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Üldögéltem az irodámban, aminek rég lejárt a bér
leti joga, és McKelvey már meg is kezdte a kilakol- 
tatási eljárást. Pokolian meleg volt, a légkondicio
náló pedig elromlott. Légy mászott az asztalomon. 
Kinyújtottam a kezem, és örökre lekíildtem a pályá
ról. Tenyeremet épp beletöröltem a nadrágom jobb 
szárába, amikor megszólalt a telefon. Felvettem.

-  Igen? -  szóltam bele.
-  Maga szokott Céline-t olvasni? — kérdezte egy 

női hang. Egy szexi női hang. Már jó ideje magá
nyos voltam. Évtizedek óta.

-  Céline-t? Ööö...
-  Céline-t akarom -  közölte. Meg kell kapnom.
Milyen szexi hang. Kezdtem rágerjedni.
-  Céline-t? -  kérdeztem. -  Mondjon még róla va

lamit. Beszéljen, hölgyem, kérem, folytassa...
-  Húzza fel a cipzárját -  válaszolta.
Lepillantottam.
-  Honnan tudja? -  érdeklődtem.
-  Hagyjuk. Céline-t akarom.
-  Céline meghalt.
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-  Nem, nem halt meg, és azt akarom, hogy keres
se meg nekem.

-  A csontjait esetleg.
-  Dehogyis, maga tökkelütött, Céline él!
-  Hol?
-  Hollywoodban. Azt hallottam, hogy mostaná

ban Red Koldowsky könyvesboltjában szokott fel
tűnni.

-  Akkor miért nem maga keresi meg?
-  Mert előbb meg kell tudnom, hogy ő-e az igazi 

Céline. Biztosan kell tudnom, teljesen biztosan.
-  De miért hozzám fordult? Több száz kopó van 

ebben a városban.
-  John Barton ajánlotta magát.
-  Aha, Barton. Hát jó. De szükségem lenne némi 

előlegre. És személyesen is találkoznunk kell.
-  Pár perc múlva ott vagyok.
Letette, felhúztam.
És vártam.
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Besétált.
A látvány egyszerűen nem volt fair. A ruhája iszo

nyúan szűk volt. Kis híján szétrepedt rajta. Ezt teszi 
a sok csokoládé. A cipősarka olyan magas volt, hogy 
úgy tűnt, gólyalábakon jár. Úgy támolygott a szobá
ban, mint egy részeg nyomorék. Bele is szédültem.

— Üljön le, hölgyem — szólaltam meg végül. 
Leült, és úgy tette keresztbe a lábát, hogy majd

kiverte a szemem.
— Örülök a szerencsének, hölgyem.
— Ne bámuljon, gondolom látott már ilyet.
— Hát, ebben téved. A nevét megtudhatnám?
— Lady Halál.
— Csak nem a cirkuszban dolgozik? Vagy a film

iparban?
— Nem.
— Születési hely?
— Lényegtelen.
— Születési év?
— Ne humorizáljon...
— Csak némi információt igyekszem gyűjteni...
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Elkalandozott a figyelmem, ahogy a szemem meg
akadt a lábán. Mindig is a lábra buktam. Végül is ez 
volt az első, amit életemben megláttam, amikor 
megszülettem. Igaz, akkor kifele igyekeztem, azóta 
pedig az ellenkező irányba próbálkozom, de nem 
sok sikerrel.

A nő csettintett.
-  Hé, ébresztő!
-  Hogy? -  néztem fel.
-  A Céline-ügy. Emlékszik még?
-  Ja, hogyne, persze.
Kihajtogattam egy gemkapcsot, és feléje bök

tem.
- A  szolgáltatásaimért cserébe szükségem lesz 

egy csekkre.
-  Természetesen -  mondta mosolyogva. -  Meny

nyit kér?
-  Óránként hat dollárt.
Elővette a csekkfüzetét, ráfirkantotta az összeget, 

kilépte a lapot, és odalökte. A papír az asztalon lan
dolt. Felvettem. 240 dollár. Nem láttam ennyi pénzt 
egyben 1988 óta, amikor hármas befutóm volt a 
Hollywood Parkban.

-  Köszönöm, Lady...
-  ...Halál.
-  Igen, igen. Szóval, meséljen még erről a maga 

úgynevezett Céline-jéről. Említett valami könyves
boltot.
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— Igen, Red könyvesboltjában szokott feltűnni... 
Nézelődik, keresgél és folyton Faulkner, Carson 
McCullers és Charles Manson után érdeklődik...

— Ott szokott feltűnni? Hmm...
— Igen, tudja, Rednél, aki előszeretettel penderít 

ki mindenkit a boltjából. Az ember elkölthet nála 
akár ezer dollárt is, de ha egy kicsit még nézelőd
ne, mindjárt ráripakodik: „Miért nem húz már 
innét a fenébe?” Red jó ember, csak egy kicsit 
idegbeteg. Szóval, Céline-t is rendre kidobja, mire 
Céline átmegy Musso kocsmájába, és lógatja az or
rát. Aztán másnap visszamegy. És kezdődik min
den elölről.

— Céline meghalt. Ő és Hemingway egy nap kü
lönbséggel haltak meg. 32 évvel ezelőtt.

— Igen, tudok róla. Hemingway már megvolt.
— Biztos, hogy Hemingway volt?
— Persze.
— És akkor abban miért nem biztos, hogy ez a 

Céline az igazi Céline?
— Nem tudom. Valahogy elakadtam ezzel az em

berrel. Ez még sosem fordult elő. Talán túl régóta 
űzöm az ipart. Szóval, ezért jöttem magához. Barton 
szerint maga kiváló.

— És úgy gondolja, az igazi Céline él, és ő kell 
magának?

— Nagyon is, öregem.
— A nevem Belane. Nick Belane.
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-  Jól van, Belane. De biztosra kell mennem. Ne
kem az igazi Céline kell, nem valami tehetségtelen 
utánzat. Abból túl sok van.

-  Mint tudjuk.
-  Hát akkor essen neki. Franciaország legjobb 

íróját akarom! Régóta várok rá.
Azzal felállt és kiment. Soha életemben nem lát

tam még ilyen jó  segget. Minden képzeletet felül
múlt. Mindent. Ne is zavarjanak most. Gondolkod
nom kell.
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Másnap.
Lemondtam a Palm Springs-i Kereskedelmi Ka

mara előtti meghallgatásomat.
Esett. Beázott a plafon. Befolyt rajta az eső, és 

a víz szép lassan csöpögött lefele: csöpp, csöpp, 
csöpp, csipi-csöpp, csöpp, csöpp, csöpp, csipi- 
csöpp, csöpp, csipi-csöpp, csipi-csöpp, csöpp, 
csöpp...

A szaké tartott melegen. De mit is tartott mele
gen? Egy nagy nullát. Itt álltam 55 évesen, és még 
egy edényem se volt, amibe az esővíz csöpöghetett 
volna. Az apám figyelmeztetett: az lesz a vége, hogy 
valahol Arkansasban fogok kikötni, és egy idegen 
verandáján piszmogom el az életemet. Erre még van 
is esélyem. A távolsági buszok mindennap járnak. 
De a buszoktól székrekedést kapok, és mindig van 
rajtuk legalább egy öreg szakállas munkás, aki ret
tentően horkol. Talán jobb lenne mégis a Céline- 
ügyön dolgozni.

Vajon Céline Céline-e, vagy valaki más? Néha 
úgy éreztem, magam sem tudom, hogy ki vagyok.
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Oké, Nieky Belane vagyok, de ezt hallgassák meg. 
Van úgy, hogy odakiáltanak: „Hé, Harry! Hány 
Martel!” — Mire én visszaszólok: „Mi van?”  Végül is 
bárki lehetnék, mit számít? Mit jelent egy név?

Furcsa az élet, nem? Mindig engem vettek be 
utoljára a baseballcsapatba, mert tudták, hogy min
denkit lemosok a pályáról. A szerencsétlen, félté
keny mókusai!

Kész tehetség voltam, vagyok. Például néha, 
amikor ránézek a kezemre, belegondolok, mekkora 
zongorista lehettem volna. Ehelyett mit tett a ke
zem? A tökömet vakarta, csekkeket írt alá, cipó'- 
fűzőt kötött, vécét húzott le satöbbi. Elpocsékoltam 
a kezemet. Meg az eszemet is.

Ültem az esőben.
Megszólalt a telefon. Letöröltem róla a vizet egy 

befizetetlen számlával, és felvettem.
-  Nick Belane -  szóltam bele. Vagy lehet, hogy 

Harry Martel?
-  Itt John Barton -  mondta a hang.
-  Á, maga az, aki engem ajánlgat. Utólag is kö

szönöm.
-  Régóta figyelem már. Maga tehetséges. Egy ki

csit nyers ugyan, de ez része a sármjának.
-  Örömmel hallom. Mostanában elég rosszul 

megy az üzlet.
-  Mint mondtam, figyelem magát, és biztos vagyok 

benne, hogy beindulnak a dolgok, csak kitartás.
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— Remek. Mit tehetek önért, Mr. Barton?
— A Vörösbegy hollétét szeretném kideríttetni.
— A Vörösbegyét? Hát az mi a szent szar?
— Biztos vagyok benne, hogy létezik, csak azt 

nem tudom, hol található. Szeretném, ha felkutatná 
nekem.

— Van valami nyom, amin elindulhatnék?
— Nincs, de tudom, hogy a Vörösbegy itt van va

lahol, nem messze tőlünk.
— És van valami neve ennek a Begynek?
— Ezt hogy érti?
— Hát tudja: neve, mint például Henry. Vagy 

Abner. Vagy Céline.
— Nincs, csak annyi, hogy Vörösbegy, de tudom, 

hogy így is megtalálja. Bízom magában.
— Hát, ez sokba fog kerülni, Mr. Barton.
— Ha megtalálja a Vörösbegyet, havi száz dollárt 

fizetek magának élete végéig.
— Hmm... ide figyeljen! Mi lenne, ha egyben ad

ná oda ezt a szép nagy összeget?
— Szó se lehet róla, Nick. Csak eljátszaná a lovin.
— Rendben, Mr. Barton, akkor adja meg a tele

fonszámát, és elkezdek dolgozni az ügyön.
Barton meghagyta a számát, majd azt mondta:
— Fenntartás nélkül megbízom magában, Belane.
Aztán letette.
Úgy tűnik, beindult az üzlet. De a plafon egyre 

jobban ázott. Leráztam magamról néhány esőcsep



pet, ittam egy korty szakét, sodortam egy cigarettát, 
meggyújtottam, letüdőztem, és majdnem megfullad
tam a száraz köhögéstől. Felvettem a barna ke
ménykalapomat, bekapcsoltam az üzenetrögzítőt, 
lassan az ajtóhoz sétáltam, kinyitottam, és ott állt 
McKelvey. Óriási mellkasa volt, és úgy festett, 
mintha válltömést viselne.

— Lejárt a bérleti jogod, rohadék! -  fröcsögte. — 
Húzd el innen a beled, de gyorsan.

A hasára tévedt a tekintetem. Olyan volt, mint egy 
nagy kupac friss, puha szar, amibe mélyen belevág
tam az öklömet. A feje előrecsuklott, arccal a felemelt 
térdembe. Elesett, és félregurult. Odaléptem, elővet
tem a pénztárcáját. Pedofil képek voltak benne.

Átfutott az agyamon, hogy megölöm. De csak az 
arany Visa-kártyáját vettem el, jól seggbe rúgtam, 
és beszálltam a liftbe.

Úgy döntöttem, gyalog megyek Redhez. Ha ko
csival mentem valahová, valahogy mindig begyűj
töttem egy parkolócédulát, és már most több volt, 
mint amennyit megengedhettem magamnak.

Úton Red felé kissé depressziósnak éreztem ma
gam. Az ember arra született, hogy meghaljon. S 
miből áll minden? Lötyögésből és várakozásból. Az 
ember várja a vonatot. Vár egy pár hatalmas mellre 
egy augusztusi éjszakán valamelyik vegasi hotel
ben. Vár az egérre, hogy énekeljen. Vár a kígyóra, 
hogy szárnyat növesszen. Lötyög és vár.
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Red bent volt.
-  Szerencséje van — szólalt meg —, ha előbb jön, 

még itt találja azt a részeges Chinaskit. Itt járt me
gint, és vagy egy órát kérkedett az új postai mérle
gével.

-  Ne is törődjön vele -  próbáltam nyugtatni. -  
Nincs véletlenül egy dedikált példánya Faulkner 
Míg fekszem kiterítve című könyvéből?

-  Már hogyne lenne.
-M i  az ára?
-  2800 dollár.
-  Hmm... még megfontolom...
-  Bocsásson meg — mondta Red.
Odafordult egy fickóhoz, aki a Nincs visszaút első 

kiadását lapozgatta.
-  Kérem, tegye vissza azt a könyvet a helyére, és 

húzzon innen a fenébe!
Alacsony növésű, törékeny kis fickó volt, megle

hetősen görnyedt. Az öltözéke mintha sárga gumiru
ha lett volna.

Visszatette a könyvet, könnyes szemmel elhaladt 
mellettünk, majd kiment az utcára. Odakint közben 
elállt az eső. Sárga gumiruhája tehát teljességgel fe
lesleges volt.

Red rám nézett.
-  El tudja képzelni, hogy vannak olyan emberek, 

akik fagylaltot nyalva jönnek be ide?
-  Ennél sokkal rosszabbat is el tudok képzelni.
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Észrevettem, hogy van még valaki a boltban. A 
fazon az üzlet hátuljában ácsorgott. Felismerni vél
tem a fotókról. Céline volt az. Céline?

Lassan közeledtem felé. Szinte mellette álltam. 
Olyan közel, hogy láttam, mit olvas. Thomas Mann. 
A varázshegy.

Észrevett.
— Ezzel a fickóval valami nem stimmel — mondta, 

s felemelte a könyvet.
— Mi lenne az?
— Azt képzeli, hogy ami unalmas, az művészet.
Visszatette a könyvet a polcra, de tovább álldogált

ott, s közben még mindig úgy festett, mint Céline.
— Hát, ez csodálatos -  jegyeztem meg.
— Micsoda?
— Meg voltam róla győződve, hogy maga meghalt. 
Rám nézett.
-É n  is meg voltam róla győződve, hogy maga 

meghalt -  válaszolta.
Aztán csak álltunk és néztük egymást.
Majd Red megszólalt.
-H É , MAGA! -  ordította. -  HÚZZON INNEN 

A FENÉBE!
Csak ketten álltunk ott.
— Melyikünk húzzon a fenébe? — érdeklődtem. 
-A Z , AMELYIK ÚGY NÉZ KI, MINT CÉLINE.

AZ HÚZZON INNEN A FENÉBE!
— De miért? -  kérdeztem.
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-  MESSZIRŐL FELISMEREM AZOKAT, AKIK SO
HA EGYETLENEGY KÖNYVET SE VESZNEK MEG!

Céline, vagy bárki volt is, megindult kifelé. Kö
vettem.

A főút felé igyekezett, aztán megállt egy újsá
gosnál.

Az a bódé emberemlékezet óta ugyanazon a he
lyen állt. Eszembe jutott, ahogy egyszer, két vagy 
három évtizeddel ezelőtt, három prostituálttal ácso- 
rogtam ott. Mindannyiukat elvittem, fel a lakásom
ra, ahol egyikük kiverte a kutyámnak. Nagyon vic
cesnek találták. Be voltak rúgva meg gyógysze
rezve. Aztán az egyik prosti elment vécére, ahol 
elesett, beverte a fejét a klotyóba, és mindent össze- 
vérzett. Alig győztem a sok trutymót vizes töröl
közőkkel feltakarítani a földről. Ágyba vittük, le
ültünk mellé a másik kettővel, akik aztán később 
elmentek. Nem így ez az egy, aki négy nap, négy 
éjjel feküdt az ágyamban, megitta az összes sörö
met, és egyfolytában a Kansas Cityben élő gyereke
iről regélt.

A fickó — Céline? — ott állt az újságosbódénál, és 
egy magazint olvasott. Amikor közelebb értem, lát
tam, hogy a New Yorkért tartja a kezében.

-  Valami nem stimmel ezekkel — mondta.
-  Mi lenne az?
-  Hogy egyikük sem tud írni. Egyikük sem.
Taxi közeledett lassan felénk.
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-  TAXI! -  kiáltotta Céline.
A kocsi megállt, Céline eló'reszökkent, kinyílt a 

hátsó ajtó, s már bent is volt.
-  HÉ! -  üvöltöttem utána. -  SZERETNÉK VALA

MIT KÉRDEZNI!
A taxi felgyorsított, és a Hollywood Boulevard fe

lé vette az irányt. Céline kihajolt az ablakon, kiló
gatta a kezét, és kinyújtotta a középsó' ujját. Aztán 
eltűnt.

Évtizedek óta ez volt az elsó' taxi, amit errefelé 
láttam. Ráadásul utas nélkül. Hihetetlen.

Mindegy, legalább az eső elállt. Igaz, a gondok 
ettó'l még megmaradtak. A levegő' is hűvösebb lett, 
és mindennek nedves fingszaga volt.

Felhúztam a vállam, behúztam a nyakam, és el
indultam Mussóhoz.

Nálam volt az arany Visa-kártya. Életben voltam. 
Azt hiszem. Kezdtem magam Nicky Belanenek érez
ni. Egy operarészletet dúdolgattain magamban.

A pokol olyan, amilyenné az ember teszi ma
gának.
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Megkerestem Céline-t a lexikonban. 1891—1961. 
1993-at írtunk. Ha feltételezzük, hogy él, akkor 
most, ugye, 102 éves. Nem is csoda, hogy Lady Ha
lál a nyomában van.

Az a fickó ott a könyvesboltban 40 és 50 közt le
hetett. Hát, ennyi. Nem ő volt Céline. Hacsak nem 
talált rá egy módszerre, amivel megállíthatja az öre
gedést. Mint a filmsztárok például, akik leszedik a 
bőrt a seggükről, és az arcukra ragasztják. Mert az 
ember bőre a seggén ráncosodik utoljára. Idősebb 
korukra tehát mind seggfejek lesznek. Céline tenne 
ilyet? Ki akarna 102 évig élni? Őrület volt ez az 
egész. Lady Halál is őrült. Én is. A légitársaságok 
pilótái is mind őrültek. Sose nézzenek rá a pilótára. 
Csak szálljanak fel a gépre, és gyorsan rendeljék 
meg az italt.

Két legyet figyeltem, ahogy párzanak, aztán úgy 
döntöttem, felhívom Lady Halált. Lehúztam a cipzá
ramat, és vártam a hangjára.

-  Halló -  mondta a hangja.
— Ööö... — motyogtam.
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— Hogy? Ja, maga az, Belane? Hogy halad az 
üggyel?

— Céline meghalt, mivel 1891-ben született.
— Tisztában vagyok az adatokkal, Belane. Ide 

hallgasson, tudom, hogy él... itt valahol... szerin
tem az a pasas lehet az a könyvesboltból. Talált már 
valamit? Kell nekem az a fickó. Nagyon kell.

— Oöö... — mondtam újfent.
— Húzza fel a cipzárját!
— Hogy?
— Maga idióta, azt mondtam1, húzza fel a cipzár

ját!
— Ja... oké.
— Kétségbevonhatatlan bizonyítékra van szüksé

gem, vajon ez a fickó Céline-e vagy sem. Már 
mondtam magának, vele valahogy elakadtam. Ma
gát viszont Barton ajánlotta azzal, hogy a legjobbak 
egyike.

— Ez így is van, és ami azt illeti, jelenleg Barton- 
nak is dolgozom egy ügyön. Egy bizonyos Vörös
begy hollétét kell megtudnom. Mit szól hozzá?

— Hallgasson ide, Belane. Ha megoldja a Céline- 
iigyet, én megmondom, hol találja a Vörösbegyet.

— Igazán, hölgyem? Cserébe bármit megtennék 
magáért!

— Például mit, Belane?
— Hát, a maga kedvéért megölném a kedvenc há

zicsótányomat. Szíjjal verném az anyámat, és...
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— Hagyja már a süket dumát! Kezdem azt hinni, 
hogy Barton egy címeres ökröt ajánlott nekem! Jobb 
lesz, ha indul. Kapja el Céline-t, vagy én kapom el 
magát!

— Hé, várjon még egy percet, hölgyem!
Már nem volt vonalban. Visszatettem a kagylót. 

Pfű, hát én nem akadnék el vele, az biztos. Teljesen 
begerjedtem.

De dolgom volt.
Egy legyet kerestem, amit kinyírhatnék.
Aztán kivágódott az ajtó, és ott állt McKelvey, 

mellette pedig egy nagy kupac ember formájú trá
gya. McKelvey rám nézett, majd a valami felé bó
lintott.

— Ez itt Tommy.
Tommy rám nézett apró, homályos szemével.
— Örvendek — mondta.
McKelvey sátánian elvigyorodott.
— Belane, Tommy csak és kizárólag azért van itt, 

hogy téged szép lassan egy adag véres tyúkszarrá 
verjen. Ugye, Tommy?

— Aha -  gügyögte Tommy.
Legalább kétszáz kilósnak látszott. Jó, ha lebo

rotváljuk róla a szőrt, akkor csak százkilencvennek. 
Kedvesen rámosolyogtam.

— Tommy, te nem ismersz engem, ugye?
— Mrn-mm.
— Akkor miért bántanál?
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— Mert Mr. McKelvey azt mondta.
— Tommy, ha Mr. McKelvey azt mondaná neked, 

idd meg a pisidet, meginnád?
— Hé! — szólt közbe McKelvey. — Ne zavard össze 

az emberemet!
— Tommy, anyukád kakiját megennéd csak azért, 

mert Mr. McKelvey azt mondta neked, edd meg 
anyukád kakiját?

-H ogy?
— Kuss, Belane, itt most én beszélek! — kiáltotta 

McKelvey, és odafordult Tommyhoz. — Na, akkor 
most tépd szét ezt a csávót darabokra, mint egy ré
gi újságpapírt, és hajítsd ki a picsába az ablakon, 
megértetted?

— Megértettem, Mr. McKelvey.
— Helyes, akkor mire vársz még, az első fecskére?
Tommy megindult felém. Kivettem a stukkerem

a fiókból, és őundorítóságára fogtam.
— Állj, Thomas, egy lépést se, vagy hirtelen több 

piros lesz rajtad, mint a Stanford futballcsapatán.
— Hé, honnan szedted azt a szart?
— Egy detektív revolver nélkül olyan, mint a kan

dúr kondommal. Vagy az óra mutató nélkül.
— Belane -  jegyezte meg McKelvey —, te nagyon 

hülyén beszélsz.
— Mondták már. Na, most pedig szólj az embe

rednek, hogy húzódjon hátrébb, mert akkora lyukat 
fúrok bele, hogy egy grapefruit is átfér rajta.
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-  Tornmy, gyere vissza ide, és állj meg előttem.
Úgy álltak ott, mint a barmok, nekem meg ki kel

lett valamit találnom. Mit csináljak velük? Nem volt 
könnyű. Hisz sose kaptam ösztöndíjat Oxfordba. 
A biológiaórákat átaludtam, és matekból is igen 
gyenge voltam. De valahogy mégiscsak sikerült 
életben maradnom. Legalábbis ez idáig.

Azt hiszem.
Szóval, pillanatnyilag én tartottam az adu ászt a 

kezemben ebben a leosztásban. Be kellett monda
nom a tétet. Most vagy soha. Közeledett a szeptem
ber. Tanácskoztak a varjak. Vérzett a nap.

-  Jól van, Tommy — kezdtem —, akkor most eresz
kedj le négykézlábra. De azonnal!

Rám nézett, mint aki nem hallotta jól, amit 
mondtam.

Rámosolyogtam, és kibiztosítottam a pisztolyo
mat. Tommy hülye volt, de azért nem teljesen. Le
vágódott a földre, ami úgy megrázta az épületet, 
mint egy 5,9-es földrengés. A Dalí-hamisítványom 
leesett a falról. Az az elfolyó órás kép.

Tommy ott térdepelt nagy halomban, mint a 
Grand Canyon, és rám nézett.

-  Na, Tommy, akkor most te leszel az elefánt, Mr. 
McKelvey pedig az elefánthajcsár, jó?

-  Hogy? — kérdezte.
Odafordultam McKelveyhez.
-  Na, gyerünk, mozgás, pattanj fel!
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-  Belane, te megőrültél?
-  Ki tudja? Az őrültség relatív. Attól függ, kihez 

viszonyítunk.
-  Nem tudom.
-  Szállj már fö l!
-  Jól van, jól van. Még sose szívtam ennyit egy 

lejárt bérleti jog miatt.
-  Mozogj már, seggfej!
McKelvey fölmászott Tommy hátára. Nagyon ne

hezen tudta átvetni rajta a lábát. Majd szétrepedt a 
segge.

-  Úgy, jól van. Tommy, akkor te vagy az elefánt, 
és szépen kiviszed innen McKelveyt a folyosóra, 
majd be a liftbe. Kezdheted is!

Tommy megindult, és átmászott az irodán.
-  Belane — sziszegte McKelvey —, ezért még el

kaplak. Az anyám fanszőrzetére esküszöm!
-  Még egyszer szívózz velem, McKelvey, és leda

rálom a farkadat a konyhamalaccal!
Kinyitottam az ajtót, és Tommy kibillegett, hátán 

az elefánthajcsárral.
Végigmászott a folyosón, én meg ahogy zsebre 

tettem a stukkert, egy összegyűrt papírt találtam 
benne. Kivettem. A vizsgateszt volt a jogosítványom 
érvényesítéséhez. Tele volt piros javításokkal. Meg
buktam.

A hátam mögé vágtam a papírgalacsint, és követ
tem a barátaimat.
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Odaértünk a lifthez, megnyomtam a hívógombot.
Álltam és a Carmenból dúdolgattam egy rész

letet.
Aztán váratlanul eszembe jutott, egyszer olvas

tam valahol, hogyan találták meg Jimmy Foxx hul
láját egy lepukkant hotelszobában. Az a rengeteg 
gyönyörű passz, az a rengeteg gyönyörű hazafutás! 
S mégis a csótányok közt végezte.

Felért a lift. Kinyílt az ajtaja, mire jól seggbe rúg
tam Tommyt. Bemászott, a hátán McKelveyvel. Há
rom ember állt a liftben, és újságot olvastak.

Fel se néztek. A lift lement, én pedig elindultam 
lefelé a lépcsőn.

Tizenöt kiló súlyfelesleggel kellett is egy kis 
mozgás. 176 lépcsőfokot számoltam, mire leértem a 
földszintre. Megálltam a trafiknál, és vettem egy szi
vart meg egy Turfot. Hallottam, ahogy leér a lift. Ki
sétáltam az utcára.

Odakint eltökélten kezdtem hasítani a szmogot. 
A szemem kék volt, a cipőm öreg, és senki se sze
retett. De dolgom, az volt.

Hisz Nicky Belane voltam, a magánnyomozó.
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Sajnos, aznap délután a lóversenyen kötöttem ki, 
este pedig jól berúgtam. De nem vesztegettem az 
időmet, gondolkodtam, spekuláltam. Rajta voltam 
a dolgokon. Bármelyik pillanatban megoldhattam 
az ügyet. Tutira.



6

Másnap megkockáztattam, és visszamentem az iro
dába. Elvégre milyen egy kopó iroda nélkül?

Kinyitottam az ajtót, és ki ült az asztalomnál? 
Nem Céline. Nem is a Vörösbegy. Hanem McKelvey. 
Rám mosolygott, megjátszott kedvességgel.

-  Jó reggelt, Belane, hogy ityeg a fityeg?
— Miért kérded, meg akarod nézni?
— Kösz, nem.
Aztán megvakarta a sajátját, és ásított egyet.
— Hát, apuskám, a bérleti díjadat egy évre ki

fizette egy ismeretlen jóakaród.
Lady Halál -  mondta egy hang a fejemben — ját

szik veled.
— Ismerem az illetőt?
-  Megesküdtem az anyám jó hírére, hogy nem 

árulom el.
-  Az anyád jó hírére? Ugyan már! Több faszt fo

gott, mint kilincset!
McKelvey felpattant.
-  Lassan a testtel -  figyelmeztettem - ,  különben 

lezárom az ügyedet.
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-  Ki nem állhatom, ha rászállsz az anyámra!
-  Hogyhogy? Már a fél város megtette.
McKelvey megkerülte az asztalt, és elindult fe

lém.
-  Csak gyere közelebb — mondtam —, és a segge

den fogsz lélegezni.
Megállt. Félelmetesen néztem ki, amikor be vol

tam rágva.
-  Na, jól van — mondtam - ,  avass be. Ez a jóaka

róm nó' volt, ugye?
-  De még milyen! Életemben nem láttam ilyen 

bigét!
Üveges lett a tekintete, igaz, mindig üveges volt.
-  Gyerünk Mac, mesélj még!
-  Nem lehet. Megesküdtem az anyám tisztessé

gére.
-  Jaj, istenem — sóhajtottam. — Na jó, akkor húz

zál innen, a lakbér fizetve.
McKelvey elindult lassan az ajtó felé. Aztán 

megállt, és a bal válla fölött visszanézett.
-  Rendben — mondta. -  De tartsd a helyet tisztán. 

Csak semmi bulizás, semmi szarozás. Egy éved van.
Odament az ajtóhoz, kinyitotta, becsukta és el

tűnt.
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Újra az irodámban voltam.
Ideje dolgozni. Felvettem a telefont, és tárcsáz

tam a bukmékeremet.
-  Tony pizza-házhozszállítás, szolgálatára.
Megadtam neki a fedőnevemet.
-  Itt Mr. Lassú Halál.
-  Belane — mondta —, lógsz nekem 475 dollárral, 

nem fogadhatsz. Előbb ki kell egyenlítened a szám
lát.

-  25 dollárt tennék, ami öt kilót hozna tutira. Ha 
vesztek, előteremtem a pénzt, az anyám jó hírére 
esküszöm.

-  Az anyád is lóg nekem 230 dollárral, Belane.
-  Igen? A tiédnek meg bibircsókos a segge.
-  Micsoda? Ide figyelj, te voltál?...
-  Nem, nem, az valaki más volt. Az mesélte.
-  Akkor jó.
-  Szóval, akkor 25-öt teszek Perzselt Pillangóra., 

tétre a hatodikban.
-  Rendben, meglesz. Sok szerencsét. Mert úgy 

tűnik, mostanában fogytán van.
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Letettem. A mocsok. Az ember arra született, 
hogy megküzdjön minden talpalatnyi helyért. Arra 
született, hogy küzdjön, arra, hogy meghaljon.

Ezen elgondolkodtam. Majd tovább gondolkod
tam.

Aztán hátradőltem a székben, szívtam egy sluk- 
kot a cigimből, és fújtam egy majdnem tökéletes 
füstkarikát.
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Ebéd után úgy döntöttem, visszamegyek az irodám
ba. Kinyitottam az ajtót, és megint ott ült egy fickó az 
asztalomnál. Nem McKelvey. Nem tudtam, ki az. Az 
emberek valamiért szerettek az asztalomnál üldö
gélni. A fickó mellett egy másik fickó állt. Nagyon 
gonosznak tűntek. Nyugodtnak, de gonosznak.

-  A nevem Dante -  szólalt meg az asztalomnál 
üló'.

-  Az enyém pedig Fante — mondta amelyik állt.
Én meg nem mondtam semmit. A hideg végigfu

tott a hátamon, majd ki, a plafonon át.
-  Tony küldött bennünket — mondta amelyik ült.
-  Nem ismerek semmilyen Tonyt. Uraim, biztos, 

hogy jó címre jöttek?
-  Biztos — mondta amelyik állt.
Aztán megszólalt Dante.
-  Perzselt Pillangó becsődölt.
-  Ledobta a zsokéját már a rajtnál — tette hozzá 

Fante.
-  Maguk viccelnek.
-  Nem viccelünk. A porban kötött ki.
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— Még nyomoréknak is nyomorék vagy -  mondta 
Dante.

— Tony azt mondja, lógsz nekünk öt kilóval -  így 
Fante.

— Ja, erről van szó! Hát az itt van -  válaszoltam, 
és az asztalomhoz léptem.

— Késő, kisköcsög — röhögött Dante. -  Már elko
boztuk a vízipisztolyodat.

Hátrébb léptem.
— Ugye, tudod — kérdezte Fante —, hogy nem sé

tálgathatsz csak úgy nyugodtan, nagyokat szippant- 
gatva a levegőből, amikor tartozol fél ronggyal 
Tonynak?

— Három napot kérek.
— Három perced van — mondta Dante.
— Miért van az, hogy maguk felváltva beszélnek? 

Először Dante, aztán Fante, és így tovább, sose tö
rik meg a ritmust?

— Azért jöttünk, hogy valami mást törjünk meg — 
válaszolták teljesen egyszerre. — Téged.

— Ez tetszik, ez nagyon jó. Duett!
— Kuss! — fakadt ki Dante. Elővett egy cigarettát, 

és a szájába tette. — Hm — folytatta —, úgy tűnik, ott
hon felejtettem az öngyújtómat. Seggfejkém, gyere 
ide, és gyújtsd meg a cigimet.

— „Seggfejkém” ? Magában beszél?
— Nem, hanem hozzád, seggfej! Gyere ide, és 

gyújtsd meg a cigarettámat. De azonnal!
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Megkerestem az öngyújtómat, odamentem, meg
álltam életem két legrondább csávója előtt, és meg
gy új tottarn a cigarettáját.

— Jó fiú — mondta Dante. — Na, most vedd szépen 
ki ezt a cigarettát a számból, tedd be a tiédbe az égó' 
végével, és tartsd addig ott, amíg azt nem mondom, 
hogy kiveheted.

— Aha — dünnyögtem.
— Vagy megteszed -  vette át a szót Fante —, vagy 

akkora lyukat eresztünk beléd, hogy a disneylandi 
törpék vidáman táncolnak benne.

— Várjanak egy percet...
— Tizenöt másodperced van -  közölte Dante, 

majd elővette a stopperóráját és elindította. — Tes
sék, kezdheted! 14, 13, 12, 11...

— Fiúk, na, ezt nem gondoljátok komolyan, ugye?
-1 0 ,  9, 8, 7, 6, 5, 4 ,3 ...
Hallottam, ahogy kibiztosítja a fegyverét. Kikap

tam a cigarettát Dante szájából, és bekaptam az égő 
végét. Megpróbáltam egy csomó nyálat összegyűjte
ni, a nyelvemet meg eltartani tőle, de csak hozzáért. 
Hogy FÁJT!!! Mocskosul égetett! Öklendezni kezd
tem, ki kellett köpnöm.

— Rossz fiú! -  mondta Dante. — Nem megmond
tam neked, hogy addig tartsd benn, amíg azt nem 
mondom, kiveheted? Most kezdhetjük az egészet 
elölről!

— Baszd meg! Inkább ölj meg!
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-  Oké -  mondta Dante.
Ekkor kinyílt az ajtó, és ott állt Lady Halál. Na

gyon babán nézett ki. Majdnem megfeledkeztem a 
sajgó számról.

-  Hé -  kiáltott fel Dante - ,  micsoda nő! Ismered, 
Belane?

-  Már találkoztunk.
Lady Halál odasétált egy székhez, leült, kereszt

be tette a lábát, s a szoknyája jó magasra felcsú
szott. Egyikünk se hitte el, milyen lába van. Még én 
se, pedig én már láttam.

-  Kik ezek a bohócok itt? -  kérdezte tőlem.
-  Egy Tony nevű pasas üzlettársai.
-  Küldje el őket, én vagyok a kliense.
-  Jól van, pajtikáim, akkor ideje lelépni.
-  Csak nem? — kérdezte Dante.
-  Csak nem? — kérdezte Fante.
Aztán elkezdtek röhögni. Majd egyszerre abba

hagyták.
-  Ez a csávó nagyon vicces -  szólalt meg Fante.
-  Ja, az — mondta Dante.
-  Akkor majd én lekoptatom őket -  közölte Lady 

Halál.
Majd erősen ránézett Dantéra. Az meg hirtelen 

összegörnyedt a székében. És elsápadt.
-  Jézusom — mondta - ,  nem érzem túl jól magam.
Aztán elfehéredett, majd elsárgult.
-  Rosszul érzem magam, nagyon rosszul.
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-  Talán a halrudak miatt, amiket ettél — mondta 
neki Fante.

-  Halrudak, bűzrudak, nekem mennem kell! Or
vosra van szükségem vagy valami...

Aztán láttam, hogy a nő ránéz Fantéra. Fante 
megszólalt.

-  Mintha szédülnék... mi a fene ez?... Mi ez a 
villódzás?... rakétacsóva... hol vagyok?

Elindult az ajtó felé, Dante követte. Kinyitották 
az ajtót, és lassan a lifthez tántorogtak. Kimentem, 
és néztem, ahogy beszállnak. Még láttam őket, mi
előtt az ajtó becsukódott. Szörnyen néztek ki. Ször
nyen. Aztán visszamentem a szobába.

-  Kösz, megmentette a...
Körbenéztem. Sehol nem volt. Megnéztem az asz

tal alatt. Senki. Benéztem a fürdőszobába. Senki. 
Kinyitottam az ablakot, lenéztem az utcára. Senki. 
Vagyis hát rengeteg ember volt odalent, de ő nem. 
Legalább elköszönhetett volna. Mindegy, így is ren
des tőle, hogy meglátogatott. Visszamentem, és le
ültem az asztalomhoz. Aztán felvettem a kagylót, és 
tárcsáztam Tony számát. Felvette.

-  Halló, itt...
-  Tony, itt Mr. Lassú Halál.
-  Mi, te még tudsz beszélni?
-  Nagyon is, Tony. Sőt, még sosem éreztem ilyen 

jól magam.
-  Ezt nem értem...
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-  Itt jártak az embereid, Tony...
-  És? És?
-  Ezúttal olcsón megúszták. De ha még egyszer 

ideküldöd ó'ket, azt nagyon megkeserülik.
Hallottam, ahogy szuszog a telefonba. Mint aki 

teljesen össze van zavarodva. Aztán letette.
Kivettem egy üveg whiskyt a bal alsó fiókból, le

csavartam a kupakját, és jól meghúztam. Ha az em
ber Belaneval szívózik, bajba kerül. Ez ilyen egy
szerű.

Visszacsavartam a kupakot az üvegre, eltettem, 
és azon tűnó'dtem, mi legyen a következő lépés. Egy 
jó kopónak mindig akad dolga. Ahogy a filmeken is 
látni.
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Kopogtak. Ötször egymás után, gyorsan, hangosan, 
türelmetlenül.

Mindig ki tudom olvasni a kopogásból, hogy mi 
várható. Néha, amikor rossz előérzetem támad miat
ta, nem nyitok ajtót. Ettől csak félig támadt rossz 
előérzetem.

— Jöjjön be — mondtam.
Kivágódott az ajtó. Ötven év körüli, kicsit gazdag, 

kicsit ideges, egészen nagy lábú férfi állt ott nyak
kendőben, barna szemmel, szemölccsel a homloka 
bal oldalán. Két autó, két ház, nulla gyerek. Meden
ce, pezsgőfürdő. Tőzsdézik és meglehetősen buta.

Megállt az ajtóban, onnan bámult rám, s közben 
kissé izzadt.

— Üljön le -  mondtam neki.
— A nevem Jack Bass, és...
— Ne is folytassa.
-M it?
— Az az érzése, hogy a felesége valaki mással 

vagy másokkal közösül.
— Igen.
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— A húszas éveiben jár.
— Igen, és szeretném, ha bebizonyítaná, hogy va

lóban megcsal, és akkor elválok tőle.
— Kár a gőzért, Bass. Egyszerűen csak váljon el.
— De bizonyítékokat akarok, hogy... hogy...
— Tök mindegy. így is ugyanannyi pénzt fog kap

ni. Űj szelek fújnak.
— Ezt hogy érti?
— A bíró úgyis kimondatja a közös megegyezéssel 

történő válást. Teljesen mindegy, hogy ki mit akar.
— Hogyhogy?
— így felgyorsul az igazságszolgáltatás, nem lesz 

tumultus a bíróságokon.
— De hát ez nem igazságos.
— Szerintük igen.
Bass ült a székében, nehezen lélegzett, és csak 

nézett.
Végére kellett járnom a Céline-ügynek, meg kel

lett találnom a Vörösbegyet, erre itt van ez a reme
gő húsdarab, s aggódik nekem, mert a felesége más
sal kefél.

Aztán megszólalt.
— Akkor is meg akarok tudni mindent. Már csak 

magam miatt is.
— Nem vagyok ám olcsó.
— Mennyit kér?
— Óránként hat dolcsit.
— Az nem tűnik túl soknak.

40



— Nekem igen. Van a feleségéről fotója?
Benyúlt a pénztárcájába, kivett egy képet, és át

nyújtotta.
Megnéztem.
— Azt a mindenit! Tényleg így néz ki?

-íg y -
— Feláll a farkam már csak attól, hogy ránézek.
— Ne ízléstelenkedjen!
— Jaj, elnézést... Ezt a fotót meg kell tartanom. 

Visszajuttatom, ha lezártuk az ügyet.
Eltettem a pénztárcámba.
— Magával él?
— Igen.
— Maga pedig dolgozni jár?
— Igen.
— Ő meg néha...
— Igen.
— És miből gondolja, hogy...
— Megérzések, telefonhívások, hangok a fejem

ben, a megváltozott viselkedése, számtalan dolog.
Odatoltam elé egy jegyzettömböt.
— Hagyja meg a címét és telefonszámát, az ottho

nit meg a munkahelyit. Innen már átveszem az 
ügyet. Elkapom, ráhúzom a vizes lepedőt.

— Micsoda?
— Elfogadom a megbízását, Mr. Bass. Gyümölcs

érés esetén informálom.
— „Gyümölcsérés” ? Miről beszél, jól érzi magát?
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— Remekül. És maga?
— Ja, jól vagyok.
— Akkor ne aggódjon egy percig se, én vagyok a 

maga embere, elkapom a feleségét!
Bass felemelkedett a székéből. Az ajtóhoz ment, 

majd megfordult.
— Barton ajánlotta magát.
— Na, látja! Akkor a viszontlátásra, Mr. Bass.
Az ajtó becsukódott, elment. A jó öreg Barton.
Elővettem a fotót, ültem és néztem. Te kurva,

gondoltam magamban, te kurva. Felálltam, bezár
tam az ajtót, és fölemeltem a kagylót. Te kurva, el
kaplak! Mint a legyet! Nincs kegyelem! Rajtakap
lak! Rád rontok! Te ringyó, te kurva, te ringyó!

A légzésem egyre szaporább lett. Lehúztam a 
cipzáramat. Aztán földrengés volt. Eldobtam a fotót, 
és beugrottam az asztal alá. Jó nagy volt. Legalább 
6-os. Eltartott néhány percig. Aztán abbamaradt. 
Kimásztam az asztal alól, a cipzáram még mindig 
lent. Megtaláltam a fotót, visszatettem a pénztár
cámba, és felhúztam a cipzáramat. A szex nem más, 
mint csapda. Állatoknak való. Nekem túl sok sülni- 
valóm van ahhoz, hogy ilyen hülyeségekkel foglal
kozzam. Visszatettem a kagylót a helyére, kinyitot
tam az ajtót, kiléptem a folyosóra, bezártam, és a 
lifthez mentem. Dolgom volt. Én voltam a legesleg- 
jobb kopó L. A.-ben és Hollywoodban. Megnyomtam 
a gombot és vártam, hogy az a kurva lift feljöjjön.
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Ugorjuk át a nap hátralévő részét meg az éjszakát is, 
semmi akció, szóra sem érdemes.
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Reggel nyolckor leparkoltam a VW-bogarammal 
Jack Bass házával szemben. Másnaposán lapozgat
tam az L. A. Timesl. Előző nap végeztem némi kuta
tómunkát. Bass feleségét Cindynek hívták. Leány
kori nevén Cindy Maybellnek. Sajtóanyagából kide
rült, hogy korábban szépségversenyt nyert. Vagyis 
inkább szépségversenyecskét. Ő volt 1990 Miss 
Szexi Szakácsnője. Később modell, mellékfilmek 
mellékszereplője. Tanult zongorázni, szeret síelni, 
kosarazni és vízipólózni. Kedvenc színe a vörös. 
Kedvenc gyümölcse a banán. Szeret lustálkodni. 
Szereti a gyerekeket és a jazzt. Kantot olvas. Ja, 
persze. Egy nap bártulaj szeretne lenni satöbbi sa
többi. Jack Bass-szel a rulettasztal mellett találko
zott Las Vegasban. Két nappal később összeháza
sodtak.

Fél kilenc körül Jack Bass kitolatott Mercedesé- 
vel az utcára, és elindult az Aztec Petroleum Cor- 
porationbe, ahol várta a fontos beosztása. Csak ket- 
ten maradtunk Cindyvel. Percek kérdése volt, hogy 
rajtakapjam széttárt lábbal. Sorsa a kezemben volt.
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Elővettem a fotót, hogy még egyszer ellenőrizzem. 
Izzadni kezdtem. Kinyitottam a napfénytetőt. A kis 
kurvája, csalja a férjét.

Visszacsúsztattam a fotót a pénztárcámba. Bal
jós előérzetem támadt. Mi történt velem? Megbabo
názott a hölgyemény? De hisz neki is ugyanúgy van 
vastagbele, mint bárki másnak. Neki is van orr
szőrzete meg zsír a fülében. Akkor meg mi ez 
az egész? Miért hullámzik a szélvédő előttem? Biz
tos a másnaposság az oka. Vodka sörrel. Minden
nek megvan az ára. Egy előnye mindenesetre van 
annak, ha az ember alkoholista: sosincs székre
kedése. Néha gondoltam ám a májamra, de sosem 
tiltakozott, sosem figyelmeztetett, hogy „hagyd 
abba, mert megölsz, de akkor megöllek én is!”  Ha 
az embernek beszélő mája lenne, bezárnának a de- 
toxikálók.

Ültem az autóban és vártam, hogy Cindy elő
bújjon.

Fülledt, meleg nyári reggel volt.

Elaludtam a nagy üldögélésben. Nem tudom, mi éb
resztett, de egyszer csak ott volt a nő is egy Merce- 
desben, és kifelé tolatott. Megfordult és délnek vet
te az irányt. Követtem a piros Mercedest. Felhajtott 
a San Diegó-i autópályára, és meglódult. Százhúsz- 
szal tépett. Biztosan tüzelt. Valami rángani kezdett
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a lábam közt. A homlokomat izzadság lepte el. Már 
százharminccal tekert. Tüzelt a szukája, tüzelt! 
Cindy, Cindy! A nyomában maradtam, négy autó- 
hossznyi távolságra tőle. Percek kérdése és elka
pom! Elkapom a kis kurvát, ahogy még sosem kap
ták el! Ennyi volt! Levadászom és bekebelezem! 
Hisz Nicky Belane vagyok, a szuperkopó!

Aztán megláttam a visszapillantóban a viliódzó, 
piros fényt.

A francba!
Lassan kioldalaztam az autópálya szélére, majd 

megálltam és kiszálltam. A zsaruk ötautónyira áll
tak meg tőlem. Mindkét oldalon kiszállt egy. Elin
dultam feléjük, és benyúltam a hátsó zsebembe, 
hogy elővegyem a pénztárcámat. A magasabbik zsa
ru előrántotta a fegyverét, és rám szegezte.

-  Ne mozdulj!
Megálltam.
-  Mi a szart csinálsz, gyakorlatoztatsz? Na jó, 

csak tessék, akkor gyakorlatozzunk!
Az alacsonyabbik mögém került, hátracsavarta a 

karomat, odavitt a kocsi motorháztetejéhez, és arc
cal rányomott.

-  Te szarházi! Tudod, mit csinálunk az olyan fa
szokkal, mint te?

-  Vannak sejtéseim.
-  Ez a faszkalap itt okoskodik nekem! -  üvöltöt

te az alacsonyabbik rendőr.
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— Nyugi, Louie, ne olyan hevesen, bárkinél lehet 
errefelé videokamera. Ez nem épp a legmegfelelőbb 
hely.

— Gyűlölöm az okostojásókat, Bili!
— Majd megfingatjuk, Louie. Később jól megfin- 

gatjuk, arra mérget vehetsz.
Még mindig ott voltam kinyújtva a motorházte

tőn. Az autópályán néhány autó lelassított. Bámész
kodtak a bámészkodók.

— Ugyan már, fiúk, hagyjuk ezt, közlekedési du
gót okozunk.

— Baszunk rá — vágta rá Bili.
— Fenyegetőleg léptél fel, felénk rohantál, s köz

ben az övedhez nyúltál! — üvöltötte Louie.
— A tárcámat kerestem. Meg akartam mutatni az 

igazolványomat. Los Angeles városának nyilvántar
tott detektívje vagyok. Egy gyanúsítottat követtem 
éppen.

Louie kiengedett halálos szorításából.
— Állj fel!
-O k é .
— Most lassan vedd elő a tárcádat, és mutasd a jo

gosítványodat.
— Rendben.
Átnyújtottam neki egy összehajtott papírt.
— Mi a szar ez? — kérdezte, és azzal vissza is ad

ta. -  Hajtogasd ki, és úgy add ide.
Tettem, amit mondott.
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— Ez amolyan ideiglenes jogsi. A régit elvették, 
amikor megbuktam a vizsgán, mármint az írásbelin. 
Azt mondták, a jövő heti pótvizsgáig ezzel közle
kedhetek.

— Azt akarod mondani, hogy megvágtak a vizsgán?
— Aha.
— Hé, Bili, képzeld, ez a csávó elhasalt a 

KRESZ-vizsgán!
— Ne! Tényleg?
— Mindenfélén járt az eszem.
— A mid? Te eszetlen — humorizált Louie.
— Eszméletlen! Kész röhej! — fűzte tovább Bili.
— És azt akarod bemesélni, hogy detektív vagy, 

engedéllyel?
— Aha.
— Nehéz elhinni.
— Épp rajta voltam egy gyanúsítotton, amikor le

intettetek. Már majdnem megvolt.
Odaadtam Louie-nak a fotót.
— Azt a kurva! -  kiáltott fel, és rátapadt a szeme 

a fotóra. Egész alakos kép volt. A nő miniszoknyát 
és mélyen kivágott blúzt viselt rajta. Nagyon mé
lyen kivágottat.

— Hé, Bili, ezt nézd meg!
— Már rajta voltam, rá voltam tapadva, majdnem 

elkaptam.
Bili kigúvadt szemmel nézte a fotót.
— Tyühühtihűha! -  mondta a fejét csóválva.
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— Szeretném a fotót visszakapni. Bizonyíték.
— Hogyne, persze -  válaszolta, és vonakodva 

ugyan, de visszaadta.
— Viszont nagyon meg kéne büntetnünk -  szólalt 

meg Louie.
— De nem fogunk. 130 helyett csak 120-ért írunk 

fel, cserébe megtartjuk a fotót.
— Micsoda?
— Jól hallottad.
— De hát ez hatalommal való visszaélés!
Lassan a fegyvere felé nyúlt.
— Mit mondtál?
— Azt mondtam, áll az alku.
Visszaadtam a fotót Bilinek. Nekiállt megírni a 

helyszíni bírságot. Álltam szótlanul és vártam. Az
tán odanyújtotta a cédulát.

— írd alá.
Aláírtam. Letépte és odaadta.
— Tíz napod van, hogy kifizesd, de ha úgy gondo

lod, nem követtél el szabálysértést, jelenj meg a bí
róságon a feltüntetett időpontban.

— Köszönöm.
— És vezess óvatosan -  mosolygott Louie.
— Te is, pajtikáin.
— Mi van?
— Csak azt mondtam, úgy lesz.
Visszaballagtak az autójukhoz, én meg az enyém

hez. Beültem és beindítottam a motort. Ők meg csak
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ültek tovább. Visszagurultam az autópályára, és fel
gyorsítottam százra.

Cindy -  gondoltam magamban —, most már tény
leg megfizetsz! Úgy elkaplak, ahogy még senki nem 
kapott el!

Aztán egy kijáratnál letértem, a 110-es úton dél
nek vettem az irányt, és csak mentem, mentem, ma
gam sem tudtam, merre.
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San Pedróban kötöttem ki. Végigmentem a Gaffeyn, 
aztán balra a 7. utcán, majd néhány háztömb után 
jobbra a Pacificen, ahol nemsokára megláttam egy 
bárt, a Szomjas Disznót. Leparkoltam, és bemen
tem. Odabent sötét volt. Még a tévé se volt bekap
csolva. A csapos 80 év körüli öregember volt, 
mindene fehér: a haja, a bőre, a szája. Rajta kívül 
még két öreg üldögélt a bárban, szintén krétafe
hérek. Mintha mindannyiukban rég megállt volna 
az ütő. Úgy néztek ki, mint a pókhálóba akadt, 
szárazra szívott legyek. Ital egyikük előtt sem volt. 
Mindannyian mozdulatlanok voltak. Hófehér csend
élet.

Megálltam az ajtóban, és néztem őket.
Nagy sokára a csapos megszólalt:
-N a ? ...
-  Nem látták itt véletlenül Cindyt, Céline-t vagy 

a Vörösbegyet? — kérdeztem.
Csak néztek. Az egyik vendég szája lassan meg

mozdult, és egy nyálas „e” betűt formált. Beszélni 
próbált. Nem ment. A másik kuncsaft lenyúlt, és
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megvakarta a tökét. A csapos mozdulatlan maradt. 
Úgy festett, mintha kartonból vágták volna ki. Régi 
kartonból. Hirtelen fiatalnak éreztem magam.

Beljebb léptem, és felültem egy bárszékre.
— Van esély rá, hogy hozzájutok itt egy italhoz? -  

kérdeztem.
— Ühüm — válaszolta a csapos.
— Egy vodkakoktélt kérek, zöld citrom nélkül.
Na, most számoljanak el szép lassan kétszázötve

nig, és megtudják, mennyi időbe telt a csaposnak 
kikeverni az italt.

— Köszönöm, és ha lehet, kérnék mindjárt még 
egyet, ha már úgyis mozgásban van.

Belekortyoltam, nem volt rossz. Igaz, rengeteg 
ideje volt gyakorolni. A két öreg csak ült és nézett.

— Szép napunk van, nem? -  szóltam oda.
Nem válaszoltak. Az volt az érzésem, már nem is 

lélegeznek. A halottakat nem szokták eltemetni?
— Ide hallgassanak, fiúk, mikor húzták le utoljá

ra egy nőről a bugyit?
Az egyikük elkezdett röhögni:
— He, he, he, he, he!
— Szóval, az éjjel, mi?
— He, he, he, he, he!
— És jó volt?
— He, he, he, he, he!
Kezdtem depressziós lenni. Nem haladtam se

merre sem az életben. Szükségem volt valamire, egy
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felvillanó fényre, egy kis káprázatra, bármire. Ehe
lyett halottakkal diskuráltam.

Megittam az első koktélt. A második már ott volt 
előttem.

Két fickó lépett be az ajtón, fejükön harisnyával.
-JÓL VAN, CSAK SEMMI HŐSKÖDÉS! PÉNZ

TÁRCÁKAT, GYŰRŰKET ÉS ÓRÁKAT A BÁRPULT
RA, DE AZONNAL! — üvöltötte az egyik.

A másik átugrott a bárpulton, odarohant a pénz
tárgéphez, és rávágott.

-  HÉ, HOGY NYÍLIK EZ A SZAR?
Körülnézett, és meglátta a csapost.
-  HÉ, PAPA, GYERE IDE, ÉS NYISD KI! -  kiabál

ta, és ráfogta a fegyverét. A csapos hirtelen megta
nult mozogni. Egy szempillantás alatt a pénztárgép 
mellett termett, és kinyitotta.

A másik csávó egy zsákba pakolta, amit kitettünk 
a bárpultra.

-  VEDD KI A SZÍ VAROS DOBOZT IS, OTT VAN 
A PULT ALATT! — utasította a társát.

Majd ő is pakolni kezdte a pénzt egy zsákba. A 
másik közben átmászott a pulton, és megtalálta a 
szivaros dobozt. Tele volt. Belerakta a szatyorba, és 
kiugrott a pult mögül.

-  Hú, de nagyon be vagyok pörögve ma! -  kiál
totta, ahogy földet ért.

-  Jól van, csak nyugodjál le, és húzzunk innen! — 
kiáltotta a másik.
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— ÚGY PÖRGŐK, APÁM! — ismételte, majd ráfog
ta fegyverét a csaposra. Meghúzta a ravaszt, és há
rom golyót eresztett a gyomrába. Az öreg összegör
nyedt, és a földre zuhant.

-  TE HÜLYE ÁLLAT! EZT MIÉRT CSINÁLTAD? -  
üvöltötte a társa.

-N E  NEVEZZ HÜLYE ÁLLATNAK, MERT TÉ
GED IS MEGÖLLEK -  ordította, azzal megfordult, és 
ráemelte a fegyvert. De elkésett. A golyó az orrán 
ment be, és hátul az agyával együtt jött ki. Egy bár
széket magával rántva esett el. A másik fickó kiro
hant az ajtón. Elszámoltam ötig, és utánarohantam. 
Amikor leléptem, a másik két öreg még életben 
volt. Azt hiszem.

Gyorsan bevágtam magam a kocsiba. Kilőttem 
a járdaszegély mellől, mentem egy háztömbnyit, 
jobbra fordultam, végighúztam egy kis utcán, majd 
lelassítottam. Aztán meghallottam egy közeledő szi
réna hangját. Rágyújtottam egy cigarettára, és be
kapcsoltam a rádiót. Valami rapzene szólt, de nem 
értettem, miről szövegel a csávó.

Nem tudtam eldönteni, hogy a lakásomba vagy az 
irodámba menjek.

Végül egy szupermarketben kötöttem ki, és egy 
bevásárlókocsit toltam magam előtt. Vettem öt 
grapefruitot, egy sült csirkét és egy kis krumplisalá
tát. Meg egy üveg vodkát és WC-papírt.
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Otthon rávetettem magam a csirkére és a krumpli
salátára. V égiggurítottam egy grapefruitot a szőnye
gen. Frusztrált voltam. Úgy éreztem, vesztésre állok.

Aztán megszólalt a telefon. Kiköptem egy félig 
sült csirkeszárnyat a számból, és felvettem a kagylót.

— Igen?
— Mr. Belane?
— Igen.
— Nyert egy ingyenutazást Hawaiira — mondta 

valaki.
Letettem. Bementem a konyhába, töltöttem ma

gamnak egy kis vodkát ásványvízzel, és tettem bele 
egy kis tabasco-szószt. Épp leültem és belekortyol
tam, amikor kopogtak. A kopogástól rossz előérze
tem támadt, de mégis kinyitottam.

Legnagyobb sajnálatomra a szomszédom volt az, 
a postás a 302-esből. A karja valahogy mindig 
olyan viccesen lógott. Meg a feje is. Sosem arra né
zett, akivel beszélt, hanem valahová a feje fölé. 
Mintha az illető máshol lett volna. De egyéb problé
mák is akadtak vele.
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-  Helló, Belane, van egy italod?
-  A konyhában, keverj magadnak.
-O k é .
Fütyörészve besétált a konyhába. Aztán kiőgyel- 

gett, mindkét kezében egy itallal. Leült velem 
szemben.

-  Nem akartam kétszer fáradni — mondta az ita
lokra nézve.

-  Tudod -  világosítottam föl - ,  annyi van, hogy 
még árulják is. Te is bevásárolhatsz belőle.

-  Jól van, hagyjuk ezt, Belane, azért jöttem, mert 
beszélni akarok veled.

A jobb kezében lévő italt felhörpintette, és a po
harat a falhoz vágta. Ezt tőlem tanulta.

-  Ide figyelj, Belane, azért vagyok itt, hogy elin
dítsam mindkettőnket a könnyű megélhetés üdvös 
(ltján.

-  Oké. Hallgatlak.
-  A Veszett Mike-ról van szó. A minap futott. 

Olyan gyorsan mozgott, mint leprás nyelve egy szűz 
mellén. Az első negyed mérföldet 21 másodperc 
alatt futotta. Az egyenesbe öt hossz előnnyel ért... 
húsz ezerdolláros fogadó tett rá. Végül másfél hosz- 
szal kikapott, most csak tizenöt ezerdolláros fogadó 
van. De ezzel a gyorsasággal 1200-on úgy fut majd, 
mint egy nyúl. Semmi mást nem látnak majd belő
le, mint a seggét! A Turf 15 az 1-hez adja. Bomba 
üzlet! Beveszlek a buliba, pajtás!
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-  De miért akarsz engem bevenni a buliba? Mi
ért nem vágod zsebre egyedül az összes lóvét?

Leküldte a második italát is. Körbenézett, majd 
felemelte a poharát.

-  Megállj! — kiáltottam. — Ha összetöröd azt a po
harat, még egy lyukat csinálok a seggedre!

-  Hogy?
-  Fontold csak meg.
A postás szép csendben letette a poharat.
-  Van még?
-  Mintha nem tudnád. Tölts egyet nekem is. 
Kiment a konyhába. Éreztem, hogy lassan kez

dem elveszíteni a türelmemet.
Aztán visszajött, és az egyik poharat átnyújtotta.
-  Várj, inkább add a másikat — mondtam.
-  Miért?
-  Mert nyilván az az eresebb.
Odaadta a másikat és leült.
-  Szóval, miért is akarsz bevenni, postáska?
-  Hát, ööö...
-  Igen, hallgatlak.
-  Kicsit le vagyok égve pillanatnyilag. Nem tu

dok fogadni. De ha nyertünk, abból megadom.
-  Ez nekem nagyon nem tetszik.
-  Nem kéne sok, Belane.
-  Mennyi?
-  Húsz dolcsi.
-  Húsz dolcsi?! Az temérdek pénz!
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— Jó, tíz.
— Tíz kibaszott dollár?
— Oké, öt.
-H ogy?
— Kettő!
— Na, húzz el innen a picsába!
Felhajtotta az italát, és felállt. Én is megittam az 

enyémet, ő  meg csak állt tovább.
— Mit keres ez a sok grapefruit szanaszét a pad

lón? -  kérdezte.
— Nekem így tetszik.
Felálltam és elindultam felé.
— Ideje menned, pajtikám.
— Ideje mennem, mi? Majd akkor megyek, ha én 

akarok.
A két ital nagyon felbátorította. Mindenkivel elő

fordul.
Iszonyatosan gyomorszájon vágtam. Véletlenül 

rajtam volt a bokszerem is. Majdnem átment rajta a 
kezem.

Összeesett.
Végigmentem a szobán, és felszedtem néhány tö

rött üvegdarabot a földről. Aztán lehajoltam, kinyi
tottam a száját és beleszórtam. Majd megszorongat
tam az arcát, megpofoztam egyszer-k étszer, és ott
hagytam. Az ajka kicsit pirosabb lett, mint volt.

Aztán nekiláttam az ivásnak. Úgy háromnegyed 
óra telhetett el, amikor a postás mocorogni kezdett.
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Oldalára fordult, kinyitotta a száját, kiköpött egy 
csomó üveget, majd négykézláb elindult az ajtó fe
lé. Szomorú látványt nyújtott. Odamászott az aj
tóhoz. Kinyitottam neki, 6 meg kimászott a folyosó
ra, és elindult a lakása felé. Innentó'l vele is vigyáz
nom kell.

Becsuktam az ajtót.
Leültem, és a hamutartóban találtam egy fél szi

vart. Meggyújtottam, szívtam beló'le egy slukkot, és 
majdnem hánytam. Aztán megpróbálkoztam vele 
még egyszer. Másodszor már jobb volt.

Ültem és befelé figyeltem.
Úgy döntöttem, hogy aznap nem dolgozom többet.
Az élet kiszipolyozza, teljesen kiszipolyozza az 

embert.
Holnap biztosan jobb lesz.
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Másnap visszamentem Red könyvesboltjába. A 
Céline-ügyön dolgoztam megint. Ha már a lövi úgy
is zárva, az idő pedig felhős. Red épp árcédulákat 
ragasztgatott egy-két ritka darabra.

— Átugrunk Mussóhoz? -  kérdezte.
— Nem lehet, Red. Mostanában egyfolytában 

eszem, nézzen csak rám.
Félrehúztam a kabátomat. A gyomrom csak úgy 

bugyogott kifele a nadrágomból. Az ingemről már 
lepattant egy gomb.

— Le kéne szívatni azt a sok zsírt onnan. Még a 
végén szívinfarktust kap. A zsírt egy csövön szívják 
le. Beteheti egy üvegbe, és nézegetheti. Az majd 
mindig emlékeztetni fogja, hogy el a kezekkel a 
csokis fánktól.

— Majd még meggondolom. Kér egy kis grapefrui- 
tot?

— Grapefruitot? Az nem hizlal.
— Az igaz, de veszélyes egy gyümölcs. Ma reggel 

is átestem egyen, amikor felkeltem.
— Miért, hol alszik, a hűtőben?
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Sóhajtottam egyet.
— Na jó, váltsunk témát. Ismeri ezt a Céline kiné

zetű fickót?
— Hogy ismerem-e?
— Igen. Járt itt mostanában?
— Nem volt itt azóta, hogy maga itt járt. Nyomoz 

a manus után?
— Igen, mondhatjuk.
És ahogy ezt kimondtam, a fazon belépett a bolt

ba. Mármint Céline. Eloldalgott mellettünk, végig
ment egy polc mellett, és levett róla egy könyvet. 
Odamentem hozzá. Nagyon közel. A Míg fekszem 
kiterítve dedikált példányát tartotta a kezében. Rám 
nézett.

— Régen — mondta — az írók élete érdekesebb volt 
a műveiknél. Manapság se az életük, se a műveik 
nem érdekesek.

S azzal visszatette Faulknert a polcra.
— Itt lakik a környéken? — kérdeztem.
— Talán. És maga?
— Régebben francia akcentussal beszélt, nem?
— Talán. És maga?
— Én nem. Ide figyeljen, sose mondták még ma

gának, hogy hasonlít valakire?
— Mindenki hasonlít valakire. Van egy cigaret

tája?
— Hát hogyne.
Elővettem a dobozt.
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-  Akkor vegyen ki magának egy szálat, gyújtsa 
meg, és szívja el. Az majd lefoglalja.

Azzal elindult kifelé.
Meggyújtottam a cigarettámat, és szívtam egy 

slukkot. Majd utánaindultam. Kifelé köszönéskép
pen odabiccentettem Rednek, és kiléptem az utcá
ra. Még épp időben ahhoz, hogy lássam beszállni 
egy ’89-es Fiatba. És ki parkolt közvetlenül mögöt
te? Hát én parkoltam ott a bogárral! Micsoda sze
rencse! És még nekem papolnak itt az esélyekről! 
Hónapok óta először találtam parkolóhelyet. Bepat
tantam, kilőttem, és követtem.

Keletnek tartott a Hollywood Boulevard-on.
Lady Halál -  gondoltam magamban - ,  most fi

gyeljen!
Aztán a következő lámpánál majdnem szem elől 

tévesztettem Céline-t. De végül sikerült átcsúsznom 
a piroson. Minden gond nélkül, leszámítva egy 
Cadillacben ülő, idős hölgyet, aki valami csúnyát 
mondott rám. De én csak mosolyogtam.

Nem sokkal később már az országúton voltunk, s 
a nap égetni kezdett a felhők mögül. Rajta tartottam 
a szemem. Egészen kitűnően éreztem magam. Le
het, hogy leszívatom majd a zsírt magamról egy csö
vön — gondoltam. Elvégre még fiatal vagyok. Előt
tem az élet.

Aztán Céline áthajtott a Harbor sztrádára.
Aztán a Santa Monicára.
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Aztán meg a San Diegóra. És délnek tartott.
Aztán letért róla, én meg utána. Ismerősnek tűnt 

a környék. Egysaroknyira hajtottam mögötte. Re
méltem, hogy nem nézeget túl sűrűn a visszapillan
tójába.

Egyszer csak lelassított, félrehúzódott, és meg
állt. Leparkoltam én is egy járdasziget mellé, és fi
gyeltem.

Kiszállt a kocsiból, elindult, majd hátratekinget
ve átment az úttesten. Megállt, megint körbenézett, 
s a kocsifeljárón odament egy házhoz. A teraszon 
megint megállt, körbenézett, aztán bekopogott. 
Nagy és nagyon ismerősnek tűnő ház volt.

Az ajtó kinyílt, és Céline bement.
Beindítottam a motort, és lassan elgurultam a ház 

előtt. Jack Bass kérója volt. Ezt most mondják el 
nagyon gyorsan. Fél három volt. Cindy piros Merci- 
je ott parkolt a kocsifeljárón.

Mentem egy kört, és visszaálltam az előbbi he
lyemre.

Nemsokára két legyet ütök egy csapásra. Lelep
lezem Céline-t, és rajtakapom Cindyt.

De még adtam nekik egy kis időt. Tíz percet.
Amikor általános iskolás voltam, egy tanító néni 

megkérdezte tőlünk: „Na, és ki mi szeretne lenni, 
amikor felnő?”  A legtöbb fiú azt mondta, tűzoltó 
akar lenni. Butaság, megéghet az ember. Néhányuk 
orvos vagy ügyvéd szeretett volna lenni, de senki se
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mondta azt, hogy: „Én detektív akarok lenni.”  És 
tessék, most itt vagyok: egy igazi detektív. Ja, ami
kor hozzám jött oda a tanító néni, azt válaszoltam: 
„Nemtom...”

Közben lejárt a tíz percük. Elővettem a mini vi
deokamerámat, kirúgtam az ajtót, és megindultam a 
ház felé. Egy kicsit remegtem, vettem egy-két mély 
lélegzetet, és odaléptem az ajtóhoz. A zár nem je
lentett gondot. Negyvenöt másodperc múlva már 
bent is voltam.

Végigmentem az előszobán, s közben hangokat 
hallottam. Odaértem egy ajtóhoz. Bent voltak a szo
bában. Hallottam a hangjukat. Halkan beszéltek. 
Rátapadtam az ajtóra, és hallgatóztam.

Elsőként Céline-l hallottam.
— Szükséged van erre... te is tudod...
— Hát... — szólalt meg Cindy —, én nem is tu

dom... Mi van, ha Jack rájön?
— Sose tudja meg...
— Jack nagyon durva tud lenni...
— Sose tudja meg. És mindez a te érdekedben tör

ténik...
Cindy nevetett.
— Az én érdekemben?... Te nem nyersz rajta 

semmit?
— De, természetesen... Na, gyerünk, fogd ezt... 

valahol el kell kezdeni...
Vártam még egy pár másodpercet, majd berúgtam
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az ajtót, és kezemben a videokamerával rájuk ron
tottam. Bekapcsoltam, és élesre állítottam a képet.

Dohányzóasztal mellett ültek, és Cindy épp va
lami papírokat írt alá. Felnézett és sikoltozni kez
dett.

— A francba — mondtam, és lejjebb engedtem a 
kamerát.

— Mi a fene folyik itt? -  kérdezte Céline. — Te is
mered ezt a fickót?

— Sose láttam.
— Én igen — mondta Céline —, egy könyvesbolt

ban szokott lébecolni, és folyton hülye kérdésekkel 
macerái.

— Hívom a rendőrséget! -  kiáltotta Cindy.
— Várjon! — mondtam - ,  mindent megmagya

rázok!
— Remélem, kimerítő lesz a magyarázat -  mond

ta Cindy.
— Remélem én is -  mondta utána Céline.
Hirtelen nem jutott eszembe semmi. Csak álltam

ott szótlanul.
— Na, akkor most rögtön hívom a rendőrséget!
— Várjon. A férje, Jack Bass bérelt fel. Magán

nyomozó vagyok.
— Felbérelte? Minek?
— Hogy rajtakapjam.
— Hogy rajtakapjon?
— Pontosan.
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— Biztosítási kötvényeket árulok a hölgynek, ma
ga meg ránk tör itt a videokamerájával.

— Elnézést, hibáztam. Engedjék meg, hogy jóvá- 
tegyem.

— Hogy a francba akarja ezt jóvátenni? — kérdez
te Céline.

— Pillanatnyilag még nem tudom, de majd kitalá
lok valamit. Szörnyen sajnálom. Valamit kitalálok, 
de tényleg.

— Ez a fickó nem komplett — mondta Cindy —, tel
jesen elmebeteg.

— Elnézésüket kérem. Most elmegyek, de később 
majd jelentkezem.

— Fel fogjuk jelenteni — jelentette ki Cindy.
— Indulnom kell.
— Maga nem megy innen sehova!
Megnyomott egy gombot, ahogy elindultam az aj

tó felé. Amint odaértem, szembe találtam magam 
King Kongnak ha nem is a kiköpött, de egy egészen 
hatásos másával. Szörnyen nagy volt. Lassan megin
dult felém.

— Hé, fiú — szóltam neki —, szereted az édességet?
— Faszfej, te vagy az én édességem! — válaszolta.
— Mit szólnál akkor néhány játék autóhoz? Vagy 

milyen játékot szeretsz?
— King Kong rám se hederített. Odafordult Cindy- 

hez.
— Megöljem?
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— Ne, Brewster, csak kötözd meg, hogy egy dara
big ne tudjon mozogni.

-O k é .
Elindult felém.
— Brewster -  kérdeztem - ,  kire szavaztál az el

nökválasztáson?
-H e ?
Megállt gondolkodni.
Megmarkoltam a kamerát, meglóbáltam, és telibe 

kaptam vele a tökét. Kitűnően céloztam! Összegör
nyedt, és odakapott.

Gyorsan felkaptam a kamerát a földről, és tarkón 
vágtam vele. Hallottam, ahogy törik az üveg.

King Kong felborult. Arccal a rekamiénak esett, 
kiütve. Félig az ágyon, félig a földön feküdt.

Léptem egyet, és összeszedtem, ami a kamerából 
maradt.

Aztán ránéztem Cindyre.
— Azért is rajtakapom.
— Ez az ember őrült! -  kiáltotta.
— Azt hiszem, igazad van — mondta Céline.
Sarkon fordultam, és elhúztam onnan.
Újabb elpocsékolt nap.

67



15

Másnap bementem az irodámba. Úgy tűnt, minden
nel zsákutcába jutottam. Szörnyű éjszakám volt. 
Megpróbáltam álomba inni magam, de a lakásom 
fala tűi vékonynak bizonyult ehhez. A szomszédból 
minden áthallatszott...

— Drágám, ez a hatalmas kolbász itt tele van ra
gacsos, fehér cuccal, és ha nem szabadulok meg tó'- 
le, megüt a guta!

— A te bajod, fiam.
— De hát házasok vagyunk!
— Ronda vagy, mint a bűn!
— Micsoda? Ezt még sosem mondtad nekem.
— Most mondom.
— A sperma lassan már a fülemig ér, valamit ten

nem kell!
— Tedd, amit kell, de nélkülem, te falfúró!
— Jól van, jól van, hol a macska?
— A macska?! Na nehogy már, te állat, Cirmit ne!
— Hol az a kurva macska? Egy perce még itt volt!
— Meg ne próbáld, meg ne próbáld! Szegény Cir

mit ne!
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Hiába próbáltam, nem tudtam álomba inni ma
gam. Csak ültem az ágyban, és nyomtam le egyiket 
a másik után. Mindhiába.

Szóval, ahogy mondtam, másnap reggel volt, és ül
tem az irodámban. Tökéletesen hasznavehetetlen
nek éreztem magam. Hasznavehetetlen is voltam. 
Milliónyi nő szaladgált odakint, és egyik se akart 
felém szaladgálni. De miért? Mert lúzer voltam. Ma
gánzsaru, aki semmit se tud kideríteni.

Figyeltem a legyet, amely az asztalomon mászott, 
és készültem, hogy elvigyem a sötétség birodal
mába.

És akkor hirtelen fény villant!
Felugrottam.
Céline biztosítást árult Cindynek! Életbiztosítást 

Jack Bassnek! Meg akarják ölni! Együtt tervelték 
ki! Megszorongatom a töküket, de úgy! Illetve hát 
Céline-ét, Cindyt... őt csak elkapom! Jack Bass 
bajban van, Lady Halálnak Céline kell, a Vörös
begynek meg nyoma sincs, de úgy éreztem, nyomon 
vagyok. Jó nyomon. Kivettem a kezem a zsebemből, 
és felkaptam a telefont. Aztán letettem. Miért is 
akarnék bárkit felhívni? Tudtam én, hány az óra. 
Jack Bass meg nagy szarban van. Gondolkodnom 
kell. Megpróbáltam hát gondolkodni. A légy még 
mindig ott mászott az asztalomon. Osszegöngyöltem

69



a Turfot, és lecsaptam rá. Elvétettem. Ez nem az én 
napom. Nem az én hetem. Nem az én hónapom. 
Évem. Életem. A kurva életbe.

Visszaültem a székbe. Arra születtem, hogy meg
haljak. Hogy úgy éljek, mint egy meggyötört mókus. 
Hová bújt el az énekkar? Miért éreztem úgy, mint
ha a saját temetésemen volnék?

Kivágódott az ajtó, és ott állt Céline.
— Odavagyok magáért -  mondtam.
— Ismerem a dalt -  válaszolta.
— Nem szokott kopogni?
— Az attól függ. Nem baj, ha leülök?
— Baj, de csak tessék.
Benyúlt a szivardobozomba, kivett egy szálat, ki

bontotta, leharapta a végét, elvette az öngyújtót, 
meggyújtotta, beleszívott, és egy gyönyörű füstfel
hőt fújt ki.

— Tudja, annyi van ebből, hogy még árulják is — 
mondtam.

— Van, amit nem árulnak?
— A levegőt. Még egy darabig. Szóval, mit akar?
— Hát, barátocskám...
— Nem kell a duma.
— Jól van, jól van... na, szóval...
Céline feltette a lábát az asztalomra.
— Szép a cipője. Hol vette, Franciaországban?
— Hagyjuk ezt a francba!
Még egy hatalmas felhőt fújt.
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— Miért jött?
— Jó kérdés. Évszázadok óta ugyanezt zengedezik.
— Zengedezik?
— Ne kötekedjen már, az istenit neki. Úgy visel

kedik, mint akinek nem volt gyerekszobája.
Ásítottam.
— Szóval — mondta —, a helyzet az, hogy maga nagy 

szarban van. Két okból is. Betörés és súlyos testi sér
tés miatt.

— Hogyhogy?
— Brewsterből eunuchot csinált. Hazavágta a go

lyóját azzal a videokamerával. Úgy fest most, mint két 
aszalt füge. Most már könnyen kiénekli a magas C-t.

-É s ?
— És mi tudjuk a tettes címét, aki betört a házba, 

és elvette egy ember férfiasságát.
-É s ?
— És lehetséges, hogy a rendőrség értesítve lesz 

ez ügyben.
- É s  van valami bizonyítékuk?
— Három tanú.
— Hű, az sok.
Céline levette a lábát az asztalról, áthajolt rajta, 

és mélyen a szemembe nézett.
— Belane, ad nekem tíz rongyot kölcsönbe...
— Tudtam, tudtam! Zsarolás! Maga disznó! Zsa

rolás!
Kezdtem lázba jönni. Egész jól éreztem magam.
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— Nem zsarolás, maga barom. Kölcsön, érti? Tíz 
rongyot kérek kölcsönbe.

— Aha, kölcsön. És kezese van?
— Már hogy lenne?
Felálltam.
— Undorító féreg! Gondolja, hogy ezt én beve

szem?!
Megkerültem az asztalt, és megindultam felé.
— BREWSTER -  kiáltotta - ,  MOST!
Kinyílt az ajtó, és becammogott rajta öreg bará

tom, Brewster.
— Jó napot, Mr. Belane! — mondta nagyon magas 

hangon. De ettó'l még egyáltalán nem lett kisebb. 
A legnagyobb állat volt, akit valaha láttam. Vissza
mentem az asztalfiókhoz, kivettem belőle a 45-ösö- 
met, és ráfogtam.

— Pici fiú, ez itt egy vonatot is meg tud állítani! -  
mondtam. -  El akarod játszani nekem, hogy sihuhú 
vagy? Na, gyerünk, sihuhú, sihuhú! Na, gyere ve
lem szemben a vonatsínen! Gyere, kisiklatlak! Na, 
mire vársz, sihuhú, sihuhú!

Kibiztosítottam a fegyvert, és az irdatlan gyomrá
ra fogtam.

Brewster megállt.
— Nekem nem tetszik ez a játék...
— Jól van -  mondtam —, akkor látod azt az ajtót 

ott?
— Aha...
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— Na, az ott a fürdőszobaajtó. Menj szépen be raj
ta, és ülj rá a klotyóra. Tök mindegy nekem, hogy 
letolod-e a gatyádat vagy sem, csak ülj le, és addig 
ne gyere ki onnan, amíg azt nem mondom, hogy ki
jöhetsz.

-O k é .
Odament az ajtóhoz, kinyitotta, bement, becsukta, 

és bent volt. Micsoda szánalmas, nagy kupac veszé
lyes semmi. Aztán ráfogtam a 45-ösömet Céline-re.

— Na, akkor — mondtam.
— Elbassza itt a dolgot, de nagyon, Belane...
— Én mindig mindent elbaszok. Na, szóval... 

mozgás befelé, a pajti után. Gyerünk... indítson!
Céline eloltotta a szivarját, és lassan elindult a 

klotyó felé. Én meg mentem utána. Terelgettem őt 
az ajtóhoz a 45-ösömmel.

— Befelé!
Bement, és becsukta az ajtót. Elővettem a kul

csot és bezártam. Aztán odamentem az asztalom
hoz, és lassan elkezdtem a klotyó felé tolni. Na
gyon nehéz asztal volt. Centiről centire haladtam. 
Pokoli volt. Tíz percbe tellett, mire megtettem vele 
az ötméteres távot. Nekitoltam közvetlenül az aj
tónak.

— Belane — szólt Céline bentről —, engedjen ki, és 
kvittek vagyunk. Nem kell a kölcsön, és nem me
gyek el a zsarukhoz. Brewster sem fogja bántani. És 
elintézem Cindyt.
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-  Hé, barátocskám -  válaszoltam - ,  Cindyt majd 
én elintézem! Elkapom!

Azzal otthagytam őket. Bezártam az irodát, végig
mentem a folyosón, és hívtam a liftet. Hirtelen job
ban éreztem magam. A lift leért a földszintre, ki
mentem az utcára. Az első hajléktalannak, aki be
lém botlott, adtam egy dollárt. A másodiknak azt 
mondtam, hogy épp most adtam egy dollárt egy má
sik hajléktalannak. A harmadiknak ugyanezt és így 
tovább. Aznap nem is volt szmog. Nem cél nélkül 
indultam el. Eldöntöttem, hogy megebédelek. Gar
nélarákot sült krumplival. Jól mutatott a lábam, 
ahogy haladtam a járdán.
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Ebéd után leparkoltam Cindy házától negyed sarok
nyira. Piros Mercedese ott állt a kocsifeljárón. Való
színűleg Céline-t és Brewstert várta. Pechjére. Be
kapcsoltam a rádiót, hogy meghallgassam a híreket.

— Maga szerencsétlen — szólt a rádióból egy hang 
—, még egy lépést sem haladt előre!

— Ki, én? — kérdeztem.
— Maga az egyetlen, aki ott üldögél, nem?
Körülnéztem.
— De, én.
— Akkor jobb lesz, ha felemeli a seggét, és neki

lát a munkának!
Lady Halál hangja jött a rádióból.
— Ide figyeljen, egyetlenem, éppen azt teszem. 

Lesben állok.
— És kire les éppen?
— Céline egyik ismerősére. Minden egybevág.
— Mint a két cipője, mi? Céline hol van?
— Egy klotyóbán egy 200 kilós eunuchhal.
— Mit csinál ott?
— Hűsöl.
— Nem akarom, hogy baja essen. Ő az enyém.
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-  Nem fogom bántani, drága, megígérem.
-  Belane, néha úgy érzem, hogy maga abnormális.
-  VETTEM, ADÁS VÉGE! -  ordítottam, és kikap

csoltam a rádiót. Aztán csak ültem ott, néztem a pi
ros Mercedest, és Cindyre gondoltam. Nálam volt a 
tartalék videokamerám. Az akció gondolatára kezd
tem begerjedni. Eszembe ötlött, hogy ha beslisszo- 
lok, ezúttal végre megtudok valamit. Talán valami 
nyomra bukkanok. Veszélyes a dolog, az egyszer 
biztos. Elvégre fényes nappal van. De engem éltet a 
veszély. Megbizsergeti a fülem, és összehúzza a seg
gem lyukát. Végül is csak egyszer élünk, nem? Leg
alábbis Lázárt leszámítva. Szegény marhájának két
szer is meg kellett halnia. Az élet a bátraké.

Kiszálltam a kocsiból, kezemben a videokamera. 
Magamhoz vettem a kézitáskámat is, pajzsnak. Rá
húztam bal szememre a sapkám napellenzőjét, és el
indultam a ház felé. Belső érzékelőim a maximumon 
voltak. Éreztem, hogy valami történik abban a ház
ban. Meg voltam róla győződve. Izgalmamban még a 
nyelvemre is ráharaptam. Köptem egy kis vért, és 
odamentem az ajtóhoz. Ez megint csak nem jelentett 
problémát. Összesen 47 másodperc alatt bent voltam.

Végigmentem az előszobán, és hegyeztem a fü
lem. Mintha valahonnan hangokat hallottam volna. 
Nem is mintha. Egy férfi és egy nő hangját hallot
tam. Egy pillanatra megálltam a lépcső alján. Igen, 
a hangok föntről jöttek. Lassan felmentem a lép
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csőn. Már sokkal jobban hallottam a hangokat. Az 
egyikben felismertem Cindyét. Továbbmentem, az
tán megálltam az ajtónál. Nyilvánvalóan a hálószo
ba ajtaja volt.

Hallottam Cindy nevetését.
— És mit fogsz most azzal az izével csinálni?
— Találd ki, bébi! Már olyan régen várok erre!
— Akkor épp jó helyen jársz, nagyfiú!
— A pokolba fogok most ellovagolni rajtad, és 

vissza, bébi!
— Csak nem?
— Te kis kurva!
Hallottam, hogy Cindy megint nevet. Aztán el

csendesültek. Egy darabig csönd volt. Aztán zajon- 
gani kezdtek. Ziháló légzést hallottam, valami puha 
csattogást és az ágyrugók nyikorgását.

— Jaj, istenem, atyaúristen! — nyögte Cindy.
Letettem a táskámat, bekapcsoltam a videoka

merát, és berúgtam az ajtót.
— MEGVAN, ELKAPTAM!
— MI VAN? -  nézett fel a fickó az ágyból. Cindy 

leengedte a lábát, és SIKOLTOZNI kezdett.
A fickó felugrott az ágyból, és megállt velem 

szemben. Szörnyű külsejű vadbarom.
— MI A FASZ EZ? -  ordította.
Jack Bass volt az. A büdös picsába, Jack Bass! 

Megpördültem, és lerohantam a lépcsőn.
— A BÜDÖS PICSÁBA! — ordítottam.
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Az ajtóhoz rohantam. Feltéptem, és a szemem 
sarkából láttam, ahogy Jack Bass ott áll, tök mezte
lenül. Valami volt a kezében. Pisztoly. Elsütötte. A 
golyó eltalálta a sapkám sildjét, és megpörgette a 
fejemen. Megint elsütötte a pisztolyt. Éreztem, 
ahogy a halál eltép a jobb fülem mellett. Kirohan
tam az utcára, és átvágtam az úttesten. Abban a pil
lanatban bevágódott valaki elém: egy öregember a 
biciklijén, almát eszegetve. Észrevettem, de már 
későn. Átgázoltam rajta, ő  meg az aszfalton kötött ki 
a biciklijével, aminek vadul pörögtek a kerekei.

Egy szempillantás alatt a bogaramban termettem. 
Csak úgy sikoltottak a gumik, ahogy elindultam. Az 
öregember lassan összeszedte magát. Félrerántot
tam a kormányt, hogy ne üssem el megint, és köz
ben felrohantam a járdára. Aztán elhúztam Jack 
Bass háza mellett. Az ajtóban állt, még mindig tök 
meztelen volt. Újra tüzelt, háromszor egymás után. 
Az első golyó átment a tükrömön lógó majmon. A 
második köztem és a nagy semmi közt fütyült el. 
A harmadik átjött az első ülésen — a másik oldalon 
—, és lyukat ütött a kesztyűtartóba.

Kifordultam az utcából. Egy fél tucat mellékutcán 
fordultam jobbra és balra. Találtam egy főutat, és be
álltam a kocsisorba. Tipikus Los Angeles-i nap volt: 
szmog, gyenge napsütés, hónapok óta semmi eső.

Behajtottam egy McDonald’shoz, rendeltem egy 
nagy sült krumplit, kávét és csirkés hamburgert.
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Visszamentem az irodába. Brewster és Céline addig
ra kiszabadult a klotyóból. Kitörték az ajtót. Vissza
toltam az asztalt a helyére. Tizenöt percembe telt.

Leültem, és megpróbáltam összerakni a dolgokat.
Most már mindenki engem akart elkapni: Céline, 

Brewster, Cindy, Jack Bass és Lady Halál. Talán 
még Barton is. Már nem voltam biztos benne, ki az 
ügyfelem, illetve hogy van-e még egyáltalán.

Ráadásul már egy sor frissen elkövetett kihágásért 
is letartóztathatnak. Vagy valaki jön, és egyszerűen 
kicsinál. Az iroda veszélyes tartózkodási hellyé vált. 
Megtapogattam a pisztolytartómat. A 45-ösöm sze
rencsére megvolt. Picinyem! Veled a hónom alatt vi
szont nem fognak innen egykönnyen elvinni! Végté
re is egy iroda kopó nélkül nem is iroda.

Továbbá azt sem tudtam, hogy Céline vajon 
Céline-e, és a Vörösbegyet sem találtam még meg. 
Egy helyben topogtam.

Hosszú napom volt. Feltettem a lábam az asztal
ra, hátradőltem, és behunytam a szemem. Pillana
tok alatt elaludtam.
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Álmomban egy lepattant kocsmában üldögéltem. 
Dupla whiskyt kortyolgattam szódával. Rajtam kí
vül nem volt senki a kocsmában, kivéve a csapost, 
akinek a körvonalai erősen elmosódtak. A bárpult 
végében ácsorgott, és a National Enquirert olvasta. 
Aztán bejött valami züllött nyominger. Sürgős bo- 
rotválásra lett volna szüksége. Meg egy hajvágásra 
és fürdőre. Mocskos, sárga esőkabát volt rajta, ami 
egész a cipőjéig lelógott. Az esőkabát alatt fehér pó
lót viselt és fakó, narancssárga nyakkendőt. Megin
dult felém, mint valami bűzös széláramlat. A mel
lettem lévő székre ült le. Belekortyoltam az italom
ba. A csapos fölnézett. Elkapta a pillantásom.

— Éhes vagyok — mondta a csapos. — Olyan éhes, 
hogy meg tudnék enni egy lovat.

— Ha kérhetném, azok közül egyen meg egyet, 
amikre mostanában fogadtam — mondtam neki.

Nem is csoda, hogy elmosódtak a körvonalai. 
Olyan sovány volt, hogy alig látszott. Az arca 
beesett volt, és lógott a bőre. Elfordultam.

A másik fickó még mindig ott ült mellettem.
— Psszt... -  sziszegte.
Rá se hederítettem. Visszanéztem a csaposra.
— Na, ide hallgasson — mondtam neki —, meg

iszom az italomat, aztán zárjon be, és menjen, egyen 
valamit.

— Köszönöm, de nyitva kell tartanom. Elleszek 
valahogy. Majd kitalálok valamit.
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— Psszt... -  próbálkozott megint a mellettem ülő' 
fickó.

— Szálljon már le rólam -  mordultam rá.
— Van egy infőm...
— Kösz, én is olvasok újságot.
— De ez olyan infó, amiről nem írnak az újságok.
— Mint például?
— Mint például a Vörösbegy.
— Hé, csapos — kiáltottam —, hozzon egy italt az 

úrnak. Mondjuk egy rumos kólát.
A csapos nekilátott.
— Maga Redondo Beachben lakik, ugye? — kér

dezte a fickó.
— Nem, East Hollywoodban.
— Ismerek egy férfit, aki úgy néz ki, mint maga, 

és Redondo Beachben lakik.
— Csak nem?
— De bizony.
Közben kihozták az italát. Egy hajtásra kiitta.
— Volt egy bátyám -  mondta Glendale-ben la

kott. Megölte magát.
— Úgy nézett ki, mint maga?
— Aha.
— Akkor nem csoda, hogy megölte magát.
— Van egy nővérem, Burbankben lakik.
— Nem kell a duma, térjen a lényegre!
— Ez nem duma.
— Akkor beszéljen a Vörösbegyről.
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-  Jó, mindjárt.
-N os?
-  Szomjas vagyok...
-  Csapos -  kiáltottam —, még egy rumos kólát az 

úrnak.
A fickó megvárta az italát, majd ismét egyből le- 

küldte. Aztán felém fordult, és üveges, kifejezéste
len tekintettel rám nézett.

-  Nálam van a Vörösbegy.
-  Micsoda?
-  Itt, a zsebemben.
-  Nagyszem, hadd lássam!
-  Végigtapogatta a zsebeit.
-  Hinm... úgy tűnik, még sincs nálam...
-  Faszfej! Átvertél! Szétverem a pofádat!
-  Pedig itt volt valahol...
-  Kiegyenesítem a rugóidat, te köcsög!
-  Várjon... várjon... meglesz... Itt van a másik 

zsebemben... itt még nem néztem...
-N a ?
-  Igen, nézze csak... itt is van... a Vörösbegy!
Kivett valamit a zsebébó'l, és letette a bárpultra.

Egy döglött galamb volt.
-  De hát ez egy döglött galamb! — mondtam.
-  Nem, ez a Vörösbegy!
Fölálltam, a bárpulton hagytam a pénzt az italo

kért, megragadtam a fickót a koszos esőkabátja gal
lérjánál, az ajtóhoz tuszkoltam, és kilöktem az utcá
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ra. Aztán visszafordultam, hogy becsukjam magam 
mögött az ajtót. És akkor megláttam a csapost. A ga
lamb a kezében volt, és két pofára zabálta. A szája 
tele volt tollal és vérrel. Rám kacsintott.

Aztán megszólalt a telefon, és felébredtem.
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Felvettem a telefont.
— Belane Nyomozóiroda...
— Hal Grovers vagyok. Szükségem van a segítsé

gére. A rendó'rség csak röhög rajtam.
— Mi a probléma, Mr. Grovers?
— Egy űrlény üldöz.
— Ha-ha-ha, Mr. Grovers, ugyan már!
— Látja, maga is csak kiröhög.
— Bocsánat, de mielőtt folytatná, hadd mondjam 

meg, mennyi az óradíjam.
— Mennyi?
— Hat dollár.
— Az nem lesz gond.
— És semmi hamis csekk, különben a mogyoróját 

nejlonzacskóban hordhatja, értve vagyok?
— Nem a pénz az én problémám, hanem az a nó'.
— Milyen no?
— A francba, hát akiről idáig beszélgettünk. Az 

űrlény.
— Az űrlény egy nő?
— Igen, igen...
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— Ezt honnan tudja?
— Ő mondta.
— És elhitte neki?
— Hát persze, láttam egy-két dolgot tóle.
— Mint például?
— Hát például azt, hogy eltűnik a mennyezeten át 

meg ilyesmi.
— Szokott inni, Mr. Grovers?
— Hát persze. És maga?
-N em  is bírnám anélkül... Na, figyeljen, Gro

vers, mieló'tt továbbmennénk, jobb, ha bejön hoz
zám személyesen. Az Ajax-ház harmadik emeletén 
talál meg. Kopogjon, mieló'tt bejön.

— És hogy kopogjak?
— Egy hosszú, három rövid, két hosszú... abból 

tudni fogom, hogy maga az...
— Rendben, Mr. Belane.

Négy legyet öltem meg, amíg vártam rá. A halál 
mindenütt ott van. Ember, madár, vadállat, hüllő, 
rágcsáló, rovar, hal -  egyik se menekül. Ez benne 
van a pakliban. Fogalmam sincs, mit tehetnék elle
ne. Nagyon rossz kedvem lett. Most gondoljanak be
le: az ember áll a szupermarketben, és nézi, ahogy 
a pénztáros pakolja a cuccot a zacskókba, aztán lát
ja, hogy a saját sírját is belepakolja a vécépapír, a 
sör meg a csirkemell mellé.
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Aztán meghallottam az egyezményes kopogást.
— Jöjjön be, Mr. Grovers.
Belépett. Nem volt valami nagy darab pasas. 160 

centi, 75 kiló, 38 év, zöldesszürke szem -  a bal tik
kelt kis, ronda, sárga bajusz, ugyanilyen haj, gö- 
rögdinnyeforma, kopaszodó fej. Kifelé forduló lábá
val előrébb lépkedett, és leült.

Egy darabig csak ültünk, és néztük egymást szót
lanul. Öt perc telt el így. Végül berágtam.

— Miért nem mond már valamit?
— Arra vártam, hogy maga szólaljon meg el

sőnek.
— Miért?
— Nem tudom.
Hátradőltem a székben, meggyújtottam egy szi

vart, feltettem a lábam az asztalra, szippantottam 
egyet, és egy tökéletes füstkarikát fújtam.

— Meséljen nekem erről a ... nőről... erről az űr
lényről...

— Jeannie Nitrónak hívja magát...
— Folytassa.
— De nem fog kinevetni, úgy, mint a rendőrség, 

ugye?
— Senki se nevet úgy, mint a rendőrség, Mr. 

Grovers.
— Hát... egy igazi bomba nő az űrből.
— És miért akar megszabadulni egy bomba nőtől?
— Félek tőle, a hatalmában tart.
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— Ezt hogy érti?
-  Például hogy megteszek mindent, amit mond.
-  Ha azt mondaná magának, hogy egye meg a ka

kiját, megenné?
-  Azt hiszem, igen...
-  Szerintem magát inkább a puncija kerítette a 

hatalmába. Semmi baj, sok férfival megesik.
— Nem, nem erről van szó. Inkább a mutatványa

iról, amiket művel... egyszerűen félelmetesek.
— Én a világ összes mutatványát láttam már, Mr. 

Grovers, meg még néhányat...
— Még nem látta azt, ahogy előtűnik a semmiből, 

aztán ahogy hirtelen eltűnik a plafonon át.
-  Untat engem ezzel a sok baromsággal.
— Nem ám baromság ez.
— „Nem ám” baromság? Magát honnan szalasz- 

tották? Úgy beszél, mint egy tanulatlan paraszt.
— Maga meg nem úgy néz ki, mint egy detektív.
— Hát akkor hogy nézek ki?
-  Lássuk csak, hadd gondolkozzam egy kicsit...
-  Csak ne nagyon bassza el itt a drága időt. Hat 

dollárjába kerülök óránként, ugye azt tudja?
— Hát, úgy néz ki, mint egy... vízvezeték-szerelő.
-  Vízvezeték-szerelő? Jó, akkor azt mondja meg, 

hogy mihez kezdene vízvezeték-szerelők nélkül, 
mi? Maga szerint van fontosabb ember egy vízveze
ték-szerelőnél?

-  Az elnök.
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— Az elnök? Maga nagyon téved! Űjfent téved! 
Minden alkalommal, amikor kinyitja a száját, té
ved!

— Egyáltalán nem.
— Mondtam! Megint téved!
Eloltottam a szivaromat, és rágyújtottam egy cigi

re. A csávó egy nagy kalap szar volt. De legalább 
ügyfél. Jól megnéztem magamnak. Nagy fizikai 
megterhelés volt nézni. Amikor már nem bírtam, el
néztem a bal füle mellett.

— Jól van, mit akar, mit tegyek ezzel az űrlénnyel? 
Ezzel a Jeannie Nitróval?

— Tüntesse el.
— Én nem bérgyilkos vagyok.
— Tüntesse el az életemből, így vagy úgy.
— Volt már szexuális kapcsolata?
— Ügy érti, ma?
— Ügy értem, vele.
— Nem.
— Tudja ennek a bigének a címét? Vagy a tele

fonszámát? A foglalkozását? Van valami különös is
mertetőjele? Tetoválása? Jellemző szokása?

— Csak ez utóbbi...
— És mi lenne az?
— Szeret eltűnni a plafonon át meg ilyesmi.
— Grovers, maga megőrült. Magának nem én kel

lek, hanem egy pszichológus.
— Már jártam pszichológusnál.
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— És mit mondott?
— Semmit. Csak ő több mint hat dollárt kért órán

ként.
— Mennyit kért?
— Százhetvenöt dollárt.
— Ebből is látszik, hogy maga megőrült.
— Hogyhogy?
— Aki kifizet ennyi pénzt óránként, az tuti, hogy 

nem épeszű.
Aztán elhallgattunk, és csak néztük egymást. Bu

tán festhettünk. Megpróbáltam gondolkodni. De 
közben megfájdult a fejem.

Aztán kivágódott az ajtó. Es bejött rajta egy nő. 
Csak annyit mondhatok maguknak, hogy több mil
liárd nő' él itt a földön, és közülük sokan elmennek, 
a legtöbben meg egészen rendben vannak... de az
tán van egy-kettő olyan, akinél megbolondul a ter
mészet, és úgy rakja össze őket, hogy az egyszerűen 
hihetetlen. Úgy, hogy áll az ember, nézi, és egysze
rűen nem hiszi el. Mindenük tökéletes. A mozgásuk 
követhetetlen, felfoghatatlan, az ember csak nézi a 
bokájukat, nézi a térdüket, nézi a könyöküket, nézi 
a mellüket, és az egész összeáll egy gigantikus, ész
bontó totalitássá, ami ráadásul azzal a gyönyörű 
szemmel és a kissé kajánul lebiggyesztett ajakkal 
úgy fest, hogy pillanatokon belül éktelen nevetés
ben tör ki, amiért az ember úgy lemerevedik a je
lenlétében, mint egy darab szar a hideg betonon. És
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ez a néhány természeti csoda természetesen tudja, 
hogyan öltözködjön, és hogyan szórjon még a hajá
val is szikrákat a levegőbe. És vissza is él vele.

Grovers felállt.
-  Jeannie!
Ügy siklott be a szobába, mint egy sztriptíztán

cosnő görkorcsolyán. Megállt előttünk, és a falak 
remegni kezdtek. Ránézett Groversre.

-  Hal, mit keresel itt, ennél a másodosztályú ko- 
pócskánál?

-  Lassan a testtel, anyukáin! — mondtam neki.
-  Hát, az az igazság, Jeannie, hogy akadt egy 

kis gondom, és úgy gondoltam, segítséget kérek 
valakitől.

-  Segítséget? Kitől?
-  Nem mondhatom meg. A cica elvitte a nyelve

met.
-  Hal, ne félj, amíg engem látsz. Addig nem le

het problémád. Jobb vagyok, mint ez a másodosztá
lyú kopó.

Felálltam. Úgyis fel akartam állni.
-  Igen, te kis ribanc? Na, lássuk azt a huszonegy 

centis erekciót!
-  Szexista disznó!
-  Na látod, már meg is fogtalak!
Jeannie vonaglott egy kicsit fel-alá a szobában, 

amitől mindketten majd megőrültünk. Aztán meg- 
pördült, és ránézett Groversre.
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— Gyere ide, kutya! Mássz át a szobán, ide hoz
zám! Gyerünk!

-  Hal, ne tegye! -  üvöltöttem.
-H ogy?
És már mászott is a földön, egyenest Jeanníe fe

lé. Egyre közelebb ért hozzá, aztán a lába előtt meg
állt.

— Na, most nyald szépen a cipőm orrát!
Grovers megcsinálta. Nyalta, nyalogatta. Jeannie

önelégülten vigyorogva rám nézett. Nem bírtam to
vább türtőztetni magam.

-  TE BÜDÖS KURVA! -  ordítottam.
Kikapcsoltam az övemet, kihúztam a nadrágom

ból, és míg megkerültem az asztalt, félbehajtottam.
— Te büdös kurva! — ordítottam — MOST ELKAP

LAK!
Odarohantam hozzá. Ami még a lelkemből ma

radt, csak úgy ugrándozott örömteli izgalmában. 
Mesés feneke megjelent lelki szemem előtt. A 
mennyország a feje tetejére állt, és megremegett.

— Tedd le azt az övét, te szarfaszú! — kiáltotta, és 
csettintett az ujjával.

Az öv kiesett a kezemből, és megbénultam. Oda
fordult Grovershez.

-  Na, kelj fel a földről, te kis buta. Megyünk.
-  Igen, drágám.
Grovers felállt és követte. Az ajtó kinyílt, becsu

kódott, s azzal eltűntek. Még mindig nem tudtam
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megmozdulni. A szemét kurvája biztosan bénító
pisztollyal támadt rám. Tök merev voltam. Lehet, 
hogy rossz szakmát választottam? Úgy húsz perc 
múlva kezdtem érezni, hogy az egész testem bizse
reg. Aztán egyszer csak megmozdítottam a szemöl
dökömet. Aztán a számat.

-  A picsába -  szólaltam meg.
Aztán szép lassan a többi testrészem is elkezdett 

mozogni. Végre tudtam tenni egy lépést előre. Majd 
még egyet és még egyet az asztalom felé. Megkerül
tem. Kinyitottam az egyik fiókot. Találtam benne 
egy üveg vodkát. Letekertem a kupakját, és jól meg
húztam. Úgy döntöttem, mára ennyi, majd holnap 
folytatom.
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Másnap igencsak összezavarodva ültem az irodá
ban. Fogalmam se volt már, ki az ügyfelem és ki 
nem, és egyáltalán, hogy mi a franc van. Úgy gon
doltam, ideje utánajárni egy-két dolognak. Megvolt 
Jack Bass munkahelyi száma, így hát felhívtam.

-  Halld, tessék.
-  Belane vagyok.
-  Maga szemétláda!
-  Nyugi, Bass, vegyen vissza, fekete öves vagyok.
-  Szüksége is lesz a tudományára, ha még egy

szer rám tör, amikor épp pásztorórám van.
-  Jack, csak egy nagy segget láttam, nem tudhat

tam, hogy maga az, amíg ineg nem fordult.
-  Miért, mit gondolt, ki az? Azt hiszi, hogy majd 

pont a házamban fogja valaki megdugni a feleségem?
-  Volt már rá példa.
-  Micsoda?
-  Már nem magánál, ne értsen félre.
-  Akkor hol?
-  Mindegy, hagyjuk.
-  Mi az, hogy hagyjuk?!
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-  Nem a maga feleségéről beszéltem. Na, de lás
suk inkább, mi a lebágyadt pöcs van.

-  Hogy mondja?
-  Hogy állunk? Dolgozzam magának ezen az 

ügyön vagy sem?
-  Úgy veszem észre, azon kívül, hogy néha felve

szi a seggem videóra, nem nagyon halad.
-  De, rajta vagyok az ügyön.
-  És mit tudott meg?
-  Rájöttem egy kis turpisságra.
-  Mire?
-  Egy összefüggésre.
-  Turpisság, összefüggés... mit zagyvái itt nekem?
-  Cindy kapcsolatban áll egy fickóval. Véletlenül 

ismerem, kétes egy alak. És ketten együtt valami 
rosszban sántikálnak.

-  Rajtakapta őket?
-  Még nem.
-  Miért?
-  Fontolva haladok. Hagyom, hogy belesétálja

nak a csapdába.
-  Nem tudja már most elkapni őket?
-  Meg kell várnom, míg a csávó bemegy a mál

násba.
-  Mit csinál?
-  Amíg rajtakaphatom őket.
-  Nem vagyok benne biztos, hogy tudja, mit csi

nál, Belane.
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— Nagyon is tudom, mit csinálok. Elkapom, amint 
bemegy a málnásba.

— Értékelném, ha nem beszélne ilyen hülyén.
— A világ nem játszótér, Jack. Szóval akkor ráziz- 

zenek a dologra.
— Rázizzen?
— Elkapom a nőcskéjét. Maga is azt akarja, hogy 

elkapjam, nem?
— Csak szerezzen valami bizonyítékot.
— Magának se ígéret kell, hanem bizonyíték, mi?
— Szóval, nyomon van már?
— Már olyan közel járok, olyan forró nyomon, 

hogy szinte égeti a talpam. A fickó a kezemben van. 
Amúgy francia az illető', és tudja, mit mondanak a 
franciákról, nem?

— Nem. Miért, mit mondanak?
— Hagyjuk, erre most nem érek rá. Inkább arra 

feleljen: akarja, hogy dolgozzak ezen a kurva ügyön, 
vagy sem?!

— Szóval, azt mondja, jó nyomon van?
— Rajta vagyok, mint légy a szaron.
— Hogy?
— Most kellek, vagy nem? Ötig számolok. Egy, 

kettő', három, négy...
— Jól van, jól van, csinálja.
— Jó, hát ha akarja... Ja, még valami...
— Mi lenne az?
— Szükségem lesz egyhavi díjamra eló're.
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— Egyhavi díjára? Nem azt mondta, hogy közel 
jár a megoldáshoz?!

— Csapdát kell állítanom. Nem siethetem el a 
dolgot. Biztosra kell mennem, és amikor becsalom a 
málnásba...

— Jól van, rendben, küldöm a csekket.
Azzal lecsapta a telefont. A szerencsétlen, fülig 

szerelmes. Micsoda egy barom.

Aztán felhívtam Groverst, merthogy o is meghagyta 
nálam a munkahelyi számát. Harmadik csörgésre 
vette fel.

— Végső Menedék Temetkezési Vállalat, jó napot 
kívánok.

— Jézusom!
— Halló, ki az?
— Grovers, maga hullákkal játszik?
— Tessék?
— Hullákkal, Grovers, hullákkal? Nick Belane 

vagyok.
— Mit akar, Mr. Belane?
— Én dolgozom a maga űrlényügyén, emlékszik?
— Igen, emlékszem.
— Mondja, Mr. Grovers, miért csinálja azt, amit 

csinál?
— Ezt hogy érti?
— Hát hogy miért játszadozik hullákkal?
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— Ez a foglalkozásom. Valamivel mindenkinek 
meg kell keresnie a kenyerét.

— De hogy hullákkal? Ez egy kicsit furcsa, nem? 
Szerintem gázos. Lecsapolja a vérüket is? És aztán 
mit csinál a vérrel?

— Azt egy alkalmazottam csinálja. Billy French- 
nek hívják.

— Kapcsolja, beszélnék vele.
— Épp ebédel.
— Micsoda? Még enni is szokott?
— Igen.
Egy percre elhallgattam, vettem egy mély léleg

zetet, kifújtam, majd megszólaltam.
— Mondja, Grovers, hogy állunk, dolgozzam ma

gának az ügyön, vagy sem?
— A Jeannie Nitro-féle ügyön?
— Miért, más űrcicák is üldözik magát?
— Nem.
— Szóval, akkor lekoptassam magáról?
— Igen, nagyon jó lenne, de menni fog? Nekem 

úgy tűnt, az első találkozásuktól mintha kicsit le
bénult volna.

— Grovers, még Supermannek is lehetnek rossz 
napjai. De elobb-utóbb úgy elbánok azzal a kurvá
val, hogy egy életre elfelejtheti.

— Egyáltalán nem kurva.
— Ezer bocs, nem akartam a bigét megbántani, de 

én már csak így beszélek.
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-  Gondolja, hogy le tudja állítani?
-  Miközben mi itt csevegünk, én már rég a tur

pisságokon meg az összefüggéseken agyalok.
-  Mint például?
-  Nem árulhatok el túl sokat, de az, hogy maga itt 

hullákkal játszadozik, ő  pedig űrlény, már önmagá
ban összefüggés.

-  Ezt hogy érti, Mr. Belane?
-  Nem árulhatok el túl sokat, de konzultáltam 

egy specialistával, akinek van egy űrlényekről szó
ló könyve, és azt kérte, hogy tudjak meg többet ma
gáról.

-  Mit akar tudni?
-  Egy pillanat, mielőtt továbblépnénk, szüksé

gem lenne kétheti előlegre.
-  Biztos benne, hogy menni fog?
-  A büdös francba, hát végig azt magyarázom 

magának, hogy teljes erőbedobással dolgozom az 
ügyön, és hogy meglesz, amit kér!

-  Jól van, Mr. Belane, még ma feladom a csekket.
-  Maga nagyon bölcs ember, Mr. Grovers.
-  Tudom. Jaj, várjon egy percet, Billy French 

épp most jött meg az ebédből, akar vele beszélni?
-  Nem, csak kérdezze meg, mit evett.
-  Egy pillanat.
Vártam egy kicsit, aztán visszajött, és azt mondta:
-  Roston sült marhát evett krumplipürével.
-  Pfuj, az gusztustalan.
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-H ogy?
— Mennem kell, Mr. Grovers.
— Nem úgy volt, hogy még ezt-azt meg akar tudni 

rólam?
— Majd küldök egy kérdőívet.
Letettem a telefont, és felpakoltam a lábam az 

asztalra. Rakosgatni kezdtem a kirakós játék darab
káit. Nagyon ment ez nekem. Elvégre én voltam 
Nicky Belane, a kopók kopója. Igaz, a Vörösbegy
ügy megoldása még várt rám. Meg Céline és Lady 
Halál ügye is. És itt van még ez a kurva is.

Már elnézést, de mi másnak hívhattam volna?
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Törtem a fejem. Erősen törtem. Úgy éreztem, min
den összefügg mindennel: az űr, a halál, a Begy, 
a hullák, Céline, Cindy és Bass. De még mindig 
nem tudtam teljesen összerakni a dolgokat. A ha
lántékom lüktetni kezdett. Ki kellett mennem a le
vegőre.

Az iroda falai nem tudták a választ a kérdéseim
re. Odabent kezdtem meghülyülni: elképzeltem ma
gam egy ágyban Lady Halállal, Cindyvel és Jeannie 
Nitróval — egyszerre természetesen. Egy kicsit túl
zás lenne. Felcsaptam a sapkámat és elindultam.

A Hollywood Parkban, a lovin találtam magam. 
Élő ló egy szál se. Azok mind az Oak Tree-i pályán 
voltak. A futamokat kivetítőn közvetítették, a foga
dások a megszokott módon zajlottak.

Mozgólépcsőn mentem fel. Egy fickó mögöttem 
nekem jött, pontosabban a hátsó zsebemnek.

— Bocsánat -  mondta. — Elnézést kérek.
A pénztárcámat mindig a bal első zsebemben 

hordtam. Ha lassan is, de tanul az ember.
Elmentem a fogadóiroda mellett, és bekukkan-
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tottam. Csak néhány öreg üldögélt odabent. Néhány 
pénzes öreg. Hogy csinálják? Minek kell nekik any- 
nyi pénz? És mire jó ez az egész? A végén úgyis 
nincstelenül hal meg az ember, sőt a legtöbbünk 
úgy is él. Már az is győzelemnek számít, ha reggel 
az ember fel tudja venni a cipőjét.

Belöktem az ajtót és beléptem. Ott állt a szom
széd postás, és kávét szürcsölgetett.

-  Hát téged hogy a francba engedtek be ide? -  
kérdeztem tőle.

Igen rosszul festett az arca. Rendesen feldagadt.
-  Belane -  válaszolta - ,  meg foglak ölni.
— Nem kéne annyi kávét innod, éjjel nem tudsz 

majd aludni.
-  Ki foglak nyírni, a napjaid meg vannak szám

lálva.
— Szerinted ki lesz a befutó? -  kérdeztem.
— Kutyafiil.
— Nesze, hozzon szerencsét — mondtam, és hozzá

vágtam néhány dollárt.
-  Kösz, öregem!
-  Szóra sem érdemes — válaszoltam, s azzal ott

hagytam.
Valaki vagy valami mindig üldözi az embert. So

se hagyják békén, egy perc nyugta se lehet.
Odamentem a büféhez, és kértem egy kávét.
— Szerinted ki lesz a befutó, Belane? — kérdezte 

a pincérnő.
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— Majd hülye lennék megmondani, egy perc alatt 
lerontanád az esélyeimet.

— Kösz szépen, bunkókéin!
Visszahúztam a pultról a borravalóját, és zsebre 

vágtam. Találtam egy helyet közel a képernyőhöz, 
leültem, és kinyitottam a Turfot Aztán egy hang 
szólalt meg a hátam mögött.

— Ez a szaros két dollár nem ment meg, Belane, 
neked annyi.

A postás volt. Felálltam és megfordultam.
— Akkor add vissza azt a kibaszott pénzt.
— Dehogy adom.
— Szétrúgom a töködet!
Elmosolyodott, és megindult felém. A gyomrom

ban hirtelen egy kés pengéjét éreztem. Csak a he
gye látszott, a többit a kezével takarta.

— Húszcentis, és mind a tiéd lesz!
— Hogyhogy ma nem dolgozol? És ki viszi ki a le

veleket?
— Kuss legyen, vagy megöllek!
— Van nálam tíz dollár, haver, fogadhatsz vele 

Kutyafülre.
— Mennyi?
— Húsz?
— Mennyi?
— Ötven.
— Oké, akkor nyúlj be érte szép lassan a pénztár

cádba, és tedd ide az ingem felső zsebébe.
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Éreztem, ahogy a fülem mögött csorog az izzad
ság. Kibányásztam a pénztárcámat az első zsebem
ből, elővettem belőle egy ötvenest, és betettem a 
zsebébe. Elvette a hasamtól a kést.

-  Akkor most ülj vissza szépen, és olvasd tovább 
a Turfot.

Úgy tettem. Aztán egyszer csak a kést a nyaka
mon éreztem.

— Örülj, hogy ennyivel megúsztad — mondta, és 
elment.

Ülve maradtam, és megittam a kávémat. Aztán 
felálltam, kimentem, lementem a mozgólépcsőn, el
sétáltam a parkolóba, beültem a kocsiba, és elhaj
tottam. Elmentem Hollywoodba, leparkoltam vala
hol, és bementem egy moziba. Vettem egy kis pat
togatott kukoricát, egy üdítőt és leültem. A film 
elkezdődött, de nem néztem, csak nyomtam az ar
comba a kukoricát, és ittam az üdítőt. Azon mereng
tem, vajon Kutyafül futott-e be elsőnek.
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Aznap éjjel nem tudtam aludni. Ittam sört, ittam 
bort, ittam vodkát -  mindet hiába.

Még semmit se oldottam meg. Az összes ügyem 
megfeneklett. Apám megmondta, hogy nem lesz belő
lem semmi. Belőle se lett. Léhűtő volt világéletében.

Bekapcsoltam a tévét. Volt egy a hálóban is. Egy 
nő jelent meg a képernyőn, aki biztosított, majd ő 
beszélget velem, felvidít. Mindössze egy kreditkár
tya kellett hozzá. De nem hívtam fel. Aztán egyszer 
csak a nő arca eltűnt a képről, és megjelent helyet
te a Jeannie Nitróé.

— Belane -  mondta - ,  jobban tennéd, ha nem üt
néd az orrodat a dolgaimba.

— Mi van?
Megismételte a mondatot, én meg kikapcsoltam a 

tévét. Töltöttem még egy vodkát, tisztán. Lekapcsol
tam a villanyt, és ültem a sötétben.

Aztán hirtelen valami zümmögő zajt hallottam, 
mintha egy megzavart méhkas lett volna, majd lila 
fényvillanást láttam, és egyszerre ott állt előttem 
Jeannie Nitro. Kurvára megijesztett.
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— Megijesztettelek, Belane?
— Engem? Á, dehogy! — válaszoltam. — Te nem 

tanultál illemet? Nem szoktál kopogni, mielőtt be
mész valahová?

Jeannie körbenézett a szobámban.
— Fel kéne venned egy házvezetőnőt, iszonyú mo

csok van itt.
Benyomtam a vodkámat, és odavágtam a poharat 

a falhoz.
— Téged ez ne izgasson. Úgyis elkaplak, mint 

muslica a szélvédőt.
— Nyomozóként három dolog hiányzik belőled.
— Mi lenne az?
— Elszántság, energia és elképzelés.
— Csak nem? De ettől még téged simán elkaplak.
— Úgy gondolod?
— Tudom, hogy azért tapadsz Groversre, mert te

metkezési vállalkozó, és a hulláit fel akarod használ
ni, hogy űrbarátaidnak is legyen miben parádézniuk.

Leült egy székre. Elvett egyet a cigarettáimból, 
meggyújtotta, és felröhögött.

— Tényleg úgy festek, mint aki egy hullába költözött?
— Hát, nem egészen.
— Mi saját magunk hozzuk létre a testünket. 

Akárhányat. Ezt figyeld!
Megint az a zümmögő zaj hallatszott, felvillant a 

lila fény, és a szoba sarkában megjelent egy másik 
Jeannie Nitro.
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— Hello, Belane — üdvözölt.
— Hello, Belane — ismételte a széken ülő'.
— Egyszerre tudsz két testben lenni?
— Nem — válaszolta a széken ülő...
— ...de egyik testből a másikba tudunk ugrani -  

fejezte be a sarokban, a szobanövény mellett álló.
Kimásztam az ágyból, hogy töltsék magamnak 

még egy vodkát.
— Gatyában alszol? -  kérdezte az egyik.
— Visszataszító — közölte a másik.
Itallal a kezemben visszamásztam az ágyba, meg

igazítottam az egyik párnát, és nekidőltem.
Újra hallatszott a zümmögő zaj, felvillant a li

la fény, és a szobanövény mellett álló Jeannie el
tűnt.

Ránéztem a széken ülőre.
— Na, ide figyelj, Grovers azért bérelt fel, hogy le

koptassalak róla, és meg is fogom tenni.
— Elég nagy a szád ahhoz képest, hogy a képes

ségeid épphogy felülről súrolják a nullát.
— Igen? Akkor hadd világosítsalak fel: kemé

nyebb ügyeket is megoldottam már.
— Valóban? Legalább egyet mesélj el.
— Minden megoldott ügyem szigorúan bizalmas.
— Bizalmas vagy nem létező?
— Ne baszd fel az agyam, mert...
— Mert mi lesz?
— Mert...
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Megfogtam a poharat, és a számhoz emeltem. Il
letve emeltem volna, mert öt centire a számtól meg
bénult a kezem, és nem tudtam megmozdulni.

-  Belane, te harmadosztályú vagy. Ne szórakozz 
velem, mert megtudod, milyen az, amikor nem vagyok 
ilyen elnéző'. Örülj, hogy most ennyivel megúsztad.

Örüljek, hogy ennyivel megúsztam. Ezt tizenkét 
órán belül már másodszor hallottam.

Jött a zümmögő hang, a lila fény, és Jeannie Nitro 
eltűnt.

Ültem az ágyban mozgásképtelenül, a kezemben 
a pohár, öt centire a számtól. Ültem és vártam. Az
zal próbáltam meg elütni az időt, hogy a karrierem 
nagy pillanatain derülök egy jót. De nem volt túl 
sok minden, amin derülhettem volna. Azt hiszem, 
rossz hivatást választottam. De már késő volt újat 
kezdeni.

Csak ültem ott és vártam. Vagy tíz perc múlva fi
nom bizsergést éreztem az egész testemben. Egy ki
csit megmozdult a kezem. Kicsit később még job
ban meg tudtam mozdítani. A poharat a számhoz 
emeltem, sikerült hátravetnem a fejem, és ledöntöt
tem a vodkát. Ledobtam a poharat a földre, lassan 
végigdőltem az ágyon, és vártam, hogy elaludjak. 
Kintről lövést hallottam, és megnyugodva vettem 
tudomásul, hogy a világgal minden a legnagyobb 
rendben. Öt perc múlva elnyomott az álom, és alud
tam, mint mindenki más a városban.
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Depressziósán ébredtem. Felnéztem a plafonra, 
pontosabban a plafonon lévő repedésekre. Azt lát
tam, hogy egy bölény épp nekiront valaminek. Azt 
hiszem, a valami én voltam. Aztán láttam egy kígyót 
nyállal a szájában. A rolón át besütött a nap a ha
samra, és a sugarak horogkeresztet formáltak rajta. 
Viszketett a seggem lyuka. Csak nem az aranyerem 
újult ki? A nyakam merev volt, a szám íze meg 
olyan, mint a savanyú tejé.

Felkeltem és betámolyogtam a fürdőszobába. 
Utáltam a tükörbe nézni, de mégis belenéztem. 
A tükör egy depressziós, vereséget szenvedett em
ber képét mutatta. A szemem alatt hatalmas táskák 
lógtak. Apró szemgolyőm gyávaságot tükrözött, 
olyan volt, mint egy rágcsálóé, amit sarokba szorított 
a macska. A bőröm, úgy tűnt, már rég feladta. Mint
ha régóta utált volna rajtam lenni. A szemöldököm 
mélyen a szemembe lógott, úgy festettem, mint aki 
megőrült. Szörnyű. Gusztustalanul néztem ki. Rá
adásul szarni se tudtam. Szorulásom volt. Pisáltam 
egyet, és hiába céloztam pontosan, valahogy félolda-
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lasan jött ki, és összefröcsköltem a padlót. Megpró
báltam korrigálni, de körbehugyoztam a deszkát, 
mert azt meg elfelejtettem felhajtani. Letéptem egy 
kis vécépapírt, és felitattam a földről a pisát. Aztán 
letöröltem a deszkát is. Bedobtam a csöpögő papírt a 
klotyóba, és lehúztam a vécét. Majd odamentem az 
ablakhoz, kinéztem, és megláttam a túloldali tetőn 
egy macskát, amint épp szarik. Aztán visszafordul
tam, megtaláltam a fogkefémet, és megnyomtam a 
tubust. Túl sok jött ki. A fele fennakadt a fogkefén, 
a másik fele lebucskázott a mosdóba. Olyan volt, 
mint egy zöld féreg. Amennyit fel tudtam szedni az 
ujjammal, azt rákentem a fogkefére, és végre el
kezdtem mosni a fogam. Átkozott fogak. Az ember
nek állandóan csak enni kell velük. Enni, újra és új
ra. Gusztustalan állatok vagyunk, piszkos kis szoká
saink rabjai. Csak eszünk, fingunk, vakarózunk, 
nevetgélünk és nemzeti ünnepeket tartunk.

Befejeztem a fogmosást, és visszafeküdtem az ágy
ba. Semmi energia, semmi erő nem volt bennem. 
Rajzszögnek éreztem magam, egy darab linóleumnak.

Úgy döntöttem, délig ágyban maradok. Lehet, 
hogy addigra a fél világ meghal, és akkor fele olyan 
nehéz lesz mindezt elviselni. Meg aztán lehet, hogy 
délre már jobban nézek ki, és jobban is érzem ma
gam. Ismertem egy fickót, aki egyszer napokig nem 
szart. Végül egész egyszerűen felrobbant. De tény
leg. A szar kirepült belőle.
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Megszólalt a telefon. Hagytam, hadd csörögjön. 
Reggel sose vettem föl a telefont. Az ötödik csörgés 
után abbahagyta. Újra egyedül voltam. Akármeny- 
nyire gusztustalan voltam is, jobb volt egyedül, mint 
valakivel, mint bárkivel azok közül, akik odakint 
űzték a szánalomra méltó kis játékaikat, mutatták 
be sorba cirkuszi mutatványaikat. Fejemre húztam 
a takarót, és vártam.
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A negyedik futamra értem ki a lovira. Valaminek 
csak meg kell hoznia az áttörést. Teljesen elakad
tam mindegyik ügyemmel. Elővettem a listámat. 
Ugyanis mindent leírtam szépen.

1. Meg kell tudni, vajon Céline Céline-a. 
Informálni Lady Halált az eredményről.

2. Meg kell találni a Vörösbegyet.
3. Meg kell tudni, vajon Cindy félrekefél-e, 

s ha igen, rajtakapni.
4. Lekoptatni az űrlényt Groversről.

Összehajtottam a papírt, és visszatettem a zse
bembe. Kinyitottam a Turfot. A lovakat épp előve
zették a negyedik futamra. Csendes, meleg nyári 
nap volt. Minden olyan álomszerűnek tűnt. Aztán 
meghallottam egy hangot a hátam mögül. Valaki ült 
mögöttem. Megfordultam. Céline volt az. Rám mo
solygott.

-  Szép napunk van -  mondta.
— Hogy a lószarba kerül maga ide? -  kérdeztem.
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-  Befizettem a beugrót. Ott nem kérdeztek semmit.
-  Követ engem, faszkalapkám?
-  Pont ezt akartam kérdezni én is.
-  Van egy csomó minden, amit nem értek.
-  Ez velem is így van — felelte, azzal átmászott az 

ülésen, és leült mellém.
-  Beszédem van magával.
-  Nekem is. Kezdhetné mindjárt azzal, hogy el

árulja nekem a nevét. A valódi nevét.
Éreztem, ahogy egy rövid csövű revolver az olda

lamba fúródik. A kabátja alatt rejtegette.
-  Van rá engedélye? — kérdeztem.
-  Mostantól én kérdezek -  válaszolta, és egy ki

csit eresebben nyomta a fegyvert.
-  Hát, csak tessék.
-  Ki nyomoztat utánam?
-  Lady Halál.
-  Lady Halál? -  nevetett. -  Na, ne szórakozzon 

itt velem.
-  Dehogy szórakozom. így hívja magát. Lady 

Halál.
-  Ki az, valami elmebeteg?
-  Meglehet.
-  És hol találom ezt a picsát?
-  Nem tudom. Ő szokott engem felkeresni.
-  És ezt be is vegyem?
-  Mással nem szolgálhatok.
-  És mit akar tó'lem?
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-  Azt akarja tudni, vajon maga-e az igazi Céline.
-  Tényleg?
-  Aha.
-  Maga szerint ki lesz a befutó a negyedikben?
-  Zöld Hold.
-  Zöld Hold? Nekem is az a tippem.
-  Akkor jó  — mondtam —, mennék is fogadni. 

Mindjárt jövök.
Felálltam.
-  Üljön le — fenyegetett meg - ,  vagy szétlövöm a 

golyóját!
Leültem.
-  Szeretném, ha ez a nó' leszállna rólam. És sze

retném megtudni a valódi nevét is. Ezt a Lady Ha- 
lál-dolgot nem veszem be. Ja, és szeretném, ha ez 
mihamarabb megtörténne. Mondjuk, most rögtön!

-  Álljon meg a menet, ha ő  az én ügyfelem, ma
ga hogy lehetne az?

-  Ezt oldja meg maga, dagadtkám.
-  Dagadtkám?
-  Csak úgy reng magán a háj.
-  Reng vagy nem reng, ha magának dolgozom, 

pénz jár érte, és nem vagyok olcsó.
-  Mennyi?
-  Óránként hat dollár.
Benyúlt a zsebébe, és elővett egy köteg pénzt. 

Beledugott pár bankót az ingem zsebébe.
-  Itt egy hónapnyi előleg.
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Ezzel egy időben felzúgott a közönség. A lovak a 
célegyenesben futottak, és ki vezetett? És ki nyert? 
Hát Zöld Hold! 6 az 1-hez.

-  A picsába -  fakadtam ki - ,  maga rengeteg 
pénzt vesztett nekem! Zöld Hold futott be elsőnek!

-  Pofa be — morogta —, és lásson neki!
-  Jó, jó, de hol tudom magát utolérni?
-  Itt a számom — mondta, és átadott egy papír

fecnit.
Aztán felállt, végigment a széksoron, és eltűnt.
Tudtam, hogy a kirakós játék kellős közepén 

ülök, és nem tudom kirakni. De neki kellett állnom.
Kinyitottam a Tuifot., és tanulmányozni kezdtem 

az ötödik futam indulóit.
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Másnap elmentem a Végső Menedék Temetkezési 
Vállalathoz, hogy egy kicsit körülnézzek. Nem is 
rossz biznisz — itt sosincs holtszezon. Kint leparkol
tam az autóval, és bementem. Egész kellemes kis 
hely volt. Csendes előcsarnok, vastag — de piszkos — 
szőnyeg. Körbejártam, aztán bementem egy másik, 
nagyobb terembe. Tele volt koporsókkal. Kicsikkel, 
nagyokkal, szélesekkel, keskenyekkel. Van, aki 
előre megrendeli a koporsóját. Na persze én nem. 
A pokolba az egésszel.

Úgy tűnt, senki sincs a közelben. Akár le is nyúl
hattam volna egy koporsót. Csak odakötöm az 
autómra, és huss! Hol a fenébe lehet Grovers? Vagy 
egyáltalán bárki?

Valami elkezdett motoszkálni bennem, és egyre 
csak motoszkált. Aztán megtettem. Felemeltem az 
egyik koporsó fedelét és belenéztem. Hatalmasat 
ÜVÖLTÖTTEM és lecsaptam a tetejét.

Egy meztelen nő volt benne. Fiatal, jó testű, de 
halott! Azt a ...!

Hal Grovers futva érkezett.
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-  BELANE, MIT CSINÁL MAGA ITT?!
-  HOGYHOGY ÉN MIT CSINÁLOK? MAGA MIT 

CSINÁL?! HOL A BÚSBAN VOLT IDÁIG?
-  VÉCÉN. MIT ÜVÖLTÖZIK ITT?
Rámutattam a ládára.
-E G Y  HULLA VAN ABBAN A KOPORSÓBAN. 

EGY BOMBA NŐ! NAGY CSÜCSÖKKEL!
Grovers odament, és felemelte a tetejét.
-  Nincs benne senki, Mr. Belane.
-  Micsoda?
Én is odamentem, és újra belenéztem. A koporsó 

üres volt.
Megpördültem, és elkaptam Groverst a graban- 

cánál.
-  Ne szórakozzon itt velem, hisz láttam! Láttam a 

muffját is! Egy fiatal, halott csajszi volt! Maga szó
rakozik velem? Maga és... Billy French... a vérszo
pó! Velem nem lehet ám szórakozni, Grovers!

-  Itt senki nem szórakozik magával, Mr. Belane. 
Maga hallucinál.

Elengedtem a ruháját.
-  Ne haragudjon, rá kellett volna jönnöm ha

marabb.
-  Mire?
-  Hogy Jeannie Nitro az. Ő szórakozik itt velem. 

Tudja, hogy magának dolgozom.
-  Mostanában nem láttam. Lehet, hogy felszí

vódott.
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— Dehogy szívódott! Vár.
— Mire vár?
— Azt pillanatnyilag még nem tudom. 
Megpördültem a sarkamon és körülnéztem.
— Grovers, mondja csak, hány halottat tartanak 

most itt?
— Kettó't készítettünk ki. A másik teremben van

nak.
— Látnom kell ó'ket!
— Hogy?!
— Most megoldjam ezt az ügyet vagy sem?
— De, de, oldja...
— Akkor meg kell néznem a hullákat.
— De miért?
— Ha elmondom, úgyse hiszi el.
— Ezt hogy érti?
— Mindegy, csak hadd nézzem meg.
— Ez ellenkezik a szabályzattal.
— Na, gyerünk már, gyerünk!
— Hát jó, akkor kövessen.
Átmentünk a másik terembe. Elegáns hely volt. A 

sötétben gyertyák égtek. Három koporsó volt bent.
— Na jó, hadd lám!
— Nem árulná el, miért?
— Jeannie Nitro ezekben a halott testekben akar

ja elrejteni az idegen lényeket. Amolyan csigaház
ként, menedékként. Nitro azért találta meg magát, 
hogy hozzáférjen ezekhez a testekhez.
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— De hát ezek halott emberi testek, és bomlófél
ben vannak. Mindamellett nemsokára el is temetjük 
őket. Hogy használhatná ezeket?

— Az idegenek ezekben a testekben bujkálnak, és 
amikor eltemetik őket, újabb testeket keresnek.

— De ha el akarnak bújni, miért pont halottakban 
akarnának bujkálni? Miért nem keresnek maguk
nak üres konténereket vagy barlangokat vagy akár
mit? Vagy miért nem bújnak élő testekbe?

— Azért, maga szerencsétlen, mert az élő testek 
megéreznék a jelenlétüket. Nyissa csak fel a kopor
sókat, Grovers, szerintem itt rejtőznek!

— Szerintem maga megőrült!
— Na, gyerünk már, nyissa ki!
Grovers kinyitotta az elsőt. Szép tölgyfa koporsó 

volt. 38 év körüli, dús vörös hajú fickó volt benne, 
olcsó öltönyben.

Megfordultam, és ránéztem Groversre.
— Egyikük ott van benne.
— Honnan tudja?
— Láttam, hogy megmozdult.
— Micsoda?
— Mondom, láttam, hogy megmozdult.
Föléje hajoltam, és megragadtam a fickót a nya

kánál.
— Na, gyerünk, kifelé onnan! Tudom, hogy ott vagy!
Ahogy ráztam a fejét, kinyílt a szája, és kijött be

lőle egy kis, fehér vattadarab.
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Hátrahó'költem.
-  A KURVA ÉLETBE, MI AZ OTT?!
Grovers nagyot sóhajtott.
-  Belane! Órákig dolgoztam vele. Kitömtem az ar

cát, hogy szép kerek legyen, és egészségesnek has
son! És most megint összeesett, kezdhetem elölről!

-  Bocs, nem tudtam. De szerintem már közel já
runk a megoldáshoz. Nyissa ki a másikat is! Kérem.

-  Maga nyissa ki. Nem is értem, miért engedem 
ezt. Biztos én is megőrültem.

Odamentem a másikhoz, kinyitottam és belenéz
tem. Aztán belenéztem újra. És csak néztem. Nem 
hittem a szememnek.

-  Ez valami vicc, Grovers? Illetlenség ilyesmivel 
humorizálni. Ez egyáltalán nem vicces.

A koporsóban fekvő hulla én voltam. A koporsó 
belül bársonnyal volt bélelve, én pedig viaszbábu- 
szerűen mosolyogtam. Sötétbarna, gyűrött öltöny 
volt rajtam, a kezem a mellemen keresztbe fektetve, 
és egy szál fehér szegfűt fogtam.

Megfordultam, és Grovers szemébe néztem.
-  Mi folyik itt?! Ez hogy kerül ide?
-  Ez itt Mr. Andrew Douglas, akit hirtelen vitt el 

egy szívinfarktus. Helyi közösségi vezető volt évti
zedekig.

-  Ez baromság, Grovers. Ez a hulla én vagyok! Én!
-  Badarság -  mondta, majd odament a koporsó

hoz és belenézett.
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-  Ez Mr. Douglas.
Én is visszamentem, és megnéztem újra. 70-80 év 

körüli, ősz öregember volt. Egész jól nézett ki, főleg 
hogy az arcát kipirosították, és a száját egy kicsit ki- 
rúzsozták. A bőre ragyogott, minta polírozták volna. 
De nem én voltam a koporsóban.

-  Jeannie Nitro. Ő baszakodik itt velünk.
— Mr. Belane, szerintem maga megzavarodott.
— Kuss!
Gondolkodnom kellett. Valahol ez az egész ösz- 

szefüggött. Tutira.
Ekkor megjelent egy férfi az ajtóban.
— Hal, a testet preparáltuk.
— Köszönöm, Billy. Elmehetsz.
Billy French megfordult és elment.
-  Jézusom, Grovers, ez nem szokott kezet mosni?!
— Hogy érti ezt?
-  Piros volt a keze.
-  Badarság.
— De, láttam, piros volt.
— Mr. Belane, szeretné megnézni a harmadik ko

porsót is? Bár üres. Egy úr előre választotta ki ma
gának.

-  És benne van ez az úr?
-  Nem, még életben van. Előre kiválasztotta. Tíz 

százalék engedményt adunk azoknak, akik haláluk 
előtt megvásárolják a koporsót. Nem akar egyet? 
Kiváló a választékunk.
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-  Kösz, Grovers, de most nem. Mennem kell, ta
lálkozóm van valakivel... Majd jelentkezem.

Sarkon fordultam, kimentem a szobából, le az elő- 
csamokba, majd ki a tiszta, friss levegőre. Az a vad
barom, aki előre kiválasztja a koporsóját, ugyanaz a 
vadbarom, aki heti hatszor kiveri magának otthon.

Beültem a bogárhátúmba, beindítottam és be- 
csusszantam a forgalomba. Egy mikrobuszos csávó 
úgy gondolta, hogy bevágtam elé, és beintett. Én 
meg visszamutattam neki.

Eleredt az eső. Feltekertem a még működő abla
kot a jobb oldalon, és bekapcsoltam a rádiót.
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Lifttel mentem föl a hatodikra. A pszichiáter neve 
Seymour Dundee volt. Kinyitottam az ajtót, s bent a 
betegváró tele volt őrültekkel. Egy fickó újságot olva
sott — fejjel lefelé tartva a lapot. A többiek pedig -  nők, 
férfiak vegyesen — mozdulatlanul ültek. Ügy tűnt, nem 
is lélegeznek. A termet sűrű sötétség ülte meg. Beje
lentkeztem az ablaknál, és leültem. Egy ürgén mellet
tem felemás cipő volt: az egyik barna, a másik fekete.

-  Hé, pajtikám! — szólalt meg.
-  Na? — kérdeztem.
-  Fel tudsz váltani egy centet?
-  Nem -  mondtam —, legalábbis ma nem.
-  És holnap? — folytatta.
-  Talán holnap, aha.
-  De lehet, hogy holnap nem foglak megtalálni -  

mondta lemondóan.
Remélem is — gondoltam magamban.
Várakoztam. Mindannyian várakoztunk. Ezek az 

orvosok miért nem tudják, hogy a várakozás azon dol
gok közé tartozik, amelyek megőrjítik az embert?! Az 
ember egész életében csak várakozik. Várja, hogy

122



megszülessen, aztán várja, hogy meghaljon. Sorban 
áll, és vár, hogy vécépapírt vehessen. Sorban áll a 
bankban, és várja, hogy megkapja a pénzét. Ha pedig 
nincs pénze, még hosszabb sorokban vár, csak nem a 
bankban. Várja, hogy alhasson, és várja, hogy feléb
redjen. Várja, hogy megházasodhasson, aztán várja, 
hogy elválhasson. Váija, hogy essen az eső, aztán meg 
hogy elálljon. Várja, hogy ehessen, aztán hogy ehes
sen újra. Várja hogy sorra kerüljön egy csapat őrült 
közt, s közben azon tűnődik, vajon ő  is megőrült-e.

Elalhattam a nagy várakozásban, mert arra esz
méltem, hogy a recepciós rázza a vállamat.

— Mr. Belane, maga a következő!
Baromi ronda, öreg nő szólt. Még rondább, mint 

én. Megijedtem, mert úgy hasonlított az arca az 
enyémhez. Ilyen lehet a halál -  gondoltam magam
ban - ,  mint ez a ronda, öreg nő.

— Jövök már, szépségem — mondtam neki.
— Erre, kérem, kövessen.
Keresztülmentem a termen, és követtem a folyo

són. Kinyitotta az ajtót. Odabent egy nagyon elége
dett kinézetű fazon ült az asztalánál. Sötétzöld ing 
és narancssárga kardigán volt rajta, kigombolva. 
Napszemüveget viselt és cigarettázott — szipkával.

— Üljön le -  mondta, és egy székre mutatott.
A recepciós becsukta az ajtót és elment. Dundee 

megfogott egy tollat, és firkálni kezdett egy papír
fecnire.
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— 160 dollárjába leszek óránként.
— Akkor csessze meg.
Felnézett a papírjából.
— Na, ezt már szeretem!
Firkálgatott még valamit, aztán megkérdezte:
— Miért van itt?
— Nem tudom, hol kezdjem.
— Kezdje tíznél, és számoljon vissza.
— Akkor maga meg bassza meg az anyját!
— Na! -  emelte fel Dundee a hangját. — Maga már 

érintkezett a sajátjával?
— Hogyan? Verbálisán? Spirituálisán? Fogalmaz

zon világosabban.
— Tudja jól, hogy értem.
— Nem, nem tudom.
A bal keze hüvelyk- és mutatóujjával kört for

mált, majd a jobb keze középső ujját elkezdte ki-be 
dugdosni a lyukon.

— Hát így -  mondta.
— Ja, igen, erre emlékszem. Egyszer ő  is tartotta 

így a kezét, én meg pont ezt csináltam az ujjammal.
— Azért jött, hogy gúnyolódjon velem? Ne szóra

kozzon!
Felálltam, és áthajoltam az asztalon, egész közel 

hozzá.
— Szerencséje, hogy csak gúnyolódom.
— Ó, csak nem? — kérdezte, és hátradőlt a szé

kében.
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— De, de, és ne játszadozzon itt velem, mert nem 
állok jót magamért!

— Jól van, jól van, Mr. Belane, akkor árulja el, 
miért jött?

Rávágtam az öklömmel az asztal közepére.
— AZÉRT, A ROHADT ÉLETBE, MERT SEGÍTSÉG

RE VAN SZÜKSÉGEM!
— Hát persze, Mr. Belane, és hogy akadt rám?
— Az Arany oldalakban.
— Az Arany oldalakban? De hát nem is vagyok 

benne.
— Dehogynem. Seymour Dundee, pszichiáter, 

Garner Building, 604-es ajtó.
— Ez a 605-ös. Én Sámuel Dillon vagyok, ügyvéd. 

Mr. Dundee a mellettem lévő szobában van. Attól 
tartok, eltévesztette a házszámot.

Felálltam és elmosolyodtam.
— Maga szórakozik velem, megpróbál ebből ki

mászni. De ha azt képzeli, hogy túljárhat az esze
men, akkor tyúkszar van az agya helyén.

Azért mentem oda, hogy rájöjjek, vajon ez az 
egész Céline-, Vörösbegy-, Lady Halál-, Űrlény- és 
Cindy Bass-ügy valóságos-e, vagy pedig arról van 
szó, hogy súlyos mentális problémáim adódtak. 
Hisz az egésznek nincs semmi értelme. Tényleg 
megőrültem volna? És hová fog ez az egész fajulni, 
és egyáltalán, miért?

A fickó, aki azt állította, hogy Sámuel Dillonnak
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hívják, megnyomott az asztalán egy gombot, mire a 
recepciós megjelent az ajtóban. Még mindig ron
dább volt, mint én. Semmi sem változott hát.

-  Molly, kérem, kísérje át az urat a szomszédba, 
dr. Dundee rendelőjébe. Köszönöm.

Utánamentem, majd jobbra, a 604-es ajtóhoz, 
amit kinyitott, s a fülembe súgta:

— Térj észhez, faszkalap...
Újabb zsúfolt várószobába léptem. Elsőként a fe

lemás cipős fickót pillantottam meg, aki az előbb 
megkérdezte, hogy fel tudom-e váltani a centjét.

-  Hé, Mr... -  mondta.
Odamentem hozzá.
— Veled is ez történt, mi?
-  Micsoda?
— Ha-ha, hát hogy eltévesztetted a házszámot...
Azzal megfordultam, kimentem a szobából, és

hívtam a liftet. Aztán vártam, hogy leérjen a föld
szintre. Aztán vártam, hogy kinyíljon az ajtó. Aztán 
átmentein az előcsarnokon, ki az utcára, és megke
restem az autómat. Beszálltam, beindítottam a mo
tort. Vártam, hogy bemelegedjen. Elindultam, és el
értem egy lámpához. Piros volt. Vártam. Benyom
tam a cigarettagyújtót és vártam. A lámpa zöldre 
váltott, a gyújtó kipattant, és meggyújtottam vele a 
cigimet, miközben haladtam az úton. Valami azt 
súgta, hogy az irodába kell mennem. Az volt az ér
zésem, hogy valaki vár rám ott.
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De tévedtem. Senki sem volt az irodában. Bemen
tem, és leültem az asztalomhoz.

Furcsán éreztem magam. Rengeteg dolog nem 
stimmelt. Például hogy miért olvasta ott az ügyvéd
nél az a csávó az újságot fejjel lefelé tartva? Neki az 
agydokinál kellett volna ülnie. Vagy lehet, hogy 
csak az elsó' oldal volt fejjel lefelé, de amúgy rende
sen olvasta? És Isten létezik? És a Vörösbegy? Túl 
sok mindent kellett megoldanom. S közben reggel 
felkelni meg olyan volt, mint a világegyetem üres 
falát bámulni. Lehet, hogy el kéne mennem egy 
night clubba, és bedugnom egy ötdollárost egy tan- 
gába? Csak hogy mindent elfelejtsek. Vagy inkább 
egy bokszmeccsre, és nézni, ahogy két csávó a szart 
is kiveri egymásból?

De nem, hisz a gond és fájdalom tartja az embert 
életben. Vagyis az, hogy az ember megpróbálja a 
gondot és a fájdalmat elkerülni. Nálam ez teljes 
munkaidős állás volt. Sőt néha még álmomban sem 
nyughattam. Legutóbb is azt álmodtam, hogy egy 
elefánt alatt fekszem, teljesen mozgásképtelenül, az
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meg egy irdatlan nagy kupac szart készül rám en
gedni, ami már épp hullott volna le, amikor Ham
burger, a macskám, átmászott a fejemen, és feléb
redtem. Na most, ha ezt az álmot elmesélik egy 
pszichiáternek, mindjárt valami szörnyűséget hoz ki 
belőle. Mivel rengeteget fizetnek neki, azt akarja, 
hogy lehetőleg rosszul érezzék magukat. Beineséli, 
hogy a széklet pénisz, amitől vagy félnek, vagy épp 
ellenkezőleg, vonzódnak hozzá, vagy valami hason
ló faszsággal áll elő. Pedig csak az van, hogy ő  az, 
aki fél, vagy ő  az, akinek kell az a nagy pénisz. És 
közben az egész nem más, mint egy álom a nagy ele
fántról meg a szaráról. Néha a dolgok azok, amik
nek látszanak. Az álom legavatottabb megfejtője az, 
aki álmodja. Tartsák a pénzüket a zsebükben, vagy 
tegyék egy jő lóra.

Ittam egy korty szakét hidegen. Majdnem leug
rott tőle a fülem a fejemről, és mindjárt jobban let
tem. Éreztem, ahogy felmelegszik az agyam. Tehát 
még nem haltam meg, csak széthullóban vagyok. De 
ki nem? Mi mindannyian ugyanabban a süllyedő 
hajóban ülünk, és próbálunk jókedvűen evezni. Itt 
van például a karácsony. Ki a szarnak hiányzik? 
Aki kitalálta, annak biztosan sosem kellett nehéz 
csomagokat cipelnie. Nekünk viszont minden feles
leges cuccunktól meg kell szabadulnunk ahhoz, 
hogy lássuk, hol is vagyunk valójában. Pontosab
ban, hogy hol nem vagyunk. Mert minél több cucc-
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tói szabadul meg az ember, annál világosabban lát. 
Az életben minden fordítva működik. Ha fordítva él 
valaki, a nirvána az ölébe pottyan. Na ja.

Ittam még egy korty szakét. Kezdtem magamhoz 
térni. Kezdtem újra Nick Belane lenni, a szuperkopó!

Aztán megszólalt a telefon. Úgy vettem fel, ahogy 
egy normális ember venné fel. Na jó, nem épp úgy. 
Mert néha egy telefonról az elefántszar jut az eszem
be. Tudják, az a sok szarság, amit a vonal túlsó vé
géről lehet hallani. A telefon, az csak telefon, de ami 
átjön rajta, az egy teljesen más problémakör.

— Maga igen gyatra egy filozófus — közölte Lady 
Halál.

— Magamnak épp tökéletes vagyok — feleltem.
— Az embereket a saját téveszméik éltetik — 

mondta.
— Még jó, mi más maradt nekik? — kérdeztem.
— A vég.
— Na ja, a fenébe is.
— A fenébe magával. Mi a helyzet a Céline- 

üggyel?
— Megoldottam, bébi.
— Avasson be, dagadt fiú.
— Akkor találkozzunk Mussónál holnap 2.30-kor.
— Rendben. De ajánlom, hogy tudjon valamivel 

szolgálni...
— Én nem űzöm hiába a mesteremet, bébi.
— Ezzel mi a fenét akar mondani?
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-  Ja, bocs, azt akartam mondani, hogy nem űzöm 
hiába a mesterségemet.

-  Hát, azt melegen ajánlom.
-  Ajánlhatja is. A nyakamat teszem rá.
-  Épp most tette rá — mondta Lady Halál, és le

tette a kagylót.
Én is letettem a telefont, és egy darabig csak néz

tem. Majd kivettem egy régi szivart a hamutálból, 
meggyújtottam, és majdnem elhánytam magam.

Aztán felvettem a kagylót, és tárcsáztam Céline-t.
Négyet csörgött, aztán meghallottam a hangját.
-  Uram, örömmel értesítem, hogy nyert egy kiló 

konyakmeggyet és egy utazást Rómába.
-  Nem tudom, ki beszél, de ne baszakodjon velem.
-  Nick Belane vagyok...
-  Akkor kérem a bonbont...
-  Találkozzunk holnap Mussónál 2.30-kor.
-  Minek?
-  Csak jöjjön el, francúz, és véget vetek az üldöz

tetésének.
-  Ez komoly?
-  Igen.
-  Jó, ott leszek.
Azzal letette.
Az emberek manapság már nem szoktak elköszön

ni egymástól. Legalábbis a mi világunkban nem.
Szemeztem a szakés üveggel egy sort.
Aztán rávetettem magam.
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2 óra 15 volt. Mussőnál ültem, előttem az asztalon 
vodka-tonik. Céline és Lady Halál nemsokára meg
ejti a nagy találkozást. Kettő a klienseim közül. Jól 
megy az üzlet, csak épp az a kérdés, merre. Egy fic
kó a szemközti bokszból folyamatosan bámul. Van
nak emberek, akik folyton csak bámulnak, mint a 
tehenek. Belekortyoltam a vodkámba, visszatettem 
a poharat az asztalra és felnéztem. A csávó még 
mindig bámult. Még két percet adok neki -  gondol
tam magamban - ,  aztán szétverem a pofáját.

Egy negyvenötnél jártunk, amikor a fickó felállt, 
és elindult felém. Megtapogattam a pisztolytáská
mat. Ott volt a kicsike. Keményen, mint az erekció. 
Úgy nézett ki a faszi, mint egy parkolóőr. Vagy egy 
fogorvos. Ronda bajusza és hamis mosolya volt. 
Vagy lehet, hogy hamis bajusza és ronda mosolya. 
Odaért az asztalomhoz, megállt, és fölém magaso
dott.

— Figyelj, öreg -  modtam —, ne haragudj, nincs 
apróm.

— Nem is aprópénzért jöttem, haver -  válaszolta.
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Feszült lettem tó'le. Olyan szeme volt, mint egy 
döglött halnak.

-  Akkor mi kéne -  kérdeztem - ,  kidobtak a mo
telszobádból?

-  Dehogy — mondta —, az anyámmal élek.
-  Hány éves vagy?
-  46.
-  Hát, öreg, ez beteges.
-  Nem ez, hanem 6. Szegény, nem tudja vissza

tartani a vizeletét. Pelenkázni kell meg minden.
-  Sajnálom.
-  Én is.
Aztán csak álldogált.
-  Hát -  szólaltam meg - ,  fogalmam sincs, hogyan 

segíthetnék ezen.
-  Nem tudsz...
Megittam a vodkámat.
-  Csak kérdezni akartam -  mondta végül - ,  csak 

akartam kérdezni tóled valamit.
-  Csak tessék.
-  Nem te vagy Spike Jenkins?
-  Kicsoda?
-  Spike Jenkins. A detroiti nehézsúlyú bokszoló. 

Láttam egyszer a Tiger Forster elleni meccsedet. 
Az volt az egyik legjobb bunyó, amit életemben lát
tam.

-  Ki nyert? — kérdeztem.
-  Tiger Forster.
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— Nem én vagyok Jenkins. Menj, ülj vissza a he
lyedre.

— Nem versz át, ugye? Biztos, hogy nem te vagy 
Spike Jenkins?

— Biztos.
— Pedig esküdni mertem volna rá.
Megfordult, és visszament a helyére, ahogy

mondtam neki.
Ránéztem az órámra. Pontosan 2.30 volt. Hol 

késnek ezek?
Aztán intettem a csaposnak még egy italért...

2.35-kor Céline belépett az ajtón. Megállt egy pilla
natra és körbenézett. Felszúrtam a szalvétámat egy 
villára, és integettem neki. Odajött, leült.

— Egy whiskyt kérek szódával -  mondta. 
Remekül időzített, a csapos épp akkor érkezett

meg az italommal.
Leadtam a rendelést, a sajátomat meg egyből fel

hajtottam. Kicsit furcsán éreztem magam. Mintha 
már minden mindegy lenne. Lady Halál. A halál 
maga. Vagy Céline. Lefárasztott ez az egész ügy. El
tűnt belőlem a lendület. A lét nemcsak abszurd 
volt, de emellett kemény meló is. Csak gondoljanak 
arra, hányszor veszik fel az alsónadrágjukat egy em
beröltő alatt. Botrány, undorító, nevetséges.

Aztán a másik bokszban ülő csávó megint megje
lent. Ránézett Céline-re.

133



— Te, ez a fickó, akivel itt üldögélsz, nem Spike 
Jenkins?

— Uram, ha magának úgy tetszik a golyója, ahogy 
most van, kérem, távozzon az asztalunktól minél ha
marabb.

A csávó mindjárt el is ment.
— Na jó -  mondta Céline - ,  miért hívott ide?
— Hogy találkozzon Lady Halállal.
— Szóval a halál nőnemű, mi?
— Néha...
Céline is megkapta az italát. 0  is lenyomta egyből.
— És mikor fedjük fel Lady Halál kilétét?
— Látta valaha Spike Jenkinst bunyózni?
— Nem.
— Ügy néz ki, mint én.
— Hát, nem mondhatnám, hogy ez nagy teljesít

mény.
És akkor megjelent az ajtóban Lady Halál. Gyil

kos egy szerelésben volt. Odajött az asztalunkhoz, 
és letette magát egy székre.

— Whiskyt — közölte.
Intettem a pincérnek, és leadtam neki az újabb 

rendelést.
— Nem is tudom, hogy mutassam be magukat egy

másnak, mert igazából nem is tudom, hogy kicsodák
— mondtam nekik.

— Akkor miféle magánnyomozó maga? -  kérdez
te Céline.
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— A legjobb L. A.-ben.
-  Tényleg? És minek a rövidítése az L. A.?
— Lúzer Alkoholisták.
-  Mostanában is iszik?
— Mostanában is.
Lady Halál itala is megjött. Bedobta, majd ráné

zett Céline-re.
— Akkor mutatkozzon be. Mi a neve?
— Spike Jenkins.
-  Spike Jenkins meghalt.
-  Honnan tudja?
-  Tudom és kész.
Intettem a pincérnek, és rendeltem még egy kört. 

Aztán csak ültünk ott, és szótlanul néztük egymást.
-  Na, akkor -  szólaltam meg végül - ,  most, hogy 

ilyen patthelyzetbe csúsztunk, javasolnám, hogy 
mivel én fizetgetem itt az italokat, kössünk fogadást, 
és aki veszít, az fizeti a következő kört.

— És miben fogadjunk?
-  Hát, valami egyszerű dologban. Mondjuk, hogy 

hány számból áll az azonosító a jogosítványunkon.
— Ez hülyeség.
— Ugyan már.
-  Jaj, ne legyen már beszari — nógatta Lady Halál.
— Oké, tippelek — mondta Céline.
-  Oké, tippeljen -  mondtam.
-  Hát jó. Legyen mondjuk 8.
— Én 7-re tippelek — mondta Lady Halál.
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— Jó, én 5-re. Na, és akkor most vegyük eló' a jo
gosítványunkat, és ellenőrizzük.

Előkotortuk őket.
— Óóó! -  örvendezett Lady Halál. Az enyém 7!
— A picsába — mondtam —, az enyém is.
— Az enyém meg 8 -  mondta Céline.
— Ezt nem hiszem el! Hadd nézzem meg!
Kivettem a kezéből a jogsiját, és megszámoltam.
— Ez csak 7. Beleszámolta a betűt is az elején. 

Nézze csak!...
Azzal átadtam a jogsit Lady Halálnak. 7 szám 

volt meg a neve: LOUIS FERDINAND DESTOUCHES, 
születési ideje: 1894.

Azt a kurva... Egész testemben remegni kezd
tem. Nem nagyon, de eléggé. Hatalmas akaraterővel 
csillapítottam a remegést enyhe, de folytonos hideg
rázásra. Egy kicsit sok volt ez egyszerre. Ő az! És itt 
ül velünk egy asztalnál, Mussónál, egy csendes dél
után, nem is olyan messze a 21. századtól.

Lady Halál extázisba esett, teljes extázisba. Egy
szerűen gyönyörű volt, csak úgy ragyogott.

— Adja vissza azonnal a jogosítványomat! -  
mondta Celine.

— Tessék, öregfiú -  mondta Lady Halál mosolyog
va, és átnyújtotta neki.

— Hát, úgy tűnik, mindketten vesztettünk — 
mondtam Céline-nek. Feldobjunk egy pénzt, hogy 
eldöntsük, ki fizet?
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-  Rendben.
Elővettem a szerencsét hozó 25 centesemet, feldob

tam, és míg a levegőben volt, rákiáltottam Céline-re:
-  Fej vagy írás?
-  írás!
Leesett az asztalra és megállt. Fej.
Felvettem, és visszatettem a zsebembe.
-  Valahogy az az érzésem -  mondtam Céline-nek 

—, hogy ez nem a maga napja lesz.
-  Nem hát, hanem az enyém! -  vágta rá Lady Halál.
Megjött az újabb kör ital.
-  Kérem, írja az én számlámra — mondta Céline 

a pincéinek.
Aztán csak ültünk egy darabig.
-  Úgy érzem magam, mint akit nagyon átvertek — 

mondta, és leküldte az italát. — Pedig előre figyel
meztettek, hogy itt, L. A.-ben vigyázzak az esze
mentek kel.

-  Még mindig aktív, Céline?
-  Nekem mára ennyi elég volt, lelépek.
-  Ne már! Igyon még egyet! Oly rövid az élet -  

marasztalta Lady Halál.
-  Isten ments, már itt se vagyok!
Azzal odanyomott egy húszast az asztalra, felállt, 

és kiment az ajtón.
-  Hát, ez elment... — mondtam Lady Halálnak.
-  Én nem vagyok olyan biztos benne -  felelte.
Aztán egy hang, éles, csikorgó fékhang hallat
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szott, meg egy hangos puffanás, mint amikor fém 
csapódik a húsnak. Felugrottam az asztaltól, és ki
rohantam az utcára. A Hollywood Boulevard kelló's 
közepén ott feküdt Céline mozdulatlan teste. Da
gadt, vörös kalapos nó' szállt ki a százéves kocsijá
ból, és csak sikított, sikított, sikított. Céline nem 
mozdult. Tudtam, hogy meghalt.

Megfordultam, és visszaballagtam a bárba. Lady 
Halálnak már nyoma sem volt. Visszaültem az asz
talhoz. Az italomhoz még hozzá se nyúltam. Már 
amíg vissza nem ültem. Aztán legurítottam, és csak 
ültem ott. A jók sokáig élnek — gondoltam magam
ban. Aztán csak ültem tovább.

— Hé, Jenkins — hallottam a sarokból —, hová tűn
tek a barátaid?

A bokszos csávó szólt. Még mindig ott volt.
— Mit iszol? — kérdeztem.
— Rumos kólát.
— Két rumos kólát, lesz szíves. Egyet nekem, 

egyet meg neki — szóltam a csaposnak.
A pincér kihozta az italokat. A bokszos a bok

szában ült az övével, én meg az asztalomnál az 
enyémmel.

És akkor meghallottam a szirénát. Addig jó, amíg 
hallod, addig nem érted jönnek — gondoltam ma
gamban.

Megittam az italomat, kértem a számlát, fizettem a 
kártyámmal, adtam 20% borravalót, és hazamentem.
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Másnap, amikor megérkeztem az irodába, leültem 
az asztalhoz, feltettem rá a lábam, és rágyújtottam 
egy jó szivarra. Sikeresnek könyveltem el magam. 
Hisz megoldottam egy ügyet. Két klienssel és egy 
üggyel kevesebb. Igaz, a lap még nem tiszta. Még 
hátravolt a Vörösbegy. És Jack Bass ügye Cindyvel. 
Na meg Hal Grovers és az ő  űrlénye, Jeannie Nitro. 
A gondolataim Cindy Bass és Jeannie Nitro körül 
forogtak. Kellemes gondolatok voltak. Kellemeseb
bek, mint vadászlesen ülni, és várni, hogy a kacsák 
felrepüljenek.

Aztán gondolkodóba estem, és eltűnődtem az élet 
nagy megfejtésein. Akik megoldják a dolgokat az 
életben, nagyon kitartó és szerencsés emberek. 
Mert ha valaki elég kitartó, előbb-utóbb megjön a 
szerencséje is. A legtöbb ember nem várja meg 
a szerencséjét, hamarabb feladja. De nem Belane. 
Ő nem papírhuszár. Hanem nagymenő. Asz. Egy ki
csit lusta talán, de rafkós.

Kihúztam a jobb fölső fiókot, kivettem a vodkás- 
üveget, és tudomásul vettem egy italt. A győzelem-
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re ittam. A győztes írja a történelemkönyveket, s 
közben szép szüzek hada veszi körül...

Megcsörrent a telefon. Felvettem.
— Belane.
— Mi még nem végeztünk egymással.
Lady Halál volt az.
— Nem egyezhetnénk meg valahogy, édesem?
— Erre még nem volt precedens.
— Hát, teremtsünk precedenst, hölgyem.
— Belane, én nem teremtek...
— Na jó, de akkor legalább randevúzzon egyszer 

velem. Adjon egy R. A. H.-t.
— Az mi?
— Randevú a Halállal.
— És mire lenne az jó?
— Hogy felkészíthessem magam.
— Belane, azt amúgy is meg kell tennie minden 

emberi lénynek.
— De nem teszik, drága hölgyem, mert elfelejtik, 

vagy nem érdekli őket, vagy túl hülyék hozzá.
— Ez engem hidegen hagy.
— És mi nem?
— A munkám. Az nem.
— A munkám engem se, hölgyem, az engem is ér

dekel.
— Nagyon helyes, dagadt fiú. Szóval, csak azért 

hívtam, nehogy azt higgye, hogy megfeledkeztem 
magáról...
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-  Ó, igazán lekötelez, hölgyem. Most már sokkal 
jobb kedvem van.

— Még látjuk egymást...
És letette.

Valaki mindig akad, aki elrontja az ember napját. 
Ha nem az életét. Eloltottam a szivaromat, felvettem 
a sapkámat, kimentem, bezártam magam mögött az 
ajtót, és hívtam a liftet. Amikor kiértem az utcára, 
megálltam, és csak néztem az embereket. Megfáj
dult a gyomrom. Elindultam hát a legközelebbi 
kocsmába. Betértem a Napfogyatkozás nevű cselló
ba, és felültem egy bárszékre. Gondolkodnom kel
lett. Meg kellett oldanom az ügyeimet, de fogalmam 
se volt, hol kezdjem. Rendeltem egy whiskyt meg 
egy sört kísérönek. Kedvem lett volna ledőlni vala
hova és aludni néhány hetet. Kezdett megviselni az 
élet. Régen még volt benne valami izgalom. Nem 
sok ugyan, valamennyi. De jobb, ha erről nem is be
szélek maguknak. Három házasság, három válás. 
Megszülettem, és kész voltam meghalni. Semmi 
más dolgom nem volt, mint hogy olyan ügyeket old
jak meg, amikkel mások még véletlenül sem akar
tak foglalkozni. Főleg nem az én béremért.

Egy csávó a kocsma végéből folyamatosan bá
mult. Éreztem, hogy néz. A hely üres volt, leszámít
va engem, őt meg a pultost. Megittam az italomat, és
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kértem egy másikat a csapostól. Merő szőr volt az 
arca.

— Ugyanezt? — kérdezte.
— Igen, csak ezúttal a whisky erősebb legyen.
— Ugyanazért a pénzért?
— Aha, amennyi belefér.
— Ezt hogy érti?
— Tudja azt maga jól.
— Nem én...
— Hát akkor, amíg önti, merengjen el rajta.
A csávó az alvégen elkapta a pillantásomat, intett 

és odakiáltotta:
— Hogy vagy, Eddie?
— Nem vagyok Eddie.
— Pedig úgy nézel ki, mint Eddie.
— Kurvára nem érdekel, hogy úgy nézek-e ki, 

mint Eddie, avagy sem.
— Ne kötekedj velem!
— Miért, mi lesz?!
A csapos meghozta az italomat, és elvett vala

mennyit a pénzből, amit a pultra tettem. Majd meg
szólalt:

— Szerintem maga nem túl rendes fickó.
— Magát meg ki kérdezte?
— Nem kell, hogy kiszolgáljam.
— Ha nem kell a pénz, megtartom magamnak.
— Annyira nem kell...
— Hát mennyire, árulja el, mennyire?...
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-  NE ADJON NEKI TÖBBET! -  üvöltötte a csávó a 
kocsma végéből.

-  Még egy szó, és feldugom a lábam a seggedbe! 
Gumicsővel fogják az arcodból kiszívni a piros bu
borékokat az ambulancián!

Erre félénken elmosolyodott, a csapos meg csak 
állt mozdulatlanul.

-  Ide hallgassanak, bejöttem ide, hogy békében 
megigyak egy italt, erre mindenki hülyeségekkel fá
raszt. Egyébként nem látták véletlenül a Vörösbe
gyet?

-  A Vörösbegyet? Az ki?
-  Majd ha meglátják, megtudják. Na mindegy, 

hagyjuk...
Megittam a piámat és leléptem. Az utcán sokkal 

jobb volt. Sétáltam egyet. Valaminek most már el 
kellett dőlnie — de nem nekem. Elkezdtem számol
gatni a velem szembe jövő hülyéket. 50-ig jutottam 
másfél perc alatt, aztán betértem a következő kocs
mába.
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Bementem és felültem egy bárszékre. Odajött a 
csapos.

— Helló, Eddie -  mondta.
— Nem vagyok Eddie!
— Én vagyok Eddie.
— Jobb, ha nem szórakozik velem.
— Maga szórakozik velem.
— Ide figyeljen, én békés természetű ember va

gyok. És viszonylag normális. Nem szagolgatom má
sok hónalját, nem hordok nó'i alsót. De akárhova 
megyek, valaki mindig belém köt, egy pillanatig se 
hagynak nyugton. Miéri van ez?

— Nem tudom, vannak akik vonzzák a bajt. Gon
dolom, maga is ilyen lehet.

— Na, jól van, Eddie, akkor ne gondolkozzon to
vább, inkább csináljon nekem egy vodka-tonikot 
zöld citrommal.

— Nincs zöld citromunk.
— Dehogy nincs, hisz innen látom.
— De az nem magának van odatéve.
— Hát kinek, Elizabeth Taylornak? Na, ide hall-
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gasson, ha ma is a saját ágyában szeretne aludni, 
akkor tegyen szépen bele az italba egy citromot. De 
rögtön.

-  Vagy különben mi lesz?
— Még egy szót szól és problémái lesznek a légzé

sével.
Elhallgatott, nézett és azon merengett, vajon 

visszaugasson-e vagy sem. Aztán pislogott egyet, és 
okosan döntött: nekiállt megcsinálni az italomat. 
Rajta tartottam a szemem. Nem trükközött. Aztán 
elém tette az italt.

— Csak vicceltem, uram, talán nem szabad?
-  Csak ha jó  a vicc, akkor.
Eddie odébb ment, s megállt a bárpult másik vé

génél. Én meg elővettem egy papírpénzt, kivettem 
a zöld citromot a pohárból, és rácsöpögtettem a lóvé
ra. Aztán feltekertem a pénzt, és végiggurítottam a 
bárpulton. Pont előtte állt meg. Ránézett, én meg 
lassan felálltam, csináltam egy nyakkörzést, megfor
dultam, és kimentem a kocsmából. Úgy döntöttem, 
hogy visszamegyek az irodába. Dolgom van. A sze
mem kék, és magamon kívül senki se szeret. Útköz
ben a kedvenc részemet dúdolgattam a Carmenból.
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Belöktem az ajtót, és ott találtam az irodámban 
Jeannie Nitrót. Keresztbe tett lábbal ült az asztalo
mon, és a sarkával rugdosta.

-  Belane! Hogy vagy, te sajnálatra méltó alkoho
lista? — kérdezte mosolyogva.

Állati jól nézett ki. Kezdtem érteni, miért nem 
tud Grovers szabadulni tó'le. Végül is mit számít, 
hogy űrlény? Amilyen jól néz ki, az ember azt kí
vánja, bárcsak több lenne belőle. De hagyjuk ezt, 
Grovers az ügyfelem, nekem pedig el kellett intéz
nem a nó't, valahogy kivonnom a forgalomból. Egy 
pillanatra se lazíthattam -  valakit mindig hajtanom 
kellett.

Megkerültem az asztalomat, levetettem magam a 
székbe, feldobtam a kalapomat a fogasra, rágyújtot
tam egy szivarra, és nagyot sóhajtottam. Jeannie 
meg csak ült, és a sarkával rugdosta az asztalt.

— Hogy válaszoljak a kérdésedre, egész jól, kösz.
— Azért jöttem, hogy üzletet kössünk.
-  Akkor már inkább egy Scarlatti-szonátát hall

gatok.
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— Mióta nem voltál nővel?
— Kit érdekel?
— Gondolom, téged.
— És ha engem nem érdekel?
— És ha mégis?
— Csak nem a testedet kínálod fel nekem, Jeannie?
— Talán.
— Hogyhogy talán? Most igen vagy nem?
— A testem is része az üzletnek.
— És az mi lenne?
Jeannie lepattant az asztalról, és elkezdett föl-alá 

járkálni a szőnyegen. Nagyon jól mutatott.
— Belane — mondta közben —, én az invázió első 

hullámába tartozom. El fogjuk foglalni a Földet.
— Miért?
— Mert a Zarosz bolygó, ahonnan származom, túl

népesedett. A Földre azért van szükségünk, hogy 
legyen hely azoknak, akik ott már nem férnek el.

— És miért nem jöttök csak úgy ide, és érzitek 
magatokat otthon? Elvégre pont úgy néztek ki, mint 
az emberi lények, senkinek se tűnnétek föl.

Jeannie megállt, és rám nézett.
— Belane, mi egyáltalán nem így nézünk ki. Amit 

látsz, az pusztán káprázat — mondta, majd vissza
jött, és újra fölült az asztalra.

— Hát akkor hogy néztek ki valójában?
— így -  mondta, majd egy lila villanással eltűnt. 

Ránéztem az asztalomra, és ott volt a közepén egy
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ilyen... izé. Úgy nézett ki, mint egy átlagos méretű 
kígyó, azzal a különbséggel, hogy ronda, vastag szá
lú haj borította, a közepén egy nedvedző kitüremke
désen pedig egy nagy szem volt. Egy szem. Azon a 
végén, amelyik a feje volt, nem volt szem, csak vé
kony száj. Förtelmes egy lény volt, na. Megragad
tam a telefont, a fejem fölé emeltem, és rávágtam. 
De nem találtam el, mert az az izé arrébb csúszott. 
Aztán lemászott a szőnyegre. Utánarohantam, hogy 
összetapossam. De megint a lila villanás látszódott, 
és Jeannie újra ott állt előttem.

— Te szemét, meg akartál ölni! Ne dühíts fel, mert 
kinyírlak!

Csak úgy szikrázott a szeme.
— Oké, bébi, oké, csak egy pillanatra összezava

rodtam. Ne haragudj.
— Jó, rendben, felejtsük el. Szóval, ahogy mond

tam, előreküldtek minket, hogy felderítsük, megfe
lelő' hely-e számunkra a Föld. És úgy gondoljuk, a 
célunk megvalósítása érdekében szövetségre kéne 
lépnünk egy-két olyan emberi lénnyel, mint te.

— Miért, én milyen vagyok?
— A legmegfelelőbb: egoista, rászedhető és jel- 

lemtelen.
— És Groversszel mi a helyzet? Ő mire kell nek

tek? És a hullák? Hogy jön ő  a képbe?
Jeannie elnevette magát.
— Sehogy. Csak ott értünk földet. És aztán vala
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hogy megkedveltem. Flörtölgetek vele, hogy lekös
sem magam valamivel...

— És rám, bébi? Rám nem gerjedsz?
— Te hasznos vagy nekünk, a célunknak.
Azzal megindult felém. Teljesen begerjedtem. A

testét hozzányomta az enyémhez, átöleltük egymást, 
és összeért a szánk. A nyelvét szinte átlőtte a szám
ba. Forró volt, és úgy tekergett, mint egy kis kígyó.

Eltoltam magamtól.
— Ne — mondtam —, ne haragudj, ez nekem nem 

megy.
Rám nézett.
— Mi az, Belane, mi a gond? Túl öreg vagy?
— Nem, nem erró'l van szó, bébi...
— Hát miró'l?
— Hagyjuk, nem akarlak megbántani...
— Na, ki vele, Belane...
— Semmi, csak mi van, ha hirtelen megint átvál

tozol azzá a ronda izévé, azzal a puklival meg azzal 
az egy szemmel a közepén?...

— De hát a zarosziak gyönyörűek, te dagadt fasz!
— Sejtettem, hogy nem fogsz megérteni...
Megkerültem az asztalt, leültem, kihúztam a fió

komat, kivettem a vodkás üveget, lecsavartam a te
tejét és meghúztam.

— Hogy jöttetek a Földre?
— Űrmetróval.
— Űrmetróval, mi? És hányán?
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-  Hatan.
-  Nem hinném, hogy segíthetek nektek, bébi...
-  Márpedig fogsz.
-  És ha nem?
-  Akkor halott vagy.
-  Na, tessék. Először Lady Halál, most meg te. 

Ti, nők, mást se csináltok, mint halállal fenyegettek 
engem. De lehet, hogy ahhoz nekem is lesz egy-két 
szavam!

Benyúltam a fiókba a pisztolyomért. Kivettem, 
kibiztosítottam és ráfogtam.

-  Egészen a Zaroszig röpítelek ezzel vissza, bébi!
-  Na, csak húzd meg a ravaszt, tessék!
-M i? !
-  Mondom, húzd meg a ravaszt, Belane!
-  Szerinted nem merem?
Izzadni kezdett a homlokom.
-  Húzd már meg azt a kurva ravaszt, Belane!
Ömlött rólam az izzadság.
-  Hát akkor jó utat a Zaroszra, édesem!
-N E!
Meghúztam a ravaszt. Nagyot dörrent, és a pisz

toly visszarúgott a markomban. Kitöröltem a sze
memből az izzadságot és felnéztem. Jeannie ott állt, 
és mosolygott. Valami volt a szájában. Megnéztem 
jobban. A golyó volt az. A fogával kapta el. Elindult 
az asztal felé, megállt a szélénél, és beleköpte a go
lyót a hamutartóba.
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-  Bébi, ezzel a trükkel rengeteg pénzt kereshet
nénk! Össze kéne állnunk! Meggazdagodhatnánk! 
Gondolj bele!

-  Nem gondolok bele, Belane. Az én erőm és ké
pességem nem erre való.

Megint meghúztam a vodkás üveget. Gondban 
voltam Jeannie Nitróval, nagy gondban.

-  Na, akkor — közölte Jeannie —, ezennel felvesz
lek a „Zarosz Szent Céljáért”  csapatába, ha akarod, 
ha nem. Egyelőre még vizsgáljuk, hogy elfoglal
juk-e a Földet, vagy sem. Amint szükségünk lesz 
rád, értesítünk.

-  Nézd, Jeannie, nem lehetne arról szó, hogy va
laki mást keressetek magatoknak erre a hülyeségre?

Elmosolyodott.
-  Belane, tekintsd magad kiválasztottnak — 

mondta, majd felvillant a lila fény, és eltűnt.
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Felhívtam Groverst. Bent volt az irodájában.
— Hogy megy az üzlet, Grovers?
— Mint mindig. Minket nem érint a recesszió.
— A Jeannie Nitro-ügyet lezártnak tekintheti. 

Többé nem fogja zaklatni magát. Majd küldök egy 
számlát a hátralévő tartozásáról.

— Milyen hátralévő tartozásról? Ki akar zsigerelni?
— Grovers, leszedtem ezt az űrlénypúpot a hátá

ról, hát most fizessen, ahogy kell.
— Jó, jó ... de mégis, hogyan csinálta?
— Az szakmai titok.
— Rendben, akkor végül is, gondolom, hálásnak 

kell lennem magának.
— Ne gondolja, hanem legyen is. És fizesse meg a 

tartozást mihamarabb, hacsak nem akarja valame
lyik fenyőfa koporsóban végezni. Vagy a diófát job
ban szereti?

— Hát, nem is tudom... — szólalt meg.
Sóhajtottam egyet, és letettem.
Felraktam a lábam az asztalra. Egész jól halad

tam. Most már csak Cindy Basst kellett elkapnom,
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és a Vörösbegyet megtalálnom. Ja, és persze Jeannie 
Nitro mostantól az én problémám. A saját magam 
ügyfele lettem. De legalább Céline és Grovers már a 
múlté. Bizonyos értelemben tök profinak éreztem 
magam. De még mielőtt megnyugodhattam volna, 
Lady Halál megint bekúszott a gondolataimba. Tőle 
még mindig nem szabadulhattam.

Megszólalt a telefon. Felvettem. Lady Halál volt.
-  Még itt vagyok, Belane.
-  Miért nem megy egy kicsit szabadságra, bébi?
-  Nem tehetem. Ahhoz túlságosan élvezem a 

munkám.
-  Feltehetnék egy kérdést?
-  Persze.
-  Csak a Földön dolgozik?
-  Ezt hogy érti?
-  Úgy, hogy nem tartoznak a munkájához az űr

lények?
-  Dehogyisnem. Úrlények, férgek, kutyák, bol

hák, oroszlánok, pókok meg amit akar.
-  Ezt jó tudni.
-M it?
-  Hát, hogy űrlényekkel is foglalkozik.
-  Belane, maga halálra untat engem.
-  Ennek igazán örülök.
-  Na jó, nekem dolgom van...
-  Csak még egy kérdést...
-  Legyen. Mi az?
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— Hogy lehet megölni egy űrlényt?
— Gond nélkül.
— A golyó például nem fog rajtuk. Maga mit hasz

nál?
— Ez szakmai titok, Belane.
— Nekem elmondhatja, ezt a titkot a sírba viszem 

magammal.
— Dagadtkám — mondta, mielőtt letette —, ezt még 

elintézhetem magának.
Én is letettem a telefont, és felraktam a lábam az 

asztalra. A mindenit! Hat portyázó űrlény, és mind 
engem akar beszervezni a Nagy Cél elérése érdeké
ben. Talán értesítenem kéne a hatóságokat. Na nem 
mintha sokra mennék vele. Magamnak kell ezt 
megoldanom. Bár rohadt nehéznek tűnik a dolog. 
Talán egy kicsit még töprengenem kéne rajta. Le
csavartam a vodkásüveg kupakját, és ittam egy kor
tyot. Főleg hogy ott volt még Cindy Bass meg a Vö
rösbegy is. Elővettem egy pénzt és feldobtam. Ha 
fej, akkor a Vörösbegy, ha írás, akkor Cindy Bass. 
írás lett. Elmosolyodtam, hátradőltem a székben, és 
rá gondoltam. Cindy Bassre, ahogy elkapom.
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Hogy megünnepeljem a számottevő haladást L. A. 
talán legjobb magándetektíveként, bezártam az iro
dát, lementem a lifttel a földszintre, és nekivágtam 
az utcáknak. Megpróbáltam délnek gyalogolni, si
került, elértem a Sunset Boulevard-ra és elindultam 
rajta. A Sunsettel az a gond, legalábbis az én kör
nyékemen, hogy alig van arra kocsma. Gyalogoltam 
egy darabig, aztán végre találtam egyet. Harmad- 
osztályú helyet. Bementem, de nem volt kedvem 
bárszékre ülni, így beültem egy bokszba. Jött a pin
cérnő. Miniszoknyát viselt, átlátszó blúzt és kitö
mött melltartót. Minden kicsi volt rajta: a ruhája, az 
agya, az egész világa. Az arca kemény, mint az acél. 
Ha mosolygott, biztos fájt neki. Fájt neki, és fájt ne
kem, de azért csak mosolygott rendületlenül. Any- 
nyira megjátszott volt a mosolya, hogy felállt tőle a 
karomon a szőr. Elfordítottam a fejem.

-  Helló, édes, mit iszik?
Rá se néztem az arcára. A hasa szabadon lévő ré

szére koncentráltam. Kis, vörös papírrózsa volt a 
köldökére ragasztva. A papírrózsához beszéltem.
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— Egy vodka-tonikot kérek zöld citrommal.
— Hozom, édes, rögtön!
Eltipegett, s közben megpróbálta a fenekét szexi

sen riszálni. Nem sikerült neki.
Hirtelen depressziós lettem.
Ne, Belane, ne — mondtam magamban.
De nem hatott. Mindenki szerencsétlen. Senki 

sem győztes. Maximum csak olyanok léteztek, akik 
győztesnek tűntek. Mindannyian a nagy semmit 
kajtattuk. Nap nap után. A túlélés volt az egyetlen 
kitűzött cél. És ez közel sem volt elegendő'. Főleg 
nem Lady Halállal az ember nyakán. Teljesen be
kattantam, ha erre gondoltam.

Ne gondolj rá, Belane — mondtam magamban.
De nem hatott.
A pincérnő megjött az italommal. Kitettem a 

pénzt az asztalra. Elvette.
— Koszi, édes!
— Várjon egy pillanatra, kérem a visszajárót.
— Nincs visszajáró.
— Akkor vegye úgy, hogy a borravalója is benne 

van.
Tágra nyitotta a szemét. Üres volt a tekintete.
— Mi maga, egy nyomorult cowboy?
— Mi az, hogy cowboy?
— Nem tudja, mi az, hogy cowboy?
— Nem én.
— Az, aki ingyen akar lovagolni.
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-  Ezt maga találta ki?
-  Nem, a lányok.
-  Milyen lányok? A cowgirlök?
-  Mit kekeckedik itt, lófasz van a seggében, vagy 

mi?
-  Minden bizonnyal „mi” .
-  MARY LOU! -  kiáltotta valaki hangosan hátul

ról. -  NEM HAGY BÉKÉN AZ A FASZ OTT? -  A csa
pos volt. Zömök férfi busa szemöldökkel.

-  Nyugi, Andy, elintézem ezt a faszt magam.
-  Na ja, Mary Lou, biztos sok faszt intézett mái

éi, mi?
-  MICSODA, TE FASZSZOPÓ?! -  sikította.
Busa Szemöldök átugrott a bárpulton. Nem is csi

nálta rosszul, figyelembe véve a termetét. Levágtam 
a poharamat az asztalra, és elé álltam. Kitértem a 
jobb ökle elől, és beletérdeltem a tökébe. Össze
esett, és ide-oda gurult a földön. Seggbe rúgtam, és 
kisétáltam a Sunset Boulevard-ra.

A szerencsém a kocsmákkal egyre csak fogyott.
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Hazamentem, nekiálltam inni, és azzal el is ment a 
nap meg az éjjel.

Délben ébredtem, produkáltam némi végtermé
ket, megmostam a fogam, megborotválkoztam, és 
tűnődtem egy sort. Nem is éreztem magam olyan 
rosszul. Igaz, nem is éreztem sok mindent. Felöltöz
tem. Főztem egy tojást. Megittam fél pohár paradi- 
esomlevet fél pohár sörrel. Betettem a tojást a hideg 
víz alá, megettem, és kész voltam. Mindenre.

Felemeltem a telefont, és felhívtam Jack Basst az 
irodájában. Amikor megmondtam, ki vagyok, nem 
tűnt túl boldognak.

-  Jack, emlékszik még arra a francia fickóra, aki
ről beszéltem magának?

-  Igen, mi van vele?
-  Eltettem láb alól.
-  Hogyan?
-  Meghalt.
-  Akkor jó. És ő volt az?
-  Hát, érintkezett a feleségével.
-  Mi az, hogy érintkezett vele? Ezzel mit akar 

mondani?
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-  Nem akarom felidegesíteni.
-  Mondja csak.
-  Ide hallgasson, azért bérelt fel, hogy elkapjam 

Cindyt, ugye?
-  Már nem is tudom, miért béreltem fel. Kezdem 

úgy érezni, hogy hiba volt.
-  Jack, a franciát elintéztem. Meghalt.
-  És akkor mi van?
-  Hát, már nem dughatja többé a feleségét.
-  Miért, dugta?
-  Jack...
-  Vagy maga? Maga jön itt állandóan ezzel az 

„elkapom” dumával! Mi maga, perverz?
-  Ide figyeljen, rajta vagyok Cindyn, most már 

csak el kell kapnom.
-  Tessék, már megint!
-  Lassan a végére érünk a dolognak, Jack. Már 

nem tart soká. Higgyen nekem.
-  Ezek szerint volt más is a francián kívül?
-  Úgy vélem.
-  Úgy véli?! Az istenit, ezért fizetem? Hetek óta 

tart már ez az ügy, és mindössze annyit tud monda
ni, hogy van egy halott francia meg hogy „úgy vé
lem” ? Csak a száját jártatja! De nekem tények kel
lenek, bizonyítékok! Azt akarom, hogy lebuktassa!

-  Hét napon belül meglesz, Jack.
-  Hat napot adok.
-  Akkor hat.
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Rövid csönd támadt a vonal másik végén. Aztán 
megint megszólalt.

— Rendben. Én most egy óra múlva elindulok a 
reptérre. Üzleti útra megyek a keleti partra. Hat nap 
múlva érek vissza.

— Minden meg lesz oldva addigra, bébi.
— Ne hívjon bébinek. Mit bébizik itt nekem?!
— így szoktam beszélni...
— Szóval, tegye nekem tisztába a dolgokat, vagy a 

pokolban lát viszont, a kurva életbe!
— Hozzám beszél, Jack?
De már nem jött válasz. Lecsapta a kagylót. A kö

csög... Na mindegy, ideje volt munkához látnom...
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Hát, ott voltam megint, Bass házától egy kicsit 
odébb az autóban. Este 8 óra körül járt. Cindy piros 
Mercedese a kocsifeljárón parkolt. Az volt az érzé
sem, hogy valami történni fog. Benne volt a levegő
ben. Eloltottam a szivaromat. Felvettem a mobilo- 
mat, és tárcsáztam, hogy megtudjam a 9. futam 
eredményét. Megint vesztettem. Nagyon fárasztó az 
élet. Lesújtva éreztem magam, meggyötörtnek. Fájt 
a lábam.

Mindeközben Cindy odabent valószínűleg valami 
hülyeséget nézett a tévében, meleg combját kereszt
be vetve röhögött valami bárgyú és ostoba baromsá
gon. Aztán Jeannie Nitróra meg az ő űrpajtásaira 
gondoltam. Be akartak szervezni. Szó sem lehet ró
la, engem nem lehet megvásárolni. Valahogy meg 
kellett találnom a módját, hogy elintézzem azt a 
bandát. Lehet, hogy ha megtalálom a Vörösbegyet, 
az majd elénekli nekem a választ. Megőrültem vol
na? Megtörtént mindez egyáltalán?

Felkaptam a telefont, és tárcsáztam John Bartont. 
Felvette.
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-  John, itt Belane. Egyre inkább úgy tűnik, hogy 
nem fogom megtalálni ezt a Vörösbegyet. Talán ke
resnie kellene helyettem valaki mást.

-  Nem, Belane, én bízom magában, tudom, hogy 
megtalálja.

-  Valóban úgy gondolja?
-  Semmi kétségem.
-  Hát jó, akkor rajta maradok az ügyön.
-  Helyes.
-  Jelentkezem, ha megtudok valamit.
-  Rendben, jó éjszakát.
Letette. Rendes csávó.
Nekiálltam újra meggyújtani a szivaromat. Majd

nem lenyeltem. Cindy Bass elindult kifelé a házból. 
A kocsijához ment és beült.

Gyerünk bébi, vezess, vezess nyomra!
Beindította a motort, bekapcsolta a lámpát, és 

kiállt a ház elöl. Megfordult, és északnak vette az 
irányt. Félutcányival mögötte haladtam. Aztán rá
fordult a főútra, a Pacific Coast Highwayre, hogy 
egész pontos legyek. Dél felé ment. Háromautó- 
nyival lemaradva követtem. Átment egy útkeresz
teződésen, előttem meg pirosra váltott a lámpa. 
Nekem is át kellett hajtanom a kereszteződésen. 
Meredek volt, de nem ütköztem senkivel. Hallot
tam a dudákat meg azt, hogy valaki azt üvölti: 
seggfej! Az emberekből teljesen kiveszett az ere
detiség.
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Felzárkóztam háromautónyira. A jobb oldali sáv
ban haladt, majd lassított, s végül befordult egy 
motel parkolójába. A Mézes Dombok Motelbe. Fin- 
csi. A 9-es szoba előtt parkolt le. Én a 7-eshez 
mentem, leállítottam a motort és vártam. Kiszállt, 
az ajtóhoz lépett és kopogott. Kinyílt az ajtó, és ott 
állt egy csávó.

Hűha, Cindy!
A fickó pont egy lámpa fényében állt, úgyhogy 

egész jól láttam. Jóképűnek tűnt. Már nem nekem, 
hanem, gondolom, Cindynek. Fiatal volt. Sima, sza
bályos arc, vékony szemöldök, dús haj. Mintha ösz- 
sze lett volna fogva. Hátul. Ismerik ezt a típust. Iga
zi csődör. Megölelték egymást az ajtóban. Elkentek 
egy csókol. Hallottam, hogy Cindy nevel. Aztán be
mentek, és becsukták az ajtót.

Megragadtam a videokamerámat, és bementem a 
recepcióra. Odabent senki. A pulton csengő. Csön
gettem. Semmi. Rávertem a csengőre hatszor egy
más után.

Valaki jött csoszogva. Egy vén fasz. Mezítláb, 
hosszú hálőköntösben, hálósipkával a fején.

-  Ja, hogy maga már készen is áll egy kis szundi
kálásra, mi?

-  Talán igen, talán nem. Mi köze hozzá?
-  Nem akartam megbántani, uram. Szobát kér

nék. Van üres?
-  Maga strici?
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-  Ugyan, dehogy.
-  Drogot árul?
-  Nem, uram.
-  Kár, jól jönne egy kis kokó.
-  Bibliát árulok, uram.
-  Jézus Mária! Hát ez szörnyű!
-  Igyekszem terjeszteni az igét.
-  Hát, nekem itt ne terjesszen semmit.
-  Ahogy óhajtja.
-  A kurva életbe.
-  Szóval, szobát szeretnék.
-  Kettő van. A 8-as meg a 3-as.
-  8-ast mondott?
-  8-ast és 3-ast, talán nem hall jól?
-  Akkor a 8-ast kérném.
-  35 dollár. Kápé.
Leszurkoltam a lóvét. Felkapta, és odavágott egy 

kulcsot.
-  Nyugtát nem kapok?
-M it?
-  Nyugtát.
-  Szokott?
-  Nem.
-  Akkor nem kap.
Elvettem a kulcsot, elhúztam onnan, odamentem 

a 8-as ajtóhoz, és kinyitottam. Egész jó kis hely volt. 
Mármint egy hajléktalannak.
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Találtam egy poharat a konyhában. Kihoztam, és 
odatapasztottam a szoba falára, aminek a másik ol
dalán a 9-es szoba volt. Mák. Jól hallottam őket.

— Billy -  mondta Cindy Bass —, ne siessük el a 
dolgot, beszélgessünk egy kicsit előtte.

— Utána is beszélgethetünk -  mondta Billy. Itt ez 
a durung, és valamit már csinálnom kell vele! Ne
kem hús kell, nem szavak!

— Le kell még előtte zuhanyoznom.
— Zuhanyozni?! Miért, mit csináltál eddig, ker

tészkedtél?
— Jaj, Billy, te olyan vicces vagy.
— Na jó, menj zuhanyozni. Addig lejegelem a 

kobrát!
— Ha-ha-ha...
Hetek óta először mosolyogtam.
És mindjárt elkapom a nőt!
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Nyomtam a poharat a falhoz és hallgatóztam. A für
dőszobában csobogott a víz. Szegény Bassnek igaza 
volt. Habár mindenkinek igaza volt, és mindenki té
vedett, meg mindenki összevissza kavart. De hát vé
gül is mit számított, hogy ki kivel dug? A végére 
úgyis olyan egyhangú az egész. Csak dugni, dugni, 
dugni. Jó, az emberek kötődnek egymáshoz. De 
amint elvágják a köldökzsinórt, mindjárt más dol
gokhoz kezdenek kötődni. Látványhoz, hangokhoz, 
szexhez, pénzhez, illúziókhoz, az anyjukhoz, a 
maszturbáláshoz, a gyilkossághoz és a hétfő reggeli 
másnapossághoz.

Elvettem a falról a poharat, benyúltam a kabátom 
zsebébe, kivettem a gines üveget és meghúztam. Az 
mindig kiűzi a bogarakat az agyamból.

Elgondolkodtam, mi lenne, ha más foglalkozást 
űznék. Ott álltam megint egy videokamerával a ke
zemben, arra várva, mikor kezdenek el kefélni, 
hogy rájuk ronthassak, és már nem fűlt a fogam eh
hez az egészhez. A munkához, a bérleti díjhoz, a 
piához és ahhoz, hogy várjam, mikor lesz vége. Egy
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helyben topogtam. Szar az egész, úgy, ahogy van. 
Filozófusnak kellett volna lennem, és akkor elma
gyarázhattam volna mindenkinek, milyen ostobák is 
vagyunk, hogy folyton ki-be lélegzünk.

A francba, kezdtem teljesen lehangolódni. Ittam 
még egy korty gint, és visszatettem a poharat a fal
ra. Épp akkor jöhetett ki a nó' a zuhanyzóból.

-  Azt a mindenit! Téged aztán rendesen össze
raktak, akár egy nyugágyat!

-  Jaj, Billy, tényleg így gondolod?
-  Hát persze, épp most mondtam, nem?
-  Elhalmozol a bókjaiddal.
-  De hát tényleg, mekkora melled van, apám! 

Csoda, hogy hasra nem esel tőle! Még jó, hogy a ha
talmas segged megakadályoz ebben.

-  De hát nem is nagy a fenekem, Billy.
-  Bébi, az nem fenék, hanem koffer, telepakolva 

finomságokkal!
-  És én? Én milyen vagyok? Bennem mit sze

retsz?
-  Magamat, bébi... nem látod, hogy ágaskodik, 

hogy lüktet ez a szerszám itt? Én leszek benned pil
lanatokon belül!

-  Billy, azt hiszem, meggondoltam magam...
-  Bébi, te nem gondolhatod meg magad! Gyere 

ide, és mássz rá erre a toronyra itt!
Elvettem a poharat a falról, megnéztem, hogy 

inűködik-e a kamera, kislisszoltam az ajtón, és oda-
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álltam a 9-es elé. Könnyen nyílt a zár -  a Visa-kár- 
tyámmal megoldottam.

Hallottam, ahogy az ágyrugók kegyelemért kö
nyörögnek. Bekapcsoltam a kamerát, és berontot
tam. Megvannak! Billy úgy baszta a nőt, mint tíz 
nyúl. De valahogy észrevett. Lefordult róla és felug
rott. Az álla meg leesett. Nagyon meglepődött, aztán 
meg nagyon berágott. Érthető módon.

Rám nézett.
— A kurva életbe, mi ez itt? Mi a FASZ van itt?!
Cindy felült az ágyban.
— Ez egy magándetektív, Billy. És komplett őrült. 

A múltkor is ránk rontott, amikor Jackkel dolgoz
tunk, és felvett minket. Teljesen hibbant.

Ránéztem.
— Kuss, Cindy. Most megvan! Végre elkaptam!
Billy megindult felém.
— Öreg, azt képzeled, hogy kiengedlek innen 

élve?
— Nagyon is, Billy pajti. Szál gond nélkül elme

gyek innen.
— Mitől vagy te olyan biztos ebben?
— Ettől -  mondtam, és elővettem a pisztolyomat.
— Hát, ezzel engem nem fogsz megállítani!
— Kipróbáljuk?
Lassan elindult felém.
— Már három embert megöltem Billy pajtás, a ne

gyedik már hangyányit se fog számítani!
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-  Mese-mese mátka -  mondta mosolyogva pil
langós madárka!

-  Még egyet lépsz, szarpofa, és véged!
Megtette a lépést, én pedig lőttem. Az meg csak

állt ott. Aztán benyúlt a köldökébe, és kiszedte a 
golyót. Nem is vérzett, nyoma se volt.

-  Rajtam nem fog a golyó -  mondta —, és te sem.
Kikapta a pisztolyt a kezemből, és a szoba sarká

ba hajította.
-  Na, és akkor most egy az egy ellen.
-  Nézd, haver, beszéljük meg. Megtarthatod a 

kamerát, én nyugdíjba vonulok, és sose látsz többé.
-  Persze hogy nern, mert megöllek!
-  Úgy van — szólt közbe Cindy - ,  öld is meg ezt a 

szemét elmebeteget!
Ránéztem.
-  Maga maradjon ki ebből, Cindy, ez csak rám és 

az úrra tartozik itt.
Billyre néztem.
-  Ugye, Billy?
-  Ugye -  válaszolta.
Aztán felemelt és áthajított a szobán. A falhoz vá

gódtam, majd nagyot nyekkentem a padlón.
-  Billy -  mondtam ne hagyjuk, hogy egy nagy 

koffer, amit inár a fél város telepakolt, így elmérge
sítse a helyzetet kettőnk közt!

Billy csak nevetett és elindult felém.
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És akkor megvilágosodtam. Ez a csávó az űrlények 
egyike. Ezért nem fog rajta a golyó.

Felkászálódtam, és nekidó'ltem a falnak.
-  Tudom, ki vagy, Billy!
Megtorpant.
— Igen? Na ki?
-  Egy űrlény!
Cindy elnevette magát.
— Mondtam, hogy ó'rült a fickó!
Ránéztem Cindyre.
— Ez a csávó nem más, mint egy kígyószerű lény, 

sok hajjal és egy szemmel. Emberi lénynek tűnik, 
de csak káprázat az egész.

Billy csak állt, és meresztette rám a szemét.
— Cindy, hol találkozott ezzel az ürgével?
— Egy bárban. De nem veszem be, amit mond. 

0  nem űrlény.
-  Kérdezze csak meg.
Cindy megint csak nevetett.
-  Jól van, Billy, mondd csak, űrlény vagy?
-  Hogy?
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-  Ugye, megmondtam, ugye, megmondtam, hogy 
az! -  hadartam Cindynek.

Billy ránézett.
-  Csak nem fogsz ennek a félőrültnek hinni!
-  Dehogyis, Billy. És most gyerünk, végezd ki.
-  Oké, bébi...
Azzal elindult felém. Aztán hirtelen lila villa

nás látszott a szobában, és megjelent Jeannie 
Nitro.

-  Jeannie -  habogta Billy —, én...
-  Kuss legyen, te szemét! -  szőlt rá Jeannie.
-  Mi a fene folyik itt? -  kérdezte Cindy, miköz

ben nekiállt felöltözni. Billy még mindig tök pucér 
volt... szó szerint.

-  Te szemét — ismételte Jeannie —, mondtam, 
hogy nincs hetyegés a földiekkel!

-  Bébi, nem tudtam megállni, tök kanos vagyok. 
Ültem egy bárban valamelyik este, ez a bomba nő 
besétált és...

-  Az a parancs, hogy földiekkel tilos a szex!
-  Jeannie, tudod, hogy te vagy nekem az egyet

len, csak olyan elfoglalt voltál meg minden...
-  Végeztem veled, Billy! -  mondta, felemelte a 

jobb kezét, és rámutatott.
-  Ne, Jeannie, ne!
Lila fény villant, és Billy azonnal átváltozott sző

rös kígyóvá, nedvedző szemmel a közepén, és elkez
dett ide-oda tekeregni a padlón. Jearmie újra rámu
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tatott a jobb kezével, újabb villanás, és Billy, az űr
lény eltűnt.

— Hát, ezt nem hiszem el! -  kiáltotta Cindy.
— Ugye, megmondtam -  fordultam hozzá.
Aztán Jeannie rám nézett.
— Belane, ne feledd, hogy téged kiválasztottunk 

Zarosz Szent Célja eléréséhez.
— Na ja, hogy is feledhetném?
Cindy időközben felöltözött, de még mindig sok

kos állapotban volt.
— Egész egyszerűen nem hiszem el, amit az előbb 

láttam!
— Engem Jack bérelt fel, hogy utánajárjak a dol

gainak, és ezennel utánajártam.
— Nekem azonnal el kell innen mennem!
— Menjen csak. És ne feledje, hogy mi van ezen 

a szalagon itt. Viselkedjen rendesen, vagy átadom 
Jacknek.

— Rendben — sóhajtotta —, maga nyert.
— így is van, hisz én vagyok L. A. legjobb kópé

ja! Remélem, most már maga is tudja.
— Nézze, Belane, adhatnék valami cserébe azért 

a videokameráért...
— És mégis mit?
— Tudja azt maga nagyon jól.
— Nem, Cindy, engem nem lehet megvásárolni. 

De nem volt rossz próbálkozás.
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-  Hát, akkor baszódjon meg, dagadék! -  mondta, 
majd megfordult, és kiment az ajtón. Csak úgy bá
multam azt az embertelenül jó hátsóját.

-  Cindy! -  kiáltottam utána. -  Várjon csak egy 
percet!

Megfordult, és mosolyogva kérdezte:
-N a ?
-  Ööö... semmi, menjen csak.
El is ment.
Én meg bementem a fürdó'szobába, és könnyítet

tem magamon. Persze nem kábelt fektettem. S köz
ben eszembe jutott: mekkora profi vagyok. Megol
dottam egy újabb ügyet.
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Másnap az irodából felhívtam Jack Basst.
— Még mindig el akar válni Cindytől?
— Nem tudom. Talált valami bizonyítékot ellene?
— Hát, inkább mondjuk úgy, hogy a két úriember, 

akivel kapcsolata volt, meghalt.
— Kapcsolata. Mit ért azon, hogy „kapcsolata 

volt” ?
— Jack, hagyjuk ezt, a két fickó meghalt. Az egyik 

a francia volt, a másik pedig egy űrlény.
— Urlény? Miféle baromsággal akar megetetni?
— Nem baromság, Jack. Megszállt minket néhány 

űrlény a Zarosz nevű bolygóról. Cindy pedig ta
lálkozott egyikükkel egy bárban. Elég jól el volt 
eresztve a csávó...

— És azt mondja, meghalt?
— Igen, ő  is meg a francia is, ahogy mondtam.
— Maga embert is öl?
— Jack, a két csávónak annyi. Cindy nem fog töb

bé hetyegni velük. Most már megnyugodhat.
— De honnan tudjam, hogy mással nem fog-e he

tyegni?
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— Ne aggódjon, nálam van az ász. Nem fog és kész.
— Felvett valamit, amit ő még véletlenül se sze

retne, ha látnék, igaz?
— Lehet, de az is lehet, hogy nem. Maradjunk 

annyiban, hogy ezzel sarokba tudom szorítani.
— De én nem szeretném, hogy azért maradjon ve

lem, mert megzsarolták. Azt szeretném, hogy miat
tam maradjon velem.

— Zsarolás, farolás, Jack, az a lényeg, hogy többé 
nem fog félrelépni, nem? Megszabadítottam a ka
landoroktól, mostantól nem fogja lépten-nyomon el- 
hajigálni a bugyiját. Mit vár még tó'lem? Lehet, hogy 
ezek után majd megkedveli magát. Csak adjon neki 
egy esélyt. Fiatal még, ki akarta egy kicsit tombol
ni magát, mit számít ez?

— De hát egy űrlénnyel?
— Örüljön neki, így legalább soha senki nem fog

ja megtudni. Olyan, mintha meg se történt volna.
— De megtörtént. És azt mondja, jól el volt ereszt

ve? Mennyire jól?
— Nem tudom, nehéz megmondani, épp munka 

közben volt...
— Miért, maga végignézte?
— Épp ellenkezőleg, közbeléptem.
— És a francia? Ő is jól el volt eresztve?
— Jack, mindkettőjük halott. Próbálja meg elfe

lejteni ezt az egészet. Néhány nap múlva küldöm a 
számlát.



— Valami mégsem hagy nyugodni.
— Jack, nem fog többet félrelépni.
— De ha mégis?
— De nem fog, mert tudja, hogy úgyis elkapom.
— Tessék, már megint ez. Maga nem kefélt vele, 

ugye?
— Jack, Jack, kérem! Ugyan már, elvégre profi va

gyok.
— Jó, de honnan tudjam, hogy ezek a fickók tény

leg meghaltak?
— Abból fogja tudni, ahogy Cindy viselkedik majd 

magával. És most már ne rágja magát ezen. Mondja 
csak, nincs valami, amit még meg akar oldatni ve
lem? A legjobb kopó vagyok Los Angelesben.

— Most nincs.
— Jól van, akkor a legjobbakat.
— Jó, jó, viszlát...
Letettem.
Kihúztam az asztalfiókot, kivettem a vodkás üve

get és meghúztam. Egész jól álltak a dolgok. Most 
már csak a Vörösbegy van hátra, na meg az űrlé
nyek. Pontosabban az, hogy megpróbáljam ó'ket le
rázni magamról. Ja, és hát Lady Halál.

Ittam még egy korty vodkát. És egy kis pihenó't 
engedélyeztem magamnak. De nem sokat.
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Következő lépésként felhívtam John Bartont. Észa
kon volt valami nyomdája.

— John, itt Belane...
— Örülök, hogy hallom a hangját. Hogy halad az 

üggyel?
— Kicsit lassan. Kéne még infó erről a Vörös

begyről.
— A helyzet az, hogy azt szeretnénk, hogy a Vö

rösbegy legyen a cégünk lógója. Szeretnénk, ha 
mindenki megismerné ezt a lógót. De azt hallottam, 
hogy állítólag létezik egy másik Vörösbegy is. Meg 
kell tudnunk, hogy ez valóban így van-e?

— Ez minden?
— Hát, és még van egy... megérzésem...
— Látta ezt a Vörösbegyet valaha?
— Nem, de úgy hallottam, mások már látták.
— Kitől hallotta?
— Bizalmas forrásból. Többet nem mondhatok.
— És ha mondjuk megtalálom ezt a madarat, mit 

csináljak vele? Zárjam kalitkába?
— Nem kell, csak hozzon róla bizonyítékot, hogy

177



valóban létezik. Hogy kielégítse a kíváncsiságomat, 
hogy megnyugodhassak.

— És ha nem találom meg?
— Megtalálja. Ha létezik, megtalálja. Bízom ma

gában.
-  Ez a legelképesztó'bb eset, amin valaha dol

goztam.
-  Én mindig azt mondtam mindenkinek, hogy 

maga kiváló detektív. És ezt maga be is fogja bizo
nyítani nekem. Meg fogja találni a Vörösbegyet.

— Rendben John, megpróbálom, de már nem va
gyok mai gyerek. Fáradtan ébredek, azt hiszem, egy 
kicsit nehezebben tartom a lépést.

— Ugyan, maga most van a csúcson. Meg tudja 
csinálni.

-  Jól van, John. Megpróbálom...
-  Remek!
Letettem a telefont. Hát, ez nem sok. Hol is kezd

hetném?
Úgy döntöttem, megpróbálom a legközelebbi 

kocsmában.

Délután 3 óra körül járt. Találtam egy bárszéket, fel
ültem rá. Odajött a pultos. Magányos fickónak tűnt. 
És nem volt szemhéja. A körmére meg kis, zöld ke
resztek voltak festve. Valami elmebeteg lehetett. 
Képtelenség elkerülni ó'ket. A fél világ örült. Az a fe
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le, amelyik nem, az meg dühös. Akik pedig se őrül
tek, se dühösek, szimplán hülyék. Esélyem sincs. 
Választásom se. Csak elviselni és várni a véget. Ke
mény volt, a legkeményebb meló, amit elképzelhet 
az ember. Nagy nehezen ránéztem a csaposra.

— Whiskyt kérnék vízzel.
Állt bambán.
— Whiskyt kérnék vízzel.
— Ja — mondta és elslattyogott.
A szemem sarkából láttam, hogy a nő belép. 

Miért mondják, hogy a „szem sarka” , amikor a 
szemnek nincs is sarka? Mindegy, szóval láttam, 
amint jön be az ajtón. Egy régi ismerősöm. A tőlem 
jobbra álló székre ült föl.

— Helló, faszikám, meghív egy italra?
— Hogyne, bébi.
Lady Halál volt az.
— Hé, öcsi — üvöltöttem a pultosnak —, még egy

szer ugyanezt!
— Hogy?
— Két whiskyt kérnék vízzel.
— Ja, oké.
— Na, mizújs, dagadtkám?
— Semmi extra, egy ügyön dolgozom, mint álta

lában.
— Tehát lassan és sikertelenül, mi?
— Téved, hölgyem, téved. Tudja, én vagyok L. A. 

legjobb magánnyomozója.
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-  Hát, az nem valami nagy dolog.
-  Jobb, mint bal kézzel vajat köpülni.
-  Ne kekeckedjen velem, dagikám, mert sírba vi

szem.
-  Bocs, bébi, kicsit kivannak az idegeim. Egy ital 

biztos jót fog tenni.
Ahogy ezt kimondtam, a csapos le is tette elénk 

a piát.
-  Mi van a szemhéjaddal? — kérdezte tőle Lady 

Halál.
-  Reggel felrobbant a gázkonvektorom...
-  És hogy fogsz így aludni?
-  Majd a fejem köré csavarok egy törülközőt.
-  Nem lehetne, hogy ezt most tedd meg? — kér

deztem.
-  Miért?
-  Mindegy, hagyjuk... -  mondtam, és kifizettem 

az italokat.
Fölemeltem a poharamat. Lady meg az övét.
-  A hosszú életre! — mondta.
-  Ja, a hosszú életre! -  mondtam.
Koccintottunk és ittunk.
Aztán rendeltem még egy kört...

Vagy harminc perce ültünk ott, amikor megint be
jött valaki. Még egy nő. Megkerült bennünket, és 
felült mellém a bal oldali székre. Két nő kétszer
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annyi gondot jelent, mint egy. Most már mindkét ol
dalról bajban voltam. Középen ültem, nekem lőttek.

A másik nő Jeannie Nitro volt.
Rendeltem a csapostól még egy whiskyt vízzel.
-  Nicky — súgta a fülembe —, beszélnem kell ve

led. Ki ez a kurva itt?
-  Sosem találnád ki — mondtam.
Aztán Lady Halál kérdezte suttogva:
-  Ki ez a kurva itt?
-  Sosem találná ki — mondtam.
Megjött az ital, és Jeannie egyből bedobta.
-  Hát -  mondtam —, akkor itt az ideje a bemuta

tásnak...
Odafordultam Lady Halálhoz.
-  Lady, ez itt Jeannie Nitro...
Aztán odafordultam Jeannie-hez.
-Jeannie, ez itt Lady... Lady...
-  Lady Talál — szólt közbe Lady.
Megbámulták egymást. Hát ez — gondoltam ma

gamban — nagyon érdekes lesz.
Intettem a csaposnak egy újabb körért...
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Hát, gyakorlatilag ott ültem az Űr és a Halál közt. 
Ráadásul mindkettő nő alakjában. Mennyi esélyem 
volt? Közben meg a Vörösbegyet kellett volna megta
lálnom, ami talán nem is létezett. Igen furcsán érez
tem magam. Sosem gondoltam, hogy egyszer még így 
összezavarodnak a dolgaim. Fogalmam se volt, hogy 
mindez miért történt. Mit is tehettem volna?

Csak nyugi, pajti — jött a válasz.
Oké.
Megjöttek az italok.
— Hát, hölgyeim, egészségükre!
Koccintottunk, és belekortyoltunk az italba.
Miért nem lehettem én egy átlagos csávó, aki 

egész nap csak baseballmeccset néz, és mondjuk iz
gul, hogy mi lesz a végeredmény? Miért nem lehet
tem szakács, aki egész nap csak rántottát csinál, és 
köze nincs semmihez? Miért nem lehettem egy légy 
valakinek a csuklóján, akit alig érintettek a világ 
dolgai? Miért nem lehettem kakas egy tyúkólban, aki 
magokat csipeget? Miért pont ez jutott nekem?

Jeannie megbökött a könyökével, és azt suttogta:
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— Belane, beszélnem kell veled...
Letettem egy kis pénzt a bárpultra, aztán Lady 

Halálra néztem.
— Remélem, nem gond, de...
— Tudom, dagadtkám, beszélnie kell a hölggyel 

négyszemközt. Miért is lenne ez gond, elvégre nem 
vagyok szerelmes magába.

— Ettől függetlenül valamiért mégis mindig itt lóg 
körülöttem.

— Én mindenki körül ott lógok, Nick, maga csak 
kicsit érzékenyebb rám.

— Aha.
— De hát, végül is segített nekem megtalálni 

Céline-t...
— Igen, végül is...
— így hát magára hagyom itt a kis hölggyel. De 

csak egy időre. Még van némi elintéznivalónk. Szó
val, még látjuk egymást.

— Lady Talál, efelől semmi kétségem...
Megitta az italát, és leszállt a székről. Elindult

kifelé. Félelmetesen gyönyörű volt. Aztán eltűnt.
A csapos odajött a pénzért.
— Ki volt ez? Elszédültem, amikor elment mel

lettem.
— Örülj, hogy csak elszédültél — mondtam.
— Ezzel mit akarsz mondani?
— Ha elmondanám, úgyse hinnéd el.
— Na, csak próbáld meg.
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-  Nem próbálom. És ha megbocsátasz, most sze
retnék a hölggyel beszélni.

-  Oké, de egyvalamit árulj el.
-  Mi lenne az?
-  Hogy van az, hogy egy ilyen dagadt csávó, mint 

te, ilyen nó'ket kap meg?
-  Úgy, hogy a jó felén vajazom a kenyeremet. Na 

és most tűnés!
-  Jól van, haver, ne pattogj.
-  De hát te kérdezted.
-  Azért nem kell mindjárt keménykedni!
-  Ha szerinted ez keménykedés, akkor várd meg, 

mit kapsz, ha itt maradsz.
-  Baszódj meg!
-  Hát, ez szép volt. Na, húzzál innen, amíg tudsz 

mozogni.
Lassan elindult a bárpult végéhez, aztán megállt 

egy pillanatra, és megvakarta a seggét.
Odafordultam Jeannie-hez.
-  Bocsánat, bébi, de úgy látszik, minden csapos

sal ilyen hülye dialógusokba keveredem.
-  Semmi baj, Belane.
Szomorúnak tűnt.
-  Belane, el kell mennem.
-  Nem baj, előtte azért igyál egyet.
-  Nem úgy értem, hanem hogy nekem és azoknak, 

akikkel itt vagyok, el kell innen mennünk... a Földről. 
Nem is tudom, miért, de valahogy megkedveltelek.
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— Hát, ez érthető -  nevettem - ,  de miért kell el
mennetek?

— Átgondoltuk a dolgot, és rájöttünk, hogy nem 
akarjuk elfoglalni a Földet. Szörnyű ez az egész.

— Mi olyan szörnyű, Jeannie?
— A Föld. A szmog, a gyilkosságok, a légszennye

zés, a mérgezett folyók, a mérgezett ételek, a gyűlö
let, a reménytelenség, minden. Egyetlen szépség 
maradt a Földön, az állatok, de őket meg irtjátok, 
szóval nemsokára mind kihalnak, és nem marad 
más, csak patkányok meg versenylovak. Annyira 
szomorú ez az egész, nem is csoda, hogy ennyit iszol.

— Ne feledkezz meg a felhalmozott atomfegyve
rekről sem.

— Igen, úgy tűnik, túl messzire mentetek.
— Lehet, hogy már csak két napunk van hátra, 

vagy lehet, hogy ezer évünk. Nem tudjuk, mennyi, 
de a legtöbb embert ez nem is érdekli.

— Hiányozni fogsz, Belane. És az állatok is...
— Megértem, hogy elmész...
Könnybe lábadt a szeme.
— Ne sírj, Jeannie. A pokolba az egésszel...
Megfogta a poharát, megitta az italt, és olyan

szemmel nézett rám, amilyennel még sosem néztek 
rám, és soha nem is fognak.

— Viszlát, dagadt fiú -  mosolygott.
Azzal eltűnt.
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Másnap megint ott ültem az irodámban. Egy megbí
zás volt még hátra: megtalálni a Vörösbegyet. Senki 
sem kopogtatott az ajtómon új ügyekkel. Nem is baj. 
Úgyis itt az ideje, hogy egy kicsit tisztázzam a dol
gaimat. Végül is nagyrészt elvégeztem azt, amit az 
életben kitaláltam magamnak. Volt egy-két jó pilla
natom. Fedél van a fejem fölött. Igaz, van egy cso
mó rendes ember, akinek nincs. Ők sem idióták, 
csak pillanatnyilag nem illenek bele a rendszerbe. 
Ami pedig állandóan változik. Reménytelen egy 
helyzet, és ha az ember a saját ágyában alhat este, 
már úgy érezheti, győzelmet aratott a rendszer fö
lött. Nekem szerencsém van, igaz, volt egy-két lé
pés, amit azért előtte jól átgondoltam. Ettől függet
lenül igen szörnyű világ ez, és én legtöbbször saj
náltam azokat, akik benne éltek.

Mindegy, a francba az egésszel. Elővettem a vod
kát, és ittam egy kortyot.

Az élet legjobb részei azok, amikor az ember nem 
csinál semmit, csak vakarózik, csak nyammog. És 
ha azt mondjuk, minden értelmetlen, akkor nem le-
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hét minden értelmetlen, mert ha tisztában vagyunk 
vele, hogy minden értelmetlen, akkor az, hogy tisz
tában vagyunk ezzel, már némi értelmet ad az 
egésznek. Értik, amit mondok? Amolyan optimista 
pesszimizmus ez.

A Vörösbegy. Pont olyan ezt keresni, mint a Szent 
Grált. Lehet, hogy mély vízben vagyok. Sőt lehet, 
hogy túl forró is a víz.

Ittam még egy kis vodkát.
Valaki kopogott az ajtón. Levettem az asztalról 

a lábam.
— Bújj be!
Az ajtó kinyílt, és ott állt egy csenevész csávó 

szakadt cuccban. Bűzlött. Talán benzintől, de nem 
voltam biztos benne. Kicsi, vékonyan metszett sze
me volt. Oldalazva jött felém. Aztán megállt az asz
talomnál, és fölém hajolt. Kicsit mintha rángatózott 
volna a feje.

— Belane — szólalt meg.
— Talán -  válaszoltam.
— Van egy ajánlatom a számodra.
— Jó -  mondtam —, akkor húzz innen a vérbe.
— Nyugi, Belane, tudom a jelszót.
— Igen? Milyen jelszót?
— Vörösbegy.
— Hát jó, mesélj.
— Tudjuk, hogy keresed.
— Tudjuk? Te és még ki?

187



I

— Nem mondhatom meg.
Felálltam, megkerültem az asztalt, és megragad

tam a szakadt kis ingét.
— És ha mondjuk kiverem belőled?
— Akkor se, mert nem tudom.
Nem tudom, miért, de hittem neki. Elengedtem 

az ingét. Majdnem seggre esett. Visszaültem az asz
talomhoz.

— A nevem Amos -  mondta - ,  Amos Redsdale. 
Elvezethetlek a Vörösbegyhez. Érdekel az ügy?

— Miről lenne szó?
— Van egy címem. Egy nő tud a Vörösbegyről.
— Mennyiért?
— 75 dollár.
— Akkor baszódj meg, Amos.
— Na jó, ha nem, hát nem. Akkor megyek fogad

ni. Kaptam egy tuti tippet a délutáni futamra.
— Jó, legyen 50 — mondtam.
-6 0 .
— Rendben, add a címet.
Elővettem három húszast, ő pedig odaadott egy 

cetlit. Kihajtottam, és megnéztem: „Deja Fountain. 
West-L. A., Rudson Drive 3234., 9-es lakás.

— Ide hallgass, Amos. Akármit ideírhatsz nekem, 
honnan tudjam, hogy ez a megfelelő cím?

— Csak menj el, Belane. Tuti a cím.
— Hát, a segged épségéért ajánlom is, hogy az le

gyen.
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-  Na jó, mennem kell — mondta, majd megfor
dult, és elment.

Én meg ott ültem 60 dollárral megrövidítve meg 
egy cetlivel a kezemben.
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Vártam estig, majd beültem az autómba, és elmen
tem a megadott címre. Egész jó környék. A jó kör
nyék definíciója: az ember nem engedheti meg ma
gának, hogy ott lakjon. Kortyoltam egyet a vodká
ból, kiszálltam az autóból, bezártam az ajtót, és 
odamentem a társasházhoz. Megnyomtam a kapu- 
csengó't, amin az állt: Deja Fountain. Megszólalt egy 
édes, de kicsit ideges hang.

-  Igen?
-  Deja Fountaint keresném. Amos Redsdale kül

dött a Vörösbegy ügyében. Nick Belane vagyok.
-  Uram, halvány gó'zöm sincs, miró'l beszél.
-  A francba.
-  Tessék?
-  Semmi. Átráztak...
-  Csak hülyéskedtem, Nicky. Kérem, jöjjön be.
Hangos berregés hallatszott, mire megnyomtam a

bejárati ajtót, ami kinyílt. Végigmentem a szőnyeg
gel borított folyosón a 9-es lakásig. Kilences. Vala
mi nem stimmel a kilences számmal. Mintha ve
szélyt jelentett volna. Igaz, nekem a legtöbb szám
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veszélyt jelent. Csak a hármast, a hetest és a nyol
cast szeretem, illetve ezek kombinációit.

Megnyomtam a csengó't. Lépteket hallottam. Az
tán kinyílt az ajtó.

Bomba nő volt. Vörös ruhában. Zöld szemmel. 
Hosszú, barna hajjal. Fiatal. ízléses. Jó testű. Némi 
mentolillattal. És mosolygott.

-  Mr. Belane, kérem, jöjjön be.
Követtem a szobába. Aztán hirtelen kemény tár

gyat éreztem a hátamban.
-  Ne mozdulj, testvér! Fel a kezekkel! Nézd meg, 

hogy eléred-e a plafont!
-  Feka vagy? — kérdeztem.
-  Micsoda?
-  Csak a fekák szokták azt mondani, hogy „test

vér” .
Megmotozott. Megtalálta a pisztolyomat, és el

vette.
-  Jól van, megfordulhatsz.
Megfordultam és ránéztem. Nagydarab, fehér 

csávó volt.
-  De hát te fehér vagy — mondtam.
-  Te is — mondta.
-  Hát akkor szervusz, testvér.
-  A pisztolyodat visszakapod, amikor elmész.
Átmentem Dejával egy másik szobába. Egy szék

re mutatott.
Nagy, hideg szoba volt. Veszélyt sejtetett.
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Deja leült a kanapéra, elővett egy kis szivart. Ki
bontotta. Megnyálazta egy kicsit, leharapta a végét, 
rágyújtott, és szexisen kifújt egy kék füstkarikát. 
Rám nézett azzal a zöld szemével.

-  Szóval, a Vörösbegyet keresi?
-  Igen, egy ügyfelem megbízásából.
-  Ki lenne az?
-  Ez bizalmas.
-  Valami azt súgja nekem, Mr. Belane, hogy mi 

jó  barátok lehetünk, nagyon jó barátok.
-  Csak nem?
-  Nagyon jóképű a maga módján, ezt nyilván tud

ja. Jól áll magának, hogy látszik, már sok mindent 
megélt. A legtöbb férfi manapság már nem is él, 
egyszerűen csak leharcolja magát.

-  Úgy gondolja, hölgyem?
-  Szólítson Dejának.
-  Deja.
-  Ööö... Nem akar idejönni mellém?
Fölálltam, odamentem, és leültem mellé a kana

pén. Rám mosolygott.
-  Kér egy italt?
-  Hogyne. Egy whiskyt szódával.
-  Bemie, hozzál egy whiskyt szódával, légy szí

ves.
Néhány másodperc múlva bejött a testvér, aki el

vette a pisztolyomat. Letette az italt a dohányzóasz
talra.
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— Kösz, Bernie.
Bernie erre eltűnt. Belekortyoltam a whiskybe. 

Nem rossz. Nem rossz.
— Mr. Belane — szólalt meg a nó' —, arra kértek, 

mondjam meg magának, hogy felejtse el ezt a Vö
rösbegyet.

— Sosem ejtek egy ügyet sem, hacsak a megbízóm 
nem kéri.

— Márpedig ezt ejteni fogja, Mr. Belane.
-H m .
— Zavarja a szivarfüst?
— Nem.
— Kér egy slukkot?
— Ühüin.
Deja odaadta a szivart. Mélyet szippantottam, le- 

tiidó'ztem, kifújtam és visszaadtam. A szoba egy pil
lanatra kikristályosodott, a falak megmozdultak, 
felemelkedett a szőnyeg, majd visszaesett. Kék fény 
villant a szemembe. Aztán Deja száját az enyémen 
éreztem. Megcsókolt, majd visszaült. Felnevetett.

— Mióta nem volt nővel, Belane?
— Már nem is emlékszem...
Megint nevetett, és újra a számra nyomta az aj

kát. Bizony, már jó ideje nem voltam nővel. A nyel
ve úgy csúszott a számba, mint a kígyó. A teste is 
olyan volt, mint a kígyóé.

Aztán lépéseket hallottam, meg egy hangot:
— MEGÁLLJ!
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Bernie volt az. Mindkét kezében pisztoly volt. Az 
egyik az enyém.

— Jól van, Bernie, jól van -  mondtam.
Bernie nehezen lélegzett, mintha nem lett volna 

oxigén a szobában. Deját bámulta. A tekintete kö
dös volt.

— DEJA -  mondta - ,  NE CSINÁLD EZT, TUDOD, 
HOGY SZERETLEK! MEGÖLÖM, MEGÖLLEK TÉ
GED, AZTÁN MEGÖLÖM MAGAMAT!

Tökéletes helyzetben ültem. Meglendítettem a 
jobb lábamat, és pont mogyorón rúgtam. Felüvöl- 
tött, és a tökét fogva összeesett. Felkaptam a piszto
lyokat, az egyiket eltettem, a másikat meg a jobb 
kezembe fogtam. A bal kezemmel megragadtam 
Bernie-t, és bevágtam egy székbe. A hajánál fogva 
hátrahúztam a fejét, míg a szája ki nem nyílt. Aztán 
belecsúsztattam a fegyvert a szájába.

— Szopogasd ezt egy kicsit, öcsi, amíg kitalálom, 
mit fogok tenni.

Bernie hörgött egyet.
— Ne ölje meg, kérem, ne ölje meg! -  esedezett 

Deja.
— Mit tudsz a Vörösbegyró'l, testvér? — kérdeztem.
Nem válaszolt.
Mélyen lenyomtam a fegyvert a torkán. Aztán el

fingta magát. Nagyon hangosan. És büdösen. Kihúz
tam a fegyvert, és levágtam a földre.

— Hát, ez undorító! Ezt ne csináld még egyszer!

194



Megfordultam, és ránéztem Dejára.
— Van saját szobája?
-V a n .
Ránéztem Bernie-re.
— Na, akkor menj szépen a szobádba, és maradj 

ott, amíg azt nem mondom, kijöhetsz.
Bernie bólintott.
— Na, mozgás!
Bernie feltápászkodott, és kitántorgott. Aztán 

hallottam, ahogy becsukódik egy ajtó.
Deja elnyomta a szivarját. Már nem mosolygott.
— Na jól van, bébi, akkor folytassuk onnan, ahol 

abbahagytuk -  mondtam.
— De én nem akarom.
— Micsoda? Miért? De hát lent volt a nyelve a 

nyelőcsövemben.
— Félek magától. Maga túl erőszakos.
— De hát azt mondta, hogy meg fogja ölni magát, 

nem hallotta?
— Nyilván nem úgy gondolta.
— Nincs olyan, hogy „nyilván” , amikor szerelem

ről és fegyverekről van szó.
Deja sóhajtott.
— Aggódom Bernie-ért. Ott ül a szobájában sze

gény, teljesen egyedül.
— Miért, nincs neki tévéje vagy keresztrejtvénye 

vagy egy képregénye?
— Kérem, Mr. Belane, kérem, menjen el!
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-  Bébi, én szeretnék ennek a Vörösbegy-ügynek 
a végére járni.

-  De ne ma este... ne ma este.
-  Hát akkor mikor?
-  Holnap este. Ugyanebben az időben.
-  Akkor küldje el Bernie-t moziba vagy valami.
-  Rendben.
Lehajoltam, megfogtam az italomat, és megittam. 

Deja csak ült a kanapén, és a szőnyeget bámulta. 
Becsuktam magam mögött az ajtót, végigmentem a 
folyosón, ki a bejárati ajtón, és beültem a kocsiba. 
Beindítottam a motort, és vártam, hogy egy kicsit 
bemelegedjen. Meleg, holdfényes éjszaka volt. És 
még mindig állt a farkam.
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Bementem egy kocsmába, ahol még soha nem szólal- 
koztam össze senkivel. A Blinkybe. Első pillantásra 
egész jól nézett ki: bőrbokszok, sötétség, füst és né
hány barom. A megszokott halálszag terjengett a le
vegőben. Találtam egy üres bokszot, és leültem. A 
pincérnő odajött, valami bugyuta ruha volt rajta: ró
zsaszín fürdőruhaszerűség, pamut töméssel, ami fel
nyomta a mellét. Mosolygott egy szörnyűt, és megvil
lantott egy aranyfogat. Teljesen üres volt a tekintete.

-  Mit kér, szivi? — mondta reszelős hangon.
-  Két üveg sört. Pohár nélkül.
-  Két üveggel, szivi?
-  Aha.
-  Milyet?
-  Kínait.
-  Kínait?
-  Igen. Két üveg kínai sört. Pohár nélkül.
-  Kérdezhetek valamit?
-  Igen.
-  Mind a kettőt maga issza meg?
-  Remélem.
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-  Akkor miért nem csinálja úgy, hogy megissza 
az elsőt, és aztán megrendeli a másikat. így nem 
melegedne meg.

-  Nem tudom, így szeretném és kész. Biztos van 
valami oka.

-  Ha tudja az okát, szivi, kérem, mondja el ne
kem is...

-  Miért kéne elmondanom? Mi van, ha meg aka
rom tartani magamnak?

-  Uram, nem kell ám mindenkit kiszolgálnunk. 
Fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk a kiszol
gálást.

-  Tehát azt akarja mondani, hogy azért nem fog 
kiszolgálni, mert két kínai sört kérek, és nem mon
dom meg, hogy miért?

-  Nem mondtam, hogy nem szolgálom ki, csak 
azt mondtam, hogy fenntartjuk a jogot rá.

-  Akkor ide figyeljen. Az oka tudatalatti. Tudat 
alatt biztonságra vágyom. Nyomorult egy gyerekko
rom volt. A két üveg egyszerre pedig betölti azt az 
űrt, amit be kell töltenie. Legalábbis azt hiszem. De 
nem vagyok benne biztos.

-  Akkor mondok magának valamit, szivi. Magá
nak pszichiáterre van szüksége.

-  Hát jó, de amíg nem szerzek egyet, kaphatnék 
két üveg kínai sört?

Aztán odajött egy nagydarab csávó koszos, fehér 
kötényben.
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-  Mi a probléma, Betty?
-  Ez a fickó két üveg kínai sört rendelt. Pohár 

nélkül.
-  Biztos egy barátját várja.
-  De hát nincs neki barátja, Blinky.
Blinky rám nézett. Nagydarab, dagadt csávó volt. 

Sőt két dagadt csávó egyben.
-  Szóval, nincs is barátja?
-  Nincs — válaszoltam.
-  Akkor minek magának két üveg kínai sör?
-  Meg akarom inni őket.
-  Miért nem rendel egyet, issza meg, aztán ren

del egy másikat?
-  Mert én így szeretném.
-  Hát, ilyet még nem hallottam — mondta Blinky.
-  De hál miért ne kérhetném így? Törvényellenes 

netán?
-  Nem, csak furcsa. Ennyi.
-  Mondtam neki, hogy szerintem pszichiáterhez 

kéne mennie -  szólalt meg Betty újra.
Aztán csak álltak ott, és néztek. Elővettem egy 

szivart és meggyújtottam.
-  Büdös — mondta Blinky.
-  A szarod is.
-  Micsoda?
-  Na, hozzál szépen három üveg kínai sört. Pohár 

nélkül.
-  Ez a csávó nem komplett — mondta Blinky.
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Ránéztem és röhögtem. Aztán megszólaltam:
— Ne szólj hozzám többé. És ne csinálj semmit, 

de semmit, ami idegesítene, különben szétlövöm a 
burádat, öcsipöcsi.

Blinky megmerevedett. Úgy tűnt, mint aki mind
járt beszarik. Betty is csak állt ott. Egy pillanat 
múlva aztán megszólalt:

— Most mi legyen, Blinky?
— Hozzál neki három üveg kínai sört. Pohár 

nélkül.
Betty elindult a sörért.
— Na, akkor -  mondtam Blinkynek - ,  szépen ülj 

le velem szemben, és nézd végig, ahogy megiszom 
ezt a három üveg kínai sört.

— Hát jó — válaszolta, és bepréselte magát a 
bokszba.

Izzadt. Mind a három tokája remegett.
— Blinky — kérdeztem tőle - ,  nem láttad véletle

nül a Vörösbegyet?
— A Vörösbegyet?
— Igen, a Vörösbegyet.
— Nem láttam — mondta Blinky.
Betty megérkezett a kínai sörökkel.
Végre.
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Másnap este megint ott álltam a társasház bejárata 
előtt. A cipőmet kitisztítottam, és mindössze három 
vagy négy sört ittam. Az eső vészjóslóan eleredt. „Pi
sái az Isten” — ezt mondtuk mindig gyerekkoromban, 
amikor esett. Fáradt voltam, fáradt testben és lélek
ben. Ki akartam szállni. Vissza akartam vonulni. 
Mondjuk Vegasba. Egész nap csak az asztalok körül 
álldogálnék bölcs ábrázattal, és nézném, ahogy a 
marhák vagyonokat játszanak el. Valahogy így kép
zeltem el a szórakozást. Nyugiban úszni a fényárban, 
fél lábbal a sírban. De hát egy büdös vasam se volt. 
És meg kellett találnom a Vörösbegyet. Megnyom
tam a kilences lakás csengőjét, és vártam. Aztán 
megnyomtam megint. De semmi. Ajjaj. Ajjajjajjaj. 
Nem is akartam belegondolni. Leléptek volna? Deja 
és a testvér. Tegnap kellett volna rövidre zárnom a 
dolgot. Tényleg kiengedtem őket a kezem közül?

Egyik kezemmel rágyújtottam egy szivarra, a má
sikban lévő sperhaknival pedig kinyitottam az ajtót. 
Beléptem a folyosóra, odamentem a 9-es ajtóhoz. 
Rányomtam a fülemet. Semmi. Még csak egércinco-
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gás sem hallatszott. Ajjaj. A picsába. Kinyitottam 
az ajtót az álkulccsal, és beléptem. Egyenesen a há
lószobába mentem, és kinyitottam a gardróbot. Üres 
volt. Elvitték a ruhákat. Nem volt ott semmi más, 
csak árva fogasok. Micsoda szörnyű látvány! A Vö
rösbegyhez vezető első nyomomból 32 üres fogas 
lett. Kész. Kopóként csődöt mondtam. Átfutott az 
agyamon az öngyilkosság gondolata, de elvetettem, 
benyúltam a kabátomba, kivettem a vodkásüveget, 
meghúztam, és kiköptem a szivart.

Aztán megfordultam, kijöttem, elindultam a fo
lyosón, és mentem, amíg meg nem találtam, amit 
kerestem. Az ajtón ez állt:

M. TOHIL, GONDNOK

Kopogtam.
-  Igen? -  mondta valaki odabentről. A hangjából 

ítélve ez is nagydarab ember lehet.
-  Virágküldemény Mr. Tohil részére!
-  Hogy jutott be?
-  Nyitva volt a kapu, Mr. Tohil.
-  Az lehetetlen!
-  Mr. Tohil, egy hölgy épp jött ki, én pedig be

jöttem.
-  De hát ilyet nem lehet csinálni.
-  Nem tudtam. Mit kellett volna tennem?
-  Kintről becsengetni, és megmondani, ki maga 

és mit akar.
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— Rendben, Mr. Tohil, akkor kimegyek, becsön
getek magához, és megmondom, hogy virágkülde
ménye érkezett. így jó lesz?

— Na mindegy, hagyjuk. Jöjjön be!...
Az ajtó kinyílt. Beugrottam, a sarkammal berúg

tam az ajtót, és elkaptam az övénél. Megtelt a ke
zem hájjal. Tényleg nagydarab csávó volt. Ráfért 
volna egy borotválkozás. Kénes szaga volt. És vagy 
120 kilót nyomott.

— Mi a faszt csinál? Hol vannak a virágok? Vegye 
le a mocskos kezét az övemről!

— Nyugi, Tohil -  mondtam neki, és elengedtem.
-  Magánnyomozó vagyok, engedéllyel. Szeretném 
tudni, hová lett Deja Fountain a kilences lakásból.

— Kapja be, és húzzon innen!
Hátraléptem.
— Nyugi, Mr. Tohil, mindössze ennyit szeretnék 

tudni, aztán el is húzok.
— De nem fogja megtudni, mert nem mondhatom 

meg. És most szépen elhúz innen.
— Fekete öves vagyok, Tohil, kész halálos fegyver. 

Ne kényszerítsen, hogy visszaéljek a tudásommal!
Elnevette magát, és lépett egyet felém.
— Megálljon! -  kiáltottam.
Megállt.
— Tohil, a feladatom az, hogy megtaláljam a Vö

rösbegyet, és Deja Fountainnél van a megoldás kul
csa. Tudni akarom, hová ment ő  meg a barátja.
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-  Nem hagyta meg a címét -  mondta. -  És most 
húzzon innen, mielőtt az arcába fingok!

Elővettem a pisztolyomat, és a gyomrára nyom
tam.

-  HOL VAN DEJA FOUNTAIN? -  üvöltöttem.
— Baszódjon meg! -  mondta, és elindult felém.
— Álljon meg, ahol van! -  parancsoltam.
De csak jött felém a marhája. Bepánikoltam, és 

meghúztam a ravaszt.
De a pisztoly csütörtököt mondott.
Ekkor megragadta a torkomat. Lapátkeze és 

nagy, hurkás, erős, könyörtelen ujjai voltak. Nem 
kaptam levegőt. Csillagokat láttam. Beletérdeltem a 
tökébe. Semmi nem történt. Mintha nem is ember 
lett volna. A nemi szervét valahol máshol hordhat
ta, talán a hónalja alatt. Tehetetlen voltam. Éreztem 
a halál szagát. De az életem nem pergett le előttem 
filmként. Csak egy hangot hallottam a fejemben: „ki 
kell cserélni a jobb hátsó gumit” ... Baromság, ba
romság. És azzal kész, nekem befellegzett. Ennyi.

Aztán hirtelen elengedte a nyakam. Megtánto- 
rodtam, és szinte a sztratoszférából szívtam le a le
vegőt, meg mindenhonnan.

Ránéztem Tohilra. Nem festett túl jól. Egyáltalán 
nem festett jól. Nézett rám, de valahogy nem látott. 
Aztán megragadta a bal karját, felemelte, és valami 
szörnyű fájdalom futott át az arcán. Hörgött, felné
zett, és összeesett.
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Odaléptem hozzá, fölé hajoltam, és kitapintottam 
a pulzusát. Nem volt. Elment. Agyő.

Arrébb mentem, és leültem egy székbe. És a ka
napén velem szemben ott ült Lady Halál. Sose né
zett még ki ilyen jól. Micsoda nő! Sosem hagy cser
ben. Többet ér az aranynál. Elmosolyodott.

— Mizújs, Belane?
— Hát, nem panaszkodhatom, hölgyem.
Feketébe volt öltözve. Jól állt neki a fekete. Meg

a vörös is.
— Oda kéne figyelnie a súlyára, Belane. Mostaná

ban túl sok sült krumplit, krumplipürét meg édes
séget eszik... és túl sok sört iszik...

— Hát, igen... igen...
Megint elmosolyodott. Gyönyörű, fehér fogai vol

tak. Egy franciakulcsot is át tudott volna harapni 
velük.

— Hát -  mondta mennem kell. Van még egy kis 
elintéznivalóm.

— Ismerem az illetőt?
— Ismer egy bizonyos Harry Dobbsot?
— Nem hinném.
— De ha igen, akkor akár el is felejtheti.
És azzal eltűnt.
Odamentem Tohilhoz, és megkerestem a pénz

tárcáját. Volt benne egy ötvenes, két húszas, egy 
ötös meg egy egyes. Kivettem a pénzt, és betettem a 
jobb zsebembe. Az ajtóhoz léptem, kinyitottam, be
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csuktam, és végigmentem a folyosón. Senki sem járt 
arra. Odaértem a kapuhoz, és kiléptem. Az eső még 
mindig esett. Jó volt érezni a cseppeket az arcomon. 
Beleszippantottam a levegőbe, sóhajtottam egyet, és 
elindultam az autómhoz. Még ott volt. Megkerültem, 
és megnéztem a jobb hátsó gumit. És tényleg: tükör
sima volt. Ki kell cseréltetnem.
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Hát, megint csak depressziós voltam. Hazamentem, 
kinyitottam egy üveg skót whiskyt, és leültem régi, 
jó ismerősömmel egy asztalhoz. Whisky vízzel. A 
skót whisky olyan ital, amit nem egyből kedvel meg 
az ember. De ha él vele egy ideig, egyszer csak el
kezd hatni a varázsa. Egyfajta különleges melegsé
get ad, ami a bourbonben nincs meg. Mindegy, szó
val megint rossz kedvem volt, és ültem a székben az 
ötödik italommal. A tévét nem kapcsoltam be, mert 
rájöttem, hogy amikor az ember maga alatt van, at
tól a szartól még rosszabb kedve lesz. Egyik üres 
arc a másik után, a végtelenségig. Idióták vég nél
küli lánca, köztük néhány híres idiótával. A komi
kusok egyáltalán nem viccesek, a filmek pedig né
gy edosztályúak. Nem sok minden maradt, ami vi
gaszt nyújthatott volna — a whiskyn kívül.

A záporból szakadó eső lett, én meg csak ültem, 
és hallgattam, ahogy az esőcseppek a tetőt verik.

Nem lett volna szabad elengednem azokat a fa
szokat. Biztos voltam benne, hogy a fickót, aki elve
zetett hozzájuk, soha többé nem találom meg. Kezd-
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hettem elölről. A Vörösbegy kicsúszott a béna ke
zeim közül. Itt álltam 55 évesen, és még mindig 
a sötétben tapogatóztam. Meddig maradhatok még a 
szakmában? Mi mást érdemelnek az alkalmatlanok, 
mint egy seggbe rúgást? A faterom mindig azt mond
ta: „olyan mesterséget válassz, ahol az emberek rád 
bízzák a pénzüket, aztán csak várják, hogy mikor 
kaphatják vissza. Például a bankot vagy a biztosí
tást. Vedd el a pénzüket, és adj nekik egy darab pa
pírt cserébe. Használd a pénzüket, az meg fialni fog 
neked. Mert az embereket két dolog vezérli: a kap
zsiság és a bizonytalanság. Téged egy dolog vezérel
jen: a lehetőség.”  Egész jó tanácsnak tűnt. Persze a 
faterom is szegényen halt meg.

Töltöttem még egy whiskyt.
A franc egye meg, a nőkkel sem boldogultam. Há

rom feleségem volt. Igazából nem is volt nagy gond 
egyikkel se. Kicsinyes veszekedések vetettek véget 
mindhárom kapcsolatnak. Semmiségeken vitatkoz
tunk. Állandóan berágtunk mindenen. Napról nap
ra, évről évre csak öltük egymást. Ahelyett, hogy se
gítettünk volna a másiknak, felőröltük egymást, hol 
ezen, hol azon vitáztunk. És ha egyszer elkezdi az 
ember, szokássá válik. És nem lehet abbahagyni. 
Egy idő után talán már nem is akarta az ember abba
hagyni. Aztán mégis abbahagyta. Az egészet.

Szóval, így állunk. Ültem, és hallgattam az esőt. 
Ha most meghalnék, egyetlenegy könnycseppet se
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ejtene értem senki a világon. Na nem mintha akar
tam volna. De azért furcsa. Hogy mennyire magá
nyos lehet egy magamfajta balfasz. És a világ tele 
van olyan vén faszokkal, mint én. Csak ülnek, hall
gatják az esőt, és azon morfondíroznak, hová is tűnt 
el minden. Onnan lehet tudni, hogy az ember meg
öregedett, hogy elkezd azon tűnődni, miképp múlt 
el az élet.

Hát, igen, de az élet nem múlik el, legalábbis 
nem kéne neki. Háromnegyedrészt már halott vol
tam. Bekapcsoltam a tévét. Szexhirdetés ment. MA
GÁNYOS VAGY? SZOMORÚ? FELVIDÍTUNK! CSAK 
HÍVD FEL VALAMELYIK GYÖNYÖRŰ HÖLGYÜN
KET. ALIG VÁRJÁK, HOGY BESZÉLHESSENEK VE
LED! FIZETHETSZ MASTER- VAGY VISA-KÁRTYÁ- 
VAL. BESZÉLGESS KITTYVEL, FRANCIVAL VAGY 
BIANCÁVAL. HÍVD A 800-435-8745-ÖT.

Megmutatták a lányokat. Kitty nézett ki a legjob
ban. Ittam egy korty whiskyt, és tárcsáztam a számot.

-  Tessék! -  szólt bele egy férfi. Gonosz hangja volt.
-  Kittyt kérném.
-  Elmúltál már 21?
-E l .
-  Master vagy Visa?
-  Visa.
-  Add meg a számát és a lejárat időpontját. To

vábbá a címedet, telefonszámodat, a társadalombiz
tosításod és a jogosítványod számát.
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— Halló, és honnan tudjam, hogy nem fogjátok 
mindezt másra felhasználni? Érted, hogy kicsessze
tek velem? Hogy visszaéljetek vele?

— Hé, ember, most akarsz beszélni Kittyvel vagy 
nem?

-D e . . .
— A tévében reklámozunk. Két éve vagyunk a 

szakmában.
— Jó, rendben, várj, megkeresem a brifkómat.
— Ember, ha nem kellünk neked, te se kellesz 

nekünk.
— Miről fog Kitty beszélgetni velem?
— Tetszeni fog, meglátod.
— Honnan tudod, hogy tetszeni fog?
— Figyelj, haver...
— Jó, jó, várj egy percet...
Megadtam neki az adataimat. Elég sokat vártam, 

amíg csekkolták a kártyámat. Aztán meghallottam 
egy hangot.

— Helló, bébi, itt Kitty!
— Helló, Kitty, az én nevem Nick.
— Úúúú... annyira szexi a hangod! Már kezdek is 

begerjedni!
— Ne már, az én hangom nem is szexi.
— Ne szerénykedj!
— Nem, Kitty, nem szerénykedem...
— Máris nagyon közel érzem magam hozzád! Ügy 

érzem, mintha az öledben ülnék, és a szemedbe
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néznék. Nagy, kék szemem van. Te fölém hajolsz, 
és mindjárt megcsókolsz!

— Ez baromság, Kitty, én itt ülök egyedül, whis
kyt szopogatok, és hallgatom az esó't.

— Nick, használd egy kicsit a képzelőerődet. En
gedd el magad, és meg fogsz lepődni, mire vagyunk 
együtt képesek. Nem tetszik a hangom? Nem talá
lod... ahhh, szexinek?

— Hát, egy kicsit, de nem nagyon. Olyan, mintha 
meg lennél fázva. Megfáztál?

— Nick, drágám, én túl forró vagyok ahhoz, hogy 
megfázzak!

-H ogy?
— Mondom, túl forró vagyok ahhoz, hogy megfázzak!
— Hát, nekem úgy tűnik, mintha megfáztál volna. 

Vagy lehet, hogy túl sok cigit szívsz.
— Én csak egyvalamit szívok, Nick!
— És mi lenne az, Kitty?
— Nem találod ki?
— Nem...
— Nézz végig magadon, Nick.
— Oké.
— Mit látsz?
— Egy italt, telefont...
— És még mit, Nicky?
— A cipőmet...
— Nick, és mi az a nagy valami, ami ott kidudo

rodik, ahogy beszélek hozzád?
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— Ja, az? A gyomrom.
— Beszélj hozzám, Nick. Hallgasd a hangomat. 

Gondolj arra, hogy ott ülök az öledben, a ruhám egy 
kicsit felcsúszva, és látszik a térdem meg a com
bom. Hosszú, szőke hajam van. Beteríti az egész 
testemet. Csak gondolj erre, Nick, gondolj erre...

-J ó . . .
— És most mit látsz?
— Ugyanazt: a telefont, az italomat, a cipőmet, a 

hasamat...
— Nick, ne rosszalkodj nekem, mert átmegyek és 

elfenekellek! Vagy lehet, hogy megengedem, hogy 
te fenekeij el engem!

— Micsoda?
— Hogy elfenekelj, Nick, elfenekelj!
— Kitty...
— Igen?
— Megbocsátanál egy percre? Ki kell mennem a 

vécére.
— Jaj, Nick, tudom ám, mit fogsz csinálni! De 

nem kell kimenned azért, itt is csinálhatod, a tele
fon  mellett, amíg beszélek hozzád!

— De ki kell mennem, Kitty, mert pisálnom kell.
— Nick — mondta —, ezennel befejezettnek tekint

heted a beszélgetésünket!
És letette.
Kimentem a vécére és hugyoztam. Közben még 

mindig hallottam, hogy esik az eső. Gyatra egy be
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szélgetés volt, de legalább elterelte a figyelmemet a 
Vörösbegyről meg az egyéb kérdésekről. Lehúztam 
a vécét, kezet mostam, belenéztem a tükörbe, ka
csintottam, és visszamentem a whiskymhez.
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Másnap megint ott ültem az irodában. Elégedetlen
nek, és hogy őszinte legyek, igen szarul éreztem 
magam mindennel kapcsolatban. Nem haladtam se
merre, és a világ sem. Mind csak arra vártunk, hogy 
meghaljunk, és közben semmiségekkel ütöttük el az 
időt. Néhányan még csak kis semmiségeket sem 
csináltak. Mind vegetáltunk. Én is. Csak azt nem 
tudtam, milyen növény vagyok. Talán fehérrépa. 
Rágyújtottam egy szivarra, letüdőztem, és úgy tet
tem, mintha tudnám, hány az óra.

Megszólalt a telefon. Felvettem.
— Igen?
— Mr. Belane, magát sorsoltuk ki, ön az egyik 

nyertesünk! Választhat egy televízió, egy Szomáliái 
utazás, 5000 dollár vagy egy összecsukható esernyő 
közül. Mindezért cserébe semmi mást nem kell ten
nie, mint meghallgatnia az ingatlanbefektetésekről 
szóló egyik előadásunkat. Szobát és reggelit biztosí
tunk az ön számára.

— Hé, pajtás -  mondtam.
— Igen, uram?
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-  Menj, hágj meg egy nyulat!
Letettem. Aztán csak néztem a telefont. Halálo

san veszélyes dolog, de hát kell az embernek, hogy 
kihívhassa a mentőket. Sose lehet tudni.

Rám fért volna egy vakáció. Meg öt nő. És a fül
zsírt is ki kellett volna már szedni a fülemből. Az 
autómban meg olajat kellett volna cserélni. Meg az 
adóbevallásomat is elfelejtettem beküldeni. Az ol
vasószemüvegem egyik szára letört. Hangyák voltak 
a lakásomban. Meg kellett volna tisztíttatnom a fo
gaimat a fogkőtől. A cipőm sarkát teljesen lejártam. 
Álmatlanságban szenvedtem. A kocsibiztosításom 
lejárt. Ahányszor borotválkoztam, megvágtam ma
gam. Hat éve nem nevettem. Akkor is aggódtam, 
amikor nem kellett. Amikor meg kellett, akkor be
rúgtam.

Megint megszólalt a telefon. Felvettem.
-  Belane? -  kérdezte valaki.
-  Talán -  válaszoltam.
-  Talán a szart — mondta a valaki. — Most vagy te 

vagy Belane, vagy nem.
-  Jó, eltaláltad. Én vagyok Belane.
-  Rendben, Belane, akkor ide hallgass: úgy tud

juk, a Vörösbegyet keresed.
-  Igen, és ki a forrásod?
-  Az magánügy.
-  A szex is az, mégis mindenki beszél róla.
-  De mi nem szeretnénk.
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— Jó, rendben -  mondtam —, akkor mi a pálya?
— Tíz rongy, és a kezedbe adjuk a Vörösbegyet.
— Nincs tíz rongyom.
— Van valaki, aki tud neked kölcsönadni annyit.
— Igen?
— Igen, Belane. És mindössze 15 százalékos havi 

kamatra.
— De nincs kezesem.
— Dehogyis nincs.
— És ki az?
— Az életed.
— Ja! Hát az mindjárt más, akkor beszélhetünk.
— Rendben, Belane, tíz perc múlva ott vagyunk 

az irodádban.
— És honnan tudjam, hogy ti vagytok azok?
— Majd azt mondjuk, mi vagyunk.
Letettem.

Tíz perccel később kopogtak. Hangosan. Az egész 
ajtó beleremegett. Benéztem a fiókomba, hogy meg
van-e a pisztolyom. Ott volt — kedves, mint egy régi 
kép. Egy aktkép.

— Nyitva van, az ég szerelmére, gyere be!
Az ajtó kivágódott. Hatalmas test állta el a fényt. 

Egy emberszabású majom, szivarral a szájában, hal
ványrózsaszín öltönyben. Két kisebb emberszabá
súval jött.
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Rámutattam egy székre, hogy üljön le. Leült, és 
teljesen kitöltötte. A szék lába egy kicsit meg is 
nyaklott. Egy-egy emberszabású két oldalról mellé 
állt.

A fő emberszabású böfögött egyet, és kicsit elő
rehajolt.

— Sanderson vagyok -  mondta —, Harry Sander
son. Ezek pedig — bökött az embereire — a fiúk.

— A fiaid? — kérdeztem.
— Nem, csak fiúk.
— Jó — mondtam.
— Szükséged van ránk.
— Igen?
— A Vörösbegy miatt -  mondta Sanderson.
— Ismeritek azt a bomba nőt meg az ő  kis korcs 

fiúját, akik meglógtak az otthonukból néhány napja?
— Semmiféle nőhöz sincs közöm — válaszolta. — 

Csak egyetlen dologra használom őket.
— Igen? És mire?
— Feltörölni a szart a padlóról.
Mindkét emberszabású kuncogni kezdett. Nyil

ván viccesnek találták.
— Szerintem ez egyáltalán nem vicces — mondtam.
— Minket meg egyáltalán nem érdekel, hogy mit 

gondolsz — mondta Sanderson.
— Ez érthető. Na, akkor beszéljünk a Vörös

begyről.
— 10 000 dollár — mondta Sanderson.

217



— Mint említettem, nincs annyim.
— Mint említettem, tudunk valakit, aki kölcsönad 

neked annyit, jó feltételekkel, mindössze 15 száza
lékért havonta.

— Oké, és ki lenne az?
— Mi lennénk.
-T i?
— Igen, Belane. Mi átadjuk neked a pénzt, aztán 

te visszaadod nekünk. Aztán havonta leszurkolod a 
tíz rongy 15 százalékát, amíg a kölcsön végleg ki 
nincs fizetve. És nem kell mást tenned, mint aláír
nod ezt a papírt itt. A pénz nem is cserél gazdát. 
Megtartjuk, hogy ne kelljen azzal fáradnod, hogy 
visszaadod.

— És ezért cserébe...
— Elhozzuk neked a Vörösbegyet.
— És honnan tudjam biztosan?
-M it?
— Hogy elhozzátok a Vörösbegyet.
— Bíznod kell bennünk.
— Sejtettem, hogy ezt fogod mondani.
— Miért?
— Mit miért?
— Miért, nem bízol bennünk?
— Bízom, de jobb lenne, ha ti bíznátok meg 

bennem.
— Hogy értve?
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— Hát hogy előbb elhozzátok nekem a Vörös
begyet.

— Micsoda? Minek nézel minket, palimadárnak?
— Hát, igen...
— Ne okoskodj, Belane. Meg kell bíznod ben

nünk, ha látni akarod a Vörösbegyet. Ez az egyetlen 
esélyed. Gondold meg. Van rá 24 órád.

— Jó, meggondolom.
— Gondold csak, Belane — mondta a rózsaszín öl

tönyös, nagy emberszabású, és fölállt. -  Gondold 
meg jól. Aztán tudasd velünk, hogyan döntöttél. 24 
órád van. És aztán az ajánlatnak vége. Örökre.

— Rendben — mondtam.
Megfordult, mire az egyik emberszabású előrero

hant, és kinyitotta neki az ajtót. A másik állt, és né
zett engem. Aztán elmentek. Én meg csak ültem ott. 
Fogalmam se volt, mit tegyek. De lépnem kellett. 
Az óra ketyegett. A francba is. Benyúltam a fiókom
ba, és elővettem a vodkát. Végül is ebédidő volt.
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Hát, mit tehet az ember? Annyira aggódtam, hogy 
elaludtam az asztalnál. Amikor fölébredtem, már 
sötét volt. Feltápászkodtam, felvettem a kabátomat 
meg a kalapomat, és elmentem az irodából. Beültem 
az autóba, és hajtottam öt mérföldet nyugatnak. 
Csak úgy. Aztán leparkoltam valahol, és körülnéz
tem. Épp egy kocsma előtt álltam meg. Hádész — vi
lágított a neonfelirat. Kiszálltam a kocsiból, és be
mentem. 5 ember volt bent. 5 mérföld, 5 ember. 
Minden ötre jött ki. Egy csapos, egy nő és három 
idióta, nyeretlen suhanc. úgy tűnt, mintha cipő
pasztát kentek volna a hajukra. Hosszú cigarettát 
szívtak, és fitymálóan néztek rám meg mindenre. A 
nó' a bárpult egyik végén ült, a kölykök a másikon, 
a csapos meg középen. Nagy nehezen sikerült ma
gamra terelnem a csapos figyelmét azzal, hogy fel
emeltem egy hamutálat, és kétszer leejtettem. Pis- 
lantott, és elindult felém. Olyan feje volt, mint egy 
békának. De nem ugrált, hanem vánszorgott. Aztán 
megállt előttem.

— Whiskyt és vizet.
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-  Az italba kéri a vizet?
-  Nem, azt mondtam, „whiskyt és vizet” .
-H ogy?
-  Whiskyt és vizet külön, legyen szíves.
A három kölyök rám nézett. A középső meg

szólalt.
-  Hé, öreg! Kell egy kis fájdalom?
Csak néztem őket, és mosolyogtam.
-  Ingyen adjuk ám a fájdalmat — mondta a közép

ső. És csak gúnyosan néztek tovább.
A csapos megérkezett az italommal.
-  Mi lenne, ha odamennék, és meginnám az ita

lodat? -  kérdezte ugyanaz a csávó.
-  Ha csak megérinted a poharamat, félbetörlek, 

mint egy darab száraz szart.
-  Hűha! — mondta.
-  Hűha! — mondta a másik.
-  Hűha! — mondta a harmadik.
Lenyomtam a whiskyt, de a vizet ott hagytam.
-  Az öreg keménykedik -  mondta a középső.
-  Oda kéne tán mennünk, megnézni, mennyire 

kemény — mondta a másik.
-  Menjünk — mondta a harmadik.
Istenem, milyen unalmasak, mint mindenki más. 

Semmi újdonság, semmi meglepő, csak unalmas, 
lapos hülyeségek. Mint a filmek.

-  Még egyszer ugyanezt -  mondtam a csaposnak.
-  Mi is volt? Whisky és víz?
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— Igen.
— Nem mondhassuk, hogy az öreg kemény csávó 

lenne — mondta a középsó'.
— Mondhatjuk -  mondtam.
— Mit mondhatunk?
— Nem mondhatjuk, hogy az öreg kemény csávó 

lenne.
— Ezek szerint egyetértesz velünk?
— Nem, csak kijavítottalak. És remélem, ma este 

már nem kell többször.
A csapos meghozta az italomat, aztán elment.
— Aztán lehet, hogy mi javítunk ki téged -  mond

ta az, amelyik idáig is a legtöbbet beszélt.
Erre nem mondtam semmit.
— Aztán lehet, hogy feldugjuk a fejedet a segged

be — mondta egyikük.
Rohadtul unalmasak az emberek. Mindenhol a 

Földön. És csak még több rohadtul unalmas embert 
szaporítanak. Mekkora horror ez az egész! A Föld 
csak úgy nyüzsög tó'lük.

— Vagy lehet, hogy leszopatunk veled egy répát!
— Vagy lehet, hogy mindjárt hármat!
Nem szóltam vissza. Megittam a whiskymet, az

tán a vizet, felálltam, és odabiccentettem a bárpult 
végébe.

— Nézzétek már, bunyózni akar!
— Lehet, hogy a répánkat akarja!
— Gyerünk, nézzük meg!
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Kimentem a hátsó ajtón. Hallottam, hogy jönnek 
utánam. Aztán hallottam, ahogy kinyílik egy rugós 
kés. Épp időben fordultam meg ahhoz, hogy kirúg
jam a fickó kezéből. Aztán fültövön vágtam. Össze
esett, én meg átléptem rajta. A másik kettő elkezdett 
rohanni. Végigfutottak a kocsmán, majd ki a bejára
ti ajtón. Elengedtem őket. Visszamentem a harmadik 
kölyökhöz. Még mindig ki volt ütve. Felemeltem, át
dobtam a vállamon, és kivittem. Lefektettem a padra 
egy buszmegállóban. Aztán levettem a cipőjét, és be
dobtam a kanálisba. A pénztárcáját dettó. Aztán 
visszamentem, felszedtem a rugós kést, eltettem, 
visszaültem a székemre, és rendeltem még egy italt.

A nő köhécselt. Épp rágyújtott.
— Uram — mondta —, ezt már szeretem. Maga iga

zi férfi.
Rá se hederítettem.
— Trachea vagyok — mondta.
Megfogta az italát, odajött, és leült mellém. Túl 

sok parfüm volt rajta, és legalább egy hétre való rúzs.
— Megismerkedhetnénk egymással -  mondta.
— Nem lenne semmi értelme.
— Miért mondja ezt?
— Tapasztalatból.
— Nem lehet, hogy eddig mindig rossz nőket fo

gott ki?
— Lehet, hogy ez jár nekem.
— És mi van, ha én vagyok a nagy 0 ?
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— Na persze.
— Hívjon meg egy italra.
Épp megérkezett az enyém.
— Egy italt Tracheának.
— Egy gin-tonikot, Bobby...
Bobby elcsoszogott.
— Még nem árulta el a nevét — mondta a nő affek- 

tálva.
— Dávid.
— Szeretem ezt a nevet. Ismertem egyszer egy 

Dávidét.
— És mi lett vele?
— Elfelejtettem.
Trachea közelebb nyomult hozzám. Legalább 12 

kilő súlyfeleslege volt.
— Maga tetszik nekem -  mondta.
— Miért? — kérdeztem.
— Hát, nem is tudom... -  mondta. -  Én tetszem 

magának?
— Hát, nem igazán.
— Pedig tetszhetnék, mert jó vagyok.
— Miben? Például gyorsírásban?
— Nem, de gyorsan tudok rövid dolgokból hosszú 

dolgokat csinálni.
— Mint például?
— Tudja azt maga jól!
— Nem, nem tudom.
— Találgasson.
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— Lufikból?
— Maga nagyon vicces.
— Igen, mondták már.
Megjött az itala. Belekortyolt. Minél többet néz

tem, annál kevésbé voltam elbűvölve.
— A fenébe -  mondta —, az öngyújtóm!
Kinyitotta a táskáját, és kiszórta a cuccait. Egy

sörnyitó, háromfajta rúzs, rágógumi, egy síp és... 
micsoda?!

— Megtaláltam! -  kiáltotta az öngyújtóval a kezé
ben. Kivett egy cigit és meggyújtotta.

— Mi az ott?
-H o l?
— Ott, a bárpulton, az a piros valami -  mondtam, 

és rámutattam.
— Ja, az? Az az én begyem.
— És él? Vagy élt valaha?
— Dehogyis, maga buta. Ki van tömve. Egy kisál- 

lat-kereskedésben vettem ma a macskámnak. Illa
tos macskamenta van benne. A cicám imádja.

— A francba, tegye már el!
— Dávid, egy pillanatra lázba jött! Felizgul a ma

daraktól?
— Csak a Vörösbegytől.
— Magának adjam?
— Nem, köszönöm.
— Van még ilyenem otthon. Feljöhetne, megis

merkedhetne a cicámmal.
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-  Kösz, nem, Trachea. Mennem kell.
— Hát jó, Dávid, de nem tudja, mit veszít. 
Felálltam, letettem egy kis pénzt a bárpultra, és

kimentem. A kis köcsög már nem volt a pádon. Be
szálltam az autóba, és elindultam. Tíz felé járt. Már 
fent volt a hold, az életem pedig lassan haladt a 
semmibe.
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Másnap megint ott üldögéltem az irodában. Az aj
tó kivágódott, és ott állt Harry Sanderson a két 
majmával. Ezúttal világoslila öltönyt viselt. Bor
zasztó ízlése van, ami a színeket illeti. Ismertem 
egyszer egy nőt, akinek szintén furcsa elképzelései 
voltak a színekről. Ha elmentünk egy étterembe, 
mindenki megfordult utána, és megbámulta. A 
gond csak az, hogy nem nagyon volt mit bámulni 
rajta. Másnaposán, háromnapos szakállal is jobban 
néztem ki, mint ő. Na, mindegy, vissza Sanderson- 
hoz...

— Lejárt a 24 órád, faszikám. Még mindig a pö- 
csöddel játszol, vagy már döntöttél?

— Nem, még mindig a pöcsömmel játszom.
-  Most kell a Vörösbegy, vagy nem?
— Kell. Csak az van, hogy ti egy kicsit azokra a 

fickókra emlékeztettek, akik egyszer a nagynéném 
házán dolgoztak, Illinois-ban.

-  A nagynénéd házán? Hogy a faszba jön ide a 
nagynénéd?

-  Beázott a házán a tető.
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— Csak nem?
— De. Aztán jött néhány fickó, és mondták neki, 

hogy van valami szuper szigetelőjük, majd ó'k meg
csinálják. Aláírattak vele egy papírt, megírattak egy 
csekket, aztán felmásztak.

— Hova fel, faszikám?
— A tetőre. Felmásztak, és összevissza locsolták 

használt motorolajjal. Aztán leléceltek. Aztán a 
legközelebbi zuhénál szépen befolyt az olaj az eső
vel együtt. Mindent tönkretettek a nagynéném há
zában.

— Nem mondod, Belane. Hát ez szívbemarkoló. 
Na jó, beszéljünk az üzletről. Kell a Vörösbegy, 
vagy szépen elhúzzunk innen?

— Szóval kölcsönadtok nekem tíz rongyot, mi? 
Amit persze nem is kapok meg, de cserébe 15 szá
zalék kamatot még fel is számoltok? Van még vala
mi hasonlóan jó ajánlatod? Vagy hadd tegyem fel 
így a kérdést: ha az én helyemben volnál, te elfo
gadnád ezt az ajánlatot?

— Belane — mosolygott Sanderson —, a kevés do
log közül az életben, amiért hálás vagyok, az egyik 
az, hogy én nem te vagyok.

Mind a két emberszabású elmosolyodott ezen.
— Sanderson, te ezekkel a csávókkal hálsz?
— Hálsz? Mi a fenét akarsz ezzel mondani?
— Hát hogy hálsz. Becsukod a szemed és tentizel.
— Belane, úgy felrúglak, hogy nem esel le.
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Ezen is kuncogott mind a két emberszabású. Só
hajtottam egyet. Úgy éreztem, kezdek egy kicsit be
rágni, bár ezt gyakran érzem.

-  Szóval, Sanderson, azt mondod, el tudod nekem 
hozni a Vörösbegyet, ugye?

-  Minden kétséget kizáróan.
-  Mindegy, baszódj meg.
-  Micsoda?
-  Azt mondtam, baszódj meg.
-  Mi ütött beléd, Belane? Kicsit begurultál?
-  Aha. Pontosan.
-  Válj csak egy kicsit...
Sanderson odafordult a majmaihoz, és sustorogni 

kezdtek. Pusmogtak, szuszogtak, aztán abbahagy
ták. Sanderson ünnepélyes képpel fordult vissza.

-  Ez az utolsó esélyed, faszkalap.
-  És mi lenne az?
-  Úgy döntöttünk, hogy öt rongyért tiéd a madár.
-  Három.
-  Négy, és ez az utolsó ajánlatunk.
-  Na, hol vannak azok a kurva papírok?
-Itt.
Benyúlt a kabátja zsebébe, és odadobta az irato

kat az asztalra. Megpróbáltam elolvasni, de túl sok 
jogi hablaty volt benne. A lényeg az volt, hogy alá
írok egy kölcsönszerzó'dést a Végső Behajtók nevű 
céggel havi 15 százalék kamatra. Ezt még értettem. 
Meg még valamennyit.
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-  Itt még tíz rongy áll.
-  Ó, Mr. Belane, ezen könnyen segíthetünk -  

mondta Sanderson.
Elvette a papírokat, áthúzta a tízet, beírt négyet, 

és aláhúzta. Aztán visszadobta az asztalomra.
-  Na, írd alá!
Fogtam egy tollat. És megtettem. Aláírtam azt a 

rohadt szerződést. Sanderson elvette tőlem a papí
rokat, és visszatette a kabátjába.

-  Kösz szépen, Mr. Belane, további jő  napot kí
vánok!

Ő és a két emberszabású elindult kifelé.
-  Hé! És a Vörösbegy?
Sanderson megállt és megfordult.
- Ó !

-  Igen, 6 — mondtam.
Találkozzunk holnap a Grand Central piacon, 

délután kettőkor.
-  Az elég nagy hely. Pontosabban hol?
-  Keresd meg a hentest. Állj meg a disznófejek 

mellett. Ott megtalálunk.
-  A disznófejek mellett?
-  Aha. Ott találkozzunk.
Aztán megfordultak, és elmentek. Én meg ültem, 

és néztem a falat. Valami azt súgta, hogy átbasztak.
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Két óra volt. Ott álltam a Grand Central piacon. 
Megtaláltam a hentest, és lehorgonyoztam a disznó
fejeknél. A koponyákból üres szemüregek meredtek 
rám. Visszanéztem rájuk, és slukkoltam egyet a szi
varomból. Annyi dolog van, ami elszomoríthatja az 
embert. A szegények ezeket a koponyákat főzik meg 
levesnek.

Azon tűnődtem, vajon átvertek-e. Lehet, hogy el 
se jönnek.

Egy szerencsétlen ember jött felém. Tök szakadt 
ruhában volt. Amikor odaért hozzám, megszólaltam:

-  Hé, haver, van egy dollárod sörre? Teljesen ki
száradt a torkom...

A szerencsétlen marha megfordult és elment. Néha 
adtam, néha nem. Attól függött, hogy milyen lábbal 
keltem fel aznap. Vagy lehet, hogy nem is, ki tudja?

Meg hát igazából nem volt elég pénzem ahhoz, hogy 
szórjam. Sose volt. És nem is tudtam, hogy lehetne.

És akkor megláttam őket. Sandersont a két em
berszabásúval. Felém tartottak. Sanderson mosoly
gott, és a kezében hozott valamit, ami le volt takar-
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va egy ronggyal. Messziről úgy tűnt, mintha kalitka 
lenne. De vajon kalitka volt?

Aztán megálltak előttem. Sanderson ránézett a 
disznófejekre.

— Belane, örülj, hogy te nem vagy ilyen disznófej.
— Miért?
— Hogy miért? Mert egy disznófej nem tud basz

ni, édességet enni, tévét nézni.
— Mi van a rongy alatt, Sanderson?
— Valami, ami tetszeni fog neked, bébi.
— Az tuti — mondta az egyik majom.
— Bizony -  mondta a másik.
— Előfordul, hogy ezek ellenkeznek veled, San

derson?
— Á! Az a halálukat jelentené.
— Mi pedig élni akarunk — mondta az egyik.
— Szép kort megérni -  mondta a másik.
— Na szóval, Sanderson, mi van abban a kalit

kában?
— Ja, ez nem a te kalitkád, ez a kalitka üres.
— Egy üres kalitkát hoztál nekem?
— Ez csak a csali, Belane.
— Mire kell a csali?
— Hát hogy játsszunk egy kicsit. Szeretünk ját

szadozni.
— Remek. És hol van az igazi kalitka?
— A kocsid első ülésén.
— Az én kocsimban? De hát hogy...
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-  Jaj, hát mi nagyon jók vagyunk ebben, Belane.
-  És akkor miért mondtad, hogy tetszeni fog?
-  Micsoda?
-  Hát a kalitka, amit ott fogsz. Azt mondtad, hogy 

tetszeni fog nekem, és a két talpnyalód meg egyet
értett.

-  Csak szórakozunk. Szeretünk szórakozni. Csak 
vicceló'dünk.

-  Viccelődtök? És mikor hagyjátok abba? Mikor 
beszéltek már végre komolyan?

-  A kocsid első ülésén, Belane. Nézd csak meg. 
Mi most megyünk. Majd még látjuk egymást. Egy 
hónap múlva.

És elmentek. Én meg ott álltam a disznófejekkel.
Hát... Kimentem a piacról, és elindultam a par

koló felé. Ahogy mentem, megpillantottam egy haj
léktalant a falnak dőlve. Lógatta a fejét, körötte le
gyek keringtek. Megálltam, és beletettem a zsebébe 
egy dollárt.

Aztán odaértem a parkolóba. Az autóhoz mentem, 
beszálltam. Ott is volt egy letakart kalitka. Megnéz
tem, hogy mindegyik ablak fel van-e húzva, aztán 
vettem egy mély lélegzetet, és levettem a ruhát. Egy 
madár volt benne. Vörös. Megnéztem közelebbről. 
Nem begy volt. Egy kanári volt, vörösre festve. Haj
jaj. Aúú. Óóó...

Pedig szerezhettek volna egy begyet, és azt is be
festhették volna vörösre. Nem. Egy kibaszott kaná
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rit kellett szerezniük. És még csak el sem engedhet
tem. Éhen halt volna odakint. Meg kellett tartanom. 
Elakadtam.

Átvertek.
Beindítottam az autót, és kigurultam a parkoló

ból. Áthajtottam a lámpákon, és az autópályához ér
tem. Ahogy haladtam, egyszer csak hallottam egy 
kis zajt. A kalitka ajtaja kipattant, és kiszabadult a 
madár. Rémülten repkedett összevissza a kocsiban. 
A vörös kanári. Egy fickó a mellettem lévő sávban 
látta, mi történik, és elkezdett röhögni rajtam. Be
mutattam neki. Dühösen nézett vissza. Aztán lát
tam, hogy lenyúl valamiért, majd letekerte az ab
lakot, rám fogott egy fegyvert, és tüzelt. Nagyon 
szarul célzott. Elvétette. De azért éreztem a golyó 
szelét, ahogy elsivít az orrom alatt. A madár csak 
repkedett ide-oda, én meg ráléptem a gázra. Mind
két ablakon volt egy golyónyom, az egyik befelé, a 
másik meg kifelé. Nem is néztem hátra, padlóig 
nyomtam a gázt. És ott is tartottam a lábam, amíg el 
nem értem a lehajtóhoz. Aztán visszanéztem. Kis 
barátom addigra eltűnt. Aztán egyszer csak rám 
szállt a madár, a fejem tetejére. És ott állt. Éreztem, 
ahogy mocorog. Aztán kiengedte. Éreztem, ahogy 
potyog a fejemre a madárszar.

Hát, ez se az én napom.
Kurvára nem az enyém.
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Bent voltam az irodában. Azt hiszem, szerda volt. 
Nem volt több új ügyem. Még mindig a Vörösbe
gyen dolgoztam, meghánytam-vetettem, újra elővet
tem, újra megvizsgáltam minden egyes lépésemet. 
A következő csak az lehetett, hogy elhagyom a vá
rost, még mielőtt lejár az első hónap.

Egy nagy szart. Engem nem fognak kitenni Holly
woodból. Hollywood én magam vagyok. Illetve az, 
ami maradt belőle.

Valaki halkan, udvariasan kopogott az ajtómon.
-  Igen? Bújj be!
Kinyílt az ajtó, és ott állt egy alacsony kis fickó 

feketébe öltözve, fekete cipőben, fekete öltönyben, 
fekete ingben. Csak a nyakkendője volt zöld. Cit
romzöld. A gorillája mögötte hatalmasnak tűnt. 
Csakhogy egy igazi gorillának több esze van.

-  Johnny Temple vagyok -  mondta. -  Ez pedig itt 
az asszisztensem, Luké.

-  Luké? És mit csinál Luké?
-  Amit mondok neki.
-  Akkor mondja meg neki, hogy menjen innen.
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— Mi a gond, Belane? Nein tetszik Luke?
-  Miért kéne tetszenie?
Luke egy lépést előrelépett. Az arca eltorzult. 

Ügy tűnt, mindjárt sír.
-  Nem tetszeni neked, Belane? -  kérdezte Luke.
-  Te maradj ki ebből, Luke -  mondta Temple.
— Ja, maradj ki ebből — mondtam.
-  Te kedvelsz engem, Johnny? -  kérdezte Luke.
-  Persze, persze, de most menj ki az ajtó elé, és 

ne engedj senkit se be, se ki.
-  Téged se?
— Ezt hogy érted, Luke?
— Téged se engedlek ki vagy be?
— Nem, Luke, engem kiengedhetsz, meg be is. De 

senki mást, amíg nem mondom.
-O k é .
Luke kiment, és megállt az ajtó előtt. Temple 

odahúzott egy széket, és leült.
A Végső Behajtóktól jöttem azért, hogy kikérdez

zem. Az ügynökünk, Harold Sanderson...
-  Ügynök? Azt a csávót ügynöknek nevezi?
— Egyike a legjobbaknak.
— Azt mindjárt sejtettem. Nézzen csak oda! 
Rámutattam a sarokban lévő kalitkára, benne a

vörös kanárival.
— Ezt adta el nekem — mondtam.
-  Harry még egy hulla bőrét is el tudná adni -  

mondta Temple.
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-  Szerintem már volt is rá példa.
-  Mindegy, ez most nem tartozik ide. Azért jöt

tünk, hogy kikérdezzük.
-  Jó, csak döntsék el, hogy ki kérdez.
-  Maga egyáltalán nem vicces, Belane. Szóval 

négy rongyot adtunk kölcsön magának, havi 15 szá
zalékos kamattal. Az ugye 600 dollár lesz. Szeret
nénk megbizonyosodni arról, hogy mindennel tisz
tában van, mielőtt eljövünk az elsó' részletért.

-  És ha nincs meg a pénz?
-  Ha eljövünk, Mr. Belane, így vagy úgy, de be

hajtjuk.
-  Csontot is törnek?
-  Különféle módszereink vannak.
-  Tegyük fel, hogy ezekkel a módszerekkel ku

darcot vallanak. Akkor megöletne egy embert négy 
rongyért és a kamatáért?

Temple elővett egy doboz cigit, kivett egyet és rá
gyújtott. Aztán lassan letüdőzte az első slukkot, majd 
kifújta.

-  Maga untat engem, Belane.
Aztán azt mondta:
-  Luké...
-  Igen, Johnny?
-  Látod azt a vörös madarat ott a kalitkában?
-  Igen, Johnny.
-  Akkor menj oda szépen, vedd ki, és edd meg.
-  Igen, Johnny.
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Luké elindult a kalitka felé.
— JÉZUSOM, TEMPLE, NE! ÁLLÍTSA MEG, ÁLLÍT

SA MEG! -  üvöltöttem.
— Luké — mondta Temple —, meggondoltam ma

gam, mégse edd meg azt a madarat élve.
— Miért, megsüssem előtte?
— Ne, ne, hagyd békén. Menj vissza az ajtóhoz, és 

állj meg ott.
— Oké, Johnny.
Temple rám nézett.
— Látja, Belane, így vagy úgy, de behajtjuk. És ha 

az egyik módszer sikertelen lenne, akkor megpró
bálkozunk egy másikkal. Piacon kell maradnunk. 
Már jól ismernek minket a városban. Mindenhol na
gyon jó a hírünk. És nem engedhetjük meg senki
nek vagy semminek, hogy bepiszkítsa a hírnevün
ket. Szeretném, ha ezt az eszébe vésné.

— Asszem, értem, Temple.
— Akkor jó.
— Az első részletet 25 nap múlva kell fizetnie. 

Végeztünk is.
Temple felállt és mosolygott.
— Jó napot -  mondta, és megfordult. — Jól van, 

Luké, nyisd ki az ajtót, megyünk.
Luké kinyitotta. Temple visszafordult, és még 

egyszer rám nézett. De már nem mosolygott. Aztán 
elmentek.
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Odaléptem a kalitkához, és ránéztem a vörös ka
nárimra. Itt-ott kezdett lejönni róla a festék, és ki
látszott a természetes, sárga színe. Szép kis madár 
volt. Rám nézett, én meg vissza. Aztán megszólalt: 
„csip” , és ez valahogy olyan jó érzéssel töltött el. 
Engem könnyen le lehet venni a lábamról. Ezzel 
nem is volt bajom, csak a világgal.
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Úgy döntöttem, hogy hazamegyek, és bedobok né
hány italt. Át kellett ezt gondolnom. Zsákutcába ér
tem a Vörösbeggyel. Meg az életemmel is. Haza
mentem, leparkoltam, kiszálltam. El kellett volna 
már költöznöm abból a lakásból. Öt éve laktam ott. 
Olyan, mint ha fészket raktam volna, csak épp nem 
volt mit kikölteni benne. Meg aztán túl sokan is tud
ták, hogy hol lakom. Odamentem az ajtóhoz, és ki
nyitottam. De valami útban volt. Egy test. Egy nő fe
küdt ott. Nem, a francba is! Csak egy gumibaba. 
Tudják, egy olyan gumibaba, amivel a férfiak szok
tak otthon hemperegni. Persze én nem.

A baba teljesen fel volt fújva. Felvettem, és oda
vittem a kanapéhoz. Aztán megláttam egy üzenetet 
a nyakába kötve: „Belane, szállj le a Vörösbegyről, 
különben kevesebb élet lesz benned, mint ebben a 
döglött gumikurvában.”

Szép kis üzenet. Ezek szerint látogatóm volt. Aki 
úgy gondolja, hogy le kellene állnom a Vörösbegy
üggyel. Ez adott némi reményt. Nyilván léteznie 
kell a Vörösbegynek, máskülönben az emberek
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nem küldözgetnének ilyen üzeneteket. Most már 
csak a jó nyomot kellett megtalálnom. Csak kell 
lennie. Ahhoz túl nagy szelet kavart már ez az 
egész, hogy ne legyen. Lehet, hogy valami nagy do
logra akadtam. Talán nemzetközi szintűre. Vagy 
akár földön kívülire? A Vörösbegy. A kurva életbe. 
Egyre érdekesebb ez az egész. Kevertem magamnak 
egy jó kis italt, és belekortyoltam. Aztán megszólalt 
a telefon. Felvettem.

-  Igen?
-  Mi van, kis szaros, mit csinálsz?
Végigfutott a hideg a hátamon. Az egyik volt fele

ségem. Penny. Utoljára öt évvel ezelőtt hallottam ró
la, a válásunk után, amikor eltűnt egy Sammy nevű 
csávóval, aki Vegasban dolgozott, egy kaszinóban.

-  Ne haragudjon, hölgyem, ez téves.
-  Megismerem a hangodat. Hogy vagy, kis szaros?
-  így becézett. Teljesen indokolatlanul.
-  Elég szarul — mondtam.
-  Társaságra lenne szükséged.
-  Aha.
-  Te sose tudtad, hogy mi kell neked, kis szaros.
-  Lehet, hogy nem, de azt tudom, hogy mi nem 

kell.
-  Felmegyek hozzád.
-  Ne, ne.
-  De, itt vagyok lent, a nyilvános fülkéből be

szélek.
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-  És hol van Sammy?
- K i ?
-  Sammy.
-  Ja... Na, figyelj, felmegyek, jó?
Letette. Szörnyen éreztem magam, mintha valaki 

összekent volna szarral. Megittam az italomat, és 
kevertem egy másikat. Aztán kopogtak. Kinyitottam 
az ajtót, ott állt Penny öt évvel idősebben és 15 ki
lóval nehezebben. Mosolygott egy borzasztót.

-  Örülsz, hogy látsz? — kérdezte.
-  Gyere be — mondtam.
-  Bejött utánam a nappaliba.
-  Csinálj nekem is egy italt.
-O k é .
-  Hé, mi az ott?
-  Micsoda?
-  Az a gumiizé. Az a guminő.
-  Hát, az egy guminő.
-  Te használod?
-  Még nem használtam.
-  És mit keres itt?
-  Nem tudom. Itt az italod.
Penny lelökte a babát a földre, és leült. Belekor

tyolt az italába.
-  Hiányoztál, kis szaros.
-  Mit hiányoltál?
-  A kis hülyeségeidet.
-  Mint például?
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— Most nem jut eszembe egy sem.
Beleivott az italába, rám nézett, és mosolygott.
— Kéne egy kis pénz. Sammy lelépett, és lenyúl

ta mindenemet, amim volt.
— Le vagyok égve, Penny. Rá fognak lépni a tö

kömre, ha nem fizetem vissza egy kölcsön kamatát.
Kimentem, és töltöttem még két italt, majd visz- 

szajöttem.
— Csak egy keveset.
— De nincs, az isten szerelmére.
— Leszoplak érte. Emlékszel, milyen jól csinál

tam?
— Nézd, egy húszasom van, ez minden. Tessék...
Elővettem, és odaadtam neki.
— Koszi...
Betette a pénzt a táskájába. Aztán ültünk, és kor

tyolgattuk az italunkat.
— Voltak jó pillanataink — mondta.
— Az elején — mondtam.
— Nem is tudom, aztán valamiért depressziós 

lettem.
— Nézd, azért váltunk el, mert nem ment együtt.
— Hát, igen — mondta. — Figyelj, te nem dugod ezt 

az izét, ugye?
— Nem, valaki idehozta.
- K i ?
— Nem tudom. Valaki szórakozik velem.
— Akkor leszopjalak?
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- N e .
-  Itt maradhatok egy kicsit iszogatni?
-  Mennyit?
-  Néhány órát.
-J ó .
-  Kösz.

Amikor elment, már elég részeg volt. Adtam neki 
még egy húszast taxira. Azt mondta, nem megy 
messzire.

Miután elment, csak üldögéltem a kanapén. Aztán 
felvettem a gumibabát a földről, és leültettem magam 
mellé. Megittam még egy vodka-tonikot. Nyugodt es
te volt. Nyugodt este a pokolban. A világ pedig égett, 
mint egy korhadt hasáb, tele termesszel.
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Fogalmuk sincs, milyen gyorsan tud eltelni 25 nap, 
amikor az ember nem akarja, hogy elteljen.

Üldögéltem az irodámban, amikor kinyílt az ajtó. 
Johnny Temple volt az. Két új gorillával érkezett.

— Végső Behajtók -  mondta - ,  jöttünk a pénzért.
— Nincsen, Johnny.
— Nincs meg a 600 dolcsi?
— Még 60 sincs.
Johnny sóhajtott.
— Hát, akkor példát kell statuálnunk.
— Hogyan? Össze fognak verni? Rongyos 600 

dollárért?
— Nemcsak hogy összeverjük, Belane, hanem ki 

is nyírjuk. Bizony ám.
— Nem hiszem.
— Tökmindegy, hogy mit hiszel -  mondta az egyik 

gorilla.
— Ja, tökre — mondta a másik.
— Na, várjunk csak egy percet, Johnny. Azt mond

ja, hogy ki fognak nyírni egy 600 dolláros kamatért, 
amit azért a négy rongyért kéne fizetnem, amit sose
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láttam, plusz nem kaptam meg a Vörösbegyet sem? 
És mi van azokkal, akik valóban nagy pénzzel lógnak 
a cégnek? Miért nem őket nyírják ki? Miért engem?

— Belane, ez már csak így van. Akkor is kinyír
juk, ha csak egy centtel tartozik. Mert akkor a hír 
elterjed a városban, és akkor azok, akik sok pénzzel 
lógnak, valóban/e/ni kezdenek! Mert azt fogják kér
dezni maguktól, hogy ha magával megtesszük ezt 
majdnem semmiért, akkor mit fogunk tenni velük? 
Érti már?

— Értem, értem. De hát az életemről van sző. És 
úgy beszélünk róla, mintha mit sem számítana.

— Nem is számít -  mondta Johnny. — Ez üzlet. És 
az üzletben semmi más nem számít, csak a profit.

— Hát, ezt nem hiszem el — mondtam, és kihúz
tam az asztalfiókot.

— Állj! -  kiáltotta az egyik gorilla, majd odalépett 
hozzám, és belenyomott egy pisztolyt a fülembe. -  
Add ide azt a fegyvert!

Elvette a 32-esemet.
— Egész gyorsan mozogsz ahhoz képest, hogy 

mekkora dagadt fasz vagy — mondtam neki.
— Ja — mosolygott.
— Jól van, Belane -  mondta Johnny Temple —, ak

kor most elmegyünk egy kicsit kocsikázni.
— De hát fényes nappal van!
— Nem baj, annál jobban látunk. Na gyerünk, in

dulás!
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Fölkeltem az asztalomtól, és a két gorilla közre
fogott. Teinple mögöttünk jött. Kimentünk az irodá
ból, és odaléptünk a lifthez. Fölemeltem a kezem, 
és megnyomtam a gombot.

— Kösz, faszikám -  mondta Johnny.
Megjött a lift. Kinyílt az ajtó. Üres volt. Belöktek. 

Lementünk. Üresnek éreztem magam. Első emelet, 
földszint. Kimentünk az utcára. Tömeg volt. Min
denfelé emberek mászkáltak. Ügy gondoltam, el- 
üvöltöm magam, hogy hé, emberek, ezek itt meg 
akarnak ölni! De attól féltem, ha ezt megteszem, ak
kor tényleg megölnek. Úgyhogy mentem velük. 
Gyönyörű nap volt. Aztán odaértünk az autójukhoz. 
A két gorilla beszállt velem hátúira, én ültem kö
zépre. Johnny Temple ült a kormányhoz. Elindult.

— Mindez csak egy rossz álom — mondtam.
— Ez nem álom, Belane -  mondta Johnny Temple.
— Hová visznek?
— A Griffith Parkba, Belane. Piknikezünk egyet. 

Piknikezünk egyet az egyik elhagyatott út mentén. 
Szépen, elrejtve a világ szeme elől, zárt körben.

— Hogy tudnak ilyen kurvára kegyetlenek lenni?
— Könnyen — mondta Johnny —, így születtünk.
— Ja, ja -  röhögött az egyik gorilla.
Aztán mentünk tovább. Egyszerűen nem tudtam 

elhinni, hogy ez történik velem. De lehet, hogy nem 
fog megtörténni. Lehet, hogy az utolsó pillanatban 
majd azt mondják, csak vicceltek. Csak móresre
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akartak tanítani. Vagy valami ilyesmi. Aztán meg
érkeztünk. Johnny leparkolt az autóval.

— Jól van, szedjétek ki, fiúk, sétálunk egyet.
Az egyik gorilla kirántott az autóból. Aztán ket- 

ten megfogták a karomat két oldalról. Johnny mö
göttünk jött. Aztán egy elhagyatott ösvényhez ér
tünk. Körbe volt véve bokrokkal, fákkal, és a nap se 
sütött oda.

— Na, fiúk, figyeljetek már, elég volt ebből. Mond
játok már, hogy csak vicc volt az egész, és menjünk, 
igyunk valamit.

— Nem viccelünk, Belane, ki fogunk nyírni — 
mondta Johnny.

— 600 dollárért. Nem hiszem el. Nem hiszem el, 
hogy így működik a világ.

— Márpedig így. Figyelmeztettünk. Gyerünk to
vább! — mondta Johnny.

Mentünk tovább. Aztán Johnny megszólalt:
— Ez megfelelő' helynek tűnik. Fordulj meg, 

Belane.
Megfordultam. Megpillantottam a pisztolyt. Johnny 

lőtt. Négyszer. Bele a gyomromba. Arccal előreestem, 
de sikerült a hátamra fordulnom.

— Kösz szépen, Temple — hörögtem.
Aztán elmentek.
Nem tudom, biztos elájultam. Aztán magamhoz 

tértem. Tudtam, hogy nem sok van hátra. Rengeteg 
vért vesztettem.
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Aztán olyan volt, mintha zenét hallottam volna, 
olyan zenét, amilyet sose hallottam azelőtt. És aztán 
megtörtént. Valami kezdett formát ölteni, megjelen
ni előttem. Vörös volt, vörös, és ahogy olyan zenét 
se hallottam, úgy ilyen vöröset se láttam még éle
temben. És egyszer csak ott volt:

A VÖRÖSBEGY.

Hatalmas, fénylő, és gyönyörű. Sosem volt egy 
begy ilyen nagy, ilyen valóságos, ilyen lenyűgöző.

Megállt előttem. Aztán feltűnt Lady Halál. Ott 
állt a Vörösbegy mellett. És o sem volt még soha 
ennyire gyönyörű.

-  Belane -  mondta - ,  magát csúnyán belerángat
ták ebbe.

-  Nem nagyon tudok beszélni, Lady... Világosít
son fel erről az egészről.

-  Ez a maga John Bartonja nagyon érzékeny, éles 
eszű ember. Megérezte, hogy valahol, valahogyan 
létezik a Vörösbegy, hogy valóságos lény. És hogy 
maga meg fogja találni. Hát tessék, most megtalál
ta. A többiek, Deja Fountain, Sanderson, Johnny 
Temple csak statiszták voltak, akik megpróbálták 
átverni és kicsinálni. Minthogy maga és Musso 
kocsmája a régi Hollywood utolsó maradványai, úgy 
vélték, hogy sok pénze lehet.

Elmosolyodtam.
-  Lady, és mi volt az a gumibaba a szobámban?
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— Az? Azt a postás küldte. Hallotta, hogy a Vö
rösbegy-ügyön dolgozik, és még egyszer meg akarta 
bosszulni a verést, amit kapott. Megbuherálta a zá
rat, és otthagyta a babát.

— És most mi lesz, Lady?
— Magára hagyom a Vörösbeggyel, jó kezekben 

van. Viszlát, Belane, jó móka volt.
— Aha...
Egyedül maradtam azzal a gigantikus, ragyogva 

fényló' madárral. Ott állt mellettem.
Ez nem lehet igaz, gondoltam. Ennek nem így 

kéne történnie. Nem, ennek nem így kéne történnie.
Aztán a Begy lassan kinyitotta a csőrét. Hatalmas 

űr tárult fel. A csőrben óriási, sárga örvény jelent 
meg. A napnál is fényesebb. Hihetetlen.

Biztos, hogy nem így történik meg, gondoltam 
megint.

A csőr szélesre nyílt, a Begy feje közelebb ért hoz
zám, a lángok és a morajlő, sárga örvény pedig elbo
rított és elnyelt.
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Charles Bukowski, 
az amerikai irodalom 
„mocskos öregembere” , 
fenegyereke, 
kultuszfigurája, 
ebben az utolsó, 
már halála után 
megjelent könyvében 
sem tagadja meg önmagát: 
Nicky Belane-t,
Los Angeles
„legjobb magándetektívét” , 

önmagán kívül csak 
a piát szereti igazán, 
különös ügyfelek 
keresik fel -  még

megbízásokkal, 
kell találnia 

, Séline-t, a rég elhunyt 
francia írót, 
egy ügyfele kikapós 
feleségének szeretőjét, 
továbbá a Vörösbegyet, 
akinek kilétéről 
sejtelme sincs.
Sötétben tapogatózik tehát, 
s a nyomozás a napfényes 
Los Angeles árnyékos 
vidékeire vezeti.
Már-már feladja a küzdelmet, 
amikor megjelenik 
Lady Halál...




