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Sok mindenről írhatnék. Írhatnék például arról, hogy szöktem el a 70-es évek Magyarországáról egy
szép, verőfényes, májusi napon, és tűntem fel Marseilleben, a Francia Idegenlégió toborzóirodájában.

Írhatnék a légiósok kőkemény korzikai kiképzéséről, majd a Szenegálban leszolgált, embert próbáló
négy  évről.  Untathatnám  a  kedves  olvasót  a  különböző  törzsi  villongások  leveréséről,  az
idegenlégiósok kegyetlenkedéseiről, amikor nem csupán vendégünk, hanem útitársunk is volt a halál.
Vagy  írhatnék  arról,  amikor  az  ember  menetel  a  Szahara  poklában,  és  reménytelennek,
elérhetetlennek látja még a holnap reggelt is.

Aztán írhatnék a szökésről, mikor ötödmagammal nekivágva Afrikának, - sarkunkban egy szakasz,
állig felfegyverzett légionáriussal - menekültünk egy kevésbé veszélyes világ felé.

Mesélhetnék  arról  a  kalandos  útról  is,  amikor  a  libériai  zászló  alatt  hajózó  tehergőzös
potyautasaként egyedül értem New Yorkba, mert társaim még Afrikában elhaláloztak a beduinok
golyózáporának, kardcsapásainak következtében.

Tehát, kedves Olvasó!

Mindezekről  a  kalandokról  kanyaríthatnék  egy  izgalmas  írást,  de  minek?  Mentségemre  legyen
mondva, hogy az Idegenlégióról már annyi, de annyi könyv, elbeszélés, hangjáték és film jelent meg,
hogy úgy érzem, nem tudnék már újat, és legfőképpen érdekeset mesélni.

Vagy írhatnék az USA-ban eltöltött első éveimről, amikor szinte mindennel foglalkoztam, amivel egy
idegenbeszakadt,  nyugalmát kereső ember csak foglalkozhat.  Voltam porszívóügynök, autómosó,
pincér, pékinas, taxis és még tudja a jó fene, hogy mi minden!

Erről is mesélhetnék, de erről meg minek?

Ez meg annyira unalmas lenne, kedves Olvasó, hogy mérgedben a sarokba vágnád ezt a könyvet, és
azt kérdeznéd magadtól: “Ki ez a barom, aki ennyi ökörséget összehord, ráadásul azt hiszi magáról,
hogy érdekes!” Úgyhogy, erről meg felesleges írnom.

Éltem  az  egyszerű,  kint  élő  idegenek,  szürke  egyhangúságát.  Reggel  felkeltem,  dolgoztam,
hétvégeken kirándultam, esténként tévéztem.

Aztán  sok  év  kitartó  munkája  után  megkaptam  az  amerikai  állampolgárságot  és  óriási
szerencsémnek  köszönhetően,  bekerültem  az  állami  gépezetbe.

Aztán 1989 őszén rájöttem, hogy ez a pokoli szerencse, nem is olyan nagy szerencse sőt! Akkor, azon
a borús hétköznapon történt valami, valami, ami teljesen megváltoztatta nyugodtnak tűnő létemet.
Mire rájöttem, hogy milyen ördögi terv főszereplője lettem, addigra már nyakig benne voltam addigi
életem legveszélyesebb és legkegyetlenebb kalandjában.

Most ezt szeretném Önöknek, Nektek elmesélni.



 
Lassan, gondosan nyomom el cigarettámat az asztalba vésett hamutartóban. Hosszan szöszmötölök
vele, mintha attól tartanék, tüzet okozhatok. Felállok, az ablakhoz sétálok. Könnyen mozgok, nincs
rajtam bilincs. Még nincs! Az ablak magasan van, szinte a plafon alatt. Nézem a feketére festett
rácsokat. Azon túl csak az eget látom, a csillagokat. Este van. De az is lehet, már éjszaka. Fogalmam
sincs mennyi lehet az idő, mennyi van még hátra, hajnalig.

Ismét cigarettára gyújtok, mélyen leszívom a füstöt. Fülelek, hallani szeretném a város zaját. Odakint
csend van, valahol messze egy kuvik sikongat.

A halálmadár!

Legalábbis otthon, Magyarországon, így hívtuk.

Cellám ajtajához lépek, megkocogtatom. Odakintről neszezést hallok, nyílik a kisablak. George szól
be a résen.

- Mi van Steve?- kérdezi rekedtes, borvirágos hangján.

Ő az egyik őrzőm. A másikat Danielnek hívják, és utál kártyázni. George alacsony, sebhelyes arcú,
tömzsi fickó. Az egyenruha majd szétpattan rajta. Két kölke van, Tim és Brett,  akikkel minden
harmadik hétvégén találkozik. Szar az élete, mesélte egyszer, mert Sarah a felesége otthagyta őt
Charley miatt, aki az utcájukban hentes. George azóta nem eszik húst, és alapjában véve utálja a
nőket. Szerintem a nők is őt, - gondolom én - már ahogy kinéz szerencsétlen.

- Mennyi az időm? – kérdezem.

- Már nem sok. – feleli.

Csendben vagyok, ízlelgetem szavait. – Már nem sok.

- Sajnos. – teszi még hozzá.

- Mégis mennyi? – feszegetem tovább.

Megköszörüli a torkát, halkan mondja, súgva, mintha valami nagy titkot osztana meg velem. – Még
négy óra. Legjobb esetben négy és fél. Kérsz valamit?

- A vacsorámat.

- Jó, megnézem, mit tehetek. – ezzel becsukja az ablakot, ismét magamra maradok.

Sétálok a háromszor három méteren.

Mennyi ideje vagyok itt? Két hónapja, három, esetleg négy? Tudja a franc! Igaz, olyat is hallottam,
hogy valaki húsz évig rohadt ezen a helyen, és csak aztán hajtották rajta végre. Azért az kemény!
Húsz évig itt senyvedni, hogy aztán kinyírjanak! Akkor inkább most, azonnal!

Ismét meggyújtok egy cigit, leülök, felállok, ismét leülök.



Odakintről  lépteket hallok.  Ez George,  megismerem a járását.  Matat az ajtó zárjával,  beadja a
vacsorámat. Az utolsót.

Gesztenyés pulyka, burgonya krokett, desszert, kávé, üdítő. Sört nem adnak. Irigy disznók! Azt hiszik
jobb, ha az ember tiszta fejjel dugja nyakát abba a kibaszott kötélbe.

Ráérősen falatozom, hisz van még négy órám! Négy órám! Négy kurva órám! Négy óra alatt egyszer
apámmal felutaztunk Pestre, Amál nénémhez. Persze vonattal. Emlékszem, tök részeg volt a kalauz,
még a jegyeket sem kérte.

A pulyka ízletes, ropogós. Igaz, - emlékszem vissza kis srác koromra - anyám, a városi nőegylet
elnöke, - aki szigorú volt velem is, meg nővéremmel is - fantasztikus pulykát varázsolt az asztalra
minden karácsonyeste.

Milyen érdekes! A karácsonyokra mindig szívesen emlékszem. Mindenki szereti a másikat, béke van,
egy nagy szeretet  az  egész világ.  Odakint  esik  a  hó,  a  jó  melegben körbeüljük a  fenyőfát,  és
karácsonyi dalokat éneklünk. Apám szerint ez a legszebb ünnep mind között.

Szedek egy kis burgonyát, halkan felnevetek.

A francokat! A karácsony pont olyan nap, mint a többi! Illetve, az egy nagy színházi világnap.
Szenteste napja az a nap, amikor imádjuk egymást. Előtte meg utána 364 napig folyik a háború.
Mennyivel szebb lenne egy nap háború, - ha már a sok ócska bunkó harcolni akar - és 364 nap
szeretet. Szép elképzelés. Az vele a baj, hogy a világ legveszedelmesebb és egyben leghülyébb
állatfaja az ember, ezt nem tudja elfogadni. De az is lehet, hogy nem akarja.

Ezen általában jól elvitáztunk faterommal.

Felemelem poharamat, anyámékra gondolok.

Hány éve is már, hogy nem találkoztunk? Húsz, huszonöt? Telefon soha, levelek is csak ritkán,
hébe-hóba. Otthon a komcsik nem szeretik, ha a hírek nyugatról jönnek. Pláne innen, Amerikából.
Amerika  az  ellenség.  Most  már  nekem  is,  pedig  én  nem  vagyok  komcsi.  Persze  ez  már  a
magánügyem. Mint minden, ami eddig történt velem. Ahogy a nagy író mondaná: az életem egy kész
regény. Egy ócska ponyvaregény.

És ez a regény hajnalban véget ér. Hogy szakadjon rájuk az ég!

Befejezem vacsorámat, eltolom magam elöl a tányért.

Kávét töltök. Sokat, nehogy elaludjak. Még csak az kéne! Felakasztanak, én meg alszom.

Cukor nélkül iszom, de hosszasan kavargatom.

Hét-nyolc évet dolgoztam az állami apparátusban. Ezt így mondják hivatalosan. Köztünk legyen
szólva, egyszerű, mezei FBI ügynök voltam.

Hogy jó voltam e?

Tudja a franc! Lehet. A feladatomat mindig a legjobb tudásom szerint láttam el. Erre megesküszöm.



Azonban a legutolsó megbízatásom teljes kudarccal végződött.

Hetek óta figyeltünk egy külföldiekből álló, titkos társaságot. A főnökeim valamilyen fülest kaptak,
miszerint a fickók államellenes tevékenységet folytatnak. Öten dolgoztunk az ügyön, a legnagyobb
titoktartás  közepette.  Éjszakákat  kuporogtunk a  kocsikban,  így  figyelve meg őket.  Lehallgattuk
telefonjaikat, kibontottuk, elolvastuk, és visszaragasztottuk leveleiket. Azonban semmi nyomát nem
találtuk  annak,  hogy  ezek  szervezkednének  valamit.  Viszont  a  főnökség  türelmetlen  volt,
eredményeket akartak. Egyszerűen nem tudom, és a mai napig nem értem, ezek az emberek kinek,
és miért voltak az útjában.

Rajtam volt a megfigyelés sora. Jimmy a társam lelépett, egyedül ültem a kocsiban. Csöngött a
mobilom. A főnököm volt az.

Nem köszönt, nem udvariaskodott.

- Tízes kód! – recsegte bele a fülembe, és bontotta a vonalat.

A tízes kód mifelénk a likvidálás terrorista módját jelenti. Magyarul, úgy kell meghalnia az illetőnek,
illetőknek, mintha terroristatámadás érte volna őket.

Ez egy utálatos dolog, mert csak egy valami jöhet számításba, a robbanószerkezet.

Értek egy kicsit a plasztikhoz, meg az időzítéshez. Hazahajtottam, a garázsban raktam össze a
játékszert. Ez teljesen szabálytalan volt, de nem volt sem időm, sem kedvem bemenni az ötven
mérföldre lévő központba. Estére terveztem az akció végrehajtását. Erre két okom volt. Az egyik,
sötétben könnyebben eltűnhetek, a másik, ne legyen más áldozat.

Beálltam egy mellékutcába. A hátsó ajtón surrantam be a bérelt házba. Ott lakott az állítólagos
főkolompos. Éjszakánként itt szoktak találkozni. Általában kártyáznak, néha isznak. Aztán isznak és
kártyáznak. Szervezkedésnek eddig sok nyomát nem láttuk. Mindegy. A parancs, az parancs, amit
végre  kell  hajtani.  A  plasztikot  elhelyeztem a  frizsider  alatt,  az  időzítést  két  órával  későbbre
állítottam, és mint aki jól végezte a dolgát, elhajtottam. Beültem vacsorázni a Ragencybe. A kajához
megittam egy üveg bort. Lezártuk az ügyet, úgy éreztem, megérdemlem a lazítást.

Reggel  vadul  dörömböltek  az  ajtómon.  Amikor  álmosan  kinyitottam,  egy  csomó  öltönyös,
napszemüveges, - kurva vagány fickó vagyok - alak lepte el a házamat. Ők voltak a CIA és kibaszott
idegesek voltak.

Letepertek, szó nélkül megbilincseltek, felforgatták a lakást, majd bevágtak egy fekete autóba és
magukkal  vittek.  Ezek  a  parasztok  mindig  fekete  kocsikkal  járnak.  Fekete  öltönyben,  fekete
napszemüvegben, fekete aggyal.

Mint odabent kiderült, egy kicsit rosszul sült el a dolog. De csak egy kicsit. Távozásom után a CIA
megszállta a bérelt kéglit, mivel már ők is érdeklődtek illusztris lakói után.

Köztünk legyen szólva, aznap mindenki járt abban a rohadt házban. Az FBI, a CIA, a postás, az
Üdvhadsereg sőt,  még a tejesember is!  Neki speciel  a sapkáját vitte le a detonáció.  Csupán a
megfigyelt személyek maradtak távol, valami megmagyarázhatatlan ok miatt. De az is lehet, fülest
kaptak valakitől.

A plasztik akkor robbant, amikor a Cég egyik vezető embere, Thomas Calldwel ezredes kivett a



hűtőből egy sört. Szerénytelenség nélkül állíthatom, kiválóan sikerült a tízes kód. Az ezredesből csak
a szaros gatyája maradt, az apró kis elefánt mintákkal.

Persze hiába védekeztem, hiába mondtam, hogy parancsot teljesítettem. A főnököm még a csillagos
eget is letagadta az égből. Kerek-perec kijelentette, hogy ő, mint az FBI egyik vezetője, semminemű
tízes kódra utasító parancsot nem adott nekem. Sőt, fingja sincs, miről van szó. Szimpla megfigyelés
volt a feladatom, semmi több. Szerinte egyszerűen túl lőttem a célon.

Egyszerűen túl lőttem! Világos, nem?

Persze a Cég az én segítségemmel likvidálta egyik homokos ezredesét, és két túlbuzgó beosztottját.
A sebesültekről nem is beszélve.

Itt jegyzem meg, még meglehetősen sok plasztikra lesz szükség, ha az összes buzitól meg akarnak
szabadulni.

Aztán a tárgyaláson rendesen kicsesztek velem.

Kirendelt védőm azzal kezdte védőbeszédét, hogy ő ilyen elvetemült embert, mint én vagyok, még
életében nem védett, és cseppet sem csodálkozna, hogyha a tisztelt bíróság halálra ítélne. Később
megemberelte  magát,  és  ki  akart  egyezni  életfogytig  tartó  kényszermunkában.  Mivel  olyan
parádésan kezdte az egészet, a tisztelt bíróságot képviselő dagadt bíró szemrebbenés nélkül ítélt
halálra.

A mai napig nem tudom, hogy azok az emberek valóban államellenes tevékenységet folytattak-e.
Vagy csak a kislány szerepét játszó ezredesből lett a vezérkarnak elege. Ez volt a legelegánsabb,
legolcsóbb megoldás. Így nem kell neki végkielégítést fizetni. Katonai pompával elásták és kész.

Valószínű, az igazságot már sohasem fogom megtudni.

Kiszáradt a torkom, iszom egy pohár üdítőt. Megint rágyújtok, orromon keresztül fújom ki a füstöt.

Kegyelmi kérvényemet minden lehetséges fórumon elutasították. Tegnap este jött a hír, az ítéletet
hajnalban végrehajtják.

Lezártam már magamban mindent. Leveleimet megírtam, gondolataimat elrendeztem.

Most nem félek. Volt idő, amikor fostam, rettentőn be voltam szarva, de most nem! Azért sem!

Elfogyott  a  kávé,  elégett  az  utolsó  cigaretta.  Az  asztalon vacsora  maradványok,  üres  poharak,
elnyomott csikkek.

Előrehozott, karácsonyi vacsora.

A rácson túl hajnalodik. A felkelő nap vékony rést üt a sötét, éjszakai égbolton.

Az ablakhoz sétálok, nézem a napfelkeltét.

Meghallom a lépéseket!
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Jönnek!

A bakancsok kopogásától visszhangzik a folyosó.

Mikor kinyílik a cellaajtó, már az ágy mellett állok, feszes vigyázban.

Sokan vannak.

A börtönparancsnok, a lelkész, pár smasszer. A túltáplált, folyton lihegő parancsnok sötét öltönyben,
fehér ingben, nyakkendőben, rezgő tokával olvassa az ítéletet.

- Steven Taylor! Az Amerikai Egyesült Államok Katonai Törvényszéke bűnösnek találta önt, előre
megfontolt szándékból, több emberen elkövetett emberölés vádjában, kötelességszegésben, és ezért
kötél általi halálra ítéli. Az ítéletet ma hajnalban végrehajtják.

Elém lép a pap, letérdelek, megkapom a feloldozást.

Utána nem sokat tökölnek velem. Két barom megragad, kéz-láb bilincs kerül rám, elindulunk.

Elöl a börtönigazgató, utána a pap, aztán fegyőröktől körülvéve én.

Hosszú, sápadt fénnyel megvilágított, zöldre festett folyosón haladunk egy nagy vasajtó felé. Amint
elhaladunk George mellet, a férfi köszönés képpen megbiccenti a fejét.

Lassan megyünk. Meg-megroggyannak a lábaim, de két oldalról keményen fognak, nem engedik,
hogy elgyengüljek. Az igazság az, ritkán visznek a saját kivégzésemre. Még nem szoktam meg,
ideges vagyok.

Elérünk az ajtóhoz, megállunk. Az egyik smasszer kitárja, belépünk, és életem utolsó ajtaja hangos
döngéssel becsukódik mögöttem.

 
Megérkeztem.

Talán most kellene szemem előtt lefutnia rövid életem, hosszú történetének.

De tudok jobbat! Mi lenne, ha én futnék el?

Az utóbbi jobban tetszik, de ezek a mocskok nagyon keményen markolnak. Szinte húznak a dobogó
felé.

Felmegyünk a lépcsőn, odafent megragad két pribék, és az akasztófa alá ráncigálnak.



Pedig mennék én magamtól is, hogyne mennék! El innen, a jó büdös francba!

Előttem a hóhér, nagydarab, goromba fickó. A pap most a baloldalamra kerül, és buzgón imádkozik.
Felnézek a bitóra. Jó vastag kötelet lóg le a gémjéről. Van rá egy söröm, alattam nem fog elszakadni.

Persze, én naiv barom azt hittem agyonlőnek. De ezek úgy gondolták, jó lesz nekem a kötél is.
Legalábbis, olcsóbb.

Smucig társaság!

Megfordulok, lenézek a “nézőtérre”.

A dobogó előtt félkörben állnak a smasszerek. Hátul kényelmes székekben ülnek a színielőadásra
meghívott vendégek. A tetű bíró, a bunkó ügyvéd, a rezgő fejű, öreg börtönorvos, és néhány városi
hatalmasság. Ha jól látom a sajtó részéről senki.

Ezt  egy  kicsit  sérelmezem.  Azért  pár  művészfotó  készülhetne  rólam,  ahogy  ott  lengek,  fent  a
magasban.

Tőlem jobbra, egyszerű íróasztal mellett téblábol a sunyi börtönigazgató.

Az asztalon fekete mappa, - ezt ismerem, ebben van a halálos ítéletem, - mellette egy fekete telefon.
Sunyikám rezzenéstelen arccal bámulja a fekete faliórát, aminek a nagymutatója vészesen közeledik
a fekete tizenkettes felé.

Még tizenöt perc!

Hajnali négy előtt nem köthetnek fel, mert ez a szabály. Ha mégis megtennék, feljelenteném őket!
Talán még száz dollár büntit is kapnának, több éves eljárás végén. Persze csak akkor, ha nem
vesztegetik meg az esküdteket. Biztos vagyok benne, hogy nekik nem ér annyit az egész, és bevárják
az időpontot.

Nekem is feltűnik, hogy itt minden fekete, és semmi sem piros. Most már tuti, itt kivégzés lesz, és
nem a Mikulást várjuk ünnepélyes fapofával.

Kezd tele lenni a gatyám!

Még tíz perc!

Olyan csend van, hogy menydörgésnek hallik, amikor a bíró settenkedve elfingja magát.

Ilyen egy mocsok! Én majd beszarok, és ő fingik! Gusztustalan disznó!

- Pardon, – mondja a körülötte ülőknek, - ez a természet szava volt!

Mily szerencse, hogy a természet ma hajnalban nem bőbeszédű, mert akkor a szagtól halnék meg és
nem a kötéltől.

Az igazgató most a telefonnal kokettál.

Ez a készülék a legfelső bíróság elnökével áll összeköttetésben. Ha ő urasága netán felriadna mély



álmából, és azt rikkantaná a mellette horkolva nyáladzó felesége fülébe, - ártatlan az a szerencsétlen,
hibáztunk anyukám! - akkor csak idecsörög, aztán mehetek isten hírével.

Félszemmel  a  hóhért  nézem.  Nagy marha,  gusztustalan ember!  Olyan csúnya,  hogyha nem itt
találkoznék vele, akkor kitörne a frász, azt hinném bűnöző.

Még öt perc!

Az igazgató kezébe veszi a mappát, a dobogó elé lép, megköszörüli a torkát. Minden szempár őt
figyeli.

Ismét  felolvassa,  hogy  miért  is  jöttünk  itt  össze  tulajdonképpen.  Ugyanúgy  mondja  el,  mint  a
cellában. Semmi kétség nem férhet hozzá, olvasni azt tud!

A mutató mindjárt célhoz ér!

Teljesen kész vagyok! Innen már csak fejjel előre jutok ki. Vízszintesen.

Megcsörren a telefon!

A hóhér idegesen összerezzen! Majrés fickó! Kíváncsi lennék rá, mennyire lenne tele a gatyája, ha ő
lenne az én helyemben.

Csak csörög, és csörög, a vendégek dermedt arccal nézik. Én is.

Vegye már föl valaki!

Sunyikám visszasétál az asztalhoz, felveszi a készüléket.

Fogadni mernék, hogy téves hívás! De az is lehet, hogy a felesége hívja ezt a faszt, hogy vigyen haza
az aranyos kiscicáknak valami kaját! – És ne felejtsd el fiacskám, hogy délután érkeznek Rose néniék,
mignont is hozzál vagy egy tucattal! Puszi, puszi, siess, várunk! - A góré nem szól egy szót sem, fülén
a kagylóval, engem bámul, és komoly képpel bólogat. De az is lehet, hogy most cseszi le őt az
asszony, mert megtudta, hogy a férjének viszonya van a postással, aki hatvan éves, és férfi. Vajon
melyik nő nyelné le ezt szó nélkül?

Leteszi a kagylót, szinte észrevétlen mozdulattal int a bírónak. A disznó feltápászkodik a székéről, és
odacammog az igazgatóhoz.

Egymás  közt  sutyorognak.  Aztán  a  bíró  magához  inti  a  hóhért.  A  nagy  marha  lekászálódik  a
dobogóról, és odasántít hozzájuk.

Most  veszem észre,  hogy  húzza  a  lábát.  Szegény  ember,  betegen is  dolgoznia  kell!  Mennyire
sajnálom!

Most már hárman duruzsolnak. Jó lenne, hogyha hangosabban pofáznának, mert engem is érdekel,
miről folyik a diskurzus.

Annál is inkább, mert már rég elmúlt négy óra, és még mindig élek.

Micsoda slendriánság!



Na végre! Befejezik a megbeszélést, a bakó visszamászik a dobogóra. A bíró suttog pár szót, a lent
lévőknek, közben lekerülnek rólam a bilincsek.

Lekísérnek a lépcsőn, elindulunk az ajtó felé.

Na most mi van?

Senki  sem szól,  egy  kurva  szót  sem!  Biztosan idegesek,  korán keltek,  ráadásul  a  színjáték  is
elmaradt.

A folyosón két majdnem egyforma krapek ácsorog. Az alacsonyabb a másik válláig ér, a magasabb
egy hüvelykkel alacsonyabb nálam, viszont marha csúnya. Naná, hogy sötét öltönyben, fehér ingben,
nyakkendőben várakoznak. Ja, és napszemüvegben!

Lent a pincében!

Ezek  az  CIA-sek  mindig  is  ilyen  hülyék  voltak!  Ismertem  olyat,  aki  napszemüvegben  aludt.
Valószínűleg mindig azt álmodta, hogy a strandon van, és tűz a nap. Vagy azt, hogy hegeszt. Ezek
nem viccelnek, sőt a viccet sem értik.

Most is!  Semmi udvariaskodás, semmi köszönés. Átvesznek a smasszeroktól.  A magasabb, aláír
valamiféle papírt. Egy darab halálraítélt átvéve. Nehogy már gond legyen a leltárnál, nem igaz?
Megyünk a lift felé. Az alacsonyabb előttem, a másik mögöttem.

Bízom benne, az utóbbi nem homokos.

Persze, megint sötét gondolataim támadnak.

Lehet, hogy mégis agyonlőnek?
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Beszállunk a felvonóba, elindulunk felfelé. Félhomály van, csak egy kedélybeteg izzó vibrál a fülke
tetején. Recseg-ropog az egész szerkezet. Ritkán használják. Akik innen feljönnek azok teherlifttel,
ládában közlekednek.

Ezek a fiúk sem arról híresek, hogy végig dumálják az utat. Hallgatnak, mint a sült hal, úgyhogy én
sem pofázom sokat.

Döcögünk.

Na majd most, jó alaposan megtöröm a csendet. Gondolom én!

- Na mit szóltok, milyen szép napos időnk van? El kell ám ilyenkor a napszemüveg! - mondom az
alacsonyabbnak a félhomályban.

Nem szól, érdeklődve bámulja a kapcsolótáblát.

- Hova lesz a séta fiúk? – kérdezem a másikat.

Csend van, úgy látom nem rám tartozik, hogy hova megyek.

Felérünk a hatodikra. Ha feljebb mennénk, akkor le tudnám őket lökni a tetőről, és kéményseprőnek
álcázva magam elmenekülnék.

Kiszállunk. A sorrend a régi. Előttem napszemüveges, aztán jómagam, majd még egy napszemüveges.

Szemüveg egy rámutat az egyik ajtóra.

- Befelé! – recsegi.

Úristen, ez nem néma!

- Ti nem jöttök? – kérdezem vigyorogva, mert most már tuti, hogy megúsztam.

Úgy látszik, ezek egész napra kidumálták magukat. Kussban vannak, a zakók hónaljnál dudorodnak.
De ahogy elnézem ezt a két bamba jószágot, az is lehet, hogy a vállfát felejtették benne.

Ezt már sosem fogom megtudni, mert kopogás nélkül átlépem a küszöböt, és becsukom az ajtót
magam mögött.

Modern irodában találom magam. Nem kicsi, nem is nagy, de legalább barátságtalan. A falon az
elnök képe. Úgy mosolyog, mint aki sikeresen túlélt egy székrekedést. A függönyök behúzva, a
bárszekrény félig nyitva. Az íróasztalon a fontos emberek szokásos rendetlensége. Iratok, mappák,
tollak, szivardoboz, családi fotók, csikkel teli hamutartó, üres kávéscsésze, olvasólámpa. A fogason
kabát, kalap, a sarokban esernyő.



A szék az ablak felé fordítva. Csak a támláját látom, fogalmam sincs, ki ül benne, bár van róla
elképzelésem.

- Üljön le!

Megteszem, amit kér, illetve utasít. Ismerős a hang, parancsoláshoz szokott.

Aztán hosszú ideig egy árva szót sem szól.

Ülök, nézem a támlát. Szép támla. Egyszer a nagyfaternak volt ilyen szép támlája. De az szélesebb
volt, és barna. Ez fekete… de azért szép. Nem hittem volna, hogy látok még olyan szép támlát
valahol. És íme itt van! Szinte karnyújtásnyira. Hát nem csodálatos?

Rá kellene gyújtanom, de ez a paraszt nem valami vendégszerető, eddig semmivel sem kínált.

Nézelődöm. Lehet, hogy elaludt, nem akarom zavarni. Korán van.

Megszólal a támla.

- Milyen érzés élni?

Mellbe vág a kérdés. Lehet, hogy ez a hülye még nem próbálta? Igyekszem neki őszintén, a kérdés
nagyságára való tekintettel felelni.

- Jó!

Megint hosszú, néma csönd. Kurva jól elbeszélgetünk. Ha ezt tudom, inkább maradok a pincében.
Már rég túl lennék az egészen, ez a majom meg szóval tarthatná a napellenzős beosztottjait.

Már majdnem elalszom, mikor a szék felém fordul. Jól sejtettem. Az FBI főnöke, Samuel Parcival
előtt  ülök.  Savószínű szemeivel  hosszasan vizsgálgat,  közben  karvajszerű ujjaival  dobol  a  szék
karfáján. Régen látott, de férfiasan bevallom, nekem nem hiányzott túlságosan. Mindig is utáltam ezt
a felfuvalkodott, seggig érő homlokú, sárgafogú, dagadt majmot.

- Éhes? – kérdezi.

- Inkább innék valamit.

- Whisky?

- Az.

Hú, mennyit dumáltunk! Ki is merültünk mind a ketten. Feláll, odabiceg a bárszekrényhez, italt tölt.
Míg csörömpöl az üveggel, azon gondolkozom, az FBI főnökének mi a szar köze van a CIA-hoz?
Köztudott, a két cég enyhén szólva tojik egymásra.

- Jeget?

- Ühüm. – bólintok.

Visszasántít, kezembe nyomja az italt, belekortyolok. Az asztalról elveszek egy cigit, meggyújtom.



Élvezettel szívom le a füstöt.

-  Nyugodtan gyújtson rá! – int hanyagul a kezével.  Mielőtt leülne, kibújik zakójából,  és a szék
karfájára hajítja. Gondolom, nem verekedni akar. Jól sejtettem. Izzad, mint a ló, hatalmas foltok
borítják majdnem fehér ingét.

Pöfékelek, kíváncsian várom a mesét. Pokolian érdekel, miért maradt a hóhér ma hajnalban munka
nélkül.

- Kap egy feladatot! – mondja, és kiissza a poharát.

Nézek rá, várom, hogy folytassa.

- Ott az a táska! – bök a fal felé. – Pénz van benne. Félmillió dollár, és egy bankkártya. A félmillió a
költségeire. Ha elvégzi a munkát, kap még ötmilliót. A bankkártyával férhet majd hozzá. Meg kell
ölnie valakit. Ha innen kimegy, a parkolóban megtalálja a kocsiját. Egy fekete Ford Mustang-ot
keressen.

Megint a szekrényhez sántikál, italt tölt, most csak magának. Irigy disznó!

Az egyik fiókból iratokat vesz elő, az asztalra dobja őket.

- Itt a jogosítványa, útlevele, egyéb papírjai. A neve mostantól Elmer Jacobson, dán üzletember.
Beszél dánul?

- Nem.

- Le van szarva! Oldja meg! Valaki azt mondta, hogy beszél!

- Tévedtek!

- Nem szoktunk. – feleli.

- Majd megszokják. – biztatom flegmán.

Pimaszságomat elengedi a füle mellett, a fiókjából elővesz egy fél tábla csokit, és a fejébe tömi.

- A munkára két hete van! Egy nappal se több. Kérdés?

- Ki a páciens? – kérdezem, pedig van róla sejtelmem, mert ez nagyon sok lóvé. Manapság sokkal
kevesebbért szoktak bérgyilkolni.

Rágyújt, füstöl, mint a krematórium, félrehúzza a függönyt és kibámul az ablakon. Hatásszünetet tart,
mint egy vén ripacs a Broadwayn.

Szótagolva mondja, mintha hülye lennék.

- Az el-nök.

Valami ilyesmire számítottam, de azért úgy teszek, mintha meglepődnék.

- Az Amerikai Egyesült Államok elnöke? – kérdezem.



- Nem. Az orosz elnök.

Na most lepődök meg, de nagyon! Ez teljesen begolyózott! Gondolatok cikáznak a fejemben, lelki
szemeim előtt már száz halált halok! Nincs ember, aki ezt megúszná!

- Abból világháború lesz! – hebegem.

- Nem lesz! Ez a KGB kérése. – mondja felém fordulva, mosolyogva.

Élvezi a paraszt, hogy ver a víz.

De fenemód jókedved van te disznó, - gondolom - most jól behúztál a csőbe! Örülsz neki mi, te tahó?!

De neki csak annyit mondok: - Akkor nyírják ki ők!

- Nincs rá emberük. – feleli ásítva.

Marhára unhatja, hiszen nem az ő répájával verik majd a csalánt.

- Adunk kölcsön! Na milyen ötlet? – vigyorgok kényszeredetten.

-  Épp azt tesszük! – mondja olyan hangsúllyal,  mintha azt mondaná, “Húzz már innen kisöreg,
befejeztem!”

- Nem akarok akadékoskodni, de ki tud erről? – feszegetem, és közben arra gondolok, le kéne lőni ezt
a szemétládát.

- Maga meg én!

- A CIA?

- Nem.

- KGB?

- Ők igen. – mondja ásítva. - Legalábbis egy részük. De nem tudják, hogy maga lesz az.

- Akkor összegezve a dolgokat: Fogom magam, és kinyírom az orosz elnököt. Ezek után a CIA és a
KGB nagyobbik fele hivatalból üldözni fog, amíg élek. Az FBI és a KGB kisebbik része pedig megvéd.

- Téved! Mert az FBI és a KGB is üldözni fogja, amíg él, mert ez a magányos gyilkos elmélet. –
nyugtat meg mosolyogva.

Hát ez gyönyörű!

- És, ha az elnöknek ne adj Isten, zsidó volt valamelyik nagyanyja, akkor a MOSZAD is rám fog
pályázni. Így van?

- Lehet.

- Kérdezhetek még valamit?

- Persze. – bíztat nyájas képpel, és látványosan az órájára tekint.



- Bent van még a hóhér? Visszamennék.

-  Menjen  nyugodtan.  Szemrebbenés  nélkül  felkötik.  –  feleli  olyan  hangsúllyal,  mint  aki  tudja,
megnyerte ezt a játszmát.

Látja rajtam veszettül gondolkozom, mit tegyek. Bár, ahogy így elnézem, sok választásom nincs.

- Nincs több időm magára! A feladatot úgy látom, megértette. Az orosz holnapután érkezik, onnan
ketyeg a két hét. Távozhat! – válik parancsolóvá a hangja, és ismét csak a szék támláját látom.

Felhajtom maradék whiskymet, kezembe kapom a táskát, zsebre vágom az asztalon heverő irataimat,
és köszönés nélkül indulok kifelé.

- Várjon! – szól utánam. – Milyen fegyvert választ?

- Atombombát, hogy a franc enné meg! Rádobom, és elszaladok!

Paprikás hangulatban vágom be az ajtót magam mögött.  – Rohadj meg te tahó! – mérgelődöm
magyarul, és észreveszem, hogy az ajtó előtt posztoló két fickó szája sarkában mosoly bujkál.

Szemüket persze nem látom, mert az a bunkó napszemüveg eltakarja.
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Egyedül  vagyok  a  liftben.  Egyik  kezemben  a  félmillió  táskástól,  másik  kezemmel  az  orromat
piszkálom. Jól elvagyunk így együtt. Bő nadrágom hatalmas zsebéből előhalászok egy zsebkendőt, és
orromon eljátszom az Aida bevonulási indulóját.

No, hogy is van ez?

Ha nem nyírom ki ezt a szerencsétlent, akkor felakasztanak. Ha viszont megölöm, akkor rám fog
vadászni a KGB kötelességből, a CIA és az FBI a jó partneri kapcsolat fenntartása végett, a MOSZAD
meg csak úgy,  mert  más dolguk nem nagyon van.  Kivéve azt  a kis  Palesztin öri-harit,  amikor
öngyilkos féleszűek egymás seggében robbantgatják fel önmagukat, a Dzsihad nevében. A fanatikus
barmok!

Aztán ugye, itt  van még a miért? Egyszerűen nem tudom elképzelni,  hogy ezt Moszkva akarja.
Bontják a vasfüggönyt, elkergetik a komcsikat, mindenki boldog, kivéve azt a pár milliót, aki nem.
De ez mindenhol így van. Az átalakulások áldozatokkal járnak. Egyébként, ha ezt az oroszok akarnák,
akkor szólnának valamelyik elhülyült Afganisztánból hazatévedt veteránjuknak, aztán az két üveg
vodkáért megoldaná nekik a problémát. Vagyis, jó lenne valahogy megtudni küldetésem igazi okát.

Aztán még van valami apróság, ami mocskos módon nem hagy nyugodni. Ha megölöm, akkor azért,
ha nem ölöm meg, akkor meg azért fognak velem végezni nagyszerű megbízóim. Mert azt ugye senki
sem gondolhatja komolyan, hogy ebben a szakmában bármilyen munkáért kifizetnek ötmillió dollárt,
amikor sokkal olcsóbb a puskagolyó vagy a plasztik.

Lemerném bármibe fogadni, hogy mostantól kezdve minden lépésemet ezernyi szempár követi, és
ahogy elvégzem a dolgomat, akkor ők is elvégzik. Ennyit a magányos gyilkos teóriáról.

Röviden, annyi esélyem van, mint Kennedynek Dallasban. Kurva szép az élet.

Leérek  a  földszintre,  átvágok  az  üresen  kongó  előtéren,  -  úgy  látszik  a  napszemüvegesek  a
napszemüveg szalonban vannak, - és kilépek a kapun.

A kora  tavaszi  meleg jó  alaposan mellbe  csap.  Amíg odabent  voltam,  elszoktam az  ilyesmitől.
Megállok, hunyorgok, szoktatom szemeimet a vakító napfényhez.

Már beindult a reggeli csúcs, türelmetlen autósok tülkölnek mindenfelé. Körbejáratom tekintetemet
a parkolóban. Rögtön kiszúrom a kocsimat. Míg a zárral bajlódom, lomhán körülnézek. Hat-hét
kocsival  hátrább,  egy  halványkék  Chryslerben  ketten  ülnek,  és  veszettül  törölgetik  izzadt
homlokukat. A hetvenfokos melegben, előírás szerinti szép - és ami a legfontosabb -, az időjárásnak
megfelelő az öltözékük.

Sötét zakó, fehér ing, sötét nyakkendő, és természetesen napszemüveg. Valószínű még a fekete cipő
és a nylon zokni. Úgy ömlik tökükön az izzadság, mint a Niagara vízesés. A büdös, gombás lábukról
most ne beszéljünk.



Nekem is be kell majd szereznem valami hasonló szerelést, mert kezdek kilógni a sorból.

Beülök a kocsiba, magam mellé teszem a táskát. Hátrább tolom az ülést,  beállítom a tükröket.
Kinyitom a kesztyűtartót. Minden van benne, aminek egy kesztyűtartóban lennie kell. Cigaretta, friss
újság, rágógumi, rúzs, használt macsótanga, WC papír, kézigránát. Csak kesztyű nincs.

Benyúlok  az  ülés  alá.  Jól  sejtettem.  Kezem  egy  fegyver  markolatára  csúszik.  Szimplacsövű,
nyolclövetű, lábról leverő, büdös nehéz Magnum. Beteszem hátra az övem alá, a gatyámba. Így
szokták a filmekben. Ha kiugrom a kocsiból tuti, hogy lerántja a nadrágomat, azt be is visznek
közszemérem sértésért.

Beindítom a kocsit, lassan gurulok körbe a parkolóban. A tükörben látom, hogy a két büdös tökű
ugyanolyan tempóban igyekszik utánam.

Észvesztő autósüldözés kezdődik. Lépésben autózgatok körbe-körbe, mintha parkolót keresnék. A
két pojáca tisztes távolból követ.

Megyünk úgy öt-hat kört. Jobbra indexelek, balra fordulok. Ez teljesen megzavarja őket. Látom, ezer
a gondjuk. Megállok, újra elindulok, megint megállok. Ők is. Csodálatosan bamba pofát vágnak,
valószínű, még nem szokták meg őrjítő tempómat. Megint elindulok. Kurva nagy probléma támad,
mert kettőnk közé beékelődik egy Buick. Nyújtogatják nyakukat, figyelnek, nehogy elhúzzak. Most
elém fordul egy vizes kocsi, megáll, a fickó kiugrik, lepakolja áruját. Nem tudom kikerülni.

Beparkolok a járda mellé.

Jó erősen megmarkolom a gatyámat, nehogy a fegyver súlyától leugorjon, és kezemben az újsággal,
kiszállok a kocsiból. Felülök a motorháztetőre. Úgy teszek, mintha olvasnék.

A két szuper ügynök, szuper kocsija szintén megáll. Először tanácstalanul megtanácskozzák, hogy
ilyenkor milyen tanácsot ír nekik elő a szabályzat. Majd kipattannak a járműből, és észveszejtő
autószerelésbe kezdenek.

Ravasz rókák!

Felnyitják a motorháztetőt, a kopasz belehajol, a keszeg az ajtónál áll, és figyel.

Nagyszerűen  szórakozom a  két  öltönyös  bohócon.  Aztán  elszáll  a  maradék  jókedvem is.  Sam
Parcival igencsak kicseszett velem! Az újság harmadik oldalán arról értesülök, hogy fantasztikus
bátorsággal megszöktem a kötél elől, lelőttem két őrt, és most bottal ütik a nyomomat. Az egész
rendőrség engem keres.

Milyen fasza, hogy bevonták a zsarukat is! Nehogy már nyugodtan aludjak, hogy a franc essen belé!

Elteszem  az  újságot,  körülnézek.  Szemben  a  kerthelyiség  mellett  meglátok  egy  telefonfülkét.
Benyúlok a kocsiba, kiveszem a táskát, elindulok a távbeszélő felé.

Chrysler szerelés lefújva, árgus szemek kísérik minden lépésemet. Belépek a fülkébe, tárcsázok.
Félszemmel látom, hogy a kocsijukból telefonálnak, vajon én kinek telefonálok. Mosolyogva, vidáman
csevegve, pontosan hét perc ötven másodpercig diskurálok a pontos idővel, legyen idejük bemérni.

Amiben reménykedtem, végre megérkezik.



Egy társas rabomobil fékez le a fülke előtt. Eltakar mindent és mindenkit.

Táskában a lóvé, stukker a gatyámban, sutty, elillanok.

Távolabbról,  a  bokrok  mögül  figyelem,  hogy  a  két  balfasz  hitetlenkedő  pofával  törölgeti  a
szemüvegét.
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Nem akarok feltűnést kelteni, ezért Metróval megyek. Hogy hová, azt nem tudom, de gondolkoznom
kell, mert így előbb-utóbb komoly bajba kerülök.

Először is fel kell öltözködnöm. Kell farmer, öltöny, ingek, cipő és a többi apróság. Borotva nem kell.
Megnövesztem a szakállamat, és én leszek Moha bácsi, a bérgyilkos törpe.

Tekintetem a táskára téved. Kell egy kézigránát is, mert ez az ökör nem mondta meg a kódot, és a
táska nem nyílik. Azt sem tudom, pénz van benne, vagy újságpapír? Hogy szakadjon rá az ég az ilyen
felelőtlen baromra!

Odáig jutok a gondolatban, megölöm a lakatost miután kinyitotta a táskát, - nehogy eljárjon a szája -,
amikor felfigyelek a nőre.

Ő az a tipikus amerikai szépség, akit filmen nem nagyon látni, mert az ilyet nem szokás megörökíteni.
Még családi fotóalbumokban sem, mert a család kölkei megállnak a növésben, ha meglátják! Ilyet
Európában nem láthatnak. Viszont itt minden sarkon belebotlok vagy négybe.

A mindennapi  hamburger és  sült  krumpli  zabálástól  pattanásos arcú,  kicsit  molett,  hagyma és
izzadság szagú, enyhén kopaszodó bestia, kackiás kis bajusszal, merev tekintettel engem figyel.
Felpuffadt testét enciánkék csíkokkal díszített sárga ruha takarja el, a hányingerrel küzdő emberiség
elől. Valószínű, hogy minden reggel összeverik egymást a férjével, - ha van neki - kié legyen először a
borotva. Bár, ahogy így elnézem, egy vékony kis körszakáll bitang jól állna neki. Már-már ott tartok,
hogy hanyag eleganciával hajítok neki egy puszit, amikor észreveszem kezében az újságot, rajta a
fotóm.

Nem rossz kép! Szavamra, nem rossz!

Kicsit napsütötte arc, mélabús, borongós, ugyanakkor érdeklődő tekintet. Egy igazi férfi arca tekint
rám, akit mellesleg köröznek.

A némber, meg naná, hogy felismert!

Ha most  egy amerikai  bűnügyi  filmben lennénk,  akkor a dagadt nő elborzadt arccal,  sikongva
mutogatna rám, és a peronon álló százötven centi alacsony, - mivel alulról filmezik - hórihorgasnak
tűnő magándetektív rám vetné magát, és fülön csípne.

De ez nem film, a banya nem sikongat, csak bámul. Én meg feszengek, és várom, hogy ez a rohadt
szerelvény végre megálljon.

Na végre!

Indulás előtt felpattanok, és kiugrom az ajtón. A vonat elrobog.



Hu, ezt megúsztam!

Valamiféle segítség kell, mert így vesztembe rohanok.

Jack Jakobyra esik a választásom. Jack régi barátom, a Cégnél, pontosabban a CIA-nál dolgozik. Ő az
egyik legokosabb fickó, akivel valaha is dolgom volt. Általában fején szokta találni a szöget, és az
ellenségeit. Elhatározom, hogy délután felkeresem. Addig időt múlatni beülök egy lebujba.

Szokásos amerikai becsületsüllyesztőbe térek be. A pult mögött Joe, - itt minden mixer Joe, ritkán
Fred, vagy más – italt kever, közben egy kalapos fickóval dumál. A félhomályban párok bújnak össze.
Félhomály meg azért van, hogy a megcsalt feleség ne találja meg élete párját, aki már kurvára unja
őnagyságát.

Leülök egy asztalhoz, távol a pulttól.

A platinaszőke, miniszoknyás felszolgálónő hozzám billeg, közben rázza lavórnyi valagát. Testhezálló,
világoskék blúzából kibuggyannak szilikonozott mellei. Vastagon rúzsozott szája rágógumival tele.

- Mit parancsol a kedves vendég? – kérdezi affektálva.

- A kedves vendég sört kér, két szendvicset, és egy körömreszelőt. – mondom legjobb modoromban,
de ettől függetlenül lehervad a kicsike arcáról a mosoly.

- A buzi bár a másik utcában van! – feleli flegmán, de azért hozza a műszert.

Nagy nehezen kinyitom a táskát, kiveszek egy kis pénzt. Megeszem a szendvicseket, felhajtom a jó
hideg sört, majd kérek még egyet. Egy darabig nézem az igénytelen extrád műsort. Jópofa áll a
színpadon és jópofáskodik. Ezer éves poénokat sütöget, mint mikor a későn hazatérő lakót tartja
szóval a kaput nyitó házmester, egy kis jatt reményében. Órámra nézek. Elszaladt az idő, indulnom
kell.

Fizetek.

Taxival megyek Whitestoneba, az East River partjára, Jack lakásához.

- Maga marha ismerős nekem! – mondja a fekete bőrű taxis, és úgy forgolódik hátra, mint grillcsirke
a nyárson.

- Maga nekem nem! – mondom, és egyből leveszi, semmi kedvem dumcsizni.

A biztonság kedvéért kétszer körbejárom a régen festett, ósdi házat, nehogy valamiféle meglepetés
érjen. Nem látok semmi gyanúsat, belépek a kapu alá.

Csöngetek öt rövidet és tizenkét hosszút. Ettől szokta összeszarni magát.

Hallom, hogy odabent motoszkál. Kiakasztja a két biztonsági láncot, eltolja a reteszbiztosító reteszt,
félrecsapja a mágneses riglit, kattan a három darab Red Turtles féle szuper biztos wertheim zár,
aztán már csak a két Tood féle egyen kilincset kell koordinálnia, és már nyitva is van az ajtó.

Megállok az előszobában, megöleljük egymást, ahogy azt háborús orosz filmekben láttuk. Persze



csók nélkül.

Régi barátság a miénk! Olyan régi, hogy sokszor beszéd nélkül is megértjük egymást. Sok közös
akcióban vettünk részt együtt, a magas, barna fiúval. Kalandfilmekbe való, remek fiú ez a Jack. A nők
imádják, barátai szeretik, ellenségei tisztelik. Vakon bízom benne is, értékítéletében is.

Bemegyünk a szépen berendezett nappaliba, italt tölt. Az asztalról felvesz egy tenyérnyi kődarabot.

- Emlékszel? – kérdezi.

Értetlenül nézek rá.

- Johannesburg 1988. szeptember 16-a. Ezzel csaptad le azt a disznót, aki átszúrta handzsárjával a
vállamat.

Diafilmszerű képek villannak fel lelki szemeim előtt. Látom Jacket, amint fekszik a földön. Látom a
gerillát, amint átszúrja a vállát, és látom lesújtó kezemet, benne ezzel a kővel. Rég volt, és még talán
ez is szép volt.

- Az adósod vagyok öregem! – mondja Jack, és megölel.

- Mi van veled cimbora? – kérdezem, és megemelem feléje a poharamat.

- Semmi különös! – rántja meg a vállait. – Nem rég érkeztem haza az olajföldekről. Ha korábban
jössz, nem találsz itthon.

- Meddig voltál oda?

- Több, mint egy évig. Jó kis puccsot készítettünk elő az Arab Emirátusokban. Nagyszerűen sikerült,
most aztán dől a lé! – mondja nevetve, és ismét tölt egy kupicával.

- Akkor nem is tudsz semmiről, igaz? – kérdezem.

- Dehogynem! Valami készül! Nem tudom, hogy mi, de valami nagyon nem tetszik! Most hallottam,
hogy valamelyik apparátus átkérte a svédektől Sörensent. Állítólag tegnap megérkezett, és ha igaz,
akkor Washingtonban dekkol.

-  Erről nem tudok, és nem is értem! Sörensen a legjobb! Kegyetlen, jól lő,  nyomot nem hagy,
gyorsan távozik. Soha senki nem látta, senki sem ismeri. Teszi a dolgát, felveszi a dohányt és eltűnik.
– mondom fejemet vakargatva.

- És neked mi dolgod ezzel? – kérdezi. – Ti is a Csúcstalálkozóra készültök? Gondolom az FBI is
harcra kész.

- Figyelj! Nekem megbízásom van, de most, hogy itt a svéd, értelmetlennek tűnik az egész.

- Beavatsz? – kérdezi, és kényelmesen belehuppan az egyik fotelba.

Töviről-hegyire  elmesélem  neki  az  egész  gyalázatos  történetet.  Nem  túlzok,  ha  azt  mondom,
szájtátva hallgatja.

Amikor befejezem, olyan csönd telepedik közénk, hogy meghallom a szekrény mélyén percegő szút.



- Mi a kérdés? – kérdezi.

- Az, hogy miért akarja a KGB megöletni a saját elnökét.

- Nem ők akarják. – feleli száraz hangon.

- Hanem?

És ekkor olyat mond, amitől majdnem lehidalok.

- Az orosz elnököt az amerikai elnök akarja megöletni, a FBI segítségével.

- Én azt hittem, ez a Cég magánakciója. Mit akar az elnök? És miért van itt Sörensen? – kérdezem,
és rágyújtok egy Havannára.

- A CIA-nak ehhez kevés köze van! És az elnök? A mi elnökünk sok mindent akar, ami nem tetszik az
oroszoknak. Elsősorban nem nézik jó szemmel az Államok külpolitikáját.

- Ki nézi azt jó szemmel? – kérdezem elgondolkozva.

- Most másról van szó! Figyelj Steve! Texas olajkútjai kimerülőben vannak. A fegyvergyárak ontják a
fegyvereket, a modern technika kipróbálatlanul dekkol a raktárakban.

- És az olaj mozgat mindent, mert abban van a pénz. – szólok közbe.

-  Meg  a  háborúban!  Amerika  vagy  új  olajmezőket  tár  fel  Alaszkában,  vagy  gazdaságilag
ellehetetlenedik.

- Mi ebben a külpolitika? – kérdezem, és teljesen hülyének érzem magam, mert nem tudom követni
Jack eszmefuttatását.

- Alaszkában nincs fúrás! A környezetvédők nem engedik, a kongresszus nem támogatja. Marad az
egyetlen lehetőség. Egy olajban gazdag ország leigázása.

- Baromság! Azt a világ nem engedné! Különben is, a vietnámi háború után nem hiszem, hogy az
amerikai nép háborúba küldené a fiait. Még az olajért sem!

- Ebben igazad van. – figyelmeztetőn emeli fel a mutatóujját. – De!

- De? – kérdezem.

- De ha Amerikát valamelyik olajban gazdag ország megtámadná, akkor már mehetnének a fiaink, az
anyák nem tiltakoznának. Mellesleg a világ sem.

Ismét teletölti a poharakat, én megpróbálom megemészteni a hallottakat.

- Ki az a féleszű, aki a világ elsőszámú nagyhatalmát, a saját otthonában megtámadná? – kérdezem
nagy tudású barátomat.

- Senki. De képzelj el magad előtt egy légifolyosót. Egy olyan légifolyosót, ami az egyik amerikai
nagyváros központi épületei mellett megy el. Érted?

- Nem.



- Jó. Akkor demonstrálom.

Az asztalra teszi az üres vodkás üveget, köréje teszi a poharakat.

- Ez a város. – mondja.

Most előveszi  az öngyújtóját,  berregőhangot ad, és lebegteti  az öngyújtót,  mint valami repülőt.
Amikor a gép elrepülne a vodkásüveg mellett, akkor hírtelen ráfordul az üvegre, és belerepül. Az
üveg összetörik, az öngyújtó lángol, Jack sikongat, mint egy idegbeteg vénasszony. Roppant hatásos
bemutató.

- Érted már? – kérdezi.

- Persze! Kár az üvegért. De ki az a hülye, aki belerepül egy emberekkel tömött repülővel, bármilyen
nagyváros emberekkel tömött épületeibe?

- Senki.

- Hát akkor?

- Rádió adó-vevő!

- Most megint rébuszokban beszélsz. – dohogok. – Nincs ennek semmi értelme!

-  Bármelyik  repülőgépbe bele lehet  építeni  egy olyan nagy hatótávolságú adó-vevőt,  amilyen a
távirányítós kisautókban volt gyermekkorunkban. Világos?

Most esik le a tantusz!

- Az istenit! Beleépítik a gépbe az adó-vevőt, a repülő beér a nagyváros fölé, és akkor a földről
távirányítással kiveszik a pilóta kezéből az irányítást, és odavezetik a gépet, ahová akarják. Aztán azt
mondják, hogy az arabok csinálták!

- Erről beszélek! – feleli, és rosszkedvűen csóválja a fejét. Itt nem számít párszáz, vagy párezer
ember élete. Nagy pénzekről van szó, és megvan az ok, a háborúra.

- Akkor benne vagyok a pácban.

- Benne. Te is, én is, mindenki, aki ebben a rohadt szakmában dolgozik. Na, most már tudsz mindent.

- És, hogy kerül ebbe bele az orosz elnök? – kérdezem

- Az oroszok nem hülyék. Főleg az elnöknek van rengeteg esze. Ő egyből átlátna a szitán, és félő,
hogy részesedést kérne a koncból. Ha nem kap, akkor az arabok mellé áll és kirobban a harmadik
világháború. Ez a hivatalos elmélet, szerintem. Úgyhogy jobb nekünk, ha meghal.

- Ez eddig rendben van, de miért nekem kell őt likvidálnom?

- Te magyar vagy. Ha végeztél vele, akkor veled is végeznek. Ha valami csoda folytán megúszod és
elkapnak, kiterítenek, mint valami bűnjelet. Azt mondják majd, hogy ezt a disznóságot a magyarok
csinálták. Éljen az amerikai orosz barátság! A magyarokat ismét leírják vagy kétszáz évre, mint
megbízhatatlanokat, akik nem bírnak nyugton maradni a seggükön. Világos?


