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20. fejezet
Botswana, 2014 márciusa

Esti forróság telepszik az ösvényre, a tücskök hangosan ciri-
pelnek. A lépteim csikorognak a kavicson. Járásom könnyed, 
gondolataim szabadon szárnyalnak a meleg levegőben.

Adam valószínűleg a sörét kortyolgatja majd, boldogan; szo-
katlan ez a szó... Zoë talán a fák alatt játszik egy gyíkkal. Alice 
Teko mellett olvas, sötét haja a papírt söpri, és nyugodtabb lesz, 
mint ma reggel volt. A vacsora illata kikúszik a kertbe; Elisabeth 
virágokat tesz egy vázába.

Egy madár rebben fel az ösvényről, szaggatott hangja széttépi 
a jelenet nyugalmát: siess, siess, doki, siess! Az aranyló fény elsöté-
tül a fák között; egy magányos virág vörösen ragyog fel az ár-
nyékban, aztán bealkonyul.

Vacsoraidő van. A fürdetés ideje. Lehet, hogy Sam éppen sír.
Újabb és újabb madarak felelnek az elsőnek, míg végül izga-

tott csivitelés tölti be a fák lombkoronáját. Az esti levegő olyan 
émelyítő, akár egy édes torta.

A lábam előtt egy vékony kígyó siklik át villámgyorsan a gya-
logúton, majd eltűnik egy mélyedésben. Szeretnék inni valamit, 
amiben gin is van. Szeretném lenyűgözni Adamet, amiért gyalog 
jöttem haza – nem én tehetek róla, hogy elfelejtette ellenőrizni a 
kocsit, meg arról sem, hogy nem töltötte fel a mobilját.

A kapu beleveszett a sötétségbe, mire odaérek, bár a fa még 
mindig forró a kezem alatt. Az ismerős nyikorgással lendül 
vissza a helyére. A ház mögötti tóban a békák már rázendítettek 
szokásos éjszakai koncertjükre. Lerúgom a ragacsos papucso-
mat, mezítláb lépkedek a puha porban. Mint valami fájdalom, 
úgy hasít a mellkasomba a hazaérés megkönnyebbülése, meg-
kerülöm a kanyargós kocsifeljárót, és türelmetlenül várom, 
hogy meglássam az első, kiszáradt füvet csíkozó fényeket.

Eltelik néhány pillanat, mire felfogom, hogy az összes vil-



143

lany ég a házban, és zseblámpák fénye pásztázza a füves részt is. 
Adam kiabál, bár a hangja inkább egy fájdalomtól kínlódó állat 
bömbölésére emlékeztet. A fák között járkál le-föl. Amikor fut-
ni kezdek, felém fordul, és még az alkonyi sötétben is jól lát-
szik, hogy mennyire sápadt. Zoë odabent van, halkan sír a fal-
nak dőlve. Tehát nem neki esett baja. Alice a sarokban guggol; 
észrevesz, feláll, a szemében sajnálkozás. Ő is megvan.

És ebben a pillanatban már tudom.
A hálószobánkban szokatlanul vibrálnak a fények: kell egy 

másodperc, hogy észrevegyem, a függönyt leszakították, darab-
jait lágyan lengeti az enyhe szellő. Az ablak előtt, a szőnyegen 
csillogó üvegcserepek hevernek, néhány hegyes szilánk még a 
keretben maradt.

A kiságy pedig üres.

21. fejezet
Botswana, 2014 márciusa

Kabo autója legurul a felhajtóról, lassít, megáll az útnál, az-
tán gázt ad, és a berregés lassan teljesen megszűnik. Nagyjából 
két óra múlva érnek a gaborone-i rendőrségre. Nem Teko fog 
beszélni, hanem Kabo. Adam csendben lesz, és csak reméli – 
ahogy én is –, hogy Sam már ott van a rendőrségen, és átnyújt-
ják neki, mint egy elveszett csomagot. De nem szoktak csak úgy 
csecsemőket az ember kezébe nyomni, pláne nem olyanokat, 
akiket éppen akkor raboltak el.

A ház csendes, de a konyhának megvan a saját élete. Pattog a 
tűz, Josiah készíti a szárított húst, amely vékony csíkokban lóg 
a mennyezeti kampókról, és ide-oda leng a meleg levegőben. 
Elisabeth az asztalnál ül, tésztát gyúr. Josiah rak a tűzre, aztán 
úgy bámul rám, mintha fogalma sem lenne, ki vagyok. Össze-
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húzza a szemöldökét, a homlokát mély ráncok barázdálják, a 
szeme zavartan rándul a fal felé. Ha ő nem érti, hogy mi tör-
tént, akkor én még annyira sem.

– Elisabeth, kérem, mondja el, mi történt! Maga a kertben 
volt?

Bólint.
– Teko a házban volt, Sammel. – A bátyjára pillant. – Josiah 

a kunyhójában aludt.
Amikor meghallja a nevét, Josiah olyan bizalommal néz a 

testvérére, akár egy gyerek.
– Aztán Teko kiabált – folytatja –, mi meg berohantunk, de 

Sam addigra már eltűnt.
– És hol keresték?
– Mindenhol.
– Mindenhol?
– Az összes szobát megnéztük. – Újra munkába fog, gyúrja 

a tésztát. Halkan hozzáteszi: – Még a szekrényeket is.
Egy apró csecsemő nagyon kis helyen elfér, be lehet tenni 

egy sötét mélyedésbe. A sarokban álló hűtő bekapcsol, mély 
berregésbe kezd. Korábban szinte észre sem vettem. És soha 
nem is nyitottam ki. Felállok, kinyitom az ajtaját. Ezt látva Eli-
sabeth megriad, talpra ugrik, elsírja magát. A hűtő majdnem 
teljesen üres, csak egy kis tej és vaj van a polcokon, összekötö-
zött zöld levelek. Elisabeth döbbenete szinte tapintható. Josiah 
megtörli az arcát, kimegy az ajtón, és becsukja maga mögött.

– Ezt nem fogom kibírni – suttogom.
Elisabeth nem szólal meg. A kályha peremére, egy edénybe 

teszi a tésztát, letakarja egy ruhával, majd a kezébe veszi a seprűt.
– Holnap eljön a főnök felesége.
Elisabeth bólint, fel sem néz.
– Megtaláltam Josiah kutyáját – folytatom gyorsan. – Meg-

halt.
Ekkor megáll, rám néz, és úgy csóválja a fejét, mintha hülye-

ségeket beszélnék.
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– Biztosan egy kocsi ütötte el. Az út menti árokban volt a 
tetem. Nagyon sajnálom. Elmondom Josiah-nak.

A szája megfeszül, az ajtóra pillant.
– Majd én elmondom neki.
Kijövök a konyhából. Igen, talán jobban fogadja majd, ha tőle 

tudja meg. Egy pillanatra magam előtt látom azt a kicsi, sárga 
kutyust, amilyen egykor lehetett, ahogy rohangál, bukdácsol az 
udvaron, ahogy a gazdája ágya alatt alszik. Aztán megint Sam 
arca jelenik meg előttem. A szája nyitva van, az arca nedves a sí-
rástól, a testét egy idegen szorítja. Valahogy ki kell várnom, amíg 
Adam visszaér. Kabo hazamegy majd, és elmondja a feleségének. 
Aztán hamarosan az összes szomszéd tudni fogja. A tragédiánk 
egyre tovább terjed, és mások életébe is beszivárog.

A késő esti híradóban férfiakat mutatnak, akik egy emelvé-
nyen kiabálnak, zászlókat lengetnek, a tömeg lelkesen figyel. 
Választási kampány van. Gyorsan kikapcsolom a tévét, zúg a fe-
jem. Félek.

A borosüveg a szekrényben félig tele van. Felhörpintek két 
pohárral, aztán észreveszem, hogy elvágták a telefonzsinórt. 
Kést használtak: a vágás helye teljesen sima. Hátrálok, mintha a 
zsinór veszélyes lenne.

Zoë az oldalára fekve alszik, de Alice ébren van, tágra nyílt 
szeme csillog a holdfényben. A fal felé fordul, amikor lábujj-
hegyen beosonok a szobájukba. Mellé fekszem, azt remélve, 
hogy a jelenlétem egy kis vigaszt nyújthat. Egy óra is eltelik, 
mire a teste elernyed, és álomba zuhan.

A szobánkban a lepedő érintetlen az ágyon. Nem volt idejük 
leülni. Lehajoltak, benyúltak a kiságyba, kiemelték Samet, és 
azzal a lendülettel már fordultak is kifelé. Nagyon ügyesek vol-
tak. Lehet, hogy gyakorolták. A kiságy melletti komódon érin-
tetlenül vannak a törülközők, a pelenkák. Miért nem vitték el 
ezeket? Jobb lett volna, ha megteszik, az egyfajta emberségre 
utalt volna, arra, hogy azt tervezik, életben hagyják.

Mostanra már biztosan sokkal jobban feszül, és a gyulladás-



146

tól piros a dobhártyája. Sírni fog a fájdalomtól, de nem fogják 
érteni. Vajon megbüntetik majd érte? Lecsúszok az ajtófélfa 
mellett, ringatózva ülök a földön, fejem a kezembe temetem.

Feljövök a felszínre. Apa a csónakból kiabál, hogy mozgassam a lá-
bamat meg a karomat.

Megint lesüllyedek. A víz alatt csend van és sötétség.
A víz beáramlik a számba. Nem kapok levegőt.

Megáll az idő, a percek úgy lógnak a semmiben, ahogy a 
konyhában száradó húsok a kampókról.

Megiszom a maradék bort. Az álom úgy érkezik, akár egy 
kamion.


