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Richard Dokey

Sánchez
Azon a nyáron Juan Sánchez fi a el-

ment dolgozni a stocktoni Flotill Kon-

zervgyárba. Juan vitte le a völgybe a 

régi Forddal.

Útközben a fi a, Jesús mesélt ne-

ki a konzervgyárról: a  hatalmas alu-

mínium gyárcsarnokról, a  csodálatos 

gépekr�l, a  futószalagokról, amelyek 

sosem állnak le. Beszélt arról az épü-

letr�l is, amely az út túloldalán volt, 

és ahol a konzervesdobozokat gyárt-

ják, amelyek aztán egy fémcsövön 

át érkeznek az út másik oldalára, 

a  konzervüzembe. Leírta az apjának 

az élelmiszer-feldolgozó gépeket és 

a higiéniai szabályokat. Felnevetett, 

amikor a címkék felragasztásáról be-

szélt. Amikor aztán a fi zetésr�l mesélt, 

a hangja újra komollyá vált.

Mikor Stocktonba érkeztek, Jesús 

magyarázta az apjának az utat a város 

központja felé, arra a lepusztult kör-

nyékre, ahol a fi ú lakni fog, mialatt a 

Flotillnak dolgozik. Olcsó szállodához 

érkeztek a Center Streeten. A  szoba 

b�zlött. Egy asztal volt benne, egy 

székkel. A padló olyan foltos volt, mint 

egy nyilvános vizeldében, az ágy pe-

dig, akárcsak a falak körben, piszkos. 

Az ablakot semmilyen függöny nem 

takarta. A  zsíros madzaggal felkap-

csolható magányos ég� sápadt fényt 

árasztott.

– Nem sokat leszek itt – mondta 

Jesús, látva apja arckifejezését. – Ez 

csak alvásra kell. Fogok túlórázni is. 

Meg ott vannak a szórakozási lehet�-

ségek a városban.

Jesús kivezette az apját a szo-

bából, kimentek az utcára. A  szálló 

mellett most üres grund volt, nemrég 

épület állt ott. A friss gödör, amely az 

épület után maradt hátra, a  gyökér-

telenség furcsa érzését keltette. Ott 

hevertek még az alap maradványai, 

töredezett padlózat, a  fakó vöröses 

téglák, amelyeken úgy tapadtak meg 

a vakolat foltjai, mint az odaköpött, 

rászáradt nyál. De a romok még fris-

sek voltak, nem fakította ki �ket a nap 

és a leveg�. Az épületmaradványok 

tompán csillogtak, magukra hagyot-

tan, mint az eke által kifordított föld. 

Juan egy darabig nézte a romokat, az-

tán elindultak végig a Center  Streeten 

a Main Street felé, közben további 

üres telkek mellett haladtak el, majd 

kelet felé fordultak, a Hunter Streetre. 

A  Hunter és a Main sarkán bontóbri-

gád dolgozott. Nagy vasgolyó függött 

egy láncon, egy magas gép pedig 

hátrahúzta és megemelte a golyót, 

majd el�relendítette, neki az épület-

nek. A golyó igencsak súlyosnak t�nt, 

és amikor nekivágódott a falnak, az 

épület megremegett, porfelh� szállt 

fel, és a fal befelé d�lt. A ház függ�-

leges vonalai megroggyantak. Juan is 

megrázkódott, valahányszor a golyó a 

falnak csapódott.

– Lebontják a régi épületeket – ma-

gyarázta Jesús. – Városfejlesztés – tet-

te hozzá. – Egy nap majd azt is lebont-

ják, amelyikben most lakom.

Juan a fi ára nézett. – Na és mi lesz 

az emberekkel? – kérdezte. – Hová 

mennek az emberek azokból az épü-

letekb�l?

Jesús, aki egy fejjel magasabb volt 

az apjánál, lenézett rá, majd jellegze-

tes mexikói gesztussal megvonta a 

vállát. Közben a fejét félrebillentette 
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és lehajtotta egyszerre, mint amikor 

marionettbábut mozgatnak a zsinó-

ron. – ¿Quién sabe?1

– Mi az a nagy épület, ott? – kérdez-

te Juan, elnézve a Hunter  Square-en 

parkoló autók fölött, az utca másik 

oldalára. – Az, amelyiknek a teteje az 

eget karcolja.

– Az az új bíróság – felelte Jesús.

– Nincsenek függönyök az abla-

kokon.

– Az ilyen ablakokra nem is kell 

függöny – mondta Jesús.

– Hát nem – sóhajtott Juan –, az 

már igaz.

Észak felé bandukoltak a Hun-

teren, elhaladtak a Bank of America 

új épülete el�tt, és beléptek egy régi 

ajtón. Megálltak oldalt, a bejárat mö-

gött. Jesús büszkén elmosolyodott, és 

beszívta az áporodott leveg�t.

– Itt lehet szórakozni – mondta.

Juan körülnézett. A  bárpult köz-

vetlenül t�le balra volt, és foltos kö-

tényt visel�, kopasz férfi  állt mögötte. 

A  bárpulttól beljebb vastag fából ké-

szült, zöld abrosszal leterített aszta-

lok sora következett. A mennyezetr�l 

pedig hosszú vezetékeken kúp alakú 

lámpák lógtak, amelyek lefelé széle-

sed� fénypászmákat vetettek az asz-

talokra és a mellettük ül� görnyedt 

férfi akra. Füst gomolygott mindenfelé, 

követve a vendégek minden mozdula-

tát. Egymáshoz koccanó csontgolyók 

hangja, az állványokra rakott dákók 

csörgése, a  drótra f�zött eredmény-

jelz� korongok halk zöreje és a játé-

kosok id�nként felcsattanó káromko-

dása hallatszott. A helyiség koszos és 

meleg volt. Juan megcsóválta a fejét.

– Egész jó vagyok már a játékban 

– mondta Jesús.

– Tehát itt lehet szórakozni – mond-

ta Juan, még mindig a fejét ingatva.

1 Ki tudja? (spanyol)

Jesús megfordult és kiment az 

utcára. Juan követte. A fi ú a törvény-

ház el�tt parkoló autók felett, a Main 

Streetr�l idáig látszó hatalmas sátorra 

mutatott. – Mozik is vannak – mondta.

Juan volt egyszer moziban, ami-

kor fi atal korában mezei munkásként 

dolgozott Fresno környékén. Akko-

riban még nem tudott angolul. Ült a 

barátaival a b�rfotelekben, amelyek-

nek a karja alul tele volt ragasztva 

rágógumival, és nézte a fehér vásznon 

mozgó képeket. A  szerepl�k drága 

ruhákat viseltek. Nevettek, táncoltak. 

Az egyik férfi  két gyönyör� n�vel is 

csókolózott felváltva; mindig mikor a 

másik n� nem volt a közelben. Juant 

zavarba hozta, hogy a n�k olyan kön-

nyedén és habozás nélkül hagyták, 

hogy annyi ismeretlen ember bámulja 

�ket ölelkezés közben. Juan szerette 

a feleségét, nagyon kedves és gyön-

géd volt hozzá, miel�tt az asszony 

meghalt. Sosem akart többé moziba 

menni, még akkor sem, amikor már 

jól tudott angolul. Ez az ellenérzése 

aztán visszatartotta attól is, hogy spa-

nyol nyelv� fi lmeket nézzen.

– Most elmegyünk a konzervgyár-

ba – mondta Jesús, és karonfogta az 

apját. – Megmutatom a gépeket.

Juan hagyta, hogy a fi a vezesse, és 

elindultak visszafelé – megint elhalad-

tak a bank el�tt –, oda, ahol az épü-

letet bontották. Addigra szaggatott 

szél� lyuk támadt a falon, mint valami 

sebhely. Juan megállt és nézte. A vas-

golyó el�relendült, tovább szélesítette 

a lyukat, be lehetett látni az épület 

belsejébe, a hajdani szobába. A szoba 

padlózata már furcsa szögben meg-

d�lt. A t�z� déli napsütésben látszott, 

milyen száraz a hasadozott fa.

– Nem hiszem, hogy elmegyek a 

konzervgyárba – szólalt meg Juan.

A  fi ú olyan tekintettel nézett az 

apjára, mint a gyerek, aki fáradságos 
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munkával madzagból és söröskupa-

kokból játékot készített, de a szülei 

még csak meg sem nézik.

– De hát ez tisztességes munka 

– mondta Jesús, és gyanakodva nézte 

az apját. – Meg jól is fi zetnek.

– A tisztesség… – felelt Juan. – A tisz-

tesség komoly dolog. De itt nem err�l 

van szó. Feln�tt férfi  vagy. Csak egy 

szoba kell és munka a Flotillnál. Apád 

fáradt, ennyi az egész.

– Csalódott vagy – mondta Jesús, 

és lehorgasztotta a fejét.

– Nem – válaszolta Juan. – Én már 

túl vagyok a csalódáson. A fi am vagy. 

Most már van helyed is a világban. Ott 

van neked a Flotill.

Nem beszéltek többet, vissza-

mentek az autóhoz. Juan beült a 

kormány mögé, Jesús megállt az ajtó 

mellett, a karját lelógatta és az ujjait 

széttárta. Juan felnézett rá. A fi ú sze-

me tágra nyílt.

– A fi am vagy – mondta Juan –, és 

én szeretlek. Nincs helye a csalódott-

ságnak. De én nem ismerem a Flotillt. 

Ha megnézném a gépeket, csak ros-

szabb lenne. Megérted, niño?2

– Sí, Papa3 – felelte Jesús. A kezét 

az apja vállára tette.

– Furcsa világ ez, niñito4 – mond-

ta Juan.

– Pénzt fogok keresni. Veszek 

majd egy piros autót és meglátogat-

lak. Egész Twin Pines irigyelni fogja 

Sánchez fi át, és az emberek azt mond-

ják, hogy Juan Sáncheznek olyan fi a 

van, akinek megvannak a maga céljai.

– Hát persze, Jesús mio5 – vála-

szolta Juan. Lehajolt, és az ajkát a fi a 

kezére szorította. – Várni fogom a fé-

nyes autót. De azért majd írok is – el-

2 fi ú
3 Igen, apa
4 fi acskám
5 „Jesúsom”

mosolyodott, kimutatva sárgás fogait. 

– Isten veled, querido6 – búcsúzott. 

Beindította az autót, felpörgette a 

motort, majd elindult végig az utcán.

Amikor Juan Sánchez visszatért 

Twin Pinesba, felhajtott a régi Forddal 

a Medve-hegy tetejére és lelökte az 

autót a szakadékba. Ezután módsze-

resen elégetett mindent, ami fontos 

volt számára. Mindazt, ami nosztalgi-

kus értéket képviselt, aztán meg azo-

kat a dolgokat, amelyek önmagukban 

semmit sem jelentettek. Így azt a nagy 

szekrényt is, amelyet a felesége halála 

után megtartott, noha már nem volt rá 

szükség, a kis asztalt a hálószobából 

és a kifakult mahagónipipatóriumot 

az elüls� szobában álló párnázott fo-

tel mell�l.

Összetörte az összes tányért, csé-

széket, tányérokat, és ugyanilyen mó-

don elpusztította az ev�eszközöket 

is. A t�z felcsapott a kék égre. Gyors, 

fojtott spirálisokban szállította felfelé 

a pernyét, aztán csodás mintázatok-

ban elejtette a felhígult füstfelh�kben, 

amelyekb�l úgy hullottak alá, mint 

égett hópelyhek. A villák, kések gyor-

san megfeketedtek, és az oxidálódott 

fém pikkelyes rétegeire váltak. Juan 

elégette a ruhákat is, mindent, amire 

már nem volt szükség. A  füst ned-

vesebbé vált és er�s szagot kezdett 

árasztani. Utolsónak a felesége rózsa-

füzérét vetette a t�zre. Olcsó áru volt, 

fából készült, és a lángok azonnal 

elemésztették. Juan ezután bement 

a házba és lefeküdt aludni. Mikor fel-

ébredt, hideg volt és sötét. Kilépett 

a házból, vizelt, aztán visszament és 

bezárta maga mögött az ajtót. A  sö-

tétség úgy nehezedett rá, mint egy 

mamut visszafojtott lélegzete. Juan 

nagyon éber volt, hallgatta a saját 

6 kedves fi am
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szívverését. Már nem tudott elaludni, 

így hát éberen feküdt és  gondolkozott.

Visszagondolt régi falujára Mexi-

kóban. A napégette agyagból épült kis 

házakra, amelyek mint megannyi apró 

er�d álltak a kopár hegyvidék csendjé-

ben. Felidézte a férfi akat, amint széles 

karimájú kalapjukban, fehér nadrág-

jukban, napbarnított, csupasz lábuk-

kal az út fi nom porába tapostak. Látta 

a falu vízgy�jt�jét és az asszonyokat. 

Mind vaskos és lassú. Mindig mind-

egyik gyermekkel, enerváltan a földt�l 

és az örökös h�ségt�l, a letargia már 

a méhükbe is beivódott, mint maga a 

sárga napsütés, így a méhük is csen-

desen beletör�d�, elfogadó, lassú vért 

szült. A  férfi ak olyan görnyedten jár-

tak, mintha a leveg� és az ég terhét 

cipelnék. Házak árnyékában d�ltek 

le aludni, mint öreg kutyák, száraz, 

forró ételt ettek, amit�l a bens�jük ki-

szikkadt, leszáradt a nedvesség a hú-

sukról, így hát, férfi aknak és n�knek 

már fi atalon olyan lett az arcuk, mint 

a kopott mez�k, az ujjaik pedig mint 

a kiszáradt patakmedrek. Nehéz volt 

az élet azon a földön. Az édesanyja 

és édesapja már azel�tt belepusztult, 

hogy Juan elérte a tizenkettedik évét. 

A nagynénje, akihez szülei halála után 

került, akkor halt meg, mikor a fi ú 

tizenhat éves lett.

Tizenhét éves korában elment Me-

xicaliba, mert sokat hallott Ameriká-

ról, és arról, hogy mennyi pénzt lehet 

ott keresni. Más emberek társaságá-

ban, teherautóval elvitték a Bakers-

fi eld környéki mez�kre. Ott dolgozott, 

aztán meg a Fresno közelében fekv� 

földeken. Miután visszatért Mexicaliba, 

találkozott La Bellezával, mert így hív-

ta �t: a szépséges. Összeházasodtak, 

amikor Juan tizenkilenc, a  lány pe-

dig csak tizenöt éves volt. Egy évre 

rá kislányuk született. A  leányka hal-

va született, és a szülésbe majdnem 

belehalt az édesanya is. Az orvos azt 

mondta, hogy a szül�csatorna túlsá-

gosan sz�k volt. A  doktor elmondta 

nekik (vagyis igazában fi gyelmeztette 

�ket), hogy La Belleza nem szülhet 

többet, mert az az életébe kerül. Juan 

kiment a holdfényre, ott sírt. Sokat 

hallott arról, milyen szép a Sierra Ne-

vada, különösen a bányavidékeken 

túl, és mivel nagyon félt attól a földt�l, 

ahol élt, attól tartván, hogy az meg-

ölheti �t, ahogyan az anyját és apját 

is elvette, el akart menni a kaliforniai 

hegyek magas, hideg vidékeire. Ott 

talán megnyugszik a szíve, leh�l a vé-

re, s La Belleza szül�csatornája is elég 

tág lesz.

Két évvel kés�bb teherautón ült, 

a San Joaquin-völgyben fekv� Stock-

ton felé, ahol paradicsomot szedett. 

Onnan látszott a Sierra Nevada, a bá-

nyavidékek fölött.

Persze csak messzir�l, és mivel 

nyár volt, a  csúcsokat nem borította 

hó. De amikor hazatért, beszélt La 

Bellezának arról, milyen kékek a he-

gyek a meleg, csendes hajnalokon, 

milyen hatalmasak, el�kel�en ma-

gasak, és csak tizenöt mérföldnyire 

voltak attól a helyt�l, ahol Juan dol-

gozott.

A  férfi  szorgalmasan dolgozott és 

félretette a pénzt. La Bellezát hazavitte 

a falujába, ahol övé volt apja egykori 

fehér vályogháza. Biztonságosabb volt 

ott várni, hogy egy kis pénz összegy�l-

jön, bár félt a t�z� naptól, a  portól, 

a  száraz, leveg�tlen csendt�l. Azon 

az �szön La Belleza egy szenvedélyes 

pillanatban ismét teherbe esett, és a 

terhessége nagyon veszélyes volt. Az 

ötödik hónapban az orvos – aki ateis-

ta volt – azt mondta, a  gyermeket el 

kell venni, különben az anya meghal. 

A  falu papja, nagyhangú, teát rális fi -

gura, iskolázott férfi ú, aki szeretett 

pózolni, kijelentette, hogy Isten meg-
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bosszul egy ilyen szentségtör� tettet. 

A  gyermeknek kell élnie, rikoltott a 

pap. A terhességet nem szabad meg-

szakítani. A  gyermek halhatatlan lel-

kére kell tekintettel lenni. De Juan az 

ateista orvos javára döntött, aki elvet-

te a gyermeket. La Belleza sok vért 

veszített. Egy pillanatra még a szíve is 

leállt. Amikor a gyermeket elszakítot-

ták az anyjától, és Juan látta, hogy fi ú 

volt, kirohant apja vályogházából, fel 

a poros úton, egyenesen a rosszindu-

latú, vörös hold felé. Átkozta a földet 

és a mennyet. Átkozta a falut, saját 

magát, a napégette hegyek lélektelen 

közönyét. Átkozta Istent.

Juan most már nagyon félt, és bár 

még több pénzbe került, az ateista 

orvossal elköttette magát, hogy soha 

többé ne sodorja veszélybe La Belleza 

életét, mert tudta jól, hogy legköze-

lebb az asszony belehal.

A  következ� nyáron ismét teher-

autón ült, útban a San Joaquin-völgy 

felé. A hegyek most is ott voltak, ma-

gasak, kékek a csendes hajnalokon, 

és kissé tejszín�re változtak, amint 

eljött a déli h�ség, a  leveg� pedig 

remegett és párásabb lett. Éjszakán-

ként néha kilépett a barakkból, ahol 

a munkásokat elszállásolták, és a sö-

tétségbe bámult. Úgy gondolta, tragi-

kus dolog, hogy az ember olyan közel 

van ahhoz, amire vágyik, és mégsem 

kaphatja meg. Olyan er�s volt ez az 

érzése, különösen forró, fülledt éj-

szakákon, hogy bement a többi mun-

kással Stocktonba, ahol álldogált a 

nyomornegyed sarkán, beszélgetett a 

többiekkel, de nem rúgott be az olcsó 

bortól, és nem ment a bordélyba sem, 

ahová a többiek eljártak. Verekedé-

sekbe sem keveredett soha.

Ócska, rozzant teherautókon utaz-

tak, amelyeknek a hátulját ponyva 

borította, gyalulatlan padokon ültek, 

és kifelé meredtek a ponyva hátulsó 

nyílásán. Közeled� autók refl ektorai 

fénybe öltöztették �ket azokra a pil-

lanatokra, míg elhaladtak mellettük. 

Belebámultak a fehér fénybe. Id�n-

ként, mikor a fényszórók el�zés köz-

ben kitértek, az autók oldalablakai is 

megcsillantak el�ttük. Az ablakok mö-

gött néha felt�nt egy-egy felfelé fordu-

ló arc kísértete, miel�tt a sötétség újra 

körbezárta �ket. Akinek volt rokona 

a környéken, annak néha lehet�sége 

nyílt, hogy maga is autóval menjen.

Egyszer Juan is utazott autóval. 

Látta, ahogy a kocsi fényszórói el�-

ször halványan, aztán er�sebben 

megvilágították egy teherautó hátul-

ját. Látta, amint a férfi ak arca kifelé 

fordul, és mintha csak lebegnének 

a fehér világosságban. A  teherautó 

utasai el�red�lve ültek, karjukat a tér-

dükre támasztva, és bámultak kifelé, 

a  fényszórók fényén túlra. Azt köve-

t�en � is mindig teheratóval utazott.

Amikor a betakarítási évad után 

visszatért a falujába, tudta, hogy nem 

várhat tovább. Vásárolt egy selyem-

ruhát La Bellezának, magának pedig 

egy használtáru-boltban beszerzett 

egy amerikai öltönyt. Szorgosan dol-

gozott, félretette az összes pénzt, el-

adta az apai házat, s  egy ver�fényes 

szeptemberi napon átlépte a határt 

Mexicali felé, és felült a Fresnóba in-

duló távolsági buszra.

Juan felkelt az ágyából és kiment a 

ház elé. Ott állt, és nézte a csillagokat, 

amelyek mint a fény apró, hunyorgó 

kiáltásai, oda voltak t�zve az égre, és 

mint mindig, Juant most is mélyen 

megindította a szenvedésük roppant 

mérete és közelsége. Az édesanyja azt 

mondta neki a csillagokról, hogy azok 

afféle purgatóriumok, amelyekben a 

lelkek hideg, csendes b�nbánatban 

égnek. Miután az édesanyja eltávo-

zott, Juan arra gondolt, hogy talán 
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a Föld is magányban ég� csillag, és 

azóta sosem tudott úgy rájuk nézni, 

hogy ez eszébe ne jutott volna, és 

mindig arra gondolt, hogy biztosan a 

Föld a legfényesebb csillag.

Odament a máglya maradványai-

hoz. Tompa h� áradt a hamukupacból 

és vékonyka füstcsík szállt fel bel�le, 

amelyet elhajlított az éjszakai szell�. 

Egy darabig fi gyelte a hamut, aztán a 

déli égbolton magasodó csúcsok felé 

nézett. Ott voltak a helyükön. Köz-

ben érezte a száraz parázsból áradó 

mélyebb h�séget. Persze a sötétben 

csak odaképzelte a magas feny�re ha-

sonlító csúcsokat, de azért ott voltak. 

Visszament a kunyhóba és lefeküdt. 

Ekkor már csak La Belleza és a gyö-

nyör� Sierra Nevada járt az eszében.

Fresnóból Stocktonba egész úton 

tele voltak büszkeséggel és várako-

zással. Narancsot, csokoládét vettek, 

és nevetve ették meg. A  busz többi 

utasa fejcsóválva nézett rájuk, majd 

elaludtak vagy magazinokat olvastak. 

La Belleza és � viszont végig a tájat 

bámulták.

Stocktonban egy Eugenio Mendez 

nev� ember segítette �ket a kezdetek-

ben. Juan akkor találkozott vele, ami-

kor paradicsomot szüretelt. Eugenió-

nak nyolc gyereke volt, és egy nagyon 

kövér, de nagyon kedves felesége, 

akit Anillának hívtak. Segített nekik 

egy olcsó szobát keresni a Center 

Street közelében, ahol addig marad-

tak, míg eldöntötték, mi lesz a követ-

kez� lépésük. Eugeniónak volt autója, 

és végül � vitte fel �ket a hegyekbe.

Egyedülálló nap volt ez Juan éle-

tében: ott ülni az autóban az � La Bel-

lezájával, abban a mozgó járm�ben 

Bellezával, a  gyönyör� hegyek felé 

tartva. Az autó haladt a völgy lapos 

vidékei fel�l az el�hegyek barna dom-

borulatain át, ahol százával n�ttek a 

lombhullató és örökzöld tölgyfélék, 

amelyeknek olyan szabályos alakjuk 

volt, mint a robbanás közben megder-

medt t�zijátéknak, csak épp a majd’ 

tökéletes formájú lombkoronák színe 

volt zöld. Jacksonnál az út elfordult, 

és egyre meredekebben emelkedett.

Juan számára olyan volt az egész, 

mint a megvalósult álom. Sosem lá-

tott még ilyen sok fát; ennyire hatal-

masakat és méltóságteljeseket. A  fe-

ny�k kérge szürkés és tekerg�z� volt, 

mint a len, más fajtáknak a sötét szín� 

kérge inkább olyan volt, mintha szá-

raz, lapos gyömbéres süteményeket 

ragasztottak volna egy vastag dobra, 

megint másoknak a kérge könnyen 

lefoszlott; ott voltak aztán az enyhén 

borostyánszín�, óriási vörösfeny�k, 

amelyek magasan és mereven áll-

tak, kiemelkedve a zöld tengerb�l, 

és olyan vastag volt a kérgük, mint 

az ember ökle. A  föld pedig gazdag 

és vörös szín� volt, mintha megannyi 

indiánnak a vére éppen most ömlött 

volna itt ki és száradt volna rá a talaj-

ra. Sötét árnyékfoltok kerget�ztek a 

fény tócsáival, kék és narancsszín� vi-

rágok, madarak, még �zek is. Mindet 

látták már az els� napon.

– ¿Adónde vamos? – kérdezte Euge-

nio. – Hová megyünk?

– Bellísima – válaszolta Juan. – Gyö-

nyör� helyre.

Nem értek Twin Pinesba aznap. 

De egy hét múlva visszatértek, és 

Jacksonban érdekl�dtek arról, van-e 

lehet�ség földet vagy házat vásárol-

ni a hegyekben. A meglepett ügynök 

beszélt nekik Twin Pines városáról, 

amely az ottani f�résztelepekb�l élt, 

és ahol voltak eladó házak.

Mivel így folytatódott a szeren-

cséjük, Juannak meger�södött az az 

érzése, hogy tényleg valóra válnak az 

álmaik. Az évek alatt félre tudott tenni 

kétezer dollárt, az ügynöknek pedig 

volt egy kis eladó kunyhója a városka 
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szélén. A fi ckó kutatóan nézett Juan-

ra, La Bellezára és Eugenióra, miel�tt 

kibökte:

– Ezer dollár – és azt gondol-

ta, hogy ezeknek sosem lesz en-

nyi pénzük. Amikor Juan átnyújtotta 

neki a pénzt, annyira meghökkent, 

hogy azonnal kiállította az adásvételi 

szerz�dést. Juan Sáncheznek és fe-

leségének immár saját otthona volt a 

Sierrában.

Amikor Juan közelr�l is látta a 

kunyhót, rájött, hogy a fi ckó átverte 

�ket. Az épület kicsi volt, a tet� egyik 

irányba d�lt, az ajtó rosszul záródott. 

A kunyhó a hegyoldallal együtt lejtett. 

De az övék volt, és Juan némi mun-

kával rendbe tudta hozni. Visszasiet-

tek Jacksonba, teherautót béreltek, 

vettek pár olcsó bútort és felvitték a 

kunyhóhoz. Mikor beköltöztek, Juan 

el�vett egy üveg whiskeyt, és életében 

el�ször belefogott, hogy alaposan be-

rúgjon.

Juan boldog volt La Bellezával. 

A n� teljesen elfogadta az életfi lozó fi á-

ját, megértette és osztotta a szükség-

leteit is. Ellentétben a városi emberek-

kel, �k képesek voltak megteremteni 

maguknak a saját örömeiket. Juan 

amúgy is jól ismerte már a helyieket.

Amint megtudták, Twin Pinest bi-

zonyos Benjamin Carter alapította, 

aki a lányával a városra néz�, pompás 

házban lakott. Ez a Benjamin Carter 

nagyon tehet�s ember volt. Harminc 

évvel korábban azért jött a hegyekbe, 

hogy megmentse a házasságát. Ami-

kor szegény volt, még tudott szeretni. 

Szeretett is, mikor szegény volt. Az-

tán gazdag lett, amikor az apja ohioi 

farmja alatt olajat találtak, � meg el-

ment a városba. És már nem tudott 

szeretni, miközben a pénzt és a gaz-

dagságot hajszolta. Mikor végül elvet-

te azt a n�t, akit korábban szeretett, 

fal emelkedett kettejük közé, mert 

Ben Carter addigra megváltozott, míg 

az asszony ugyanaz maradt. Aztán a 

n� beteg lett, és Ben Carter megígér-

te neki, hogy elviszi nyugatra. Mes-

sze nyugatra, távol a várostól, hogy 

minden olyan legyen, mint régen, 

a szerelmük kezdetén. A n� várandós 

volt, így Ben Carternek sietnie kel-

lett. Elrohant a kaliforniai hegyekbe, 

vett ezer hold földet, és gyors ütem-

ben nekifogott házat építeni, hogy 

elkészüljön vele, miel�tt az es� és 

hó megérkezik. Carter sok munkást 

alkalmazott, így a ház elkészült, már 

csak a bútorozás volt hátra. Munkásai 

a hóban is dolgoztak, hogy teljesen 

befejezzék a házat. Ben Carter pedig 

a városban várakozott a feleségével. 

Amikor a tavasz beköszöntött Kalifor-

niában, útnak indult Ben Carter, a ne-

je és az orvos, aki pedig határozottan 

le akarta beszélni �ket a meger�ltet� 

utazástól a vasúton, és a még nehe-

zebb kocsiúttól Jacksontól a hegyek 

közé. Az asszony azt akarta, hogy a 

gyermek már ott szülessen meg, így 

hát elindultak. A szülés aznap este in-

dult meg, amikor megérkeztek az új 

házhoz, az asszony pedig belehalt az 

egész éjszaka tartó vajúdásba. Ez volt 

hát az a Ben Carter, aki a dombtet�n 

lev� nagy házban lakott a lányával, 

akit annyira féltett, hogy az egyesek 

szerint már az �rülettel volt határos. 

Az a hír járta, hogy egy fi atalembert 

meg is ölt, mert érdekl�dést mutatott 

a leány iránt.

Juan mindezt attól a mexikói szol-

gától tudta meg, aki a kezdetekt�l 

a nagy házban dolgozott, és amikor 

La Belleza is hallott az esetr�l, elsírta 

magát, annyira szomorú volt a törté-

net. Szerelmi tragédia volt ez, mond-

ta, Juan pedig szárnyaló fantáziájával 

úgy vélte, hogy az egész városkát 

– mind a száz lelket – valahogy érin-

tette a dráma, mint ahogyan a nagy 
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ház árnyéka is rávetült a városra, aho-

gyan minden este átkúszott az úton, 

amint a nap lement.

Talán e miatt az érintettség miatt 

volt az, hogy a városlakók néha dög-

lött csirkét vagy halat hagytak a be-

járatuk el�tt, vagy szemetet borítottak 

a kunyhójuk udvarába. De Juan úgy 

vélte, megérti az emberek mélyen rej-

tez� indítékait, és nem is tett semmit 

az ilyen esetekben, amik egyébként 

lehettek akár kölykök rossz tréfái is. 

De nem akarta, hogy olyan legyen � 

is, mint a helyiek, vagy hogy meg-

fert�z�djön olyasfajta el�ítéletekkel, 

amilyet a helybéliek tápláltak, mert 

Juan és a felesége mexikóiak voltak. 

Nem közöny volt ez a részér�l; egy-

szer�en csak túlságosan szerette La 

Bellezát és a Sierra Nevadát. A  rossz 

tréfák végül abbamaradtak.

Juan Sánchez élete a leggyönyö-

r�bb szakaszához érkezett. Amikor 

az els� hó leesett, valósággal meg-

kergült az örömt�l, rohangált a feny�k 

között, a földön gurult, nyitott szájával 

kapta el a hópelyheket, rikoltozott, te-

nyerére gy�jtötte a havat és La Belleza 

hajába dörzsölte, aki a kunyhó ajtajá-

ban állt és kacagott rajta. Juan tán-

colt és dalt költött a Hópelyhek Sz�z 

Máriájához. Aznap este, mikor a hó 

szárnyként csapdosta a hálószobájuk 

ablakát, La Bellezával ünnepelte a fe-

hérség eljövetelét.

A hegyekben töltött els� év során 

a férfi  rájött, hogy a szerelem a lényé-

nek a kiterjesztése, amely lehet�vé 

tette számára, hogy valami módon 

több legyen, mint ami valaha is volt, 

mintha csak az érzékelésének új csa-

tornái nyílnának meg. Korábban csak 

azért vágyott a Sierra Nevadába, mert 

szebb volt, mint eredeti otthonának 

sivár vidéke, de most már megtanulta 

szeretni is, ahogyan La Bellezát sze-

rette; megtanulta úgy szeretni, mint 

egy asszonyt. Abban az évben azt is 

megtanulta, hogy az ilyesfajta szere-

lemhez járul némi kis félelem, szo-

rongás is. Inkább csak kis bels� érzés 

volt ez, olyasmi, ami néha el�bukkan, 

leginkább az elalvás el�tti pillanatok-

ban. Jelentéktelen dolog volt ez; arra 

intette, hogy az ilyen szeretet majd’ 

mindent befogad, de amit mégsem, 

azt elveti, s  így bizonyos módon vak-

ká tesz.

Azon a nyáron Juan néha ma-

gára hagyta La Bellezát, mert el-

szeg�dött idénymunkásnak a San 

 Joaquin-völgybe. Összebarátkozott a 

nagy házban él� szolgával, aki hasz-

nálhatta a tulajdonos autóját, amelyet 

kissé vadul, de nagy önbizalommal 

vezetett lefelé a hegyr�l. A nyár végén 

Juan is azt tervezte, hogy vesz egy 

 autót. Nem azért, mert ilyen anya-

gi vágyai lettek volna, hanem részint 

mert úgy vélte, a barátja el�bb-utóbb 

meghal, ha így vezet, részint meg 

nem akart másoktól függeni.

Diót szedett Linden városa közelé-

ben, aztán megint paradicsomot szü-

retelt a gazdag delta-vidéken. Nagyon 

szerette volna La Bellezát is magá-

val vinni, de az nem volt lehetséges. 

Pénzbe került volna, s  valami rossz 

szobában kellett volna megszállni a 

munkásnegyedben, amely tele volt 

stricikkel, örömlányokkal meg az álta-

lánosan elkeseredett hangulattal, amit 

a rend�rség rendszeres id�közönként 

megcsapolt, ahogyan a forrásban lev� 

bort szokás lefejteni. A nyomornegyed 

olyasmi volt, amit a szeretete nem 

tudott befogadni, de fi gyelmen kívül 

sem hagyhatta, hiszen a sajátjai kö-

zül olyan sokakat veszített el ott. Néha 

munkástáborban lakott a többiekkel, 

amit szintén nem talált túl jónak, mert 

csak önmagukra utalt férfi ak laktak 

ott, de még elviselhet� volt. Ezért 

dolgozott szorgalmasan, és amikor 
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csak tehette, a hegyek felé pillantott, 

amelyek reggelente tisztán látszottak. 

Amikor a paradicsomszezonnak vége 

lett, visszatért La Bellezához.

Bár a város sosem fogadta el �ket 

egyenrangúnak, azon a nyáron már 

elt�rte a jelenlétüket. La Belleza szal-

makosarakat font, amelyeket eladott 

a helybélieknek. Keresettek voltak a 

kosarai, mert ügyesen tervezte meg 

és szépre csinálta �ket. Juan állat-

fi gurákat faragott, amihez a képessé-

get az apjától örökölte, és a fi gurákat 

is eladták. Az akció olyan sikeres volt, 

hogy Juan Jacksonba is vitt egy do-

bozzal a portékájából, és ott is gyor-

san elkeltek. Következ� tavasszal meg 

tudta venni a Fordot.

A  hegyekben töltött második év 

során Juan újabb dolgot értett meg. 

Úgy gondolta, hogy a szeretete a leg-

nagyobb dolog, amire képes; ez az, 

ami nemessé teszi a lelkét és becsü-

letet ad neki. Az lett a meggy�z�dése, 

hogy a szeretete volt az egyetlen ké-

pessége, az egyetlen sikere egyébként 

jelentéktelen életében. Egyszer� dolog 

volt ez végül is, fájdalmasan egyszer�, 

amint nap nap után elment a völgybe, 

a föld felé fordított arccal dolgozni, és 

hallgatta a többieket, amint beszélget-

nek; nézte �ket, mikor a nap végén 

elhajtottak vissza a nyomornegyedbe. 

Miután megérett benne ez a felisme-

rés, azokon az éjszakákon, amelyeket 

La Bellezától távol kellett eltöltenie, 

újfajta magány lett úrrá rajta, mintha 

csak a testének egy része elvált volna 

az egészt�l. Kezdett többet megérteni 

abból a félelemb�l is, amely ott ólálko-

dott a szeretet hátterében.

Házasságuk hatodik évének a vé-

gén történt. Persze lehetetlenségnek 

tartotta, és órákat töltött a kunyhóban 

a t�z mellett azzal, hogy elmagyarázza 

La Bellezának, mennyire lehetetlen, 

mert az orvos biztosította, hogy min-

dent jól elkötött. Azóta mindig ebben 

a tudatban élt. De az orvosok is téved-

hetnek. �k is hibázhatnak. La Belleza 

terhes volt.

A terhesség els� öt hónapja simán 

zajlott, és már kezdte azt hinni, hogy 

La Belleza szül�csatornája megnyílik. 

Imádkozott Istenhez. Fohászkodott a 

Földhöz és a Mennyhez. Édesanyja 

lelkéhez. De az ötödik hónap után 

a dolgok rosszra fordultak, és az imát 

teljesen felcserélte az átkozódással. 

Nem létezett Isten, nem is létezhe-

tett, ilyen betegség, ilyen mélységes 

emberi szenvedés láttán. Mikor elvitte 

a feleségét a stocktoni kórházba, az 

orvosok ott sem tudtak segíteni raj-

ta. Sánchez azt hitte, hogy La Belleza 

magát a betegséget hordozza a mé-

hében.

A  hetedik hónap után az orvosok 

úgy döntöttek, elveszik a gyermeket. 

Bevitték La Bellezát egy szobába, ahol 

er�s fény volt és m�szerek, hossza-

san dolgoztak rajta, és az asszony ott 

halt meg az er�s fény alatt, miközben 

az orvosok izzadtak és káromkodtak 

az asszony nagy sebe fölött. Juannak 

nem is szóltak a gyerekr�l, akit meg-

mosdattak és egy inkubátorban he-

lyeztek el másnapig. Aznap este Juan 

a Fordban ült, és próbált mindenre 

visszaemlékezni, de csak La Belleza 

szemét látta. Az asszony a fájdalom 

görcseivel küzdött, de a szeme majd-

hogynem éterien nyugodt volt. Úgy 

szállta meg a szemét a nyugalom, 

ahogy az embert a bölcsesség tudja 

megszállni. Reggeltájt aztán Juan ol-

dalra d�lt az ülésen és elaludt.

Eltemette az asszonyt a kunyhó 

mögötti temet� vörös földjébe. A  fe-

ny�k összehajoltak a feje felett, csak 

keskeny fénylándzsákat engedtek át a 

földre, így a talaj h�vös volt és tiszta 

szagot árasztott. Juan még csak nem 

is gondolt arra, hogy visszaviszi Mexi-
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kóba. Hiszen az asszony kezdetekt�l 

fogva annak az álomnak a része volt, 

amely végigkísérte életét. Most hát 

mindörökre itt marad a Sierra Neva-

da narancsszín� és kék virágai közt 

és a tél csendes, mély fehérségében. 

�  maga pedig csak addig volt, csak 

addig lehetett valami, amíg vele volt.

De ezeket a dolgokat akkor még 

nem gondolta úgy végig, mint most. 

Ösztönösen végezte a teend�it, dol-

gozott éveken át, és várta, hogy a kis 

Jesús férfi vá serdüljön. Jesús. Vajon 

miért nevezte a fi út éppen Jesúsnak? 

Talán azt is az ösztön diktálta. Csak 

azért maradt meg La Belleza halála 

után, hogy a fi úval legyen, amíg feln�, 

hogy megmutassa neki a Sierra Neva-

da szépségeit, segítse �t a férfi vá válás 

útján. De éppen Jesús… Á, éppen Je-

sús. Jesús, az amerikai. Jesús, a Flotill 

munkása. Jesús nem értett semmit. 

Juan úgy gondolta, hogy Jesús már 

mindörökre elveszett, soha nem fog 

megérteni semmit. Az a nap a fi ával az 

� saját felszabadulását jelentette.

Többévnyi várakozás után felde-

rengett el�tte az igazság, a  végs� 

igazság, amelyet csak azért érthetett 

meg, mert La Belleza egy ideig része 

volt az életének. Szeretet és szépség, 

La Belleza és a Sierra Nevada, olyan 

kedvesség és szépség, amiket � ma-

gának teremtett. De volt még egyfajta 

mély szeretet is, amelyet mostanában 

érzett, ahogyan ez a mindent átható 

szeretet megérkezett dél fel�l a he-

gyeken át, és amelyr�l már tudta, 

hogy mindig is ott volt, része volt az 

életének, csak elrejtezett a nap és a 

szél mögé. Ebben a szeretetben ben-

ne volt a vér és a föld, és, igen, Isten 

is, valamiféle Isten, vagy legalább az 

Isten hatalma. Ez a szeretet most ma-

gához hívta �t. Juan megértette, hogy 

ez a szeretet engedte meg neki, hogy 

La Belleza az övé legyen, mert e nél-

kül a szeretet nélkül nem lett volna 

Belleza sem.

Juan a karját a szemére tette, és a 

fal felé fordult. A régi ágy erre megnyi-

kordult. Emlékkép formálódott Juan 

fejében, élénken emlékezett magában 

La Belleza szép alakjára. Ebben a pil-

lanatban még az a zaj is felidéz�dött a 

fejében, amit az ágy csinált szeretkezé-

sük közben, és úgy érezte, hogy a teste 

megfeszül és felemelkedik egészen a 

plafonig. Azért érintette az emlék olyan 

kegyetlenül, mert hirtelen jött és na-

gyon életszer�en, és olyan mélyr�l fa-

kadt, hogy tudta, valahol az emlék még 

mindig él, és ez volt a legrosszabb az 

egészben. Halkan sírt, és a karját to-

vábbra is a szeme el�tt tartotta.

A sötét hajnalon a városlakókat az 

a lángtenger ébresztette, amely Juan 

Sánchez egykori házából csapott fel. 

Néhány helybeli fejfát helyezett el a fe-

leségéé mellett, és ráírták a nevét, azt 

gondolván, hogy � is odaveszett a lán-

gok között. De a helyiek ebben persze 

jócskán tévedtek. Juan Sán chez egy-

szer�en csak hazatért.
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