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b á n  z s ó F i a

méreg 
részlet

„Ráborul a hátára, mint egy puha páncélzatra”

a szokatlan zajra Franca riadt fel először, pedig rudi még nála is éberebben aludt. 
álmukban is ugrásra készen álltak, ha jönnek értük, megléphessenek. a férfi most 
mégis olyan nyugodtan szendergett, mint egy délutáni alvásra letett óvodás, épp 
hogy a nyála ki nem csordult. Vagy ha mégis kicsordult, ezt ellenőrizni nem volt 
idő és mód. Franca egyazon pillanatban regisztrálta a zajt, az alvó rudi sovány, 
borostás arcán a kisimult mosolyt és az előző éjszaka felvillanó emlékképeit, ame-
lyek ezt a mosolyt és ezt a szokatlanul zavartalan álmot előidézték. 

Előző este kiment a főzőfülkébe, a leharcolt kis lakás kitchenette-jébe. Így szólt 
a hirdetés, első emeleti garzon kitchenette-tel, áron alul. Ez jó lesz nekik, gondolta 
Franca, amikor elment megnézni, a kérdés csak az, hogy van-e hátsó kijárat. Volt. 
amikor előző este a vacsorát készítette elő, és amikor rudi belépett a miniatűr 
konyha szűk terébe, Franca ránézett, és a férfi arcára vetült az a régi gyerekarca 
az óvoda homokozójából, ahogy egy szitával elmélyülten vizsgálja a lepergő ho-
mokból fennakadt pici kavicsokat, mint egy figyelmes, törpe kincskereső. aztán 
az is eszébe jutott, amikor apja egyszerű, de informatív Cinema feliratú mozijá-
ban gyűlt össze az izgatott gyereksereg. aznap mutatták be a Popeye-t, és rudi 
pont egy sorral előtte ült. rálátott a nyolcéves frissen felnyírt tarkójára, ekkor ő 
még csak hat volt, de imponált neki a rudi späth, a patikus späth fia, akinek a 
naponta ezüst étkészlettel, damasztabroszon vacsorázó családját szerte az állam-
ban tisztelet övezte. Egyszer előfordult, hogy még a több mint százötven kilomé-
terre fekvő campinasból is elzarándokolt valaki späth rázókeverékért valami 
makacs, lepraszerű bőrbaj ellen, amire összeszaladt egész itapetininga. ott to-
longtak a fekete-fehér kövezetes, koloniál-barokk, faragott, üveges szekrények-
kel berendezett patikában, amely a városka központjában, a nossa senhora do 
rosário templom melletti, hasonlóan fekete-fehér kockákból kirakott, csinos kis 
téren állt. mintha a tér legalábbis a patika meghosszabbított tere, a pompás sza-
lonja lenne, vagy a patika lenne a tér díszes előszobája. látni akarták a messziről 
jött idegent és megkérdezni tőle, hogy mi újság a városban és a világban, és akit 
ő, a kis elsős, már nagyfiúnak látott, nem az idegen jövevényt, hanem a rudit, aki 
a focicsapat örökös kapitánya volt, és aki néha szigorúan ráncba szedte inációt, 
két évvel fiatalabb öccsét. inácio szép gyerek volt a csodálkozó, búzakék szemé-
vel és mézszőke loknijaival, de néha kibírhatatlanul rossz, inácio, hagyd már 
abba, kapsz egy kokit, Franca még most is hallotta rudi mérges kisfiú-hangját, 
inácio rettentően fel tudta idegesíteni, de ha bárki bántani merészelte az öccsét, 
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vagy csak megpróbálta, rudival gyűlt meg a baja, aki viszonylag alacsony, vé-
kony gyerek volt, de inas, jókötésű, bárkit le tudott teperni itapetininga vöröses 
porába, ez pedig melyik ilyen félárva kislánynak, mint Franca, ne imponált vol-
na, akinek nemhogy bátyja, de még anyja sem volt, és ahogy ott, a főzőfülke szűk 
terében átnyúlt rudi előtt a kenyérvágó késért, hogy szeljen néhány szelet ruga-
nyos, fehér kenyeret, és a méregzöld paprikát felkarikázza, rudi, mint akit egy 
távoli csillagról vezérelnek, hátulról hirtelen átölelte, szinte ráborult Franca hátá-
ra, mint egy puha páncélzatra, mozdulatára Franca megmerevedett, nyilván fél-
reért valamit, vagy képzelődik, de amikor rudi dohányszagú leheletét és a baju-
sza csiklandását megérezte a nyakán, megmarkolta a kenyérvágó kés nyelét, 
hogy a kézfején az ujjbütykök egészen kifehéredtek, nem mert megmozdulni, 
nehogy ezzel valamiképpen megzavarja rudi mesterkedését, nehogy elriassza, 
mint egy félénk, falatozó őzet, nem tudhatta, hogy rudit abban a pillanatban a 
lakásban bőven felhalmozott kézigránáttal sem lehetett volna ebből a testhely-
zetből kirobbantani, épp elég ideje állt ellen az őt végül ide, ebbe a szűk konyhá-
ba és Franca megmerevedett testéhez tapasztó vágyának ahhoz, hogy semmi 
áron ne engedje el, ha akkor tört volna rájuk a hírhedt Halálbrigád, talán még 
akkor sem; hagyta volna magát lelövetni, hagyta volna a sokéves fegyelmezett, 
földalatti munkát, a diktatúra megvett zsoldosait, heréltjeit, sőt, a bajtársait, a 
családját, még talán inációt, a végső soron imádott öccsét is, csak Francát nem 
hagyta volna, a testével védelmezte volna a golyók elől, csak ne kelljen szétvál-
niuk, ne kelljen feladnia ezt a nehezen megszerzett pozíciót, ne kelljen, hogy ne 
érezze Franca bőrének sós-édeskés kipárolgását; csapdába esett légy volt az alat-
tomosan kéjszagú, ragacsos légypapíron. 

Franca hátának tapadva a megfeszülő izmaiból érezte, hogy ha akarna, sem 
tudna leválni róla, ami erősen riasztotta is, nem volt hozzászokva ahhoz, hogy ne 
tudja tökéletesen uralni az akaratát. Francában ekkor nem a család régi barátját, 
fogadott húgát, és mindenekfelett megbízható elvtársát látta, hanem csakis a 
könnyen összeszűkülő, mandulavágású, fekete szemét, az örökké kutató, izgága 
tekintetét, a kissé összeszorított, dacos száját, a barna bőrét és az alma alakú, te-
nyérnyi mellét látta. E kínos érzést már öt hónapja igyekezett elnyomni magában, 
amióta a kibérelt garzonban fedőtörténetként mint férj és feleség éltek. igyekezete 
azonban váratlanul semmivé vált, amikor Franca átnyúlt előtte a kenyérvágó ké-
sért, és az aranyos pihékkel borított, meztelen karjával hozzáért az ő csupasz ha-
sához, amelynek alsó fertályát egy a fanszőrzetétől a köldökéig borostyánként 
felkúszó szőrcsík osztotta kétfelé. aznap este különösen fülledt meleg volt, Franca 
egy szinte átlátszó, spagettipántos ruhát viselt, rudi meztelen felsőtesttel és far-
merban mászkált, ezt a hőséget nem lehetett máshogy kibírni, a tenger felől lehe-
letnyi szél sem fújt, az egész város lélegzet-visszafojtva várta a másnap estére 
beígért trópusi esőt, ami némi enyhülést hozott volna. a meleg nem tett különb-
séget az élőlények között, ha nem fújt a szél, mindenki egyformán szenvedett, a 
tömött bárokban iszogatók nem kevésbé, mint a bárok előtti forró aszfalton fekvő, 
lógó nyelvű, lihegő kutyák, vagy a katonai rendőrség lerobbant, zsúfolt folyosóin 
és kihallgatószobáiban a foglyok, és nem kevésbé a kihallgatótisztek, akiknek kí-
méletlenségét csak fokozta a hőség; folyt az izzadság, folyt a vér és folytak az éj-
szakába forduló vallatások, folytak a napok, a hónapok, folytak az eltűntek utáni 
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hol reményteli, máskor reménytelennek tűnő kutatások, és folytak a nagy ritkán 
mégis kiadott halottak megkínzott testének látványára meginduló könnyek. 
állnak egymáshoz tapadva, mint két önkéntelen suszterbogár, a Franca kezéből 
kihulló kés a konyhapultra esik, mielőtt azonban esése pályáját bejárhatná, Franca 
megfordul és száját rudi bajuszos szájára tapasztja, sörtéi megannyi apró tűszú-
rás az ajka felett. Karját a férfi nyaka köré fonja, és a tarkóján alulról fölfelé simo-
gatja a pihéket; a tarkóján, amit annyira szeretett, ami mindig megindította, fogal-
ma sem volt, miért, s noha ez a puha cirógatás rudinak csontvelőig hatoló 
gyönyört okoz, ezt nem árulja el, csendben akarja élvezni, nehogy nyögéseivel 
elriassza a matató ujjakat, a nyelve kitapogatja Franca híresen cakkos szélű nyel-
vét, az iskolában, ha mérgesen kiöltötte, nyerítve röhögtek fel, hogy ilyen nincs, 
nézzétek már, ki látott még ilyen nyelvet, hihihi-hahaha, és most itt van, cakkról 
cakkra, ő az, kétségtelenül, a lélegzetük félúton találkozik, szájon át lélegeztetik 
egymást, mint akik elsősegélyt nyújtanak, mint egy ökonomikus örökmozgó, a 
másik leheletétől hajtva szívják be a feléjük lökött levegőt, Franca kitapogatja, 
majd kioldja rudi bőrövét és lassan lehúzza a farmerján a cipzárt, rudi ráemeli 
Francát a konyhapultra és finoman, óvatosan, mintha egy meglőtt sebesültet ke-
zelne, lehúzza a combján a bugyit. távoli, ismeretlen, mégis halványan ismerős 
vidéken találja magát, mintha valaha járt volna már itt, ahová magától sohasem 
merészkedett volna a zsíros földben rejtőző robbanófejektől és Franca pengeéles 
szigorától tartva, aki nem engedett magához karnyújtásnyinál közelebb senkit, 
eltökélten magányos volt, ugyanakkor a lehető legjobb, legmegbízhatóbb barát, 
és ők ketten beérték ennyivel – gondolta rudi. 

Öccsével, inációval ujjonganak, amikor Franca két év elteltével, 1964-ben, 
érettségi után, úgy dönt, hogy utánuk megy são Paulóba, ahol nemcsak felvették 
az UsP orvosi karára, hanem teljes ösztöndíjat is kapott, ami nem volt egészen 
váratlan, tekintve, hogy amennyire az itapetiningai iskola tanárai vissza tudtak 
emlékezni, a gyors észjárású Franca volt az iskola valaha volt legjobb tanulója. 
Utóbbi fejlemény végképp meggyőzte özvegy, mozitulajdonos apját, zé auréliót, 
hogy helyesen tette, amikor megengedte egy szem lányának, hogy beköltözzön 
a ki tudja milyen veszélyeket rejtő nagyvárosba. de azért, amikor busszal bekí-
sérte Francát são Paulóba, a fiúk lelkére kötötte, hogy úgy vigyázzanak rá, mint-
ha még odahaza volnának, sőt, még annál is jobban, mire rudi, mint valami ki-
gyúrt férfimodell, mint egy mister brazília, a két karját maga elé lógatva és az 
ujjait ellentétes irányból egymásba akasztva befeszítette a bicepszét, látja ezt, 
senhor aurélio, ettől még a kampókezű bandavezérek is beszarnak. röhögtek 
mind a hárman, csak zé aurélio nyugtalankodott kissé a bandavezér szó halla-
tán. aggodalmasan ingatta a fejét, de azért ő is szelíden nevetgélt, és most rudi, 
miközben résmentesen beépülni látszott Franca testének szövetébe és mélyszer-
kezetébe, behatolni a csontozata rejtett mészlerakódásaiba, nem tudta eldönteni, 
vajon nem hagyja-e cserben senhor auréliót, nem éppen most szegi-e meg adott 
szavát, hogy vigyáz a legféltettebb kincsére, vagy netán, merült fel rudi széthul-
ló elméjében mentő gondolatként, éppen hogy ezt teszi, óvja, vigyáz rá, most, és 
most már mindig. 

akkor még nem sejthette, hogy egy óvatlan pillanatban Franca kicsúszik a 
keze közül, mint egy vonagló, sikamlós hal és hangtalanul visszacsobban a sem-
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mibe, amelyből vétetett. Később, már a hajnalba forduló, hangtalan szeretkezé-
sek után, Franca mellett az ágyban fekve félálomban, még mindig ezen tépelő-
dött, amikor egyszerre ismeretlen eredetű nyugalom áradt szét benne, és még a 
mellkasából feltörő, megkönnyebbült sóhaja közben elaludt.

*

a zajra Franca kipattan az ágyból, rudi levegőért kapkodva felriad és máris kö-
veti. a hirtelen felgyorsuló vérkeringéstől a tüdejébe áramló oxigénlöket hatásá-
ra szokatlan, egyenesen a hörgőkből feltörő hang szakad ki belőle. E kora regge-
li órán meztelen talpának még hűvös a szoba terracotta köve, szépen ívelt 
lábboltozata, mint egy riadt macska háta, felpúpozódik. ahogy kiugrik az ágy-
ból, az öle felől megcsapja a spermája erős, csípős szaga. Franca a nyitott ablakra 
lehúzott reluxa résein át kikémlel az utcára, és int rudinak, hogy ott vannak. 
rudi kérdőn a hátsó lépcső felé vezető ajtóra mutat, de Franca megrázza a fejét, 
a mutatóujjával egy kört rajzol a levegőbe, jelezve, hogy nem érdemes, körbevet-
ték őket. a főként munkások lakta meier negyedben álló, ötemeletes épület előtt, 
a rua aquidabã-n a riói rendőrség zárt, fekete, d.o.P.s. feliratú furgonja állt, 
amelyből állig felfegyverzett, sötétkék egyenruhába öltözött kommandósok ug-
ráltak ki. Egy részük – Franca úgy nyolc-tíz embert számol – az épület mögé, a 
hátsó kijárat felé sietett. 

mindenre számítottak, csak arra nem, hogy ilyen hamar lebuknak. érthetetlen, 
gondolja Franca, miközben egy mozdulattal magára rántja a ruháját, és amikor 
az éjjeliszekrény fiókjából remegő kézzel előkotorja a coltját, rájön, hogy csakis a 
lakás tulajdonosa jelenthette fel őket, akitől hónapokkal korábban kibérelte a 
garzont. aztán az is eszébe jut, hogy néhány hete, az újonnan beköltözött szom-
széd bekopogott, barátságosan bemutatkozott, a feleségét és a gyerekeit is szép 
sorban bemutatta, rendes fickónak látszott. ostoba liba, gondolja most Franca, 
megvolt a véleménye saját magáról, érthetetlennek tűnt, hogy nem jött rá azon-
nal; a pasas nyilván felderítő volt. Pedig a figyelme napról napra élesedett, 
Franca összepréselt rugóként várta az elengedés, a kilövés pillanatát. akkor 
rudi is otthon volt, ő is kijött az ajtóhoz még kócosan, gatyában, kezet rázott a 
férfival, aztán amikor elment, kérdőn nézett Francára. á, ez nem, rázta a fejét 
Franca, mindig rémeket látsz. Ennyiben maradtak.

*

Franca még csak elsőéves gyógyszerész szakos volt, amikor ’64-ben, a félév ele-
jén, a katonák átvették a hatalmat. rudi egyre csak azt hajtogatta, hogy értelmet-
len dolog jogot tanulni ott, ahol a jog megszűnt létezni. Hogy csinálni kell vala-
mit, ha kell, akkor fegyverrel. minden mást csak gőgös értelmiségi hőzöngésnek 
tartott. Öt évvel később, már az országos mozgalomban is tudták a nevét, leg-
alábbis a fedőnevét; tudták, hogy kicsoda oswaldo. csak inácio, a saját öccse 
nem tudta. annyit azonban tudott, hogy egy reggel, amikor álomittasan kibotor-
kált a são Pauló-i konyhájukba, hogy feltegyen egy kávét, rudi már ott ült a 
konyhaasztalnál, frissen borotválva, vasalt, világoskék, rövidujjú ingben és far-
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merban, és egy térképet tanulmányozott. Úgy nézett ki, mint aki indulásra kész, 
egy tömött sportszatyor volt a tornacipős lába mellé helyezve. 

– te meg hova a francba mész ilyen korán? csak nem órád van? 
rudi idegesen felnézett, aztán öccse borzas feje és értetlen, riadt tekintete lát-

tán megenyhült. leültette a konyhaasztalhoz. 
– Figyelj, nekem most el kell tűnnöm, érted? 
inácio úgy bámult rá, mint aki azt hiszi, még mindig álmodik. 
– mi az, hogy kell? Hova? de főleg miért? 
rudi csak a fejét ingatta. 
– Jobb, ha nem tudsz semmit, hidd el. majd néha jelentkezem. anyáéknak ne 

szólj, ha beszélsz velük, minden rendben, megy frankón a tanulás, vizsgák satöb-
bi, érted? 

– semmit se értek – mondta inácio rémülten. most olyan volt az arca, mint 
amikor elveszítette oma nagyítóját, amivel nagyanyja olvasni szokott. Vagy in-
kább csak nem akarta érteni rudi szavait. Hogy inácio ne izguljon, minden 
rendben lesz, karácsonyig majd előkerül, hogy neki ezt most muszáj megtennie, 
mert ez a bagázs nem maradhat, el kell kergetni, vagy ha az nem megy, leg-
alább, mondta rudi, jól meg kell szívatni őket. szorosan magához ölelte inációt, 
néhányszor hátbaveregette, aztán, amit végképp nem szokott, kétoldalról meg-
csókolta. Ez, ha lehet, csak még jobban megrémítette az öccsét, az ünnepélyes-
ségnek ez a foka már tényleg vészjósló volt. de mielőtt mondhatott volna bár-
mit, rudi felkapta a sportszatyrot és kiviharzott az ajtón. inácio hallotta, ahogy 
szedi a lábát, lefelé a lépcsőn. berohant a szobába, és ahogy félrerántotta a füg-
gönyt, az ablakból még éppen látta rudi világoskék hátát, ahogy befordul a rua 
da mooca sarkán. 

Egyszer-kétszer tényleg jelentkezett. a családi karácsonyra azonban nem ke-
rült elő, és inációt ekkor omáék mindennek elmondták, amiért hosszú hónapok 
óta titokban tartotta bátyja eltűnését. inácio beismerő dadogására, anyja és hú-
gai riadtan álltak az ünnepi díszben pompázó nappali szobában, amelyben a 
brazil otthonokban népszerű műanyag karácsonyfa helyett mindig valódi, mé-
regdrága fenyőt állítottak. Ebből nem engedtek. Ennyi maradjon abból, amit fel 
kellett adniuk, amikor kihajóztak Hamburgból; abból, ami ugyanakkor tűnt el a 
szemük elől, amikor a vörös téglás dokképületek sziluettje beleveszett a tenger 
felől nyomuló ködbe. az egész házban terjengő, sűrű fenyőillatot már az udva-
ron lehetett érezni. 

apja azonnal a rendőrséghez akart fordulni, nehezére esett megértenie, hogy 
csak ártana vele a fiának. inácio ritkán mert vele szembeszállni, de most nem volt 
más választása. 

– Fel akarod jelenteni a katonai rendőrségnél? 
– nem – ordította Eberhardt späth, akit még soha senki nem hallott emelt 

hangon beszélni –, a rendőrségnél akarom bejelenteni a fiam eltűnését! 
– apa – mondta inácio csendesen –, te is tudod, hogy az ugyanaz. 
a háromrészes ünnepi öltönyében elárvultan álló Eberhardt späth hirtelen 

zokogva borult oma vállára, mintha ismét anyja kisfia lenne. anita sabin döb-
benten nézett a férjére. még sohasem látott ennyi érzelmet nyíltan előtörni belő-
le. nem ismeri azt a férfit, akivel csaknem negyedszázada együtt él, erre gondolt. 
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Eszébe jutott a gyerekkori legjobb barátnője, aki csak vezetéknéven hívatta ma-
gát, mint valami fiú, mert sérelmezte, hogy a bevándorlásuk alkalmával brazilo-
sították a nevét, hogy elvették tőle az egyetlen dolgot, ami csakis az övé volt, a 
zsidó nevét, amelyet végül mégis ráírtak a sírkövére, chaya bat Pinkhas. csak 
halálában kaphatta vissza. Eszébe jutott, amikor a recifei Praça maciel Pinheirón, 
a zsidónegyed kis pletzeléjén üldögéltek, és ő, tizennégy évesen, arról ábrándo-
zott, vajon milyen lesz az a férfi, akihez majd feleségül megy. barátnője, akinek 
mindenről határozott véleménye volt, ilyenkor kijelentette, hogy a legkevésbé 
sem érdekli a férjhez menés, ő regényeket szeretne írni, és minek ahhoz férj, csak 
púp a háton, a gyerekekről nem is beszélve. most, harminc évvel később, anita 
végre megtudta, milyen is az a férfi, és nemigen volt képes eldönteni, hogy meg-
hatja vagy inkább nyugtalanítja, amit lát. Egy férfi, egy férj legyen erős, legyen 
támasz, ez volt a belévert ideál. Ugyanakkor Eberhardt érzelemkitörését látva 
inkább fellélegzett, holott épp akkor adták tudtára, hogy kedvenc, elsőszülött fia 
eltűnt. zavaros érzelmeinek hullámverése szorongással töltötte el. Keine Angst, 
simogatta oma, született liselotte reichert a fia fejét, alles wird gut, minden rend-
ben lesz. de oma ezúttal tévedett, semmi sem jött rendbe. Később is, nagyobb 
ünnepeken hazalátogatni inácio számára már inkább nyomasztó teher volt, 
mintsem ritka öröm. a szülői házban eluralkodó komorság úgy ülte meg a lelkét 
még napokkal a látogatás után is, mint valami lecsapni készülő, súlyos dögkese-
lyű. Urubu. a szó hangképét is mintha ólomból rakták volna ki.

*

Volt még valami, amiről inácio otthon szintén mélyen hallgatott. nem sokkal 
rudi eltűnése után inációt, sőt Francát is bevitték a rendőrségre, ahol módszere-
sen, akkurátusan megverték őket. mivel azonban rudi hollétéről nem tudtak 
semmit mondani, egy hét után mindkettőjüket kiengedték. Ez a közösen szerzett 
tapasztalat még szorosabbra fűzte régi barátságukat, olykor moziba, múzeumba 
jártak, meg sétálni a botanikus kertbe, sőt néha még táncolni is. olyankor Franca 
önvédelmi szigora felengedett, és kipirult arccal adta át magát a mozgás felsza-
badító örömének, hosszú, fekete haja csíkokban röpült utána. bitang jól mozgott, 
többnyire ő vezette a kicsit ügyetlen, félszeg partnerét, még néhány figurára is 
megtanította. a nyúlánk, mézszőke fiú hiába próbálkozott másokkal, noha je-
lentkező akadt épp elég. nyugtalanul regisztrálta, hogy amit Franca iránt érez, 
annak hőfoka hónapról hónapra, mint egy hőmérő higanyszála, egyre feljebb kú-
szik. Hallgatott róla. attól félt, hogy véget vetne harmonikusan működő kettő-
süknek, a stabil véd- és dacszövetségüknek. 

Három évvel később, ötödéves korukban, egyik napról a másikra, Franca is 
eltűnt. inácio hiába hívogatta telefonon, hiába érdeklődött a lakótársaitól vagy 
az évfolyamtársaitól, Francát mintha a föld nyelte volna el. inácio szívét, mint 
elhagyott telket a parlagfű, hirtelen lepte el a félelem. csak hetekkel később ka-
pott egy üzenetet, valaki a táskájába csúsztatta az egyetemi menzán. „Jól va-
gyok”, írta Franca, „ne keress. Ezt égesd el. Beijos.” mit jelenthet itt a beijos, mélá-
zott inácio. Puszik? netán csókok? néha a nyelv bosszantóan pontatlan, nem 
lehet ilyesmit rábízni. a szorongása, ha lehet, csak fokozódott.
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*

a felsőbb kapcsolatától Franca azt a megbízást kapta, hogy a szervezet működé-
sét biztosító csoport, a grUma (Grupo de Manutenção) számára béreljen ki egy 
megfelelő lakást. Kellett egy titkos fegyverraktár, és kellett egy hely, ahonnan el 
tudnak járni a városközpontba, feltérképezni az Elnöki Palotától nem messze 
álló, svájci nagykövetség körüli terepet, figyelni az épület körüli mozgásokat. az 
előző évi nagyszabású megmozdulás, az amerikai nagykövet, burke Eldridge 
elrablásának tanulságait levonva, sokkal körültekintőbben kell eljárniuk, alapo-
sabban kell felkészülniük. a kiemelt jelentőségű akciót lebonyolító párhuzamos 
csoport, a movimento revolucionário (mr-8) óriási sikerként könyvelte el, hogy 
követeléseiket teljesítették, és valóban kiengedtek mexikóba tizenöt fogvatartot-
tat. csakhogy őket utóbb egytől egyig lekapcsolták. azóta senki nem hallott ró-
luk. a saját akciójuk lebonyolítását az év végére, ’70 novemberére tervezték. Ha 
nem sikerül, nem lesz tárgyalási alapjuk. nem fogják tudni kialkudni, hogy be-
börtönzött bajtársaikat legalább utasítsák ki az országból. a felderítő fázishoz 
kellett egy jól kinéző, eszes és mindenekfelett megbízható elvtársnő. rudinak 
persze rögtön Franca jutott eszébe, őt javasolta a csoportnak. sőt, ketten kellet-
tek, egy férfi és egy nő, akik a fedőtörténet szerint férj és feleségként költöznének 
a lakásba. a feladat kényes volta miatt a férfi szerepét a mozgalomban elhíresült 
oswaldo, vagyis rudi vállalta magára.

„bizalmas
az akció neve: »bis«
Ügynökjelentés (fotók mellékelve)

Ügynök neve: (kifestve)
Kezdés: 06:00 órakor
befejezés: 20:00 órakor
dátum: 1969. november 21.
olvashatatlan aláírás

Francisca maria aparecida Freitas, azaz »célszEmély« 8:16-órakor 
hagyta el az épületet, végigsétált a rua aquidabanon. 
9:05 órakor »célszEmély« a maria Helena bárban megreggelizett.
09:30 órakor »célszEmély« kétszer kitérő manővert tett, felszállt a 
meyer-copacabana vonalon közlekedő autóbuszra, amelyről 10:18-kor 
szállt le a candeláriánál.
Visszajött az avenida rio branco felől.
10:30-kor felszállt a niterói-ba tartó kompra.
11:00 órakor evett a city nitErói-ban.
megérdeklődte az autósiskola címét és megtudta, hogy a jogosítvány 
ncr$150,00-be kerülne. 
Elindult a são Jorge autósiskola irányába, onnantól útvonala ismeretlen.”
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*

többnyire felváltva jártak el otthonról, kellett, hogy valaki őrizze a fegyverekkel 
megrakott lakást. Francának volt egy .45-ös kaliberű colt pisztolya, ezt különö-
sen szerette, időnként elővette az éjjeliszekrény fiókjából, fényesítgette, vagy 
csak tartotta a markában. a hűvös, formás nyele megnyugtatóan simult a tenye-
rébe. meglepte, hogy mennyire vonzódik ehhez a tárgyhoz, hogy egyáltalán van 
érzéke a fegyverekhez. rudi éjszaka, lehúzott redőnyök mellett képezte ki a 
használatukra, egyiket a másik után. Pisztollyal lőni már egész jól tudott, még a 
beköltözésük előtt, a városon kívül, egy elhagyott, tijucai tengerparti szakaszon 
képezték ki. Voltak házi készítésű bombák, ezeket rudi gyártotta az apja patiká-
jában szerzett tudományával. Végre valami hasznát látta az ólmos szünidei dél-
utánoknak, amelyeket apja felszólítására a patika hátsó traktusában töltött. Volt 
egy .44-es Winchester (ny.sz.: 757.923), egy .38 és .32 kaliberű revolver, meg vol-
tak dinamitrudak, és volt rengeteg különböző méretű töltény. Franca vakon is 
meg tudta tölteni bármelyik pisztolyt vagy puskát, tudta, melyiket hogy kell 
megtisztítani, kibiztosítani, tudta, melyikkel mennyivel a célpont fölé kell céloz-
ni, és magának is alig merte bevallani, hogy milyen képtelenül sóvárogva várja, 
hogy valamelyiket végre használhassa. a dolognak ez az érzéki része teljesen 
váratlanul érte, ugyanakkor elbűvölte, valósággal megbabonázta ez a saját félel-
mén felülkerekedő érzéki vágy. és voltak gránátok is, minden mennyiségben. 
élték a fiatal házaspárok életét, anélkül, hogy azok lettek volna. anélkül, hogy 
egy pillanatig is tudatosan felmerült volna köztük, hogy a katonai diktatúra és, 
ahogy Franca szerette mondani, a „barbár kapitalizmus” elleni városi gerillahar-
con és a közös gyerekkorukon kívül más is összetarthatná őket. bármilyen szoro-
sabb kapcsolat egyébként is veszélyes amatőrség, ostobaság lett volna. mi több, 
a gyengeség vészes forrásaként tiltotta is a mozgalom szabályzata. rudi meges-
küdött a csoportvezetőnek, a comandante nacionalnak, hogy szigorúan csak bará-
tok. tulajdonképpen így is volt.

*

Három hosszú év után Franca pontban fél hatkor, a maria Helena bárban találko-
zott először rudival, hogy a kivett lakásba már férj és feleségként menjenek. Ezt 
megelőzően utoljára são Paulóban, az orvosi kar parkjában, egy padon ülve látta. 
rudi, aki kitűnő tanuló volt, a következő vizsgájára készült. igen, a héten költöz-
tek a környékre, a férjét várja a munkából, válaszolta a pultot támasztó maria 
Helenának, a testes mulatt asszonynak. a ragadós nevetése meg az olcsó, csapolt 
brahma söre miatt járt hozzá az egész környék. aztán mivel foglalkozik a kis fér-
je (maridinho), kérdezte a gyűrűkkel, karperecekkel és színes magokból fűzött 
nyakláncokkal súlyosan felékszerezett maria Helena, aki a munkájával járó ked-
ves kötelességének tekintette, hogy mindenkiről mindent tudjon. az agrárminisz-
tériumban, a postabontóban csoportvezető, mondta Franca büszkén. maria 
Helena elismerően nézett Francára. a környékbeli férjecskék, akik a bárjába jártak 
inkább kétkezi munkások, prolik voltak. naná, mondta az asszony, és két ezüst 
fogát kivillantva ránevetett. Egy ilyen kis nőnek, mint maga, el is hiszem. 
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rudi ekkor lépett be a bárba, a színes, csíkokból szabott műanyag függöny 
mögül hirtelen bukkant elő a franciásan nagy orra, aztán az egész feje. Franca 
ezerszer is elképzelte a találkozásukat. Képzeletében rudi nyakába ugrik, öleli és 
összevissza csókolja. Képzeletében gyengéden a két keze közé fogja a sovány ar-
cát, tekintete beissza a látványt. de meghagyták neki, hogy viselkedjen úgy, mint 
egy két éve házas, átlagos fiatalasszony: gyengéd visszafogottsággal. szia, szia, 
mondták, és könnyedén megcsókolták egymást. minden rendben, jól viselkedik 
az ő kis felesége, a minha mulherzinha, kérdezte rudi maria Helenától, aki máris 
meg volt véve, látszott rajta, hogy ő sem tud ellenállni rudi fesztelen sármjának. 

maga nem földim véletlenül, nem bahiai, kérdezte maria Helena, kiköpött, 
mint a caetano, és máris marasztalta. Jöjjön, igyon egy sört a megismerkedésünk-
re. Ezt rudi kedvesen elhárította. most sajnos nem lehet, neki szekrényt kell sze-
relnie, és hogy maria Helena ezt el tudja-e képzelni, ebben a hőségben, panaszol-
ta, és drámaian kilazította a nyakkendőjét, mint aki máris nekivetkőzik, de hogy 
a jövő héten bejön és megadják a módját, nem csak így kutyafuttában, rendben, 
kérdezte oswaldo. Persze, hogy rendben volt. maria Helena felemelte ezüstgyű-
rűkkel ékesített, húsos, sötétbarna mutatóujját és, mintha legalább is ezer éve is-
mernék egymást, megfenyegette, de aztán el ne tűnjön nekem, a szaván fogom! 
és már fordultak is ki rudival a bárból és mentek csevegve, kézenfogva, végig a 
kanyargós rua aquidabã-n. a könnyű, ujjatlan ruhát viselő Franca nyakán dup-
lasoros, elegáns kis gyöngysor, szemén divatos, óriás napszemüveg. Huszonhárom 
éves, és mintha először élne.


