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1.
Megint esett. Az esőcseppek sűrűn kopogtak az ablaküvegen, majd folyammá álltak össze, és

vízesésként zúdultak alá, az utca járókelőire.

Érezhetően lehűlt  a levegő.  Néhány napig tombolt  a városban a kánikula,  aki  csak tehette,
árnyékba menekült, de amilyen gyorsan ránk tört a nagymeleg, oly gyorsan távozott is. Aztán újra
megérkeztek az esőt hozó felhők, és egybefüggő pocsolyatengerré változtattak mindent. A forró
aszfaltról pára gomolygott felfelé, hogy fent felhővé álljon össze, és később, valahol másutt ontsák ki
nedvüket.

De egyelőre itt esett, Londonban. Egy pillanatig nem tudtam eldönteni, vajon melyik a jobb,
melegben izzadni, vagy szakadó esőben, esernyőt tartva, pocsolyákat kerülgetni.

Végül arra a végeredményre jutottam: egyik sem jobb a másiknál.  Néhány nappal ezelőtt is
ugyanaz volt a helyzet, mint most: unatkoztam.

Először arra gyanakodtam, hogy tavaszi fáradtság okozza ezt a letargiát,  de tévedtem. Nem
vitaminhiányom volt, hanem az egyhangú, szürke napok tépázták meg a lelkivilágomat. Bármennyire
is nehezemre esett elismerni magam előtt a tényt, de izgalom és kaland elvonási tünetek léptek fel
nálam. Már alig vártam, hogy Wallace rám nyissa az ajtót, és szokásához híven belekeverjen valami
jó kis bűnügybe.

De ő sajnos nem akart felbukkanni. No de ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a
hegyhez…

Én annál sokkal lustább voltam, inkább telefonáltam.

Viktor hangja torz recsegéssel jelentkezett be az üzenetrögzítőjéről. Közölte velem, elutazott, de
a sípszó elhangzása után üzenetet hagyhatok a részére, és ha netalán visszaérkezik az elkövetkező
jövőben, akkor mindenféleképpen visszahív.

A sípszót nem vártam meg, letettem a kézibeszélőt a helyére.

Ugyan mit mondhattam volna? Hogy a kérésem ellenére mégiscsak keressem fel, ha jelez valamit
a szimata? A Mac Donaldson kastélyban történtek után furcsa lett volna tőlem.

Kitekintettem az ablakon. Az eső alább hagyott, de most a köd vonta uralma alá a várost.

Úgy éreztem, alkalmas az idő sétára, amely talán helyre rázza a nyugodni nem akaró véremet.

Ebben az egyben nem tévedtem, bár nem úgy történt minden, ahogyan elterveztem…

 



2.
Az eső elállt, ennek ellenére az esernyőt mégis magammal vittem. Anglia szigetország mivoltából

kifolyólag, ez természetes cselekedett volt a részemről. Ha felhőt nem is lehetett látni az égen, az
valóságos csodaszámba ment, és ha még egy zápor sem áztatta el London utcáit, az a nap ritka volt,
akár a fehér holló.

Kiléptem a ház kapuján, és mélyet lélegeztem a páradús levegőből.

Sok olyan emberrel beszéltem már, akiket fullasztott a köd, engem ellenben felfrissített. Mikor
végeztem tüdőm és vérem oxigénnel való feltöltésével, körbepillantottam. A látvány ugyanaz volt,
bármerre is néztem. Néhány méter után tekintetem egybefüggő ködfalba ütközött, szemeim így nem
segíthettek útirányom kiválasztásában.

Minden  mindegy  alapon  balra  fordultam,  és  a  véletlenre  hagyatkozva  nekilódultam a  nagy
semminek. A párapaplan engedelmesen nyílt szét előttem, de mögöttem szigorúan újra vissza is
záródott. Körbefont és követett hűségesen.

Ellazítottam érzékeimet, és a gondolataimat szabadjára engedtem. A csendet néha megtörte egy -
egy távoli autó zaja, és az egyre sűrűbbé váló köd esti szürkületet varázsolt a városra. Az utcai
lámpák hiábavaló harcot folytattak a sötétedés ellen, míg végül homályos, fénylő folttá mosódtak a
magasban.

Ekkor kaptam meg az első vízadagot, majd rögtön a másodikat is. Pillanatok alatt eláztam, és
valami ragacsos kulimász megvakított.

Éppen a látásom visszahozatalával  foglalatoskodtam -  szememből próbáltam meg kitörölni  a
latyakot -, amikor meghallottam, hogy az autó visszatolat.

Nem menekülhettem, a  kocsi  süvítve érkezett,  és  ismét bele  a  pocsolyába.  Először a  hátsó
kerekei, majd az elsők is végigszántották a víztükröt, aminek következtében ruhám ismét gazdagabb
lett jó néhány sárfolttal, és a szemem előtt újra elfeketedett minden.

Ajtó csapódott, miközben elkeseredett kísérletet tettem arra, hogy az arcpakolásomat legalább
látószerveimről letöröljem. Mire az egyik szememet megszabadítottam a szemellenzőtől, a férfi már
ott állt előttem, és egy papírtapintású valamit nyomott a kezembe.

-Bocsásson meg… Nagyon sajnálom… - motyogta zavartan, aztán bevágta magát az autójába, és
elviharzott.

Értetlenül a tenyerembe pillantottam, ahonnan egy tízfontos nézett velem farkasszemet. Ez volt a
fájdalomdíj ruhám tönkretételéért.

A második autó érkezése már meg sem lepett, csak szokás szerint megvakított. Tompán éreztem,
hogy ez most pont előttem fékezett le. Kipattant az ajtaja, és egy homályos alak közeledett felém.
Megállt közvetlenül az orrom előtt, majd felemelte a kezét, és felém lendítette.

Az ütés váratlanul ért, ledöntött a lábamról. A támadóm azonnal rám vetette magát, s mielőtt
védekezhettem volna, ismét lecsapott.

Agyam kikapcsolta az áramot, és ájultan ott maradtam a hideg, vizes aszfalton…



 



3.
Arra tértem magamhoz, hogy nagyon fázom. Az arcomra tapadt sártól húzódott a bőröm, és a

víztől tocsogó ruhám rátapadt a testemre.

Fogam vacogott, és dideregve felkönyököltem. Az út másik oldalán egy idős házaspár vonult
végig, az asszony, férje rosszallása ellenére, gyilkos pillantást lövellt felém:

-Részeg disznó! - azzal elfordította a fejét.

Így legalább nem láthatta azt, mily keservesen tápászkodom fel a járdáról, és a szakadozott
öltözetem hogyan lengedezik rajtam lehangolón.

Végigtekintettem magamon, és szomorúan konstatáltam, hogy a csavargók hozzám képest kinyalt
gigerlik.

Következő lépésként a másik szemem világát próbáltam meg visszahozni. De alighogy hozzáértem
a szemöldökömhöz, fájdalmasan felszisszentem. Pontosan odaütött az ismeretlen támadóm.

A pocsolyában nagyjából kimostam a szememet,  majd egyenesen hazasiettem. Bedobáltam a
szennyesbe az  összekoszolódott  ruháimat,  letusoltam,  felöltöztem,  lefertőtlenítettem a  felrepedt
szemöldökömet, és utána gondosan leragasztottam.

Ekkor végre időt szakíthattam arra, hogy átgondoljam a velem történteket.

Töltöttem egy  pohár  whiskyt,  és  a  kezemben szorongatva  azt  leültem a  fotelba.  Ötpercnyi
rágódás után feladtam a hiábavaló küzdelmet.  Értelmes magyarázatot ugyanis nem találtam az
eseményekre.

Addig minden világos volt előttem, hogy az első autós megállt, és kárpótlásként kezembe nyomott
egy tízfontos bankjegyet. No nem azért, mert olyan nagy szükségem lett volna a pénzre, hanem
azért, mert legalább a bűnbánó szándékot kiéreztem belőle.

De az  utána jövő  férfi  már  feladta  a  leckét.  Nem volt  neki  elég,  hogy  vigyázatlanul,  nagy
sebességgel belehajtott a pocsolyába, és betakart engem a felcsapódó vízzuhataggal, ráadásul még a
szemem alá is bemosott egyet, mintha egyedül csak én tehetnék az egészről. Aztán, valamilyen
megmagyarázhatatlan  okból  kifolyólag,  dühe  fokozódhatott,  mert  folytatásképpen  rám  vetette
magát, és ájulttá vert.

No de miért?

Ez sehogyan sem fért a fejembe. Hiszen egy rossz szót sem ejtettem, sőt, még támadólag sem
léptem fel ellene.

De akkor meg mit akarhatott tőlem?

Feltehetőleg  őrült  az  ipse,  és  kár  rágódnom  a  történteken.  A  véletlen  és  a  pillanatnyi
zavarodottsága okozhatta a váratlan támadást.

Ez a válasz már elfogadhatónak tűnt. Bár erősen sántított, mégis beértem ennyivel, és levettem a
témát a napirendi pontjaim közül.



Ezzel elkövettem az első hibát, melyet hamarosan még nagyobbal tetéztem meg…

 



4.
Megvacsoráztam. Ímmel - ámmal ettem, valami elvette az étvágyamat. Rövid erőszakoskodás

után feladtam a hiábavaló küzdelmet. Felálltam az asztaltól, az ablakhoz léptem, és az égen feltűnt
holddal farkasszemet néztem.

Mi változhatott meg, ami ennyire zavart, és nem hagyott nyugodni? Fogalmam sem volt róla, de
azt  éreztem, valamit  nagyon elfelejtettem. De hogy mit,  arra sehogyan sem sikerült  rájönnöm,
bármennyire is törtem rajta a fejemet.

Elpakoltam a konyhában, majd leültem a TV elé. Néztem a tizedrangú filmsorozat ezredik részét,
de valójában nem láttam, agyam egészen máshol járt.

Mikor a főhős egy elveszett gyűrű ürügyén kissé megszorongatta a szeretője nyakát, felpattantam
a fotelből, és kivágtattam a fürdőszobába. Kiborítottam a kőre a szennyesben található ruhákat, majd
kiforgattam azok zsebeit.

A végeredmény nem lepett meg, mintha legbelül számítottam volna rá.

Néhány másodpercig egykedvűen bámultam a csempeburkolat egy pontját, majd utána újra a
kifordított zsebekre pillantottam.

Nem csak a bánatpénzként kapott tízfontos bankjegy tűnt el, hanem a pénz

tárcám és az irataim is. És ennek az utóbbinak az elvesztését fájlaltam a legjobban.

 



5.
Mikor kifújtam a mérgemet, a tettek mezejére léptem. Mit tehet az ember, ha elhagyja valamijét?

Visszamegy arra a helyre, ahol még biztosan megvolt az a dolog.

Én is pont ez tettem.

A pocsolya, amely megtisztelt a mocskos vizével, kisebbfajta tóvá dagadt, mintha csak itt gyűlt
volna össze a környék összes csapadék folyama. A fal embermagasságig lucskos volt a latyaktól, a
fehér felületén furcsa alakzatokat mutattak a foltok.

Szememmel végigpásztáztam a járdát, de nem találtam semmit. Egy botdarabbal végigtúrtam a
pocsolyát, de hiába. Ott sem jártam sikerrel.

Tehát kiraboltak. Lehet, hogy nem előre kitervelt módon, csak találomra kerültem a férfi útjába,
de ez semmit sem szépít a cselekedetén, és nem teszi meg nem történtté.

Átlósan,  az  út  másik  oldalán,  neon felirat  villogott.  Alatta  nagy üvegablak mögött  emberek
mozogtak. Jól ismertem ezt a helyet, hiszen én is megfordultam már ott jó néhányszor.

Átsétáltam a bárhoz, és benyitottam. Az ajtó fölött csilingelő csengő hangjára a bent tartózkodók
mind felém fordultak. Fred, a bár tulajdonosa, az italpult mögül, egy fiatal pár az egyik asztaltól, egy
másiktól coffot viselő férfi, aki azután rögtön beletemetkezett az újsága olvasásába.

Az italpultnál leültem az egyik üresen ásítozó, háromlábú székre.

-Hello, Fred - biccentettem a tulaj felé -, úgy látom, sokat fogytál.

A megszólított kezében megállt a törlőrongy, és a szárazra dörzsölt poharat letette maga elé.
Lopva hatalmas pocakjára pillantott, majd nagyot sóhajtva, letörten felém legyintett:

- A mérleg szerint egy grammot sem koplaltam le a súlyomból.

Fred  már  évek  óta  fogyókúrázott,  de  még  sikeresen  egyszer  sem  fejezte  be  egyetlen
nekirugaszkodását sem. Másfélmázsás, tekintélyes megjelenése, semmit sem kopott ez idő alatt.

-Pedig meg mertem volna esküdni rá... - bizonygattam elgondolkodva.

Fred szomorúan elém lökött egy whiskyt szódával.

-Ne vigasztalj! Tegnap egy férfi felajánlotta, képviseljem Angliát sumóbirkózásban...

-És?

-Kipenderítettem a köreimből.

Szemem  sarjából  az  ablakra  néztem,  és  azonnal  felfedeztem  a  friss  gitt  nyomát,  amely  a
közelmúltban megtörtént üvegezésre utalt. Ezek szerint a meggondolatlan ismeretlen nem az ajtót
használta távozásakor.

-Rég nem láttalak - szólalt meg ismét Fred. - Merre csavarogtál?

-A skót felföldön - feleltem. - Volt ott egy kis afférom egy régi ismerősömmel.



-Valamit olvastam róla az újságokban...

-Akkor tudsz mindent. Miután visszatértem Londonba, megírtam az egészet egy könyvben. Néha
az élet meredekebb történeteket produkál, mint az emberi képzelet.

-Engem mikor írsz bele az egyik könyvedbe?

-A  következőben  benne  leszel  -  ígértem meg,  és  belekortyoltam  a  whiskybe.  -  Nem láttál
véletlenül két autót ma este kint, az utcán?

Fred felemelte újra a rongydarabot, és folytatta a poharak törlését.

-Tudod nagyon jól, hogy nem szokásom kifelé bámulni az ablakon - szólalt meg végül. - De ha
megnyugtat, közölhetem, nem csak kettő, hanem legalább ötven autó is elhúzott a bár előtt az elmúlt
néhány órában. Ellenben, ha elárulnál róluk valami közelebbit, talán segíthetek neked...

Az utolsó szalmaszál iránti ragaszkodásból megragadtam a lehetőséget.

-Amelyek engem érdekelnek, azok a túlsó oldalon álltak meg röviddel egymás után, és kisvártatva
azonnal tovább indultak.

-Rémlik valami... - vakarta meg Fred töprengve a feje búbját. - Azt hiszem, ez akkor történt,
amikor az italokat pakoltam fel a polcokra.

-Észrevettél valami gyanúsat? - kérdeztem izgatottan.

-Csak annyit, hogy ugyanott álltak meg, és néhány másodperces molyolás után elhajtottak.

-Felismernéd valamelyiküket? Vagy esetleg nem ugrik be véletlenül az autók típusa, netalán a
rendszáma...

-Stop! -  emelte fel  a kezét Fred,  belém fojtva vele a kérdések özönét.  -  Ezekre nem tudok
válaszolni. Elég, ha csak az ablakra nézel. Párás, az utcáról homályos formáknál többet nem enged
megmutatni. És mint említettem az imént, nem vagyok egy leskelődős típus. Úgyhogy, bármennyire
is sajnálom, ennél többet nem segíthetek.

Nem forszíroztam tovább a dolgot. Számhoz emeltem a poharamat, amikor kivágódott a bejárati
ajtó,  és  egy férfi  lépett  be rajta.  Magas volt,  görnyedt  testtartása ellenére is  jóval  1,90 fölött
járhatott. Szikár arcán rémület tükröződött, szemei riadtan jártak körbe. Ahogy egy másodpercre
hátrapillantott, esőáztatta hajfürtjei úgy jártak jobbra - balra a homlokán, mintha csak egy autó
ablaktörlői lennének.

Mint akinek földbe gyökerezett a lába, úgy állt ott. Fred elunta a befelé süvítve érkező, hideg
levegőt, és barátságosan rámordult a jövevényre:

-Nem csukná be azt az ajtót? Kezd deresedni a szakállam.

Fred, mondanom sem kell, nem viselt se bajuszt, se szakállat. Az idegen bárgyún tekintett rá,
nem értékelve a humorát.

-Mondott valamit? - kérdezett vissza, miközben arcizom rándulással kísérve hunyorított hozzá
egyet.

Fred kényszeredetten felsóhajtott, és letette a törlőruhát az asztalra.



-Csak annyit szerettem volna kérni, hogy fáradjon beljebb. De ha nem, hát nem. Nekem így is jó.
De akkor legalább kívülről zárja be az ajtó!

A jövevény végre feleszmélt, és eleget tett a felszólításnak.

Ezzel  lezártnak tekintettem az incidenst,  és újra a poharam felé fordítottam a figyelmemet.
Közben azonban tovább folyt a diskurzus:

-Van itt másik kijárat is?

-Amin bejött, az nem jó?

-A minőségével meg vagyok elégedve, csak a darabszámot keveslem.

Fred dühösen felvonta a szemöldökét:

-Ki a csoda maga? Valamelyik istenverte Ellenőrzési szerv ezredrangú beosztottja?

-Egyik sem. Csak szeretem tudni, hogy ahová betérek, ott minden megfelel - e az előírásoknak.

Fred feladta a hiábavaló küzdelmet.

-Itt megfelel, nekem elhiheti. Fogyaszt valamit?

Az idegen lehuppant mellém.

-Egy sört.

Feléje fordultam.

-Ed Gardner - mutatkoztam be. - Úgy veszem észre, mintha tartana valamitől.

A férfi belekortyolt a sörébe, és csak azután válaszolt:

-George Craig. Klausztofóbiám van, nem bírom a bezártságot.

-Az kellemetlen lehet - sóhajtottam együtt érzőn.

-Nekem mondja? Az őrületbe kerget - azzal kinézett az ablakon. Arca elsápadt, majd sietve Fredre
kiáltott: - Hol a kijárat?

Fred, a szemében a bolondoknak kijáró tisztelettel, a bejárati ajtó felé bökött:

-Ott.

Craig rémülten ugrott fel a székéről.

-A másikat kérdem!

-Csak ez az egy van.

-Becsapott engem!

Fred vészjóslón, kezeivel ránehezedett a pultra.



-Hazugnak merészel nevezni?

Craig meg sem hallotta a kérdést. Szemei űzött vadként jártak körbe, aztán lábai a mosdó felé
lódították.  Kezei  a  pohár sörét  egyenesen az  ölembe öntötték.  Nadrágom, kabátom tocsogóssá
váltak, a fehérlő hab pedig megkoronázta az egész művet: krém lett a torta tetején.

-Pardon! - lépett vissza sajnálkozva, és valamit belecsúsztatott a tenyerembe. - Fájdalomdíjként...

Majd a mosdóba rohant.

Megnéztem, mit kaptam: egy tízfontos bankjegyet. Ettől az élettelen tárgytól furcsa, émelyítő
érzés kerített a hatalmába, a véletlen egybeesés lassan szép kerek gyanúvá terebélyesedett a lelkem
legmélyén.

Ekkor ismét kivágódott az ajtó. Az illetőn sárga színű viharkabát lötyögött, kapucniját mélyen a
szemébe húzta, a szája elé vastag, gyapjúsálat tekert.

-Jó estét! - mondta fojtott hangon. - Egy magas, szikár férfit keresek. Nem járt itt véletlenül?

Fred a mosdó felé mutatott.

-Épp most ment be oda.

Az ismeretlen elindult a jelzett irányba. Mikor mellém ért, meglibbent a köpenye, és egy jó nagy
adag víz belezúdult a nyakamba. De az alak még bocsánatkérésre sem méltatott, hanem sietve eltűnt
a mosdó ajtaja mögött.

Felforrt a vérem. Eddig némán tűrtem, hogy az autók betakarjanak a pocsolyák tisztának aligha
mondható  vizével,  aztán  hogy  levezetésképpen  megverjenek,  meglopjanak,  leöntsenek  sörrel.
Dehogy nyakon zúdítsanak esővízzel, és még egy bocsánatkérésre se méltassanak, az már kicsit
soknak tűnt.

Felálltam,  és  végigtekintettem magamon.  A  hideg víz  lefolyt  a  hátamon,  melynek az  lett  a
következménye,  hogy a nadrágom nem csak elől,  hanem most már hátul  is  nedves lett.  Olyan
látványt nyújthattam így, mint egy pár hónapos csecsemő szobatisztaság előtt és nadrágpelenka
nélkül.

A pult mögött Fred zavartan harapdosta ajkait, kitörésre váró nevetését próbálta meg ez által
elnyomni.

Nekilódultam. Szemem sarkából még láttam, hogy Fred elvigyorodik. Eddig bírta. Én a helyében
talán eddig sem lettem volna képes.

Pillanatok  alatt  elértem  a  mosdó  ajtaját,  és  feltéptem  azt.  Beléptem,  majd  azonnal
körbetekintettem. A fülkék üresen tátongtak, a nyitott ajtajuk erre utalt. Oldalt, a fal mellett, a
kézmosók után, piszoárok sorakoztak. Az egyik előtt éppen az a coffot viselő férfi tevékenykedett,
amely nem sokkal azelőtt még odakint az asztal mellett ült, és nagy figyelemmel újságot olvasott.

Hogy mikor jött be, arról fogalmam sem volt.

Most elégedetten fütyörészett, és pimasz mosollyal a szája sarkában felém fordult.

-Ennyire sietett, és mégis becsurrant? - érdeklődte.



Felforrt az agyvizem. Hiába hűtött a sör elölről, hiába tartott a hideg víz már a térdemnél, vissza
ezek sem tarthattak a dühkitöréstől.

A  férfi  háta  mögé  léptem.  Egyik  kezemmel  megtámasztottam  a  hátát,  melynek
következményeként  felkenődött  a  csempézett  falra.  Az  arca  és  az  orra  furcsán  eltorzult,  és  a
szavakat alig tudta kipréselni a száján.

-Hé... mit képzel?!

A másik kezemmel előhúztam a nadrágom zsebéből a golyóstollamat, és a hegyét belenyomtam az
oldalába. Idegesen felszisszent:

-Mit csinál?

-Magába szúrom a késemet - válaszoltam unottan. - Ilyen alakok, mind ezt érdemlik!

Jól hallatóan nagyot nyelt.

-Csak vicceltem...

-Nem különösebben érdekel...  -  dünnyögtem, és mivel  kifújtam hirtelen rám tört  mérgemet,
éppen azon voltam, hogy elengedem sűrű bocsánatkérések közepette, amikor elszólta magát:

-Jól van, feladom. Itt van a zsebemben.

-Tessék? - tátottam el a számat.

Nagyot sóhajtott.

-Amikor belépett, nyomban láttam, hogy szaru. Már az ajtócsengő is másképpen csilingelt, mint
addig. Ráadásul azonnal észrevettem, hogy kiszúrt. Mondtam is magamban: " Na, Eddie - mert ez a
nevem -, neked lőttek. "

-Jó a megérzése...

-Sajnos - tette hozzá letörten. - Ott van, miért nem veszi ki?

Tanácstalan voltam. Mi a fészkes fenét kezdjek most Eddievel? Legszívesebben futni hagytam
volna,  de  a  kíváncsiságom  nem  engedte.  Egyre  csak  az  járt  a  fejemben,  hogy  mi  lehet  a
kabátzsebében.

-Tudom, mit rejteget - blöfföltem. - Egyik kezével benyúl, megfogja, lassan kihúzza, majd oldalra
kinyújtja. Egy rossz mozdulat, és a bökővel szellőzőt nyitok az oldalába!

Eddie úgy cselekedett, ahogyan mondtam. Ujjai között fehér porral töltött nylon zacskót fedeztem
fel.

-Az, aminek gondolom? - kérdeztem.

-Igen - biccentett alig észrevehetően. - Heroin, nagyon jó minőségben. De csak és kizárólag saját
fogyasztásra.

-Ez a mennyiség kicsit több annál...



-Ugyan már, ne legyen ennyire szőrős szívű!

- A bírónak is ezt mesélje... Na, most mit csináljak veled?

Eddie félreértette a habozásomat. Nekem nem csak az volt a bajom, hogy nincs semmi jogom
ahhoz, hogy őt a falhoz nyomjam, és kíváncsiskodjam zsebei tartalmáról. Hanem az is, hogy már
évek óta abbahagytam a magánnyomozói hivatást, és semmi kedvem nem volt rendőrségi ügyekbe
keveredni, a szabadidőmet azzal tölteni el, hogy bíróságról bíróságra járjak tanúskodni.

-Főnök, jól van? - rezzentett ki a gondolataimból Eddie.

-Igen, miért?

-Gondolom, nincs szándékában itt megöregedni. Azonkívül így, lehúzott sliccel, kissé szellősnek
találom a nadrágomat. Megigazíthatom?

-Nem - válaszoltam tömören. - Előtte még meg kell beszélnünk egy - két dolgot.

-Csak siessünk, mert a csempe is igen hideg...

-Megpróbálok... - dünnyögtem nagy kegyesen. - Tehát arról van szó, hogy előttem bejött ide két
férfi.

-Az egyik én voltam...

-Akkor három - hagytam rá. - Az egyik az volt, akivel a pultnál társalogtam. Magas, szikár férfi...

-Igen, előttem érkezett.

-De ki nem jött - folytattam. - Tehát hol van most?

-Mit tudom én? Amikor bejöttem ide, nem volt itt senki.

Magam nyugtatásaként, egy mély levegővétel után hosszan kifújtam a levegőt.

-Aztán követte őt egy sárga viharkabátot viselő férfi. Ő is betért ide, de ki már nem jött. Most
azonban itt mégsem látom. Újra csak ugyanazt kérdezhetem: hol van?

-Ebben már segíthetek - jobb kezével a fülkék felé bökött: - Ott mászott ki.

Arra néztem. A középső WC ülőke fölött nyitott, egyszárnyú ablak díszelgett. Odakint az utcán
még mindig szakadt az eső. Néhány vízcsepp külön utat választott a többitől, és ahelyett, hogy
belecsobbant volna az utcákon sokasodó pocsolyák valamelyikébe, inkább a WC sakktábla mintázatú
kövét vették célba, nedves foltokat hagyva maguk után.

Az ablak alatt, a falon, sáros lábnyomok sötétlettek. Meg sem kellett erőltetnem a szememet
ahhoz, hogy kivegyem, kétféle cipő kente össze a fehér festést. Az egyik hegyes orrú, simatalpú, a
másik recéstalpú, olyan kirándulóbakancs féle.

Ezek szerint nem csak a sárga viharkabátos férfi mászott ki az ablakon, hanem Craig is. Ennek
pedig Fred nem fog örülni; a sáros fal, a locs - pocs a kövön és a kifizetetlen sör miatt tajtékozni
kezd, amint a rosszhír a fülébe jut.

-Mi legyen? - szólalt meg ismét Eddie.



-Ürítsd a piszoárba! - parancsoltam zordan.

-Tessék?

-Jól hallottad, egy - kettő!

-De ez egy kisebb fajta vagyont ér...

-Akkor is! Ha azt akarod, hogy elengedjelek, ezt kell tenned!

Eddie megnyúlt arccal beleszórta a zacskó fehérpor tartalmát a mellettünk lévő piszoárba.

-Öblítsd!

A lezúduló víz pillanatok alatt eltűntette a kábítószert. Mintha nem is lett volna.

-Most aztán tünés! - lódítottam rajta. - Ne kerülj még egyszer a szemem elé!

Eddie botladozva, a ruháját menetközben igazgatva, kioldalgott az ajtón.

A falhoz léptem és becsuktam az ablakot. Reméltem, ezzel a kálváriámat és a balszerencsémet is
kizártam az életemből.

De hiú remény volt, még arra ez egy napra is.

 



6.
Mire a ruháim megszáradtak, záróra lett, és addigra Fred is kifújta a mérge nagy részét. Bár még

szitkozódott akkor is, amikor a WC faláról a sáros cipőlenyomatokat súrolta lefelé, de már magára
lehetett hagyni. Nem tartottam vészesnek a lelkivilágát, így őrangyalra sem volt tovább szüksége.

-Már mégy? - nézett fel beléptemkor.

-Aha - biccentettem. - Későre jár. Az imént kinéztem, az eső elállt. Szeretnék szárazon hazaérni.

Fred  nem tett  semmi  megjegyzést  a  korábbi  eláztatásaimra,  a  saját  baja  lekötötte  minden
figyelmét.

-Akkor jó éjszakát - mondta fásultan. - Nekem van még itt egy kis dolgom, aztán én is nyugovóra
térek.

-Jó éjt, Fred - feleltem, és együtt érzőn a vállára tettem a kezemet. - Hagyd azt a falat, reggel
majd megcsinálod...

Fred legyintett, valószínűleg azért, hogy menjek a fenébe.

És én mentem.

Az  utcán  már  égtek  a  lámpák,  de  a  leereszkedett  köd  nem sok  látnivalót  engedélyezett  a
számomra.

A  saroknál  balra  fordultam.  Nem  éreztem  fáradságot,  így  elodázhattam  a  lefekvés  idejét.
Sétáltam, hosszú idő óta először.

A levegő egészen más volt, mint a szobámban. Bár hiába szellőztettem rendszeresen, ilyenkor,
eső után, minden frissebbnek, üdébbnek tűnt, mint általában. Talán még én is.

Hetek óta alig - alig mozdultam ki otthonról. Az írógép fölé görnyedéstől kiújult a hátfájásom,
ujjaim bizseregtek a billentyűzet monoton ütéseitől.

A  lakásom  elé  értem.  Egy  pillanatig  gondolkoztam,  aztán  tovább  haladtam  az  addigi
lendületemmel. Valahogy nem volt semmi kedvem hazamenni egy ilyen gyönyörű estén.

Néhány utcányira arrébb már oszladozott a köd, egészen a szomszédos lámpáig elláttam. A falak
visszaverték lépteim neszét, kilélegzett levegőm egybeolvadt a mindenfelé terjengő párával.

Lövés dörrent. Egy, aztán még egy. Ha nem szokta volna meg a fülem a zaját, talán fel sem
ismerem, annyira torzan csengett a házak között.

Megálltam, és megpróbáltam fülelni. Semmire sem mentem vele, a hang nem ismételte meg
önmagát.

Ekkor  taktikát  váltottam.  Emlékezetemet  faggatva,  kísérletet  tettem  a  lövés  helyének
bemérésére. Az utca túloldalán sötétlő sikátor látszott a legkézenfekvőbbnek, így hát arra lódultam.

Fel  sem  merült  bennem,  hogy  a  kíváncsiságom  komoly  bajba  sodorhat.  Mentem,  és  nem
foglalkoztam a jövőmmel.



A sikátorban nem égett lámpa. Azt a gyenge világítást, amely arra volt csak elég, hogy ne menjek
neki semminek, az eget elborító felhőpaplanon áttörő holdfény szolgáltatta.

Néhány másodperc azzal telt el, hogy a szememet a csökkent látási viszonyokhoz szoktassam,
aztán nyomban folytattam tovább a keresést.

Lépteim ágyúszerűen dörrentek a csendben, a szívem erősebben vert a kelleténél. A sötétfoltok
mögött mintha figyeltek volna. Üldözési mánia vett rajtam erőt, és egy pillanatra megremegett a
térdem.

Pár méterre tőlem átszaladt egy árny, majd kisvártatva követte még egy. Emberek lehettek, bár
az utolsó, mintha mitológiai alak lett volna. Szárnyai voltak, és szinte átlebegett előttem.

Megdörzsöltem a  szemeimet,  és  utánuk  iramodtam.  Néhány  lépés  után  azonban  rá  kellett
jönnöm,  reménytelen  vállalkozásba  fogtam.  A  sötétség  jótékonyan  eltakarta  a  nyomaikat,  és
bármerre is néztem, nem láttam semmit és senkit.

Balra megzörrent valami. Talán egy kukafedél mozdult meg, de nekem ennyi épp elég volt. Arra
fordultam, ám néhány lépés után ismét megtorpantam.

A hang egyre csak ott zakatolt a fülemben.

Majd újra hallottam. Igen, most tisztábban, felismerhetőn csikordult meg a kavics egy cipőtalp
alatt.

Aztán csend. Megfordultam. Előttem volt valaki,  tisztán hallottam, ahogyan lélegzik.  Nagyon
közel lehetett, orromat még az izzadságszaga is megcsapta.

A fémes csattanás visszhangot vert a falak között. A hang arra emlékeztetett, mint amikor valaki
kibiztosítja a fegyverét.

Alighogy a felismerés elérte a tudatomat, azonnal hasra vágtam magamat. A tócsa, amibe a nagy
sötétben belehanyatlottam, nagyot csobbant, és szokás szerint a szemem - szám ismét tele lett
latyakkal. De nem mérlegelhettem a következmények nedves voltát, hiszen a legnagyobb kincsemről,
az életemről volt szó.

Aztán nem történt semmi. Kisvártatva felemeltem a fejemet. A piszkos víz végigfolyt az arcomon,
és meg sem állt a nyakamig. Ott már várta egy nagyobb folyam, amely egyesítve erejét tovább
folytatta az útját a mellemen át.

Lövés dörrent. A golyó átfütyült felettem, még szelét is éreztem. Valaki feljajdult távolabb; neki
egyáltalán nem szerettem volna a bőrében lenni.

De vajon az enyém biztonságosabb - e az övénél? Bizakodtam, hogy igen.

Láthatatlan lábak pár méterre dobogtak el tőlem. Vártam egy kicsit, aztán felpattantam.

Na, most mit tegyek, talán elfussak onnan?

Az eszem azt mondta: igen.

De bajban hagyhatom - e az üldözöttet? Már biztosan kimerült, ráadásul, a hangokból ítélve, meg
is sebesült.



Jó - jó, de engem ki véd meg? Üldözője fel van fegyverkezve, tiszta sor. Nem szívbajos, rögtön
tüzel. A környék lakóitól sem várhatok túl sokat. Nem olyan fajták, akik az éjszaka kellős közepén,
hideg időben, nyitott ablaknál alszanak, így felriadhatnának a lövések zajára.

Tehát ők nyugodtan durmolhattak, míg én tovább tépelődtem.

Szóval ott tartottam, azaz azon rágódtam, hogy merre menjek: el vagy utána. Aztán a józan eszem
háttérbe szorult, és kibújt belőlem a kíváncsi kisördög. Oldalogtam a hangok után, majd később a
csend után, mivel időközben minden lárma, nesz a semmibe foszlott.

Én  pedig  mentem  tovább.  Találomra.  Néha  elfordultam  balra  -  jobbra,  átjárókon  mentem
keresztül, míg végül gyenge nyöszörgésre lettem figyelmes.

-See - gít - séég!

A hang után eredtem.

-Merre van? -  kérdeztem csendesen,  mivel  biztos  voltam abban,  hogy a  sebesült  üldözöttre
bukkanok.

-Eer - ree...

Egyértelműen az egyik kapualjból jött a hívás.

-Már itt is vagyok - mondtam, és egy nagy lépéssel beléptem a kapun.

Hiba volt. A tarkómba belenyilallt a fájdalom, és ájultan a kukák közé zuhantam.



7.
Nyöszörgésre, és hogy nagyon fázom, tértem magamhoz. A szeméthalom, melyben feküdtem,

túláradón küldte felém a bűzfelhőjét.

Feltápászkodtam. Tenyeremről lefejtettem a rátapadt, szétrohadt banánhéjat, és a falnak dőlve
pihentem egy keveset.

-Hhrrr... - hallatszott a sötétség mélyéről.

Nem szívesen méltattam szóra az előzmények után, inkább csak úgy, magamnak mondtam:

-Ezt nem veszem be még egyszer!

Végigtapogattam magam, és örömmel nyugtáztam, hogy a fejemen dudorodó, véres puklin kívül,
nem sérültem meg máshol.

-Kééé - rem...

-Hagyjon békén! - morogtam vissza.

A ruhámat már ott helyben a kukába gyűrhettem volna - hiszen úgyis ez lesz a sorsa -, ha nem
félek alsógatyában hazamenni. Főleg a hideg és az emberek megvető tekintete tartott vissza ettől.

-Meghalok - sziszegte a hang.

-Csak ne zavartassa magát, mintha itt sem lennék - biztattam negédesen.

Az ezt követő hörgés komoly sebet sejtetett. Félretettem a sértett önérzetemet, és elindultam
feléje.

-De ha most is csak szórakozik velem, nagyon megjárja! - figyelmeztettem elszántan.

A sípoló légzés egyre közelebb hallatszott, és hamarosan megláttam egy fekvő test homályos
körvonalait.

Melléje  térdeltem.  Szemem gyorsan megszokta  a  fény  hiányát,  és  mikor  megpillantottam a
haldokló arcát, rémülten felkiáltottam:

-Mr. Craig!

Neve hallatán kinyitotta a szemeit, és hunyorogva megpróbált felismerni.

-Ed Gardner vagyok - folytattam. - Fred kocsmájában találkoztunk.

Craig az égre emelte a tekintetét, miközben talán éppen a múlton töprengett.

- Ki cso - da? - hörögte, és vér buggyant ki a szája sarkából.

Ezt rossz előjelnek tartottam. Különösen, hogy megláttam mellén a vérfoltos ruháját.

-Ed Gardner - mondtam ismét. - Mi történt?



Craig újra rám nézett, és szemeiből azt vettem ki, hogy végre felismert.

-Rám lőtt...

-De kicsoda?

-Ő... rám lőtt...

-A nevét!

-... leütöttem...

Mármint engem. De az állapotát látva, nem a felvilágosítását tartottam a legfontosabbnak.

-Ne mozduljon, hívok segítséget! - súgtam a fülébe.

-Neee! - éledt fel hirtelen. - Én ... Én meghalok.

-Ne adja fel! - próbáltam meg lelket verni beléje. - Túl fogja élni...

-Nem! - jelentette ki határozottan, és egy rövid időre visszatért az életerő a testébe. Belemarkolt
a karomba, hogy az kimondottan fájt. - Jól figyeljen rám!

-Hallgatom! - válaszoltam beletörődötten.

-Fogja - és egy mappát nyomott a kezembe. - Nagyon vigyázzon rá!

-Mi ez? - néztem rá értetlen arccal.

-Majd később megtudja... - A torkából furcsa, tompa hörgés szakadt fel. - Most már menjen,
szeretnék egyedül meghalni...

Ahhoz nekem is lesz néhány szavam - gondoltam magamban.

-Rendben van - hagytam rá -, elmegyek...

A szavaim üres fülekre találtak. Craig keze lehanyatlott a karomról, és szemei üvegesen meredtek
a nagy semmibe.

Két ujjamat sietve a nyaki ütőerére tettem, majd a szomorú végeredményt levonva, lecsuktam a
szemeit.

Craig útban volt az angyalok városa felé.

 

 



8.
A legelső telefonfülkénél megálltam, és értesítettem a rendőrséget. A nevemet nem diktáltam be,

mivel  úgy  véltem,  jobb,  ha  egyelőre  nem fedem fel  a  kilétemet.  Legalábbis  addig,  amíg  nem
derítettem ki, hogy mit tartalmaz a mappa.

Hajnalodott.  Sietnem  kellett,  hogy  a  szakadt,  piszkos  ruhámban  ne  tűnjek  fel  senkinek.
Megszaporáztam a lépteimet, és igen nagy örömömre sikerült észrevétlenül hazaérnem.

A lakásomba betérve első dolgom volt, hogy tisztába tegyem magamat. A használhatatlanná vált
ruháimat bedobtam a szemetesbe, majd egy jó félórát álltam a tusoló alatt, míg végre úgy éreztem,
lemostam bőrömről a szennyet.

Csak a kukák bűzét nem tudtam eltűzni, nyomasztó emléke továbbra is az orromban motoszkált.
Végül segítségül hívtam egy dezodort, erős illata semlegesítette a kellemetlen szagokat.

Kényelmesen elhelyezkedtem a bőr fotelomban, kezem ügyébe helyeztem néhány dobozos sört és
a mappát.

Kinyitottam. Először a sört, azután a mappát, majd ujjaim között végigpörgettem az írógéppel
teleírt lapokat. Méricskéltem, mustrálgattam, végül belekezdtem az olvasásba:

 

Én, Besipal,  halálom közeledtét érezvén, arra az elhatározásra jutottam, hogy papírra vetem
életemet.  Egyetlen  fiam és  az  ő  utódai  okulására,  és  hogy  megismerjék  egy  város,  Karthágó
pusztulását.

Jómagam, úgymint apám és a nagyapám, Karthágóban születtem. Vagyonunkat kereskedéssel
szereztük,  de  Hannibál  Zamai  veresége  után  elvesztettük  mindenünket.  A  Karthágóra  kivetett
10.000 talanton ezüst hadisarcba beadtuk a megmaradt hajóinkat, és kincseink nagy részét.

Szegény nagyapám, nyugodtan pihenjen sírjában, nem sokkal élte túl a háború elvesztését. A
bánat és a városra törő éhínség gyorsan végzett vele.

Apám csak pár hónapos volt  ekkor,  így nagyanyám, kénytelen kellett,  szolgálónak szegődött
Hannibál uraság mellé.

Bár Hannibál elvesztette a háborút Rómával, és le kellett tennie a fegyvert Scipio előtt, de a
tekintélyét megtartotta, és államunk egyik vezetője maradt.

Hannibálra, sajnos nem ismerhettem meg személyesen, egész életemben felnéztem. Hogy miért?
Elég csak körülnézni a világban, s mindjárt látható Róma ereje. És ennek a hatalomnak tudott ellent
állni Hannibál hosszú éveken át...

No, de nem erről akarok szólani.

Nagyanyám nem sokáig maradt özvegy, hamarosan férjhez ment egy közeli földbirtokoshoz. Nem
fényűzően,  de eleinte megéltek abból  a  kis  földdarabból,  melyen felváltva hol  búzát,  hol  árpát
termeltek.

De sajnos ismét közbejött valami. Hogy ezt megértsétek, néhány dolgot el kell mesélnem előtte...



Karthágó, Hannibál háborúja után, elvesztette szinte minden területét. Csak a város és környező
földek  maradhattak  a  fennhatósága  alatt.  Ráadásul  Róma  megtette  a  legrosszabbat  is,
protektorátusa alatt numidiai királyságot hozott létre az átkozott Massinissa vezetéséve,közvetlen
szomszédságunkban. Ez pedig végzetessé vált Karthágó számára...

Most  azonban legyen elég,  ha  csak annyit  említek  meg,  hogy a  numidiaiak  be-  betörtek  a
területünkre. Nem csak azért, hogy raboljanak, hanem újabb és újabb földdarabokat szerezzenek
meg tőlünk.

És Róma többnyire Massinissának adott igazat. Hiába próbáltunk megbékélni Rómával, hiába
kerestük a kegyeiket, sorsunk eldöntetett nálunk; pusztulásra ítéltettünk.

Nagyanyámék földjének is ez lett a veszte, a sorozatos támadások hamar elérték. A numidiaiak
felégették  a  lábonálló  termést,  a  házat,  majd  elüldözték  őket  lakhelyükről.  Mikor  a
mostohanagyapám  visszamerészkedett,  elhurcolták,  és  híreket  többé  soha  nem  hallottunk  felőle.


