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1.

Alkonyatkor érkeztem a városba.
Mondhatnám, hogy baljósan vérvörös volt az égbolt nyugaton. Ez filmekben is jól mutat, 

regényekben pedig izgalmasan hangzik. De ez nem film vagy regény volt, hanem az életem. 
Halványan éreztem, hogy eddigi harminckét évem alatt semmi sem volt olyan fontos, mint ez a 
pár nap lesz. Napok, vagy éjszakák...? Igaz, halványan motoszkált az emlékeimben egy régi, na-
gyon régi nap. Az talán fontosabb volt, mint ez. Bár az is itt történt, de tán ezer év telt el azóta.

Alkonyat volt hát Duero Cityben, amikor a taxi felkapaszkodott a kopár mező melletti úton. 
A műutat remekül kiépítették, el kellett ismernem. Erre minden olyan tökéletesnek, maradan-
dónak, masszívnak látszott. „No, csak ne örüljetek annyira – figyelmeztettem valakiket némán. 
– Nem fogadnék rá, hogy ez három nap múlva is ilyen lesz…”

Akkor fordult a taxi a hídra. Alacsony fémkerítés visszhangja berregett a leeresztett abla-
kon át. Előttünk középkori várfalat és öblös kaput utánzó építmény meredt fel, valahol oldalt 
volt még egy buzogány-szerű, felül vastagabb kis őrtorony is. Persze mindez hamis, tudtam jól. 
Duero City alig húszegynéhány éve keletkezett. Addig itt minden más volt.

Nem volt sok ház. A hegyet minden oldalról völgy övezte, középen magasodott fel vagy 
ötszáz méterre. Meredeken zuhantak le a falak, ott ugyan senki sem jutna fel. Talán azért épí-
tettek ide ál-várat ezek a gazemberek, mert így a hegy olyan volt, mint az európai középkori 
várak? Láttam őket, tetszettek is, de ez itt nem Európa volt.

Itt fent maradt vagy hatszáz méter az egyik és négyszázötven méter a másik irányban. Har-
minc méteres hídon jutottunk be az árnyas kapuboltozat alá. A tekintetem felmért mindent, 
nem véletlenül. Utána már csak egy nagy tér volt előttünk – és körös-körül az épületek. Két 
szálloda, nem is kicsik. A Nagy Kaszinó vöröses lámpái és forgófényei már égtek. Akkor gyúlt ki 
a többi fény is. A nagy táncparkett meg a három étterem fölött. Az úszómedencék kékeszölden 
ragyogtak, de az egyik aranysárga lett, mert a fenekére helyezett lámpák mint megannyi kicsiny 
nap gyúltak, fényüket megszűrten vetítették szinte az égboltra is.

Amely most már valóban baljósan vöröslött. A nyugati felén akárha egy óriási kéz húzott 
volna gigantikus ecsetvonásokat. Itt-ott pirosas foltokat ültetett, láthatatlan kis szellők csíkoz-
ták el rózsaszínre, és alul a széle teljesen zöld volt, akár a smaragd. Vagy mint az erdők a házam 
körül.

Mielőtt a taxi megtorpant a szállodám előtt, láttam a feliratokat. „MASSZÁZSSZALON” „FITT-
NESS–KLUB” „MINIGOLF” „CAFÉ INTERNET” „YOUR BANK”.

Undorító, jegyeztem meg, de ezt is csak magamnak. Mostanában ilyen szótlan vagyok, 
mintha kivágták volna a hangszálaimat. De hát persze ez sem igaz, mert éppen akkor annyit 
mondtam igazi, emberi hangon és módon a spanyol sofőrnek:

– A többi a magáé. Viszlát.
– Adios – felelte ő és csöppet sem bánkódott, hogy véget ért a fuvar. Nem sokkal távolabb 

volt egy droszt, néhány fehéressárga lámpa égett a kocsik tetején. Ezek is utasra várnak. Azt 
hallottam útközben ettől az „adios”-tól, hogy a környékbeli városokból gyakran feljárnak ide az 
urak és hölgyek. Pedig azok a városok nincsenek közel.

– Uram, elvehetem a poggyászát? – kérdezte egy fiatal hang. A gazdája sem volt több ti-
zenhétnél. Londiner egyenruhás, pelyhedző állú sovány kölyök, örökmosollyal az orra és álla 
között.

– Hagyd csak, majd viszem. Kondiban kell maradnom – mosolyogtam. Még az ellenséges 
vidéken is tudok úgy viselkedni, ahogyan az ottaniak. A lényeg – nem szabad feltűnni. Se jó, se 
rossz irányban. Akárcsak az őseimnek, nekem is bele kell olvadnom a környezetbe. Úgy a leg-
jobb.
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A recepció csicsás volt, mint az egész épület. Olyan mini-Las Vegas, annak összes állati 
mániájával, bődületes marhaságaival. De hát itt a hegyen össze kellett húzniok magukat, kevés 
volt a hely. Még jó, hogy lézerfényeket nem alkalmaztak – de valahol a hátam mögött ilyenek 
is működésbe léptek, láttam, a vállam fölött előrelőttek a falra. Lassan fordultam oldalra, fé-
keztem magamat, mert a testem megfeszült. Ha ez lézerfegyver, vagy egy célkereső rubinlézer 
vörössége… De nem, csak reklámok voltak. Ott is, mint mindenfelé.

– Üdvözöljük Duero Cityben, uram! Jó estét!
– Jó estét. Szobát foglaltam pár napra. A nevem Travis Narym – betűztem is, hogy felfoghas-

sa. Kézből kézbe csúszott egy hitelkártya, majd visszatért a tárcámba.
– Meddig szándékozik itt maradni, Mr. Narym? – a portás középkorú volt, de úgy vigyorgott 

oktalanul is, mint egy felhúzott játékszer. Szinte hallottam a testében tekergő rugókat.
– Három napot biztosan. Vagyis két éjszakát. Aztán majd meglátjuk.
– Remélen, Duero City elnyeri a tetszését, uram. Tudja, van itt minden. Egész nap és egész 

éjjel tudunk programokat biztosítani.
– Nem kétlem. Ha kérdésem lesz, magánál jelentkezem – ígértem mosolyt erőltetve arcom-

ra. Hiszen ez is része az álcázásnak. Akik ide jönnek, nem komor pasasok és nem lóg földig az 
orruk. Itt mindenki pénzre, nőkre és egyéb kellemességekre vadászik. Ez a céljuk. Miért kellene 
kiderülnie túl korán, hogy én nem ezekért érkeztem?

A szobám a negyedik emeleten volt. Tisztességes, rendes szoba. Ezek a maffiózok azért 
vigyáznak arra, hogy aki idejön és tudtán kívül is az ő vendégük, ne érezze magát becsapva. 
Hiszen a pénzét hozza ide, nekik. És a legtöbb itt is hagyja, amit hozott, az utolsó centig.

Már valóban alkonyodott, amikor kinéztem az ablakomon. Belülről zár kattant az ajtóra, 
egyedül maradtam. Körbejártam a szobát, nem láttam kamerát, rejtett mikrofont. Persze, mi-
ért is kaptam volna olyan szobát – ha van itt egyáltalán? – amikor senki sem tudja, ki vagyok 
voltaképpen? Egy pillantást vetettem a tükörbe. Teljesen átlagos fehérember vagyok. Kispor-
tolt, se nem rokonszenves, se nem ellenszenves. Átlagos. És ez a legtöbb, amit egy ember az 
én helyzetemben itt és most eredményként tud felmutatni. Igaz, a bőröm kicsit barna, de hát 
ez a naptól is lehet. Mondjuk, attól van. Erős vagyok, de ez nem látszik. Semmi sem látszik, a 
legkevésbé az, miért jöttem ide?

Elővettem a kis mobiltelefont. Elfért a fél tenyeremben. Az a szám be volt programozva, 
mert ilyenkor mindig be van programozva. Elég volt egyetlen gombot lenyomni, és amikor va-
lahol felvették, csak egyetlen szót mondani:

– Megérkeztem.
Ennyi volt. Lassan mentem ismét az ablakhoz. Az égbolt egészen lilás volt. Kis túlzással 

mondhatom, hogy már valóban a vér színére emlékeztetett. Láttam már néhányszor.
Álltam ott az üvegtáblák mögött, amelyek nem választottak el a tájtól. Nemcsak a házakat 

láttam, amelyek ragacsos ronda tortákra emlékeztettek undorító színükkel és bágyadt fénye-
ikkel. Hanem láttam azt is, ami mögöttük volt. Mintha szememnek nem jelentene akadályt a 
kőfal sem. Duero City a mélybe, a semmibe süllyedt, helyette láttam azt a völgyet ott körös-kö-
rül, és mögötte a hegyeket. Az ismerős, mégis idegen hegyeket. Lassan jött belém az érzés, a 
tüdőmbe szívott levegővel együtt. Harag volt ez, nem kétségbeesés. Félelmetes nyugodt harag. 
Harcos lettem, ki szirten állt, szemben az alkonyattal, a most születő éjszakával. Amint kigyúl-
nak az első csillagok, képletesen felsír az éjszaka-gyermek, világra jön, és ezzel kezdetét veszi 
az én utam is.

Nem kiáltottam, dehogy. Inkább halkan mondtam, agyamból jöttek a szavak, egész valóm 
ott rezgett a völgy fölött, amikor kimondtam.

– Elátkozlak, Duero City. Pusztulj házak halálával, kábelek és csövek robbanásával. Szakad-
janak  szét vezetékeid, omoljanak össze lépcsőid. Haljon meg fényed, és az éjszaka félelmetes 
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ragadozója csapjon le rád. Elátkoztalak, Duero City.
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2.

Haladéktalanul munkához láttam. Nem volt vesztegetni való időm, ahogyan szokták mon-
dani. Kikészítettem a holmit, két táskába. Az egyiket rögtön magamhoz vettem és nekieredtem. 
A lifttel először felmentem a szálloda tetőteraszára. De ott elég sokan voltak és a hely különben 
sem látszott alkalmasnak. Hát ki sem léptem a liftből, lementem a garázsba. Ezt azoknak épí-
tették, akik kocsival jöttek Duero Citybe. Az itt dolgozóknak is voltak kocsijaik, ha nem itt laktak. 
Hamar észrevettem, hogy nincsenek figyelőkamerák. Ez jó jel volt.

Mégis úgy mentem el az autók között, mint aki idevalósi és dolga van. Bárhol vagy is, mo-
zogj úgy, mint a bennfentesek, akkor nem lehet nagyobb baj. Szerencsére olyan fémajtóra 
leltem, amelyet egyszerűen ki lehetett nyitni. Semmi zár, pláne nem kódolt. Néhány szolgálati 
helyiség volt mögötte. Találtam egy hátsó folyosót is. Ennek voltak ablakai, egy belső udvarra 
néztek. Keskenyek, kicsik, de ha valaki elég sovány és ügyes, beférhet rajtuk. Az egyiket kinyi-
tottam és egy pénzérmét helyeztem a párkány és az ablak közé. Szemre úgy tűnt, továbbra is 
csukva van, de kívülről bármikor belökhettem.

Itt találtam jó rejtekhelyet a holmimnak. A kis táska szépen elfért két fémlemezből készült 
szerszámos szekrény mögött a fal résében. Elég volt kicsit elmozdítanom az egyiket, hogy hoz-
záférjek. Utána máris mentem vissza a szobámba.

A másik táska kisebb volt, majdhogynem afféle diplomatatáska. Ezzel lementem a lifttel, 
kisétáltam a hallon keresztül. A portás mással tárgyalt éppen, a londinerfiú rám villantotta a 
szemét. Talán azt várta, kérek tőle valami szívességet, amiért borravalót kaphat? Én viszont 
megjegyeztem, hogy látta a táskámat. Úgy kell majd visszajönnöm, hogy ne lássa, a táska már 
nincs nálam.

Elsétáltam a „vár” falai mellett a bejárat felé.
Este volt, de itt a jelek szerint nem lehetett sötétség. Minden szögletet kivilágítottak. Per-

sze, majd azért találok sötét foltokat, hisz szükségem lesz rájuk. Most azonban csak sétáltam. 
Látszólag. Párok jöttek szembe, összekapaszkodva. Egy férfi szemlátomást kapatosan tántor-
gott, reméltem, nem köt belém. Az egyik pihenő taxi mellett nagymellű szexbomba állt, vörös 
parókája alól rám mosolygott:

– Nem akarsz?
– Kösz, most nem – feleltem olyan unott hangon, mint akinek ide állandó bérlete van, de 

most valahogyan éppen nincs kedve. A kapunál ténferegtem egy kicsit, lenéztem a korlátról is, 
mint aki a sötétbe burkolózott tájban gyönyörködik. Végre megpillantottam a falba eresztett 
vasfokokat – a karbantartók ezen a létrán mennek a híd alá, ellenőrizni vagy tán javítani. Itt 
jönnek be az elektromos  kábelek is. Meg az ivóvíz. A telefonvezetékek.

Mikor senkit sem láttam és egy kiugró sarok árnyékában engem sem láttak, gyorsan át-
csúsztam a korláton és máris a vaslétrán álltam. A táskát hosszú szíjánál a nyakamba akasztot-
tam és sebesen leereszkedtem. A csillagos eget és a fényeket valami elfogta fölöttem. A híd volt 
az. Megvártam, míg szemem megszokja a sötétséget, aztán biztosabban lépkedtem tovább. 
Alul volt két keskeny fémpalló, kétoldalt magas korláttal. Nem gondoltam rá, hogy alattam vagy 
ötszáz méteres mélység van. A mifélénket nem riasztja az ilyesmi. Nappal is vidáman lenéznék, 
nem szédülnék. Nem ettől félek én.

Több kocsi dübörgött el fölöttem. A vasszerkezet visszhangzott, gondolom kicsit rezonáltak 
a betonelemek is. Végigmentem a híd túlsó végéig és kívülről láthatatlan helyre feltapasztottam 
az egyik mágneses töltetet. Utána visszajöttem és a híd város felőli végéhez, az egyik ember-
nyi széles acélgerendára is helyeztem egyet. Aztán ugyanezt megcsináltam a másik oldalon is. 
Négy kicsiny, de nagyon erős robbanótöltet volt attól kezdve a hídban, amiről csak én tudtam.

Csak én.
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Kimásztam a híd alól és amikor senki sem jött arra, visszacsúsztam  a járdára. Attól kezd-
ve megint az voltam, akinek itt hittek. Végigmentem a külső gyűrűn, a falak mellett. Itt akadt 
néhány kisebb bár, a sétányon meleg szél fújt. Odakünn a tágas völgy fölött a sötétség na-
gyobbnak látszott a benti csillogás miatt. Itt neonok futottak, villogtak, körkörösen kiterjedtek 
és spirálalakban befelé futottak, ponttá egyesültek. Zene is szólt, nem túl hangosan. Megálltam 
az egyik étterem előtt. Odabent a csupa üveg falak mögött jókedvűen ültek vagy százan. Aztán 
a másikban is láttam vagy kétszázat, nőket, férfiakat vegyesen. A szabadtéri úszómedence mel-
lett valami fogadás volt, fehérkabátos pincérek egyik kezüket hátratéve, a másikkal ügyesen 
egyensúlyozták a jókora tálcákat. Biztosan pezsgőt isznak a kedves vendégek. Nem akartam 
köztük lenni.

Volt még egy kisebb pornómozi is, egészen a sétány végén, mintegy eldugva. A nagydarab 
portás rá akart beszélni, hogy lépjek be. Néhány prosti is ácsorgott arra, kíváncsian néztek rám, 
de nem szólítottak le. Talán volt valami elutasító a tartásomban?

Visszafelé jöttem, aztán a medence mellett felfedeztem egy kisebb utat. Ezt a turisták alig-
ha ismerték, erre nem jártak. Feltérképeztem gyorsan, hiszen nekem majd szükségem lehet 
rá. Érdekelt az is, mi van a föld alatt? Valaha régen akadt néhány barlang a hegyen. De azokat 
biztosan kivájták, garázsok, mosókonyhák, raktárak lettek belőlük.

Legalább három óra hosszat mászkáltam a városkában. Már tudtam, hol van a rendőrség 
épülete, és a központi térről hányféle keskeny utcán vagy lépcsőn lehet kijutni a falakhoz, bár-
melyik irányban. Eszembe véstem minden fontosabb intézmény helyét. Megfordultam a másik 
szállodában is. A kaszinó előtt elég sokan álltak, kevesen döntöttek úgy, hogy kint maradnak. El 
kell ismerni, nagyon csábítóan nézett ki a bejárat. Vörös drapériák, csillogó fények vezettek egy 
ajtóhoz, amely tejüvegből készült. Csak halványan láthattuk kintről, hogy odabent mozognak, 
járkálnak az emberek. A legtöbben eleve ezért jöttek ide, rulettezni akartak. A bejárat fölött 
villogó feliratok tudatták, hogy Black Jack-re, baccarára, francia rulettre is számíthat az, akinek 
nem elég az amerikai.

Alaposan megszemléltem az épületet, aztán magam is bementem. Nem sok zsetont vet-
tem, talán csak egy százasért. A nagy teremből nyíló kisebb termeket jártam végig. Azzal a für-
késző arccal és ujjaim között pörgetett zsetonokkal, amivel mások is köröztek ott, ugyanúgy. 
Egy asztalt, egy játszóhelyet kerestek. Látszólag én is csak arra vártam, hol tehetném fel a leg-
közelebbi húszdolláros zsetonomat?

Láttam a kamerákat. A nagydarab biztonsági őröket. Egy pillanatra ismerős arc is felvillant. 
És egyet-mást már előre tudtam a kaszinóról. Azt is, hogy ezt az embert itt fogom látni ma este. 
Abovian a neve, ismertem az arcképét és az életét.

Ő is egyike azoknak, akik miatt idelátogattam. Eszembe jutott erdei magányom. Szeretek 
ott élni, bár néha furcsán bezártnak érzem magamat, ha csak a zöld növényfalat láthatom. 
Nem ok nélkül élek ott, egyelőre még. De olykor meglepnek a gyermekkori álmok, nagy szaka-
dékot, hatalmas völgyet látok olyankor. A völgy mindig napfényben fürdik. Az álmaimban.

Abovian Duero City egyik ura. A kaszinóé biztosan. Hamarosan megpillantottam a helyet-
tesét, is. Míg Abovian alacsony volt, középkorú, feketehajú és sasorrú, addig ez a másik, Orani 
magas és szőke. Jó verekedő, rugalmasan lépked – hallottam róla. Most láttam is. Őt is kísérte 
egy testőr, de Abovian három nélkül egy lépést sem tett. Sejtettem, nem azért dagad ki övük tá-
ján a zakó, mert sérvet kaptak, és mind ugyanott. Nyilván jóféle fegyverekkel látták el magukat. 
Abovian ezekben a körökben már régtől ismert az óvatosságáról. Őt meglepni gyakorlatilag 
lehetetlen. Lehetetlen...?

Órámra néztem. Éppen tizenegy volt. Abovian és kísérete eltűnt egy ajtó mögött, többet 
nem láttam. Orani, ez az olasz-francia-amerikai fickó körbejárta a termet. Amikor fürkésző 
szemmel közeledett és minden vendéget alaposan megnézett, gyorsan a legközelebbi asztal-
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hoz álltam és mivel éppen elhangzott a felszólítás, hogy tegyük meg tétjeinket – hát letettem a 
párosra. Amikor a krupié közölte, hogy „tizenhatos”, be is söpörhettem szerény nyereménye-
met. Orani közben engem is megszemlélt. Talán ellenfelektől, vetélytársaktól félnek...? Persze 
nem izgultam. Orani sohasem látott engem és a fényképemet sem láthatta. Még nem találkoz-
tunk, és a jövőben is csak egyetlen találkozást terveztem. A nem túl távoli jövőben.

Tizenegy óra tizenegy perc volt, és nem véletlenül annyi, amikor valaki azt mondta mellet-
tem:

– Megengedi, uram?
Egy kövérkés, joviális mosolyú, szakállas férfi állt ott. Az első, ami szembeötlött, a tisztasága 

volt. A bőre rózsaszínű. Mintha naponta négyszer zuhanyozna. Persze lehet, éppen ezt tette, 
nem tudhattam.

– Parancsoljon – feleltem udvariasan. – Én úgyis befejeztem.
– Kár lenne még elmenni – jegyezte meg könnyedén és halkan. – Én például negyed kettőig 

fogok játszani.
– Érezze jól magát – mondtam erre udvariasan és elmentem onnan. Visszanézve láttam, 

beállt a helyemre és máris zsetont tett az asztalra. Biztosan nagyobb a tétje, mint az enyém. Ám 
a végén úgyis én fogok győzni, ebben biztos voltam.

Eljátszottam a százasomat, aztán otthagytam a kaszinót. A szállodám előtt sehol sem lát-
tam a londinert vagy boyt. Odabenn a már ismerős portás rám mosolygott:

– Ilyen korán hazajött, Mr. Narym?
– Ugyan! – legyintettem vidámságot mímelve. – Duero Cityben nem érdemes aludni. Eddig 

a kaszinóban vesztegettem el a pénzemet, most majd szerencsét próbálok a lányoknál.
– Csak tessék, tessék! – mosolygott. – Hát csakugyan, itt nem lehet aludni, kedves uram.
A maradék időmet okosan kellett beosztanom. Volt még néhány felszerelési tárgyam, amit 

nem dugtam el a rejtekhelyen. Most azokat vettem elő.

Amikor átvágtam a téren, egy pillanatra elfogott egy hangulat.
Nagy hegyet láttam magam előtt. Gyermekszemmel nézve, valóban hatalmas volt. Ranzzi-

nak hívták, furcsa szó, néha már nekem is idegennek tűnik. De akkor a Ranzzi volt a mindenség, 
a mindenségem. Futottam hol fel, hol le. A csúcsa nem volt egyenes, a talaj délnyugat felé lej-
tett. Minden bokor barátom volt, minden madár a társam. Utánoztam a hangjukat is, értettek 
engem. Én is őket.

De lábam alatt kövezet kopogott. Edzőcipő volt rajtam. A zakó alatt a derekamra egy vé-
kony, erős műanyag kötél tekeredett feketén. Bőrkesztyűk a zsebben, és néhány más tárgy is.

Megkerültem a Kaszinót és elmentem egészen a városka másik végébe. Itt is volt néhány 
bár meg egy kuglizó. Kihallatszott, hogyan dübörögnek a golyók és dőlnek a bábuk. Néha egy-
egy kisebb társaság hangzavara csapott fel. Láttam az ablakon át, hogy a pincérek hatalmas 
söröskorsókkal szaladnak át a színen.

Elmentem a kis mocskos szájú kabarészínpad bejárata mellett. Hogy miféle műsor lehet 
odabent, azt az ajtó mellett elhelyezett kis hangszóró szórta a levegőbe. Ha olyan lennék, akkor 
felfordulna a gyomrom e szavak hallatán. Csakugyan nagyon merészek – ahogyan a reklámfel-
iratuk is hirdette. De az én gyomromnak már nehéz lenne ártani.

Tovább mentem. Sötét sikátor következett, semmiféle felirat vagy lámpa nem világította 
be, mert erre nem volt egyetlen üzlet sem. Ezért jöttem ide. Megtorpantam a fal mellett. Va-
lahol egy macska osont, azt is hallottam, pedig csak puha talpait helyezte egymás elé a sima 
kövezeten.
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Hamarosan macska lettem én is. A mellvédet átlépve máris a másik oldalon voltam. Kupo-
rodva tapogattam, de eleinte rossz helyen. Aztán később megláttam és ujjaim között is érez-
hettem a kampót. Talán régóta volt itt, talán nem. Nem számított. Rákötöttem a magammal 
hozott kétméteres zsinór egyik végét, a másikat felhoztam a mellvéden át és belógattam a 
belső oldalra. Ez is fekete volt, hát senki sem láthatta meg.

Órámra pillantottam és tovább osontam. Szemem előtt tervrajzok, fekete-fehér fotók vil-
lantak fel, mintha láttam volna őket. Láttam őket. Biztosan és gyorsan haladtam. Most egy má-
sik keskeny úton jöttem néhány épület között, ahol ilyenkor egy óra tájban már senki sem járt. 
Aki még nem alszik, az vagy dolgozik Duero City turistakopasztó intézményeiben, vagy maga is 
kopasztandó vendég.

Nem mentem ki a térre. A Kaszinó mögött voltam. Elég tekintélyes épületnek látszott. Itt 
nincsenek figyelőkamerák. Az a hátsó ajtó is nagyon keskeny, és a kicsiny utcába éppen hogy 
befér egy autó. A szemközti háznak van egy kicsiny kertje, az első emeleten pedig egy erkély. 
Rajta két, fahordóban tenyésző leander. Az egyiknek kell elrejtenie engem.

Tudtam, hol a kapaszkodó. A házban csönd volt, állítólag most nem lakik itt senki. Talán 
ezért jöttem éppen ma...?

Elhelyezkedtem az erkélyen, kikészítettem a felszerelési tárgyaimat. Lassan mozogtam, 
nem csaptam zajt. Csupa fekete ruhadarab volt rajtam. Hát nem is láthattak. Olyan elegáns a 
zubbonyom, hogy zakónak is beillik. Még a cipőm is fekete, a nadrágomról nem is szólva. Az 
arcomat sem villogtattam ki a lombok közül. Egyszerűen nem voltam ott.

Negyed kettő után egy perccel kinyílott a Kaszinó hátsó ajtaja. Kijött egy férfi. Nem ismer-
tem. Alighanem biztonsági őr vagy testőr lehetett. Alaposan megszemlélte a környéket. Aztán 
mondott valamit egy kis készülékbe. Ő is feketében járt, de azért jól láttam.

Kevéske fény közeledett. Egy autó jött halkan, sebesen. Gyakorlott sofőr vezette. Mire oda-
ért, ismét kinyílott a hátsó ajtó. Két pasas jött ki, az egyik jókora táskát cipelt. Most tehát négyen 
voltak ott egyszerre, a három őr és a sofőr.

De még vártak valakire.
Orani bukkant fel. A bandita, Abovian jobb keze magabiztosan jött ki az ajtón. Nem sejtett 

veszélyt. Rugalmas léptekkel közeledett a kocsihoz. Az egyik embere kinyitotta a jármű ajtaját, 
a másik kezébe nyomta a táskát. Orani viszi azt tovább, tudtam. Csak még ő nem tudta, hogy a 
mai út igen rövid lesz.

A két fickó visszament az ajtón, becsukták maguk mögött. Tompán csukódott a kocsi hátsó 
ajtaja is és a jármű azonnal indult.

Akkor a célkereszt már a sofőr fején volt…
Egy pillanatra mintha mást láttam volna. Zöld fák között fut a vad. Nyílvessző indul útjára… 

Valahol madarak kiabálnak, és apró szellő zúg. Nem komoly szél, hisz az eltérítette volna a nyíl-
vesszőt a céltól. Még mintha a napsütötte moha jellegzetes illatát is érezném…

A lövést senki sem hallotta. Én sem. Csak éreztem, hogy a lövedék elment és ugyanakkor 
máris a célban volt. A láthatatlan lézersugár csak a fegyver távcsövében vált láthatóvá. Én lát-
tam, más nem. Így volt jól.

Tudtam, hogy a sofőrnek vége és mivel a kocsi már távolodott tőlem, a lézert a hátsó ab-
lakra fordítottam. Felderengett Orani feje. Mielőtt még észrevette volna, hogy mi is történt, a 
lövedék szétloccsantotta a hátsó üveget és az ő fejét is.

Még nem mozdultam. Az autó viszont mozgásban volt, de már irányítatlanul. A kocsi a 
falhoz sodródott, szikrázott, feljajdult a fém. A fura zajra – tudtam – kijönnek a testőrök. Nem 
lehetnek messze, hiszen most csukták be az ajtót. Még hallótávolságon belül kell lenniök…

A célkereszt a Kaszinó hátsó ajtajára tapadt. Tudtam, kilépnek a fiúk, és azt is tudtam, hogy 
először a másodikat kell eltalálnom, nehogy az visszaugorjon és riadóztasson mindenkit. Amint 
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kipattant az ajtó, elengedtem az elsőt – adtam neki három másodperccel több életet. A kis rá-
dió a második kezében volt. Azonnal jött, az első mögött. A golyót egyenesen a fejébe kapta, 
eldőlt. Ugyanakkor az elsőre céloztam. Akkor vette észre, hogy mi történik Orani kocsijával, 
indult volna utána. Még vissza akart szólni társának, riassza a többieket – de egyetlen hangot 
sem adhatott ki. Negyedszer sült el a fegyverem, amihez fogható kevés van ezen a világon.

És máris indultam. Minden a zsebemben volt, semmit sem hagytam az erkélyen, ami nyo-
mot adna amazoknak. Leugrottam a földszintre, rohantam a kocsi után. Tisztában voltam vele, 
hogy csak fél percem maradt, vagy annyi sem. A kocsi járó motorral gurult, de már alig, csikor-
gott a fém a fal mellett. Kesztyűs kézzel kaptam ki az ajtót, kezem rácsapott a táskára. Orani 
keze még fogta, talán markolta is, de erőtlenül. Kitéptem onnan és futottam az ösvényszerű 
keskeny résben a házak között…

A mellvéden tapogatva leltem meg a zsinórt. Nem járt arra senki. Erősen rákötöttem a tás-
ka fogantyúját, aztán átdobtam a mellvéden. Tompán puffant a másik, a külső oldalon. Ott fog 
lógni a sziklán. Egy ideig. Innen senki sem veheti észre.

Máris a pornókabaré előtt álltam, benyitottam. Odabent félhomály volt, éppen erre szá-
mítottam. Ment az előadás, két nyálas öregúr tapogatott egy félmeztelen, jó alakú fiatal nőt a 
kicsiny színpadon. Minden mondatukban volt valami disznóság, és kéjesen csámcsogtak is hoz-
zá. Az jutott eszembe, hogy mennyire unhatják már...! Talán hónapok óta minden este ugyan-
azt a szöveget kell leadniok ezeknek a huszadrangú ripacsoknak, és bizony már a lány teste 
sem ébreszt bennük semmiféle vágyakozást…

De volt a nézőtéren vagy húsz férfi, azok hálásan röhögtek. Leültem egy asztalhoz, a csön-
desen odasettenkedő pincértől kértem egy italt. Majd kimentem a mosdóba és kerestem egy 
jó rejtekhelyet a fegyveremnek. Otthagytam a pár kesztyűt is. Nem úgy nézett ki az a helyiség, 
mint amit gyakran takarítanak, és ha mégis, aligha néznek be a kézmosó alá. Félig sötét volt ott, 
a mosdó alatt pedig pókhálóba szaladt a kezem. Ideális rejtekhely.

Ott ültem egy órán keresztül és úgy tettem, mint aki nagyon jól szórakozik.


