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Minden jog fenntartva!

Dani  és  kis  csapata  kaptak  némi  fegyvert,  megkapták  az
utasításokat,  beültek  a  buszba,  és  visszamentek  oda,  ahonnan
jöttek. Így lett ő a hetes körzet vezetője.

A Veszett Farkasoknál már voltak olyan metróállomások, amit
konkrétan leromboltak az Igorral folytatott harc során, de Béla is
az  alagutakban  való  közlekedést,  és  az  állomásokon  való
befészkelődést  választotta.

Ezen  felül  tankcsapdákat  hozott  létre  a  felszínen.  Árkokat
ásatott  az  út  alá,  amiket  elrejtettek,  hogy  majd  elkaphassák  a
páncélosokat vele.

Ördög szakasza szerencsés volt. Voltak távolsági fegyvereik is,
de nekik jutott egy lángszóró, amivel az egész metróbejáratot egy
pillanat alatt tűzbe lehetett borítani.

Miután teljesen berendezkedtek, kártyával ütötték el az időt.
Nem pénzre játszottak, hanem művérre, cigire, lőszerre.

A pénz átmenetileg értékét vesztette.

Ketten bokszoltak. Egyiknek se ment valami fényesen. Ördög
már le akarta őket állítani.



Volt  köztük egy lány is,  Aliz,  aki  egy vastag takarón ült  az
oszlop tövében.

Karcsi konzervet melegített egy tábori tűzhelyen.

- Milyen szép szoknyád van! - szólt oda a lánynak.

- Köszönöm.

Valóban régimódi hosszú szoknyát viselt, valamint egy átmeneti
kabátot.

Az időjárás teljesen kiszámíthatatlan volt. Néha hétágra tűzött a
nap, máskor meg vadul befújt a szél az alagútba.

- Helyes lány vagy! - folytatta a férfi.

Aliz erre már nem is mondott semmit. A fickó már megvolt vagy
ötven. Igazán nem tudta mit akar tőle, aki alig töltötte be a húszat.

Aliz nem találta a helyét a férfiak között.  Eszébe sem jutott
Bélával vitatkozni. Most már kéretlen udvarlója is akadt.

Szuper.

Karcsi babkonzervet evett, közben folyamatosan őt bámulta, és
vigyorgott.

- Neked van barátod? - nem akart leszállni róla.

- Van. - mondta a lány az egyszerűség kedvéért.

Valójában ő udvarolt egy fiúnak már vagy hat éve, de az az
istennek nem tudott döntést hozni.

-  Nézd  má',  hogy  csapja  a  szelet!  -  szólt  bele  Dénes,  és
abbahagyta a bokszot.

Karcsi  ekkor  megkukult.  Nem tudni  miért.  Talán  szégyellte
magát.



Aliz azon gondolkodott, hogy szívesen elszökne valahova. Vajon
engednék? Különben is, hová menne?

Az arcát a tenyerébe temette. Az utóbbi időben gyakran csinálta
ezt. Néha csak lógatta a fejét, így hosszú haja takarta.

Eddig nem udvaroltak neki, mert túlságosan elfoglaltak voltak,
de most már rá fognak érni.

Ennek cseppet sem örült.

Azelőtt egy humán erőforrás cégnek dolgozott. Hát ezeket nem
ajánlotta volna be sehová.

Pityu, és Dénes abbahagyták az edzést, és odaültek a földre
Karcsi mellé. Aliz hirtelen rájött, hogy az öreg csak akkor beszél,
ha ezek ketten nincsenek a közelben.

- Na, kié legyen a csaj? - kérdezte Pityu.

- Ne légy közönséges! - szólt rá Dénes.

Aliz magában konstatálta, hogy ő talán illedelmes.

- Az ifjú hölgynek van barátja. -  jegyezte meg Karcsi ezúttal
olyan hangon, ahogyan egy idősebb úriember beszél. Védelmezve.
Mintha nem épp az imént ő kezdte volna pedzeni.

- Hol van most ez a barátod? - kérdezte Pityu.

- Bizonyára engem keres. - felelte Aliz.

- Gondolod, hogy túlélte?

- Biztos vagyok benne!

- Nos, úgy tűnik az ifjú hölgy most nem fogad udvarlókat! -
jelentette ki Dénes. Aliz hálásan nézett rá.

Karcsi  kidobta  a  szemetet.  Dénes  elővett  egy  könyvet  a



hátizsákjából,  és  nekiállt  olvasni.  Pityu  csak  meredt  maga elé.

A lány örült, hogy végre lekerült róla a figyelem.

Géza, és Ördög abbahagyták a kártyázást. Ördög nyújtózkodott,
kicsit  árnyékolt,  ütött  néhány  horgot,  felütést,  csak,  hogy
megmozgassa  tagjait.

Az  igazi  nevét  senki  nem tudta.  Amióta  vámpír  lett,  fekete
csuhában járt, borotvált fejjel. Ijesztő alak volt.

- Mikor jön a kisbusz? - kérdezte Géza.

- Miért, mi kéne? - kérdezett vissza Ördög.

- Egy rendes bakancs. Már szétment a cipőm!


