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Nem is volt olyan rossz megöregedni. A kopaszodás még jól is állt Martinnak. 
Mindenki ezt mondta. A 34‑es nadrágjait 36‑osra kellett cserélnie. Először ki‑
csit megrémült, ugyanakkor jól esett újra laza gatyát hordani. Valahányszor fel‑

állt, hogy kimenjen a budira, vagy bárhova, kicsit fel kellett húznia a szárát. Tudta, hogy 
saját magát csapja be. De ez volt a lényeg – csapta be önmagát újfent. Meghízott, még‑
is úgy érezte, soványabb.

Persze volt más is, aminek nem volt köze a testéhez és az öregedéshez. Egyfelől felnőt‑
tek a gyerekek. Szinte meg is feledkezett róla, milyen érzés nélkülük. Évekig, ha netán reg‑
gelente kicsit tovább ágyban akart maradni, jó előre meg kellett terveznie. Szólnia kellett 
feleségének, Lizzie‑nek. Meg a gyerekeknek is, szinte engedélyt kellett kérni tőlük. Nem 
is érte meg az egész rohadt paláver. Évekig, mi alatt a gyerekek felnőttek, ügyeletben volt. 
Az egyik haverjától származott a kifejezés. A saját életéről mesélt – négyen ülték körül az 
asztalt aznap este a sarkiban –, mégis mindnyájuk életéről szó volt.

– Olyan vagyok, mint egy orvos, csak épp a kurva lóvé hiányzik – mondta Noel.
Elmosolyodtak és bólogattak
Alapvetően szerette az egész család/gyerek dolgot, és nem vett tudomást a bal szeme fe‑

letti lüktetésről, ami lehetett a túl sok kávé vagy a kevés folyadékbevitel következménye – 
valamiből több vagy kevesebb a kelleténél –, és amiről most már úgy vélte, a korábbi hajtás 
eredményezte. Évekig lüktetett – az ér. Bármit csinált, bárhova ment. Minden egyes percet 
számon tartottak és kihasználtak. Négy gyereke született, és tizenegy év volt a legidősebb 
és legkisebb között. Most már vége volt – legalábbis úgy tűnt –, a lüktetés pedig elmúlt.

Kis időbe telt. Szombatonként korán megébredt, holott semmi dolga nem volt. Elment 
a coolocki hulladékudvarra öt üres üveggel meg egy kartondobozzal. Betuszkolta a do‑
bozt a többi tetejére, miközben felidézte, hogyan emelte fel valamelyik gyereket, jobbára 
a kislányt, hogy elérje a nyílást. Mégis, mi a szart csinál, töprengett, és miért nincs otthon, 
pedig akár még ágyban lehetne. Máskor meg elment Howthba, és nézte, hogyan vásárol‑
nak halat az emberek. Hasznosnak érezte magát, miközben vezetett. Nem ült hátul gye‑
rek, csak néhány kocsit látott a visszapillantóban. Jó időbe telt, mire abbahagyta. Több, 
mint egy évbe. Még mindig vezetett, pedig a gyerekeknek már rég nem volt szükségük rá. 
Végül aztán abbahagyta. Most már anélkül pihenhetett, hogy előre kellett volna terveznie.

R O D D Y  D O Y L E n o v e l l a

FÉNYA fényKÉP



55

Már nem volt ügyeletben, Noel viszont meghalt.
Hiányoztak neki a gyerekek. Kettő még otthon lakott. Rámosolyogtak, amikor összefu‑

tottak. Néha pár percig még az asztalnál maradtak, miután befejezték az étkezést, és elcse‑
vegtek. Inkább Lizzie‑vel beszélgettek, mint vele, de jó volt így ; kellemes. Bölcsnek tűn‑
tek így, Lizzie meg ő. Viszonylag fájdalommentesen átvészelték a gyerekek kamaszkorát. 
Nem volt drogozás vagy terhesség, túl sok hányás se, és jóval kevesebb üvöltözés, mint az 
utcájukban levő többi házból időnként hallatszott. Nagyszerű gyerekek voltak. Hiányoz‑
tak neki. Ha színész lett volna, úgy tudta volna elsírni magát, ha arra gondol, nincs már 
több gyereke.

Aztán ott volt még a szex is. Az kellemes meglepetésként érte. Mindig is volt szex, hol 
több, hol kevesebb, a pelenkák, lázcsillapító és tankönyvek közepette. Sosem szűnt meg 
az egymás iránti vonzalmuk. Viszont amit néha azóta csináltak, hogy a gyerekek nem vol‑
tak már többé gyerekek, bizony meglepetés volt a javából. Váratlan és elhatározás nélküli. 
Egyik éjjel Lizzie megharapta Martin mellét, pedig azelőtt sosem tett ilyet. Fájt, de a franc‑
ba is, beindult tőle. Neki meg – egy másik alkalommal – sikerült kielégítenie csupán az‑
zal, hogy beszélt hozzá. Legalábbis ezt állította Lizzie. A nő csak kapaszkodott a férjébe 
és sírt, mielőtt a másik felfoghatta volna, mi történik valójában. Hülyéskedésnek tartot‑
ta az egészet, ahogy a fülébe sugdolózott. Még a kiejtését is elváltoztatta, és úgy nyomta 
a dugós dumát. Épp csak kezdett belejönni, még el sem döntötte, az Államok mely részé‑
ről való akcentust mímeljen, amikor Lizzie elélvezett. Soha a büdös életben nem felejti el.

Meg aztán ott volt a többi nő. A nők kedvelik az érett fickókat. Legalábbis ezt olvas‑
ta, valami váróban – a fogásznál, vagy a háziorvosnál. Bár lehet, hogy ez is olyasmi, ami‑
ről folyton hallani. A nők az idősebb pasikra buknak. Sosem hitt ebben. Még úgy sem, 
ha csak néhány nőre és idősebb pasira vonatkoztatta. Mindig is nagy baromságnak tartot‑
ta az egészet. Még most is, pláne azóta, hogy észrevett pár nőt, ahogy nézik, mintha sze‑
meznének vele. Nem fiatalok – az nem ment volna, hogy valami állati csinos bombázóra 
kelljen visszamosolyogni, akinél kétszer idősebb volt. Nem, érettebb, idősebb nőkről volt 
szó – néhány idősebb nőről. Egy‑kettőről. Az utcájukban is volt egy, aki mindig intege‑
tett neki – a túloldalon lakott, az üzletek irányában –, és távolról jól is nézett ki. Egy va‑
sárnap reggel felpillantott egy köteg újság mögül a SPAR‑ban, és ott állt közvetlenül mel‑
lette. Érezte a parfümje illatát, és közelről is csinosnak tűnt. A nő kiöltözött, olyan régi 
vágású vasárnapi ünneplőbe. Elpirult, amikor megpillantotta a férfi.

– Üdv.
– Jó napot.
A nő kicsit zavartnak tűnt.
– Szép napunk van.
– Valóban.
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Martinnak tetszett a gondolat, hogy idősebb férfiként kicsit zavarba hozta a nőt csak 
azzal, hogy találkoztak vasárnap reggel a SPAR‑ban. Ő maga is érezte, hogy arcába szö‑
kik a vér. Vett magának egy napilapot, majd, úgymond, ráérősen távozott. Azt remélte, 
legalábbis félig, hogy majd együtt sétálnak haza, beszélgetnek, míg odaérnek a nő házá‑
hoz, majd még egy kicsit a kapunál, aztán megy a dolgára. De nem így történt. Egyedül 
sétált haza, a nő meg elhaladt mellette a kocsijával, aztán nem is állt meg a házánál. Nyil‑
ván ment valahova, az anyjához vagy ilyesmi. A férje vezetett.

Rendben is volt így. Martint nem foglalkoztatta tovább a dolog. Meg aztán, valószí‑
nű, nem is mert volna bármit lépni. Mindenesetre, egy másik haverja, Davie pár éve vált 
el a nejétől, és a szerencsétlen flótás az anyjánál lakott, mivel nem futotta másra. Viszont 
Davie vasárnap esténként máshova járt inni, ahova a hozzá hasonló el nem kötelezett vagy 
épp leálló sávba száműzött férfiak és nők jártak. Pár hónap elteltével megfogalmazta Davie 
Törvényét : minden negyven év feletti nő őrült. A sarkiban tárta a többiek elé, egyik szer‑
da este, és senki nem akadékoskodott.

Martin szerencsésnek mondhatta magát. Lizzie kicsit szexőrült volt. Jól állt neki. Ez‑
zel a nő is tisztában volt, és ettől még jobb volt az egész. Martin a világért nem akarta ezt 
tönkre tenni.

Ugyanakkor ez az öregedésdolog nem volt mindenestől felhőtlen – távolról sem. Szo‑
kásává vált horkantani, valahányszor felvett valamit, vagy lehajolt bekötni a cipőfűzőjét, 
vagy ilyesmi. Utálta. Tudatosította magában, hogy abba kéne hagynia, de aztán elfelejtet‑
te. Természetessé vált. Felvenni a szappant a zuhany alatt – horkant. Beindítani a fűnyí‑
rót – horkant. Pedig teljesen fölösleges volt. Képes volt rendesen lehajolni, meg minden. 
Megkérdezte a cimboráit ; ők is így csinálták.

Meg ott volt a rák. Nem az övé. Neki nem volt. A barátjának, Noelnek volt, aki az‑
tán meg is halt. Rákban. Gyakran kifulladt. Elment a dokihoz. Aztán egyenesen kórház‑
ba küldték. Két nappal később úgy engedték ki, hogy már tudta, mikor kezdik a kemote‑
rápiát. A többieknek másnap mesélte el az egészet, a sarkiban, a sűrű dohányfüstben – ez 
pár hónappal a dohányzási tilalom bevezetése előtt történt.

Martin nem dohányzott. Sosem dohányzott. Noel viszont igen. De már vagy egy évvel 
a rák előtt abbahagyta. Vagy legalábbis az előtt, hogy kiderült, rákos.

Jó ideig egyikük sem szólalt meg. Várták, hogy folytassa, hogy kevésbé hasson szörnyű‑
nek. Martin figyelte, ahogy Davie elnyomja a cigijét a hamutálkában. A kezével legyezte 
el maga elől a felszálló füstöt.

– Azt mondták, még időben kiderült – mondta Noel. – a kemó majd 
segít. Nem lesz gond.

Aztán figyelték, ahogy szép lassan meghal. Valójában nem is történt olyan 
lassan. Csak utólag tűnt annak, az elejétől a végéig. Akkor úgy látszott, rend‑
ben van – jól nézett ki. A kemótól kihullott a haja, de valahogy mégis jól 
festett. A második évben mindannyian azt hitték, felépül. Valójában azon‑
ban csak akkor kezdődött. Látogatóba jártak hozzá. Fém oxigénpalackja 
mindig a keze ügyében volt. A szeme szokatlanul nagynak tűnt, és mindig 
nehezére esett felállni, amikor kikísérte őket az ajtóig.

– Maradj csak. Kitalálunk.
– Ugyan már, én is kijövök.
Órákig tartott, mire kibotorkált. A kapuban visszaintegettek neki, és mo‑

sollyal viszonozták eszelős vicsorgását. Túl nagy volt rá az inge.
Beszálltak a kocsiba, és csak ott szólaltak meg.
– Már nincs visszaút, igaz ?
– Nincs.
Aztán hallgattak.
– Rajta, indíts. Különben azt hiszi, valami gond van.
– Persze, máris.
Lizzie tudta, hogy Noel nincs jól, és pár naponta érdeklődött is felőle. 

Most is megkérdezte, Martin meg megmondta, majd zokogni kezdett a fe‑
lesége vállán. Körülbelül egy héttel később, miután végzett a dolgával és 
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felállt, hogy lehúzza a WC‑t, észrevette, hogy véres a kagyló. Már meghúzta a kallantyút, 
mielőtt tudatosodott benne : a tulajdon vére volt az. Nem szólt senkinek. Legközelebb 
nem volt vér, sőt azután se. Viszont azt követően ismét volt ; furcsán nézett ki a WC‑pa‑
píron, túlságosan élénk volt a színe. Telefonált, hogy beteget jelentsen ; görcsök gyötrik és 
baromira izzad, mondta. Aztán elárulta Lizzie‑nek, majd lefeküdt. A felesége melléje ült.

– Vér ?
– Ja.
– Jesszus ! És fáj ?
– Izé, kényelmetlen.
– Beszélek az orvossal.
Lizzie ránézett az órájára.
– Szerintem még rendel.
– Ne – tiltakozott Martin
– De.
– Na jó.
Muszáj volt felkelnie és kimenni a WC‑re.
– Szegénykém.
Kiment.
– Bocs – mondta, ahogy elhaladt Lizzie előtt.
Hallotta, hogy a felesége a WC‑ajtó előtt várja. Bárcsak odébb állt volna.
Nem volt rákos. Végül elment valami specialistához, majd három héttel később 

endoszkópiásan is megvizsgálták a vastagbelét egészen a vakbeléig. Csak feküdt az ágy‑
szerűségen, a bal oldalán, ahogy kérték, majd az orvos adott a karjába egy injekciót. Mire 
felébredt, már meg is volt az egész, és egy másik helyiségben találta magát. Kapott pirítóst 
meg teát, majd az orvos hirtelen ott termett mellette – Martin még kicsit kába volt –, és 
tájékoztatta, hogy divertikulusza van. Le is írta egy lapra, javasolta, olvasson utána a ne‑
ten, majd eltűnt, és Martin nem látta többet.

Amikor hazaért, rákeresett. Pár percig úgy érezte, bárcsak rákos lenne. Rohadt undorí‑
tó volt, amit talált. A divertikulomok zsákszerű képződmények a vastagbél falán. Érezte, 
ahogy lüktet és tekereg a saját bele. Felállt, aztán inkább visszaült. Fájdalom, hidegrázás, 
láz, emésztési rendellenességek. Ujjával a képernyőn pásztázta a sorokat. Perforáció, tá‑
lyog‑ vagy fekélyképződés. Talált a lánya szobájában egy értelmező szótárat, amiben meg‑
kereste a tályog kifejezést. Igazából sosem tudta, mi is az ; valami elképesztő fogfájásnak 
hitte. A szövetben képződő, gennyel teli duzzanat. Visszatette a lánya asztalára a szótárat, 
majd leült az ágyára és megette a Mars szeletet, amit a szótár mellett talált. A fekélyt in‑
kább nem lapozta fel. Ráér. Eleget tudott.

Nem volt kinek elmondania. Lizzie‑nek nem merte. Sosem engedi majd meg újra, hogy 
hozzáérjen. Vagy ha mégis, a tekintetében sajnálatot és viszolygást lát majd.

Genny.
Álljatok hátrébb, fiúk, fingani készülök ! Poénosan is felfoghatja az egészet. Az mindig 

is ment. Valahogy jellemző volt rájuk, hogy mindenen csak nevettek. De akkor is undo‑
rító lenne.

Miért pont ő ? Mivel érdemelte ki a perforációt és a gennyet ? A rák méltóságteljes do‑
log volt, szinte büszke lehetett rá az ember – mintha elért volna valamit. Mi a fasz az a fe‑
kélyképződés ? Inkább nem nézett utána.

Noel hospice‑ba került. Túl gyenge volt már ahhoz, hogy otthon boldoguljon. Nyár 
vége felé, egy vasárnap délután meglátogatták. Szép szobát kapott. Az ablak nyitva volt. 
Martin virágillatot érzett és hallotta a madarakat. Noel az ágya szélén ült. Fejét lehorgasz‑
totta, és az oxigénmaszkon keresztül beszélt. A hangja magas volt, mint korábban, mon‑
danivalója mégis szótagonként tört csak fel belőle. A szokásos dolgokról beszélgettek, fo‑
ciról meg ilyenek. Többet nevettek a kelleténél, sőt, egyre többet, és Martin úgy gondol‑
ta, elmondhatná a divertikuluszdolgot. De Noel nem hagyta.

– Figyeljetek ! – kezdte.
A többiek hallgattak és vártak.
– Itt harcolok ezzel a…
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Szünet
– …szóval, úgyis tudjátok. De ha mégis…
Figyelték, ahogy levegőt vesz.
– Csak annyi… hogy jó barátok voltatok 

– nyögte. – Csak ennyit… akartam monda‑
ni… ha netán… tudjátok.

– Ez fordítva is igaz – mondta Davie.
– Ne csüggedj, Noel !
– Csak ennyit… akartam mondani.
Négy nappal később meghalt.
Az étrenden múlt minden. Már amennyi‑

re meg tudta ítélni, illetve a  neten olvasot‑
tak alapján. Igazából nem is volt beteg. Sok‑
kal inkább idő kérdése volt, mire kialakul a betegség. Sokan nem is tudták, hogy bete‑
gek. Csupa friss cucc, zöldség meg ilyenek. Magvak kizárva, nehogy elzáródjon valame‑
lyik zsákocska a vastagbelében.

A rohadt életbe.
Srácok, olyan a seggem, mint valami időzített bomba. Elképzelte, hogyan bagatellizál‑

ná el az egészet. Mondjuk, miközben legurítanak egy korsóval a temetést követően. Szin‑
te látta és hallotta is magát. Aztán felnevetnének, és sorra kérdeznék.

Elmondta Lizzie‑nek.
Valójában a nőt hibáztatta, de csak rövid ideig. Az elmúlt huszonkilenc év alatt felszol‑

gált kaja okozta az egészet. Tulajdonképpen szép lassan megölte. De persze nem gondolta 
komolyan. Ugyanaznap mondta el neki, amikor Noel meghalt. Várnia kellett volna – de ez 
csak később jutott eszébe. Nem lett volna szabad a maga rossz hírével előhozakodni. Tisz‑
tában volt vele, mit csinál. Hogy valójában ő száll szegény Noel sírjába. Mégis elmondta.

– Divertikuluszom van.
Türtőztetnie kellett magát, nehogy hozzátegye : nekem. „Nekem divertikuluszom van.” 

Mintha azt mondaná, én is rákos vagyok. Az egy kicsit erős lett volna. Így is kellően ha‑
tásos volt. Tudta. Súlyos szavakat használt.

Betegség.
Elmagyarázta Lizzie‑nek az egészet, már amennyire értette.
– Egyszerre lehet székrekedésem is meg hasmenésem. Illetve ha az egyik zsákocska el‑

záródik…
Hirtelen nem tudta folytatni. Pedig muszáj. A felesége egyenesen a szemébe nézett.
– Ha a bélsár eltömíti az egyiket – folytatta –, mármint az egyik zsákocskát vagy tasa‑

kot, akkor begyullad. Akár perforálhat is.
Lizzie a szája elé kapta a kezét.
– Ha nem vigyázok – magyarázta –, ki kell venni a vastagbelemet.
– Az egészet ?
– a nagy részét.
Elbizonytalanodott. Ennek már nem olvasott utána.
– De csak, ha nem vigyázok.
– Ezt hogy érted ?
– Ha nem figyelek oda, mit eszem.
– Mért, mi baj az étrendeddel ?
– Semmi.
Előrehajolt. Bárcsak ne használt volna súlyos szavakat. Miért nem fogta be az átko‑

zott pofáját ?
– Most akkor kénytelen vagy vegetáriánus lenni ? – kérdezte Lizzie.
– Nem hiszem. De sok zöldséget kell ennem.
– De hát így is eszel eleget.
– Tudom.
Csak ne főznéd agyon.
Ezt persze nem mondta ki hangosan. Igazából eszébe se jutott.
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Vállat vont.
– Csak hát… Mindegy. Most már tudod.
Csak ültek a konyhaasztalnál. Martin Noelre gondolt.
Lizzie‑vel kettesben sétáltak el a templomig ; nem volt messze a házuktól. Nagy tömeg 

gyűlt össze. Az emberek kint várakoztak az utcán, a lépcsőn, a füvön.
– Jó ezt látni – jegyezte meg Martin.
Nemigen tudta, miért is. Talán jól esik majd Noel feleségének és a gyerekeinek, akik 

hamarosan megérkeznek fekete autókban a halottaskocsival együtt. Ő legalábbis ilyesmit 
gondolt volna. Népszerű volt a férjem. Ezek itt mind ismerték az apámat. Ismerősök. Is‑
meretlenek is. Szép, gazdag élete volt.

Martin vett egy új inget, ami illet az öltönyéhez. Kicsit szűk volt ugyan, de amíg nem 
vette le a felöltőt, remekül mutatott benne. Nemsokára úgyis elkezd majd fogyni. Az új 
étrendnek hála. Gyümölcs, gabonafélék, zöldség, hüvelyesek. Utóbbi szót is fel kéne la‑
pozni a szótárban. Borsó, bab. Egészség és dögunalom.

Nem aludt jól. Mióta Noel meghalt. Pontosabban már előtte sem. Egyszerűen kipat‑
tant a szeme, mielőtt még igazán elaludt volna. Félt elaludni. Félt a zuhanástól. Kiszá‑
radt a bőre. Valahányszor tükörbe nézett, látta. Az egész arca teljesen kiszáradt. Különö‑
sen a homloka és az orra. Kiütései lettek. Érezte a kis mérges pöttyöket a homlokán. Két‑
ségbeesett ábrázata volt.

– a stressztől van – mondta Lizzie.
A férfi csak bólintott.
– Meg a szomorúságtól.
– De csak pár napja halt meg – értetlenkedett Martin.
– Amire már két éve készültél.
Lizzie‑nek igaza volt. Maga a haláleset nem okozott semmit. Már előre tudta, amikor 

megszólalt a telefon. Már várta a hírt.
Az alvás volt a legrosszabb. Egyetlen éjszakai kiadós alvás elég lett volna ahhoz, hogy 

bármi baja is volt, helyrejöjjön. Legalábbis így érezte, és szinte el is hitte. Előző este Lizzie 
a kezébe nyomott egy fél üveg ragacsos köptetőt. Azóta nem találkozott vele, hogy fel‑
nőttek a gyerekek.

– Vegyél be egy kanállal !
Martin csak nézte az üveget.
– Mikor járt le ? – kérdezte. – Szerintem kurva régi.
– Tök mindegy, mikori. A lényeg, hogy hasson.
Martin letekerte a kupakot. Jól meghúzta az üveget. Mindig is ízlett neki a szer. Lenyelte.

– Add ide ! – mondta Lizzie.
Martin odaadta. A nő is a szájához emelte, és ivott belőle.
– Jó éjt.
– Jó éjt.
Hamar elaludt, de fél háromkor már meg is ébredt. Tök éber volt. 

Figyelte, hogyan lesz egyre világosabb a szobában. Nézte a sarokban 
lengedező pókhálót, amit már régóta le akart szedni. Felkelt. Megreg‑
gelizett. Az új étrend szerint karikázott banánt és szeletelt körtét evett. 
Kurva finom, mondhatom. Az igazat megvallva, nem is volt olyan 
rossz, ráadásul használt neki. Mire a többiek felkeltek, újra éhes volt.

Álltak a templom előtt, és beszélgettek, miközben várták a halot‑
tas menetet. Furcsa volt, szinte úgy érezték magukat, mintha nem 
is temetésre készülnének.

– Jönnek.
A halottaskocsi lekanyarodott az útról, majd elhaladt előttük 

a templomajtó irányába. Keresztet vetettek. Ott volt a koporsó, és 
benne Noel. Az egész nem tűnt valódinak. Aztán jöttek a fekete au‑
tók. Kettő. A feleség, a gyerekek ; Noel húgai és bátyja Ausztráliá‑
ból. Nézték, ahogy egyesével kiszállnak, a temető személyzete pedig 
kiemeli a koporsót és beviszi a templomba.
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Martin és Lizzie az egyik középső padban foglaltak helyet. Nem túlságosan elöl, de nem 
is túl hátul. Martin évek óta nem járt a templomban, viszont emlékezett rá, hogy mindig 
hideg van bent. Hogy meddig kell leereszkednie a megfelelő pillanatban, míg el nem éri 
az előtte futó padra szerelt párnázott térdeplőt. Hogy a stációkon Jézus kicsit Keith Ri‑
chardsra hasonlított. Úgy tervezte, ezt Lizzie‑nek is megemlíti.

Azonban figyelmes lett a morajlásra. Legalábbis körülötte mindenki halkan zihálni kez‑
dett. Felnézett. Noel felesége épp a koporsótól sétált vissza a helyére. Egy bekeretezett ké‑
pet helyezett el a koporsó fedelén.

Noel volt az. Ez okozta a morajlást. A huszonöt évvel korábbi Noel.
– Jesszusom ! Odanézz.
Már el is felejtette. Hogy valamikor így nézett ki Noel. Egy húsos fickó széles mosol‑

lyal az arcán, széles gallérú piros ingben. Egy nagydarab, jóképű fickó. Egy fiatalember né‑
zett a fényképezőgép lencséjébe. Egyenesen bele a jövőjébe.

Teljesen elfelejtette. Az elmúlt két évben csak figyelték, hogy megy össze Noel. Az el‑
múlt hónapokban ez az összeaszott változat lett maga az ember. Akivel, Martin úgy re‑
mélte, nem utoljára beszél. Figyelmesen nézte Noelt, mintha már emlékezni akarna rá. 
Így aztán elfelejtette, milyen is volt valójában. Az igazi ember. De most újra előkerült, ott 
volt a koporsó tetején.

Szívszorító látvány kellett volna, hogy legyen. Az is volt. A kifakult felvétel, meg a szé‑
les gallér. Martin bűntudatot érzett. Hagyta magát felejteni. Hagyta, hogy a beteg Noelre 
emlékezzen. Elfelejtette, miért is volt Noel az, aki, és miért voltak barátok. De többről is 
szó volt – a szégyen nem hagyta nyugodni. Érezte és hallotta is. A morajlás suttogássá vált. 
A fénykép. A fénykép, amit Noel felesége, Barbara a koporsóra helyezett, nagyszerű volt. 
És egyben bátor cselekedet – hogy odament, és hagyta a fakeretet koppanni a koporsó fe‑
delén. Nem remegett a keze. Ráadásul mosolygott, amikor visszament a helyére és leült.

Martin észrevette Davie‑t valamivel előrébb, meg a többi fickót, akit ismert és kedvelt. 
Egymást nézték a  többi egybegyűlt feje fölött, és mosolyogtak. A  szomorú és a  jó eg‑
gyé vált. Martin mondani akart valamit. Nevetni akart. Nem akart divertikuluszos len‑
ni. Érezte Lizzie‑t maga mellett. A térdével enyhén meglökte a nő lábát. Lizzie viszonozta.

A pap az oltár melletti szószékhez vonult. Martin hallotta, ahogy egy férfi a háta mö‑
gött halkan így szól :

– Kezdődik.
Felálltak.

Tóth Bálint Péter fordítása
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