhez közelebb eső 
oldalon van egy fritőz és egy régi, hatégős gáztűzhely, az ételek 
nagy részét pedig a mellette levő fekete csempés munkapulton ké-
szítjük elő. 

Felkapok néhány paradicsomot, és elhelyezkedem középen a 
hentesasztalnál, hogy szemmel tarthassam a turistákat. Még min-
dig pipás vagyok, amiért nem fejezhettem be a vacsorát, és anya 
biztos látja rajtam. 

– Majd később megeszed a sopaipilládat – mondja, miközben 
spanyol rizst és fekete babot kanalaz két teljesen egyforma narancs-
sárga tányérra. 

– Semmi gond – legyintek. – Már amúgy is jóllaktam. 
Szinte le merném fogadni, hogy mindjárt megkérdezi, milyen na- 

pom volt. Én meg majd azt mondom, hogy jó. Erre ő tesz egy újabb 
próbát. Szívesen beszélgetnék vele, ha egyszer be tudnánk indítani 
egy rendes társalgást, de én nem tudom, hogyan kell kezdeni, és 
van egy érzésem, hogy ő se nagyon, így aztán végül mindig az idő-
járásnál kötünk ki. 

– Jót mulattál Zachkel? – kérdezi.
Ez nem rossz. Konkrét. Tudok rá konkrétummal felelni.
– Viszonylag. Algebráztunk. 
Elmosolyodik, és néhány rizsszemet hajít felém. Gond nélkül 

kitérek előlük. 
– Komolyan – mondom, és igyekszem nem elröhögni magam. – 

Vagy legalábbis gondoltunk rá, hogy algebrázni kéne. 
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– Hogy van az anyja?
Majdnem mindennap megkérdezi, pedig alig ismerik egymást. 

Nem akarom, hogy pizsamapartit rendezzenek, vagy ilyesmi, de 
Zachkel évek óta a legjobb barátok vagyunk, mégis, egy kezemen 
meg tudom számolni, hányszor csináltak bármit is együtt az anyá-
ink. Nem tudom, vajon azért van-e ez, mert Mrs. Mason enged 
minket robbantgatni, vagy mert félszemű fia van, vagy mert anya 
zavarban van attól, hogy Zach apja lelécelt. 

– Szerintem jól – felelem, majd késemet a vendégek irányába 
szegezem, véletlenül lerepítve egy paradicsomkockát a földre. – Te 
hova tennéd őket? Connecticut? Kalifornia? Arizona?

Kiskoromban ez volt a kedvenc játékom. Apa döbbenetes benne, 
olyan, mint a fickók a vurstliban, akik rád néznek, és megmond-
ják, hány kiló vagy. És ügyesen találja ki az emberek élettörténetét 
is – mi a foglalkozásuk, hány gyerekük van, mi a kedvenc filmjük. 
Ezzel vette elejét, hogy az unalomtól főbe lőjem magam. 

Anya két-két üres tacót tesz a tányérokra.
– Van akcentusuk? – kérdezi.
– Nem mondhatnám. Talán a nőnek. 
– Hát – mondja, miközben a pult fölé hajol – tacót rendeltek, 

úgyhogy…
– Nyilván soha nem hallottak más mexikói kajáról. Akkor Texas, 

Colorado, Kalifornia és Arizona kizárva. 
– Oké, mit tudunk még?
– Ékszerek – mondom. – A nőnek van vagy három ezüst karkö-

tője és néhány ezüstgyűrűje. 
– Türkiz?
– Egy kevés, de nem hiszem…
Mielőtt befejezhetném a mondatot, a bejárati ajtó olyan hango-

san kivágódik, hogy majdnem elejtem a kést. A csengettyűk úgy 
lengenek, mintha földrengés lenne. A vendégek odakapják a fejü-
ket, és még épp megpillanthatják a bátyámat az ajtóban. A nyomá-
ban ott jön a legjobb cimborája, Cheo Moya. Peckesen ellépdelnek 
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a turisták mellett, és átvágnak az éttermen, még mielőtt az ajtónak 
lenne ideje becsukódni. Kezet fognak az apámmal, aztán becsör-
tetnek a konyhába. 

– Stevie, mijo – csóválja a fejét az anyám. – Nem szabad így ré-
misztgetni a vendégeket. 

– Bocs – mondja Steve, de nem őszintén. – Azt hittem, még 
zárva vagyunk. 

Elmondok mindent, amit tudnotok kell a bátyámról. Kegyet-
lenül jó csatár, elég jól tanul, és jóképű – magas, fekete hajú, kék 
szemű. A csajok életük legnagyobb élményének tekintik őt. Ja, és 
amióta gimibe jár, egyetlen napot sem dolgozott az étteremben. 

Mindig focizik, lazul a haverjaival, vagy csajokkal randizik. Soha 
nem kellett asztalokat leszednie, poharakat újratöltenie, vagy kis-
kanálnyi házi készítésű salsát porcióznia apró tálkákba, sem frissen 
sült tortillával teli kosarakat rendeznie köréjük francos virágmintá-
ban. Ezek közül soha semmit sem kellett csinálnia. 

De nem baj. Nem haragszom rá, vagy ilyesmi. Persze, néha ki va-
gyok miatta akadva, de nem tudok igazán mérges lenni rá, mert tök 
logikus az egész. Ha úgy sportolnék, mint ő, a szüleim valószínűleg 
engem sem fognának munkára. Azzal még senki nem szerzett fő-
iskolai ösztöndíjat, hogy hétdolláros órabérért asztalt szedett le. 

– Hogy ment a meccs? – kérdezi anyám. 
Steve odajön, és megcsókolja a feje búbján. Le kell hajolnia, mert 

majdnem harminc centi van közöttük.
– Jól – feleli. – Bár Cheo szarul játszott.
Cheóra nézek, aki csak forgatja a szemét, és mosolyog.
– Órale, Frankie – mondja picit felém biccentve. 
Én is biccentek.
– Órale. 
Cheo véznának tűnik, de nála erősebb csávó nincs a környéken. 

Nem nagydarab – nem akar belassulni –, de szálkás, egy fek ve nyo-
mó padnak köszönhetően a házuk mögötti garázsban, ahol a ha-
verjaival egész nap csak súlyzóznak meg autót bütykölnek. Ritkás  
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kecskeszakálla van, és a frizurája nekem röhejesen állna, de ő va-
gány tőle – az alja lenyírva, teteje és oldala pedig hátrahúzva egy ló- 
farokba. Cheo szét tudja rúgni a seggedet, és le tudja nyúlni a csa-
jodat, és még csak meg sem izzad közben. 

Mondom, állati jó fej, de ha van ember a világon, akit jobb távol 
tartani befolyásolható fiatalabb gyerekektől, akkor az ő. Tízéves ko-
romban megtanított, hogyan kell ruhaakasztóval feltörni egy autót. 

Az elmúlt években hol járt iskolába, hol nem. Nem valami jó ta-
nuló, de nem is bukik meg soha. Éppen eleget teljesít ahhoz, hogy 
egyről a kettőre jusson. Két dolgot szeret igazán: az anyját és a ver-
dáját, egy 65-ös Impalát – arra költi a pénzt, amit mosogatással 
keres a Los Torresben, vagy sebváltók javításával a házukhoz közeli 
benzinkútnál. 

– Taco? – kérdezi Steve. – Ki a franc rendelt tacót?
Anya lepisszegi, és a vendégekre mutat. 
– Frankie nem említette nekik a ház specialitásait?
– Mi vagy te, a pincérrendőrség? – kérdezem. 
– Ó, a pincérrendőrség. Vicces. – Steve vesz magának egy tacót, 

és megpakolja darált marhahússal. Aztán odajön hozzám, belemar-
kol a felkockázott paradicsomomba, és meghinti vele a tacóját. 

– Cseszd meg, Steve – morgok. 
– Mi van? Éhes vagyok, még a tacót is megeszem. – Steve röhög, 

és Cheót is megkínálja. – Kérsz egyet? Frankie-nek rengeteg para-
dicsoma van. 

– Fogd be – suttogom. 
– Francisco – szól rám anya. A turisták felé biccent, de őket le-

köti a naplemente. 
– Buenas tardes, Tía – mondja Cheo. Nénikéjének szólítja anyá-

mat, pedig nincsenek rokonságban. Egyszer én is megpróbáltam 
ugyanezt Mrs. Masonnel, de úgy nézett rám, mintha ütődött len-
nék. – Kell mosogatófiú a héten?

– Bármelyik napon, mijo. Csak telefonálj ide, hogy tudjam, mi-
kor jössz. 
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Étteremben mosogatni teljesen más élmény, mint otthon. Nagy 
nyomással spriccel a víz, és mindent levisz. A szószos tégelyekkel 
és merőkanalakkal óvatosabban kell bánni, különben képen fröcs-
köli magát az ember. Kiskoromban folyton mosogattam, imádtam. 
Ahányszor elkészültem, mindig átjárt a diadal érzése. Most viszont 
már szívesebben beszélgetek a vendégekkel, minthogy a kezemet 
kaszaboljam a késekkel, így örülök, hogy Cheónak szüksége van a 
melóra.

Apa bejön a dossziéjával, és nekitámaszkodik a konyhaajtónak.
– Gratulálok a mai meccshez, uraim – mosolyog. 
– Köszönöm, uram – feleli Cheo. 
– Az Eldorado a következő. 
– Igen – mondja Cheo. – Földbe döngöljük őket. 
– Ez a beszéd. 
A Borges Gimnázium szombaton játszik a címvédő állami baj-

nokkal, amely szintén veretlen. És mi megint hazai pályán játszunk, 
úgyhogy igen, elég nagy meccs lesz. 

– Van már csajod az évnyitó bálra, Frankie? – kérdezi Cheo. 
Atyaég, ezt a szívást! Nem is tudom, mit feleljek.
– Hát… nem volt még alkalmam. 
– Össze kell szedned magad, az biztos – mondja Steve. 
Kínos csend ül a konyhára. Nincs szükségem Steve tanácsaira a 

szerelmi életemet illetően. Főleg Cheo előtt. És a szüleim előtt, ha 
már itt tartunk. 

Steve készít magának még egy tacót, de ezúttal késem élével vé-
dem a paradicsomaimat, így meg sem próbál belenyúlni.

– Indulnunk kell – mondja. 
– Máris? – kérdezi anya. – Miért nem ültök le, és vacsoráztok 

meg rendesen?
– Bocs, Mamá. Csapatgyűlés. – Megöleli, majd úgy tesz, mint 

aki be akar húzni nekem egyet. Persze összerezzenek. 
– Maradjatok egy kicsit – mondja apa is. – Töltsetek velünk egy 

kis időt! 
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– Ma nem megy. – Steve megpaskolja apám vállát. – Szia, apa. 
Frankie, kösz a parikat. 

– Akkor szombaton látunk, Cheo? – kérdezi apám. 
Cheo a levegőbe öklöz.
– Hajrá, Párducok! 
– Hajrá, Párducok! – ismétli az apám, szintén a levegőbe öklöz-

ve. Steve a szemét forgatva rám néz. 
Röhej az egész. A szüleim vagy hülyék, vagy nem veszik a la-

pot, vagy csak homokba dugják a fejüket, mert nem létezik, hogy  
Steve-ék csapatgyűlést tartsanak egy meccs után. Vajon mit tenné-
nek, ha tudnák, hogy Steve valóban nem jött haza az éjjel? Egyik 
énem legszívesebben elmondaná nekik, hogy Cheóval piáltak a 
fennsíkon, vagy Flacóval furikáztak, vagy mit tom én. Lehet, hogy 
akkor végre munkára fognák. 

– Csövi, hombre – mondja nekem Cheo. 
És már el is tűntek. Az ajtó lengve becsukódik, mi hárman meg 

csak állunk a konyhában, és várjuk, hogy történjen valami. Apróbb 
kockákra darabolom a paradicsomot. Apám megköszörüli a torkát. 
Anya végül odahozza hozzám a tányérokat, és megszórja paradi-
csommal a tacókat. Apa eláll az útból, majd bemegy anyám után 
az étterembe. 

Amikor a vendégek befejezik a vacsorát, hitelkártyával fizetnek. 
Kérem, hogy mutassanak egy fényképes igazolványt. 

A férj benyúl a hasi-tasijába, és látszik rajta, hogy bosszús, amiért 
megint elővetetem vele a tárcáját.

– Ez az első étterem, ahol erre kérnek – dünnyögi. 
– Szerintem ez jó dolog – mondja a nő rám mosolyogva. – Bár 

mindenhol ennyire elővigyázatosak lennének! 
A spanyol szavak levették a lábáról, mint egy jó tequila, mond-

tam én.
– Gracias, Señora – mosolygok vissza.
A férfi átnyújtja a jogosítványát. 
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– Texasiak? – Annyira meglepődöm, hogy fennhangon teszem 
fel a kérdést. 

Nagyon mellétrafáltam. Nemcsak az ékszer, az akcentus hiánya 
és a taco vezetett félre, hanem az is, hogy olyan csendben étkeztek. 

– Eredetileg nem – feleli a nő. – Egy éve költöztünk ide Connec-
ticutból. – Átnyúl az asztal fölött, és megfogja a férje kezét. – Most 
már bármikor elmehetünk Santa Fébe vásárolni. 

Ja, akkor minden rendben. 



•  48  •

négy

A Borges Gimnázium egy kalap szar. Biztos a többi 
gimi is az, de a Borges szerintem a legnagyobb kalap 
szar mind közül. Eredetileg volt egy épület az irodák-

nak, egy a tornateremnek, egy a menzának, és egy nagy az osz-
tálytermeknek, középen pedig egy terjedelmes grund. Hangulatos 
lehetett, amikor csak tizenötezer lakosa volt a városnak. 

Borges viszont egyre jobban terpeszkedett. Főleg tősgyökeres új-
mexikóiak telepedtek le nálunk, akik már nem engedhették meg 
maguknak, hogy Santa Fében vagy Albuquerque-ben éljenek, és 
ahelyett, hogy a város épített volna egy új iskolát, ahol minden diák 
elfér, időnként letettek egy-egy újabb konténert. Most már a kiszá-
radt fű, a döngölt talajú sportpályák és a sok ideiglenes konténer 
miatt inkább hasonlít bádogvárosra, mint iskolára. 

Jó pár kilométerre van a házunktól, így aztán beülök Steve-hez, 
ha lekésem a buszt, és nem akarok fél órát biciklizni csak oda. Steve 
eléggé be van táblázva, ezért hazafelé általában busszal megyek, 
vagy néha Zach anyja dob haza. Igen, tizenhat éves vagyok, és 
igen, van jogosítványom, de nem, autóm nincs. Legalábbis egyelő-
re. Igyekszem félretenni a borravalót, és apa azt mondta, majd ő is 
be száll, ha Steve elment fősulira. 

Steve kocsijának amúgy legendás a híre. Emlékeztek, hogy azt 
mondtam, ő az egyetlen a városban, aki szétrúghatná Dalton seggét?  
Na, és ő az egyetlen a városban, aki megteheti, hogy azt az ócska-
vasat vezeti. Egy 1971-es Dodge Demon Sizzler, ami nem rossz 
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autó, de ennek a kasztniját és a belsejét utoljára 1971-ben rakhat-
ták rendbe. Apám vette neki, arra számítva, hogy Steve nyilván fel 
akarja spécizni, vagy talán arra, hogy majd együtt megcsinálják, de 
Steve úgy gondolta, menőbb, ha meghagyja tragacsnak. Elárulnám 
a színét, de nem is tudom, van-e rá szó. Egyik nap elment Cheó-
hoz, és úgy döntött, piros autót szeretne, így összeszedtek min-
den szórófestéket, amit találtak. Volt fényes, volt matt, a piros és 
a gesztenyebarna minden árnyalatában. Most úgy néz ki a szeren-
csétlen, mint egy olvadt tuttifruttifagyi vagy egy használt tampon, 
attól függ, milyen szögben esik rá a fény. Steve csak Sizzlernek  
hívja. 

Az abroncsok sem egyformák. Ha én járnék ezzel az autóval, 
mindenki szénné röhögné magát, de mivel Steve kocsija, csak úgy 
vannak vele, hogy hú, de fura fazon ez a Steve Towers. Cheo sokat 
ugratja miatta, de szerintem Steve ettől csak még jobban szereti a 
csotrogányt. 

Ezen a reggelen szokás szerint öt perc késéssel gördülünk be a 
parkolóba. Steve üresbe teszi a kocsit, és nagy levegőt vesz.

– Frankie, apafej. Most mondom el utoljára, aztán leszállok a 
témáról. 

Múlt héten öt percen át üvöltözött velem a fekvőtámaszok fon-
tosságáról. Az azt megelőző héten szólt, hogy szokjak le az ideges 
nevetgélésről, amivel a csendet töltöm ki társalgások során. Régeb-
ben kocsikról, sportokról és rakétamodellekről dumáltunk. 

Felém fordul, és jobb karját az ülésem háttámlájára teszi, majd a 
mellkasom felé bök.

– Össze kell most már szedned magad, haver. 
– Te könnyen beszélsz – horkantok. 
Steve annyi barátnőt kipipált már, hogy meg sem próbálom fej-

ben tartani a nevüket. Tapadnak rá a csajok. Úgy tűnik, még az 
olyan lökött macák is, mint Carmenita. 

– Naná, hogy könnyen beszélek. Mindenki könnyen beszél. 
Megcsinálni nehéz. De muszáj lesz. 
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– Ne foglalkozz vele, rendben? Nem számít. 
– Hogy a tökömbe ne számítana? Férfinak kell lenned. És ha 

most nem teszed meg, legközelebb sem fogod, és azután sem. És 
akkor mi lesz? Nem jó puhapöcsnek lenni. 

Szóval erről van szó. Kínos vagyok a számára.
– Cheo mondta ezt neked? – kérdezem.
Egy pillanat alatt fagyossá válik a tekintete.
– Szerinted nekem Cheótól kell megtudnom, hogy kell férfinak 

lenni?
– Puhapöcsnek tartasz.
– Nem azt mondtam. Azt mondtam, vedd kézbe a dolgokat 

most, hogy ne váljon belőled puhapöcs később. 
– Kösz a tippet – motyogom, majd megfogom a kilincset, és ki-

nyitom az ajtót. 
Steve átnyúl rajtam, és behúzza az ajtót. Néhány másodpercig 

csak ülünk, és egymás arcába lehelünk. A szeme úgy csillog, mint 
aki legszívesebben letépné a fejemet, de aztán hátradől, és a tekin-
tete is békéssé válik. 

– Órale, Frankie. – A hangja most sokkal lágyabb. – Azt akarom, 
hogy boldog légy, meg minden, de ki kell érdemelned az emberek 
tiszteletét. 

Eszembe jutnak a kimaradásai, a hazudozásai a szüleinknek, a 
sebei és zúzódásai. Biztos épp mostanában érdemli ki mások tisz-
teletét. Szívesen megkérdezném, hogy ő tisztel-e engem, de félek 
a válaszától, így csak biccentek egy kicsit, hogy jelezzem, hallom, 
amit mond. Aztán sietve kiszállok a kocsiból. 

Soha nem jártam másik gimibe, de úgy képzelem, a mienk eléggé 
átlagos. Az előző évig a végzősök ebédidőben kijárhattak, de aztán 
túl sokan buktak le, hogy füvezni vagy piálni mennek, ezért most 
már teljesen más rendszer van. Ha bagózni vagy piálni akarsz, bent 
kell megoldanod az iskola területén. Viszont megengedik, hogy az 
udvaron együnk, ami nem rossz. 
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Ahogy Zachkel cikázunk a grundon, fel tudjuk mérni a tere-
pet. Srácok lazulnak, csajok próbálják nem túl nyilvánvaló módon 
felhívni magukra a figyelmet, és nem akarok közhelyes lenni, de 
igen, a népszerű arcok mind együtt lógnak a tornaterem közelében 
néhány faasztalnál, és igen, Dalton ott ül a csoport kellős közepén 
az egyik asztal tetején az emblémás dzsekijében, és mindenki őt 
bámulja, csorgatja a nyálát, és csüng a szaván. 

– Mi újság, köcsögök? – szólal meg Begay, miközben a hátunk 
mögé oson, és mindkettőnk fejét a hóna alá vágja. – Találjátok ki, 
kinek lesz csaja az évnyitó bálon?

– Hát nem Frankie-nek – feleli Zach. 
Begay elereszt minket, és peckesen rám néz. Fekete haj hullik a 

szeme elé, és sötét szeplők pettyezik méretes arccsontját.
– Még mindig?
– Dolgozom az ügyön – legyintek. 
– Na, hát én már meg is oldottam – vigyorog. – Annyit mondok, 

Mandy Newmark. 
Ha osztogatnának díjat buzgalomért, Mandy Newmark biztos 

megnyerné. „Borges Párducok” feliratú napellenzőket és pólókat 
árul minden sporteseményen, még az alsósok röplabdameccsein is. 
Tagja a diáktanácsnak, és ő képviseli a másodikosokat az évnyitó 
bál bizottságában.

– Dögös – mondja Zach.  – De neked nem csak indián csajokkal 
szabad randiznod?

– Jó poén, sápadtarcú testvérem. Tévében hallottad, valami is-
meretterjesztő filmben?

Beérünk egy haldokló nyárfa árnyékába a grund szélén, és ledo-
bom a földre a kajás táskámat. Nem mi vagyunk az iskola legnép-
szerűbb srácai, de nem is koptatjuk egész nap a seggünket a könyv-
tárban.

– Köszi a petárdákat – mondom Begaynek, mert nagyon szeret-
nék témát váltani. 

– Mész a fennsíkbuliba a hétvégén? – kérdezi Zach.
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– Francokat – mondja Begay a fejét rázva. – Megint le kell ug-
ranom a rezervátumba. A nagybátyámnak kell segítenem költözni. 

Begay nagybátyja olyan, mintha egy filmből lépett volna ki. 
Nem érdekli, ki mit gondol róla. Egyszer eljött az éttermünkbe, 
és az étkezés alatt végig malac vicceket mesélt. A többi vendég tá-
volabbi asztalokhoz húzódott, de anya nem bírta kitenni a szűrét, 
mert majd megpukkadt a nevetéstől. 

– Majd még összefutunk – mondja Begay, és kitartja az öklét. 
– Csá – öklözök bele. 
Zachkel a fának dőlünk, és elővesszük a kajánkat.
– Nyugi – mondja Zach, olvasva az arcomról. – Nem vagy pu-

hapöcs, rendben?
– Nem is mondtam, hogy az vagyok. 
– De a bátyád…
– Ő azt mondta, jó úton járok, hogy puhapöccsé váljak. Nem azt, 

hogy már az vagyok. 
– Jó, mindegy. Akkor még nem léptél a puhapöccsé válás útjára. 
– Francba, hombre – mondom, és rámeredek. – Egyáltalán miért 

beszélünk erről? 
Hitetlenkedve megemeli a hangját.
– Ez volt az első dolog, amit mondtál ma reggel. 
– Attól még nem akartam egy teljes terápiás foglalkozást. 
Ismerős az érzés, amikor a legjobb barátoddal veszekszel? Már 

eleve ostobának érzed magad a veszekedés miatt, hiszen barátok 
vagytok, de ezt neki soha nem vallanád be. Két kiút van. Vagy el-
kezdesz másról beszélni, vagy hazamész, és megvárod, míg elhal 
az ügy. Viszont most senki nem tud hazamenni, így egyikünknek 
témát kell váltani. 

– Francba – mondja végül Zach, és Cheóra mutat, aki a többi 
cholóval lazul a grund közepén. A srácok fele atlétát és bő far mer-
sortot visel, a másik fele meg a hőség ellenére khakinadrágban és 
hosszú ujjú flanelingben van. Cheo helyében le sem tudnám venni a 
szememet a cholákról – nem számít, mennyire kurvásak, nehéz nem 
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észrevenni ezt a sok közszemlére tett bőrt. A nap híre, hogy Cheót 
eltiltották egy meccstől a túl sok igazolatlan hiányzás miatt. Elég 
döbbenetes. Nem az, hogy ennyit lógott, hanem, hogy az iskola 
úgy döntött, lép valamit. Most aztán sütkérezhet a gazfickódicső-
ségben. 

Zach beleharap egy barackba.
– Az a pasas egy gengszter – mondja. 
– Ja – bólintok. – Meg fog tanítani lefújni a bringámat. 
– Öcsém, én is akarok jönni. Megkéred?
Meghúzom a Mountain Dew-t, és apró buborékok százai dönge-

tik a cukrot és a koffeint a nyelvembe. Amióta az eszemet tudom, 
ismerem Cheót, és sokat dolgozunk együtt a Los Torresben, de va-
lamiért az agyam egy rejtett zuga azt súgja, ő nem nagyon akarja, 
hogy közünk legyen egymáshoz. Mintha nem lennék elég menő 
vagy elég vagány, és csak idő kérdése, hogy erre rájöjjön, és teljesen 
átnézzen rajtam.

– Persze – mondom. – Megkérem. De nem ígérek semmit. 
– Baba – feleli Zach. 
A bátyám kijön az egyik ideiglenes épületből, és egyenesen Cheo 

felé tart. Amikor odaér, a csoport szétválik, mint a Vörös-tenger. 
Steve tavaly még főleg a többi focistával lógott, de most úgy sétál át 
a cholók csoportján, mint aki közéjük tartozik. Borotvált fejű krape-
kok batár nagy kecskeszakállal, fejkendős ipsék vastag ezüst nyak-
lánccal, és a bátyám. Steve ledobja a hátizsákját, aztán csak állnak 
Cheóval, és csóválják a fejüket. Végül kezet fognak, és odahúzzák 
magukhoz a másikat egy kar nélküli ölelés erejéig. Az a Carmenita 
nevű csaj meg a bátyám mögé lép, és átkarolja a derekát. 

– Szerinted mit kéne tennem, hogy összejöhessek az egyik dögös 
cholával?  – kérdezi Zach. 

Az üdítő éget, mint a tűz, ahogy kilő az orromon, a szemem meg 
azonnal megtelik könnyel, és egy jó percig köhögök, mire megint 
rendesen tudok lélegezni. Zachre nézek. 

– Mi van? – kérdezi fapofával. 
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– Te meg a cholák? Szerinted nem nyelnék le egyben azt a lisztes 
képedet?

– Lehetnék gringic – mondja. Ezt a szót ő találta ki, a gringó és 
a mesztic összevonásával. Olyan fehér embert jelent, aki játssza a 
vagányt. – Szerinted nem lehetnék rozslisztes?

Egy pillanatra lehunyom a szememet, és elképzelem Zachet 
kecskeszakállal, fejkendővel és atlétában. Megint rámjön a röhögő-
görcs.

– Hagyjuk – legyint. – Legalább a bátyádnak van alkalma min-
dent kipróbálni a borgesi kínálatból, mielőtt elmegy főiskolára. 

– Nem hibáztatom – felelem, bár úgy érzem, a próbálgatásnál 
azért többről van szó. Részben arról, hogy Steve kiskorunk óta bár-
hova beilleszkedik. Mindenki szereti. Baromi jó pincér lenne, őrült 
nagy borravalókat kapna. Ugyanakkor most meg itt mozog Cheo 
világában – tökéletesen elvegyül a cholók között. Nem tudom, mi a 
titka. Persze lehet, hogy a sok vegyülés miatt száll rám állandóan. 

– Hé, odanézz – mondja Zach, és a grund túloldalára mutat. 
Tudjátok, vannak azok a filmek, amiben a dögös csajnak van 

néhány majdnem ugyanolyan dögös barátnője. Mindig lassított 
felvételen haladnak, a vadászrepülők V formációjában, és a legdö-
gösebb megy elöl. Az a hely Rebeccát illetné, ha igényt tartana rá. 
Neki azonban nincs szüksége az efféle figyelemre, Katie viszont, 
úgy tűnik, áhítja, így ő megy elöl. A harmadik lány Andromeda 
Escalante, de ő még Katie mellett sem rúghat labdába, hiába verte 
már ki egy csomó gazdag srácnak a farkát. 

Mindhárman leülnek egy betonpadra néhány zsályabokor mel-
lett, úgy tíz méterre tőlünk. Még ilyen távolból is látom, ahogy 
Rebecca arca ragyog beszéd közben. Mint aki most nyert a lottón. 

– Menj oda, beszélj vele – nógat Zach. 
– Nincs kedvem.
– Mire gondolsz most?
– Hogy nincs kedvem odamenni – felelem idegesen felnevetve. 
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– Látod, erről beszélek! – mondja Zach, és nyitott tenyerével a 
földre csap. – Öt másodpercig nem a bátyádra gondoltál. Jó hatással 
van rád a csaj. 

– Baromság. 
– Tudom. Akkor is menj oda, és beszélj vele! 
Bólintok, és mélyen beszívom a levegőt.
– Jól van, mindjárt jövök. 
– Ne feledd, a csajok szeretik a lassú tempót. 
– Te aztán honnan tudod?
Az út Rebeccáig most sokkal könnyebb, mint a meccs után volt. 

Lehet, hogy azért, mert minden lépéssel rácáfolok a bátyám szavai-
ra. Nem vagyok puhapöcs. Megjelenik a lelki szemeim előtt, ahogy 
öregen és gyengén ülök otthon, egy kupac gyűrött pornóújság he-
ver az asztalon a hintaszékem mellett, rajzfilmeket nézek a tévé-
ben, és várom, hogy csöngjön a telefon. Nem fogom így végezni.  
Azért se. 

Zsebre dugom a kezemet, és az állammal biccentek.
– Mizu?
– Szia, Frankie – üdvözöl Rebecca. Meglepettnek tűnik. Katie és 

Andromeda egymásra pillant. 
És kiüresedik az elmém. Állok egyik lábamról a másikra.
– Ööö, mész holnap a meccsre? – kérdezem végül. Igen, tudom, 

pocsék nyitás, de legalább megszólaltam. 
Andromeda felnevet. A füle a sok piercingtől olyan, mint egy 

tűpárna, és a frufruja falként mered a homloka előtt. Kicsit hanya-
golhatná a desszertet is, ha értitek, mire gondolok. Hunyorogva néz 
rám, mintha nem lennék rá érdemes, hogy az egész szembogarát 
lássam. Nem is értem, Rebecca miért barátkozik vele. 

– Akkor ott találkozunk, ugye? – kérdezi Rebecca. 
Valószínűleg többször pislantok a kelleténél.
– Ja…
– Jól vagy?
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– Jól, hogyne. Csak az jutott eszembe… – Kilencvenöt éves va-
gyok, és a kezemen kívül nem voltam mással. – Beszélhetnénk egy 
pillanatra?

A szavak még el sem hagyták a számat, máris tudom, hogy hiba 
volt. Rebecca leszegi a tekintetét, nyel egyet, és beleharap az alsó aj-
kába. A mosolya feszültté válik, már nem is mosoly, hanem inkább 
olyan, mintha épp szedné össze a bátorságát egy tetanuszoltás előtt. 
A rohadt életbe, tudom, hogy ez mit jelent. Katapultálni! Azonnal!

Próbálok satufékezni, de életemben először nem tudom befogni 
a számat. Mintha a pornóújságos öregember lökdösne előre, és mi-
vel süket, nem hallja az üvöltésemet. 

– Tegnap említetted, hogy nincs még kivel menned az évnyitó 
bálba – mondom. 

Egyszer, úgy három éve, a bátyám csábítgatott, hogy lopjak el 
egy kétliteres kólát az egyik vegyesboltból. Azt mondta, ez még 
senkinek sem sikerült, és ha nekem összejön, legendás hírem lesz. 
A boltban mindvégig úgy éreztem, mindenki engem néz, és elítél. 
Tudtam, hogy nem szabad, de Steve várt rám odakint. Aztán, ami-
kor kijöttem a kólával a sporttáskámban, elszaladtunk a bolt mögé, 
és megittuk együtt az egészet. Büszke volt rám. Ez maradt meg 
bennem a leginkább. 

Lehet, hogy most is ez az érzés ad erőt. Teljes sebességgel bele-
hajtok a szakadékba.

– Gondoltam, mehetnénk együtt.
Sok minden történik egyszerre. Andromeda és Katie szó sze-

rint elfordul. Rebecca keresztbe fonja a karját, és nagy levegőt vesz. 
Beszél – látom mozogni az ajkait –, de nem jutnak el az agyamig a 
szavak. Hihetetlen szánalom ül ki az arcára, és komolyan gyűlölöm 
őt érte. Vagy talán magamat gyűlölöm azért, mert ki tudom váltani 
ezt az érzést valakiből.

– …a tegnapi meccs után hívott el.
A testemet már egyáltalán nem érzem. Annyira el akarok szaba-

dulni innen, hogy a lelkem már el is indult. Szinte látom az egész 
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jelenetet felülről. Nekem földbe gyökerezett a lábam, Rebecca egy 
lépéssel közelebb jön, Andromeda és Katie pedig úgy tesz, mint 
akik semmit sem hallanak. 

– Frankie, jól vagy? – kérdezi Rebecca. Mélykék szeme az arco-
mat fürkészi. Nevetségesen érzem magam. 

– Mi? – Alig tudok a szemébe nézni. – Ja, persze. Bocs. Máshol 
járt az eszem. Dolgoznom kell ma este, és…

– Nagyon sajnálom. 
– Jó, semmi vész. Rendben. Szóval. Rendes srác. – Na jó, ez meg 

sem közelíti az igazságot. 
– Remélem, azért barátok maradunk. 
– Naná – mondom. – Nem nagy ügy. 
Kissé elfordítja a fejét, és nem tudom megállapítani, hogy átnéz 

rajtam, vagy csalódott, amiért nem kepesztek jobban. Pislant egyet. 
A pupillája igazodik a sivatagi napfényhez. Fekete hajtincs szabadul 
ki a füle mögül, és kettéosztja tökéletes szemöldökét. 

Bárcsak másképp alakíthatnám a dolgokat, bárcsak tudnék mon-
dani valami fergetegeset, amiből rájön, mit hagy ki, és meggondol-
ná magát. Ha lenne vér a pucámban, leradíroznám ezt a mosolyt az 
arcomról, és bevallanám, mit gondolok valójában. 

– Akkor jó – mondja. 
Én csak mosolygok.
– Akkor a meccsen látlak, gondolom. 
Még egyszer bólint, majd mosolyogva megperdül. Katie és And-

romeda feléje fordul, miközben ő visszaül a helyére a padon. A pil-
lanat elszállt, én meg visszavonszolom magam át a grundon, né-
mán, kifulladva, és azon tűnődöm, mi is történt az imént. 

Zach már vár, de van annyi esze, hogy ne kérdezzen semmit. 
Amúgy is ki tudja találni. A fának dőlök, majd lecsúszom ülésbe, 
agyonkaristolva a hátamat. De nem bánom. Legalább megint ér-
zem a testemet. 

– Dalton – mondom, amikor ismét ura vagyok a hangomnak. 
Zach összerezzen.
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– Mikor? Tegnap? A meccs után?
– Van ilyen? Ott voltam. Egy hajszálnyira. 
Zach lassan csóválja a fejét.
– Tudtam, hogy lépned kellene.
– Ne mondd, tényleg? – Ez olyan, mint amikor valaki szól, hogy 

nézz a lábad elé, miután már pofára estél. Ja, kösz a segítséget, seggfej. 
– Francba már! Ne szívd mellre! 
– Hogy a fenébe ne szívjam mellre? – Komolyan, mintha levág-

ták volna a golyóimat. És Andromeda nagy szájának köszönhetően 
a tanítás végére már mindenki tudni fog róla. 

– Nyugi, tesó. Majd kitalálunk valamit. 
– Nem akarok kitalálni semmit. 
Zach erre már felemeli a hangját:
– Akkor találd fel az időgépet! Nem tudok mást mondani. 
Hirtelen az elképzelhető legrosszabb hang szakít félbe minket:
– Basszus, mint egy köcsögcsetepaté – mondja Dalton, miköz-

ben elvonul mellettünk az emblémás dzsekijében. – Mintha csak a 
szüleimet hallgatnám. 

Annyira rémes az egész, hogy kis híján kidobom a taccsot. Dal-
ton a semmiből tűnt elő, mint egy fa mögött feltekeredett csörgő-
kígyó, ami a megfelelő pillanatot várja a támadásra. Mindig el volt 
szállva magától, de amióta tavaly megkapta ezt a dzsekit, majom-
szerű testén vagy öt centivel magasabban hordja a fejét. 

– Mi újság, Frankie-Senki?
Minden erőm elszállt, csak támasztom fejemmel a fát, és várom, 

hogy Dalton rám unjon. 
– Szia, Küklopsz – mondja aztán, méregfogát ezúttal Zachbe 

mártva. – Akarsz hallani egy viccet? Mi a közös benned és a far-
kamban? Szőke pihék és egy szem. 

Zachet nem lehet kizökkenteni, csak mosolyog bájosan.
– Ez igaz, csak én nem bűzlök az anyád seggétől. 
Dalton beint neki.
– Hány ujjat mutatok?
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– Van egy ötletem – mondja Zach. Kiveszi a szemét, és Dalton 
felé nyújtja. – Nem akarod inkább ezt szopogatni?

– Ez okádék – fintorog Dalton. Aztán rám kacsint, és elvigyoro-
dik. – És, Frankie-Senki, van már csajod az évnyitó bálra?

Igazából észre sem kellene vennie, de akkora egy gennyputtony, 
hogy nem tudja kihagyni. Szívesen megmondanám neki, hogy 
dugja fel az évnyitó bált a seggébe. Vagy hogy letörlöm a vigyort az 
arcáról. Ehelyett csak motyogok:

– Talán. 
– Hogy? – kérdez vissza Dalton, tölcsért formálva a kezével a 

füle köré. – Nem hallottam. 
– Azt mondja, hogy a dzsekidnek olyan a szaga, mintha valaki a 

tökét törölte volna bele – siet Zach a védelmemre. Aztán visszateszi 
a szemét az üregébe, és befogja az orrát. – Basszus! Soha nem veszed 
le? Még én is látom az izzadságfoltokat, pedig félig vak vagyok. 

Persze ez nem igaz. Dalton dzsekije patyolattiszta, mint mindig. 
Sötétzöld dzseki, fehér, bőrből készült ujjakkal. De ő azért beszi-
matol a hóna alá, és bármit is érez, az eléggé aggasztja ahhoz, hogy 
sarkon forduljon, és ott hagyjon minket. 

Rebecca felé veszi az irányt, mire ő kihúzza magát ültében, mel-
lét kidüllesztve. De Dalton túlságosan el van magával foglalva ah-
hoz, hogy bárki mást észrevegyen, és úgy vonul el mellette, mintha 
senki más nem létezne a világon rajta kívül. Rebecca intésre emeli 
a kezét, de amikor nyilvánvalóvá válik, hogy Dalton nem veszi őt 
észre, a mozdulatot hajtekerésként fejezi be, és visszafordul a ba-
rátnői felé. A szája nevetésre húzódik, mint aki mentegetni akarja 
Daltont, de a szeme nem nevet vele. 

– Ezt a faszkalapot – csóválom a fejem. 
– Miért nem mondtál neki semmit?
– Minek? – legyintek, de belül én is ezt kérdezem magamtól. 
– Jaj, ne legyél már ennyire gyepes – mondja Zach elkeseredet-

ten. – Hát azért, hogy beleverd annak az izomagyúnak az orrát a 
verbális kakádba. 
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Felnevetek.
– Verbális székrekedésem van. 
– Akkor szerezzünk neked ricinust, vagy valamit. 
Mr. Costas, a matektanárunk, meglát minket a grund túloldalá-

ról, és elindul felénk. A teljes ruhatára kizárólag khakinadrágokból 
és ilyen-olyan kockás, galléros pólókból áll. Ráadásul hosszú, barna 
haját röhejes lófarokban hordja, amivel totálisan lökött hatást kelt. 
A diákok évek óta könyörögnek, hogy vágassa le, de azt mondja, 
leomló fürtjei nélkül nem lenne ereje hozzánk, gazemberekhez. 

– Haver, mennem kell – mondja Zach, majd összeszedi a kajáját, 
és talpra szökken. 

– Mi a bánat ütött beléd?
– Mr. Costas – mondja Zach. – Szerintem meg akar kérni, hogy 

pótoljak be egy felmérőt. 
És már ott sincs. Arcát takarva a matektanár elől átnyargal a 

grundon, még mielőtt válaszolni tudnék neki. Elhalad Rebecca 
mellett, aki időközben szépen visszanyerte lélekjelenlétét, és épp 
egy történetet mesél, nevetve kalimpálva a feje fölött. Biztos rajtam 
nevet. 

Két tűz közé szorultam. Újabb beszélgetés elébe nézhetek Mr. 
Costasszal, aki majd azzal jön, hogy az ember hozzon okos dönté-
seket, és legyen tartása, meg a hasonló maszlagok. Szeret tartalmas 
párbeszédeket folytatni a diákokkal, mintha valami filmbeli tanár 
lenne, aki komoly hatást gyakorol a gyerekek életére. Lelécelhet-
nék, de ahhoz el kell haladnom Rebecca előtt, szinte kuncsorogva, 
hogy újra lesajnáljon. 
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Frankie Towers egy átlagos másodikos gimnazista  
egy poros kisvárosban a sivatagos Új-Mexikóban.  

Talán már túl átlagos is.  
Főleg a végzős bátyjához képest,  

aki az egyik legnépszerűbb fiú az iskolában,  
ráadásul a focicsapat kapitánya.  

A város legvagányabb figuráival barátkozik, miközben Frankie  
petárdákat dugdos hangyabolyokba félszemű cimborájával,  

amikor éppen nem az asztalokat szedi le a szülei éttermében.

 És mit tehet egy ennyire átlagos fiú, ha szemet vet  
a környék legbombázóbb csajára?  

Akiért ráadásul meg kell küzdenie a város  
feltehetően leggazdagabb srácával…

Tizenhat éves kortól ajánljuk!

2 999 Ft

„…az ember azt kívánja, bár a petárdák jelentenék  
a legnagyobb veszélyt ezekre a fiúkra.  

Sajnos az élet ennél keményebb egy új-mexikói kisvárosban,  
amit Voorhees árnyaltan és izgalmasan ad vissza.  

14 év alattiaknak a nyelvezet és az erőszak kissé erős lehet.”

„Csajok, autók, robbanószerek, bandák, bunyók, foci. Mi kell még?”

„Eszméletlen könyv, és nincs túlragozva, mint sok másik ifjúsági regény.” 




