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Talpig Jane-nek hívták. Magas volt, karcsú; mozgása ragadozó-
szerű,  tartása  flegma.  Vállig  érő  haja  annyiszor  váltott  színt,
ahányszor a fodrásznál megfordult. Jobbára sötét árnyalatokkal
kísérletezett.  A legutóbbi  kísérlet  eredményeként  fültől  vállig
mokkabarna, fentebb rézvörös volt; lágy, majdnem természetes
hullámokkal; szemöldöke egyenletesen keskeny, szemrése ke-
rek.  Sötét  írisze  önként  váltogatta  a  színét,  szürkészöldtől  a
csokoládébarnáig, a hangulatától s a megvilágítástól függően.
Duzzadt, vérbő száját halványpiros rúzzsal hangsúlyozta, ennél
több festéket nem használt.
     Egyik fülében rubinvörös karmú, színarany madárláb lógott.
A másik fülében nem lógott semmi, mert nem találta meg a ra-
gadozóláb párját a nagyanyja padlásán, noha mindent tűvé tett
érte.
     Nem volt hattyúnyaka. Teljesen átlagos nyakkal született,
legfeljebb arra lehetett büszke, hogy rendszeresen tisztán tar-
totta. És szerencséje volt, mert ama padláson meglelte a nagy-
mama teknősbéka medállal ékített  nyakláncát. Éjszakára sem
vált meg tőle, bár jobbára hason fekve aludt. A teknősbéka lábai
apró, gombostűfejnyi  bevérzéseket okoztak, amelyek az évek
során elszaporodtak a nyakán s mellkasa vékony bőrén. Talpig
Jane-t ez sem bírhatta rá, hogy akár egyetlen percre is letegye
a láncot.
     De legfőbb kincse – szintén a padlásról – a finom aranyle-
mezből formázott karkötő volt, amely csuklótól majd könyékig
ért,  parányi  rugók  nyitották,  színes  féldrágakövek  díszítették.
Nem félt viselni ezeket a kincseket. Mély, sötét aranyszínük azt
a hitet keltette mindenkiben, mintha silány bizsuk lennének. Ke-
vés embernek tűnt fel, hogy valójában értékes régiségek.
     Talpig Jane ellenőrizte magát a külső visszapillantó tükör-
ben; mindent rendben talált. Szélkócolta haja aláomlott, ahogy
kellett; mögüle vérszomjasan villantak elő a madár karmai. Aj-
kán tündökölt a rúzs, s a teknős lomhán mászott a nyakában,
mintha felfedező útra készülne a mellek dombvidékére. A szé-
les karkötőn meg-megcsillantak a különféle kövek, amikor kikö-



nyökölt az ablakba. Unottan bámulta az éjszakai utcát. Felfújta
rágógumiját. Turisták őgyelegtek a középkori templom előtt. Át-
lag kétpercenként felvillant egy-egy vaku, mintha villám hasított
volna a levegőbe. Idegen nyelvű hadarás, nevetés hallatszott a
már-már  karneváli  forgatagban,  de  taxira  senki  nem  tartott
igényt.
     Talpig Jane megelégelte a hiábavaló várakozást, s mivel őt
már régen nem ejtette rabul a várnegyed középkori bája, lassan
kigurult a díszköves utcából. Elhaladt a színpompásan megvilá-
gított szökőkút előtt, amelyben a márványdelfinekkel hancúrozó
márványlányok még mindig nem szerezték be a törvényszerűen
kijáró hólyaghurutot, majd maga mögött hagyta a míves csipke-
dísszel ékes vaskaput.
     Behajtott egy mellékutcába. Élvezte a domb lejtését, az út
hullámzását. Mély lélegzetet vett. Nekieresztette a kocsit. Lere-
pült a lejtő aljára. A gyomra a torkára kúszott. Elmosolyodott. Is-
teni érzés, már-már maga a kéj.
     Utasai általában nem így vélekedtek. Nemrég egy spanyol
donna szülni kezdett a domb alján. Talpig Jane három perc alatt
beért a kórházba a sikoltozó asszonnyal és jajveszékelő férjé-
vel. Öt perc múlva – még a tolóágyon – világra jött a bébi. Tal-
pig Jane gratulált, s közben megállapította: tévedett.
     A spanyol donnák nem hullámvasutazni utálnak. A spanyol
donnák hirtelen szülnek.
     Ezt a főnöke elég nehezen vette be, miután a férj panaszt
tett,  azt  állítván, hogy a szülés csak két hét múlva lett  volna
esedékes, s a fájások intenzitását kifejezetten a Talpig Jane ta-
xijában átélt halálfélelem váltotta ki.
     A főnök ököllel püfölte az íróasztalt, üvöltött, fenyegetőzött, s
végül  megígérte:  személyesen fogja apró cafatokká tépni,  és
egy pohár  víz  kíséretében elnyeldesni  Talpig  Jane jogosítvá-
nyát. Végre is, csak így biztosíthatja az utasok alapvető emberi
jogainak tiszteletben tartását.
     A lány elbámészkodott a lila fejjel ordító pasason, majd meg-
jegyezte: – Főnököm, maga mindig ordít, de sosem kefélünk.
Hát nem olyan ez, mint a házasság?!



     A pasas majdnem megfulladt. Talpig Jane egy hónapot ka-
pott, hogy új állás után nézzen.
     Még volt egy hete. De nem volt munkája. Valahogy egyik ta-
xivállalatnál  sem akarták alkalmazni.  Nem maradt más hátra,
saját  céget  kellett  (volna)  alapítania.  Az  ötlet  megszületett.
Nyomban sorvadni is kezdett, Talpig Jane-nek nem lévén elég
pénze ahhoz, hogy álmát valóra váltsa.
     A pasasában sem bízhatott. Igazi Bob nem volt gazdagnak
mondható. Teherautót vezetett, s ha célhoz ért – ezalatt külön-
féle üzletek hátsó bejárata értendő –, ládákat rakodott le s föl.
Ezzel a tevékenységgel nem kereste halálra magát, viszont re-
mek izomzatra tett szert. Amikor megismerkedtek, két hétig lő-
dörögtek a városban; mozi; színház, kéz a kézben. Mire a har-
madik hét megkezdődött, Talpig Jane biztosan tudta, ezúttal az
igazival hozta össze a sors. Ismeretségük tovább mélyült. Igazi
Bob bemutatta neki a legjobb barátját; ama tagot, amely meg-
pillantásakor  nyomban  elnyerte  a  Jókora  elnevezést.  Talpig
Jane fontolóra vette: lehet, hogy egyszer elveszi Igazi Bobot.
     Tellettek-múlottak az idők, s néha felütötte a fejét a kétség a
lelkében: Bob talán mégsem az igazi. De Jókora mindig kéznél
volt, hogy eloszlassa a kételyeket. Vele aztán lehetett hancúroz-
ni a végkimerülésig.
     Talpig Jane megint nekieresztette a kocsit. A limuzin a leve-
gőbe emelkedett a domb tetején, majd lazán aláhullott; az alváz
szikrákat  köpött,  midőn az úttesthez  súrlódott.  Hülye,  aki  ezt
nem élvezi, dúdolta Jane, és gázt adott, közeledni látván a kö-
vetkező hullámhegyet.
     Egy ipsének pechje volt, vagy az született debilnek, aki a
hullámvölgy közepében festette fel a gyalogátkelő zebracsíkjait,
tökmindegy. Az ipse komótosan bandukolgatott az út közepén,
amikor is megpillantotta a felé röppenő autót. Hála a reflexei-
nek,  példás  gyorsasággal  hasra  vágta  magát  a  flaszteron,  s
meglehet,  hogy  ez  nem tett  jót  fehér  öltönyének,  jót  tett  az
egészségének. A limuzin ellebbent fölötte, bő hat centire, fokoz-
hatatlanul biztonságosan.
     Amikor az alváz ledöccent, Talpig Jane gázt adott, nehogy
az ipse leolvashassa a rendszámát. Tele volt a kötője a feljelen-



tésekkel. Már annyi zsaru fenyegette jogosítványa elkobozásá-
val, hogy álmoskönyv nélkül is tudta: fehér öltönyös pasit látni
hasmánt, nem kevesebbet jelent, mint utoljára a volánnál ülni.
     Valószínűleg belehalt volna, ha megfosztják a vezetéstől.
Igazi Bobbal örökké kocsikról szövegeltek. Szerelmük alappillé-
re volt e kimeríthetetlen téma. Vesztének az ígérkezett, hogy a
pasas szeretett sörözgetni. Kártyázgatni.
     Talpig Jane sokkal jobban vezetett, mint Igazi Bob, bár min-
dig is magánál különb pasasról álmodozott. Sosem karambolo-
zott. A spanyol donnáról nem tehet. Biológiai ismeretei szerint
szép számmal vannak elevenszülők. Miért ne lehetnének hirte-
lenszülők is? Attól még, hogy nem tanítják!?
     Egyetlen hajszálat sem görbített meg, soha. Na egyszer, né-
hány galambtollat,  de arról  az a marha madár tehetett.  Miért
nem rebbent el időben az út közepéről?! Láthatta, hogy jön! A
kocsi áthussant fölötte. Könnyű légnyomás, néhány elvesztett
toll, na és?! A hülye galamb teljesen kótyagos lett, ott topogott a
flaszteron, csúcsforgalomban. Talpig Jane kénytelen volt meg-
állni, kikászálódni a kormány mögül, feltartóztatni az autóárada-
tot, nehogy a madárnak komolyabb baja essen.
     A galamb üveges szemmel forgolódott az úttesten, úgy fes-
tett, ezentúl kizárólag az óramutató járásával megegyező irány-
ban lesz képes közlekedni; csakhogy ezzel a módszerrel nem
haladt jelentősen. Talpig Jane megfogta; nem volt könnyű. Rá
kellett állnia a tubu menetirányára. Jó darabig járkáltak körbe-
körbe, a veszteglő kocsikban ülő pasasok kicsit idegeskedtek,
de végül sikerült letartóztatni a marha madarát.
     Jane hazavitte, megitatta, megetette, borogatást tett a hom-
lokára.  Ez  utóbbi  nem ment  simán,  de  másnapra  a  galamb
rendbejött,  és  kiröppent  a  nyitott  ablakon.  Nos,  ha  gázolt  is,
nem hagyta cserben az áldozatot. Tiszta a lelkiismerete.
     Viszont ettől még nem lesz munkája. E gondolattól megsar-
kantyúzva  felfigyelt  arra  a  körülményre,  hogy  ma  még  nem
akadt  kuncsaftja.  A főnök aligha lesz megértő,  ha  egy  vasat
sem szed össze reggelig. Nincs mit tenni, utast kell szerezni.
Jane abbahagyta a hullámvasutazást. Beszáguldott a belváros-
ba. Neonfényes maszattá váltak mellette a kirakatokat díszeleg-



tető utcák,  ahogy a fazekas korongján pörgő váza mintázata
mosódik össze.
     Erről jutott eszébe: talán gyorsan hajt. A főnök többször cél-
zott rá, hogy kétszáz kilométeres sebesség mellett nem igazán
könnyű észrevenni azt az utast, aki a rémülettől dermedten inte-
get a rárohanó taxinak. Ebben esetleg lehet némi igaza.
     Talpig Jane lelassított. Rögtön szétfoszlott a varázs. A veze-
tés elvesztette minden szépségét, mint egy ázott lepke, amely-
nek szárnyán elkenődött a hímpor. Kikönyökölt az ablakba, futó
pillantást vetett a műszerfalba épített óra zölden fénylő szám-
lapjára, s felsóhajtott. Sosem lesz reggel.
     Nem hordott karórát, ama emlékezetes kaland óta.
     Nemrég felvett egy pasast, aki bár kissé hajlott volt az elad-
dig  elszopdosott  italoktól,  tűrhetően  normális  látszatot  keltett.
Berogyott  a hátsó ülésre,  elcsuklott  egy kültelki  címet.  Talpig
Jane azt hitte, minden utcát ismer a városban, kiderült: ez az
egyetlen kivétel.
     Az ipse kalauzolgatta. Most erre. Most arra. Most jobbra,
most balra, csuklotta. Amikor teljesen lementek a térképről, ak-
kor azt mondta: most nem tudom, hol lakok. Elővakart valami
lelikőrözött iratot a farzsebéből, és odalökte Jane-nek tanulmá-
nyozásra. Sehol egy lámpa, sehol egy lélek, körös-körül gazos,
bodzabokros telkek.  Talpig Jane unott  sóhajjal  bekapcsolta  a
belső világítást, előszedte a vadonatújnak ható térképet, elfoj-
totta undorát, s csak ezután nyúlt az ipse gusztustalan iratáért.
     Jóllehet azért hívták Talpig Jane-nek, mert hajdan valamelyik
(később valamennyi) marha fiúkollégája megesküdött rá, hogy
Jane talpig férfi, s ami azt illeti, őt már semmivel nem lehetett
meglepni, a csukló ipse mégis tudott valami újszerűt.
     A tag váratlanul az ülés hátába tuszkolt egy ménkű nagy
stukkert,  de akkorát,  amekkorát  látván egy elefánt  önként  és
tisztelettel átnyújtaná összes agyarát.
     Talpig Jane mélyet sóhajtott. Ilyen mélyet csak olyankor szo-
kott, amikor a farmerreklám ment a tévében: midőn az a dögös
hapek habfehér alsóban megállt a lépcső tetején; az orrára lök-
te a tükrös napszemüveget, és alálejtett.



     Közben a támadó tökéletesen kijózanodott,  felhagyott  a
csuklással, remegéssel, hervadt testtartással.
     De nem lett ragyogóbb, mert röhögni kezdett, csúnyán, re-
kedtesen, végül már zihálón.
     – Elkaptalak – mondta.
     Ami azt illeti, tényleg elkapta. Talpig Jane Hagyta, hogy a
rusnya figura leszedje róla a blúzt, hogy eközben előremásszon
mellé, fél kézzel markolássza, másik kezével a méteres csövű,
tízkilós stukker csövét a nyakához nyomja. Egyre kevésbé lát-
szott kétségesnek, mit akarhat.
     Nem volt dögös a pasas. Negyven körül járhatott; mosdat-
lannak látszott és érződött. Ritkás, összetapadt haja vállig ló-
gott, őrültmód lobogott a szeme. Akromegáliás kerti törpére em-
lékeztetett. Négynapos szakáll birizgálta az undorodó Jane ar-
cát. Ha ezer évig nem jutna pasashoz, ez akkor sem kellene.
     Az ipse betámasztotta magát a kocsiajtón. Nyomult, akár
egy buldózer. Rángatta Jane-t, hogy hozzá férjen, minden ízé-
vel rámászott.
     –  Te szegény, te stukker nélkül már nem is boldogulsz? –
nyögte az összelapított  lány. – Figyelj  már, én nem érem el,
nyúlj  le  az  ülés  alá;  ott  van az  a  kar, amely  ágyat  varázsol
alánk. Mit szólnál egy kis zenéhez?
     – He? – meredt rá a tag. Annyira nem hitt a fülének, hogy
megfeledkezett a rohadt pisztolyáról. De még nem eléggé.
     – Mondom – nyögte Talpig Jane, mert a robusztus kerti törpe
volt vagy nyolcvan kiló –, ott az a kar, amely lefekteti az ülést.
Téged talán cipősdobozban nemzett az apád? Hogy jut eszed-
be negyed négyzetméteren kefélni?! Akrobata vagy?
     – Sikíts! – förmedt rá a pasas.
     – Fogok mindjárt. Fél percet nem adok, és akkora csípőfica-
mom lesz, mint egy ól. Tudod, mennyire fáj az?
     – Micsoda? Mi fáj? – A fickó kezdett rádöbbenni, hogy futó-
bolondba botlott.
     – Még semmi – felelte Talpig Jane.
     Megpróbálta lerázni magáról a pasast, éreztetvén, hogy látja
már, neki kell megvetnie az ágyat. Ekkor a marha megfeledke-
zett a stukkerról.



     Arra eszmélt, hogy Jane könyöke kiló hússzal beleszáguld
az arcába, de innen már nem tudott  tovább figyelni,  mert  el-
vesztette az öntudatát.
     Jane kivergődött a rettenetes holtsúly alól. Kirángatta a ko-
csiból a tetemet, és leterítette az útra. Azután gázt adott, és el-
hajtott. Nem feledkezett meg a pisztolyról. Magával vitte.
     Letekert minden ablakot, kiszellőztette a kocsit a dögvészes
pasas után. Megigazította a blúzát, felfedezte, hogy odalett né-
hány gombja. Kiszedett a kesztyűtartóból egy biztosítótűt, és fél
kézzel kormányozva, többször magába szúrta, mielőtt beletalált
volna a pamutba. Azután megmarkolta a mikrofont, és tájékoz-
tatta a diszpécsert a történtekről.
     – Jól vagy? – kérdezték tőle a társai innen-onnan.
     – Nem – felelte. – Piszok rosszul vagyok, mert nem kellett
volna eldobnom a tagot, amíg fel nem varrja azokat a rohadt
gombokat. Befütyül a szél a köldökömnél.
     – Ha én szél lehetnék – mondta valaki az éterben –, a melle-
id között akarnék fütyörögni.
     – Valami rövidet – tanácsolta Talpig Jane –, mert hamar el-
vesztenéd ama fogaidat, amelyekkel fütyülni lehet.
     Nem kapott választ. Sejtette. Leolvasta a pontos időt az órá-
járól. Visszahajtott  a városba. Időnként félreugrott előle valaki
(abból a furcsa embertípusból, amely olyannyira elcsökevénye-
sedett, hogy lábait régen nem pedálok taposására, hanem affé-
le óságos funkcióra használja, mint a járás); holott az illető má-
sodpercekkel korábban azért lépett  az úttestre,  hogy felemelt
karját meglengesse.
     Azután lelassított, látván a stoptáblát. Kilencvennel átván-
szorgott a kereszteződésen, amikor arra figyelt fel, hogy valami
ámokfutó megelőzi.
     Ideges lett. Beletaposott a gázba. Gyorsan az előtte haladó
kocsi nyomába  érkezett,  majd  mellé  gurult,  és  elébe  vágott.
Nem érdekelte tovább a dolog, elkanyarodott jobbra, hátha be-
lebotlik  egy  reményteli  utasba.  Közben  érdektelen  társalgás
folyt a rádióban. Amikor elunta, kikapcsolta a készüléket. Nem
bírta az ügyeletes diszpécser károgó hangját.



     A Fő térhez közeledve megpillantotta a drosztban várakozó
fiúkollégái világító tetőfényeit. Levette a gázt. Illedelmesen akart
elhajtani mellettük, tudván, hogy úgyis befújják a főnöknél. Az
egyik kocsi mellett állongó fickó hevesen integetett neki. Lehet,
hogy volt közlendője, Jane-t nem érdekelte.
     Visszaintett, mintha csak üdvözlést viszonozna, és odébb-
csorgott.  Még láthatták,  amikor megfogta  egy lámpa.  Így  hát
muszáj volt megállnia. Ringatta a kocsit maga alatt. Felmérte a
mellette veszteglő járgány vezetőjét.  Kihívó pillantást vetett  a
pasasra.  Az  tétován  elmosolyodott,  a  nyakkendőjéhez  nyúlt,
hogy igazítson a csomón – s közben úgy lemaradt, mint az Afri-
kába tartó vadlúdtól a hulló tolla.
     Persze hogy berágott az ipse. A pasasok nem bírják, ha ot-
tragadnak a lámpaváltásnál. Az ő bajuk. A járgánynak reménye
sem  lehetett,  hogy  a  nyomába  érjen.  Talpig  Jane  rövidesen
megint elkanyarodott, s majdnem belefutott egy keresztben álló
kamionba. A behemót oldalától egy centire lefékezett. Nem tu-
dott  hol  kibújni  mellette,  várnia kellett.  Türelmetlenül  dobolt  a
kormányon, olykor az órájára lesett. Sajnálta tovább vesztegetni
ifjú életét.
     Egy kóbor járókelő rányitotta az ajtót. Beült, bemondott egy
távoli címet. Fejtegetni kezdte, mennyire reméli, hogy perceken
belül eltakarítják az útból a kamiont. Talpig Jane levonta a kö-
vetkeztetést: a kuncsaftnak sietős.
     Hátramenetbe kapcsolt, elfarolt a döglött monstrumtól, jobb-
ra tekerte a kormányt. Könnyű döccenéssel fenn termett a jár-
dán,  és tovacsorgott  rajta.  A jövő-menő emberek percig sem
csodálkoztak, hogy mit keres ott. Kitértek előle, temperamentu-
muknak megfelelően; a hajlékonyabbak magasabbra ugrottak,
az éltesebbek apróbb szökelléseket mutattak be.
     Az utas élvezte, alighanem ezért hallatott különféle hangszí-
nű sikolyokat. A sarokhoz érve Talpig Jane visszatért az úttest-
re, s végre istenigazából rákapcsolt. Első az utas.
     Ekkor vette észre a mögötte nyomuló kocsit. Úgy rémlett
neki, mintha az már a járdán is követte volna, mi több, néha-
néha rádudált, előbb halkabban, majd követelőbben.



     Jane nem izgatta magát. Kiegyensúlyozottan nyomta a gázt.
Utasa kitámasztotta a lábát, majd két tenyerét is a kesztyűtartó-
ra feszítette. Jól tette, sokat kanyarogtak az élénk forgalomban.
A hátsó ablakban ide-oda száguldozott a pórul járt kerti törpe
stukkere.
     Jane elunta hallgatni a szüntelenül fel-alá korcsolyázó fegy-
ver robajlását. Ránézett az utasára.
     – Ideadná a pisztolyt?
     –  Feltűnt már magának, hogy mögöttünk a Merci vezetője
azt szeretné, ha megállna egy szóra?
     – Mondom: a pisztolyt!
     – Lelövi? – hökkent meg az utas.
     – Miért? Maga jobban céloz?
     – Megpróbálhatom – felelte a férfi.
     Talpig Jane ránézett. Az ipse középszerű teremtmény volt,
habfehér, göndör fürtökkel, apró pocakkal. Már mászott is hátra
a stukkerért. Hol ő dőlt el, hol a stukker száguldott ki a marká-
ból. A vadászat reménytelennek ígérkezett.
     A Merci egyre jött. Talpig Jane tudta jól, mit szeret a kocsi-
ján; miért venné meg szívesen a főnökétől. A Merci, ha vezetője
megfeszül és menet közben vallásos hitre tér, akkor sem előzi
meg. Igazi Bob nem keveset bütykölt a motoron. A járgány le-
hagyhatatlan.
     A Merci feljött. Orra már-már horzsolta a rendszámtáblát.
Talpig Jane hiába nyomta a pedált. A Merci kitért balra, és mellé
húzott. Aztán lassan, de biztosan megelőzte.
     Talpig Jane imádott vezetni. Élt-halt az éjszakai sétakocsiká-
zásért. Ezért szegődött el a hülye főnöke szolgálatába. De most
megelőzték.
     Valami összetört benne.
     A Merci befordult elé. Meg kellett állnia.
     Nem mintha nem térhetett volna ki. Ha felugrat a járdára,
úgy otthagyja, mint dugó a pezsgőspalackot.
     Látnia kellett a tagot. Aki ezt tette vele.
     Beletaposott a fékbe. Az utas beütötte a fejét a szélvédő-
üvegbe. Talpig Jane sem járt jobban, ő a pisztolyba verte bele a
fejét, amely a fékezés lendületétől elősietett a kalaptartóból.



     Amikor magához tért, hiányzott az utasa, és jobb karjáról az
óra.
     Magas, sötétbarna hajú, haragoskék szemű fickó ült mellet-
te.
     Valahogy furcsa volt a helyzet. A filmszakadás előtt a Merci
keresztben állt az úton, ez a tag mellette szobrozott.  Azóta a
Merci illedelmesen leparkolt a járda mellett, az ő kocsija mögöt-
te, szabályosan, mint még soha. A barna fickó a kormány mö-
gött ült, ő, Talpig Jane, mellette, feje a hapsi vállán.
     – Jó darab ideje beszélni akarok magával – mondta a férfi
megfontoltan.
     – Tiszteletem. Már ha maga vezette a Mercit.
     – Kedves. Gianetto hadnagy vagyok a rendőrségről.
     – Elhiggyem? – kérdezte Talpig Jane. – Amikor tízkilós stuk-
kert szorongat a mancsában?
     – A maga tarkójából feszítettem ki – felelte Gianetto.
     – Kösz.
     – A diszpécsere útbaigazított a tetthelyre. Megtaláltuk a fic-
kót. Akié a stukker volt, ha emlékszik.
     – A nagy törpe – bólintott Talpig Jane. – Képben van. És?
     – Három hónapja dolgozom az ügyön. A fickó már két nővel
végzett.
     – Nem ment el, ugye? Megtalálta, ahogy hagytam?! Ha jól
emlékszem, hasmánt. Azért loholt utánam, hogy fogadja a gra-
tulációimat?
     –  Megpróbáltunk kapcsolatba lépni magával a rádión ke-
resztül.  –  Gianetto  látványosan  megpöccintett  egy  gombot.
Mozdulatától visszatért az élet a készülékbe.
     – Ha ez a diszpécser az éjszakás, mindig olyan fura, zakla-
tott  hangulatba  kerülök.  Talán  a  hangja  miatt.  Egészségügyi
okokból némítottam el a rádiót.
     A hadnagy felemelte a kezét. Szépen fejlett, keskeny kéz
volt, hosszú ujjakkal. Illett a gazdájához, aki szintén szépen fej-
lett  példány  volt.  Tojáshéjszín  vászonöltönye  elegánssá  tette
megjelenését, ha ez az elegancia kissé hanyagszerű volt is.



     A mustra a férfi részéről sem maradt el. Végigmérte Talpig
Jane biztosítótűvel összegombolt blúzát, bőven térd fölött vég-
ződő szoknyáját. Elvigyorodott. Számos fehér foga volt.
     – Nem fél ilyen szerelésben idegen férfiakat felszedni? Mit
nem mondok?! Szeretném megkérni, hogy üljön át a kocsimba.
Szépen bemegyünk az irodámba, felvesszük a jegyzőkönyvet,
azután visszajuttatom ide. A főnökével megbeszéltem, mára fel-
menti a szolgálat alól.
     – Soha nem ülök olyan kocsiba, amit nem én vezetek. Plá-
ne, ha maga vezeti.
     – Jó – bólintott a hadnagy. – Akkor előremegyek. Maga kö-
vessen. De vigyázzon, nemrég fényeztettem át a kocsimat. Ja,
és a múlt hónapban elfelejtettem befizetni a biztosítást.
     – És? Mitől tart? – kérdezte Talpig Jane. Határozottan felide-
gesítette a gusztustalan célozgatás.
     – Nekem nincs mitől tartanom – szögezte le Gianetto. – De
maga alaposan gondolkozzon el  útközben,  mit  fog  felelni  az
alábbi kérdésekre: miért nem jelentette az esetet a rendőrsé-
gen; miért hozta el a fegyvert; miért nézi versenypályának a vá-
ros utcáit? Meggyőződésem, hogy a főnöke is lajtsromozza már
a kérdéseit.
     – Nyaljon sót – morogta Talpig Jane.
     A hadnagy kinyitotta az ajtót,  kilépett az úttestre. Valami
eszébe jutott, és visszahajolt.
     – Majd lassan vezetek, hogy tudjon követni – mondta, s ez-
zel megadta a kegyelemdöfést. De ugyan kinek?!
     Talpig Jane berántotta az ajtót. Lenyomta a zárógombot.
Gianetto begörbült az ablakon. Kicsit torz volt az arca.
     – Szívesen elvettem volna az ujjamat. Mind a négyet.
     – Hol az órám? – mordult rá Talpig Jane.
     – Azt hiszem, az utasa azzal a megjegyzéssel ment el, hogy
az óra birtokában hajlandó eltekinteni kártérítési per kezdemé-
nyezésétől. – A hadnagy arca erősen szürkült. Verítékcsöppek
gyöngyöztek a homlokán. – Szívesen kiszabadítanám az ujjai-
mat – hörrente.
     – Négyet – bólintott Jane, mert kiválóan emlékezett. – Milyen
zsaru maga? Az utasom kifoszt, maga meg hagyja.



     – Felhívom a figyelmét, hogy a gyilkossági csoportnál dolgo-
zom. Egyelőre alkalmazott vagyok.
     – Azután?
     – Félek, hogy húsz másodperc múlva szóba jöhetek, mint el-
követő.
     – Ja, az ujja. Négyet mondott? – Talpig Jane kinyitotta az aj-
tót. A visszapillantó tükörből még látta, hogy Gianetto állong az
út közepén, s babusgatja a kezét.
     Hát ezért kellett órát szereltetnie a műszerfalba. Ez a jó arcú
nímand az oka.    
     Talpig Jane mindannyiszor bosszús lett, ha az incidens fel-
merült az emlékezetében. Fura módon nem a karóratolvajra ha-
ragudott.  Miért is? Elvégre az évek során tökéletesen hozzá-
szokott a taxijába kéredzkedő különféle figurákhoz.
     Reggelenként, miután begördült a garázsba, és leadta a ke-
resetét, személyesen takarította ki a kocsit. Szédületes dolgo-
kat talált.  Szotyolahéjat,  szivarcsutkát,  fél  pár zoknit,  parókát.
Bugyikat,  többnyire  tanga fazonúakat.  Műfogsort,  hamvas ró-
zsaszínűt. Olykor egy-két valódi fogat, töröttet. Üres üvegeket,
ampullákat. Fecskendőket, tűket, dögivel. Óvszert, csak hasz-
náltan. Talpig Jane hallott a rossz nyavalyákról, ezért a leleteket
tripla gumikesztyűben vakarta le a kárpitról, padlóról.
     Ami Gianetto hadnagyot illeti, nos, őt utolérte jól megérde-
melt végzete. Amikor Talpig Jane végül mégis befáradt a rend-
őrségre, a hadnagynak már nem állt módjában, hogy részt ve-
gyen  a  jegyzőkönyv  felvételében.  Ugyanis  kórházban feküdt.
Talpig Jane megérdeklődte, mi lelte szegényt.
     – Közlekedési baleset – felelte a kollégája. Na igen, bólintott
Jane. Ha valaki tisztára ámokfutó módjára vezet!? 
     Aztán a rádióból megtudta, hogy Gianetto kábítószer-keres-
kedőket kergetvén szenvedte el a balesetet. Kocsiját beszorítot-
ták két furgon közé, s tacepaónak szánván, kezdték összepré-
selni. A hadnagy nem menekülhetett az ajtón át. A kiütött szél-
védőn keresztül  távozott.  Földet éréskor látnia kellett,  hogy a
saját Mercije fog áthajtani rajta. Lelapult a földre. Megúszta a
gázolást. Kárpótlásul kapott egy golyót a combjába. Ettől ször-



nyen ideges lett, nem minden következmény nélkül. A rabkór-
ház rácsos kapujára ki kellett tenni a megtelt táblát.
     Talpig Jane szakított az emlékezéssel. Úgy döntött, fog egy
utast; kell a pénz. Lelassított. Cirkálás közben sasszemmel fi-
gyelte az utcákat. Tudta, merre vannak a korán záró kocsmák.
     Nem volt szerencséje. Látott járókelőket, azok is szemrevé-
telezték őt, de mintha senki nem vágyott volna arra az élmény-
re, hogy vele fuvaroztassa magát. Valamit tenni kellett. Ha nem
jönnek önként és a boldogságtól olvadozva, begyűjti őket aka-
ratuk ellenére.
     Sötét mellékutcába kanyarodott. Fiúkollégái csak akkor óva-
kodtak be ilyen kies sikátorokba, ha előtte feltekertek minden
ablakot,  bezárták az ajtókat,  előkészítették a pajszert,  a gáz-
pisztolyt és (nincs kizárva) egy-két – kisebb nukleáris töltettel
felszerelt – rakétát. Talpig Jane sosem értette a gyáva pasikat.
Fegyver?! Amikor az ember feje és szája – pláne még egy kö-
römolló is – mindig kéznél van?!
     Lefékezett egy társaság mellett. A gomolyagban három férfit
számolt össze, ebből kettő azon fáradozott, hogy a harmadikat
talpon tartsa. Néha Igazi Bob is így érkezett a randevúra, lelkiis-
meretes ivócimboráitól közrefogva. Talpig Jane ugyan többször
megfogalmazta  ama aggodalmát,  hogy  az  ilyesféle  jelenetek
nem igazán üdítik fel a kapcsolatukat, Igazi Bob mindig elhü-
lyéskedte a dolgot, s miután megnevettette őt, kissé kijózanod-
ván még  Jókorá-val is összehozta. Az utóbbi időben azonban
mintha elfajult volna a helyzet. Igazi Bob egyre körülményeseb-
ben józanodott ki; következésképpen Jókora sem volt csúcsfor-
mában.
     A gumik éles visítással radírozták a flasztert a gomolygó pa-
sasok mellett. Talpig Jane kilökte a hátsó ajtót.
     – Beszállni! Hová lesz a fuvar?
     Tökéletesen látta, milyen hülyén néznek rá, de úgy tett, mint-
ha mégsem látná.
     –  Segítsek, vagy boldogulnak? – kérdezte egy elsőáldozó
mosolyával.
     A pasasok összenéztek, közülük is kettő; a harmadik nem
volt ennyire fitt.  Lógatta a fejét, meggörbülten állt, s ha társai



nem fogják, holtbiztosan szétesett volna. Végül persze megkez-
dődött a beszállás. A fickók összezsúfolódtak a hátsó ülésen,
egyikük bemondott egy címet, nem közelit.
     Jane indított. Mint afféle talpig taxis, meggyőződése volt,
hogy az utasok mindig sietnek. Ha nem ezt tennék, buszra ültek
volna, vagy elindulnak gyalog. Más járművek és a taxi között
ugyanaz a különbség, mint az expresszküldemények és a kö-
zönséges postai úton továbbítandó levelek között. A cím isme-
retében Talpig Jane megkezdte a turbóexpressz szolgáltatást.
     A pasasok dülöngéltek hátul, valamit beszélgettek is közben,
a lány egy szavukat sem értette. Bekapcsolta a rádiót, néha be-
lepillantott a belső tükörbe, ellenőrizte, nem kell-e esetleg a de-
toxikálóállomás felé kanyarodnia. A középen ülő fickóra ráfért
volna egy könnyű gyomormosás.
     Társai azonban buzgón gondját viselték. Szorosan fogták,
szünet nélkül szóval tartották.
     Talpig Jane belefeledkezett a vezetésbe. Nem az ő dolga
volt, nem is foglalkozott vele, hogy a két fickó a kijózanítás szo-
katlan módját választván, gyakorta kegyetlenül gyomron vágta
avagy szájon törölte a harmadikat.
     Pár perc alatt  áthussantak a városon, lehagytak néhány
hisztérikusan szirénázó rendőrautót, más balekokat. Jane lefé-
kezett egy hatalmas, szürke bérház előtt. Az egyik pasas előre-
hajolt.
     – A cimboránkat vigye el a Petúnia utcába – mondta. Átnyúj-
tott egy bankjegyet, és nem kérte a visszajáró pénzt. Haverjával
együtt kilépett a járdára. A következő pillanatban eltűntek az ir-
datlan kapu alatt.
     Talpig Jane hátrafordult. A Petúnia utcai fuvar az első ülés
támlájára ejtett fejjel az illumináltak álmát aludta.
     A lány a gázra taposott. A kapott pénz három országjáró ko-
csikázásra is  elegendő lett  volna.  E galantéria  nem jelenthet
mást, mint azt, hogy a dolog rettentő sürgős. Elmaszatolódott
mellette a város.
     Az ipse fegyelmezetlenül viselkedett, amint az várható volt
az ő állapotában. Ide-oda dülöngélt a támlán, végül ráborult az
ülésre, s mint egy dugattyú, előzés, kerülés, kanyarodás esetén



hol a fejével, hol a másik fertályával zúgott valamelyik hátsó aj-
tóhoz. Időnként fel-felnyögött, csuklott vagy hörrent néhányat.
Nem tartott sokáig. Három perc múlva a kocsi lefékezett a Petú-
nia utcái ház előtt.
     Talpig Jane meg sem fordulva hátranyúlt, és kinyitotta az aj-
tót, hogy a pasas kifolyhasson.
     Egy kéz mászott a csuklójára.
     Hideg, nyirkos ujjak.
     Talpig Jane megpördült az ülésen. Készen állt a védekezés-
re. Egyetlen mozdulattal felfegyverkezhetett volna a körömolló-
val.
     A pasas ernyedten tartotta a fejét, de tartotta. Gyűrött voná-
sain öklömnyi verítékcseppek kúsztak. Kifejezetten szürke volt
az arca. Mintha mondani akart volna valamit. Csakhogy tele volt
a szája egy csomó nem létező gombóccal.
     – Túltankoltál, picim? – kérdezte Talpig Jane, látván: még-
sem kell támadástól tartania. Aztán felfigyelt rá, hogy a fickó el-
szántan mondani akar valamit. Talán a visszajáró pénzt igényli?
Azt már nem!
     – Söpörj kifelé, itthon vagyunk. Okizz egy jó nagyot a kapu
alatt,  aztán kússz fel a lépcsőn. Légy jó fiú. Anyu vár. Lehet,
hogy csak kisebb pofonokat szán neked.
     Míg ő a megnyugtató szavakat duruzsolta, a fickó a karját
dugdosta az orra alá, mintha a csuklójára húzott bőrszíjat kínál-
gatná.
     Talpig Jane nem nyúlt érte. Nem tetszett neki a portéka. Tele
volt fényes szögekkel, rojtok lógtak róla, s valami nyirok vonta
be.
     – Vedd le – hörögte a fickó. Folytatta volna, nem tudta. Sza-
vakat formált vértelen ajkán, valósággal szánandó volt. Nem le-
hetett több harmincévesnél, ritkás szőke haja összekuszálódott,
orra elvékonyult, akár egy késpenge.
     Talpig Jane felsóhajtott. Kilökte maga mellett az ajtót, s hát-
ralépett, hogy kisegítse a szerencsétlent.
     –  Gyere picim! Odaviszlek a kapuhoz, letámasztalak a fal
mellé, de ennél többet tényleg nem tehetek érted. Fogadd meg,



amit mondok. Ne piálj! Nézz rám! Sosem iszom, mégis megva-
gyok. Csak elhatározás kérdése.
     A fickó belekapaszkodott az üléstámlába. Nem akart kiszáll-
ni. Talpig Jane rácsodálkozott.
     – Ilyen vad a feleséged? Annyira azért nem fizettek meg a
haverjaid, hogy megvédjelek a háziszörnytől!
     A pasas újra kezdte, és sikerült kinyögnie: – Vigyél el a Ber-
talan téri buszpályaudvarra! Itt a kulcs – és újra a csuklóvédőjét
nyújtotta. – Kétszázhét...
     Talpig Jane a fejét csóválta. – Viszlek én, ha van dohányod.
Amilyen ramaty vagy, jó lenne, ha előre fizetnél.
     A pasas nézte, de közben elüvegesedett a tekintete. Azután
lezárult a szeme, s mielőtt a fejét leejtette volna, valami kicsur-
rant a szája sarkán.
     Vér. Jane megrendült.
     Óvatosan az elernyedő fickóhoz nyúlt, felemelte a fejét. Nem
tévedett. Szétnyitotta a mellén a zakót. Vérfoltok borították az
ingét is.
     Megfogta az élettelen kart, rámeredt a bőrpántra. Az is véres
volt.
     Becsúsztatta az ujját a csuklóvédő egymást fedő rétegei kö-
zé. Körmei hegyével rácsípett arra, amit talált, s óvatosan ki-
húzta. Parányi kulcsocskát fogott, amelynek gömbölyű fejét le-
reszelték, hogy elférjen a szűk résben.
     Zsebre vágta a kulcsot, megvizsgálta a pasast.
     Visszaidézte emlékezetében a történteket. Milyen hülye tud
lenni még ő is! A fickók azért gomolyogtak annyira a sikátorban,
mert a másik kettő ezt csépelte. A taxiban folytatták a hasztalan
kínvallatást.
     És valószínűleg erősen bíztak benne, hogy egy (még lan-
gyos) hullát hagynak maguk után.
     Az ám, de a kulcs – mi mást akarhattak volna kiszedni belő-
le? – nem került hozzájuk. Ráadásul a pasas – bár a jelek arra
vallottak, hogy a gyengéd haverok többször megforgatták a ha-
sában a késüket –, még mindig élt.



     Talpig Jane beugrott a kocsiba, és gázt adott: Őrült tempó-
ban száguldott, de kíméletesen kezelte a kormányt; nem feled-
kezett meg a Petúnia utcai fuvar súlyos állapotáról.
     Pár percnyi száguldás után rárepült a kórház kocsifelhajtójá-
ra. A lökhárítóval finoman benyomta a lengőajtót. Begurult a fo-
lyosóra, és lefékezett a pult előtt. Pillanatnyilag nem érdekelte
az ügyeletes nővért hevenyen elborító hisztériás roham. Kipat-
tant az ülésről, és gyengéden előhúzta a kocsiból a sebesültet.
A nővér nyomban lehiggadt, magába fojtotta további szitkait, és
rátenyerelt egy csengőre. A kihaltnak tetsző, menyasszonyi fá-
tyol fehérségű folyosó gyorsan megélénkült. Két markos ápoló
leemelte Talpig Jane karjáról  a vérző pasast.  Tolókocsira  he-
lyezték, és eliramodtak vele, nyomukban néhány nővérrel és or-
vossal.
     Mintegy varázsütésre, ismét elnéptelenedett a folyosó.
     Talpig Jane várt pár röpke percig, hátha visszajönnek, netán
megérkeznek a rendőrök, hogy kihallgassák, ilyesmi.
     Tíz perc múltával még mindig nem történt semmi. Jane beült
a kocsiba, s kifarolt a szabadba.
     Azután elindult a Bertalan téri buszpályaudvar fetté.
     Semeddig nem tartott. Besétált az automata csomagmegőr-
zőbe, kinyitotta a 207-es ajtót, benyúlt a rekeszben álló bőrön-
dért, kézen fogta, kivezette a kocsijához, beültette.
     Behuppant mellé, indított. Nemsokára megállt egy park szé-
lén, sárga fényű lámpa alatt.
     Ölbe vette a sötétlilára festett bőrből készült bőröndöt. Kipat-
tintotta a zárakat. Felemelte a tetőt.
     Rábámult a dollárkötegekre.
     Lecsapta a fedelet. Hátracsúszott az ülésen, a támlára haj-
totta a fejét. Nézte a lámpa körül örvénylő bogarakat, lepkéket,
szúnyogokat, miegymásokat.
     Ha hozzányúl ehhez a pénzhez, megveheti a főnöktől a ko-
csit. Vesz még vagy hatot. Beindítja a vállalkozást. Kibérel egy
irodát.  Berendezi.  Felszereli  rádióval,  telefonnal,  számítógép-
pel. Felad egy hirdetést, alkalmazottakat keres.



     Ha Igazi Bob jelentkezne, nem veszi fel. Legfeljebb akkor, ha
megesküszik rá, hogy soha többé nem iszik egy korty szeszt,
még arcvizet sem.
     A döntést nem lehetett elhamarkodni. A megkéselt tag nyil-
ván nem véletlenül kérte meg arra, hogy menjen el a bőröndért.
Ha felépül, megosztoznak a lén.
     S ha nem épül fel?
     Talpig Jane átcsúsztatta a bőröndöt a másik ülésre. Áthajtott
a városon, megállt egy pályaudvar előtt, besétált, betette a sö-
tétlila koffert  a csomagmegőrzőbe. Zsebre vágta a kulcsot.  A
volán mögött ismét gondolkodóba esett. Fene tudja miért, ösz-
töne azt súgta, ne menjen haza a kulccsal.
     Ezen a problémán nem töprengett sokáig. Indított, s meg
sem állt Igazi Bob házáig.
     Átsurrant a nyávogva nyikorgó kertkapu fölött, belopódzott a
gazos kert  mélyébe,  felspiccelt  a  töredezett  padlójú  teraszra,
megállt  az  egyik  kőváza  mellett,  amelyben  Bob  anyja  az
alattombegónia nevű botanikai  ritkaságot  nevelgette,  s  a  nö-
vény földjébe palántázta a kulcsot. Látta, hogy az ablakokat fe-
dő függönyök mögötti  halvány fényben árnyalakok mozgolód-
nak.
     Rápisszegett a növényre, hogy ne árulja el ittjártát, elrendez-
te  azokat  az  idétlen  nagy  lapuleveleit,  melyek  hónaljában  –
más,  tisztességes begóniától  merőben eltérően – alattomban
nevelgette tömött, rózsaszín szirmú virágait, és sarkon fordult.
     Amint visszaült a kocsiba, bizonyosan tudta: ez az éjszakája
tökéletesen el lett rontva. Máris nem érdeklik őt olyan semmisé-
gek, mint utasok, főnökök, egyebek!? Gazdag! Mit keres"itt?
     Ekkor felfigyelt rá, hogy a diszpécser őt szólongatja. Kelletle-
nül bejelentkezett. Azt hallotta, hogy két aranyos utas kifejezet-
ten az ő személyéhez ragaszkodik. Megismételte a címet, és
gázt adott.
     Már majdnem behajtott az utcába, ahol fel kellett volna szed-
nie  a  palikat,  amikor  gyanút  fogott.  Kétségkívül  úgy  vezet,
ahogy  senki  más.  A  társaságában  elfogyasztott  kilométerek
nyilván nem kevés utas  számára jelentettek  felejthetetlen  él-



ményt, ámbár mindeddig sosem fordult elő, hogy valaki direkte
őt kérte volna a fuvarhoz.
     Kikapcsolta a szabad jelzést, majd a fényszórókat. Lábujjhe-
gyen begurult az utcába. Horrorfilmek utcája volt; gyér fények,
keskeny úttest, imitt-amott sötét lombú fák, sehol egy lélek.
     Talán átverték. A diszpécserek olykor elhülyéskednek az em-
berrel.  Nemrég  az  egyik  fiúkollégát  elküldték  a  temetőbe.  A
marha oda is ment, kiszállt, fel-alá járt a kocsi mellett. Lassan
fantáziálni, majd félni kezdett. Aztán frászt kapott egy denevér-
től, amely pusztán csak azért csapott le rá, mert valami zama-
tos, kövér bogár mászott  a haján. Szegény hapsit  lepedőben
vitték haza, azóta is ágyba vizel.
     Talpig Jane lassan hajtott a kihalt utcában. A házak fekete
ablakai úgy festettek, mint vak emberen a sötét szemüveg. A
homályban lapuló kocsik üvegén néha átkószált egy-egy kóbor
fénymaszat, ha a szél megrezzentette a lombokat, s átszűrte
köztük azt a nyúlós, sárgás kenőcsöt, amit a bágyadt lámpák iz-
zadtak ki magukból.
     Egy haloványan megvilágított kapualjban, amely majd' akko-
ra volt, mint a ház, amelyhez tartozott, patkányok diszkóztak a
túlbuggyantott  kukák között.  Nyiszlett  macska tévedt  közéjük,
teljességgel szórakozottan. Amikor megpillantotta a patkányse-
reget, hirtelen a testmérete háromszorosára duzzadt fel, spiccre
állt, majd gázkitörésszerű hangot hallatva nagy merészen átlen-
dült az úttest fölött.
     Megmenekült.
     Talpig Jane fellélegzett.
     Máris biztosra vette, hogy a diszpécser átverte. Nyúlt a mik-
rofonért. Szóról szóra tudta, mi szépet fog mondani a hülye hu-
morú csajnak.
     Ebben a pillanatban az egyik autóárny mögül férfialak len-
dült felé. Ahogy a fickó kirobbant a kocsi mögül, egy lámpa sár-
ga viaszmáza átcsurrant az arcán.
     Jane felismerte a pasast.
     Valóban csapdába csalták.



     Nem vesztegette az időt, nem ért rá meglepődni. A gázpe-
dálra feszítette a talpát. A kocsi megugrott; a fickó úgy mállott le
róla, mint őszi lomb a fáról.
     A másik tag, aki éppen ezt a pillanatot választotta, hogy az
ellenkező oldalról támadjon, fickós lendülettel rávetette magát a
taxi hűlt helyére, s mert a levegő nem tartotta meg, drámai ro-
bajjal beleállt a flaszterba.
     Talpig Jane hirtelen lefékezett. A pasasok nem futottak utá-
na. Szédülten köröztek az úttesten.
     De tudatcsökkent állapotuk hamar ellebbent. Ekkor kiütköz-
tek vonásaikon a vérszomj jelei. Bevágták magukat egy kocsi-
ba. Jane után eredtek.
     Talpig Jane először is elnémította a rádiót, hogy ne zavarja a
diszpécser fecsegése. Ugyanis a csaj megint őt szólongatta, a
kórházba szállított s a műtőben elhalálozott tagot meg a rendőr-
séget emlegette, egymással szoros összefüggésben.
     Viszont a két fickó, a lemészárolt pasas merénylői, elszántan
nyomultak a taxi mögött.
     Talpig Jane kezdett rosszat sejtem. Ismételten végiggondolta
a történteket, s arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy el akarják
intézni, mint a gyilkosság szemtanúját. Ha szerencséje van, a
kulcsról nem is tudnak.
     De miért nem a sikátorban Végeztek vele, midőn éppen a
haverjukat ölték, s ő holthülyén megállt mellettük, mi több, be-
zavarta őket a taxijába!?
     Hát azért nem, mert fiúneműek. Idő kell nekik, míg a tények
elvonszolják magukat az agyukig.  Sok idő.  Ezek még villám-
gyors felfogásúnak számítanak. Hisz legfeljebb egy-két óra telt
el azóta.
     Talpig Jane tagadhatatlanul élvezte a kergetőzést. Minden
kedves helyre elvitte a fiúkat. Nagyon szerette a kikötőt. Az alul-
és felüljárókat.  A parkolóházakat.  Ez utóbbiakban volt  valami
megindítóan  romantikus.  A gigantikus  betonfalak,  például.  A
gyönyörű,  szürke  alagútban  sorakozó  kocsik,  a  mennyezeti
lámpák által kinyomott sejtelmes félhomály, a labirintusszerű át-
járók.



     Itt aztán lehetett száguldozni. Megbújni más kocsik árnyéká-
ban.  Az  üldöző  hátába  kerülni,  hirtelen  megugrani  mögötte,
hisztériát kiváltani belőle. Csak egy fiú tud igazán hisztis lenni.
Meg még egy fiú.
     A pasasok, akik oly könnyű szívvel késelték meg a haverju-
kat, most ébredtek tudatára annak, hogy a nő bőszítő macska-
egér fogócskát játszik velük, eszébe sem jut félni. Azzal a világ-
hírű,  fennen tömjénezett  fiúlogikájukkal  meg is találták a ma-
gyarázatot: a csaj ennyire hülye.
     Talpig Jane végigegerészte velük a többszintes parkolóház
minden zegét s zugát, majd megelégelte a kontárok által oko-
zott károkat, s bár ő egyetlen karcolást sem ejtett a tömött so-
rokban álló autók karosszériáin, kiszáguldott az utcára. Játszva
lerázhatta volna a hapsikat. De még nem mutatta be a legjobb
trükkjeit.
     Elrejtőzött egy, az út közepén veszteglő furgon takarásában,
szorosan a járda mellett. Bevették, naná. Vakon elcsurogtak a
forgalommal.
     Talpig Jane kitolatott, vígan a nyomukba eredt, rájuk villo-
gott, majd kellemesen elszórakozott dührohamukon. Tisztán lát-
ta, amikor elfakadt az epéjük.
     Megelőzte őket. Vicsorítottak.
     Gázt adott. Gondolta, most valami egészen elvarázsolt hely-
re megy velük. De mindenekelőtt hullámvasutazni viszi őket. El-
húztak egy taxikkal  zsúfolt  droszt  mellett.  Talpig Jane járt  az
élen, viszonylag lassan repesztve, nehogy a késelők szem elől
tévesszék.
     A fiúkollégák integettek,  dudáltak,  hadonásztak.  Egyikük
megpróbálta elébe vetni magát. Ezt csaknem időben meggon-
dolta, majd torz képpel leporolta a ruháját, és utánarohant. Hi-
szen ha kiló harminccal tudott volna sprintelni!? Bizony alulma-
radt, mint az életszínvonal.
     Talpig Jane feldöngetett a legmagasabb dombra, s leeresz-
tette a kocsit. Élvezte a repülést, landoláskor gyomra ár-apály
játékát. A tükörből látta a mögötte ledöccenő tragacs alhasi ré-
szét elhagyó ünnepélyes szikratengert.



     Átkeltek még néhány kisebb-nagyobb domb fölött, rendsze-
rint a közbeeső völgy érintése nélkül. Talpig Jane visszafordult,
hogy ismét a csúcsra vigye a fiúkat. Idővel talán tűrhető vezető-
vé válhatnak.
     Az oktató célzatú ámokfutás önzetlen volta nem hatotta meg
a környékbeli rendőröket. Sőt feltűnő hisztériát váltott ki belőlük.
Seregével eredtek a nyomukba a járőrkocsik.
Ez a tény hirtelen lelohasztotta a fiúk játszi kedvét. Iparkodtak
mielőbb felszívódni. Mivel nem ment másként, az első alkalom
adtával  eldobták  a  járgányukat,  s  cipőtalpon  menekültek  to-
vább.
     Tettük megbontotta a rendőrök sorait, több kocsi megállt. Ut-
cai futóverseny vette kezdetét, az eladdig passzív járókelők be-
vonásával. Végre is, első az egészség.
     Talpig Jane könnyűszerrel megszabadult szirénázó üldözői-
től.
     Szinte valamennyitől. Egy kivételével.
     Ez az egy azonban igazi ellenfélnek bizonyult. Nem kék-
fehér rendőrkocsi  volt,  hanem mocsármetál  Mercedes, sebté-
ben a tetőre lökött  villogóval.  Egyhangúan visítozott,  ilyesfor-
mán: huííí, huííí. Talpig Jane karján felállt tőle a szőr.
     De akkor állt fel igazán, amikor a tragacs a sarkába ért, majd
mellé húzott, s közben a motorja egyet sem hörrent a túlerőlte-
téstől.
     Másodszor esett meg vele a rettentő sérelem.
     Megelőzték.
     Majd elhagyták, messzire.
     A Mercedes a dombtető mögött eltűnt a fényesen kivilágított,
keskeny úton.
     Jane megkezdte az ereszkedést. Magasan fenn volt a leve-
gőben, amikor megpillantotta a domb aljában a tragacsot.
    Tisztán látszott, hogy másodperceken belül nekimegy.
Az a piszokláda Mercedes keresztben állt az úton. A járda mel-
lett – mindkét oldalon – tarka kocsisor parkolt. A kelepce bezá-
rult.
     Talpig Jane minden tudását összeszedte – a kisujjából, mert
persze ott tartotta –, s az utolsó pillanatban, hajszálnyira a szu-



perszonikus  Mercedes  makulátlan  karosszériájától,  sikerült
megállnia.
     Nagy biztonsággal valószínűsíthető volt, hogy e manőver
közben galambősz lett. Éktelen dühöt érzett.
     Ekkor a vakítóra fényezett sötétszürke tragacs ajtaja kitárult.
Kilépett belőle egy nyúlánk alak, lezser autósszemüvegben, to-
jáshéjszín vászonöltönyben.
     Talpig Jane felnyögött.
     Nem szívesen ismerte fel Gianettót.
     Így hát, amikor kiperdült a kocsiból, s a pasas visszataszító
magabiztossággal intett neki, Talpig Jane figyelmesen körülné-
zett, vajh kinek szólhat az üdvözlés. Mikor senki köszönthetőt
nem talált közel s távol, tétován magára mutatott.
     Ezenközben Gianetto fölénye tovatűnt. A homlokára tolta az
autósszemüveget.
     – Nem ismer meg?
     Talpig Jane vállat vont. Félrehajtott fejjel mustrálgatta a pa-
sast.
     –  Bajuszt növesztett? – kérdezte az igyekezettől  rebegő
hangon. A hadnagy meghökkent. – Nincs is bajuszom.
     Talpig Jane bólintott. – Akkor napszemüveget növesztett.
     – Körmöt növesztettem. A múltkor leesett vagy négy.
     – Aha, az a négy. Őket ismerem. Miért nem ezzel kezdte?
Rögtön említenie kellett volna, hogy maga az a pasas, aki elő-
szeretettel  hagyja  a  kezét  veszélyes  helyeken.  Nos,  örülök,
hogy minden szépen rendbejött.  Máskor is szívesen veszem,
ha beszámol az egészségi állapotáról. Most mennem kell. Apro-
pó: félreállna?
     Gianetto mély lélegzetet vett. Olyan mélyet, hogy Jane gya-
nítani kezdte: talán a talpában van a tüdeje.
     – Kedves kisasszony – kezdte fojtottan, mint egy kezdődő
gejzírkitörés –, örömmel venném, ha elkísérne az irodámba.
     – Nem babonás? – meredt rá Talpig Jane. – Emlékezhetne,
ilyenkor szokott kórházba kerülni.
     – Garantálom magának, nem leszek egyedül a gutasújtottak
osztályán. Viszem magammal.



     –  Meglehet, hogy hamarost munkanélküli leszek, s elme-
gyek nővérnek. Nagy szeretettel fogom ágytálazni, hadnagy.
     – Úr – mondta Gianetto.
     – Előtte persze elkortyoltatok magával néhány üveg ricinus-
olajat. S mert a szélütéstől meglehetősen passzív lesz, aligha
tudhat ellene tiltakozni. Szürke az arca. Ma éjjel nem valami jó-
képű.
     – Hát szép nem vagyok.
     – De hál' istennek, okos sem. Nem kelt feltűnést.
     Gianetto lábat váltott maga alatt. Zsebre süllyesztette mind-
két kezét.
     – Kedvelem a maga dirr-durr szövegelését. Csak egyetlen
apróság tart  vissza attól,  hogy viszonozzam. A neveltetésem.
Gondolom, magának nem volt.
     – Volt kanyaróm, bárányhimlőm.
     Gianetto megértően bólintott. – Védőoltást kaptam ellenük. A
gyermekorvos aggódott  e kórságok agyi  szövődményei  miatt.
Már látom, mit úsztam meg.
     – Közben, persze a doki neveltetés ellen is beoltotta, merő
szórakozottságból.
     –  Nagyon jó barátom a közlekedésiek főnöke. Tartok tőle,
hogy maga holnaptól nem teheti a lábát autóba. Ha találkozni
akar a jogosítványával, a bűnügyi múzeumban kell majd meglá-
togatnia, ahol is egyéb, ártalmatlanabb fegyverek közt lesz kiál-
lítva.
     – Hallottam a rádióban, hogy comblövést kapott. Rendbejött
a lába?
     – Tökéletesen.
     – Akkor menjen el rajta a jó fenébe.
     Gianetto elkomorult, s mivel már addig is meglehetősen mo-
gorva volt, a végeredmény kirívóan gyászos lett.
     – Arról az utasról szeretnék szót váltani magával, akit köny-
nyebben kibelezve tett le a kórházban. Tartok tőle, hogy ezt az
épületes dialógot az irodámban kell folytatnunk.
     – Talán még nem tudja: ilyenkor én dolgozom. Mennem kell.
Csá, hadnagy.



     Gianetto elvigyorodott. Egyetlen fogát sem lőtték el az emlé-
kezetes tűzharcban. Fenét nem volt jóképű.
     – Az jár a fejemben, hogy maga vezethetné a kocsimat.
     Talpig Jane szíve megdobbant a vastag kéreg alatt.
     – Jó – mondta feltűnő hirtelenséggel. Aztán hozzátette még,
s Gianetto elhűlten látta, hogy mosolyog: – Maga igazán ért a
nőkhöz, hadnagy. Biztos van felesége. Öt-hat is. Ilyen charme-
mal?!
     Ezzel Talpig Jane behajította magát a kocsijába. Röpke ma-
nőverezés után leparkolt a járda mellett, gyufásdoboznyi helyen
s karcolatlanul.
     Ezután beült a Mercedesbe, áhítattal körbesimította a kor-
mányt, majd megragadta a kéziféket, s bemutatott egy helyből-
rendőrkanyart, mielőtt még a hadnagy észhez tért volna.
     –  Színes a feje – mosolygott Talpig Jane, amikor Gianetto
berogyott mellé. – Keresztneve van?
     – Kettő is.
     Talpig Jane útra készen állt. Ránézett az áldozatra, csakúgy,
mint a pók a hálójában régebben fennakadt légyre, hátha talál
benne még egy szívásnyi  nedvet.  –  És  most?  Hozzád vagy
hozzám?
     – Ha választhatok: inkább a temetőbe.
     – Ez is egyfajta ízlés. Síremléken szoktad, vagy kriptában?
Ámbár szívesebben vettem volna, ha hozzám megyünk. Meg-
mutathatnám a zsugorított-herezacskó gyűjteményemet.
     –  Nos, hölgyem, ha kiszórakozta magát, mondok valamit,
nem azért, hogy kedvét szegjem: ez idő tájt meg akarják gyilkol-
ni kiskegyedet, és isten látja lelkemet, teljesen elment a lelkese-
désem ennek megakadályozásától.
     Talpig Jane-t igénybe vette a vezetés. Fantasztikus volt a
Merci. Ezért csak fél foghegyről vetette oda: – Gondolom, maga
a reménybeli elkövető!
     – Ezzel a sor még korántsem teljes. Az a férfi, akit bevitt a
kórházba, elhalálozott. De előtte még beszélt.
     – Gyanítom: félre.
     – Duguljon már el! – rivallt rá a hadnagy.



     Talpig Jane kiló nyolcvannal átslisszolt a tiloson. Közben
hosszan nézte Gianettót. Megfordult a fejében, hogy mégsem
Bob az igazi. Erre már régebben gyanakodott. Immár megerő-
södött a gyanúja.
     – Mik a keresztnevei? – kérdezte.
     A haragoskék szempár rámeredt. – Nem szeretné inkább az
utat nézni, miközben átlépi a hangsebességet?
     – Hadnagy, tök roncs az idegrendszere. Tiszta Titanic.
     –  Jézusom – nyögte a fickó, egyidejűleg Jane-nek és egy
csőrös kamionnak, amelyet közvetlen közelről bámulhatott egy
végtelennek rémlő pillanatig.
     – Ezt nevezem fiúhisztériának – bólintott Talpig Jane.
     Gianetto beletúrt a hajába, majd mintha zsinóron húznák,
hátrafordult.  Merőn figyelt  valamit,  holott  minden összemosó-
dott körülöttük.
     – Esküdni mernék, hogy az a tolószékes ipse, aki előttünk
akart átjutni a túloldalra, kiugrott a székből, és még mindig az
öklét rázva rohan utánunk.
     – Ne misztifikáljon – felelte lágyan Talpig Jane. – Egyszerű-
en csak ennyit mondjon: hölgyem, jól vezet.
     Mivel a hadnagy nem felelt, a lány úgy döntött, felvidítja. Tár-
salgási  hangnemre  váltott.  A remek  Mercedesnek  meg  sem
kottyant a kiló kilencvenes sebesség. – Tudja, rezignált vagyok.
Mostanában annyi haláleset történt a családban. A fivérem, a
nagypapa.
     – Részvétem – morogta Gianetto. – Hogyan boldogult meg a
fivére?
     – Végelgyengülésben.
     – Hány éves volt?
     – Harminckettő – sóhajtotta Talpig Jane.
     – Már megint szórakozik...! – füstölgött a hadnagy. Becsukta
a szemét. Úgysem látott semmit a városból.
     – Nem talált állást, végül felvették egy lokálba, ahol is a női
vendégeket kellett szórakoztatnia. Sztriptíz, ilyesmi. Rögtön az
első éjszakán, amint bemutatta dögös vetkőzőszámát, egy be-
gerjedt nő felrohant a színpadra, s követelte, tegye a magáévá.
Azt nem, felelte a bátyám, de ha kívánod, huszárosan megke-



féllek. És lőn. Ekkor a hölgyközönség tombolni kezdett. Meg-
győzően érveltek: az a nő sem fizetett többet a beugróért, mint
ők. Botrány ígérkezett. Mit volt mit tenni?! Reggel aztán ketten
támogatták haza szegény fivéremet. Otthon várta a felesége a
jó hírrel: az analitikusa szexuál-kúrát írt elő spleen ellen, máris
kezdhetik. Nos, egy óra múlva jött a halottkém.
     Gianetto fintorgott. – Kitalálom a folytatást. A nagypapa ug-
rott be a helyére a lokálban.
     – Á, a nagypapa nem bírta ezt a gyilkos civilizációt. Az ide-
geire ment az egész. Tele volt a feje a környezetvédőkkel is,
akik azt dörgik évszámba, hogy találjanak már fel valami ön-
emésztő műanyagot, merthogy a műanyag szemét milyen ve-
szélyes. Na, a nagypapa a minap vett egy pohár pudingot, mert
azt elég tűrhetően el tudta rágni a protkójával. Gondolta, nem
dobja el a poharat, jó lesz a műfogsorának. Esténként bele is
tette. Ez volt az ő akváriuma, órákig is elnézte, hogyan tempó-
zik  a  protkó  a  műanyag  pohárban.  Mígnem egy  reggel  arra
ment ki a fürdőszobába, hogy sehol a pohár. Volt helyette egy
marék fehér por. A gyönyörű porcelán fogsor viszont apró dara-
bokban hevert a műmárvány padlón. Nagypapa azonnal tudta:
feltalálták végre az önbontó műanyagot.
     – És szélütést kapott.
     – Frászt. Éhen halt.
     Megérkeztek. Talpig Jane könnyed mozdulattal bekormá-
nyozta a kocsit a rendőrségi parkolóba. A sorompókezelő őr azt
hitte, látomása van. Mindazonáltal kötelességtudóan nyújtotta a
kezét a hivatalos iratért, melynek birtokában a bebocsátást esz-
közölhette volna, amikor hirtelen arra lett figyelmes, hogy elre-
pül a sapkája, a derékszíja, valamint kabátujjáról a díszgombok.
Felserkenő buzgalmában nem riadt volna vissza a fegyverhasz-
nálattól, de pisztolytokja a derékszíjjal együtt rebbent le róla a
kocsi keltette légörvényben.
     – Egy kicsit gyorsan hajt – morogta Gianetto.
     Talpig Jane nem felelt; figyelmesen bekormányozta a Merce-
dest két parkoló kocsi elé. A tett szépséghibája csupán az volt,
hogy az egyik autó már nem akart tovább parkolni. Sofőrje ép-



pen besegítetté a hátsó ülésre a rendőrfőnököt, és megkezdte
volna kiállási manővereit.
     – Nyugi picim, hamar végzek, aztán már mehetsz is – vetet-
te oda Talpig Jane, s futva megindult a hadnagy irodája felé,
hadd lássák igyekezetét.
     Gianetto beletépett a hajába, sajnálkozó vigyort sugárzott a
hatszemélyes batár hátsó frontjára, szívből örvendezvén az át-
láthatatlan üvegnek, amely megkímélte a rendőrfőnök arckifeje-
zésének látványától. Azután bevetette magát a Mercedesbe, és
félreállt az útból.
     Nem is túlzottan csodálkozott, jóllehet azért elszörnyedt kis-
sé, amikor a kocsiból kilépve a szürkemedve méretű, rettenetes
hírben álló rendőrfőnökbe ütközött. Gondolta, jobb, ha nem vár-
ja meg a dörgedelmet, hanem nyombanvást szánalmas mako-
gásba kezd.
     – Elnézést uram, a hölgy egy gyilkosság szemtanúja volt, és
ez enyhén szólva megviselte az idegeit.
     – Nem Talpig Jane-nek hívják a nőt? – érdeklődött a rendőr-
főnök, s atyai mozdulattal Gianetto vállára ejtette mázsás tenye-
rét.
     –  De igen, uram. Talán emlékszik, pár hónappal ezelőtt ő
csomagolta össze a gyilkos szatírt. Valami komolyabb baj lehet
a fejével.
     – Vannak fölös kerekei – bólintott a grizzly, s elgondolkodva
rágta a bajuszát. – Nem tudja, kirúgták már a taxivállalattól?
     – Igen uram, megtörtént.
     – Helyes – felelte a rendőrfőnök széles mosollyal. – Küldje
be hozzám holnap reggel kilencre.
     – Ne élje bele magát, uram – mondta Gianetto komoran.
     – Próbáljuk meg – suttogta reményteljesen a grizzly, s visz-
szaült a batárba.
     A hadnagy elgondolkodva bámult utána. Aztán eszébe jutott
az épületbe szabadult nő. Futásnak eredt.
     Az üvegfalakkal felszabdalt, hangárnyi irodában az éji óra el-
lenére is élénken zajlott az élet. Az összezsúfolt íróasztalok fö-
lött ingujjra vetkezett nyomozók görnyedtek, hónuk alól stukker-



markolat kandikált elő. A falak mentén elhelyezett lócákon az
ügyelet alatt begyűjtött, bilincsbe vert figurák ücsörögtek.
Valamelyik  ügybuzgó  egyenruhás  közéjük  parancsolta  Talpig
Jane-t. A lány ott ült kinyújtott lábbal, combközépig felcsúszott
szoknyában, teljesen vidáman. Egyenletes légvételei emelget-
ték a trikója elejére festett Gulliver-ujjlenyomatot.
     Gianetto úgy döntött, megiszik egy kávét, és elintéz néhány
fontos telefonbeszélgetést, mielőtt belevág az emberfölötti mun-
kába. Addig is puhul a nő. Odalépett  a zaccautomatához, és
sajtolt  magának  egy  feketét.  Közben  képtelen  volt  levenni  a
szemét a lányivarú futóbolondról.
     Talpig Jane a mellette ülő fickót szemlézte. A bő negyvenes,
núdlifejű figura minden tagja menésben volt, csupa ideg vibrá-
lásban. Keskeny arcát  piszkosfehér borosta lepte, koponyáját
őszes csutak borította. Villogott a szeme, arcizmai is vitustáncot
jártak. Merőn bámulta Jane-t, s közben mindkét szemével ka-
csingatott reá, vonagló ajkait csücsörítette, ágyékát markolász-
ta, egyszóval hevesen tette a szépet.
     Egyre türelmetlenebbül várta a hatást.  Talpig Jane elbá-
mészkodott  rajta,  majd utánozni kezdte. A núdlifejű fickó der-
medtre rökönyödött, amikor a jóképű nő ráhunyorított, rákacsin-
tott, csókra formálta a száját.
     Gianetto alig bírta visszafojtani a röhögést. El kellett fordul-
nia, közben azonban megfeledkezett az automata által kibocsá-
tott  kávéval  kapcsolatos fenntartásairól,  s  elmulasztotta  a  rá-
gást. A zacc egy tömbben ment le a torkán. Majdnem megful-
ladt.
     Mire visszafordult, Talpig Jane ráunt a núdlifejű fickó utánzá-
sára, s már a másik oldalán ülő szerzetben gyönyörködött. A ke-
szeg fickó legfeljebb húszéves lehetett. Kevés szálú barna haját
két lófarokba kötve viselte: egyet a tarkóján a másikat a homlo-
kában.  Koponyája  további  területeit  tarra  borotváltatta.  A bá-
mész tekintet láttán ráförmedt a lányra.
     – Mit bámulsz, he?!
     – Azon merengek, hogyan újam le a fodrászomnak ezt a fri-
zurát – felelte Talpig Jane.
     – Ne hergelj – morrant a fickó.



     –  Eszemben sincs – biztosította Talpig Jane: – Tudok egy
álomszép karácsonyi verset. Elmondom nektek. – Ezzel felpat-
tant a padról, a bilincsbe vertek társasága elé pördült, s bájos
pukedlivel meghajolt. Kicsit koncentrált, összeráncolta a homlo-
kát. Végre rázendített a költeményre.
     S hirtelen kisleánnyá változott. Hangocskája el-elfulladt. Za-
vartan gyűrögette a szoknyáját. Amikor már teljesen felpödörte,
sorra került a csipkés kombiné, majd a bugyi szegélye. Varázs-
latos volt. Földre szállt angyal.
     Végül hatalmas tapsot kapott.
     Gianetto odalépett hozzá.
     – Jöjjön, lássunk munkához.
     – Príma ötlet, hadnagy. Jó lesz sietni, mert három harminc-
kor orgazmusom lesz.
     A késleltetett felfogású Gianetto az órájára pillantott, s csak
ezután meredt rá a lányra.
     – Mi által? – suttogta.
     – Te általad – nevetett rá Talpig Jane.
     – Ha egyszer én is zavarba hozhatnám...!?– sóhajtotta a férfi
sötéten vágyakozva.
     – Próbálja meg – ajánlotta Talpig Jane.
     A hadnagy leült egy özönvíz korabeli írógép elé, helyet mu-
tatott a lánynak, papírt fűzött a szerkezetbe, ledobta kabátját a
szék hátára, s nem bánta, hogy a marha nagy stukker markola-
ta előmered a karja alól.
     Talpig Jane sem bánta. Ábrándosan elmosolyodott. Gianetto
tudta, most kell belefojtani a szót, csírájában.
     – Neve, lakhelye, foglalkozása – darálta hivatalos szigorral.
     Nem nézett fel. Nem, mert a lány lekönyökölt az asztalra, s
az ördögi  méretű ujjlenyomat  mögül  elősejlettek  mellei.  Azért
minden  elővigyázatosság  ellenére,  mintegy  elszólásszerűen
oda kellett pillantania, bármennyire nem akarta. A sasszemek fi-
gyelmét a legapróbb rezdülés sem kerülhette el. Talpig Jane ez-
úttal rekedtes dizőzhangon búgott fel.
     – Szívesebben viselném a te ujjlenyomatodat.
     – Nagyon kérem! – szigorkodott Gianetto. A nyomaték ked-
véért az asztalra csapott. A teli hamutartó csak erre várt, mind-



járt belevetette magát az ölébe. Csikk- és hamueső lebbent fel
körülöttük.
     Gianetto teljesen rosszul lett. Ez a negatív érzés megder-
mesztette. Talpig Jane előzékenyen a segítségére sietett. Gon-
dos ujjakkal belemasszírozta a tojáshéjszín vászonnadrágba a
töméntelen mennyiségű hamut, csikkét, s közben azt susogta:
– Olyan vagy, mint a Vezúv.
     A hadnagy végül lecsapott a kezére, és áthelyezte a combjá-
ról az asztal lapjára. Komoran kérdezte: – Miért szórakozik ve-
lem?
     – Ne tegyem?
     – Ne tegye.
     –  Oké. Teljes komolyság – bólintott Talpig Jane. E perctől
kezdve szinte unalmas lett. Szárazon felelgetett a kérdésekre.
Előadta, hogy részegnek hitte a sikátorban gomolygó palikat;
mindhárom a hátsó ülésre nyomorodott be, leginkább elázott-
nak tetsző társuk detoxikálása kötötte le őket. Valahol kiszálltak,
fizettek; a részeg tagot a Petúnia utcába irányították. A végcél-
nál derült ki, hogy a szerencsétlen pasas halódik. Ennyi.
     – Aztán a diszpécserrel kerestettük, de maga kikapcsolta a
rádiót.
     – Ki – bólintott Talpig Jane. – Pokolian az idegeimre megy az
a csaj.
     – A kollégái utasításba kapták, hogy adják át az üzenetet, ha
netán meglátják valahol. Úgy értem, ha a kocsija kondenzcsík-
járól felismerik.
     – Megpróbálták – ismerte el a lány. – De nem volt időm meg-
állni, mert a késelő palik nyomulásban voltak. – Ezzel beszá-
molt róla, hogyan csalta tőrbe a diszpécser csaj, miként mene-
kült el a támadói elől.
     Gianetto szorgalmasan gépelgetett, nem kevesebb mint két
ujjal. A betűk megtalálása és felismerése tökéletesen igénybe
vette a figyelmét. Nyelve hegyét a fogai közt felejtette. Haja bor-
zasan a homlokába hullott. Homlokába, amely a koncentrálás
folytán úgy festett, mint egy redőny. Tiszta tekintetű, haragos-
kék szeme a billentyűkön csapongott. Erősen fejlett orrnyerge
falat emelt arca középvonalában. Jane azon meditált, feltegye-e



az őt élénken foglalkoztató kérdést, miszerint lehet-e látni egy
ekkora orrtól, de inkább vallott, rájött ugyanis, hogy a hadnagy
ezt várja tőle.
     Azért persze nem lágyult el túlzottan, még a széles, mozgé-
kony  szájtól,  az  izmos  nyak  vonalától,  de  az  ingből  elősejlő
iszonyatos  mennyiségű  aranybarna  szőrzet  látványától  sem.
Mindazonáltal megjegyezte:
     – Maga olyan lehet, mint a jegesmedve.
     – Miért? – rezzent fel a hadnagy. A lány szemébe vájta a te-
kintetét.
     – Talán nem tudja, hogy a jegesmedvének még a talpa is to-
tál szőrös? Azért, hogy ne essen pofára a jégen.
     – Mit beszélgetett a sebesülttel? – kérdezte Gianetto pislo-
gás nélkül.
     Meg kellett hagyni, állta a sarat. Már vagy egy perce farkas-
szemet néztek. Úgy festett, Talpig Jane húzza tovább, a had-
nagy már-már feladta, de végül meggondolta magát. Haragvó-
kék szeme meg sem rebbent. A lány úgy érezte, ez a pillantás a
testébe hatol. Nem bánta, végre is nem fájt. Sőt egyenesen jól-
eső volt.
     Azután túl jóleső lett. Talpig Jane elkapta a pillantását. Dühé-
ben az asztal lapját kapargatta mutatóujja körmével. Ez a pi-
szokláda  Gianetto  most  győzte  le  harmadszor.  Szemét  alak.
Nincs mese, elő kell kaparni a teljes fegyvertárat.
     – Miről beszélt a sebesült? – kérdezte újra a hadnagy. Hátra-
dőlt a székben, ujjait összefonta a tarkóján, hintáztatta a székét.
     A fölényes póz felbőszítette a lányt. Tudta, mit kell tennie el-
lene. Odébb tolta a székét, hogy az asztal egy millimétert se ta-
karjon belőle. Ezután keresztbe vetette a lábait.
     – Nem értettem egy szavát sem, mert bugyogott a vér a szá-
jából. Valószínűleg azt kérte, vigyem orvoshoz. Megtettem. Ar-
ról már nem tehetek, hogy az orvostudomány sehol sem tart.
Nem igaz? – Talpig Jane beleborzongott az emlékezésbe, de
még így is észrevette, hogy a hadnagy változtat a testtartásán,
azon egyszerű oknál fogva, hogy mélyebben a szoknyája alá
tekinthessen. Mindezt persze ügyesen adta elő, de azért csak



szemet szúrt a lánynak, naná. Immár Gianetto ült enyhén meg-
görbülve, s Talpig Jane vette fel a fölényesen laza pózt.
     – Nos – mondta a hadnagy, feleszmélvén. Letépte pillantá-
sát  az aranyszínű bőrrel  bevont  hosszú izomról,  amelyen ez
idáig legelészett. – A múltkor nem állt módomban, hogy elme-
séljem,  kivel  akadt  össze  a  taxijában.  A kollégám  bizonyára
megtette helyettem. Az a tag kinyírt két nőt. Az ablakon mászott
be a lakásukba. Kegyetlenül megkínozta, megerőszakolta, majd
agyonlőtte őket. Magának őrült mázlija volt.
     – Fenét. A fiúnak volt pechje.
     – Ami azt illeti, épeszű férfiember inkább vállalja a herevilla-
nyozást, mint hogy magával kezdjen. A tag, akit kibeleztek a ko-
csijában, régóta körözött kábítószer-kereskedő. Mivel ő maga is
rákapott a drogra, az utóbbi időben megesett, hogy megvámol-
ta az árut.  A legutolsó szállítmányt  teljesen elnyelte,  a pénzt
megtartotta magának. A másik kettő azt szerette volna kimun-
kálni belőle, hová tette a dohányt. Korábban feltúrták az ottho-
nát. Amikor maga beléjük botlott, épp a kocsijukhoz vonszolták,
hogy a főnök színe elé vigyék. Gondolom, nem akarták olyan
mélyre dugni benne a kést, de ahogy maga vezet?! Lényeg az,
hogy a fickó elhalálozott a műtőasztalon, de amikor odaértem,
még pihegett. Engem összetévesztett az anyjával, s megvallot-
ta a Bertalan téri buszpályaudvar csomagmegőrzőjének 207-es
rekeszét.
     – Hát akkor? – kérdezte Talpig Jane üde mosollyal.
     – Odahajtottam. A rekesz üres volt.
     – Pech. Szegény fiú, nyilván félrebeszélt.
     – Egy buszsofőr üveges szemmel elhebegte, milyen jő bőrt
látott a 207-es ajtajánál. "Marha hosszú combok, ringó, nem túl
nagy mellek, rajtuk egy jetiujjnyom. Egy igazi szervál az a csaj.
Sötétlila bőrönddel a kezében." Nos?
     – Hát ez hízelgő, ha rám céloz. Kutassa át a kocsimat.
      – Már megtörtént – bólintott a hadnagy. – Hová tette a bő-
röndöt?
     –  Tehát ezért vezethettem a tetves Mercedesét. Közben a
többi kopó összemászta a taximat.



     –  A maffiózók ez idő tájt nagyon szeretnék visszakapni a
pénzüket.  De  azt  sem  bánnák,  ha  holtnak  tudhatnák  a  tett
szemtanúját. Továbbra sem tud a bőröndről?
     – Továbbra sem.
     – Megértem magát – bólintott Gianetto. – Csak az imént be-
széltem a főnökével. A tag javallottá, hogy szedjük el a jogosít-
ványát, azután pedig közöljük önnel: nem tart igényt a szolgála-
taira a felmondási idő hátralévő napjaiban. Pénzre lesz szüksé-
ge, Talpig Jane. És amint költeni kezd, magán leszek.
     – Hasmánt? – kérdezte a lány. – Mondtam, hogy három óra
harminc magasságában lesz orgazmusom. Sosem tévedek.
     – Tehát? – Gianetto félrehajtott fejjel nézett Talpig Jane-re.
Hiába. Mivel a válasz késett, a hadnagy felállt. Felöltötte a za-
kóját.
     – Haza kell vinnem. Sajnos. Mint mondtam, veszélyben az
élete. Ne higgye, hogy kicsattanok az örömtől, amiért oltalmaz-
hatom.
     Talpig Jane Gianetto karórájára nézett. – Jó lesz sietni, had-
nagy. Mindjárt három óra. Mindig utáltam lekésni a saját orgaz-
musomat.
     – Mit tenne, ha komolyan venném?
     – Csalódnék magában. Volt már néhány hasonló esetem. In-
nen a szántott heregolyó-gyűjteményem.
     – Maga közveszélyes. Jut eszembe. Reggel kilenckor várja
a rendőrfőnök. Bizonyára azért, hogy tudassa: nem több, mint
húsz évre kitiltja ebből a városból. Jól teszi, szerintem.
     Talpig Jane elnevette magát. Hangja hosszan trillázott. A
hadnagy megbotránkozott.
     – Minek örül?
     – Húsz évre kitiltanak? S maga oltalmaz?! Ez a száműzetés
legalább olyan boldog lesz, mint egy átlagos házasság.
     – A kocsijában lemészárolt alak a pályafutása során nem ké-
vés gyilkosságot követett  el.  Hóhérai sem amatőrök. Próbálja
komolyan venni, hogy nem akármibe keveredett bele.
     – Ne győzködjön. Semmi kifogásom az oltalom ellen. Mehe-
tünk? – Talpig Jane felpattantja hadnagynak csak követnie kel-
lett. S néhány méternyire lemaradva hallgathatta a hátrazáporo-



zó kérdéseket. – Maga piál, Gianetto? Mert ha igen, most tor-
panjon meg, és hagyjon engem veszendőbe menni. Főzni tud?
Jó lenne, ha nem tudna, akkor legalább nem kritizálná örökké a
kompozícióimat.  Hogyan  horkol?  Halkan?  Dallamosan?  Úgy
szól, mint egy hosszan kitartott orrfúvás?
     Gianetto behúzta maga mögött az ajtót. Nem nézett vissza.
Anélkül is pontosan maga előtt  látta a kollégái pillantását. Az
angyali teremtmény nem fogyott ki a gyakorlati kérdésekből.
     – Tud vigyázni a ruhájára? Mert mosni aztán nagyon utálok.
Egy fenét  tud.  Merő  hamu a nadrágja.  Szokott  szaxofonozni
szeretkezés közben?
     –  Szívesebben nagybőgőzöm – felelte csendesen a had-
nagy. Talpig Jane otthonosan beült a Mercedesbe. A sorompó
őre bemenekült a kuckójába.
     Az utcára gördültek. S az elmosódott körülöttük.

*

     Gianetto ragaszkodott hozzá, hogy ő menjen fel elsőként a
lakásba. Röpke vita után megállapodtak, hogy Talpig Jane tíz
perc múlva követi, ha addig semmi rendkívüli nem történik.
     A lány a századelőn épült ház második emeletén lakott; a la-
kás ablakai a műmárvány kapuoszlopokra támaszkodó timpa-
non fölött nyíltak. Talpig Jane felnézett, s megpillantotta a pár-
kányon álló porcelán vizeskancsót. Elmosolyodott. Mindjárt ki-
derül, ki az igazi.
     Mivel Bob nappal dolgozott, ő viszont éjjel, általában lopniuk
kellett egymásra néhány percet. Néhanap, ha Igazi Bob éppen
nem itta gügyére magát a haverjaival, akkor Jókora sürgetésére
látogatást tett nála. A vizeskancsó volt a jel. Ha fuvarjai közben
erre vetődvén Jane megpillantotta a párkányon, rögtön tudta:
rövidesen orgazmusa lesz, de legalábbis valami hasonló. Ilyen-
kor mintegy félórácskára leparkolt az otthona előtt. Aztán gyors
frissítő  zuhanyozás  után  folytatta  fuvarszerző  körútját.  Igazi
Bobhoz (e célból) nem mehettek. Anyja, nővérei, sógorai és a
kicsinyek rossz alvók voltak.



     Letelt a tíz perc. Talpig Jane kilépett a Mercedesből, s lassú
léptekkel felment a lakásba. A hadnagy az ajtóban várta. Meg-
ragadta a karját,  s berántotta a nappaliba. Diadalittas mosoly
játszott az ajkain. Mutatós volt.
     – Ugye?! – mondta kissé kifulladtan. – Máris megoltalmaz-
tam. Itt várta egy futóbolond, s ráadásul félrészegen. Fogadni
mernék, megerőszakolta volna, ha magát kapja el. Amikor be-
léptem, rögtön rám ugrott, és megpróbált a szoknyám alá nyúl-
ni.
     – Mi történt, amikor rájött a nadrágra meg a többi furcsaság-
ra? – érdeklődött Jane. A hadnagy válla mellett az összekuszá-
lódott  berendezési  tárgyakat  nézegette.  Megpillantott  egy pár
mozdulatlan cipőtalpat. Tulajdonosa a hátán feküdt, és félhan-
gosan horkolt.
     –  Azt mondta, ha nem lány vagyok, annál jobb, legalább
zsugázunk egy jót. Leszereltem.
     – A karnissal meg a faliórával együtt. Hadnagy, ismerkedjen
meg a volt pasasommal. Az óra miatt ne igen bánkódjék, rég az
agyamra ment.  Délben mindig tizenhatot kolompolt.  Elverte a
négy negyedet, plusz a tizenkettőt, és kiütötte a szememből az
álmot. Azonkívül van még húsz ilyen a hálószobában.
     – Hogyhogy a volt pasasa? Ismeri a fickót?
     – Már nem. Takarítsa el az otthonomból.
     – Nem értek semmit.
     – Hány éves, hadnagy?
     – Harminchárom.
     –  Ennyi év alatt bőven megszokhatta volna, hogy mit sem
ért. Nézzen rá erre a szánalmas alakra. Össze sem lehet ha-
sonlítani magával. Gianetto, maga talpig férfi. Tiszta lelkiisme-
rettel kiteheti Bob szűrét. Akkor is kirúgtam volna, ha sosem ta-
lálkozom magával. Jóból is megárt a sok, nemhogy Bobból.
Gianetto karba fonta a kezét,  s hosszan nézte Talpig Jane-t,
nem viszonzatlanul. Ezenközben a lány törte a fejét: mégsem
nevezheti Igazi Gianettónak, bár sok kétsége nem volt afelől,
hogy ez az alak végre megfelel; ez esetben az elhasznált elne-
vezés pláne ízléstelen.



     Rövid töprengés után rátalált a megfelelő kifejezésre: Vég-
leg Gianetto. Esetleg Örökké Gianetto. Ha nagyon bejön, akkor:
Gianetto Örök. Még lesz idő eldönteni.
     Egyebekben nem voltak illúziói. A hadnagyot nem lesz köny-
nyű levenni a lábáról. De leveszi, ha másként nem, hát csontfű-
résszel. Mindenekelőtt azonban el kell takarítani Bobot.
     Ránézett Gianettóra.
     – Bemenne egy percre a fürdőszobába?
     – Tegyem fel a pesszáriumomat? – kérdezte a hadnagy.
     – Nyugi – mosolygott Talpig Jane. – Várhat vele, amíg kite-
szem a szűrét ennek az alaknak. Van nője?
     – Nekem?
     – Magának.
     – Nő mindig van.
     – Komoly?
     – Miért fontos ez?
     Talpig Jane a férfi elé lépett. Legdögösebb mosolyát csillan-
totta fel. A hadnagy előre elszörnyedt. Ismerte már ezt a mo-
solytípust. Ez szokta felvezetni a súlyos lelki sértéseket. Meg-
adóan várta, mi következik.
     – Te nem láttad, hogyan méregettél engem, de én igen. Így
nézik a falósejtek a szervezetbe tévedt idegen testet – búgta
Jane. – Nem akarlak elragadozni attól az asszonytól
     – Ja?! – legyintett Gianetto. – Olyan nőm nincs, akitől ne ke-
félhetnék nyugodtan.
     – Menjen be a fürdőszobába – emlékeztette Talpig Jane. Az-
tán lehajolt a szőnyegen horkoló Bobhoz, és gyengéden meg-
rázta a vállát. A férfi feje néhányszor a padlóhoz koppant.
     – Hé fiú, ébresztő. Haza kell menned.
     – Elaludtam? – csodálkozott rá Bob.
     Jane visszacsodálkozott. Hogy a fenébe tudta elviselni ezt
az alakot?! – Nem csoda, hogy kimerültél. Fantasztikusát alakí-
tottál. Alig élek.
     – Ugye? – vigyorgott Bob. Átható sörszag áradt belőle. – Ne-
kem is dereng, hogy ma éjjel az átlagosnál is szenvedélyeseb-
bek voltunk. Mondd, nem bántottalak? Mintha... Na mindegy, le-
het, hogy összekeverem az emlékeket az álmokkal.



Bob feltápászkodott. Végignézett magán.
     – Mikor öltöztem fel? – kérdezte.
     – Ma éjjel azt játszottuk, hogy le sem vetkőzünk. Csak gom-
bokon, cipzárakon könnyítettünk.
     – Ördögi lehettél, Talpig Jane. Belefájdult a fejem. De az or-
rom miért?
     A lány nevetett. – Majd eszedbe jut.
     Elkísérte a férfit az ajtóig. A küszöbön vetette oda. – Ne gye-
re többet. A kulcsot megtarthatod emlékbe. Holnap lecserélte-
tem a zárat.
     Aztán rávágta az ajtót a megmeredő Bobra. Most talán kijó-
zanodik. Később viszont eggyel több oka lesz az ivásra. De ez
már nem rá tartozott.
     A hadnagy előjött a fürdőszobából. Megállt a nappali köze-
pén. Kipróbálta a lámpákat. A gömbölyűt, amelyik úgy festett,
mintha félig befalazták volna. A pliszírozott ernyőjűt a kanapé
mellett, a hanyatt fekvő esernyőt a mennyezet alatt.
     Bejárta a szintekre tagolt lakást. Az alacsony lépcsők a falak
mentén folytatódtak, széles párkányt képezve. Könyvek, repro-
dukciók sorakoztak rajtuk. A fehér falakon szebbnél szebb tük-
rök hemzsegtek: könnycseppforma, metszett szélű, ovális, fake-
retbe foglalt rusztikus. A padlón seregnyi váza állt, száraz virá-
gokkal, elevenekkel; pompás csokrokkal, illatozva.
     Néhány válogatott bútordarab. Esetleg lomtalanításnál válo-
gatottak, házilag restauráltak. Csepp esze nem volt annak, aki
ezeket a kincseket kidobta. Látszott, hogy kevés pénzzel, ám
annál több ötlettel rendezték be a négy helyiséget. Az uralkodó
ízlés mértéktartó extravaganciára vallott.
     A konyha végképp lenyűgözte Gianettót. A nem kínos, de ta-
karos rend, a bútorok fehérsége, a fűszerek bősége. Éppen rá-
készült, hogy megfogalmazza: ezt nem nézte ki Jane-ből. Ekkor
a lány megállt a háta mögött.
     – A bőröndöt keresi? – kérdezte élesen.
     – Rám haragszik, amiért kirúgta a pasasát? Mindenkiből hü-
lyét csinál? Mert belőle aztán emeletest épített.



     – Most úgy megközelítő pontossággal árulja el, meddig akar
oltalmazni? Reggelig általában fitt  vagyok, viszont délelőtt  le-
eresztek, és aludni akarok. Akár emberáldozat árán is.
     – Hány óra? – vigyorgott Gianetto. Mintha nem látta volna.
Tele volt a ház órákkal.
     – Három harminc – felelte Talpig Jane. Aztán a fejéhez ka-
pott. – A fenébe. Feltette a pesszáriumot?
     – Nézze Jane. Nekem nem lenne ellenemre a dolog, pláne,
ha legalább annyi időre elcsendesedne a szája.
     – Mennyi időre? Maga stopperrel megy randevúra?
     –  Szívesen befejezném – mondta Végleg Gianetto. – De
most nem azért vagyunk együtt, hogy léha dolgokkal foglalkoz-
zunk. A témát tehát tegyük félre.
     – Ne terelje el a figyelmemet a problémáról. Azt kérdeztem:
mennyi időre?
     – Lássuk csak. Attól is függ, hogy egyedül vetkőzik-e, vagy
igényt tart segítségre? Ha az utóbbit választja, akkor elhúzód-
hat a dolog. Hol az ágy?
     – Most jött ki a hálószobámból.
     –  Tehát ott az ágy. Vinni kell vagy megy magától? Utóbbi
gyorsabb. Igényt tart előjátékra...
     Talpig Jane a szavába vágott.  – Vagy magam végzem?
Utóbbi, ha nem is gyorsabb, de biztosabb. Mondja, mégis mivel
akarja agyoncsapni az időt, amit az oltalmazásomra kíván fordí-
tani? Azt fogja kérdezgetni: hol a bőrönd?
     – Van egy ötletem, de csakis a konyhája láttán. Főzne vala-
mit?
     –  Persze, Gianetto. Van itthon zeller, néhány tojás, mirelit
kakashere, viperapálinka. Pontok bele némi vaddisznóagyart is.
Meglátja, helyrejön.
     – Félreértett. – A hadnagy kitárta az ablakot. Kinézett az ut-
cára, felült a párkányra, lógázta a lábát.
     –  Látom már, súlyos potenciazavarai vannak. Jöjjön el az
ablaktól. Nem bánom, levetheti  magát, de majd csak később,
ha  már  minden  más  módszer  kudarcot  vallott.  Elképzelhető,
hogy segíthetünk a bajon.



     Gianetto nem felelt. Két ujjal befogta az orrát, s merészen le-
bámult a mélybe. Talpig Jane párducugrással termett mellette.
Berántotta a szobába, leteperte a szőnyegre.
     Aztán felkelt mellőle, gondosan becsukta az ablakot, berán-
totta a krémszín selyemfüggönyt. Megállt a feltérdelő férfi előtt.
     – Koncentráljon, hadnagy. Nézze a lábamat. Milyennek talál-
ja?
     –  Ha lehetne, húzza kissé feljebb a szoknyáját. Úgy, most
megmozdult bennem valami. El tudom képzelni a bal combját.
Roston sütve, apróra vágott  lestyánnal meghintve. Tud tartárt
készíteni?
     – Hogyne, kedvesem. A megfelelő szervéből.
     – Eszerint a konyhában a helyünk. Bombasztikus az isme-
retségünk:  vonzalom első látásra.  Megbolondította  a gyomor-
nedveimet.
     Mindketten élvezték a játékot. Egyre szűkülő körökben kerül-
gették egymást. Gianetto szemügyre vette Talpig Jane karját,
bele is ízlelt. Foga nyoma rózsaszínes füzért rajzolt az arany-
barna bőrre.
     – Citrommal kérem – nyögte, amikor megkóstolta a lány ro-
pogós fülkagylóját.
     – Haspók – mondta Jane. – Behálóztál. Gyere, neked adom
az összes bőröndömet. – Kézen fogta Gianettót, és bevezette a
hálószobába.  Megállt  a  fehér  zsaluajtós  beépített  szekrény
előtt, és kidobálta belőle utazótáskáit, koffereit. Köztük egy sö-
tétlilát.
     A hadnagy lecsapott rá. Falánkságáról megfeledkezve fel-
kapta, és kiiramodott vele a nappaliba. Lerogyott a szőnyegre,
kipattintotta a zárakat, töviről hegyire átfésülte a koffert. E tevé-
kenység nem merítette ki, hiszen a bőrönd színüres volt. A bé-
lés alatt is.
     Talpig Jane elgondolkodva nézte az ajtóból. Amikor meglátta
a hadnagy csalódott arckifejezését, vállat vont.
     – Na jó – sóhajtotta Gianetto. – Nincs több ötletem, amivel
halogathatnám az  elkerülhetetlent.  Mert  elkerülhetetlen,  nem-
de?!
     – Ami azt illeti – bólintott Jane.



     A hadnagy felkelt, otthagyta a bőröndöt a szőnyegen. Beol-
dalazott a hálószobába Talpig Jane mellett. Nem jutott messzi-
re. A lány utánanyúlt, s a gallérjánál fogva visszarántotta. A kö-
vetkező mozdulattal lehasította róla az inget. Recsegett a vá-
szon, gombsörétek röpködtek. Gianetto eltakarta a szemét.
     – Szűzanyám – nyögte.
     Talpig Jane elsüllyesztette az ujjait  a dzsungelsűrűségű,
aranybarna szőrzetben.  Maradt  még egy szabad keze.  Ezzel
megragadta a férfi derékszíját, póráz gyanánt.
     A hadnagy érezte, hogy az ágy felé vezetik. Nem volt ellené-
re, már korábban kinézte magának az autósztráda szélességű,
nádkeretes darabot.
     Talpig Jane az ágyra dobta a férfit. Ez a mozdulat kioldotta a
szíjat a csatból. Gianetto azon kapta magát, hogy szélsebesen
elveszti a nadrágját, cipőjét.
     Aztán minden elveszett.
     Rémlett még, hogy Talpig Jane felnyúl a feje fölé; megérint
egy kapcsolót. E mozdulattól az egész lakás elsötétült. Csak a
nyoszolya fölötti falmélyedésben álló akvárium világítása deren-
gett tovább.
     Suhogott a selyemtakaró, hűvöse jólesett, majd az is átforró-
sodott. Máglya lett az ágyból.
     Aztán megszólaltak a faliórák. Elütötték a négy negyedet,
majd újra négyet. Mindegyik a saját egyéniségének megfelelő-
en  muzsikált;  pengtek,  bongtak,  csilingeltek,  csengettyűztek,
brummogtak. Ájultan hallgatták.
     Talpig Jane lassan magához tért. Végigsimogatta a férfi tes-
tét. Visszafelé elakadt félúton.
     – Piránja – suttogta.
     Gianetto hümmögött. Lelkileg mindent rendben lévőnek ta-
lált.  Fizikailag azonban úgy érezte magát,  mint aki  hajótörést
szenvedett a viharban, s miután napokig egy szál deszkán há-
nyódott, a sivatag szélén partra vetette a dagály. Nem volt ereje
beszélni. Valamit mégiscsak mondania kellett.
     – Talpig nő vagy, Jane – dünnyögte.
     Jane jóllakottan nyújtózkodott mellette, majd lesiklott az újra
kellemesen hűvös selyemlepedőről, és eltűnt a fürdőszobában.



Gianetto tisztelte az erőnlétéért. A maga részéről romokban he-
vert, minden tagja sajgott, gyötrelmes izomláz fenyegette. Meg-
csóválta a fejét. Összeszedte magát, letámolygott az ágyról, s
bebotorkált a fürdőszobába.
     Tükörfallal találta szemközt magát. Kisebb-nagyobb tükrök
lógtak a másik falon is. Tucatnyi nyűtt Gianetto fintorgott ben-
nük.  Beletúrtak  a  hajukba.  Fognyomok látszottak  a  vállukon.
Mellkasuk aranybarna bozontja összekócoltnak rémlett.
     Talpig Jane befejezte a törülközést. Nem nézett Gianettóra,
kiment mellette a fürdőszobából. Mielőtt a hadnagyban feltáma-
dó kétségek megizmosodhattak volna, visszatért, karján a ruhá-
ikkal. A stukkerról sem feledkezett meg.
     – Nem ígérhetem, hogy sokáig rajtunk marad a cucc, ha to-
vábbra is kettesben leszünk – mondta.
     Gianetto fellélegzett. Elzárta a csapot, maga köré tekerte a
törülközőt,  s  megkérdezte:  –  Most  borotválkozunk,  vagy ráér
reggel?
     – Arra célzol netán, hogy igényt tartasz a borotvámra? – fir-
tatta Jane.
     Méregzöld pamutoverallt viselt, cirka tizenöt cipzáras zseb-
bel.  Harminc centi  széles bőröv tapadt a derekára, csípőjére.
Ennyi erővel meztelen maradhatott volna.
     Gianetto elfordította róla a szemét, és felöltötte tépett holmi-
jait. Hosszan és türelmesen keresgette ingén a gombokat, de
csak a legfelsőt találta meg, amelyet sosem használt.
     – Nem kell borotva – sóhajtotta. – Van egy levél biztosító-
tűd?
     – Férfiingem van – felelte Jane.
     – Nem képzeled?! – hörrent a hadnagy.
     – Ne izgulj, Bob sosem hordta. Mondom, hogy az enyém. –
Térült-fordult, Gianetto vállára dobott egy farmeringet. A gombo-
lás szerint az csakugyan férfira készült, de a vállán lógó, saját
anyagából lévő rojtok valahogy ellenszenvessé tették. Gianetto
mégis felöltötte, pisztolytokkal, stukkerral együtt, majd rámeredt
a kezébe nyomott, legfeljebb kisujj szélességű borotvára.
     – Ez mi? Időmilliárdosoknak gyártják?



     –  Nem, hadnagyom. Nőknek gyártják, ama testrészükhöz,
amely már semmiképp sem fér a bikini alá.
     Talpig Jane közel lépett a férfihoz. Támadt néhány ötletük,
nem kifejezetten  újszerűek.  A falhoz tántorodtak.  Jane feje  a
kapcsolóhoz ért. Sötét borult rájuk. Jótékonynak találták.
Semmi  szükségük  nem  volt  világításra.  Járatosak  voltak  az
anatómiában. Szélsebesen meglelték egymás száját. Nem ér-
ték be ennyivel. Tovább keresgéltek.
     – Piránja – suttogta Jane Gianetto fogaira. A hadnagy meg-
merevedett.
     – Mi a fene? – sóhajtotta.
     Eltolta a lányt. Villámgyorsan előkapta a hóna alól a stukkert.
     Kisurrant a hálószobába, rátapadt az ajtótokra, majd felemelt
lábbal belerúgott a kilincsbe. Azután a levegőbe emelkedett, s
lenyűgöző gombócugrással átszelte a nappalit.
     De már csak azt látta, hogy bezáródik a lépcsőházra nyíló
ajtó.
     A sötétlila bőrönd eltűnt a szőnyegről.
     Talpig Jane különösebb mutatványok nélkül érkezett, csep-
pet sem elővigyázatosan. Azonnal felfogta, mi történt.
     – Gyerünk a kocsihoz – dirigálta.
     Mielőtt a hadnagy megakadályozhatta volna, rárepült a lép-
csőházra. Nagyon nem jól tette, hogy ennyire sietett.
     Lövés dörrent.
     Talpig Jane látta a lépcsőfordulóból visszanéző, majd fegy-
vert rántó férfit.  Időben levetette magát a földre. A műkő talaj
nem volt egyenletes. Sarka megcsúszott egy kicsorbult lépcső-
fokon. Félemeletnyit robajlott lefelé.
     A fegyveres nem szívóskodott. Ha nem talált, hát nem talált.
Rohant tovább. Így Gianetto akadálytalanul összeszedhette a
lányt. Talpra segítette, megtapogatta a bokáját.
     – Nincs időnk csontkovácsra – tolta el Jane. – Azt a szarhá-
zit kell elkapnunk. – Futott tovább, ha kissé bicegve is.
     Bevetette magát a Mercedesbe. Gázt adott, sivító gumikkal
kiugratott a járdát szegélyező fák oltalmából.
     – Nem fáj a lábad? – puhatolózott Gianetto.



     – Kutya baja a lábamnak. Az AIDS-emtől pedig nyugodtan
vezethetek.
     – Szűzanyám! – hörögte a hadnagy.
     – Mi van?
     – Korábban is szólhattál volna.
     – Csak most kaptam. Vagy nem?
     Gianetto torkából robajlásszerű sóhaj tört fel. Azután egy le-
gyintéssel témát váltott. – Voltaképpen miért kergeted a fickó-
kat?
     Talpig Jane felfedezte a keresett objektumot. Valamivel előt-
tük két sötét alak ugrott be egy lapos Porschéba. Az egyik fickó
középméretű bőröndöt szorongatott.
     – Hogyhogy miért? Te vagy a detektív, vezetni viszont én tu-
dok.
     – Tök fölösleges a hajtás, nem?! Mit izgatod magad egy üres
bőrönd miatt?
     – Ejnye Gianetto – sóhajtotta a lány. – Te engem hülyének
nézel.
     – Ettől még lehet rövidebb-hosszabb viszonyunk.
     – Az a helyzet, drágaságom – kezdte Jane, szokatlanul hal-
kan és tagoltan, miáltal jól követhetővé vált a gondolatmenete
–, a pasasok is érzik, hogy üres a bőrönd. Mégis kell nekik. Hát
nem különös?
     –  A helyedben nem izgulnék. Előbb-utóbb visszajönnek a
tartalmáért.
     – Azt is figyelemre méltónak találom, hogy halkacskán be-
ólálkodtak a lakásba, elemelték a holmit, és beérték ennyivel.
Holott te engem oltalmazol. Mert meg akarnak ölni.
     – A második körben biztosan nem úszód meg.
     – Gondolom – bólintott Jane. Tövig nyomta a gázpedált.
     Közben adódott néhány meleg helyzet.
     Mások is közlekedtek az utcán. Időnként láb alá kerültek. Út-
ba esett néhány piros lámpa, stoptábla is. Talpig Jane nem vet-
te komolyan egyiket sem. Mellesleg a Porsche vezetője sem iz-
gatta fel magát holmi közlekedési szabályok miatt.



     Gianetto úgysem akart válaszolni a provokatív kérdésekre,
így hát lemerült az ülés alá, előráncigálta a villogót, és kilökte a
tetőre. Jane élvezettel hallgatta a vijjogást.
     – Szuper lehet legálisan száguldozni – sóhajtotta. – Mivel ki-
rúgtak a taxitól, jelentkezem riadókocsi sofőrnek.
     – Haha – mondta a hadnagy, s maga elé képzelte grizzly-
szerű főnökét. Aztán csendesen megjegyezte: – Helyet cserél-
hetnénk. Ha már itt vagyunk, el kéne kapni a tagokat.
     – Nyughass, hadnagy. Készítsd elő a stukkert, kézibilincset.
Mindjárt megkapod a madarakat.
     Talpig Jane derűlátása nem volt megalapozatlan. A Porsche
képtelen volt elszakadni tőlük. Vezetője kétségbeesésében be-
hajtott az Amazónia-parkba.
     A sétautakon hajszolták a kocsikat. Gyöngykavicsokat fröcs-
költek  az abroncsok.  Néhány szerelmespárnak egy életre  el-
ment a kedve a csóktól. Felborult padok, fészkükről felriasztott
madarak  és  csövesek  szegélyezték  útjukat.  Gianetto  egyre
gyakrabban hallatta nyögésszerű tiltakozását.
     – Mit hisztizel, hadnagy? Élőlénynek nem esett bántódása, a
kocsidon nincs egy karcolás sem. Mi kell még?
     A Porsche bevágtatott a bokrok közé, többé nem érdekelte a
járható út. Egy percre nyoma veszett a sűrűben.
     Aztán rábukkantak.
     Üresen, elhagyottan.
     Csalódottan körbejárták.
     Gianetto gyorsan kapcsolt. A földre rántotta a lányt.
     A golyók elsüvítettek fölöttük, s bár az ablaküveg útjukat áll-
ta, könnyedén vették az akadályt.
     A hadnagy felbőszült. Előrántotta a stukkerét, ráparancsolt
Jane-re, hogy maradjon ott, ahol van, azután bevetette magát a
cserjésbe.
     Sajnos, mintegy két perc múltával arra lett figyelmes, hogy
az üldözöttek ravaszabb bozótharcosok. A két fickó visszasom-
polygott a háta mögött. Önkezűleg szétlőtt üvegű kocsijukat túl-
sággal huzatosnak találták, ezért bezuhantak a Mercedesbe, s
már ott sem voltak. Gátlástalanul igénybe vették a tetőlámpát
és a szirénát is.



     A hadnagy nem volt feltűnően kényes. Bevágódott az oldal-
ablakait  vesztett  Porschéba.  Pillanatnyilag  az  sem  érdekelte
volna, ha Jane ott marad a veszedelmekkel terhes parkban; si-
etnie kellett. De Talpig Jane az utolsó pillanatban előkerült egy
bokorból, feltépte a kocsiajtót, és beleült egy nagy marék üveg-
morzsába.
     – Még jó, hogy biztonsági – mondta a csörgő kását sepre-
getve. – Nem vág. Megúsztam egy plasztikai műtétet.
     – Bezárhattad volna a kocsimat – vicsorgott Gianetto.
     – Na, ez már házasság: te vagy a hülye, és engem hibáz-
tatsz érte – fanyalgott a bölcs Jane. Aztán felnevetett. – Hát ez
most helyzet a javából. Pillanatnyilag úgy festünk bármely átla-
gos kívülálló szemében, mintha mi lennénk a martalócok, akik a
szegény védtelen zsarukat hajszolják.
     – Hol jártál? – firtatta Gianetto. Egy percre kiment a fejéből,
hogy nem a zsarukollégája ül  mellette,  akinek ebkötelessége
lett volna megakadályozni az einstandot. Úgy hitte, felelősségre
vonással tartozik.
     –  Nos – felelte Talpig Jane –, engem már nemigen lehet
meglepni, de ez a jazzbalett-show, amelybe belerángattál, meg-
haladta a kapacitásomat. Rövid idő alatt egy tárra való golyót
lőttek ki rám. Úgyhogy bocs, de pisilnem kellett.
     – Ebben az overallban? – szörnyedt el Gianetto.
     – Látom, érző keblű fickó vagy. Ebben. Előbb le kellett ölte-
nem magamról,  majd vissza.  Nem ugrándozhattam,  hogy le-
fegyverezzem a  két  martalócot,  biztosan  elbotlottam volna  a
rongyaimban.
     – Ne haragudj – felelte Gianetto.
     – Ez a beszéd. Az első orgazmuson túl vagyunk, majdnem
kettő is összejött. Ideje, hogy megismerjük egymás jó s rossz
tulajdonságait.  A végén még a  keresztnevedet  is  megtudom.
Időnk van. Az életben utol nem éred a kocsidat. Hol tanultál ve-
zetni?
     Gianetto morgott valamit, annál is inkább, mert hiába ragadt
rá a Mercedesre, megelőzni nem tudta, viszont a hajnali utcá-
kon egyre nagyobb számban tünedeztek fel mérges zsaruk vij-
jogó járőrkocsikban, s úgy festett, az üldözöttnek szurkolnak.



Talpig Jane hátradőlt, keresztbe vetette a lábait, s arcára illesz-
tette elsőáldozós mosolyát.
     – Ideje, hogy berendezkedjünk erre az életformára. Életfogy-
tig  hajsza.  Néha összedobok valami  kaját  a  hátsó  ülésen.  A
szexet is megoldjuk. Ha még sokáig koplaltatsz, biztosan lesz-
nek ötleteim. De ha mégsem így akarod leélni a hátralévő élete-
det, engedj a kormányhoz.
     – Dugulj el, asszony.
     A folyóparton száguldottak, bókoló füzek alatt. A kelő Nap
málnaszörppirosra mázolta az égboltot.  Munkába igyekvő tra-
gacsok másztak ki az utakra. A járőrkocsik minden irányból tó-
dultak. Valamennyi rájuk vadászott.
     Gianetto felkanyarodott a hídra a Mercedes nyomában.
     – Ez hülye ötlet volt – foglalta össze Jane.
     A túlparton a Mercedes háborítatlanul elhajthatott.
     Az ő útjukat azonban járőrkocsik falanksza zárta el. Egy
rendőr, ki éhgyomorra is rettentően sziporkázott, rájuk dörrent a
kézimikrofonon át.
     – Na, Bonnie és Clyde, vegyetek búcsút a vastag romantiká-
tól. Tűzparancsunk van.
     – Hol a jelvényem? – nyögte a hadnagy.
     –  Az ingedben – felelte Jane. – Ha egészen pontos hely-
meghatározást kérsz: a varródoboz tetején.
     Gianetto a fékre lépett.
     Nem kellett sokáig várakozniuk. Soron kívül bilincsbe verték
őket. Ezenközben a Mercedes vígan elgurult a jó fenébe.
     – Ne taperoljon – tanácsolta Jane egy egyenruhásnak. Majd
néhány másodperc múlva, amikor kiköpte az őrmester zakóját,
s a vállából egy darabot, hozzáfűzte: – Süket maga?
     – Fegyvertelen – jelentette a rendőr csillagszórózó szemmel
a főnökének.
     – Jelentkezzen a dokinál. Oltassa be magát tetanusz ellen –
javasolta a feljebbvaló.
     – Bocs – mondta halkan Talpig Jane. – Ha javasolhatom, in-
kább AIDS ellen kérjen szérumot. Igaz, drágám? – nézett Gia-
nettóra. – Mi is a keresztneved? Az a kettő?



     A hadnagy elvigyorodott. A folyó fölött lengedező szél a sze-
mébe kócolta a haját. Felborzolódtak vállán a rojtok, de mellka-
si őserdeje sem tett másként. Ördögien jól nézett ki. Talpig férfi
volt, még bilincsben is.
     – Jean-John Gianetto – felelte.
     A vállon harapott, holtra rémített, félig-meddig hisztérikus
hangulatú őrmester felkapta a fejét.
     –  Jean-John Gianetto? Úrjézus!? Akkor ki ült a Mercedes-
ben?
     – Mi is ezt akartuk kideríteni – bólogatott a hadnagy, majd
feltűnően megdörzsölte bilincstől megszabadított, hurkáktól (az
úgynevezett rendőrkesztyűtől) vöröslő csuklóit. Hiábavaló volt a
finom célozgatás. Mivel nem tudta igazolni magát, mégiscsak a
rendőrségen kötöttek ki.

*

     A grizzlyszerű főnök közbenjárt az érdekükben. Ennek örö-
mére pontban kilenckor beléphettek az irodájába.
     Talpig Jane pukedlizett,  majd közölte:  – Ez az alak azt
mondta, beszélni kíván velem. Fogja rövidre, ilyen tájt már em-
berevő hangulatban vagyok.
     – Mennyi idő alatt áll át a szervezete a nappali életmódra? –
kérdezte a rendőrfőnök, Gianetto megrökönyödésére lenyűgöző
mosollyal.
     – Attól függ.
     – Nos, ha attól függ, hogy nekem dolgozhatna?
     – Amennyiben házvezetőnőt keres, jobb, ha tudja, rém ret-
tentő rendetlen vagyok.  Nincs türelmem a gyerekekhez sem.
Múltkor is, a bátyám meghívott a gyereke iskolai ünnepélyére.
Ment a verselés, az igazgató röpke kétórás beszédet szipogott
el. Mindenki hüppögött a meghatottságtól, kattogtak a fényké-
pezőgépek,  nehogy  egy  mozdulat  is  elvesszen  az  áhítatból.
Előlépett egy anya, rogyadozott a virághalom alatt, kezdte mon-
dani, mi szépet és jót kaptak az ő drágái ezektől a szent tan-
erőktől, majd bruhaha, belezokogott a saját szavába. Ettől meg-
delejezve elbőgte magát minden gyerek, s közben kérdezget-



ték: mi baja a néninek?, és akkor én kifutottam a folyosóra, és
sokáig sírtam a röhögéstől.
     A rendőrfőnök mosolygott. Gianetto életében sem látott ilyet.
Teljesen elhűlt. Aztán rájött: az amúgy grizzly modorú pasas bu-
kik a méregzöld overallra. Azt azonban még mindig nem tudta,
mi egyebet akar Jane-től. Ha csak sejti is, bizonyára megkéri,
hogy kíméletesen vezesse fel a kérését.
     A rendőrfőnök kilépett az íróasztala mögül. Közvetlen közel-
ről bámult Talpig Jane-re. És már-már idülten mosolygott, mint
még plecsniosztáskor sem.
     – Különleges csoportot szervezek. Ehhez keresek szakokta-
tókat. Arra gondoltam, ideje, hogy valaki megtanítsa vezetni az
embereimet. Maga.
     Mire is Jane azt felelte: – Nem gondolja, hogy ez a kérés
úgyannyira  elkésett,  mint  szülő  nőnek  a  pesszárium?  Vagy
hogy árnyaltabb legyek: mint halottnak a vitaminpakolás?
     – Szerintem is így áll a helyzet – bólintott a rendőrfőnök. –
Magába helyezem minden reményemet.
     A hadnagy elfojtotta a lelke legmélyéből felkívánkozó meg-
jegyzést, miszerint attól fél, Grizzly Úr más egyebet is szeretne
itt-ott  elhelyezni.  Tartott  tőle,  hogy  a  pikírt  kiszólással  aligha
dobná fel a hangulatot. Aztán – ugyancsak lélekben – magára
csodálkozott: tán csak nem vagy féltékeny?! Mivel a kérdés fel-
vetődött, megszemlézte riválisát: másfél mázsa rég elvirágzott
hamvasság, kopaszodó fej, zsiványosan parázsló szempár, fi-
tos orr, félszeg mosoly (személyre szóló), méretre öntött öltöny,
negyvenhatos, kecses szabású cipő.
     Idáig jutván hosszan rámeredt a rendőrfőnök lábára. Esküd-
ni mert volna, hogy balettcipőt lát rajta.
     Negyvenhatos balettcipő! Gianetto beleharapott a nyelvébe,
mégis felnevetett.
     Talpig Jane megsemmisítő pillantással mérte végig.
     – Hadnagy, szégyellje magát. E tiszteletreméltó férfiú tiszte-
letreméltó óhaja magának viccforrás? Jön még maga az én ve-
zetéstanórámra! Úgy kivágom, mint cigány a taknyot.
     – Tehát elfogadja? Nagyszerű. – Grizzly Úr megragadta Tal-
pig Jane kezét, rábukott, s ráérősen ellegelészett rajta.



     A lány Gianettóra kacsintott  a kopaszodó koponya fölött.
Mire a rendőrfőnök felegyenesedett,  mindketten kivigyorogták
magukat. Méltóságteljesen hallgatták a folytatást.
     – Szép fizetést fog kapni ezért a komoly munkáért. Közben
tanulhat is, ha akar. Ki tudja, rövidesen talán a hadnagy feljebb-
valója lehet. Gianetto – folytatta –, lankadatlanul fáradozzék a
piszkos  ügy  felderítésén,  amelybe  a  mi  Jane-ünk  sajnálatos
módon belekeveredett. Ha a legcsekélyebb baja esik is, az állá-
sával felel  érte.  És lehetőleg ne rontsa meg a bájos hölgyet.
Egyetlen ujjal sem!
     Megzörrent a telefon a tölgyfa asztalon. Grizzly Úr odalejtett,
megszokott rideg hangján belemorrant a kagylóba, majd ismét
Gianettóhoz fordult.
     – Megtalálták a kocsiját. A két illető nélkül. Már ide is hozták.
A labor végzett. Hazaviheti a hölgyet.
     – Igen, uram. – Gianetto meghajtotta magát, ügyelve, hogy
mozdulatából ne lógjon ki a gúny. De azért mégiscsak meg volt
rendülve kissé. Először látta emberszerűen viselkedni a rette-
gett, zord-merev főnököt.
     –  A hölgyet pedig arra kérem, kezdje meg az átállást. Ha
munkára kész, jelentkezzék. Lehetőleg tíz napon belül.
     Talpig Jane ismét eltűrte, hogy Grizzly Úr rászabaduljon a
kézfejére,  majd  kilejtett  az  ajtón.  Gianetto  utána.  A folyosón
nem bírta tovább.
     – Elharaptam a nyelvemet, nehogy felröhögjek. Az éltes bak-
kecske végigtrappolt a káposztaföldön. Ó, Desdemona, ha én
kézbe kapom a nyakadat, hamar menetet tekerek bele. Tisztára
olyan lesz, mint egy foglalat.
     – Hallottad, hadnagyom, én itt nagy becsben állok. Middel is
felelsz értem?
     –  Csak az állásommal. Megjegyzem, ezen a ponton kissé
alábecsült a pali. Mert ahogy a te cseppet sem rózsás helyze-
ted fest, az életem nagyobb veszélyben van melletted.
     Talpig Jane elmerengett. Töprengését a kocsiban foglalta
össze. A kormány mögött, természetesen.
     – Mivel csaknem zsaru lettem, tájékoztatásul közlöm veled,
hogy rájöttem valamire, épp csak nem értem. A te dolgod vilá-



gossá tenni. A kocsilopók tesznek a zsugára, amit a bőrönd tar-
talmazott.  Nekik a puszta bőrönd is elég. Következtetés:  van
valami, mérete kicsiny, ami még a nagy dohánynál is értéke-
sebb. Mi az?
     Gianetto  kirívó buzgalommal  törölgette a laborosok által
szétkent fehér port a kesztyűtartóról, az ablakleeresztő gomb-
ról, szinte már útról-útfélről. Talpig Jane dühbe gurult. Kikapta a
rongyot a hadnagy kezéből, és kivágta az ablakon.
     Ennek a férfi nem nagyon örült. De nem esett eksztázisba a
szélirányban bandukoló, fagyiját nyaldosó kamaszlány sem, aki
végül is szert tett rá, éppen egy transzparenst bámulván, ame-
lyen a homlokereszig felfegyverzett Sylvester Stallone testéből
dudorodtak ki az izmok. Az ébren álmodó lányzó gerjedten be-
lenyalt  a fagyijára lebbent laborporos rongyba, és hirtelen el-
ment a gusztusa egy csomó érzülettől.
     Gianetto végignézte a sajnálatos jelenetet, s epésen megje-
gyezte: – Ez igen. Öt perce dolgozol a rendőrségen, és máris
profi módon veszel nyelvről ujjlenyomatot.
     – Fiúhumor – morogta Talpig Jane, s hogy tovább minősítse,
nem nevetett rajta. – Ilyenkor szoktam aludni. Úgyhogy momen-
tán lanyha a szellemi életem. Majd ha kialudtam magam, meg-
mondom neked, mi a titok nyitja.
     – Esetleg úgy, hogy megtekintjük az igazi bőröndöt? – kér-
dezte ravaszul Gianetto.
     – Álmos vagyok, de hülye nem. Miből gondolod, hogy birto-
komban van a tárgy?
     – Bizonyos jelekből.
     – Ja? Ha te bizonyos jelekben hiszel, önts ólmot.
     – Ha már ólom, mindnyájunk Jane-e, ama ólmot kiöntötték
és betárazták régen. Hamarosan felfigyelsz rá, amikor mélyen
belefúródik a szívedbe.
     – Beszélsz a nők nyelvén – csodálkozott el Talpig Jane. –
Kuriózum vagy. Áldjon meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Le-
gyen neked orgazmusod. Úgy este hat magasságában. Előbb
totál hasznavehetetlen vagyok.
     – Hullákkal nem szívesen – felelte a hadnagy.



     – Te vagy a Jujjuj Gianetto? Még egyszer-kétszer rám rémí-
tesz, és megint le kell öltenem az overallt.
     A hadnagy kezdett ideges lenni. Szótlanul ült, míg leparkol-
tak a lány háza előtt. Szótlanul ment fel a lakásba, s bár Jane
bekapcsolta a riasztót, ő azért csendesen eltorlaszolta az ajtót,
mielőtt ágyba bújtak volna. Talpig Jane se sokat beszélt, csak
az elalvás előtti pillanatban jegyezte meg: – Sosem eszünk. Így
aztán, délután ötkor, amikor pitymallani kezdett neki, kisurrant
az alvó hadnagy mellől, és vacsorát alkotott a hófehér konyhá-
ban. Illatok szálldostak lakásszerte. Gianetto szélsebesen feléb-
redt.
     Aztán letelepedett a gyertyadíszes asztalhoz, s nem győzte
dicsérni a terítéket. A pazar gombapörköltet. A rafinált fűszere-
zést.
     – Muszáj volt megszórnom ez meg azzal – magyarázkodott
Jane. – A fene tudja, milyen ízű ez natúrban.
     – A gomba? – kérdezte Örökké Gianetto. Elcsuklott a hang-
ja. Már üres volt a tányérja. Szép lánggal égett a gyertya, mint-
ha ravatalon.
     – Amúgy teljesen friss volt. Csak nemrég szedtem.
     – Hol?! A temetőkertben? – sikoltotta a hadnagy.
     – Csak itt, a kukában.
     – Úrjézus. Van valami gombahatározód? Hogy mégis, mire
számíthatunk? Egyáltalán, hogy nézett ki?
     – A gomba? Szép kalapot viselt, pettyeset. Bocskora is volt.
Ha ízlett, akkor most mit cirkuszolsz?
     – Még éltem volna.
     – Milyen egyformák vagytok ti férfiak. Az előző pasasaimnak
is ez volt az utolsó szavuk. Pedig örömmel vettem volna, ha a
nevemet hörgik a végső görcsben.
     Gianetto kirúgta maga alól a széket, és kiviharzott. Talpig
Jane fel nem foghatta, mi lelte a zsarufiút. Aggodalmasan utá-
naszólt. – Hová rohansz?
     – A torkomra dugom az ujjam.
     –  Figyelmesen nyúlj le magadnak, nehogy összekeverd a
nyelőcsövedet  a  légcsöveddel.  Ámbár  te  tudod,  hogyan sze-
retsz meghalni. Fulladás vagy mérgezés, végül is tökmindegy?!



     Talpig Jane vidáman leszedte az asztalt. Beborította a tányé-
rokat  a  mosogatóba,  és  kinyitotta  a  csapot.  Mire  végzett,
Gianetto is előkerült.  Frissen fésülten, felöltözve, stukkerral  a
hóna alatt.
     – Mehetünk? – kérdezte sürgetőn.
     – Hová a francba? – meredt rá Talpig Jane.
     – A bőröndért.
     – Tudod, merre kell tartani?
     – Majd követlek.
     Talpig Jane vállat vont. Ha Örökké Gianetto sétálgatni akar,
legyen neki boldogsága. Elhagyták a lakást, átvágtak a parkon,
színpompás kirakatok előtt állongtak. A hadnagy egyre sandáb-
ban méregette a ráérősnek látszó Jane-t.
     Megbámulták a könyvárus standját. Gianetto kézbe vett egy
kötetet; Jane csak leolvasta a szerző nevét, és menten vállat
vont. – Hülyére alszom magam a regényein.
     A hadnagy felcsillanó szemmel lecsapott egy Vavyan Fable-
könyvre. – Erről nem beszélsz le. Szeretem, ahogy a férfiakról
vélekedik. Vagány nő lehet.
     – Ne hidd, ismerem. A kezét kell fogni, különben nem mer
átmenni az úton. Olyan szétszórt, hogy ketten vezetgetik az ut-
cán, nem ritkán a saját lakásában is. Semmi kalandvágy nincs
benne. Például sosem láttam gombát szedni kukából. Ha a vi-
déki  házában alszik,  tizenöt  kilós  fejszét  tart  a  párnája  alatt,
úgyannyira retteg az éj neszeitől. Ráadásul botrányosan vezet.
Ha beül a kocsiba, azon nyomban transzba esik, se lát, se hall,
a soron lévő regénye lebeg a szeme előtt, felőle aztán akármi is
lehet az úttesten. A férje dioptriás üvegre cseréltette a szélvé-
dőt, de az se segített. És mindenkit megír. Tisztára közveszé-
lyes. Az a fixa ideája, hogy azok a szerencsétlen, ártatlan lel-
kek, akik valaha is a bizalmukba fogadták, mindjárt ilyetén fel-
hatalmazást is adtak neki: Megírhatod, csak ne terjeszd!
     Gianetto nehéz sóhajjal visszatette a könyvet. Gondolta, egy
fenét cikizteti magát, majd megveszi máskor, ha Jane nem látja.
Elolvassa éjjel. A fürdőszobában, zseblámpa fénye mellett. Tal-
pig Jane lehülyézte, pénzt rántott, fizetett, és a táskájába dobta
a regényt. Folytatta a sétát.



     – Úrjézus – nyögte Örökké Gianetto. – Hová menetelünk?
Sosem erőszakoskodtam nővel.
     – Ne is. Akárkit megkaphatsz. Bomba fiú vagy.
     – Hol az a tetves koffer?
     – Sötétlila?
     – Megfojtalak.
     – Úgyis rosszul vagyok. Fura, ha gyalogolok, mindig szédü-
lök. Beülhetnénk a kocsiba.
     – És? – kérdezte reményteljesen a hadnagy.
     Talpig Jane nem felelt. Visszatértek a házhoz, felöltötték a
Mercedest. Gianetto hosszan beszélgetett valakivel a rádiótele-
fonon. Nagyon imponáló volt a kagylóval a kezében; fontos sze-
mélyiség  benyomását  keltette.  Örömteli  hírt  kaphatott,  mert
hosszú percek elteltével még mindig önfeledten vigyorgott.
     Talpig Jane lefékezett Bob háza előtt. Benyitott a rozzant ka-
pun, odaköszönt a kertben játszadozó seregnyi gyermeknek. El
akart menni mellettük, de előtte termett Bob anyja, s csípőre tett
kézzel útját állta. Eszerint tudott a szakításról.
     – Csókolom – mondta Talpig Jane. – Rettenetes éjszakám
volt. Már majdnem meggondoltam magam. De hiába. Képtelen
vagyok belenyugodni, hogy mind többet piál. – Látta, hogy ráta-
pintott az anya gyengéjére. Innen kezdve nyerő pozícióban volt.
– Szeretnék valami emléket kérni. A begóniára gondoltam.
     –  Arra, ami a görög vázában volt? – kérdezte az apró, de
széles  asszony. Szigorú  vonásai  ellágyultak.  Egy  hosszúdad
szőrszál lengedezett az állán. Frissen mosott haján frottír tur-
bán fészkelődött.
     Jane szörnyű rosszat sejtett. – Volt?
     – A gyerekek leverték a teraszról. Nincs egy órája. Az egé-
szet kisepertem a kukába. Képzelheted, nem is annyira a virá-
got sajnálom, hanem azt a gyönyörű vázát.
     – Kuka? – fintorgott Talpig Jane. Felgyűrte az overall ujját. A
hadnagy a háttérben lézengett.
     – Ki az? – kérdezte az anyja.
     – A rendőrségtől van. Éjjel ledöftek egy fiút a kocsimban. Az-
óta nem tudom levakarni a zsarukat.



     – Rémes. Mi meg hiába vettünk jegyet a vasárnapi autóver-
senyre. Egy pirinyó baleset sem volt. Aztán sok vére volt?
     – A ledöföttnek? – kérdezte Jane, fejjel a kukában. – Mint a
tenger.
     – Meghalt?
     Talpig Jane kiegyenesedett a szeméttartóból és ráförmedt
Gianettóra. – Legalább segítene, ha már itt van.
     – Mit keresünk? – vigyorgott a hadnagy.
     – Azt a sunyi begóniát – morogta Jane, s miután átengedte
a helyét, ráért válaszolni Bob anyjának.
     –  Megboldogult szegény fiú. Nem is csoda, olyan volt a
hasa, mint az öntözőkanna rózsája.
     – Borzasztó. Közelről láttad?
     – Egészen életnagyságú volt – bólintott Jane.
     A hadnagy összeborzolódott hajjal felegyenesedett a kuka
mellett. Úgy festett, mint akinek rossz a gyomra. Néhány erősen
elhasznált papírpelenka tapadt a kezére.
     – Voltaképpen mi a franc az a begónia? – kérdezte.
     – Egyszóval kibelezték? – firtatta Bob anyja.
     Talpig Jane felnyögött. – Csak sorban, oké?! A begónia az
egy növény. A keresett példánynak zöld a levele, rózsaszín a vi-
rága, ez utóbbi nem látszik, mert a sunyi dög a hóna alatt rejte-
geti. Jó lenne, ha a földjével együtt találná meg, hadnagy. A fiút
kibelezték. Inkább a taximba váltott volna jegyet a család, mint
az autóversenyre.
     Bob anyja elképzelte. Átszellemült az arca. Végül összebor-
zadt, ahogy illik.
     – Hozok neked málnaszörpöt – mondta. Sarkon fordult, és
berobogott a házba.
     Gianetto felsóhajtott. – Miféle némber ez?
     – Egyszerű asszony. Nincs benne semmi rossz. Sajnálod tő-
le ezt a kis feszültséget? Hallottad, hogy teljesen potyára ment
ki a versenyre. Készült rá, szép ruhát húzott, uzsonnát csoma-
golt,  eltette  a  színházi  gukkert,  hogy  alkalomadtán  alaposan
szemügyre  vehesse  az  eseményt.  És  mindez  kárba  veszett.
Egy koccanás sem volt.



     – Hátborzongató – nyögte a verejtékes homlokú hadnagy. –
Himmler mondta:  A szellem rothasztja a jellemet.  Ez esetben
nincs szükség szalicilra. Erről ennyit.
     De a kezében tartotta az istenverte begóniát, amely bár nyú-
zottnak látszott, híven megőrizte gyökerei között a rábízott tár-
gyat. Gianetto nem volt hülyének mondható, rögtön tudta, mit
kerestek.  Mire Bob anyja visszatért  a vérszín málnaszörppel,
nadrágja órazsebébe süllyesztette a kulcsocskát.
     Elfogyasztották a frissítőt, majd Gianetto lemosakodott a ker-
ti csapnál. Ezenközben az anya maga köré gyűjtötte változato-
san kiskorú unokáit, s a hajukat lágyan simogatva belekérdezett
az őt érdeklő haláleset részleteibe. Izgalmának áldozatul esett
az állán lengedező szőrszál. Úgyis mindig kinőtt, s egyre hosz-
szabb lett. Búcsúzóul azt mondta:
     – Bízd rám Bobot. Majd én leszoktatom a sörről, kártyáról.
Hiszen tudod, amúgy jó gyerek.
     –  Köszönöm – felelte Talpig Jane. Magához szorította a
sportújságba csomagolt alattombegóniát, és kisétált a kocsihoz.
Gianetto  nyögve  berogyott  mellé.  Rögtön  az  ölébe  hullott  a
megmentett növény.
     – Rád bízom szegényt – közölte gyengéden Talpig Jane.
     –  Mit kezdjek vele? Halottsápadt. Fogadni mernék, hogy
nincs pulzusa.
     – Majd elveszítjük, ha látó- és hatótávolon kívül érünk. Mel-
lesleg te sem panaszkodhatsz. Szürkészöld vagy, mint  a pe-
nész.
     – Nem te búvárkodtál a szemétben, nemde?! Esküdni mer-
nék, hogy a kukába köttették be a budilefolyót.
     –  Nemhogy örülnél. Tenger pénz van a bőröndben. Mivel
épp ez az, ami láthatóan senkit nem izgat, gondolom, megtart-
hatom.
     – Gondolj valami valószerűbbre.
     – Egyedül te tudod, hogy ismerem a koffer búvóhelyét. Te-
gyük  fel:  váratlanszerűen  fejbe  csaplak  a  pajszerral,  azután
miszlikbe váglak, és eláslak valahol a réten. Soha nem kerülnél
elő. Ha esetleg a sakálok kikaparnák az elemi részeidét, a zsa-
ruk akkor sem gyanakodnának rám.



     –  Félő, hogy teljes a balszerencsém, mert mivel erre tájt
nem teremnek sakálok.
     – Felőlem a rozsomák is kikaparhatja lefoszlott diribdarabjai-
dat.
     Ezenközben Talpig Jane felpezsdítette a lagymatag kora esti
forgalmat. Más ámokfutók is jártak ugyan az úttesten, de hozzá
fogható alig akadt.
     A zsaruk felismerték a jelekből: valami elmosódott izé elro-
bogott mellettük, körös-körül pedig felbolydított méhkashoz ha-
sonlított a kocsisor: a sofőrök vetették a keresztet, markolászták
a kürtöt.
     A közlekedésiek bólintottak. Ez csak Taxis Jane lehetett.
Meg sem próbáltak utánaeredni.
     A hadnagy állig beszíjazta magát. – Tényleg soha nem volt
még baleseted? – rebegte. – Egy icipici sem?
     –  Dehogynem. Reggelenként a bal lábammal a vállamon
megyek haza lefeküdni.
     – Ezt nevezem viccesnek – hörrent Gianetto. Előttük egy éj-
fekete tragacs meglehetősen jól tartotta magát. Jane már vagy
fél perce próbálta megelőzni, eleddig sikertelenül.
     – Legyőzetsz – vigyorgott gonoszul a hadnagy.
     Talpig Jane vállat vont. – Te teljesen analfabéta vagy, már
ami a vezetést illeti. Nem hallod, hogy szól a pali motorja? Biz-
tos megbuzerálták fülszaggató hang kinyerése érdekében. Egy
csomó ilyen garázdálkodik a városban. Úgy harsognak, mintha
mélyrepülést végző MiG-21-esek lennének. Mindjárt meglátod,
mi a különbség egy szovjet vadászbombázó és egy Lopakodó
között.
     Gianetto ugyan nem ragaszkodott volna hozzá, de valóban
meglátta. Az éjfekete tragacs küzdött még egy keveset, azután
opálos gőzfelleg tódult elő a motorháztető alól, és a Mercedes
könnyedén tovasuhant.
     – Lassan járj, tovább élsz. – Jane búcsút intett a lepusztult
éjfeketének, majd hirtelen gondolt egyet, s hátramenetbe kap-
csolt. Visszatért a tetthelyre, lefékezett a sírdogáló vezető mel-
lett, és megbökte Gianettót. A hadnagy értette. Megragadta az
alattom-begóniát, és kinyújtotta az ablakon.



     – Koszorúnk momentán nincs, bocs – mondta. Utána elha-
rapta a nyelvét, mert Talpig Jane szélsebesen indított, nem iga-
zán bízva a gőzölgő roncs mellett zokogó pali humorérzékében.
Megálltak a pályaudvar előtt. Mielőtt kiszálltak volna, a hadnagy
körülnézett, nem követték-e őket. Talpig Jane kinevette, mint az
várható is volt. Besétáltak a csomagmegőrzőbe. Gianetto ünne-
pélyesen elővette és a zárba illesztette a kulcsot.
     Azután kézen fogta a sötétlila koffert, és mintha szökdösésre
hajlamos kedvesét kísérné az oltár elé, akcióra kész éberség-
gel tért vissza a kocsihoz. Talpig Jane lemaradt, vett egy újsá-
got. Vezetés közben átfutotta.
     – Tudod-e, hogy a firkászok egy szálig rajtad röhögnek? –
kérdezte. – Idézek: Hogyan lopjunk rendőrautót? A kocsielkötők
szirénázva menekültek. Rendőr rendőrkézen. – Végre felnézett
a betűkről. Jó reflexszel kikerült egy körömfekete lakókocsit. –
Nem látod, hogy egyirányú az utca? – kiáltotta a vezetőjének. A
pasas bambán utánameredt. Látta, persze hogy látta. Nem is
értette, mit keres a tilosban az eszehagyott nő.
     – Tisztára összezavartad – mondta Gianetto.
     – Ha nem biztos az igazában, miért megy ki az utcára? Ilyen
hülyét!
     Gianetto vállat vont. A hátsó ülésre borította a pénzt, majd
ölbe vette a koffert, és hosszan nézte.
     – A tekintetét keresed? – kérdezte Talpig Jane.
     – Fedd fel a titkodat – búgta a hadnagy a sötétlilának. Kicsit
várt, majd széles vigyorral felhasította a bélését. A bal alsó sa-
rokban parányi fémhengert talált. Kivette, megcsókolták Azután
zsebre vágta heves érzelmei tárgyát.
     – Na? – firtatta Talpig Jane. – Nem változik át aranyhajú her-
cegnővé?
     – Ez nem tündérmese, kicsim – felelte Gianetto. – Mikrofilm.
Ha  egyáltalán  átváltozhat  valamivé,  akkor  csúnya,  gonosz
atombombává. Feltéve hogy rossz kezekbe kerül.
     – Mert akik megtervezték, azok jó kezek voltak. Na, húzd el
az esti mesét.
     – Nem szükséges tudnod, miről van szó.



     – Van negyvenhárom pár cipőm. Mit gondolsz, mindre szük-
ségem volt?
     – Letaglózó érvelés. Elég, ha annyit tudsz, hogy a megkéselt
úriember,  nevezzük  Bloke-nak,  néhány  nappal  ezelőtt,  mohó
drogéhségében betört egy szállodai szobába, s eltulajdonította
eme bőröndöt. Talált benne néhány érdekesebb holmit. Pénzzé
tette,  narkót  vett  rajta.  Közben  régi  cimborái  megkeresték,
mondván, le kéne bonyolítani egy kisebb ügyletet, el kell hozni
valahonnan egy szatyor pénzt. Bloke ráállt, majd amikor hozzá-
jutott a dohányhoz, úgy döntött, nem adja át a haverjainak, ha-
nem meglép vele. Mint tudod, nem volt ideje. Közben a koffer
eredeti  tulajdonosa magánnyomozásba kezdett,  s  a  nyomára
jutott. Őt persze csak a bélés alatt elrejtett mikrofilm érdekelte,
melynek segítségével megbízói a nyugati országokból elteme-
tés ürügyén beszerzett közönséges, bár korántsem ártalmatlan
atomhulladékból hatékony fegyvert tudtak volna kifejleszteni, el-
lenségeik legnagyobb fájdalmára.
     – Ha jól értem, ez egy kémhistória.
     – Rémhistóriának nevezném. Na most: Bloke haverjai reván-
sot vettek a gazságért, de elkapkodták a dolgot, a pénz nem
került vissza hozzájuk. Csak nem tudtak belenyugodni a pech-
be, hogy Bloke idejekorán hasalt bele a késükbe, s miattad nem
tudták szakszerűen megmotozni, ezért rövid vívódás után tudni
óhajtották, hová tetted a tetemet. A diszpécser segítségével ki-
derítették, ki furikázta őket, odacsaltak egy sivárságos helyre,
de persze, veled lévén dolguk, megint elhagyta őket a szeren-
cséjük. Mellesleg hálát adhatsz az őrangyalodnak, mert aligha
élted volna túl a társalgást. Közben a mikrofilm iránt érdeklődő
ügynökök – alighanem – eljutottak hozzájuk, s ők – feltehetően
válogatott  kínok közepette – elbeszéltek téged. Ezért  lopódz-
kodtak be a tagok a lakásodba.
     – Az ügynökök – bólintott Talpig Jane.
     –  Az ügynökök. Megpillantották a koffert, s már vitték is.
Eszükbe  sem  jutott,  hogy  megtalálhattad  a  mikrofilmet.  Mint
ahogy nem is. Nem volt szerencsés, hogy ellopták a kocsimat, s
benne felejtették az ujjlenyomatukat. A számítógép azonosította
őket. A következő lenne a tennivalónk. Sürgős és alapos plasz-



tikai műtét után ki kellene lövetnünk magunkat a világűrbe. Így
esetleg megúszhatnánk.
     – Érdekes – mondta Talpig Jane. – Miért nem a titkosszolgá-
lat foglalkozik az üggyel?
     – Nagyon egyszerű. A rendőrfőnök miniszter akar lenni. S ha
az ő emberei oldják meg az ügyet, akkor az is lesz. Amíg csak
húzni tudja, addig húzza, hogy ne avassa be a titkosszolgálatot.
     – Te meg kapitány akarsz lenni.
     – Nem is hulla.
     – Lehet, hogy egyszer elveszlek.
     – Lehet, hogy hozzád megyek – bólintott Gianetto. – Ámbár,
még nem váltam el a feleségemtől.
     Talpig Jane fékezett. A hadnagy homloka felduzzadt, diónyi-
ra.  Megérdemelte.  Mindazonáltal  vigyorgott,  mert  még fájdal-
masabb közlést tartogatott.
     – Rég megtehettem volna, négy éve külön élünk. De meddig
lehetnék biztonságban a magadfajtától, mint elvált ember?!
     –  A magamfajtától  akkor sem lehetnél biztonságban, ha
százkét feleséged lenne – közölte Talpig Jane enyhültebben.
     – Pluszban néhány fiú – bólintott a hadnagy.
     –  Na, ez mentőkörülmény lenne. Ha valóban ilyen szerte-
ágazó  a  szexuális  érdeklődésed,  máris  mehetsz  köcsögölni.
Sose lássalak többé.
     – Ez komoly? – kérdezte a hadnagy.
     – Drámaian.
     – Lehet, hogy legyőzöm természetes undoromat, és felsze-
dek egy fiút. Bebiztosítom magam ellened.
     – Ennyire rettegsz a házasságtól?
     – Mit tudsz te erről?! Sosem volt feleséged.
     – Te leszel az első – vont vállat Talpig Jane. – Ha megér-
demled. Iparkodnod kell.
     Gianetto válasz gyanánt egyszerűen fegyvert rántott. Jane
ránézett, elhúzta a száját.
     –  Szemet szúrt, hogy körülötted óriási a mortalitás. Han-
dzsáros, stukkeros egyedek rohangálnak eszehagyottan. Ez le-
het a Faust-história huszadik század végi, korszerűsített válto-



zata járványos méretekben: aki fegyvert kap a kezébe, az agyát
adja oda cserében.
     Talpig Jane gátlástalanul elhúzott a rendőrségi parkolót őriző
egyenruhás mellett. Bezöttyentette a Mercedest két elegáns ba-
tár közé, szemközt a jól olvasható, fluoreszkáló felirattal: Proto-
koll célokra fenntartva.
    A hadnagy hisztis lett. Kiugrott a kocsiból, odarohant a graffi-
tihez, és megütögette alatta a falat.
     – Ekkora tábla a szemorvosnál sincs. Vagy nem tudsz olvas-
ni, vagy pedig feltűnően megvakultál.
     Jane átcsúszott a másik ülésre, s hunyorogva előrehajolt,
hogy az izgalmában összekócolódott Gianetto hadd lássa, mi-
lyen szorgalmas, mennyire betűzi a feliratot.
     Ekkor ért oda a feldúlt poszt, nem az, akivel egyszer már ta-
lálkoztak. Új hús volt. Két kézzel markolászta a fegyverét. Halá-
losan idegesnek látszott. Az ilyenek akkor is tüzet nyitnak, ha
nem akarják, úgyannyira görcsöl az ujjuk a ravaszon. Párduc-
léptekkel  megközelítette  a  hadnagyot,  majd  kartávolon  kívül
maradva beroggyantotta a térdeit, és elüvöltötte magát.
     – Állj a falhoz! Kezeket a tarkóra!
     – Jean-John Gianetto hadnagy vagyok. Tegye el azt a vac-
kot, mert úgy remeg a keze, mint annak a piásnak, aki már egy
végtelen félórája nélkülözi az ötszáz maligánfokos életelixírjét.
Az ügybuzgó egyenruhás vészterhes komolysággal látta el hi-
vatalát. – Ne pofázz, mert lövök! Háttal a falhoz! Tudom én, ki
vagy te! Egy hülye!
     Talpig Jane kilökte a kocsiajtót. A feltaszított poszt hanyatt
esett.
     A lány megállt fölötte, véletlenszerűen éppen a stukkert mar-
kolászó kezén, tűsarokkal.
     – Nem túl hülye, csak férfi – mondta lágyan. Lehajolt, s el-
pöccintette a fegyvert a közelből.
     Gianetto ott termett, letartóztatta a pisztolyt, majd vicsorogva
odavetette a lánynak: – Kössssz.
     Azután átadták a pénzzel degeszre tömött sötétlila koffert és
a mikrofilmet a rendőrfőnöknek.  Elsütkéreztek a mosolyában.
Utóbbi nem tartott sokáig.



     – És most, hadnagy, állítsa elő az ügynököket. De siessen,
mert  a titkosszolgálat  is szagot kapott.  Amíg maga vadászik,
személyesen gondoskodom Jane kisasszony védőőrizetéről.
     – Tudok magamra vigyázni – közölte Talpig Jane. – Van kö-
römollóm.
     Nem várták meg a választ, annál is inkább, mert annak vár-
ható hangulata felől semmi kétséget nem hagyott az a körül-
mény, hogy Grizzly Úrnak nagy hirtelenséggel lila lett a feje. Be-
csapták az ajtót maguk mögött,  s visszairamodtak a protokoll
célokra fenntartott parkolóba.
     Talpig Jane őszinte megbotránkozására Gianetto ült a kor-
mány mögé. Azon túl, hogy ezt megcselekedte, más pimaszsá-
gokat is megengedett magának.
     –  Nagyon remek, hogy mindenüvé követsz – morogta. –
Most mihez kezdjek veled? Mégsem hurcolhatlak magammal. A
munkám veszélyes, ha nem tudnád. Férfinak való.  Na jó,  el-
szállásollak egy hotelban. A Yard költségén, persze.
Talpig Jane lágyan beleborzolt a hajába.
     – Kis hülyém. Hiába jártál már az oltár előtt, te még sosem
láttál hús-vér nőt belülről. Miért nem írsz tanulmányt vagy re-
gényt a nőkről? Az ilyenek ebből élnek.
    Gianetto elgurult a bepólyált kezű parkolóőr mellett.  Bele-
csobbant az utcai forgalomba. Teljeseri  hidegen hagyta, hogy
egy sereg kocsi mászik előtte. Mazsola volt.
     – Áruld el, mit szeretnél?! – nyögte.
     – Veled menni – felelte Talpig Jane.
     – Hová?
     – Hát te teljesen meszes vagy? Beülsz a kormányhoz, ván-
szorogsz az utcán, és püspöklila sejtelmed sincs, hogy hová?
Megmondom neked, kis hülyém. Elcsípjük az ügynököket. Be-
széltél a laborral, ezzel, azzal. Bizonyos jelekből arra következ-
tetek: pontosan tudod, hol kell keresned őket. Erre mit lépsz?
     A hadnagy mélyet sóhajtott. Amúgy kilencvennel cammogott
az úttesten. A koncentrálás meglehetősen igénybe vette. Hosz-
szan fogalmazta megjegyzését; velősnek szánta.



     –  Aranyszabály, csak férfiaknak: ha a nő kérdez, ne vála-
szolj. Bármit mondasz, ellened fordítja. Kizárt dolog, hogy elta-
láld, mit akar hallani. Ugyanis ő sem tudja.
     Talpig Jane egyetlen pillanatig sem halogatta a megtorlást.
Hirtelen odahajolt  a  férfihoz,  s  befogta a szemét.  Mindkettőt.
Szorosan. – Kukucs! Ki vagyok?
     Gianetto kiszabadította magát.
     A villamos csengettyűzve tovarobogott. A villamos, amely az
előbb még biztos távolban volt,  s nem tudni,  mikor került  bi-
zonytalan közelségbe. A hadnagy letörölte arcáról a halálveríté-
ket.
     – Nincs mit csodálkozni a tudósokon, akik úgy tartják, hogy
földi intelligencia dolgában a férfit illeti az első hely. Legfeljebb
harmadikként következhetnek a nők.
     – Na?! – mondta Talpig Jane. Úgy festett, érdeklődik a ter-
mészettudományok iránt. – Mit tettek a második helyre? A ko-
csijukat?
     – A delfineket.
     – Ekkora férfisovinizmustól kinyílik a zsebemben a körömol-
ló.
     – Az igazság fájdalmas.
     – De mennyire, kis hülyém. Hajdan, midőn az Isten megte-
remtette a Földet; megcsinálta a hegyeket, vizeket, erdőket, ál-
latokat és más értelmes dolgokat, belenézett a tükörbe, s azt
mondta magának: na jó, kreálok egy ilyen figurát, mint ez itt, el-
végre játszani, kockáztatni is kell. S lőn. Amikor azonban látta,
hogy a teremtmény tökéletesen életképtelen, elkeseredett. Bá-
natában csak ült a tévé előtt, rágcsálta a snacket, sós mogyo-
rót,  nyomkodta a távkapcsolót,  harapta a sört,  s nézegette a
lyukas zokniból kibámészkodó lábujját.  Végül elszánta magát.
Nagy sóhajjal  azt monda: akkor most csinálok valami szépet.
És megalkotá a nőt. Amint a mű elkészült, nem tudott betelni
vele. Milyen finom. Milyen kecses. Milyen eszes. Milyen szép.
Na igen, de bármilyen szép, bimbózni nem tud. A szaporodás-
hoz segítségre is szüksége lesz. Hoppá, hisz ott az a suta, gyá-
moltalan, szőrös teremtmény, a férfi. Elővette, bámulgatta hüm-
mögött, vonogatta a vállát. Hát ezzel a lénnyel aligha áll szóba



a tökéletesre sikerült  nő. Barkácsolt  egy kicsit  a férfin, de az
nem lett jobb az istennek se. Mit volt mit tenni, a nőt kellett kicsit
átprogramozni.  Előkerültek  a Gyengédség, Jóság,  Tolerancia,
Érzékenység,  Anyai  ösztön  stb.  feliratú  fűszertartók.  Valami
még rettentően hiányzott. Nélküle a nő még mindig nem tudná
elviselni  a férfinak keresztelt  kreatúrát.  Hoppá, megvan! Isten
elővette a Humorérzék nevű sót, s dolgozni kezdett a női agy-
velőn. Sajna közben megkezdődött a meccs a tévében, s telje-
sen elvonta a figyelmét a munkájáról. Miáltal egy kicsit túlada-
golta a hozzávalókat. S miközben mi nők, benneteket gyámolí-
tunk, táplálunk és gondozunk, hogy ama egyetlen funkciótok-
nak megfelelhessetek, ti komplexusaitokat kompenzálni próbál-
ván minket cikiztek. Néha azért te is olvasol újságot, Gianetto,
nem?! Valamennyi tele van a gyászhírekkel: elutazott a feleség
egy kongresszusra, melyet nélküle meg sem tartottak volna, s
amikor hazament,  ott  lelte  a férje  csontvázát  a hűtőszekrény
előtt. Az egyed sejtette, hogy a frigóhoz kell tartania, ha életben
akar maradni, de mire ezt felismerte, már nem volt ereje odáig
vonszolni magát. Ez bizony gyakori. Aztán ott van a többi halá-
lok: anyu elmegy kis időre, s apu, ki az előbb említett egyednél
valamivel  fejlettebb,  önállóan  megtalálja  a  frigót,  táplálkozik.
Program vége, itt elakad. És a toronymagasan felhalmozott mo-
satlan  edény  okozza a  végzetét:  szalmonellózist,  vérhast,  tí-
fuszt vagy kolerát kap. Ende. A másik egyed, ki anyu távollété-
ben fontosnak mondott tárgyalásra készül, látja ám, hogy fehér
inge fekete.  Ettől  még bátran felvenné, de rongya gyűrött  is,
mint egy kelkáposztafej. Nosza, előveszi a vasalót, ráteszi a ret-
kes ingre, aztán lemegy a garázsba a kocsiját barkácsolni. Ott
ég szénné a szerelőaknában. Nem folytatom. Rettenetes.
     – Adósod maradok a válasszal. Megérkeztünk. Te most ma-
radj kinn a kocsiban. Mindjárt jövök, hozom a skalpokat.
     – Az övedre fűzve – bólintott Talpig Jane. Kitekintett az abla-
kon. Balról hatalmas, fekete őserdőt látott. Jobbról téglafalat, te-
tején vaskos nyársvasakkal.
     Vonzónak találta. Lerúgta tűsarkú cipőjét, kitaszította maga
alól a Mercedest, s a kerítés tetején termett, a hüledezni látszó
Gianetto mellett.



     –  Fura – mondta, s a holdvilágnál megszemlélte a hadna-
gyot.  –  A ti  véretekben  valami  bíborlila  festék  kering,  amely
gyakran kicsapódik az arcotokon.
     – Naná, hogy lila a fejem – suttogta torkaszakadtából Gia-
netto.  – Ha nem látnád,  stukkert  tartok a kezemben. Ez egy
olyan hely, ahová másként nem lehet bemenni.
     – Nyugi, itt van a zsebemben a körömolló.
     – Máris tudom, mire fogod használni: egy spontán mozdulat-
tal beleállítod a saját hasadba.
     – Nincs kibiztosítva – nyugtatgatta Talpig Jane.
     A hadnagy soha ilyen eltökéltnek nem látszott. – Most visz-
szamászol a földre, és beülsz a kocsiba – parancsolta. – Ha tíz
perc múlva sem leszek itt, hívod a hullaszállítókat.
     –  Nefelejcsből csináltatok neked koszorút – felelte Talpig
Jane. Gianetto leszökkent a túloldalon, és néhány lépést tett az
idegen kertben. Aztán heves gyanútól áthatva megfordult.
     Látnia kellett Jane-t, amint levetni készül magát, háta mögött
a holddal, fél fenékkel egy nyársvasban.
     – Vigyázz – sziszegte. – Beleülsz!
     –  Legalább megkapom, amire szükségem van. Neked vi-
szont az örökös féltékenység lesz a végzeted – mondta a lány,
s a következő pillanatban teljes életnagyságban, ép bőrrel ott
állt a férfi előtt. Közel hajolt hozzá. Ujjheggyel megérintette az
arcát. – Nemcsak a bíborlila festéket tették a vérétekbe – sut-
togta figyelmesen. – Tajték is van benne. Habzik a szád.
     – Tudod mit, Talpig eszetlen Jane?! Dőlj bele a kisollóba. Én
leveszem rólad a kezem.
     Ezzel Végleg Gianetto nekivágott a hatalmas kertnek. A fák
között  fantáziahagyottan  tervezett  téglaépület  álldogált;  négy-
szögű doboz, kétszintes.
     A férfi sűrűbben pillantgatott a háta mögé, mint előre. Talpig
Jane árnyékként követte. Átléptek egy alacsonyabb – belső –
kerítést.
     – Juj! – mondta a lány hirtelen.
     – Mi van? – A hadnagy reflexszerűen kibiztosította a stukke-
rét v Célpontot keresett a sejtelmes éjszakában. Talpig Jane le-
mutatott a lába elé.



     Nem fantáziált, valóban volt ott egy lény: macska nagyságú,
kígyózó mozgású, slampos farkú teremtmény.
     – Nem sündisznó – mondta Gianetto. Az állat elkígyózott a
szemük elől. – Nem is mókus.
     – Lehet, hogy víziló? – töprengett a lány. – Nincs nálam a
Brehm.
     – Valami ragadozóféle lehet. Azt hiszem, nyest. Még szeren-
cse, hogy nincsenek tyúkok a háznál. Hatalmas balhét csapná-
nak.
     – Azért nekem gyanús ez a térdig érő kerítés – merengett
Talpig Jane.
     Nem voltak tyúkok, ha ez szerencse. Ugyanis a háztulajdo-
nos libákat tartott. Köztük számos daliás, harcias gúnárt. Ok pe-
dig Brehm nélkül is csalhatatlanul tudták, hogy nyest ólálkodik a
közelükben.
     Kitört a botrány.
     Olyan sziszegéssel kezdődött a műsor, mintha millió kanóc
égne. Az orvvadászok hajszolta elefántok dühödt trombitálása
lágy fuvalom ahhoz a csatazajhoz képest, amit a főlibák csap-
tak. Úgy festett, ezrével sereglenek elő a mélysötét semmiből,
hogy csőrvégre tűzzék a gyilkos szándékú nyestet; fehér tollúk
szinte világított az éjszakában. Torkukból félelmetes hangok tör-
tek elő.
     Világvégét rendeztek. A nyest alighanem megőszült hirtelen.
Tán még azt is megfogadta: ezentúl lombevő lesz. Aztán, siet-
ségében fel-felbukva, hazapucolt, hogy leborogassa a szívét.
     A gúnárok, miután a nyestet megfutamították, szemet vetet-
tek rájuk. Gianetto heves idegrohamot kapott. Közvetlen közel-
ről fenyegetett a halálveszély, s neki Talpig Jane-re is vigyáznia
kellett.
     Tévedett. Mire mindezt végiggondolta, Jane már fenn lógáz-
ta a lábát egy fa lombjában. A hadnagy, némiképp összecsip-
kedve, felröppent mellé.
     A libafiúk nem adták fel a reményt, hogy széttéphetik őket. A
tölgyfa  tövében  tolongva  sziszegtek,  trombitáltak.  Szárnyukat
lengették, s mintha az ég dörgött volna.



     –  Hallottam, hogy a kutya mint házőrző, már nem divatos.
Helyette sok helyütt kakast, libát vagy kígyót tartanak – tájékoz-
tatta Gianettót a lány.
     – Gondolom, a kakasok itt lesnek ránk a lombban, a kígyó-
kat pedig most fogják kieresztem a hülláriumból.
     Talpig Jane megpróbálta túlkiáltani a cirkuszoló háziludakat.
     – Volt már dolgod libával?
     – Eddig szinte mind az volt – felelte kapásból a hadnagy.
     – Jellegzetes férfihumor – fanyalgott Jane, majd lenézett a
mélybe. – Látványos ez a jazzbalett-show. Emlékszem, amikor
kisfiú voltam...
     Gianetto rámordult: – Kislány voltál!
     – Jó, kislány voltam...
     Így sem folytathatta. A hadnagy rávetette magát, és a szájá-
ra tapasztotta a tenyerét.  Csaknem lefordultak az ágról.  Mire
visszanyerték az egyensúlyukat, egyikük sem akart beszélni.
Kivágódott a ház bejárati ajtaja. A bentről sejlő fény körülrajzolta
két alak körvonalait.
     A fickók kirontottak a kertbe. Alighanem a libalárma izgatta
fel őket. Fegyvert szorongattak. Lehet, hogy nyestet akartak lő-
ni. Nem látszott kizártnak: jobb híján emberrel is beérik.
     A hadnagy szélsebesen végiggondolta előző éjszakai emlé-
keit ugyanezzel a két alakkal: a lövöldözést, a kocsija elkötését,
a megszégyenülést. Később az informátor, aki befújta az ügy-
nökök rejtekhelyének hollétét, nem győzte hangsúlyozni, milyen
veszélyesek.  Ki  nem veszélyes,  ha fegyverhez jut?,  kérdezte
akkor Gianetto flegmán.
     Emlékeztette magát Talpig Jane jelenlétére. Egyfelől nem ár-
tana megmutatni a nőnek, milyen is egy stramm zsaru. Leszed-
hetné a palikat. Másfelől azok könnyen visszalőhetnek. Ha nem
őt, akkor a lányt találják el.
     A libák észrevették a ház irányából közeledő célpontokat, és
csatasorba rendeződve támadást indítottak.
     A fegyveresek meghökkentek.  Azután szembeszálltak.  A
küzdelem remekül lekötötte őket.
     Gianetto átkarolta a fatörzset, s ereszkedni kezdett. A siet-
ségben beszerzett egy-két horzsolást. Amikor azt hitte, simán



földet  ér, a nyakába kapta Talpig  Jane-t.  Meghemperegtek a
friss, nyálkás libaürülékben. Nem szitkozódhattak, nem üthettek
zajt Feltápászkodtak, s a harsány balettkar után vetették magu-
kat.
     A fegyveresek megfutamodtak a ludak elől. Nevetve biztat-
ták egymást; olykor életveszélyes fenyegetéseket árasztottak a
veszett  baromfikra.  A  házzal  ellenkező  irányba  nyargaltak.
Amint elérték a kerítést, felmásztak a magasba.
     A birtokhatár közeledtével fokozatosan alábbhagyott a libák
házőrző buzgalma. A vezérgúnár visszavonulót fújt. A lúdtalpas
had tovacsattogott a fák alatt.
     Gianetto ügyelt rá, hogy kikerüljék a visszafelé tartó vadálla-
tokat. Mielőtt a főgúnár észrevehette volna őket, felpattantak a
kerítés tetejére. Lehemperedtek a túloldalon, nesztelenül kifúj-
ták magukat,  s a hadnagy máris az előtte álló feladatra kon-
centrált.
     A mulatság hevében a két fickó megfeledkezett az óvatos-
ságról. Eltették fegyverüket, s nevetgélve heverésztek az erdő-
szélen, azt latolgatván, miként juthatnának vissza a házba, le-
hetőleg ép nadrággal.
     Már a készítendő sárkányrepülőt tervezgették, amikor Gia-
netto lecsapott rájuk. Pisztolya agyával leterítette az egyik fic-
kót. Aztán torkon ragadta a másikat. Ez utóbbi hamar magához
tért a meglepetésből.
     Ledobta magáról a hadnagyot. Felpattant, és futásnak eredt.
Gianetto utána lendült.
     Talpig Jane ott maradt az erdőszéli tisztáson, őrizte az ájul-
tat. A gyéren csordogáló holdfényben közelről megtekintette a
pasas arcát. Ez az, ez a tag iszkolt el a nappalijából, kezében a
sötétlila kofferrel, s ha ez stimmel, akkor ugyancsak ő nyitott rá
tüzet a lépcsőházban, később pedig a parkban.
     Talpig Jane még mindig a leterített alakot szemlézte, amikor
hallotta, hogy a hadnagy meglepett nyekkenéssel és nem cse-
kély robajjal belemerül egy gödörbe. Felnézett, látta, amint Gia-
netto  kimászik  a  veremből,  s  tovább rohan az üldözött  után.
Deszkarakás állta útját.



     A fák mögül heves lövöldözés hallatszott Örökké Gianetto
hasra vágta magát a deszkákon.
     Talpig Jane elnyúlt a fűben, nehogy a golyózápor elérje. Az
előtte  heverő  fickó  szemhéja  megrebbent.  Bizonyára  jótéko-
nyan hatottak rá a fegyverdörgés meghitt hangjai. De mire talp-
ra szökkent volna, a lány kibiztosította a körömollót.
     Bár a díszlet nem volt fényesen megvilágítva, Jane így is lát-
ta,  amint  Örökké  Gianetto  merészen  felpattan,  megkerüli  a
deszkarakást, majd egy percig nem látszott semmi, viszont ök-
lök csattogtak.
     Aztán jött  a hadnagy. Maga előtt vezette foglyát. Megállt
Jane mellett. Rácsodálkozott a lány lába előtt heverő fickóra.
     – Hogy tartottad itt? – kérdezte.
     – A körömollóval.
     – Aha. Manikűröztetek.
     – Majdnem – bólintott Jane. – Kisebb operációféleséget he-
lyeztem kilátásba arra az esetre, ha el akarna mászni.
     – Nem akart – felelte Gianetto értőn. Talpra rántotta a fickót,
kézibilincset húzott elő a nadrágja derekából, s egymáshoz lán-
colta a foglyokat.
     Elindultak a kocsi felé. A hadnagy lelki szemei előtt megje-
lentek a másnapi újságok főcímei. Azt sem bánta volna, ha a
nevét nem említik, csak annyit tudatnak a nagyérdeművel, hogy
egy  derék  zsaru  megakadályozta  a  szigorúan  titkos  katonai
adatok ellopását, a kémeket pedig rács mögé juttatta. Ami azt il-
leti, nem egyedül. S nem volt a szívében irigység, amikor lélek-
ben megosztotta a dicsőséget Talpig Jane-nel.
     Már látták a türelmesen várakozó Mercedest.
     Azután elvakultak.
     Nappali fényözön robbant a szemükbe. Mintha hirtelen tíz
nap lángolt volna fel az égen.
     Sötét hang bődült rájuk, hangosbeszélőből:  – Jean-John
Gianetto, köszönjük. Nem volt rossz. Most pedig a nővel együtt
húzódjon le az út szélére. A két férfit hagyják ott.
     A hadnagy látni akarta a hang tulajdonosát, de bármerre né-
zett, reflektorfények vájtak a szemébe. Úgy döntött, nem moz-



dul. Talpig Jane-t sem kellett maradásra bírnia. A lány ugyan-
csak felháborodottnak tetszett.
     A sötét hang megismételte a felszólítást. Gianetto felemelte
a kezét, s mutatott valamit. A jelzés megértéséhez sehol a vilá-
gon nem kell tolmács.
     Elkattantak  a  reflektorok,  csupán egy dolgozott  tovább;
egyenesen a szemük közé világított. Léptek döngtek, s mintha
egy  hadsereg  intézett  volna  támadást  ellenük.  A hadnagy  a
földre került. Mire feleszmélt, sehol sem látta a foglyait.
     Néhány lépéssel távolabb Jane még harcolt. A körömollójá-
ért. Aztán elvesztette. Nem adta fel. Csőre töltötte a nyelvét. Az
éjszakai taxizás során sokféle folklórt tanult. Ízelítőt adott belő-
le.
     A sötét hang, immár kézimikrofon nélkül, azt felelte a szóára-
datára:  –  Akkora  a  szád,  mint  a  kemence.  Ha  azonban  az
agyad nem nagyobb, mint egy kiflimorzsa, vagyis gyorsan felej-
tesz, jók az esélyeid a túlélésre.
     Ezután a hang tulajdonosa – magas, beesett mellű férfi –,
Gianetto elé lépett. A fény megvilágította az arcát. A hadnagy
elkáromkodta magát, majd higgadtabban megjegyezte:
     –  Üdvözlet a kémelhárításnak. Jókor jött, mint mindig. Be-
zsebelheti a dicsőséget.
     – Ne bízza el magát, Jean-John Gianetto. Hetek óta dolgo-
zunk az ügyön. Természetesen maga nélkül is elkaptuk volna
ezt a két alakot, ahogy a társukat már le is kapcsoltuk. Tudja,
akitől a maga piti kis drogosa ellopta a bőröndöt.
     –  Hányszor gratuláljak még? – morogta a hadnagy. S bár
magas rangú tiszt állott előtte, önfeledten vakarózni kezdett.
     Még akkor is kaparta magát, amikor a titkosszolgálat embe-
rei elvezették a foglyokat. Kocsimotorok bőgtek a fák között,
     Aztán elsötétült a szín; újra csak a bágyadt hold sejlett az
égen. Talpig Jane körbejárta a hadnagyot. Aggódott érte.
     –  Ennyire allergiás vagy a keszeg mellűre? Amennyire tu-
dom, ez kezdetben csalánkiütéseket okoz, később esetleg gé-
geödémát is. Kórházba viszlek, mielőtt elővesz a fuldoklás.
     – Ne szórakozz, Talpig Jane, félek, ez nem allergia. Rosz-
szabb. Amikor a palival  fogócskáztam, belecsúsztam egy gö-



dörbe. Máris biztosan tudom: rókalyuk volt. És én kegyetlenül
bolhás lettem.
     –  A melledet miért vakarod? Összecsimbókosodott rajta a
szőr?
     – Később hasmánt rohangáltam egy rakás gyalulatlan desz-
kán. Mindenüvé jutott rajtam szálka.
     A hadnagy ismét feldühödött. Beleöklözött a kerítés falába.
Megroggyant  a  térde.  –  A  rohadt  életbe.  Megbolhásodtam,
megszálkásodtam, most meg a karomat törtem, s mindez sem-
miért. Ide jönnek ezek a titkosszolgálati patkányok, és letarol-
nak mindent. Ezek megtehetik, hogy csak úgy elvigyék a tago-
kat, akiket begyűjtöttem.
     – Te búsulsz? Az én körömollómat szedték el. Gianetto le-
gyintett. Jane nem hagyta annyiban.
     – Te csak két palit vesztettél, viszont szereztél bolhát, szál-
kát. Mérlegelj! Én odaadtam egy koffer dohányt. Legalább egy-
milliót. Most pedig se pénzem, se manikűrollóm.
     – De van állásod. Becsületed. Hódolód is van. A rendőrfőnök
bukik rád. Mostantól fogva akár háromszáz kilométeres sebes-
séggel is kocsikázhatsz. Kell-ennél több?
     –  Kell – sóhajtotta a lány, s megállt a vakarózó hadnagy
előtt. – Mosolyogj!
     – Nem érted, hogy bolhás vagyok?!
     – Nem számít. Vedd olybá, hogy kis testi hibával is kedvel-
lek.
     – Oké, Talpig Csőd. Nem roppanok össze, megmutatom, mi-
lyen az igazi férfi. Elmegyünk hozzám, lefújom magam rovarir-
tóval, aztán becsörtetünk egy éjszakai bárba, és leisszuk ma-
gunkat, mint a teve. Na?
     Jane beült a kormány mögé. A hadnagy berogyott mellé, ha-
sig kigombolta az ingét, térdig gyűrte a nadrágját, s átadta ma-
gát mindama örömöknek, amelyekben a tíz körmével részesít-
hette a testét. Az út vége felé olykor már Jane is megfeledkezett
a vezetésről. Viszketett a bokája, lábszára.

*



     Örökké Gianetto a kertvárosban lakott, gömbölyded, csupa
ablak  házban.  Tuják,  hamisciprusok  zöldelltek  a  frissen  nyírt
gyepen. Az egyik függöny mögül diszkrét lámpafény szivárgott
elő.
     – A francba – nyögte láttára a hadnagy.
     – A feleséged? – érdeklődött Jane. A szájába kapta az ujját,
majd végighúzta a lábszárán. – Próbáld meg benyálazni, úgy
elviselhetőbb.
     – Egy feleséget még a feje búbjáig beköpve sem lehet kibír-
ni.
     – A bolhacsípésről beszélek. Egyébként tisztelhetnéd a nő-
ket, kivált a házasság mártírjait.

– Mellesleg mondtam már: négy éve elköltöztem a nejemtől.
     – Kinek világol a fény odabenn?
     – A házvezetőnőmnek. Aki szorgalomból néha az ágyamat is
vezeti. Na, gyere. – Gianetto nyögve kitápászkodott a kocsiból.
A vakarózást egyetlen pillanatra sem hagyta abba. Az ajtóhoz
sietett, beletalált a kulcsával a zárba, majd hátrafordult. – Mire
vársz?
     Talpig Jane a kocsi oldalát támasztotta. Figyelmesen végig-
dörzsölte a lábszárát, mielőtt válaszolt volna.
     –  Elég jól szórakoztam veled, hadnagyom. Megőrizlek az
emlékezetemben.  Mellettem fára  másztál,  pisztolypárbajoztál,
szexuál-virtuóz voltál, még a kocsiddal is lehagytál. Férfi módra
viselkedtél. A nyavalyáiddal mulattasd az ágyvezetőnődet. Menj
haza, ő majd kikurkássza belőled a bolhákat. Kiszedi a szálkái-
dat.
     Gianetto visszasétált. Két kézbe fogta Jane arcát. Közben a
kocsi ajtajához fente égő lábszárát.
     – Ne bomolj, Talpig. Ha én is hazamegyek, te is hazamész,
holnap két lakást kell ciánoztatni. Gyere be, kibolházzuk egy-
mást. Miféle nő vagy te, csak a jóban kell a férfi, a rosszban
rögtön cserbenhagynád?!
     –  Megmondom nyíltan, hadnagyom. Tök perverz vagyok:
utálom a csoportszexet.
     Gianetto nem vitatkozott tovább. Letartóztatta Jane-t, s be-
vontatta a házba. Megálltak a nappali szélén. A krémszínű búto-



rokkal berendezett szoba süppeteg kanapéján fehérszőke hajú
lány heverészett, színes magazinnal a kezében. Beléptükre fel-
nézett, lustán lekászálódott az ágyról. Vörös körmű lábujjaival
beletapogatózott a cipőjébe, lesimította a szoknyáját.
     – Mi van? – kérdezte, amikor végzett. Látta, hogy az újon-
nan érkezettek szenvedő képet vágnak, s vakaróznak.
     –  Emlékszel a megállapodásunkra, kicsim? – érdeklődött
gyengéden Gianetto.
     – Megígértem, hogy nem porszívózom fel a szétszórt kéz-
előgombjaidat. Nem az akváriumban mosom ki a szempillaspi-
rálomat. Nem a te számodat adom meg a fiúismerőseimnek.
     – Most nem erre gondoltam – fintorgott a hadnagy. Lerúgta a
cipőjét, letépte magáról a zoknit, a nadrágot.
     – Megígértem, hogy csak akkor maradok itt takarítás után,
"ha ezt előre megbeszéltük.
     – Langyos – bólintott Gianetto.
     A lány összecsücsörítette a száját, öt ujjal kisimította a haját
a homlokából, töprengett.
     – Most nem volt megbeszélve – mondta lassan.
     – Meleg.
     – Ahogy elnézem, többet nem is lesz – foglalta össze a lány
a szótlan Talpig Jane látványát.
     – Forró – helyeselt a hadnagy.
     – Akkor én most elmegyek.
     És elment. Gianetto berohant a fürdőszobába, s a mosógép-
be dobálta a ruháit, majd a zuhany alá sietett, s felderülő arccal
állongott a vízsugár alatt. Talpig Jane nem várta meg, amíg vé-
gez. Hosszan folyatták magukra a hűsítő vizet.
     Azután a hadnagy hanyatt feküdt a hálószobában a keskeny,
de betonkemény ágyon, Talpig Jane pedig fölé térdelt. Magasra
emelte a kezében tartott varrótűt. Mielőtt lecsapott volna, körül-
nézett.
     – Olyan ez a kégli, mint egy agglegény hajléka.
     – Annak tartom magam.
     – Ez az állapot nem is kerülhet végveszélybe. Ha érdekel a
véleményem, genny módon bánsz a nőkkel.



     – Érdekel a véleményed, s ezzel máris megkülönböztetlek
az imént  eltávozott  női  hölgytől.  Most  pedig  kvittek  vagyunk:
tegnap éjjel te zártál le egy epizódot az életedben, ma meg én.
Beszéljünk másról. Végezd el a műtétet, és menjünk kocsmá-
ba. Még mindig lelki sérült vagyok.
     –  Ezt most kiegészítem némi testi  sérüléssel  – bólintott
Jane, s lecsapott végre a csőre töltött varrótűvel. Kiemelt né-
hány faszilánkot a dús mellkasbozontból. Fogott egy ázott, szo-
morkás bolhát is. Szakszerűen szétpattintotta két körme között.
Azután kimunkált egy szálkát Gianetto combjából.
     Tovább keresgélt.
     – Van egy rossz hírem – mondta, amikor a hadnagy már azt
hitte, vidámabb területre terelődött a figyelme az eredeti célról.
     – Nem olyan rossz az – vigasztalta a férfi.
     – Ha mondom.
     Gianetto felszűkölt: – Szálka!? Ott!?
     – Lekötözzelek, vagy eltűröd a kínt?
     – Essünk túl rajta.
     Túlestek. A hadnagy elmorzsolt néhány könnycseppet a sze-
me sarkában. További könnycseppeket kellett felitatnia, amikor
Talpig Jane arcszesszel ledörzsölte a testét.
     – Ne vergődj, hadnagyom, a bolhanyál egy sereg betegsé-
get terjeszt. Mindenféle szörnyű nyavalyáktól menekedsz meg,
ha békésen engeded magad sterilizálni. De mi van akkor, ha
veszett volt a róka?
     Talpig Jane következett. Gianetto lefertőtlenítette a csípése-
ket.  Végül  elgyönyörködtek  magukban.  Úgy festettek,  mintha
kezdődő kanyaró pettyezné őket. Aztán hallgatták egy percig a
ruhájukkal szorgoskodó mosógép neszezését.  Kimerültek vol-
tak, nem alaptalanul.
     – Azon gondolkodom, Claire Kenneth hogyan írná meg ro-
mantikus kapcsolatunk történetét – mondta Jane ellágyultam
     – Ami engem illet, momentán aggódom egy kicsit, nem ma-
radt-e vissza valami károsodás.
     – A szálkától? Utánanézzek?
     – Megtennéd?



     Talpig Jane nem kérette magát. Átszellemült alapossággal
megvizsgálta a férfit. Nem csekély örömükre mindent a lehető
legnagyobb rendben találtak.
     Az ajtón túl a mosógép buzgón szárította ruháikat.
     Talpig Jane mit sem hallott. Azt suttogta: – Piranja –, s azt
gondolta: Gianetto Örök.
     Már csaknem hajnalodott, amikor besétáltak egy közeli bár-
ba. A hadnagy whiskyt kért, Jane száraz Martinit dzsússzal. Ki-
fogták egymás poharából a jéggolyókat, s elszopogatták.
     – Még egyet? – kérdezte Gianetto. Ritkán ivott, nem is bírta.
A második körtől szomorédes jókedve kerekedett.
     – Most kell abbahagyni – mondta –, s akkor még megőrizzük
emberi méltóságunkat, legalábbis a maradékát, amit az a sze-
mét kémelhárítós patkány meghagyott nekünk.
     Talpig Jane mereven nézett valamit a férfi háta mögött.
     – Itt van a stukkerod?
     –  Mindig itt van. Olyan az nekem, mintha az ötödik végta-
gom lenne.
     –  Még mindig  jobb vagy a többinél,  hadnagyom.  Nekik
olyan,  mintha  a  második  hímtagjuk  lenne.  Ha  nem  az  első.
Egyébként szükséged lesz rá. Amennyiben megvigasztal a gon-
dolát: a kémeket ugyan elszedték tőled, de most megfoghatod
a két hasfelmetszőt. Ne nézz hátra. Semmi feltűnés. Bízz ide
mindent.
     Végleg Gianetto odabízta.
     Kezdetnek kapott egy baromi nagy pofont. Aztán Talpig Jane
ugyanolyan hirtelenséggel az ingére öntötte a Martinit, mellékelt
hozzá néhány goromba jelzőt, majd felpattant a székről, s kivi-
harzott a bárból.
     Gianetto kábultan utánabámult. Látta, hogy két felizgatott fic-
kó a ciklonsebességgel távozó lány nyomába ered. Pénzt do-
bott az asztalra, ellenőrizte a stukkerét, és lassú léptekkel el-
hagyta a helyiséget. Menet közben végigfuttatta a nyelvét a fo-
gain, próbaképpen megmozgatta az állkapcsát, amely bár nem
tört el, de sajgott, és arra gondolt, hogy Talpig Jane pályát té-
vesztett. Zsarunak kellett volna mennie.
     Még mehet.



     Ha a két fickó életben hagyja.
     A hadnagy megszaporázta a lépteit.
     Látta, hogy Talpig Jane bukdácsolva a sarokra ér, lerúgja tű-
sarkú cipőjét,  s eltűnik a sikátorban. A hasfelmetszők szédítő
tempóban követték.
     Gianetto felgyorsított.
     Talpig Jane rohant, ámbár látta, hogy zsákutcába jutott. A
keskeny utcácska végét palánk zárta el, toronydaru magasodott
fölé. A hely varázsos szépségét építési törmelék hegyei tetéz-
ték.  A lány sittpúpok között  bukdácsolt,  s  mert  mezítláb,  oda
sem kellett néznie, csalhatatlanul tudta: a szemétben hemzseg
a törött üveg és a rozsdás szög.
     Aztán odaért a palánkhoz. Meg sem próbált átmászni rajta.
Ömlött  a vér a sebeiből.  Sejteni  kezdte, hogy élete legutolsó
nagy ötlete aligha váltja be a hozzá fűzött reményeket. Nem bírt
talpon maradni. Nem is nagyon volt talpa.
     Lerogyott a földre, hátát a palánkhoz vetette. Valami vigasz-
taló gondolatra várt, s az nem is késett. Végleg Gianetto kapott
egy esélyt: megmentheti az életét. De talán még mindig a bár-
ban ül, feldagadt arcát jegeli, és semmit nem ért. Elvégre fiú.
Talpig Jane gépiesen a zsebébe nyúlt, hiába. Nem találta a kö-
römollót. A hasfelmetszők léptei egyre közelebbről hallatszottak.
Hörögve szedték a levegőt, mintha a világ végéről futnának utá-
na.
     A lány a térdére tornázta magát. Elsurranhatna a sittpúpok
között. Nekivágott.
     A ravasz hasfelmetszők rájöttek, mi a szándéka. Bekerítet-
ték.
     Aztán lecsaptak rá. Egyikük a haját ragadta meg, a másik
megállt vele szemben, és a vállába markolt. Szabad kezében
rövid  pengéjű kés villogott.  Alighanem ugyanaz,  amely  csen-
deskén kiontotta a fiú vérét a taxijában.
     – Ettől féltem, srácok – mondta Jane őszintén.
     – Már nem kell sokáig félned – vigasztalta a késes pasas.
     – Tudtam, hogy előbb-utóbb hallani akarjátok, mit mondott a
haverotok, amikor magunkra maradtunk a taxiban – nyögte a
lány szikrányi ihlettel.



     – Hallani akarjuk – hagyta rá a másik fickó. A nyomaték ked-
véért megrántotta a haját.
     – Odaadta a csomagmegőrző kulcsát.
     – Nem is volt nála. Átkutattuk – hitetlenkedett a késes.
     – Nála volt – erősködött Jane. – Nem találtátok, mert barmok
vagytok. Bedugta a csuklóvédő pánt két rétege közé.
     – Az istenit – morogta a késes.
     Nem lehetett biztosan tudni, mire értette. Kétségtelen, az in-
formáció is meglepte,  ugyanakkor azonban felfigyelt  rá,  hogy
valaki hátracsavarja a karját, játszva kirázza szétmorzsolt ujjai
közül a kést, és messzire rúgja. Azután ez utóbbi vele is meg-
történt. De az eseményt már nem tudta figyelmével végigkísér-
ni, mert félúton eltűnt a tudata.
     A másik fickó a hirtelen felbukkant Gianettóban látta a fő el-
lenséget,  ezért  elengedte  Talpig  Jane haját.  Gondolta,  ráveti
magát a haverja támadójára. A levegőbe lendült, és felhúzta a
futóműveit.
     Jane belecsimpaszkodott a pasas lábába. Éppen akkor, ami-
kor Gianetto a fejére mért néhány ökölcsapást. A repülő fickó le-
zuhant. Maga alá temette a lányt.
     A hadnagy kiásta a romok alól.
     – Tacepaóra emlékeztetsz – mondta kedvesen.
     Eközben, mivel körútja során épp arra járt, a sikátorba ka-
nyarodott egy járőrkocsi. Gianettót elővették kellemetlen emlé-
kei, amikor megpillantotta.
     – Tudsz szaladni? – kérdezte Jane-t.
     – Térden. De talán mégsem lesz rá szükség, ha ma véletle-
nül magadnál tartod a jelvényedet.
     A kocsi kérlelhetetlenül közelgett.
     A hadnagy végigkutatta a zsebeit. Végül felragyogott a sze-
me. Talpig Jane kieresztett a tüdejéből egy megkönnyebbült só-
hajtást.
     Aztán a rendőrök feltakarították a hasfelmetszőket. A kocsi
elgurult.
     Gianetto a karjába vette a lányt.



     –  Elviszlek a Mercihez. Valószínűleg ebben a felállásban
lépjük át a lakás küszöbét, de ebből ne vonj le semmiféle köny-
nyelmű következtetést. Mellesleg hol tanultál verekedni?
     – Az utcán. Grundon nőttem fel.
     A sarokhoz értek. Gianetto lehajolt; Jane lenyúlt a karjából,
és felkapta elárvult cipőjét.
     – Tovább tanulhatnál – javallott a a hadnagy. – Valami profi-
tól.
     – S közben tovatelik az élet – sóhajtotta Talpig Jane ábrán-
dosan. Közelről nézte a férfi összekuszálódott haját, éjkék sze-
mét, kemény orrnyergét, fintorgó száját.

*

     Mire a nap felkelt, a hatalmas ágyon feküdtek a lány háló-
szobájában.
     Jane halkan nyöszörgött,  néha fojtottan felsikoltott.  Teste
meg-megvonaglott.
     – Mindjárt végzek – suttogta a férfi.
     – Okvetlenül olyan mélyen kell...?!
     – Már nem hatolok beljebb.
     – Siess – nyögte a lány, s éles sikollyal összerándult Azután
a könnyein keresztül elmosolyodott.
     – Gianetto Örök – súgta halkan. A hadnagy felegyenesedett.
     Felmutatta a kezében tartott csipeszt, s annak szárai között
az utolsó üvegszilánkot.


