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a lány és a babája

Bevallom, nem vagyok egy rendes ember. Néha próbál-
kozom, de általában nem vagyok az. Így mikor rám ke-
rült a sor, hogy eltakarjam a szemem, és százig számol-
jak – csaltam.

Ott álltam, ahol állni kellett, amikor te számoltál; a sze-
lektív mögött, a bolt mellett, ahol instant barbecue-t és
tartalék sátorcöveket árultak. Nem messze onnan volt egy
kis eldugott, gazos terület a vízcsapnál.

Kivéve, hogy nem emlékszem rá, hogy ott álltam. Nem
igazán. Az ember fejéből néha kimennek az ilyen apró rész-
letek, nem igaz? Te sem emlékeznél mindig, hogy a sze-
lektív mögött voltál-e, vagy följebb, a zuhanyzókhoz veze-
tő ösvényen, vagy hogy az a csap egyáltalán ott állt-e.

Nem cseng most a fülemben a sirályok megszállott ri-
koltozása, nem érzem a számban a sós levegő ízét. Nem ér-
zem a délutáni nap melegét, amitől izzadni kezdtem a fehér
kötés alatt a térdemen, vagy a napkrém okozta viszketést 
a var repedéseiben. Nem bírom újra átélni a homályos ér-
zést, hogy elhagytak. És azt sem – már ha számít –, hogy el-
döntöttem, csalok, és kinyitom a szemem.

Nagyjából korombeli lehetett, vörös haja volt, az arcát szep-
lők százai pettyezték. Világos ruhájának szegélye poros lett
térdelés közben, és egy apró rongybabát szorított magához,
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melynek barna gyapjúhaja és fényes fekete gombszeme volt,
rózsaszín arcán pedig foltok éktelenkedtek.

Először letette maga mellé: roppant gyengédséggel he-
lyezte el a hosszú fűben. Kényelmesnek tűnt, a baba karja
a földön hevert, fejét kissé oldalra billentette. Minden -
esetre úgy véltem, kényelmes lehet.

Olyan közel voltunk egymáshoz, hogy hallottam a ka-
parást és a puffanásokat, amikor egy bottal elkezdte fellazí-
tani a száraz földet. de nem vett észre engem, még akkor
sem, amikor eldobta a botot, és az kis híján a lábujjamon
landolt, amit teljesen szabadon hagyott a hülye strand-
 papucs. Én edzőcipőt húztam volna, de tudod, milyen az
anyám. Edzőcipő, egy ilyen csodás napon, mint ez? Hát per-
sze hogy nem! Na ilyen.

Egy darázs döngicsélt a fejem körül, és általában ennyi
elég is lenne, hogy csapkodva rohangáljak körbe-körbe,
kivéve, hogy most nem hagytam magam. Totál mozdu-
latlanul álltam, nem akartam megzavarni a kislányt, és
nem akartam, hogy tudja, ott vagyok. Most az ujjaival
ásott, puszta kézzel vájta a száraz földet, amíg a lyuk elég
mély nem lett. Ezután, amennyire tudta, letörölte a koszt
a kezéről, ismét felvette a babát, és adott neki két puszit.

Ez az a rész, ami még ma is élesen megjelenik előttem
– ez a két puszi, egy a homlokára, egy az arcára.

Elfelejtettem mondani, de a babának volt kabátkája.
Élénksárga, fekete műanyag csattal az elején. Ez fontos,
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mert a lány ezután kicsatolta a csatot, és levette a kabát-
kát. Ezt nagyon gyorsan csinálta, majd begyűrte a kabát-
kát a ruhája elejébe.

időnként – mint például most –, amikor arra a két pu-
szira gondolok, olyan, mintha tényleg érezném őket.

Egy a homlokra.
Egy az arcra.
Ami ezután következett, kevésbé tiszta a fejemben,

mert annyi más emlékbe olvadt bele, annyiféleképpen ját-
szottam le újra, hogy nem vagyok képes szétválasztani 
a valóságot a képzelettől, sőt abban sem vagyok biztos,
hogy van-e egyáltalán különbség köztük. Szóval nem tu-
dom pontosan, mikor fakadt sírva, vagy hogy már akkor
sírt-e. És nem tudom, hogy habozott-e, mielőtt rászórta
az utolsó marék földet. de arra emlékszem, hogy mire 
a baba teljesen eltűnt, és a föld le lett lapogatva, össze-
görnyedt, a mellkasához szorította a sárga kabátkát, és zo-
kogott.

Ha kilencéves fiú vagy, nem könnyű dolog megvi-
gasztalni egy lányt. Különösen, ha nem is ismered, és fo-
galmad sincs, mi a baj.

Megtettem, ami tőlem tellett.
Abból a célból, hogy gyengéden átkaroljam a vállát 

– ahogy apu karolta át anyut, amikor családilag sétáltunk –,
előóvakodtam, s egy bizonytalan pillanatig nem tudtam dű-
lőre jutni, hogy letérdeljek-e elé, vagy állva maradjak. idét-
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lenül haboztam a kettő között, majd elvesztettem az egyen-
súlyom, és mint egy lassított felvételen, felbuktam, úgy-
hogy az első dolog, amit a zokogó lány érzékelt belőlem,
az a teljes súlyom volt, amint finoman a friss sírhantra
nyomja az arcát. Még mindig nem tudom, mit kellett vol-
na mondanom, hogy javítsak a helyzeten, pedig csomót
agyaltam rajta. de mellette fekve, miközben az orrunk he-
gye majdnem összeért, tettem egy kísérletet: – Matthew va-
gyok. Téged hogy hívnak?

Nem válaszolt rögtön. Félrebillentette a fejét, hogy job-
ban lásson, és közben éreztem, ahogy egy hosszú hajszál
gyorsan végigszalad a nyelvem oldalán, és a szájzugnál
elhagyja az ajkam. 

– Annabelle – mondta.
Annabelle-nek hívták.
A vörös hajú lányt, akinek az arcát szeplők százai pety-

tyezték, Annabelle-nek hívták. Próbáld megjegyezni ezt.
Kapaszkodj bele minden más közepette, ami az életben
történik, minden közepette, ami miatt talán felejteni sze-
retnél – és rejtsd biztos helyre.

Felálltam. A kötés a térdemen piszkosbarna lett. Elkezd-
tem magyarázni, hogy bújócskázunk, és hogy beszállhat,
ha van kedve. de félbeszakított. Nyugodtan beszélt, nem
tűnt dühösnek vagy zaklatottnak:

– Nem vagy itt szívesen látva többé, Matthew.
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– Mi?
Nem nézett rám: négykézlábra ereszkedett, és a laza

kis földkupacra koncentrált – ismét lelapogatta, amíg tö-
kéletes nem lett. 

– Ez az én apukám kempingje. Én itt lakom, és te nem
vagy itt szívesen látva. Menj haza.

– de…
– Tűnj el!
Egy pillanatra felegyenesedett, és kihúzva magát fe lém

mozdult, mint egy piciny állat, amelyik nagyobbnak pró-
bál tűnni. Megismételte: 

– Tűnj el, megmondtam. Nem vagy szívesen látva.
Egy sirály gúnyosan kacagott, és Annabelle kiabálni

kezdett:
– Mindent tönkretettél!
Már nem lehetett magyarázkodni. Mire elértem a gya-

logösvényt, ismét a földön térdelt, arcához szorítva az ap-
ró, sárga babakabátot.

A gyerekek, akikkel játszottam, ordítozni kezdtek,
hogy megtaláljam őket. de nem kerestem egyiküket sem.
El a zuhanyzók és a bolt mellett, át a parkon – olyan gyor-
san futottam, ahogy csak bírtam, a papucsaim csattogtak
a forró aszfalton. Nem engedélyeztem magamnak meg-
állást, még lassítást sem, amíg elég közel nem értem a la-
kókocsinkhoz, hogy meglássam anyut kint, a nyugágyon. 
A tengert kémlelte a szalmakalapja alól. Mosolyogva in-
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tegetett felém, ennek ellenére tudtam, hogy még mindig
feketelistán vagyok. Pár napja többé-kevésbé összevesz-
tünk. Hülyeség, mert igazából csak én sérültem meg, és
a sebeim már majdnem be is gyógyultak akkorra, de 
a szüleimnek néha nehezére esik elengedni a dolgokat.

Különösen anyunak, sokáig neheztel.
Gondolom, én is.
Elmondom, mi történt, mert így be tudom mutatni 

a bátyámat. Simonnak hívják. Szerintem bírni fogod. Én
nagyon bírom. de néhány oldal múlva meg fog halni. És
a halála után Simon már soha többé nem lett újra a régi.

Mikor megérkeztünk az Ocean Cove Holiday Park-
ba – halálosan elcsigázva az úttól, felfedezésre éhesen –,
azt mondták, hogy a kempingben bárhol mászkálha-
tunk, de tilos egyedül elmennünk a strandra, mert az ös-
vény nagyon meredek és göröngyös. És mert egy dara-
big a főúton kell haladni, hogy elérjük a tetejét. A szüleink
hajlamosak voltak ilyesmik miatt aggódni – meredek ös-
vények és főutak miatt. Gyakran csináltam olyan dolgo-
kat, amiket nem volt szabad, a bátyám pedig követett.
Ha nem úgy döntök, hogy történetem ezen részének 
a lány és a babája címet adom, lehetett volna az is, hogy
a zuhanás sokkja és a vér a térdemen, mivel ez is fon-
tos volt.

Ott volt a zuhanás sokkja és a vér a térdemen. Sosem
tűrtem valami jól a fájdalmat. Ez olyasmi, amit rühellek
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magamban. Egy puhapöcs vagyok. Mire Simon utolért 
a kanyarban, ahol kacskaringós gyökerek csalják tőrbe a
gyanútlan bokákat, úgy bömböltem, mint egy csecsemő.

Annyira aggódni kezdett, hogy az szinte vicces volt.
Nagy, kerek arca egyébként mindig mosolygott, és a hol-
dat juttatta eszembe. de hirtelen olyan kibaszottul ag-
gódni kezdett.

Ezt csinálta Simon. Összenyalábolt a karjába, és visz-
szacipelt a sziklára, majd még kábé negyed mérföldön át
a lakókocsinkig, lépésről lépésre. Megtette értem.

Azt hiszem, néhány felnőtt megpróbált segíteni, de
tudni kell Simonról, hogy egy picit másmilyen volt, mint
a legtöbb ember. Különleges suliba járt, ahol alapdolgo-
kat tanítottak neki, például hogy ne beszélgessen idege-
nekkel, úgyhogy ha nem volt biztos magában vagy pá-
nikba esett, ezeknél a leckéknél keresett menedéket, hogy
biztonságban érezze magát. Simon így működött.

Teljesen egyedül cipelt engem. Csakhogy nem volt
erős. Ez a betegsége egyik tünete volt: izomgyengeség.
Van valami neve, ami most nem jut eszembe, de kikere-
sem, amint érkezésem lesz rá. Azt jelenti, hogy az a séta
félig megölte. Szóval amikor visszaértünk a lakókocsihoz,
a nap hátralévő részét ágyban kellett töltenie.

Íme az a három dolog, amire a legtisztábban emlék-
szem azzal kapcsolatban, hogy Simon cipel engem:
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