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1.
RichaRd StRickland hoyt tábornok tájékoztatóját olvasta 

három és félezer méter magasban. A kétmotoros gépet olyan 

ütések érték, mintha egy bokszoló püfölte volna. Ez volt az utolsó 

szakasza az Orlandótól Caracason és Bogotán át Pijuayalba tartó 

útnak; a Peru–Brazília–Kolumbia háromszög legsötétebb bugyra. 

A tájékoztató kurta volt, tele rövidítésekkel. A hadsereg pattogós 

nyelvezetén magyarázta el a dzsungel istenének legendáját, akit 

a brazilok Deus Brânquiának neveztek. Hoyt kívánsága volt, hogy 

Strickland kísérje el a felbérelt vadászokat, segítsen nekik elfogni 

azt a valamit, bármi legyen is az, és szállítsa Amerikába. 

Strickland minél hamarabb el akarta végezni a feladatot. Biz-

tos volt benne, hogy ez lesz az utolsó küldetés, amit Hoyt tábor-

nok parancsára teljesít. Azok a dolgok, amiket Koreában tett Hoyt 

parancsnoksága alatt, tizenkét évre a tábornokhoz láncolták. 

A kapcsolatuk azóta is egyfajta zsaroláson alapult, és Strickland 

szabadulni akart. Úgy gondolta, elvégzi ezt a munkát, ami az ed-

digi legnagyobb megbízása, ezzel felmenti magát Hoyt szolgálata 

alól, aztán hazautazik Orlandóba Lainie-hez és a gyerekekhez, 

Timmyhez és Tammyhez. Végre férj és apa lehet, ami Hoyt piszkos 

munkái miatt eddig nem lehetett. Nemsokára teljesen új ember 

lehet. Szabad lehet.

A figyelmét újra a tájékoztatóra fordította. Felvette az érzé-

ketlen katonai szemléletet. Ezek a szerencsétlen dél-amerikai 

nyomorultak! Nem a mezõgazdaság elmaradottsága a szegény-
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ségük oka, hát persze, hogy nem. Hanem egy kopoltyús isten, 

akinek nem tetszik, ahogy a dzsungellel bánnak. A kétmotoros 

gép beázott, a tájékoztató maszatos lett. Beletörölte a nadrágjába. 

Az amerikai hadsereg szerint Deus Brânquia egyes tulajdonságait 

a harcászatban is lehetne kamatoztatni. Az õ dolga az, hogy az 

amerikai érdekeket képviselje, és ahogy Hoyt mondta, „moti-

válja” a csapatot. Stickland elsõ kézbõl ismerte Hoyt elképzeléseit 

a motivációról.

Megint Lainie jutott az eszébe, de tekintve, hogy milyen dol-

gokat kellett megtennie, úgy érezte, jobb, ha nem gondol rá.

A pilóta folyamatosan káromkodott portugálul, és nem ok 

nélkül. A landolás borzalmas volt. A kifutót felverte a dzsungel. 

Strick land kitámolygott a gépbõl. A forróság szinte látható volt. 

Egy Brooklyn Dodgers pólót és hawaii nadrágot viselõ kolum-

biai férfi egy terepjáró felé terelte. A kocsiban ülõ kislány egy 

banánt dobott Strickland feje felé, de a férfi túlságosan émelygett 

a repüléstõl ahhoz, hogy reagáljon. A kolumbiai bevitte az ap-

rócska városba, amely tele volt nyikorgó, fából készült gyümölcsös 

taligákkal és mezítlábas, éhségtõl pókhasú gyerekekkel. Strick-

land körbejárta az árusokat, és vásárolt pár dolgot: öngyújtót, 

olcsó szeszt, zárható mûanyag zacskókat és lábhintõport. Amikor 

a pénzérméket odacsúsztatta a pulton, érezte, hogy a fa szinte 

könnyezik a párától.

A repülõn tanulmányozta a szótárat.

– Você viu Deus Brânquia? – kérdezte a helyiektõl.

Az árusok kuncogtak, és a nyakukra tették a kezüket. Strick-

land semmit nem értett. Az emberek erõs, acélos szagot árasz-

tottak, mint a frissen levágott állatok. Strickland egy aszfaltúton 

sétált visszafelé, amely olvadozott a cipõje alatt. Észrevett egy 

patkányt; a fekete mocsokban hempergett. Lassan haldoklott. 

Strickland arra gondolt, hogy a csontjai ki fognak fehéredni, 

aztán elmerülnek a kátrányban. Még nem tudta, hogy ez a leg-

jobb út, amit a következõ másfél évben látni fog.
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2.

az éjjeliSzekRény megRázkódott az ébresztõóra rezgésétõl. 

Elisa, anélkül hogy kinyitotta volna a szemét, kitapogatta az óra 

jéghideg kapcsológombját. Mély, kellemes, meleg álomból ébredt, 

és vissza akart bele merülni, legalább egyetlen percre. De az 

álom, mint mindig, elillant éber üldözõje elõl. Vízrõl, sötét vízrõl 

álmodott – ennyire emlékezett. Rengeteg vízrõl, ami összepré-

selte a tüdejét, mégsem fulladozott tõle. Valójában könnyebben 

lélegzett benne, mint a huzatos szobák, az olcsó ételek és a sza-

kadozó áramellátás valóságában.

Odalentrõl tubák hangja hallatszott, és nõi sikoly. Elisa a pár-

nába fojtotta sóhajtását. Péntekenként mindig új filmet mutattak 

be a lakás alatt éjjel-nappal nyitva tartó Arcade Cinema Marquee 

moziban, így minden héten új párbeszédeket, hangeffekteket 

és zenéket kellett megszoknia, ha el akarta kerülni, hogy bor-

zongató ijedtségre ébredjen. Most épp trombiták szóltak, majd 

egy csapat férfi kiáltozott. Elisa kinyitotta a szemét. Elõször az 

órára nézett, amely 22.30-at jelzett, majd a padlóra, melynek 

deszkáin átszüremlettek a filmvetítõ fényei, színes árnyalatot 

adva a porcicáknak.

Felült, és a hideg ellenére nagyot nyújtózott. Miért van ka-

kaóillata a levegõnek? A furcsa illathoz kellemetlen zaj társult: 

tûzoltóautó száguldott a Patterson parktól északkeletre. Elisa le-

lógatta lábát a hideg padlóra, és a vetítõ fényének változásait és 

villódzásait figyelte. Ez az új film több fényt adott, mint az elõzõ, 

a Lelkek karneválja címû fekete-fehér mozi. A lábán futkározó 

élénk színek miatt visszasüppedt az álomvilágba. Van pénze, ren-

geteg, és a talpnyaló eladók egy rakás színes cipõt hordanak elé. 

Elragadóan néz ki, hölgyem. Ilyen cipõkben meg fogja hódítani 

a világot.

Nos, inkább a világ gyõzte le õt. A garázsvásárokon szerzett, 

!@
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falra akasztott csecsebecsék nem tudták elrejteni a termeszek 

rágta fát, és nem terelték el a figyelmet a svábbogarakról, ame-

lyek szétszaladtak, ha felkapcsolta a lámpát. Úgy döntött, nem 

vesz róluk tudomást; egyedül így remélhette, hogy átvészelheti 

az éjszakát, a következõ napot és a hátralévõ életét. Kiballagott 

a kis konyhába, beállította a stoppert, három tojást dobott egy 

lábas vízbe, majd a fürdõszobába ment. 

Mindig kádban fürdött. Megnyitotta a vízcsapot, és levetette 

magáról a flanelt. Munkahelyén a kolléganõi folyton az étkezõ-

asztalon hagyták a nõi magazinokat, amelyekben számos cikk 

hívta fel Elisa figyelmét arra, hogy a teste mely részeire kell 

odafigyelnie. Ám bármilyen vonzó volt is a csípõje és a melle, 

ezek sem tudták elvonni a figyelmet a nyaka két oldalán húzódó, 

csúnyán hegesedett sebhelyekrõl. Alámerült, meztelen válla hoz-

záért a kádhoz. Mindegyik seb másfél centiméter hosszú volt és 

a gégéjéig húzódott. A távolban tovább szólt a sziréna. Élete har-

minchárom éve alatt mindvégig Baltimore-ban élt, a Broadwayn 

végig tudta követni a tûzoltóautót. Voltaképpen a nyakán lévõ 

sebek is egyfajta térképet alkotnak, gondolta, olyan helyekrõl, 

amelyekre jobb, ha nem emlékszik. 

Amikor a fejét is a kádba merítette, a víz még jobban fel-

erõ sítette a mozi hangjait. „Aki Belfegorért hal meg, örök éle-

tet nyer!” – kiáltotta egy lány a filmben. Elisának fogalma sem 

volt, hogy jól hallotta-e. Vékony szappant fogott a két keze közé, 

élvezte, hogy olyan csúszós, hogy halként ficánkol a vízben. Ál-

mának emléke továbbra is nyomasztotta; nehéz volt, mint egy 

férfi teste. Nyers és túlságosan erotikus. Szappanos ujjait a combja 

közé irányította. Volt idõ, amikor randizgatott, szexelt, ilyesmi. 

De ennek már sok-sok éve. Ha a férfiak egy néma nõvel találkoz-

nak, kihasználják. Egyik férfi sem próbált kommunikálni vele 

a randevúkon. Csak nyúlkáltak és elvettek, mintha õ, aki néma, 

mint egy állat, valóban csak egy állat lett volna. Ez jobb. A férfi 

az álmából, a homályos alak jobb.
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Ám az óra, a pokoli csipogó jelezni kezdett. Elisa köhécselt, kí-

nosan érezte magát, pedig egyedül volt. Felállt, a tagjai fényesen, 

vizesen csillogtak. Egy köpenyt tekert maga köré, és reszketve 

visszatámolygott a konyhába. Elzárta a tûzhelyet, és megnézte az 

órát: 23.07. Mire ment el ennyi idõ? Felvett egy mell tartót, ami 

a kezébe akadt, begombolta a blúzát, lesimította a szoknyáját. Az 

álomban elképesztõen elevennek érezte magát, de most annyira 

közömbös volt, mint a kihûlõben lévõ tojások. Volt egy tükör 

a hálószobájában is, de inkább nem nézett bele, mert attól tartott, 

hátha helyes a megérzése, és valóban láthatatlan.

3.
amikoR StRickland a megjelölt helyen rátalált a tizenöt mé-

teres hajóra, új öngyújtójával elégette Hoyt tájékoztatóját. Ez volt 

a protokoll. A hajó nem felelt meg katonai elvárásainak, ahogy 

semmi más sem itt, délen. Szemét volt szeméthez szögelve. A ké-

ményt vékony réteg alumíniummal foltozták be. A hajókorlátról 

lelógó gumik szakadozottak voltak. Az egyetlen árnyékot a négy 

rúdra kifeszített lepedõ jelentette. Forróság lesz. És az jó. Kiégeti 

belõle a kínzó emlékeket Lainie-rõl, a hûvös, tiszta otthonukról 

és a floridai pálmafák suttogásáról. Lángra lobbantja benne a ha-

ragot, amire az ilyen küldetéseken szükség van. 

Koszos, barna víz fröcsögött a móló deszkái között. A legény-

ség tagjai közt egyaránt voltak fehérek, napbarnítottak és vörö-

sesbarna bõrûek. Néhányukon tetoválás és piercing díszelgett. 

Nedves ládákat húztak végig egy pallón, amely erõsen meghajlott 

a súly alatt. Strickland követte õket, és a hajó törzséhez érve 

a JOSEFINA feliratot pillantotta meg. Kis hajóablakok jelezték 

az alsó fedélzet szintjét, ahol épp csak a kapitánynak volt elég 

hely. A kapitány szóhoz kapcsolódó parancsolás gondolata felmér-

gesítette Stricklandet. Itt egyedül Hoyt parancsol, õ pedig Hoyt 

!@
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megbízottja. Nem volt kedve olyan ostoba hajósokhoz, akik azt 

hiszik, hogy náluk van az irányítás. 

Strickland megtalálta a kapitányt; szemüveges, mexikói férfi 

volt, fehér hajjal és szakállal, fehér ingben, fehér nadrágban és 

fehér szalmakalapban éppen buzgó gyorsasággal írogatta alá a ha-

jórakomány-jegyzékeket. Amikor megpillantotta, odakiáltott 

neki:

– Mr. Strickland!

Strickland úgy érezte, mintha a fia egyik meséjébe került 

volna: Mííszter Sztrííklend! Valahol Haiti felett repülhettek, amikor 

a kapitány nevét memorizálta: Raúl Romo Zavala Henríquez. Jól 

kezdõdött, de a végén fellengzõssé vált. Illett a férfihoz.

– Nézze! Puro cubano csak önnek, barátom.

Henríquez átnyújtott neki egy szivart, egyet meggyújtott ma-

gának, majd két pohárba whiskyt töltött. Stricklandet úgy képez-

ték ki, hogy munka közben ne igyon, de Henríqueznek engedé-

lyezte a köszöntõt la aventura magníficóra. Ittak, és Stricklandnek 

be kellett vallania, hogy jólesett. Bármi jólesett, ami legalább egy 

kis idõre elterelte a figyelmét Hoyt tábornok sötétlõ árnyékáról 

és arról, mit jelenthet a jövõje szempontjából, ha nem sikerül 

eléggé „motiválnia” Henríquezt. Amint a whisky lecsúszott, belül 

is olyan forróságot érzett, mint ami a dzsungelben uralkodott.

Henríquez az a fajta ember volt, aki túl sok idõt tölt füstkari-

kák fújásával: tökéletesen csinálta.

– Dohányozzon, igyon, élvezze! Sok idõ telik el, mire más lu-

xust is élvezhet – mondta. – Jó, hogy nem késett, Mr. Strickland. 

A Josefina már türelmetlen, indulni akar. Olyan, mint Amazónia: 

nem vár senki emberfiára.

Stricklandnek nem tetszett ez a célozgatás. Letette a poharát, 

és a kapitányra bámult. Henríquez nevetett, és tapsolt egyet.

– Így van. Az olyan embereknek, mint mi, a Sertão úttörõi, 

nem kell kifejezésre juttatnunk az izgatottságunkat. Los brasileños 
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egyetlen szóval illetnek minket: sertanista. Jól hangzik, sí? Pezseg 

tõle a vére?

Henríquez unalmas részletekkel tûzdelve elmesélte egyik útját 

az Instituto de Biologia Maritima egyik kirendeltségéhez. Azt ál-

lította, hogy a saját kezében tartotta azokat a meszes kövületeket, 

amelyek állítólag hasonlítanak ahhoz, ahogyan Deus Brânquiát 

írják le. A tudósok szerint a kövületek a devon korszakból szár-

maznak, és tudta-e, Mííszter Sztrííklend, hogy az a paleozoikum 

része? Henríquez azt mondta, ez vonzza a magafajta embereket 

Amazóniába. Ahol még a primitív életforma virágzik. Ahol az 

emberek visszaforgathatják a naptárt, és megérinthetik a meg-

érinthetetlent. 

 – Megkapta a szerzõdést? – tette fel Strickland a kérdést, amit 

már egy órája tartogatott.

Henríquez elnyomta a szivarját, és szemöldökét ráncolva kiné-

zett a hajóablakon. Amint meglátta, amit keresett, elmosolyodott, 

és erélyesen arrafelé mutatott. 

– Látja az arctetoválásokat? Az orrdíszeket? Ezek nem olyan 

indiánok, mint a maga Tontója. Hanem índios bravos. Úgy isme-

rik az Amazonas minden egyes kilométerét a Negro-Brancótól 

a Xinguig, mint a tenyerüket. Négy különbözõ törzsbõl szár-

maznak. Felbéreltem õket, hogy legyenek a felderítõink. Nem 

fordulhat elõ, Mr. Strickland, hogy az expedíciónk eltévedjen. 

Strickland ismét feltette a kérdést:

– Megkapta a szerzõdést?

Henríquez a kalapjával legyezte magát.

– Amerikai barátai fénymásolt papírokat küldtek. Legyen így. 

Az expedição científica követni fogja az elõírásaikat, amíg lehetsé-

ges. Ám azután, Mr. Strickland, gyalogolni fogunk. Felterítjük 

a vestigiókat, az eredeti törzsek maradxványait. Azok az emberek 

többet szenvedtek az iparosítástól, mint amit el tud képzelni. Mi 

viszont békével érkezünk. Ajándékokat fogunk nekik felajánlani. 

Ha Deus Brânquia létezik, õk megmondják, hol találjuk.
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Hoyt tábornok szavaival élve a kapitány motiváltnak tûnt. 

Strickland ezt nyugtázta. De akadtak figyelmeztetõ jelek is. Ha 

Strickland tudott valamit a meg nem hódított területekrõl, az az 

volt, hogy kívül-belül mocskos lesz tõlük az ember. Ilyen helyre 

nem öltözöl fehérbe, kivéve, ha fogalmad sincs arról, hogy mi 

a fenét csinálsz.

4.
eliSa az utolSó pillanatig kerülte szobája nyugati falát, abban 

a reményben, hogy hátha fellelkesíti majd a látvány. A szoba nem 

volt nagy, így a fal sem. Két és fél méterszer két és fél méter. De 

minden négyzetcentiméterét cipõk borították, melyeket az évek 

során olcsó boltokban vagy turkálókban vett. Pillekönnyû, cse-

resznyepiros tûsarkú. Kétféle árnyalatban pompázó, tompa orrú 

cipõ, amelynek az orr-része kerti lapátra emlékeztet. Pezsgõszínû, 

elöl nyitott szaténcipõ, olyan, mint egy eldobott esküvõi csokor. 

Kényelmes, alacsony sarkú cipõ, ragyogó piros színben, amitõl 

az ember lába úgy néz ki, mintha rózsaszirmok borítanák. A fal 

szélére számûzve csúfoskodtak a kopott, pánt nélküli papucsok, 

a viseltes, hátul pántos szandálok, a mûanyag papucscipõk és 

a ronda bõrcipõk, amelyek már csak nosztalgikus értékkel bírtak.

Minden cipõ egy kis szögre volt felakasztva, amit Elisának mint 

egyszerû bérlõnek nem is lett volna joga beverni a falba. Az idõ 

ellene dolgozott, mégsem sietett. Gondosan kiválasztott egy pa-

pucs cipõt, amelyet kék, bõrbõl készült virág díszített, mintha ez 

a választás lett volna a legfontosabb dolog a világon. És az is volt. 

A virágok voltak a lázadás egyetlen szimbólumai, amiket ezen az 

estén és minden estén viselt. A láb az, ami összeköti az embert 

a földdel, ám ha valaki szegény, a föld egyetlen része sem az övé. 

Elisa leült az ágyra, hogy felvegye a cipõt. Úgy érezte magát, 

mint egy lovag, aki épp a páncélkesztyûjét húzza a kezére. Mi-
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közben beledugta lábujjait a cipõbe, tekintete egy kupac régi 

bakelitlemezre vándorolt. A legtöbbet használtan vette, évekkel 

korábban, s a zene mellett örömteli emlékek is belekarcolódtak 

a mû anyagba. 

The Voice of Frank Sinatra: az a reggel, amikor segített az isko-

lások úttesten átkelését segítõ õrnek kiszabadítani pár pelyhes 

kiscsibét az utcai csatornarács alól. Count Basie-tõl a One O’Clock 

Jump: az a nap, amikor meglátta, ahogy egy eltévedt baseball-

labda, ami ritka, mint a kék vércse, kirepül a Memorial Stadi-

onból és lepattan egy tûzcsapról. Bing Crosbytól a Star Dust: az 

a délután, amikor Gilesszal elmentek az alattuk lévõ moziba, 

hogy megnézzék Stanwycket és MacMurray-t az Emlékezz az éj-

szakára címû filmben. Utána egész nap az ágyán feküdt, Bing 

lemezét hallgatta, és azon elmélkedett, hogy a jószívû rablóhoz, 

Starwyckhez hasonlóan vajon õ is a büntetését tölti-e ebben a ke-

gyetlen életben, és hogy a szabadulása napján várná-e valaki 

olyan, mint MacMurray.

Elég! Nincs értelme. Senki sem vár rá, és senki nem is várt rá 

soha, fõleg nem a munkahelyi blokkolóóra. Felvette a kabátját, 

és kezébe fogta a tojásos tálat. Megint kakaóillatot érzett, ahogy 

kilépett a rövid folyosóra, amely tele volt poros filmdobozok-

kal, bennük ki tudja, milyen celluloidkincsekkel. Jobbra nyílt az 

egyetlen szomszédos lakás. Kétszer kopogott, mielõtt benyitott 

volna.

5.
egy óRán belül elindultak. A száraz évszak örömteli, mond-

ták a kí sé rõk, verãónak nevezik. Az esõs évszak tragédia; hogy 

minek hívják, azt senki sem mondta Stricklandnek. Az elõzõ 

esõs évszak örök ségeként egyes útvonalak még mindig víz alatt 

voltak; a Jose fina, amíg tudott, megbirkózott velük. A holtágak 
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kanyarulatai egy állattá varázsolták az Amazonast, amely rájuk 

rontott, meglapult, lecsapott… Henríquez örömtelien felkiáltott, 

és gázt adott a motornak, amitõl a zöld, tõzeges dzsungel megtelt 

mér ge zõ, fekete füsttel. Strickland belekapaszkodott a korlátba, 

és a vizet fürkészte. Barna volt, mint a tejcsokoládé, olyan fehér 

habbal, mint a pillecukor. Négy és fél méteres elefántfû ringató-

zott a partok mentén; mintha egy hatalmas, ébredõ medve háta 

lett volna. 

Henríquez átadta az irányítást az elsõ tisztnek, hogy helyette 

a hajónaplóba jegyzetelhessen. Azzal kérkedett, hogy ha egyszer 

kiadják, amit ír, hírnevet szerez vele. Mindenki ismerni fogja 

a nagy felfedezõ, Raúl Romo Zavala Henríquez nevét. Végigsi-

mította a hajónapló bõrborítását, mintha egy kellõen önelégült 

portrét képzelt volna oda magáról. Strickland elcsitította utálatát, 

undorát és félelmét. Ezek csak akadályozzák. Elárulják. Ezt Hoyt 

tanította neki Koreában. Csak végezd a munkád! A legjobb érzés 

az, ha nem érzel semmit.

A monotonitás volt a dzsungel legrejtõzködõbb gyilkosa. 

A Josefina nap mint nap végtelen vizet járt be az egyre növekvõ 

ködben. Strickland az egyik nap, amikor felnézett, egy hatalmas, 

fekete madarat pillantott meg; mintha zsíros paca lett volna a kék 

égbolton. Egy keselyû. Miután észrevette, már mindennap látta. 

Úgy érezte, lassú köröket róva az õ kimúlására vár. Strickland 

remekül fel volt fegyverezve: egy Stoner M63-as gépkarabélyt 

hordott a hátán, egy 70-es Berettát pedig a pisztolytokjában. Le 

akarta lõni a madarat. A madár Hoyt, ahogy figyel. A madár 

Lainie, ahogy búcsúzik. Nem tudta pontosan, hogy melyikük.

A hajózás bizonytalan éjszaka, ezért ilyenkor lehorgonyoz-

tak. Strickland általában egyedül állt a hajó orrában. Hagyta, 

hogy a legénység összesúgjon a háta mögött. Hagyta, hogy 

az a sok índios bravos úgy bámuljon rá, mint valami amerikai 

szörnyre. Azon az estén a holdat figyelte, és közben észre sem 

vette Henríquez közeledését, míg az meg nem szólalt. 
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– Látja? A ficánkoló rózsaszínt?

Strickland dühöngött magában, de nem a kapitány, hanem 

saját maga miatt. Milyen katona az, aki szabadon hagyja a hátát? 

Ráadásul rajtakapták, ahogy a holdat bámulta. Ez nõies dolog, 

olyasmi, amit Lainie csinálna, miközben arra kérné, hogy fogja 

meg a kezét. Strickland vállat vont, és remélte, hogy Henríquez 

odébbáll. A kapitány azonban a távolba intett a hajónaplóval. 

Stickland odapillantott, és látta, hogy valami hajlékony, ezüstös 

tömeg ugrik ki a vízbõl. 

– Boto – mondta Henríquez. – Folyami delfin. Mit gondol, 

mekkora lehet? Két méter? Két és fél? Csak a hímek ilyen ró-

zsaszínek. Szerencsénk van, hogy láthatjuk. A hím boto nagyon 

magányos állat. Magának való.

Strickland azon gondolkodott, vajon Henríquez az õ tartóz-

kodó viselkedésén gúnyolódik-e. A kapitány levette a kalapját, 

fehér haja ragyogott a holdfényben.

– Ismeri a boto legendáját? Feltételezem, hogy nem. Maga 

inkább pisztolyokról és golyókról tanult, igaz? Számos õslakos 

törzs úgy hiszi, hogy a rózsaszín folyami delfin egy encantado, egy 

alakváltó. Az ilyen estéken ellenállhatatlanul jóképû férfivá vál-

tozik, és a legközelebbi faluba sétál. A kalapjáról lehet felismerni, 

amit azért visel, hogy eltakarja az orrnyílását. Ebben az álcában 

elcsábítja a falu legszebb nõit, és elvezeti õket a folyó alatti ott-

honába. Csak várjon, és meglátja. Nagyon kevés nõ jár esténként 

a folyóparton, annyira félnek attól, hogy az encantado elrabolja 

õket. De szerintem ez egy reményteljes történet. Hát nem jobb 

egy víz alatti paradicsom, mint a szegénységgel, vérfertõzéssel és 

erõszakkal teli élet?

– Közeledik – csúszott ki Strickland száján.

– Ó! Akkor mindenképp vissza kéne mennünk a többiekhez. 

Azt mondják, ha valaki belenéz egy encantado szemébe, rémálmai 

lesznek, amelyekbe végül beleõrül.

Henríquez megveregette Strickland vállát, mintha a barátja 
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lett volna, pedig nem volt az, és fütyörészve elsétált. Strickland 

letérdelt a korlát mellett. A delfin úgy ugrált, mint egy villogó 

kötõtû. Valószínûleg látott már hajókat. Valószínûleg halmaradé-

kot akart. Strickland elõvette a Berettát, és oda célzott, ahol becs-

lése szerint a delfinnek fel kellett bukkannia. A fantázia szülte 

mesék nem érdemlik meg az életet. Hoyt a kíméletlen valóságot 

akarja, és Stricklandnek azt kell megtalálnia, ha élve ki akar 

jutni innen. A delfin alakja láthatóvá vált a víz alatt. Strickland 

várt. Bele akart nézni a szemébe. Õ lesz az, aki rémálmokat fog 

okozni. Õ lesz az, aki megõrjíti a dzsungelt.

6.
eliSát a máSik lakáSban mosolygó feleségek, vigyorgó férjek, 

izgatott gyerekek, magabiztos tinédzserek boldog csapata üdvö-

zölte. Õk sem voltak azonban valóságosabbak, mint az Arcade 

moziban játszott filmek karakterei – csak reklámbeli figurák. Bár 

a festményeket hatalmas mûgonddal alkották meg, egyik sem 

volt bekeretezve. A „Könnyen eltávolítható, vízálló szempillafes-

ték” plakátjával egy rést tömtek be, hogy ne zúdulhasson be 

a kinti hideg levegõ. A „Finoman ragyogó púder” hirdetése a hu-

zatos ajtót ékelte ki. A „Tízbõl kilenc nõnek gondot okoz a haris-

nyája” asztallá lett alakítva, hogy legyen hova tenni a festékes 

tálakat a készülõ mûvekhez. Elisát elszomorította a mûvészi mél-

tóság e megcsúfolása, bár a szobában lévõ öt macska közül egyik 

sem értett egyet vele. A szanaszét hajigált vásznak remek mászó-

kát jelentettek nekik, ahonnan figyelhették az egereket.

Elisa lábujjhegyre állt virágos cipõjében, hogy Giles Gunderson 

válla fölött egy pillantást vessen a készülõ festményre, melyen test 

nélküli családtagok feje lebegett egy nagy kupac piros zselé felett. 

A két tátott szájú gyerek olyan volt, mint két éhes kismajom, az 

apa a csodálattól az állát vakargatta, az anya pedig elégedetten te-
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kintett elragadtatott fiacskáira. Giles épp az apa ajkai nak megraj-

zolásával küzdött; Elisa tudta, hogy mindig meg kínlódik a férfiak 

arckifejezésével. Ahogy közelebb hajolt, ész revette, hogy a festõ 

a saját mosolyra húzódó ajkát próbálja a figura arcára festeni, és 

ezt annyira aranyosnak találta, hogy nem tudott ellenállni, és 

egy csókot nyomott az idõs férfi arcára.

Giles meglepetten felnézett, és kuncogott.

– Nem hallottam, hogy bejöttél – mondta. – Mennyi az idõ? 

A szirénák keltettek fel? Vértezd fel magad a szenvedések ne to-

vábbja ellen, kedvesem! A rádió szerint kigyulladt a csokigyár. 

Mi lehetne ennél borzasztóbb? Fogadok, hogy minden gyerek 

hánykolódik miatta álmában.

Gondosan nyírt, vékony bajusza alatt elmosolyodott, és a ma-

gasba tartotta két kezét, mindegyikben egy-egy ecsetet fogva: az 

egyiken piros festék volt, a másikon zöld. 

– Tragédia és öröm kéz a kézben jár – jelentette ki.

A férfi mögött egy zsúrkocsira helyezett, cipõsdoboz méretû 

televízió késõ esti filmet sugárzott. Bill Bojangles Robinson éppen 

hátrafelé szteppelt a lépcsõn. Elisa tudta, hogy ez a jelenet fel fogja 

vidítani a barátját. Gyorsan, mielõtt még Bojanglesnek lassítania 

kellett volna Shirley Temple miatt, Elisa két ujjával jelezte a fér-

finak, hogy figyeljen oda.

Giles odanézett, és összecsapta a kezét, amitõl a piros festék 

összekeveredett a zölddel. Hihetetlen volt, amit Bojangles mûvelt, 

és Elisa hirtelen elszégyellte magát, mert arra gondolt, ha más 

világban születik, jobban tudta volna tartani vele a lépést, mint 

Shirley Temple. Mindig is táncolni akart. Ezért volt annyi cipõje: 

potenciális energia rejlett bennük, csak a használatba vételre vár-

tak. Elisa a televíziót figyelve az ütemet számolta, figyelmen kívül 

hagyva az alattuk dübörgõ film hangos zenéjét, és Bojanglesszel 

egyszerre kezdett szteppelni. Amikor Bojangles rúgott egyet lépés 

közben, Elisa belerúgott a legközelebbi tárgyba, Giles székébe, 

amivel megnevettette a férfit.

a_viz_erintese.indd   21 2018.01.26.   12:11:18



A víz érintése

22

– Tudod, ki tudna még letáncolni egy lépcsõn? James Cagney! 

Láttuk már együtt a Yankee Doodle Dandyt? Meg kéne néznünk. 

Cagney lesétál egy lépcsõn. Remekül érzi magát; és elkezdi 

úgy dobálni a lábait, mintha kigyulladt volna a segge. Az egész 

színtiszta improvizáció, és milyen veszélyes! De ilyen az igazi 

mûvészet, kedvesem: veszélyes.

Elisa odatartotta elé a tojásos tálat, és azt jelelte: Egyél! Giles 

szomorúan mosolygott, és elvette a tálat.

– Azt hiszem, nélküled csak egy éhezõ mûvész lennék, a szó 

legszorosabb értelmében. Ébressz fel, ha hazaértél, jó? Majd én 

bevásárolok: veszek magamnak reggelit, neked pedig vacsorát.

Elisa bólintott, aztán szigorúan az összecsukott ágyra mu-

tatott.

– Amikor a ragacsos gyümölcszselék Giles Gundersont szó-

lítják, õ válaszol – felelte a férfi. – De megígérem, hogy aztán vár 

rám álomország.

Giles feltörte az egyik tojás héját a „Tízbõl kilenc nõnek gondot 

okoz a harisnyája” szélén, a két másikra pedig egy szemüveget 

csúsztatott. Arca olyan mosolyra derült, amilyet az imént fes-

teni próbált, ez a mosoly azonban már kicsit szélesebb volt, ami-

nek Elisa örült. Az odalent pergõ film utolsó jelentének robaja 

azonban magához térítette. Tudta, mi következik. A filmvásznon 

megjelenik a „Vége” szó, végigfut a szereplõk listája, kigyulladnak 

a fények, és az ember már nem tudja elrejteni valódi énjét.

7.
az õSlakoSok mutánSok, gondolta Strickland. Nem lassította 

õket a tikkasztó meleg, fáradhatatlanul gyalogoltak, másztak, 

vagdostak. Strickland még sosem látott ennyi hosszú, éles kést. 

Sólymoknak nevezték õket. Hívják, aminek akarják, gondolta. 

Neki jó lesz az M63-as, köszöni szépen. A szárazföldi szakasz egy 
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olyan útvonalon kezdõdött, amit valami feledésbe merült hõs 

vágott az esõerdõbe. Pár óra alatt elérték az ösvény végét, ahol 

már mindent benõttek a kúszónövények. Rendben, nem tud utat 

lõni magának a dzsungelbe. Elõvett egy machetét.

Erõsnek hitte magát, de délutánra az izmai elernyedtek. 

A dzsungel, mint egy keselyû, érzékelte a gyengeséget, és táma-

dott. Az indák lekapták a kalapokat a fejekrõl. A tüskés bambu-

szok beleszúrtak a kinyújtott végtagokba. Az ujjnyi fullánkkal 

rendelkezõ darazsak papírszerû fészkek tetején melegedtek, várva, 

hogy támadhassanak, és mindenki, akinek sikerült lábujjhegyen 

elsétálnia mellettük, beleremegett a megkönnyebbülésbe. Egy férfi 

nekidõlt egy fának. A kéreg megmozdult. Nem kéreg volt. A fát 

több réteg termesz borította; hamarosan már a férfi ingujjában to-

longtak, megpróbáltak belemászni. A kísérõknek nem voltak tér-

képeik, csak folyamatosan mutogattak, mutogattak és mutogattak. 

Hetek teltek el, vagy talán hónapok. Az éjszakák rosszab-

bak voltak, mint a nappalok. Ilyenkor levetették a nadrágjukat, 

ami a beleszáradt sártól olyan nehéz volt, mint a szikla, több 

liter izzadságot öntöttek ki a bakancsaikból, szúnyoghálók al-

kotta függõágyakban aludtak, tehetetlenül, mint a kisbabák, és 

hallgatták a békák gregorián énekét, a lármás kotinga énekét és 

a maláriát terjesztõ szúnyogok zümmögését. Hogy lehet ilyen 

nagy területen klausztrofóbiát érezni? Strickland mindenhol Hoyt 

arcát látta, a fák gombáinak csavarodásában, a folyami teknõs 

páncéljának mintázatában, a jácintkék arák repülési alakzatában. 

Lainie-t sehol sem látta. Érezni is alig érezte, mint egy haldokló 

szívverését. Ez aggodalommal töltötte el, ugyanakkor nagyon sok 

más dolog is aggasztotta minden egyes másodpercben. 

Egy hét elteltével elérték az õslakosok faluját. Egy kis tisztáson 

nádtetejû kunyhók sorakoztak. A fák közé állatbõröket feszítet-

tek. Henríquez körbesietett, és utasította a csapatot, hogy tegyék 

el a bozótvágó késeket. Strickland engedelmeskedett, de csak 

azért, hogy erõsebben szoríthassa a puskáját. Végtére is, a mun-
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kájához tartozik, hogy fel legyen fegyverezve, gondolta. Percekkel 

késõbb három arc tûnt fel a kunyhók mögött. Strickland megbor-

zongott, ami furcsa érzés volt ebben a hõségben. Az arcok után 

hamarosan a testek is elõbukkantak, ahogy az õslakosok feléjük 

siettek a tisztáson.

Strickland rosszul lett a látványtól. A fegyvere megrezzent. 

Irtsátok ki mindet! A gondolat sokkolta. Mintha Hoyt gondolata 

lett volna. Ugyanakkor vonzó megoldásnak tûnt. Így gyorsan 

végezhetnének a küldetéssel. Hazamehetne, és kideríthetné, hogy 

ugyanaz az ember-e még, mint aki elhagyta Orlandót. Miköz-

ben Henríquez gondosan kicsomagolta az ajándékként hozott 

fõzõedényeket, és az egyik vezetõ megpróbált valamiféle közös 

nyelvet találni, egy tucat további õslakos bukkant elõ a sötétbõl. 

Strickland fegyverét, kését és kísértetiesen fehér bõrét bámulták. 

Strickland nyúzottnak érezte magát, és az ismerkedést követõ 

ünneplésben sem lelte örömét. Vadrécék tojásait fõzték meg a tûz 

fölött. Valamilyen furcsa rituáléra is sor került, amely során festé-

ket kentek a legénység tagjainak nyakára és arcára. Strickland úgy 

döntött, kivár. Henríquez majd megkérdezi õket Deus Brânquiáról. 

Remélhetõleg hamarosan. Úgy érezte, már nem sok bogárcsípést 

visel el, mielõtt elkezdi a saját módszerével intézni a dolgokat. 

Amikor Henríquez feltápászkodott a tûztõl, hogy felakassza 

a függõágyát, Strickland az útjába állt.

– Feladta, mi?

– Vannak más õslakosok is. Megkeressük õket.

– Öt hónapot töltöttünk a folyón, és maga most csak úgy el-

sétálna?

– Az õslakosok azt hiszik, ha beszélnek Deus Brânquiáról, az 

megfosztja õt az erejétõl.

– Ez annak a jele lehet, hogy közel van. Ezért védelmezik.

– Ó, hát most már hisz benne?

– Nem számít, hogy mit hiszek. Azért vagyok itt, hogy meg-

szerezzem, és aztán hazamenjek.
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