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ELSŐ RÉSZELSŐ RÉSZELSŐ RÉSZ

1. FEJEZET1. FEJEZET1. FEJEZET

  Ha Tim Neary nem késik el a megbeszélésünkről aznap
délelőtt, ha én nem megyek be korábban, és ha nem csak
ketten vagyunk Sam Catalanóval az irodában, a dolgok talán
másképpen alakultak volna. Persze csak talán. Bizonyos
tekintetben az ügy végét a kezdete határozta meg. Ha azon a
délelőttön valamelyik nyomozóosztag bent van a 107-es
körzetben, a hívást nem kapcsolják hozzánk, a Kerületi
Ügyészség Nyomozóalakulatához. Elsősorban nem a mi
nyomozóinkat terhelte volna a felelősség az ügy végső
kimeneteléért. Nem miránk, és főleg nem Nearyre nehezedett
volna minden nyomás.

  De Neary elkésett, én korábban mentem be, és amikor
hozzánk kapcsolták a hívást a Keeler gyerekek eltűnéséről,
Catalano vette fel a telefont. Magam sem tudom, miért nem
akartam, hogy Catalano egyedül menjen ki a helyszínre. Talán
mert sok mindent megtudtam Catalanóról a tíz hónap alatt,
amíg együtt dolgoztunk, mielőtt Neary megbízott egy
különleges feladattal. Talán mert nyilvánvaló volt, hogy a
bejelentésre Catalano csak megjátssza a közömbösséget. Talán
csak ösztönös megérzés volt – ha az ember húsz évet tölt el
ebben a szakmában, sok mindent megérez –, így aztán
összehajtogattam a jelentésemet, bedugtam a zakóm belső
zsebébe, és azt mondtam Catalanónak, bánja a fene, elmegyek
vele Fresh Meadowsba.

  Keelerék lakása nagyjából olyan volt, amilyet a Fresh
Meadows-i lakótelepen várni lehet: a nappaliban kanapé és két
hozzá illő fotel, a kanapé mellett jobbról és balról egyforma
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lámpák egyforma kisasztalokon, középen dohányzóasztal.
Keelerék viszont nem feleltek meg a várakozásnak, legalábbis
Kitty Keeler nem.

  Nagyon fiatal volt, bár nem annyira, mint első látásra
hittem; a férjéhez képest mégis majdhogynem gyerek.
Méghozzá nagyon szép gyerek, aki pontosan tudja, hogyan
hívja fel a figyelmet legelőnyösebb tulajdonságaira. Nagy,
sötétkék szeme volt, a szemhéját halványbarnára árnyalta, és
vastagon kihúzta fekete szemfestékkel; a szempillája is nagyon
sűrű és nagyon hosszú volt, talán igazi, talán nem. Különben
nem volt kifestve, és a szája is csak épp annyira volt
kirúzsozva, hogy nedvesnek lássék. Amikor megszívta a
cigarettát-olyan erővel, mintha abból nyerné az oxigént –, a
szája sarkában és a jobb arcán gödröcskék keletkeztek. Amikor
kifújta a füstöt, az ajka kicsit nyitva maradt, és elővillant fehér
fogsora.

  Feltűnően jó alakja volt, és látszott, hogy a kék, kötött
nadrágkosztüm a testére, nem pedig holmi formatartó
alsóneműre simul rá.

  A keze hosszú volt és nyugtalan, az ujjain számtalan
ezüstgyűrűt viselt. Mindkét karján a gyűrűkhöz illő ezüst és
türkiz karperecek csúszkáltak csilingelve le-föl, amint a haját
csavargatta, babrálta és fésülte az ujjaival, a haját, ami – és ezt
ő is jól tudta, a legszebb volt rajta. A válláig ért, egyenes szálú
és fehérszőke volt, akár egy albínóé. Úgy keretezte a sötét
szemöldökű, ovális, magas pofacsontú arcot, akár egy finom,
áttetsző függöny. A színe természetes volt, és középen, a
választéknál, kitetszett finom, rózsaszínű fejbőre.

  A mély, rekedt, nyers hang szétfoszlatta az illúziót, amit a
külseje keltett. Az arca kidudorodott, ahogy belül a nyelvét
forgatta, aztán megrázta a fejét, és keresztbe fonta a karját.

  – Hát ez remek, George. Igazán remek. Remélem, be is
idéznek miatta, vagy mit tudom én. – Oldalról belehuppant az
egyik fotelba, és a karfán átvetve lóbálta a lábát. Catalanóra,
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majd rám nézett, aztán megint Samre. – Mért, az nem ütközik
törvénybe, ha valaki… hogy is mondják? Valótlan bejelentést
tesz?

  – Akkor talán – mondta Catalano az ő meleg, közvetlen
hangján –, mi lenne, ha az elején kezdenénk?

  Erre George Keelerből ömleni kezdett a szó, csak éppen
szinte teljesen összefüggéstelenül.

  Sam felemelte a kezét, inkább könnyed, megnyugtató,
mintsem bántó mozdulattal. – Kérem, Mr. Keeler. Mi nem
ismerjük magukat. Nem tudjuk, mi történt, viszont segíteni
akarunk. Üljön le szépen. Őrizzük mega nyugalmunkat, jó? –
Lágy hangja lecsillapította Keelert, aki bólintott és elhallgatott.
Catalano ismét az asszonyhoz fordult. – Mrs. Keeler? –
kérdezte bensőséges hangon.

  – Jó, jó. George ki akar tolni velem. – Catalano szemébe
nézett, és gyorsan hozzátette: – Ma reggel felébredtem,
bementem a fiúk szobájába, és nem találtam ott őket.
Felhívtam George-ot, és megmondtam neki, hogy hozza vissza
a gyerekeket, és…

  – Hogyhogy felhívta George-ot?
  Ahelyett, hogy válaszolt volna a kérdésemre, rágni kezdte

a hüvelykujja körmét.
  George Keeler segítőkészen előrehajolt. – Szóval, tudják, az

elmúlt néhány éjszaka nem aludtam itthon. – Megkockáztatott
egy gyors pillantást a feleségére, de az Catalanót figyelte,
nyilván látni akarta, hogy ehhez mit szól. – Tudja, van egy
italmérésem odaát Sunnyside-on, enyém az egész épület, és az
üzlethelyiség felett van egy kis lakás. Hát szóval néha ott
alszom. A lakásban. Az elmúlt néhány éjszaka is.

  – Értem. Mrs. Keeler, mikor vette észre, hogy a fiúk
nincsenek a szobájukban?

  A nő pillantása Catalanóról nagyon lassan a férjére siklott,
és végül megállapodott rajtam. Lóbálta a lábát, és
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megdörzsölte a tarkóját; gyors masszázs, amíg eldönti,
válaszoljon-e vagy sem.

  Most következett Catalano magánszáma: előrehajolt és
tüzet adott Mrs. Keelernek, tekintete az asszonyéba
kapcsolódott, és megvárta, míg a nő az első adag füstöt az
arcába fújja. Ez hozzátartozott Catalano rutinfogásaihoz.
Mindig minden nőn kipróbálta, úgy hallottam, néha sikerrel.

  – Körülbelül fél nyolckor hívtam fel George-ot – felelte
nekem, Catalanóra nézve –, és mondtam neki, hogy hozza
vissza a gyerekeket. De csak ő jött egyedül, és megesküdött
egy rakás bibliára, hogy a gyerekek nincsenek nála, és nem is
tudja, hol vannak.

  George Keeler erre negyedszer is elmondta, amit azóta
ismételgetett, hogy a lakásba léptünk. – Nincsenek nálam a
gyerekek, Kítty. Esküszöm az élő Istenre, hogy a gyerekek
nincsenek nálam.

  A felesége szeme megrebbent, de nem méltatta válaszra.
  Nem lett volna értelme, hogy hagyjuk őket még egy kört

futni; estig sem hagyták volna abba. Catalano rögtön
megértette a mozdulatomat; gyors felfogású és ösztönös –
egyebek között –, ezt meg kell adni. Kényelmesen
elhelyezkedett a kanapén a két eltűnt kisfiú magas, karcsú,
szőke mamája mellett, én meg határozott, de kedves
mozdulattal belékaroltam George Keelerbe, és azt ajánlottam,
szívjunk egy kis friss levegőt.

  Végigsétáltunk a Fresh Meadows-i lakótelepen, amely nagy
területen elszórt, két-három emeletes, kertes lakóházakból áll;
úgy tervezték, hogy illeszkedjék Queens félig-meddig
kertváros jellegéhez. A környék bűnözési statisztikája
kedvező; nagyrészt fehér bőrű, középosztálybeli emberek
laknak erre, akik a II. világháború után költöztek el Bronxból
és Brooklynból. A telepet széles sávban park övezi; terebélyes
fák nőnek benne, és elegendő parkolóhely is van a lakók
számára. A 107-es körzethez csendes, családi házakból álló
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utcák is tartoznak, ahol becsületes, szorgalmas dolgozó
emberek laknak és nevelik gyerekeiket.

  Egy darabig némán sétáltunk, aztán letelepedtünk egy
padra. George-nak valami problémája volt a légzésével:
minden be- és kilégzésnél hangos, sípoló hangot hallatott.
Zsebéből asztmapumpát vett elő, és bocsánatot kért, mintha
valami szégyellni való, titkos dolgot művelne. Hangosan
beszippantotta az orvosságot, és azt állította, hogy jobban van,
bár én ezt nemigen vettem észre. Beszélgettünk egy kicsit az
asztmáról, az allergiákról és az orvosságokról. Végül úgy
láttam, egy kicsit megnyugodott.

  George Keeler rossz kondícióban lévő ötvenes férfi volt,
több mint húsz évvel idősebb a feleségénél. Elhízott,
kopaszodó, lompos, középkorú ember, aki nagyon is tisztában
volt saját hiányosságaival. Nehéz lehetett lépést tartani egy
huszonhat, huszonhét éves feleséggel, aki úgy nézett ki, mint
Kitty.

  – Áruljon el valamit, George – mondtam azon a könnyed,
bensőséges hangon, ami a szakmánkkal jár. Aztán eszembe
jutott, hogy ez a pasas még a nevemet sem tudja. Kezet
nyújtottam neki. – Egyébként a nevem Joe. Joe Peters. A
kollégám pedig Sam Catalano. – Kezet fogtunk és ő biccentett.
– Mondja csak, George, a felesége miért volt annyira biztos
benne, hogy a fiúk magánál vannak?

  Megrázta a fejét, és azt felelte: – Esküszöm, hogy a
gyerekek nincsenek nálam. Most nincsenek.

  Amikor ezt az utolsó két szót hozzátette a már többször
hallott mondathoz, éreztem, hogy a gyomorszájam tájékán
lassan meglazul egy kicsi, kemény valami, ami olyan, akár egy
ideges, apró ököl, és már-már dörömbölni kezd a fekélyemen.
Az ember tulajdonképpen sohasem tudhatja, mi sülhet ki az
ilyen családi viszályokból.

  Csak nehezen követtem Keeler hosszúra nyújtott
beszámolóját egy esetről, amely múlt novemberben, több mint
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öt hónappal ezelőtt történt. Visszaugrott az időben,
előreszaladt, megakadt, felesleges részletekre tért ki, de végül
sikerült kihámoznom, hogy Kitty, a felesége,
igazgatóhelyettesként dolgozik az Újvilág Termálfürdőben, a
Northern Boulevard-on, már Nassau megye területén. A fürdő
egy nagy vállalathoz tartozik, és múlt novemberben Kitty
elutazott a Bahamákra, hogy megünnepelje az ottani fürdő
megnyitásának évfordulóját. Az asszony, aki máskor a
gyerekekre vigyázott, nem ért rá, és Kitty, George kívánsága
ellenére, a fiúkat egy fiatal skót lányra bízta, akit alig ismert.

  – Én aztán rögtön láttam, miféle lány az – kacsintott rám
George, férfi a férfira. – Amolyan egyik ágyból a másikba bújó
típus, tudja. Mindennap meglátogattam a gyerekeket, mert a
másik lakásban aludtam, de folyton rossz érzésem volt a
lánnyal kapcsolatban.

  A rossz érzés beigazolódott. Egy szombat éjjel sokáig
dolgozott a kocsmában, másnap korán felkelt, és elment, hogy
megnézze a fiúkat. Hideg, havas vasárnap volt, még nem
egészen reggel nyolc óra, amikor George beállt a
parkolóhelyre, és meglátta a két kicsit. Az egyik alig múlt
három, a másik még nincs hatéves, mondta. Pizsamában és
köntösben, mezítlábas lábukon gumicsizmával a játszótéren
játszottak. Hóembert építettek.

  – Terry, az idősebbik fiam mondta, hogy Patti, így hívták a
skót lányt, még alszik, és egy férfi van vele az ágyban.

  George berakta a két gyereket az autóba, és az elkövetkező
néhány napra ott tartotta őket a kocsma feletti lakásban. A
lány fel sem hívta, hogy mi van a srácokkal; valószínűleg
halálra rémült, mondta George. Amikor három nappal később
Kitty megérkezett, a lány a tévé előtt ült és a körmét rágta.
Csak annyit tudott mondani Kittynek, hogy szombat este óta
nem látta a gyerekeket.

  – Amikor Kitty telefonált, azt mondtam, nem tudom, hol
vannak a gyerekek. Hát szóval akkor nagyon ráijesztettem.
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  Bűntudattal mondta, hogy ráijesztett Kittyre. A feleségével
kapcsolatban George-nak mindig bűntudata volt.

  – És most mi a fene történt, George? Hogyhogy az elmúlt
pár éjjel a kocsma feletti lakásban aludt?

  George elmondta, hogy Kitty Phoenixbe akart repülni,
hogy ott legyen egy újabb termálfürdő megnyitásán. A
gyerekek állandó felügyelője, Mrs. Silverberg, kórházban volt.
Kitty nem talált helyette senkit. Magával akarta vinni a
gyerekeket, de George ebbe nem ment bele, összevesztek, és
George úgy gondolta, eltűnik, amíg Kitty lehiggad. Akkor a
kisebbik fiú, Georgie, megbetegedett.

  – Tegnap délután beszéltem Kittyvel telefonon. Mondta,
hogy visszahív, ha elment az orvos, hogy mi van a gyerekkel.
Kanyarónak látszott. Szóval, Kitty telefonált is tegnap éjjel
tizenegy után húsz perccel és…

  – Csak olyan későn ment ki az orvos?
  – Nem, nem azért. Hanem, mert…
  George egy kicsit elvörösödött; akárhányszor kiderült,

hogyan bánik vele Kitty, bocsánatkérés és belenyugvás
keveredett a modorába. Az ördögbe is, ő csak azt kapja Kitty-
től, amit megérdemel.

  – Hát, azt hiszem, egy kicsit még mindig haragudott rám,
ezért aztán nem hívott fel rögtön, amikor az orvos elment.
Szóval, hogy egy kicsit megvárasson, érti, ugye?

  Úgy döntöttem, nem kérdezem meg George-tól, hogy a
gyerek tőle kapta-e el a kanyarót. Valószínűleg azt felelte
volna, hogy ha Kitty azt mondja, akkor tőle.

  – Szóval tegnap este tizenegy húszkor beszélt vele?
  – Nem, nem. Nem tudtam rögtön a telefonhoz menni.

Tudja, éppen az ír népdalénekesekkel vitatkoztam, akik
szerdánként meg a hétvégeken nálam dolgoznak. Nagyon
felment bennük a pumpa, mert negyed tizenkettőtől fél
tizenkettőig szünetjük van, és az egyikük mégis játszani
kezdett egy régi hazai nótát az egyik törzsvendégnek, a többi
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zenész meg begurult és üvöltött, hogy ez szabályellenes. És
hogy tizenegy húsz van, és tizenegy harmincig nekik
pihenőjük van meg minden. – George Keeler vállat vont; mint
akinek az életben semmi nem megy simán.

  – Szóval innen tudja, hogy Kitty tizenegy húszkor hívta?
Világos. És végül is mikor beszélt vele?

  Szegény George, magamban már kezdtem „szegény
George”-nak nevezni, egész éjszaka hívta az otthoni számát,
tizenegy huszonöttől egészen hajnali kettő utánig. De mindig
foglaltat jelzett, Kitty nyilván mellétette a kagylót.

  – Szóval egészen ma reggelig nem is beszélt vele? Amíg ő
fel nem hívta magát? Fél nyolc körül?

  – Nem. Nagyon mélyen alszom, mégis abban a pillanatban,
ahogy meghallom a telefoncsengetést, már ébren is vagyok.
Így! – pattintott az ujjával. – Abban a pillanatban. Úristen,
mondom, ez Kitty.

  És Kitty akkor mondta azt, hogy a gyerekek nincsenek
otthon, és hozza vissza őket, de azonnal.

  – Én meg azt feleltem, hogy a gyerekek nincsenek nálam,
aztán felöltöztem, és rögtön idejöttem, körülnéztem a telepen,
aztán felhívtam magukat.

  George Keeler tehetetlenül széttárta a kezét, vastag
szemhéja világosszürke szemére ereszkedett, és a szája szélét
rágta, mintha azt várná, hogy én mondjam meg neki, mit
csináljon. Hátradőltem a padon, és nem siettem el a dolgot,
mert éreztetni akartam George-dzsal, hogy az egészben semmi
szokatlant nem találok.

  – Nézze, George, én a következőket javaslom. Elmegyünk a
maga lakására, hazavisszük a fiúkat, aztán elfelejtjük az
egészet. Én csak annyit mondhatok, hogy ez nem rendőrségi
ügy. A gyerekeket hazavisszük, és maga meg a felesége
szépen elintéznek egymás között mindent. Ehhez nekünk
semmi közünk. Na, mit szól hozzá, George?
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  George Keeler felállt, megrázta a fejét, körülnézett, mint aki
tájékozódni próbál, aztán annyira közel hajolt hozzám, hogy
az arcát szinte az arcomhoz nyomta. Rekedt, fojtott hangon
szólalt meg, mintha torokgyulladása volna, és erőltetnie kéne a
beszédet, de én a szeméből értettem meg, hogy igazat mond.

  – Jóságos Isten, hát nem hallotta, mit mondtam? Nincsenek
nálam a gyerekek! És nem is tudom, hol a fenében vannak! Két
kiskölyök, és én nem tudom, hol vannak!

  Minden mozdulata és minden szava arról győzött meg,
hogy George Keeler valóban fél. Azt persze még nem tudtam,
hogy miért, de azt láttam, hogy mélyen fel van kavarva.
Hátravolt még egy lehetőség.

  – Nézze, George, nem lehet, hogy Kitty vitte el valahová a
gyerekeket bosszúból? Amúgy is haragudott magára, és
amikor felhívta, maga nem ment azonnal a telefonhoz. Nem
lehet, hogy fogta a srácokat, és elvitte őket egy barátnőjéhez,
hogy magára ijesszen?

  Az arcára nem ült ki az üres, belenyugvó kifejezés.
Határozottan megrázta a fejét, és magabiztos, rekedt hangon
kijelentette: – Kitty nem szórakozik ilyesmivel.

  Hittem neki, és mondtam, hogy menjünk vissza a lakásba.

  Abban a pillanatban nyilvánvaló volt, amint beléptünk a
nappaliba. Catalano előrehajolt, és a kávéscsészéjét könnyedén
a dohányzóasztalra tette, mint aki egészen otthon érzi magát.
Olyan bizalmas hangon szólt Kitty Keelerhez, mintha régi
barátok volnának. Ez is Catalano adottságai közé tartozott:
egyetlen pillanat alatt képes volt régi baráttá válni.

  – Na, George, kiszórakoztad magad? Hajlandó vagy
hazahozni a gyerekeket? – Ezek voltak Kitty első szavai a
férjéhez.

  A helyzetet Sam mentette meg. Kezét Kitty karjára tette,
kicsit megszorította, hogy meggyőzze, és rákacsintott: bízza
csak rám, majd én elintézem. Azután elmondta nekem, mit
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tudott meg Kittytől: tegnap este úgy hét körül kijött a
gyerekorvos, és megállapította, hogy a kicsi kanyarós; fél
nyolc körül ment el. A beteg gyerek elaludt, a nagyobbik,
Terry, megvacsorázott az anyjával, körülbelül tízig
fennmaradt tévézni, aztán lefeküdt.

  – Felébredt valamelyik gyerek az éjszaka?
  Kitty nem válaszolt, hanem a hüvelykujja körmével

megkocogtatta a fogát. A szeme összeszűkült. Végül elhúzta a
szájától az ujját és megszólalt: – Elmondta magának George,
hogy ezt egyszer már megcsinálta velem? Elmesélte, hogy
elvitte tőlem a gyerekeket?

  – Igen, el. Azt is mondta, hogy tegnap éjjel nem ő vitte el
őket.

  – És maga hisz neki? – Nedves szája megvetően legörbült.
Ingatta a fejét, és hosszú, selymes haja csak úgy suhogott a
válla körül. – Maga csakugyan hisz neki azok után, amit a
múltkor csinált?

  – Az akkor volt, ez most van.
  Már nem rázta a fejét, hanem hátradőlt a kanapén,

magához húzott egy díszpárnát és a testéhez szorította.
Közben az alsó ajkát harapdálta; egy darabig a foga közé
szorította, aztán hagyta, hogy visszakunkorodjon a helyére.

  – Jó – mondta olyan hangon, mintha szívességet tenne
nekem. – Amikor Terry lefeküdt, Georgie felébredt. Megint
felment a láza, ezért adtam neki egy bébiaszpirint,
ledörzsöltem alkohollal, és kivittem a W. C.-re. – Felállt, az
ablakhoz ment, egy darabig ott állt mozdulatlanul, majd egy
táncosnő könnyedségével visszafordult. – Ennek az egésznek
semmi értelme. A gyerekek George-nál vannak.

  Nehéz volt eldönteni, hogy nekem szól-e a gyűlölet, vagy
rajtam keresztül a férjének. Úgy látszik, Kitty eldöntötte, kinek
az oldalán áll: ő és Catalano ellenem és George ellen. A
szemébe néztem és megszólaltam: – George, magánál vannak
a srácok?
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  Keeler odalépett a feleségéhez, és kezét a nő válla felé
nyújtotta. – Esküszöm az élő Istenre, Kitty, hogy nincsenek
nálam. Isten a tanúm.

  Kitty ellökte magától George-ot, összefonta a karját,
hátravetette a fejét, és egy darabig a mennyezetet bámulta.
Hosszan, bosszúsan felsóhajtott.

  Kitty túlságosan is jól tudta, hogyan kell bánni George-
dzsal. Én meg úgy gondoltam, nekem ebből elegem van.
Becsuktam a jegyzetfüzetemet és a farzsebembe tettem.

  – Nézze, asszonyom, ha annyira unja ezt az egészet, nekem
úgy is jó. Elvégre a maga gyerekei.

  Egyikünk sem vett tudomást George-ról, aki rémülten
kapkodott levegő után. – Nem én hívtam ide magukat – felelte
Kitty.

  Catalano felugrott. – Ugyan, Kitty, hiszen csak segíteni
akarunk. – Aztán, akár egy pártatlan bíró, odaszólt nekem:

  Csak ideges, Joe.
  A figyelmesség minden jelével elárasztotta Kittyt;

körülzsongta a hangjával, nyugtatta, és igyekezett rábeszélni,
hogy viseljen el engem. Kitty keresztbe tette a lábát, a kisujját
rágcsálta, aztán megszólalt: – Mit is kérdezett?

  – Tegnap éjszaka mikor látta utoljára a fiúkat? És milyen
körülmények között?

  Kitty gondolkozott egy darabig, aztán vállat vont. – Terry
még egyszer felébredt, és vizet kért. Leejtette a műanyag
bögrét, mire Georgie is felébredt. Georgie-t kivittem a W.
C.-re, tiszta pizsamát adtam rá, és kicseréltem a lepedőjét, mert
mindent átizzadt. Aztán altatót vettem be, lezuhanyoztam és
lefeküdtem.

  – Nem volna szabad altatót szedned, Kitty – szólalt meg
George, de Kitty nem vett róla tudomást.

  – Ez hánykor volt?
  – Micsoda?



16

  Catalano tolmácsolt. – Hánykor látta utoljára a fiúkat
tegnap éjjel, Kitty?

  Kitty figyelmesen megnézte a kisujját, aztán rágcsált rajta
még egy keveset. – Terry körülbelül egykor ébredt fel. És úgy
fél kettő lehetett, amikor bevettem az altatót, lezuhanyoztam
és lefeküdtem.

  – Látta a fiúkat fél kettő után?
  Kitty néhány hajtincset hátratolt a válláról. – Nem.
  – Nem hallott semmit, semmi szokatlant a lakásban,

miután lefeküdt, és mielőtt ma reggel felébredt?
  Kitty rámosolygott Catalanóra, mintegy jópontot adva

neki. – Maga is éppen ezt kérdezte, Sam. – Aztán kifejezéstelen
arccal rám nézett: – Nem, a világon semmit. Sem zajt, sem
mást.

  – Egyedül hagyta a gyerekeket akár egy rövid időre is a
lakásban?

  – Nem.
  – Tudomása szerint járt valaki, akárki, a lakásban?
  Lehunyta a szemét, a mutatóujjával dobolt a homlokán,

aztán kinyitotta a szemét és azt válaszolta: – Igen. Az orvos.
  – Nem, Kitty. Joe úgy érti, hogy bárki az orvoson kívül –

mondta lágyan Catalano.
  – Aha. Szóval Joe úgy érti.
  Az én ízlésemnek az anyuka egy kicsit túl bájos volt.

Előhúztam a jegyzetfüzetemet, és többé nem néztem rá. –
Legyen szíves, adjon személyleírást a fiúkról, Mrs. Keeler.
Kezdje az idősebbikkel, Terryvel.

  A leírás szerint két mindennapos kisfiúról volt szó: három
és fél éves az egyik, hat a másik. A korához képest mindkettő
magas, hirtelenszőkék, kékszeműek, világosbőrűek. Mind a
kettőn kétrészes pamutpizsama volt, Terry pizsamáján sárga,
mosolygó holdarcok vannak, Georgie-én egy nagy, sárga
kacsaarc a pizsamafelső elején, és egy nagy, sárga kacsafenék a
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hátán, a pizsamaalsón pedig sárga kiskacsák. Georgie egész
arcát és testét kanyarós kiütések borították.

  – Hiányzik valamelyik ruhájuk, Mrs. Keeler?
  – Nem tudom. Nem néztem meg.
  – Akkor nézze meg most.
  Látszott rajta, hogy ezt újabb kihívásnak érzi, és mérlegeli,

engedelmeskedjék-e vagy sem. Végül felállt. – Jó, miért is ne?
  Négy vagy öt perc alatt végzett. Semmi sem hiányzott.

Amikor kértük, adott egy tizennyolcszor húsz centis műtermi
fényképet a fiúkról, akik olyanok voltak, akár az anyjuk
kicsinyített mása, és mesterkélt mosolyra húzott szájukból
kicsi fogak villantak ki.

  Amikor megszólalt a telefon, George Keeler akkorát ugrott,
mintha villamos áram rázta volna meg. Nagyon hangosan
szólt, George a második csengetés közben kapta fel a kagylót,
belehallgatott, majd hozzám fordult: – Peters nyomozó, magát
keresik.

  – Kimegyek a konyhába. – Volt ott egy sárga falitelefon,
onnan talán nem hallatszik be, amit mondok. Amikor Keeler
meghallotta a hangom, letette a szobában a kagylót.

  Joe? Tudsz beszélni?
  Tim Neary íróasztalán meghagytam Keelerék számát, és

most biztos megkérdi, mi a fenét csinálok egy családi
veszekedés közepén – ugyanis én is ezt kérdeztem magamtól.

  – Mi van, Tim?
  A hangja színtelen és kifejezéstelen volt, ezt a fajta

hivatalos hangot használjuk, ha olyan közlendőnk van,
amilyen akkor Tim Nearynek volt.

  – Joe, beolvasom két holttest leírását, az imént találtak
rájuk a Peck Avenue-n. Az úgy hat sarokra van onnan, ahol
most vagy. Nem voltam kint, csak továbbítom a jelentést, ami
most futott be a körzettől. Két fehér bőrű kisfiú. Az egyik
körülbelül három-négy éves, valószínűleg megfojtották. A
másik öt vagy hat éves, a halál oka valószínűleg egy egyelőre
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ismeretlen kaliberű revolverből származó golyó, amely a
koponya jobb alsó oldalán hatolt be. Mindkét áldozat szőke,
kékszemű, mindkettő sárga-fehér pamutpizsamát visel.

  – Az egyik gyerek pizsamáján mosolygó holdarcok, a
másikén sárga kacsaarc? – Megpróbáltam lenyelni a savanyú
gombócot, ami megakadt a torkomban.

  Hosszú csend következett, végül Neary megszólalt:
  – Igen, ők azok. – Megmondta pontosan, hol vannak. – Ott

az apa, Joe? Az azonosítás miatt?
  – Igen. Van orvos a helyszínen, Tim? A férfi asztmás. Azt

hiszem, segítségre lesz szüksége.
  – Valószínűleg lesz ott valaki az orvosszakértői irodából.

Ide hallgass, amint lehet, szólj vissza, hogy tényleg… szóval
érted. És Joe! Add egy pillanatra Catalanót. Le kell pecsételnie
a lakást. Ez kettős gyilkosság. – Nem bírta megállni, hogy
bosszús hangon hozzá ne tegye: – A fene egye meg, már csak
ez hiányzott most, ugye, Joe?

  Senkit sem ismerek, akinek akár most, akár máskor
hiányzott volna egy kettős gyilkosság. Visszamentem a
nappaliba. – Sam, a százados beszélni akar veled. Nem tetszik
neki a jelentés, amit a flushingi bankrablásról írtál.

  Sam szemöldöke felszaladt, de nem szólt semmit, mert
Keelerék nagyon figyeltek. Ceorge-hoz léptem, és egy kicsit túl
hangosan azt mondtam neki: – Tudja, mit, George, menjünk át
a kocsmájába, Sunnyside-ra. Körülnézünk, és akkor a felesége
is elhiszi, hogy nem verte át. Mit szól hozzá?

  Catalano arcszíne megváltozott, amikor visszajött a
konyhából. A modora még most is sima és könnyed volt; kicsit
nyújtózkodott, hogy magára vonja a szőke mama figyelmét –
tökéletesen uralkodott magán. De az arcszíne megváltozott. És
azt hiszem, valahogy ezt Kitty Keeler is észrevette. Mielőtt
kiléptünk a lakásból, a vállam felett hátranéztem, és
észrevettem valamit a szemében: lehetett rémület, fájdalom
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vagy rossz előérzet. Éreztem, hogy ezen később még
gondolkoznom kell.

  A tetthely közvetlen környékén számtalan hivatalos jármű
zsúfolódott össze. Egy eléggé ügyetlenül leparkolt URH-s
kocsi mellett álltam meg a Chevrolettel a Peck Avenue-n.
Mentőkocsi is volt, elöl, hátul és kétoldalt a TEMETKEZÉSI
VÁLLALAT felirattal. Mindenki sürgött-forgott.

  – Valamit meg kell néznem, George. Egy pillanat, és máris
jövök.

  A kíváncsi lakókat egyenruhás rendőrök tartották távol,
bár nem volt rá igazán szükség: a rémült, nagyrészt középkorú
asszonyokból álló csoport nem tülekedett. A gyilkossági
csoport és a törvényszéki orvosi intézet emberei együtt
dolgoztak: mértek, fényképeztek, eldöntötték, milyen
láthatatlan anyagokból kell mintát venni, és seperni,
kapargatni a jól ismert nylonzacskókba. Éppen akkor érkezett
a CBS-tévétársaság stábja is; és már villogtak a vakuk a Daily
News riportereinek kezében.

  A munkát Chris Wise, a Queensi Gyilkossági Csoport
századosa vezette. Chris közel négy évig volt a főnököm, de
már azelőtt is ismertük egymást. Köszönés helyett bólintott,
aztán az ujjával arrafelé bökött, ahol a holttestek voltak.

  – Úgy hallottam, Joe, ma reggel befutott magukhoz egy
bejelentés két eltűnt kissrácról.

  – Igen.
  Hát, úgy néz ki, előkerültek. – Az utca felé fordult, ahol a

kocsim parkolt. – Kit hozott, az apát?
  – Igen.
  Wise százados előrement, és odébb küldte az embereit.

Lehajolt és felemelte a testeket takaró ponyvát. – Őket keresi,
Joe?

  Pizsamás alsótest látszott ki a másik, mosolygó
holdarcokkal borított pizsamás kis test alól. Mindketten arccal
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a föld felé feküdtek; a föld meglágyult a reggeli ködben, aztán
megint megkeményedett a napsütésben. A felül fekvő gyerek
feje különös látványt nyújtott: az agyba hatolt idegen tárgy
saját nagyságának kétszeresére puffasztotta. A revolvergolyó a
fejben különböző nedvek áramlását idézi elő; a gyerek feje úgy
felfúvódott, mintha egy léggömbbe egyenetlenül levegőt fújtak
volna. Vér nem volt sok, csak a koponya jobb alsó részén, a
behatolás helyénél húzódott egy sűrű, sötét vércsík, meg volt
néhány csepp a nyakon is. A sápadtszőke haj megborzolódott
a szélben, aztán visszahullott a helyére. A hatalmas fej kicsit
oldalra billent; a gyerek arcának olyan színe volt, mint egy
véraláfutásnak, vonásai megdagadtak és eltorzultak.

  A kisebbik fiú arcát eltakarta a testvére teste. Erős, furcsa és
mégis ismerős szagot éreztem.

  – Kutyaszar, Joe – mondta Wise. – A kisebbik gyerek arccal
egy rakás kutyaszarban fekszik.

  Kezemmel automatikusan masszírozni kezdtem a
gyomromba hasító fájdalmat. – Nem lehetne megfordítani
őket, százados? Az az ember, aki a kocsimban ül, az apjuk.

  – Még öt perc, Joe. – A kezét a karomra tette; elfordultunk a
holttestektől. Miközben beszélt, a szépen kipucolt cipőjét
nézte. – Mi az ábra a szülőkkel?

  Nem sokat tudtam mondani; amikor visszamentünk a
gyerekekhez, már a hátukon feküdtek, egymás mellett.

  – Az isten szerelmére, nem lehetne letörülni az arcát,
mielőtt az apja megnézné? Kutyapiszok van a gyerek szájában!

  Chris Wise a cipője orrával megbökte a kisebbik gyereket.
Néhány darabka száraz, barnás színű anyag csúszott le a
földre a gyerek arcáról. Aztán Chris a gyerek
pizsamanadrágjába törülte a cipőjét, nehogy véletlenül piszkos
maradjon. A Gyilkossági Csoportnál töltött négy év alatt sem
tanultam meg, hogy úgy bánjak egy halott emberrel, mint egy
tárggyal, valaki más dühének, őrületének, kapzsiságának,
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féltékenységének, bosszújának vagy az ördög tudja mijének
végtermékével. Többek között ezért is van fekélyem.

  Chris befejezte a cipőtisztítást a halott gyerek pizsamáján,
aztán egy darabig csak nézett a szorosra zárt szájú mosolyával.
– Fésüljem is meg őket, Joe? Talán neszesszert kellene
hordanom magamnál.

  George Keeler üres pillantással nézett fel, amikor a
kocsihoz léptem. – Mi történt itt? Úristen, mennyi zsaru.

  – George, velem jönne egy pillanatra? Baleset történt.
Nagyon súlyos. A két fia.

  George Keeler a másodperc egy töredékéig rám meredt,
aztán kirántotta a karját a kezemből. Vadul megfordult, és a
bokrok mögé rohant, ahol már várták. Megtorpant, és bámult
le a gyerekekre. Tehetetlenül feléjük nyújtotta a kezét, majd
térdre esett. Felnézett az őt figyelő férfiak gyűrűjére. Álltunk,
néztük, és az ujjunkat sem tudtuk mozdítani a gyerekeiért.
Rávetette magát a kicsi testekre, hogy eltakarja őket, hogy
elfedje, elrejtse őket a kifejezéstelen pillantások elől. A vállánál
fogva megragadta a kisebbiket, Georgie-t, megpróbálta
felültetni, rázta, és lihegve ordított:

  Segítsenek rajtuk! Valami bajuk van! Az istenért,
segítsenek, mit állnak és bámulnak, valami baja van a
fiaimnak. Georgie! Terry! Segítsenek, segítsenek!

  Két rendőr meg én kellettem hozzá, hogy kiszabadítsuk
szorító kezéből a halott gyereket, és elvonszoljuk George
Keelert a mentőkocsihoz.

  – Szívroham, szívroham – motyogta a sápadt, fiatal
rendőrorvos. Beugrott a kocsiba, és utasított egy egyenruhás
rendőrt, hogy segítsen az oxigénmaszkkal.

  Wise százados a rémült arcú orvos és George Keeler közé
állt.

  – Maga átkozott hülye, ennek az embernek nehéz légzése
van. Elég egy fuvallat oxigén, és máris halott. Asztmás, maga
szerencsétlen, asztmás rohama van!
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  Az orvos kis híján elájult, amikor megértette, mivel
járhatott volna a tévedése. Bárgyú képet vágott, képtelen volt
gondolkodni. Chris Wise megfordította, és a mentőkocsi felé
lökte, mire, úgy látszik, az orvosnak eszébe jutott, mit kell
tennie. Visszajött, és beadott George-nak egy
adrenalininjekciót. Néhány perc múlva abbamaradt a hangos,
szörcsögő hang: George könnyebben lélegzett. Hirtelen
hátralökte az orvost, és felém nyújtotta a kezét. Felsegítettem;
olyan erővel szorította a karomat, hogy fájt.

  – Meg kell mondani Kittynek – mondta George Keeler. –
Jóságos Isten, meg kell mondanunk az én szegény Kittymnek.

  Úgy rontottunk be a lakásba, akár egy rohamosztag, de
Kitty Keeler mintha észre sem vett volna bennünket. Nyitott
szájjal, kitágult szemmel ugrott fel a fotelból; a férjén kívül
senkit sem látott. George felé nyúlt, a karperecei csilingelve
csúsztak fel karcsú karján. Belekapaszkodott a zakó ujjába,
aztán az ingébe.

  George Keeler elfordult, a válla felett hátranézett, aztán
mindenüvé nézett, csak a feleségére nem.

  – George-szólította az asszony. Végül ökölbe szorított
kézzel ütni kezdte a mellét. – Mi baj, George? Mi történt? Az
isten szerelmére, George, Georgie, beszélj már!

  George lassan, kimérten szívta be a levegőt, annyit,
amennyit a tüdeje képes volt befogadni. A karja tehetetlenül
lógott az oldalán. Végül a felesége szemébe nézett, és
rettenetes hangon megszólalt: – Meghaltak, kicsim. Meghaltak.
Mind a ketten. Mindkettő halott.

  Kitty lassan ide-oda ingatta a fejét. – Ne mondj ilyet. Hogy
mondhatsz ilyen ostobaságot? Mi a fene ütött beléd, hogy
ilyen átkozott hülyeséget beszélsz? Hogy mondhatsz ilyet,
George!?
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  George állt, és tűrte, hogy Kitty ököllel, szavakkal,
szidalmakkal támadjon neki, csak a szája mozgott,
ugyanazokat a szavakat ismételte újra meg újra.

  – Meghaltak, kicsim. Meghaltak.

  Mary Hogan alacsony, körte formájú asszony volt, finom
vonású arca feltűnően hasonlított a lányáéra. Nem lehet
pontosan tudni, ki adta ki az utasítást, hogy Mrs. Hogant
hozzák el Keelerékhez a bronxi pékségből, ahol dolgozott.
Hogy miért, az nyilvánvaló volt: mindenki úgy érezte, hogy
Kitty Keelernek szüksége lehet az anyjára.

  Mrs. Hogan magával hozott egy bizonyos Kerrigan atyát a
St. Simon gyülekezettől. Meghatározhatatlan korú ír pap volt,
az a típus, aki örökké fiús marad; sima arcú és tenor hangú,
csak vörösesszőke hajába keveredett néhány ezüst szál.
Mindenkit figyelmeztetett, hogy Mrs. Hogan nagyothall,
beszéljenek artikuláltan, mert nagyon jól tud szájról olvasni.

  George Keeler kilépett a hálószobából, és rögtön az
anyósához ment. Az asszony szinte eltűnt az ölelésében, és
csak George fojtott zokogását lehetett hallani. Mrs. Hogan
óvatosan kibontakozott a karjából, és nagy figyelemmel
tanulmányozni kezdte George arcát. A szeme, nyilván azért,
mert évek óta fül helyett is szolgált, éles, kissé üveges fényű
volt; ha sírt is, a könnyek a szem üregébe fagytak.

  – George – mondta lágy, ír kiejtéssel hol vannak? Hol
vannak az én kicsikéim? George, mi történt itt?

  Kitty Keeler betámolygott a szobába. Az arca halottfehér
volt. Félrelökte George-ot, rámutatott az apró, merev hátú
asszonyra, és azt kérdezte a férjétől: – Ő mit keres itt? Mi a
fenét keres ő itt?

  Mrs. Hogan nem látta, hogy mit mond a lánya, de
megérezte a dühét. És mintha azt hinné, hogy őt sem hallja
senki, csak ha szemben áll vele, várt, amíg a lánya feléje
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fordul, és akkor lágyan, szinte suttogva azt mondta: – Kitty,
Kitty, Kitty. Mit tettél?

2. FEJEZET2. FEJEZET2. FEJEZET

  Tim Neary azóta az egyik legjobb barátom, amióta
gyerekkorunkban együtt játszottunk az utcán Észak-Bronxban.
A középiskola után én megtanultam, hogyan kell telefon-
kábelt fektetni, Tim pedig három évet töltött a szemináriumon,
és rájött, hogy nem is akar pap lenni. Együtt léptünk be a
rendőrség kötelékébe; Tim minden előléptetéshez a legjobb
eredménnyel tette le a vizsgát. Nagyon céltudatos,
körültekintő ember, és teljesen megbízunk egymásban. Egy-
két fenntartással.

  Néha az, amit Tim Neary nem mond ki, fontosabb annál,
amit kimond.

  – Hogy áll az ügy, Joe? – kérdezte, és ez azt jelentette:
„Milyen következményekkel jár majd rám nézve?”

  – Kicsit korai volna még válaszolni, Tim.
  A Keeler házaspár egy padon ült az őrszobán. Catalano

úgy ékelte magát közéjük és a szobában tartózkodók közé,
mintha Keelerék az ő személyes tulajdonát képeznék.

  – Úristen, Joe, rosszabbkor nem is történhetett volna.
  – Azt akarod, hogy elszaladjak a Peck Avenue-ra, és

mondjam meg a két kissrácnak, hogy piszok rosszkor ölették
meg magukat?

  – Kímélj meg a hülye vicceidtől, Joe. Most valahogy nem
vagyok ráhangolva. – Aztán, mintha éppen akkor jutott volna
eszébe, és tulajdonképpen nem is nagyon érdekelné,
megkérdezte: – Mi van azzal a másik üggyel, Joe? Találtál
valamit?
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  Nem válaszoltam, csak megráztam a fejemet, benyúltam a
zakóm belső zsebébe, és odaadtam a jelentésemet.

  – A fene egye meg. Semmi? Semmi a világon?
  – Adj még egy kis időt, Tim.
  Tim azzal bízott meg, hogy szerezzek valami kellemetlen

információt Queens kerületi ügyészéről, Jerry Kelleherről; így
akarta kényszeríteni Kellehert, hogy levetesse a nevét a
közelgő polgármesteri választások jelölőlistájáról, amelynek
első helyén szerepelt. Tim felesége és Kelleher riválisának
kampány vezetője egy ügyvédi iroda társtulajdonosai voltak.
Tim és én ez év november 28-án, fél fizetéssel nyugdíjba
mehetünk. Húsz elvesztegetett év. Timnek nagy jövőt ígértek,
ha az ő embere győz. És Tim biztos benne, hogy ha az ő
embere győz, és én rábízom magamat, akkor az én jövőm is
fantasztikus lesz.

  Természetesen Tim nem vesz tudomást azokról a
részletkérdésekről, amelyek nem illenek a terveibe. Szerinte
például nincs jelentősége annak, hogy a feleségemmel, Jennel
eladtuk a házunkat Queensben, lakást vettünk Floridában, és
Jen most ott várja, hogy november végén utána utazzak. Jen
meg van győződve róla, hogy összepakolok, és otthagyom a
kétszobás lakást, amit átmenetileg a Forest Hills-i
teniszstadion közelében, egy régi épületben vettünk ki. És
leutazom Floridába. És elhelyezkedem a bátyja építkezési
vállalatánál. A bátyjánál, aki véleményem szerint egy
becstelen, beképzelt és ostoba barom, és aki ugyanezt gondolja
rólam. Már magam sem tudom, hogyan alakult így. Mintha
magától ment volna; hiszen olyan régi ez a terv, hogy nem is
emlékszem rá, mikor lett része az életünknek. Majd ha a
lányunk férjhez megy, és tavaly férjhez ment, majd ha a fiunk
leérettségizik és egyetemre megy, és most egyetemre jár, majd
ha az én húsz évem letelik, akkor majd így lesz. Most minden
elő van készítve életem hátralévő részére. Csakhogy most,
amikor már majdhogynem valósággá vált, alaposan
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átgondoltam, milyen is lesz az életem hátralevő része Fred
sógorral, és nem vagyok elragadtatva tőle. Egyáltalán nem. És
az egészben van még egy különös dolog. Huszonhárom évi
házasság után, amikor Jennel és a gyerekekkel éltem, most
először élek egyedül. Életemben előszőr. A szüleimtől a
hadseregbe, onnan Jenhez kerültem. Most senkinek semmi
felelősséggel nem tartozom. Azt hittem, magányos leszek, és
Jen is azt hitte.

  De az a furcsa, hogy egyáltalán nem vagyok magányos.
  – Na jó. Vegyük jegyzőkönyvbe a szülők vallomását, Joe.

Erről a másik dologról majd később beszélünk.
  Kitty Keeler monoton hangon válaszolt Neary kérdéseire.

Az íróasztalon álló magnetofon tekercseit bámulta, és mintha
saját beszédritmusát is a lassú forgáshoz igazította volna.
Megismételte azt, amit nekünk már elmondott. Utoljára aznap
hajnalban, egy és fél kettő között látta a kisfiúkat. Altatót vett
be, lezuhanyozott, lefeküdt. Fél nyolckor ébredt. A gyerekek
nem voltak a szobájukban.

  – Azt hittem, George-nál vannak. Azt hittem… – Nem sírt,
nem csinált semmit. Csak hallgatott.

  És megváltozott; más nő lett ugyanabban a külsőben.
Áttetszővé vált. Mintha sápadtsága az arccsontokig hatolt
volna. A pofacsontja valósággal átszúrta a csillogó bőrt. Apró,
fényes, átlátszó üvegállatkára emlékeztetett: törékeny volt,
finom, könnyen elpusztítható. És mégis, valami furcsa erő is
áradt belőle, amely a férje felé irányult.

  George Keeler szinte felfúvódott és feldagadt a fájdalomtól;
teste vonalai határozatlanná, bizonytalanná váltak. A felesége
felé fordult, az arcáról tökéletes bizalom és kiszolgáltatottság
sugárzott. Kitty kemény gyengédséggel, célratörően,
tárgyilagosan, hozzáértéssel uralkodott magán és a férjén is.
Meglepett ez az aggodalom George-ért. Kitty korábban
egyáltalán nem törődött vele. Mielőtt megtalálták a két gyerek
holttestét.
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  – Mr. Keeler, van valami elképzelése arról, hogy ki tehette
ezt a fiaival?

  George Keeler felbőszült hangon beszélt, közben
gesztikulált, aztán a hevesen remegő kezére bámult.

  – Nézzék-mondta, mintha meg kellett volna magyaráznia.
– Az adrenalininjekciótól remeg ennyire.

  A felesége megérintette a karját, aztán az ujjai
összezárultak a csuklója körül. Az érintés megnyugtatta
Keelert. Másodszor is elmondta, amit tudott, szinte
ugyanazokkal a szavakkal. Miután Kitty felhívta, hazament,
megpróbálta megkeresni a gyerekeket, aztán telefonált a
rendőrségre. Iszonyatos, üres mozdulattal felemelte a karját,
aztán nehéz puffanással a combjára ejtette.

  Aztán ő elvitt abba a parkba. – Keeler rám nézett, hogy
erősítsem meg, amit mond. – És akkor megláttam őket. A
fiúkat. Megláttam őket. A fiaimat.

  Kövér válla előregörnyedt, remegő keze lelógott a két lába
között. Kapkodni kezdte a levegőt.

  Kitty Keeler benyúlt a férje zsebébe, és a szájához illesztette
az asztmapumpát. Határozottan és türelmesen utasította
George-ot, diktálta, hogyan lélegezzen, hogyan lehelje be a
gyógyszert. Furcsa anyáskodás volt abban, ahogyan George-
dzsal bánt, sugárzott belőle a magabiztosság, szinte akarta,
hogy George-nak szüksége legyen rá, mintha úgy nőtt volna
az ereje, ahogyan George-é gyengült.

  – Elvinne valaki bennünket a bátyámékhoz? – kérdezte
Nearytől.

  Catalano Keelerék felé lépett, karját megnyugtatólag
feléjük nyújtotta.

  – Sam, mondja meg Tom Flynnek, vigye el Keeleréket. Hol
van a bátyja háza, Mrs. Keeler? Azt mondta, Yonkers-ben?

  Catalano már nyújtotta is a cédulát. – Itt a cím, százados.
Elvihetem őket én is…
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  – Maradjon csak az irodában a telefon mellett, Catalano
vágott a szavába Neary. – Gelber őrmester beteget jelentett.

  Sam nem vitatkozhatott, nem tiltakozhatott. Neary volt a
főnök. Sam Catalano pedig a kerületi ügyész beépített embere.
Alig egy éve dolgozott a csoportunknál. Sam érkezése után két
hónappal a mi kitűnő kerületi ügyészünk, Jeremiah Kelleher,
piszkálni kezdte Nearyt, hogy bizonyos nyomozások bizonyos
részleteit miért úgy intézi, ahogyan intézi. Jeremiah régóta
mesterkedett azon, hogy megszabaduljon Nearytől, aki
természetesen politikai vonalon kapta a kinevezését. Kelleher
csak némi nyomásra, nem szívesen fogadta el Tim Nearyt. A
Kerületi Ügyészség Nyomozóalakulatának vezetői posztja
felügyelőhelyettesi ranggal jár. És Jeremiah Kelleher nem volt
hajlandó előléptetni Timet. Egyelőre mindkét fél várakozó
álláspontra helyezkedett: a jelölőgyűlés napján majd úgyis
eldől, kit törülnek a színről, és ki jut tovább. Catalano az
utóbbi tíz hónapban nem továbbított más információt „felfelé”,
csak azt a néhány, a valóságnak nem megfelelő apróságot,
amelyet időről időre én etettem meg vele.

  Egyébként, ha a politikai, faji, vallási és etnikai
különbségeket és a személyes ellentéteket nem számítjuk,
olyanok vagyunk, akár egy összeforrott csapat.

  Catalano, mielőtt kiment az irodából, gyors, majdnem
pimasz pillantást vetett Timre. – Rohadt féreg – szűrte a szót a
foga között Tim.

  Elmentünk Fresh Meadowsba. A kétemeletes, kertes ház
előtt, amelyben Keelerék lakása volt, kíváncsiak hatalmas
csoportja gyűlt össze. A bejáratnál egy fiatal rendőr gyorsan
szalutált, amikor meglátta a Neary sötétszürke zakójára tűzött
századosi jelvényt. Izgatott, fiatal, buzgó rendőr volt.

  Neary egy fejmozdulattal magához intette.
  – Igen, uram! – A kölyök megint szalutált.
  – Mondja, miért nem szól ezeknek a jóembereknek, hogy

menjenek haza? – Neary a másik egyenruhás felé intett, aki a
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járda mellett állt. – Tisztítsák meg az utat az épülettől a
járdáig. Csak a lakókat eresszék be, de senki ne őgyelegjen itt,
a lakók se. És parkolják le rendesen azt a rohadt URH-s kocsit.
Két helyet foglal el.

  Mindkét rendőr izgatottan tisztelgett, amiért végre
csinálhatnak valamit. Amikor beléptünk az épületbe, Tim
megjegyezte: – Te jó isten, tizenkét évesek. Már tizenkét éves
korukban felveszik őket.

  Ebből is csak az látszik, milyen iramban öregszünk.
Néhány évvel ezelőtt még tizenöt évesnek saccoltuk az
újoncokat.

  Kicsit ácsorogtunk a nappaliban, az általános benyomás
kedvéért. Tim, aki későn nősült, nincs gyereke, és
luxuslakásban lakik Forest Hillsben a Queens Boulevard-on,
körülnézett és közölte: – Ciki.

  Wise százados jelent meg a gyerekszoba ajtajában, és
magához intett bennünket. Óvatosan megkerültük a
technikusokat, akik hajolgattak, ujjlenyomatokat vettek,
fényképeztek és nyomokat kerestek. Megálltunk az ajtóban. A
körülbelül háromszor négy méteres szobában két egyforma
ágy állt, közöttük kicsi éjjeliasztal, rajta éjjelilámpa, sárga,
kacsa alakú lámpatest, húzott fehér selyemernyővel, egy vízzel
félig teli műanyag pohár, egy doboz papírzsebkendő meg egy
kis darab megrágott és megkeményedett, rózsaszínű
rágógumi.

  Az ágyakkal szemközt, az ablak alatt beépített
fiókosszekrény állt. Az ablak két oldalán a szekrény polcokban
folytatódott, egészen a mennyezetig. A polcokat játékok,
kitömött állatok és könyvek töltötték meg. Közvetlenül az
ablak előtt, körülbelül egy méterre a fiókosszekrénytől, kis,
kerek asztal állt, két kicsi, fehér székkel. Az asztalon nyitott
kifestőkönyv feküdt, a kép egy űrhajóst ábrázolt.

  Nagy gonddal színezték, de még nem készült el egészen.
Az űrhajós piros űrruhát viselt, és a zöld csizmája alatt
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bíborszínű hold volt. Az űrhajó csak félig volt ezüstre
színezve, és az ezüst ceruza gondosan oda volt készítve a
kifestőkönyv közepére, egy nagy doboz színes ceruzával
együtt.

  Az ablakon áttetsző fehér pamutfüggöny lógott, széleit
világossárga margaréták díszítették, ugyanolyan színűek,
amilyen az ágytakaró. Világossárga volt a fal; a sárga-fehér
linóleumon, az ágyak között, vastag, ovális, csomózott
szőnyeg feküdt, sárga, fehér és piros mintával. A szobában
minden nagyon tiszta volt. Alig lehetett észrevenni, hogy a két
ágyban aludtak; a Keeler fiúk nyugodt alvók lehettek.

  Láttam az eltorzult, felfúvódott arcukat, és most nehéz volt
elképzelni, amint a tiszta, sárga párnahuzaton fekszenek.

  Neary az ujja hegyével félrehúzta a függönyt, és
megvizsgálta a szárnyas ablakot. Mintegy másfél méter széles
lehetett. A középső táblát nem lehetett kinyitni, a két oldalsó
szárny kilinccsel nyílt, de a nyílás nagysága rögzítve volt.

  – Csak nyugodtan, Tim – mondta Wise –, az ablakkal
végeztünk.

  Tim kinyitotta az ablakot, amennyire lehetett, aztán a
kezével megmérte a nyílást.

  – Huszonöt centi – mondta Wise.
  Neary bólintott, előrehajolt, kinézett, egyenesen egy lent

foglalatoskodó nyomozó szemébe.
  – Milyen magasan vagyunk? – kérdezte tőle Neary.
  – A párkány két méterre van a földtől, százados – felelte a

nyomozó. – Szevasz, Joe-mondta, amikor engem is meglátott.
Megrázta a fejét. – Sehol semmi nyom, se lábnyom, se létra
nyoma, semmi.

  – Menjünk – szólaltmegWise. – Látták a szülők
hálószobáját, Joe?

  – Nem.
  Wise nyomában átmentünk a lakáson a másik hálószobába.

Wise félreállt, és úgy nézte, mit szólunk a látványhoz, mintha
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a cirkuszba vitt volna el bennünket. A szobának semmi köze
nem volt a lakás többi részéhez. Vastag, puha szőnyeg
borította a padlót, valamivel világosabb árnyalatú, mint a
rózsaszín-drapp, nehéz selyem ágytakaró és hozzáillő
függöny. A hatalmas, háromrészes öltözőasztal előtt
ugyanolyan selyemmel borított kerevet állt, rajta rengeteg
párna. Az öltözőasztal sarkán hordozható, színes tévé volt.

  – Antik francia bútor – mondta Tim. Megnézte magát az
öltözőasztal felett lógó díszes tükörben. – Szép drága darab. –
Ránézett Wise-ra, majd könnyedén megérintette a
parfümösüvegeket, amelyek egy tükrös tálcán sorakoztak az
öltözőasztalon. Előrehajolt, szippantott. – Hatvan dollár egy
uncia. Ez aztán a parfüm. – Megszagolt még egy-két üveget,
felsorolt még egypár francia nevet. Tim teljesen le volt
nyűgözve. Kérdő mozdulattal az üres, kettős képkeretre
mutatott.

  Kivettük belőle a kisfiúk fényképét, Tim, hogy
sokszorosítsuk őket. Majd maguk is kapnak belőlük. – Wise a
karjánál fogva húzta el Nearyt, alig várta, hogy folytathassa a
bemutatót.

  – Valódi ezüst, nehéz, jó minőségű – jegyezte meg Tim a
keretre mutatva, aztán megfordult, és Wise-nak szentelte a
figyelmét.

  Egy ujjal, akár egy mutatványos, Wise eltolt egy
csúsztatható, zsalugáteres ajtót, hogy megmutassa a hosszú
falat elfoglaló beépített gardróbszekrény egyik felét.

  A ruhák puszta mennyisége mellett, a szekrény beosztása
volt a legfeltűnőbb. Mindennek megvolt a maga helye; példás
rendben lógtak a ruhák, a blúzok, a nadrágkosztümök, a
hosszú és a rövid szoknyák. Az akasztós rész feletti két polcon
átlátszó műanyag dobozok sorakoztak, a szivárvány minden
színében. Néhány másodpercbe tellett, amíg rádöbbentünk,
hogy a rendszerezés alapjául a színek szolgálnak: a krémszínű
pulóver után a citromsárga, a napsárga, az aranysárga majd a
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drapp következett; a világoskék után az égszínkék, majd a
sötétkék.

  Wise egy perc időt engedélyezett nekünk, azután a
szekrény másik feléhez lépve megismételte a produkciót;
elegáns mozdulattal elhúzta a zsalus ajtót. Emögött
helyezkedett el a színskála másik fele, itt voltak a mélyebb,
sötétebb, feltűnőbb színek; volt itt mindenféle ruha, köztük
sok drága estélyi, műanyag védőzsákban.

  A szekrény alján, a kihúzható fiókokban, cipők sorakoztak.
  Neary a foga között füttyentett.
  – És hol vannak George ruhái?
  Wise rám kacsintott, és félretolta Kitty Keeler ruháit. Hátul,

körülbelül egy méter széles részben férfiruhák lógtak a
fémrúdon.

  Tim kihúzta egy vajpuha bőrzakó ujját, és nagy
szakértelemmel megtapogatta. – Drága holmi – mondta. –
Nem sok, de ami van, az jó minőségű. – Végigtapogatta
George Keeler többi ruháját is. Amióta Tim feleségül vette az
ügyvédnőt, csináltatott öltönyben és ingben járt – talán még a
zokniját és alsónadrágját is csináltatta. Szenvedélyesen
érdekelték a ruhák, és többek között azért utálta Jeremiah
Kellehert, mert szerinte „az a seggfej a Barney-áruházban veszi
az öltönyeit, aztán a felesége varrja bele a jó címkéket”.

  Megvizsgáltam az ablakot, amely előtt nehéz sötétítők és
finom függönyök lógtak. Ugyanolyan típusú volt, mint a
gyerekszobában. Szemben, kicsit balra, majdnem új,
húszemeletes épület emelkedett a kertes házakból álló telep
szélén. Jobbra, úgy száz méterre, egy kör alakú játszótéren
gyerekek labdáztak. A játszótér mögött tizenhárom emeletes
lakóház állt, ez is éppen a telep szélén. Becsuktam az ablakot, a
függönyt és a sötétítőt visszahúztam a helyére. A játszótéren
labdázó gyerekek hangja még így is beszűrődött, tompán
ugyan, de kivehetően. Wise becsukta a hálószoba ajtaját, és
mindhárman megmerevedtünk: hallgatóztunk. Halkan, de
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tisztán hallottuk a lakás más részeiben dolgozó nyomozók
hangját, mert bár a vastag szőnyeg és a nehéz függöny
lehalkította a zajokat, kiszűrni nem tudta őket.

  – Mutatok valamit – mondta Chris Wise, mint aki újabb
ínyencséget kínál. Felnyúlt, valamit matatott a hálószobaajtó
belső oldalán, aztán hátralépett, hogy mi is megnézhessük.

  Egy retesz volt, szemmagasságban felszerelve. Neary
megvizsgálta, füttyentett a foga között, mint mindig, ha
valamihez nem akar megjegyzést fűzni.

  – Szokatlan, mi? – kérdezte Wise. – És most, Tim, Joe, még
egyszer nézzenek körül jó alaposan. Mi nem nyúltunk
semmihez.

  Egészen nyilvánvaló volt, Wise mégis szavakba foglalta. –
Tökéletes a rend, igaz? Az anya felébred, felfedezi, hogy a
gyerekek eltűntek, és felhívja a férjét. Aztán – Wise megfordult
és az ágy felé mutatott – szép nyugodtan beágyaz.

  – Honnan tudja, hogy nyugodtan?
  – Ugyan, Joe, ne okoskodjon, tudja, hogy értem. Így

viselkedik egy aggódó anya? És amikor a hívásra kijöttek,
milyen volt?

  – Nem rossz, ha valakinek tetszik ez a típus.
  – Tudja, hogy értem, Joe. Kifestve, megfésülve, szépen

felöltözve, ugye? Hát ilyen egy aggódó anya? – ismételte.
  Neary a lakás bejáratánál dolgozó technikusokat figyelte.

Ujjlenyomatokat vettek, és minden oldalról lefényképezték az
ajtót.

  – Ezt a zárat nem feszítették fel, százados, ez egészen
biztos.

  – Erőszakos behatolásnak semmi nyoma, Tim – mondta
Wise százados. – Se az ablakon, se az ajtón. – Hozzám fordult;
néhány másodpercbe tellett, amíg sikerült úrrá lennie a
bosszúságán. – Azt Collins adta oda?

  A rózsaszín bőrbe kötött telefonkönyvre értette, amelynek
fedelén arany betűkkel ott állt Kitty Keeler neve. Elég volt
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gyorsan belepillantani, máris láttam, hogy rengeteg férfinév
szerepel benne; csak keresztnév és telefonszám.

  Hát, maga az alakulat vezető detektívje, és az ügy a
maguké lett. A maguké a telefonkönyv, de én is szeretnék egy
fénymásolatot minden oldalról, Joey!

  Neary válaszolt helyettem, és nem viccelt: – Megkaphatja
az ügyet, Chris, szőröstül-bőröstül, ezzel a kurvás
hálószobával együtt. Egy szavába kerül és a magáé.

  – Ez lenne életem legegyszerűbb ügye – mondta Wise, és
összefoglalta az eddigieket. – Anyuci egyedül van a srácokkal.
Lefekszik, átalussza az éjszakát, nem hall semmit. Reggel
felébred, a srácok nincsenek meg. Betörésnek, erőszaknak
semmi nyoma. Semmi. A srácokat holtan találják innen hat
sarokra. És anyuci a világon semmit nem hallott. – Odahajolt
hozzám, kacsintott és bizalmaskodva azt mondta:

  Gyerünk, Joe, mutassa meg Neary századosnak, mit tanult
a négy év alatt, amíg a kezem alatt dolgozott. Adja meg a
választ erre a ronda ügyre. Mondja meg neki a megoldást,
mielőtt folytatjuk. – Könyökével a bordám közé bökött. –
Tehát ki csinálta, Joe? Elég egy szó.

  A tettest először mindig a szűk családi körben keressük: a
férj megöli a feleségét, feleség megöli a férjét, fivérek, nővérek,
nagybácsik, nagynénik, unokafivérek, unokanővérek, fiúk,
lányok, anyák, apák, sógorok ölik meg egymást. Csak ha már
valamennyiüket tisztáztuk, akkor folytatjuk a nyomozást a
baráti körben; a régi barátok, új barátok és volt barátok között;
és csak utánuk tágul ismét a kör, és következnek az idegenek.

  A legtöbb esetben nem kell ilyen messzire menni.
  A legtöbb esetben a gyilkost az áldozat otthonának négy

fala között lehet megtalálni. A gyilkos nem rója az utcákat, és
nem vadászik új áldozatokra, hanem rendszerint odahaza
segít a temetés előkészületeiben.

  Egy kicsit hintáztam a sarkamon, a hollywoodi stílusú
hálószoba felé pillantottam, a ruhákra gondoltam, aztán az
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asszonyra, aztán a két kisfiúra, akiket az ágyukból hurcoltak el
anélkül, hogy bárki bármi szokatlant hallott volna.

  Wise már nem mosolygott. Egy szóval válaszoltam neki.
  – Anyuci.
  Tim Neary elgondolkodva füttyentett a foga között, Chris

Wise pedig rekedt, magabiztos hangon kijelentette:
  – Olyan biztos, hogy az anyuka volt, mint ahogy a

seggünkön lyuk van.

3. FEJEZET3. FEJEZET3. FEJEZET

  Dr. Alexander Friedman tömzsi, ápolt férfi volt, a beszéde
kurta és precíz, a tekintete intelligens. Bécsben született. A
rendelő falán díszelgő bekeretezett okmányok szerint
gyermekgyógyász volt, és külön diploma jogosította fel arra,
hogy gyermekgyógyászatot oktasson.

  Az ideje sűrűn be volt osztva. Minden reggel hét és nyolc
között lehetett telefonon hívni, és a sürgős eseteket kivéve,
nem vitatta meg a tüneteket a szülőkkel egy másik szülő előre
bejelentett rendelési ideje alatt. Fél kilenctől délig a kórházban
vizitelt, tizenkettő és egy között ebédelt. Utána megszakítás
nélkül fél hatig vagy hatig rendelt a magánrendelőjében. Egy
órája maradt vacsorázni, mert hét órától kezdve a beteg
gyerekeket látogatta, de csak sürgős esetben, illetve fertőző,
erősen lázas gyerekekhez ment ki.

  Mindezt tőle tudtam meg, amikor telefonáltam neki. Dr.
Friedman megismertetett a napirendjével, és közölte, hogy
délután kettőkor tud fogadni, mert valaki lemondta a
megbeszélt időpontot.

  Egyelőre úgy tűnt, hogy Kitty Keeleren kívül dr. Friedman
látta utoljára életben a Keeler fiúkat azon az éjszakán, amikor
meggyilkolták őket.
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  – Üljön le, Peters nyomozó. – Karóráját egyeztette az
íróasztalon álló órával. Pontosan érkeztem.

  Dr. Friedman átnyújtott két kartont. Precízen, akkurátuson
kiállított beteglapok voltak, amelyeken valamennyi orvosi
adat szerepelt a születés időpontjától fogva – a halál
időpontjáig – Terence Thomas Keelerről és George William
Keelerről.

  – Készíttettem önnek fénymásolatot a Keeler fiúk
kartorijáról, így időt takaríthatunk meg. Ha problémája van,
nem érti valamelyik bejegyzésemet, kérem, szóljon.

  A precíz, nyomtatott betűkkel írott sorok, dátumok, adatok
és számok elég érthetőnek látszottak. – Később átnézem, és
felhívom, ha van kérdésem.

  Dr. Friedman az íróasztalon át odanyújtotta a névjegyét.
  – Kérem, próbáljon reggel hét és nyolc között hívni. Persze

ha sürgős, hívhat máskor is.
  – Rendben van. Doktor úr, tegnap hány órakor hívta fel önt

Mrs. Keeler?
  A naptárába nézett, és mutatóujjával a megfelelő helyre

bökött. – Tegnap reggel telefonált, majdnem pontosan nyolc
órakor.

  – És mit mondott?
  – Azt, hogy Ceorge-nak, a kisebbik gyereknek, kanyarós

tünetei vannak. Nem lepett meg. A gyerek körülbelül két és fél
héttel ezelőtt kanyarós fertőzésnek volt kitéve. – A Keeler fiúk
kartonja felé intett. – Akkor hozta be Mrs. Keeler a fiúkat
gamma-globulin injekcióra. Szeptemberben kellett volna
elhoznia őket, lássuk csak, melyik napon is kellett volna
megkapniuk a kanyaró elleni oltást… – Dr. Friedman felemelt
ujjal türelemre intett, aztán kinyitotta 1974-es naptárát egy
gemkapoccsal előre megjelölt helyen. – Igen, szeptember 25-
én, de Mrs. Keeler lemondta a megbeszélt időpontot. El kellett
utaznia a városból a fiúkkal. Figyelmeztettem, hogy beszéljünk
meg egy későbbi időpontot, de nem jelentkezett. Be kellett
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volna oltatni a két gyereket kanyaró ellen. – Szigorú hangon,
mint aki a kérdésben nem tűr vitát, hozzátette: – Manapság
teljességgel indokolatlan, hogy egy gyerek megkapja a
kanyarót.

  – Gyakran előfordult, hogy Mrs. Keeler nem jött el?
  – Nem, nagyon ritkán. Sőt, azt hiszem, ez volt az egyetlen

alkalom. Egyébként Mrs. Keeler április 1-én telefonált, – ezt az
idei naptárában ellenőrizte –, és azt mondta, hogy a fiúkat
fertőzés érhette, és megkérdezte, vajon késő-e beoltani őket.
Azt feleltem, hogy igen, de azért hozza el őket.

  Megint a naptárába pillantott. – Igen, még aznap öt óra
után mindkettőt behozta gamma-globulin injekcióra.

  – És az mire jó?
  Abban az esetben, ha a fiúk megkapják a kanyarót, a

gamma-globulin csökkenti a betegség időtartamát. Rövidebb
lefolyású az eset. Amikor tegnap reggel Mrs. Keeler telefonált,
azt mondta, hogy George-nak fáj a torka, magas a láza, és ki
van pirulva. Előjegyeztem, hogy kimenjek hozzá.

  – És hány órakor vizsgálta meg?
  Dr. Friedman felemelte a kezét, hogy ne szakítsam félbe.
  Tegnap, körülbelül fél ötkor, Mrs. Keeler ismét telefonált.

Azt mondta, hogy George láza negyven fok fölé szökött, és a
teste csupa kiütés. Utasítottam, mint már korábban is, hogy
tekintettel a magas lázra, háromóránként adjon a gyereknek
aszpirint, dörzsölje le alkohollal, itassa meg hidegvízzel, és a
homlokát borogassa vizes ruhával. A lehetőségekhez képest
próbálja meg kényelmesen elhelyezni, nyugalomban tartani.
Szokásomhoz híven, erősen lázas gyerekről lévén szó,
Keelerékhez mentem ki először. Pontosan hét óra öt perckor
érkeztem meg hozzájuk.

  – És valóban kanyarós volt a gyerek?
  – Igen, hogyne. Mrs. Keeler izgatott volt, mert azt hitte, a

gamma-globulin ellenére George esete nagyon súlyos.
Elmagyaráztam neki, hogy én mit értettem könnyű lefolyású
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eseten. A tünetek nem enyhébbek, csak a súlyos tünetek
tartama rövidül meg a gamma-globulintól. Mondtam neki,
hogy számítson nehéz éjszakára, a gyerek nyugtalankodni fog,
de reggelre bizonyára csökken a láza, és bár a torka fájni fog,
és rossz lesz a gyomra, túl lesz a nehezén. Figyelmeztettem,
hogy mérje sűrűn a lázát.

  – Egész éjszaka?
  – Egészen addig, amíg harmincnyolc fok alatt nem marad.

Utána fölösleges egy alvó gyermeket felzavarni.
  – És a másik fiú, Terry?
  – Őt is megnéztem, és azt mondtam Mrs. Keelernek, hogy

több lehetőség van. Az egyik az, hogy pár órán vagy legfeljebb
egy napon belül ő is megkapja a kanyarót. Lehet, hogy
természetes immunitása van, és egyáltalán nem kapja meg. Az
is lehet, hogy az eredeti fertőzés nem volt annyira erős, hogy ő
megkapja a betegséget. De ha nincs természetes immunitása,
ami egyébként ritkaság, valószínűleg két hét múlva
megbetegszik, mert Ceorge-tól kapja el a kanyarót.

  – Vagyis éppen akkor, amikor George már meggyógyult
volna?

  – Igen.
  Egymásra bámultunk, de lehetetlen volt kitalálni, mire

gondol dr. Friedman. A zsebemből előhalásztam egy
cigarettát, és hamutartó után néztem.

  – A rendelőben nem engedélyezem a dohányzást. Sem az
otthonomban. – Kihúzta az íróasztal legfelső fiókját, benyúlt és
cukorkákat szórt elém. – Nincs bennük cukor. Nem rontják
sem a fogat, sem a tüdőt. – Egy darabig méregetett, aztán
csendesen hozzátette: – Remélem, tudja, hogy a köhögése
nagyon jellemző.

  – A köhögésem? Miféle köhögés?
  – Ezek szerint már annyira automatikus, hogy észre sem

veszi. – Kicsit megcsóválta a fejét, én meg elnyomtam
magamban a hirtelen támadt köhögési ingert. A karórájára,
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majd az íróasztalon álló órára pillantott, a kezét összekulcsolta
az íróasztalon, és megkérdezte: – Peters nyomozó, mire
kíváncsi még?

  – Dr. Friedman, tudomása szerint milyen anya volt Mrs.
Keeler?

  – Ártalmatlan, ha erre gondol. A gyerekeket születésüktől
fogva rendszeresen elhozta hozzám. Fizikai, szellemi és
érzelmi fejlődésük mindig is normális volt. Az idősebb fiú,
Terry, rendkívül okos gyerek volt, már kisbabaként is az
átlagosnál gyorsabban fejlődött. Korán kezdett járni, korán és
nagyon folyékonyan kezdett beszélni. A kisebbik, George,
Terryhez képest talán lassabban fejlődött, de az ilyesmit
kockázatos megítélni, én nagyon ellenzem is. A fiúk jól
tápláltak, jól öltözöttek voltak, soha semmi nem mutatott arra,
hogy bántalmazták volna őket, ha ugyan a kérdése ilyesmire
vonatkozott.

  – Hogyan jellemezné Mrs. Keeler viselkedését tegnap
éjszaka? Milyennek látta?

  Dr. Friedman óvatosan válaszolt: – Csak nagyon szubjektív
véleményt mondhatok. Miután nem ismerem eléggé a
fiatalasszonyt, csak a felületes megfigyeléseimre
hagyatkozhatom. Rátermett nőnek ismertem meg, aki mindig
megőrzi a hidegvérét. Semmi esetre sem tartozik az olyan
fiatal anyák közé, akiket én magamban „hisztérikáknak”
nevezek. Nem esett pánikba. Úgy fogalmaznék, hogy a
helyzethez illő aggodalmat tanúsított. Valamit azért
megemlítenék.

  – Igen?
  – Nos, azt kérdezte tőlem, lehetséges-e, hogy George két

vagy három napon belül elutazzék.
  – Elutazzék? Megmondta, hová?
  – Azt mondta, a jövő szombaton Phoenixbe, Arizonába

utazik, és szerette volna magával vinni a fiúkat. Valami olyat
mondott… nem gondolom-e, hogy az ottani klíma jót tenne
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George-nak. Azt feleltem neki, amit, gondolom, amúgy is
tudott, hogy utazásról szó sem lehet. És nemcsak George
miatt, hanem azért sem, mert Terry is megbetegedhet.

  – És hogyan reagált Mrs. Keeler? Ideges lett?
  – Azt hiszem, megbánta, hogy egyáltalán feltette a kérdést.
  Dr. Friedman helytelenítő tekintete sok fiatal anyába

belefojthatta a fölösleges kérdéseket, ugyanolyan hatásosan,
ahogyan engem is megakadályozott abban, hogy rágyújtsak.

  – Mennyi ideig maradt Keeleréknél?
  – Fél nyolckor jöttem el. Természetesen előbb

lebonyolítottam két telefont. Először a telefonszolgálatot
hívtam fel, és megmondtam, hová megyek Keeleréktől, ha
sürgős hívás érkezne. Másodszor a következő betegem szüleit
hívtam fel, hogy indulok hozzájuk. – Kicsit megvonta a vállát,
és majdnem elmosolyodott. – Ha az ember gyerekeket gyógyít,
bármelyik pillanatban számíthat sürgős esetekre. Jó, ha a
szülők tudják, hogy engem hamar elérhetnek.

  Lágy, csilingelő hang hallatszott. Dr. Friedman az íróasztali
órára pillantott, aztán a mappájából kiválasztott egy kartont. –
Ez Mrs. Ellis. Tíz perccel korábban érkezett.

  Megértettem a célzást; mindketten felálltunk, kezet
nyújtottam, és ismét meglepett, milyen erőteljes a szorítása.

  Nem engedte el azonnal a kezemet. – Ez… ez az egész ügy,
Peters nyomozó. A két kis gyerek… – Egészen váratlanul, a
mélyen átérzett fájdalom kifejezése jelent meg az arcán; a
Keeler fiúk mégsem csupán két precíz, élettelen
feljegyzésekkel megtöltött kartont jelentettek számára.

  – Dr. Friedman, amikor telefonáltam, elmondtam, milyen
körülmények között találtuk meg a gyerekek holttestét.
Magunk között, és szigorúan bizalmasan, mint egyik
tapasztalt férfi a másikhoz, ön mit gondol, mi történhetett
velük?

  A szemembe nézve vállat vont, és az előszobába vezető
ajtóhoz kísért. Egy pillanatig a kilincsen tartotta a kezét, aztán
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megszólalt: – Ebben a világban nagyon sokféle szörnyűség
történik. Én azért dolgozom, hogy egészségesek legyenek és
éljenek. Magának az a munkája, hogy kiderítse, ki öli meg
őket. Nem irigylem a munkáját. Ha bármiben segíthetek,
kérem, nyugodtan telefonáljon. – És gyorsan hozzátette: –
Minden reggel, hét és nyolc között.

4. FEJEZET4. FEJEZET4. FEJEZET

  Amint Sam Catalano meghallotta a hangomat a telefonban,
panaszkodni kezdett. – Fogalmam sincs róla, mi az ördögnek
kell az irodában rostokolnom, Joe. Rám is legalább annyira
tartozik ez az ügy, mint rád. Sőt, a telefont én vettem fel, és…

  – Sam? Sam! Ott van Neary százados?
  A csendben elképzeltem Samet, amint feltűnő ezüst

öngyújtójával rágyújt, és hallottam, hogy sértődötten kifújja a
levegőt.

  – Nem, de hagyott neked egy üzenetet, Joe. Menj el a
Woodhaven Boulevard 447-be, és beszélj egy bizonyos Patti
MacDougallel. Körülbelül egy órával ezelőtt telefonált
Keelerékhez. Hallotta a rádióban a hírt a gyilkosságokról, és
meg akarta kérdezni, mit csináljon Kitty Keeler kocsijával.

  – Kitty Keeler kocsijával?
  Igen, Joe. Kitty tegnap kölcsönadta neki a kocsiját. Egy

fehér Porschét. Ehhez mit szólsz, Joe, Porsché-ja van!
  – Óriási, Sam. Megismételnéd a lány nevét és címét, hogy

felírjam?
  Sam lediktálta a címet, aztán elkezdte felsorolni azt a

számtalan okot, ami miatt neki nem az irodában kellene
ücsörögnie, hanem a nyomozásban részt vennie. Nem nagyon
figyeltem, mert azon gondolkoztam, hogy azt a Porschét be
kell vinni a rendőrségre. És a lányt is be kell vinni, hogy
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vallomást tegyen. A Porschét rendőrnek kell vezetnie, mert
lehet, hogy valamit találunk benne. Viszont ha én viszem be a
Porschét meg a lányt, akkor a saját kocsim a lány lakása előtt
marad.

  – Tudod, mit, Sam? Van valaki az irodában, hogy felvegye
a telefont?

  Tudtam, hogy van, mert hallottam, hogy beszélgetnek és
valaki gépel.

  – Hogyne, persze. Itt van Finn meg Young és…
  – Oké, Sam. Tudod, mit? Úgy húsz perc múlva találkozunk

a lány lakásán. Aztán beviheted a Porschét a 107-es körzetbe.
  – Rendben van, Joe. – Majd erőltetetten közömbös hangon,

de hallható érdeklődéssel megkérdezte: – Te, Joe. És mi lesz
Neary századossal? Tudod, ő mondta, hogy maradjak az
irodában a telefon mellett.

  – Ne izgulj, Sam. Előbb visszaérsz, mint ő. És majd én
beszélek vele. – És hogy egész biztosan eljöjjön, hozzátettem:

  – Azt mondod, Sam, egy fehér Porsche? A fenébe is, az
aztán a kocsi.

  – De mennyire. Találkozunk a lánynál, Joe.
  Le kellett volna tennem, de úrrá lett rajtam a szokás

hatalma. – Te, még valamit, Sam – mondtam majdnem
suttogva. – Mondott valaki valamit az irodában a kábítószer-
ügyről?

  – Kábítószer?
  – Vigyázz, Sam, ne olyan hangosan, az isten szerelmére.

Inkább felejtsd el, hogy szóltam, jó? Lehet, hogy sikerül, lehet,
hogy nem. De ha igen, Sam, akkor… Képzeld el, amint
felgöngyölítünk egy kétmillió dolláros kábítószerüzletet. De
Sam, tényleg felejtsd el! Viszlát.

  Kíváncsi vagyok, meddig tart, amíg ez a kis csemege eljut a
megfelelő helyre.

  A ház a Woodhaven Boulevard-on régi, nagy, favázas
épület volt, virágkorában egy nagy és jómódú család otthona
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lehetett. Igaz, hogy a hatvan-egynéhány éves tornác kicsit
roskadozott, de mindent egybevetve a ház jó állapotban volt.
Még a hosszúkás, sötét előtér és a keskeny, meredek lépcső is a
tisztes múlt jegyeit viselte: a vállmagasságig erő tölgyfa
burkolat még most is gyönyörűen nézett ki, és a falat nemrég
festették halványzöldre.

  A lakásokra való felosztást kissé nehézkesen oldották meg,
és az ajtókon sem szerepeltek számok, de Patti MacDougal
már várt, és amint meghallotta a csengőt, kilépett a
lépcsőfordulóra.

  Trehány egy teremtés volt. A szégyenkezés legcsekélyebb
jele és minden bocsánatkérés nélkül olyan hihetetlenül koszos
szobába vezetett, amilyet már régen láttam. Nemcsak
rendetlen, de mocskos is volt. Minden telis-tele volt piszkos
ruhákkal; az ajtókilincsekről koszos fehérnemű csüngött, az
ajtók peremére akasztott fogasokon átizzadt hónaljú ruhák
lógtak féloldalasan. Az egyik falba kis teakonyha volt
beépítve. Az apró mosogatót tányérok, lábosok, csészék és
ételmaradékok töltötték meg. A háromlángos tűzhely tetején
alumínium fóliában hideg, száraz, félig megevett
pizzamaradvány hevert. Mellette, egy tányéron, még a
szupermarket fóliájában, egy csomag megbarnult, szeletelt
hús. Két megtermett csótány dolgozott a pizzán, ide-oda
rohangásztak az alufólia alatt.

  A lány udvariasan hellyel kínált; választhattam a
bevetetlen, szürkés lepedővel borított dívány, egy rogyadozó
karosszék és egy kemény faszék között. A faszék peremére
ültem, és a karosszék támláján szaladgáló apró fekete
bogarakat figyeltem. Patti is észrevette őket, a tenyerével
odacsapott, és úgy mosolygott rám, mintha társak volnánk a
természet ellen folytatott örök küzdelemben.

  Aztán elkezdte mesélni az életét. Elmondta, hogyan került
két évvel ezelőtt Glasgow-ból Amerikába háztartási
alkalmazottként, előre megkötött szerződéssel egy gyanútlan
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Newjersey-i orvos és családja házába. Hogyan telt ott az ideje
evéssel, manikűrözéssel és az AVON-cég utazó
hölgyügynökének szórakoztatásával, miközben a háztartásban
egymást érték a katasztrófák. Megveregette a csípőjét, amely
majdhogynem kirepesztette feszülő kék lasztexnadrágját,
aztán az arcát, amely úgy kidagadt, mintha valaki csövet
dugott volna a szájába, és levegőt pumpált volna bele.
Turkálni kezdett az öltözőasztalon a papírok és a képek
között, amíg megtalálta, amit keresett. A fénykép magas,
karcsú, mosolygó, csinos lányt ábrázolt, távoli rokona lehetett
volna a mostani Patti MacDougalnak, persze őróla magáról
készült még az előtt, hogy a jó élettől huszonöt kilót magára
szedett volna. Abból ítélve, ahogy a ruhái álltak rajta, még
nem volt ideje nagyobb méretű holmit venni.

  – Honnan ismeri Mrs. Keelert, Patti?
  – Egy barátnőm, Marge Kennicutt révén ismerkedtem meg

vele. Ő egy évvel korábban jött ki, mint én. Tudja, nekem
annyiféle állásom volt. – Patti megmosolyogta saját magát; ő
már csak ilyen, nem tud megállapodni. – És múlt
novemberben aztán tényleg munka nélkül maradtam, érti,
ugye, és Marge megengedte, hogy egy darabig nála lakjak, de
éppen akkor ment férjhez, és útban voltam meg minden, és
különben is. Szóval Mrs. Keeler felhívta Marge-ot, hogy tudna-
e néhány napig vigyázni a fiúkra, vagy tudna-e ajánlani
valakit…

  – Szóval maga a skót lány?
  Patti levegő után kapkodott, és úgy csücsörített, mintha

fütyülni akarna. – Szóval már hallott rólam? Egy rendőr hallott
rólam!

  – Nem hivatalosan, Patti, ne izguljon.
  Ezen egy-két pillanatig eltöprengett, aztán lehajtotta a fejét,

és a szemöldöke meg a homlokába csüngő sötét hajfürt alól
rám nézett.
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  – Skóciai! – mondta. – Nem skót. A whisky a skót, amit
megiszik. És engem nem lehet meginni.

  Néhány másodpercbe tellett, míg rájöttem, hogy Patti
kacérkodik, és hogy az én kedvemért pillogtatja rövidke, a
tövénél a festéktől kék, egyébként feketére spirálozott
szempilláját.

  Beszélgetés közben Patti MacDougal mindvégig evett
valami sűrű, krémszerű konzervlevest. Le-föl mászkált a
szobában, az egyik kezében a csomós levessel teli fehér
zománc lábos zsíros fogóját tartotta, a másikban hosszú nyelű
fakanalat, azzal tömte magába a levest. Mielőtt letelepedett
volna a tömött, szakadt karosszékbe, felém nyújtotta a lábost,
hogy kérek-e. Aztán leült, és minden jel szerint a legnagyobb
élvezettel lefetyelte tovább a sűrű levest.

  Szóval maga és Mrs. Keeler jó viszonyban vannak, Patti?
Annak ellenére, ami a múlt novemberben történt?

  A látvány, ahogy Patti érzéssel beleharapott egy adag
csomóvá sűrűsödött levesbe, nem tett jót a fekélyemnek.

  – Jaj, az egy nagyon rendes nő, tényleg rém rendes. Nem
haragudott rám. – Patti vállat vont, és kislányosan felnevetett.
– Nem volt szép tőlem, igaz, és nagyon-nagyon meg is
bántam.

  Időről időre Patti vigyázott a fiúkra, de csak este vagy
délelőtt. Vigyorogva beismerte, hogy hosszabb időre jobb nem
rábízni a gyerekeket.

  – Hogyhogy kölcsönkérte Mrs. Keeler kocsiját, Patti?
  Néhány nappal azelőtt Patti karambolozott a

Volkswagenjével, és felhívta Mrs. Keelert, hogy segítsen rajta.
Mrs. Keeler ugyanis számtalan férfit ismer, akik képesek
bármilyen természetű katasztrófa elhárítására. Mrs. Keeler
tanácsára Patti felhívott egy bizonyos Mr. Moglianót. Fél órán
belül megérkezett az autómentő, és az összetört VW-t elitték
javítani. Sőt még afelől is megnyugtatták Pattit, hogy a javítás
alig kerül majd valamibe.
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  – Nos, ez a hétvégén történt, és nekem tegnap este
borzasztóan fontos randim volt, a kocsi meg nem lett kész, és
hát a legnagyobb slamasztikában voltam. Itt álltam kocsi
nélkül, ugye.

  Patti felhívta Kitty Keelert, hogy tanácsot kérjen tőle, és ő
azt mondta, ugorjon el taxival Fresh Meadowsba, kölcsönkapja
a Porschét. Ha szavát adja, hogy nagyon vigyáz rá.

  – Istenem, gyönyörű egy kocsi az a Porsche, tudja.
  – Hány órakor ment el tegnap Mrs. Keelerhez, Patti?
  Délután négykor ért oda, körülbelül háromnegyed óra

hosszat ott maradt a fiúkkal, amíg Kitty lement vásárolni,
aztán még megittak egy csésze teát.

  – Milyen volt Mrs. Keeler, Patti? Bosszús volt, amiért
George megbetegedett? És mert nem mehetett el Phoe-nixbe?

  Patti a kanálról lenyalta a leves utolsó cseppjeit. – A fenébe
is, mi mindent nem tudnak maguk! Hát igen, kicsit ideges volt.
Mert, tudja, Mrs. Silverberg, az öreg hölgy a szomszédból,
kórházban van, és…

  – Magától nem kérdezte meg Mrs. Keeler, hogy vállalná-e a
fiúkat?

  Patti elnézően nevetett a saját hibáin. – Á, neeem, ilyen
hosszú időre nem hívna engem. Tudja, egyáltalán nem vagyok
megbízható, magam is elismerem.

  – Hánykor jött el Keeleréktől?
  – Nem sokkal öt után. Ja, és elhoztam a Porschét, és

magának elárulom, az aznap esti fiúm bizony egészen el volt
képedve.

  Nagyon óvatosan arra tereltem a beszélgetést, hogy miféle
anya volt Kitty Keeler. Patti szavaiból ítélve Kitty legfeljebb
Szűz Máriához volt mérhető.

  – Fogadok, nem tudta, hogy katolikus vagyok – mondta
Patti. – A legtöbb ember meglepődik, amikor megtudja, hogy
Skóciában vannak katolikusok.
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  Most tényleg megfogott, mert ezt én se hittem volna.
Folytatta a vallomását, vagyis részletesen beszámolt a
randevúról, ami csakugyan fantasztikus lehetett.

  – Szóval ma reggel, amikor bekapcsolta a rádiót, hallotta,
hogy mi történt a két fiúval, Terryvel és George-dzsal?

  Pattiben bennrekedt a szó, megrándult a válla és
megborzongott, mintha hideg futott volna végig a hátán. Apró
szeme megtelt könnyel, a könnycseppek végiggurultak kerek
arcán, hosszú, égszínkék festékcsíkokat hagyva maguk után.

  – És nem látta, nem is beszélt Mrs. Keelerrel, mióta is…
tegnap délután öt óta?

  Szórakozottan bólintott, aztán felkapta a fejét. – Jaj, nem,
ezt én nem mondtam!

  – Bocsánat. Biztos félreértettem, Patti. Látta Mrs. Keelert
tegnap öt óra után vagy beszélt vele?

  Kerülte a pillantásomat, az arcáról lerítt a határozatlanság.
Előrehajoltam és megfogtam a kezét. Meglepett, hogy milyen
erővel kapaszkodik az enyémbe.

  – Mi a baj, Patti? Van valami, amiről nem tudja, hogy
elmondja-e nekem?

  – Hogy jött rá? – kérdezte csodálkozva. Régóta nem
gyakoroltam ilyen mély hatást valakire.

  – Onnan, hogy maga rendes lány, és látom, hogy valami
bántja. Jobb lesz, ha elmondja, akkor nem kell többet
idegeskednie miatta. Nos, Patti?

  – Szóval, tudja, tegnap éjszaka hazavittem a barátomat a
kocsival, és rögtön indultam tovább. Kerülgette az influenza,
és nem akarta, hogy nála maradjak. Tudja, Manhattanben
lakik, és amikor áthajtottam a hídon Queensbe, eszembe jutott,
miért is maradna Mrs. Keeler kocsi nélkül délelőtt? Igazán
nagyon rendes volt tőle, hogy kölcsönadta, a legkevesebb,
amit megtehetek, hogy visszaviszem, és taxival megyek haza.
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  – Rendes volt magától, Patti. – Nagyon óvatosan
megkérdeztem: – Szóval tegnap éjjel még visszament Mrs.
Keeler lakására? Hány óra körül?

  – Fél háromkor. Ma hajnalban. Beálltam a parkolóba.
Tudtam, melyik az ő helye, mert ott mindenkinek saját helye
van, és azt is tudtam, hogy fél három van, mert éppen akkor
kezdték a híreket mondani.

  – És aztán? Fél háromkor felment Mrs. Keeler lakására?
  – Hát, igen. – Habozott; most jött a neheze, ami

nyugtalanította. Kicsit megszorítottam a kezét. Éreztem, hogy
nagyon hideg.

  – Találkozott Mrs. Keelerrel? Patti!
  – Hát… nem. Tudja, éppen ez a fura. Kopogtam az ajtón.

Először nem csöngettem, mert nem akartam felébreszteni a
gyerekeket.

  – És az nem zavarta, hogy Mrs. Keelert felébreszti? Nem
gondolt arra, hogy olyankor már alszik?

  – Jaj, nem. Mrs. Keeler hozzá van szokva az éjszakázáshoz
a termálfürdőben. Nagyon ritkán fekszik le három-négy óra
előtt. Ő maga mondta. Különben is, láttam, hogy a
hálószobában ég a lámpa, ugyanis hátulról mentem, a parkoló
felől.

  – Igen. És aztán?
  – Hát, nem nyitott ajtót. Végül csengettem. Nem szívesen,

mert rém hangosan szól, de tudja, azt hittem, talán tévézik, és
nem hallja a kopogásomat.

  – Ajtót nyitott?
  Patti megrázta a fejét, és összefonódott ujjainkra bámult.
  – És akkor mit csinált? Hallott valami zajt bentről? Nem

sírtak fel a fiúk, nem kiabáltak vagy ilyesmi?
  – A lakásban csend volt. A fülemet az ajtóra szorítottam, de

nem hallottam semmit.
  – És akkor mit csinált?
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  – Hát, hazajöttem a kocsival. Ide. Le akartam feküdni, de…
– Elbizonytalanodott, a kezét visszahúzta és az ölébe ejtette.

  – Gyerünk, Patti, folytassa.
  Láttam, hogy az ujjaiból kell kipréselnem a szavakat. A

keze még hideg volt, de már kezdett izzadni is.
  – Hát, kicsit ideges voltam, érti, ugye. Amiért nem nyitott

ajtót, meg egyáltalán. Szóval… kimentem az előtérbe, ott van a
telefon, és felhívtam Mrs. Keelert.

  – És?
  – Felvette, már az első csengetésre. Megnyugodtam,

amikor meghallottam a hangját. Hogy… nincs semmi baja.
Érti?

  – Ez hánykor volt, Patti? És mit mondott Mrs. Keeler?
  – Három után egy-két perccel lehetett, mert megint híreket

mondtak. – Bizonytalan mozdulattal az asztalon álló rádió felé
intett. – Így aztán, szóval mondtam neki, hogy voltam nála,
hogy visszaadjam a kocsit, meg minden. Azt hiszem,
haragudott rám, vagyis bosszús volt.

  – Miért?Mit szólt, amikor elmondta neki, hogy kopogtatott
meg csengetett?

  – Azt mondta, hogy zuhanyozott, és szólt a rádió a
fürdőszobában, és nem hallott semmit.

  Kis, könnyes szemével felnézett rám, és várta, hogy
megkérdezzem, amit kell; magától nem akart többet mondani.

  – De maga nem hitt neki, ugye, Patti? – Megpróbáltam
találgatni. – Ugye a fürdőszoba ablaka a parkolóra néz?

  Bólintott. – Égett a villany a fürdőszobában?
  Patti megrázta a fejét. Reménykedve nézett rám. – Lehet,

hogy sötétben fürdött? Az elképzelhető, nem gondolja?
  Vállat vontam, ettől egy kicsit megnyugodott.
  – Patti, találkozott valakivel, bárkivel, a parkolóban vagy

az épület közelében? Látta magát ott valaki ma hajnalban fél
háromkor?
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  Senkit nem látott. Napokig járhatnánk a környék lakásait,
több száz kérdést kellene feltennünk, ha meg akarnánk
győződni róla, hogy Patti az általa megjelölt időpontban Fresh
Meadowsban járt.

  Amikor közöltem vele, hogy beviszem a rendőrségre,
elmosolyodott, keze fejével kitörülte szeméből a könnyeket,
turkált egy darabig a kicsi szekrénybe zsúfolt ruhák között,
végül lehajolt és előrántott egy rövid, élénkkék műszőrme
kabátot. Amikor belebújt, olyan lett, mint egy kitömött, kék
játékmackó.

  Éppen akkor értünk le az utcára, amikor Sam Catalano
kiszállt a kocsijából. Integetett és odakiáltott nekem.
Visszaintettem, elkértem Pattitól a Porsche kulcsait,
odadobtam őket Samnek, aztán beültem a kocsimba, amely a
Porsche előtt parkolt.

  – Viszlát, Sam. A Porschét várják a 107-esben. Próbálj
visszaérni az őrszobára Neary százados előtt.

  Nem hallottam, mit kiabál vissza Sam, csak intettem, és
elhúztam mellette a lánnyal.

5. FEJEZET5. FEJEZET5. FEJEZET

  Amíg én bent voltam Nearynél, és tájékoztattam Patti
MacDougal tanúvallomásáról, Patti az ügyeleti szobában
barátkozott. Hogy addig se unatkozzon, amíg legépelik a
tanúvallomását, hogy aláírja, hozattam neki néhány
hamburgert meg egypár csokoládéturmixot.

  – Szent ég, Joe, le kell nyomoznunk a vallomását.
  – Már szóltam Wise-nak. Collinst és Schwartzot

visszarendeltem a Peck Avenue-i helyszínről, és utasítottam
őket, hogy Fresh Meadowsban kérdezzék ki a környék összes
kocsitulajdonosát. Talán szerencsénk lesz.
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  Tévedés lenne azt hinni, hogy Tim nem élt vissza vezető
beosztásával. Ha úgy nézett ki, hogy egy ügy közeledik a
megoldáshoz, mindig emlékeztetett rá, hogy bár én vagyok az
alakulat vezető nyomozója, ha a dicsőség learatására kerül sor,
ő a főnök. Egy emelettel feljebb viszont Jeremiah Kelleher
kerületi ügyész Timet emlékeztette arra, hogy nemcsak a
sikert, de a kudarcot is az ő számlájára fogják írni.

  – Bárcsak telefonálna már az az átkozott orvosszakértő.
Még ha nem tud is véglegeset mondani. – Tim az ujjait
ropogtatta, ami nála a növekedő idegesség biztos jele volt.

  – Láttad a Post korai kiadását? Valamelyik emberük az
alakulatnál dolgozik vagy mi a fene?

  Egy vállalkozó szellemű, ambiciózus, névtelen riporter, aki
nevet akart szerezni magának, megtudta, hogy Kitty
rózsaszínű, bőrkötéses telefonkönyvében több mint száz
férfinév szerepel. És megtudta azt is, hogy a rendőrség az
eddig ellenőrzöttek több mint felét különböző egymással
összefüggő bűncselekményekkel kapcsolatban ismeri.
Legalábbis a névtelen riporter ezt írta: „Egymással összefüggő
bűncselekményekkel kapcsolatban.”

  Az újság majdnem ugyanolyan gyorsan szerzett róla
tudomást, mint én, Joe. – Tim halkan, a foga között fütyült, és
a tekintete egy pillanatra üvegessé vált. Aztán pislogott, és az
íróasztalra csapott. – Hol az ördögben van az a szemét digó
istenverése, Catalano?

  Tim Nearynek egyébként semmi baja nincs az olaszokkal.
A felesége, Catherine is olasz. Tim első dolga volt, hogy ezt
közölje velem, amikor évekkel ezelőtt megkért, hogy legyek a
tanúja: „Olasz lány, Joe, de nagyszerű teremtés.”

  Megnyugtattam Timet, hogy Samtől sikerült
megszabadulni. Neary ezen eltöprengett, aztán kijelentette: –
Helyes.

  – Helyes. Sőt, tudod, mit, Joe, hívd fel, és mondd meg neki,
hogy maradjon a Porsche mellett. Le ne vegye róla a szemét.
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  – Most már valószínűleg útban van ide, Tim.
  Tim dühösen elmosolyodott. – Sebaj. Abban a pillanatban,

amint ideér, mondd meg neki, hogy söpörjön vissza a
Porschéhoz. A rohadék. – Aztán, a biztonság kedvéért,
megkérdezte: – Ugye, nem gondolod komolyan, Joe, hogy a
kocsinak köze van az ügyhöz?

  – Egyelőre én is kétlem. De a holttesteket kocsival vitték el
a Peck Avenue-ra. Amíg Jefferson legépeli a lány
tanúvallomását, valaki utánanéz, hol és hogyan töltötte a lány
az éjszakát. Azt hiszem, nem hazudott.

  – Nagyon oda kell figyelnünk erre az ügyre, Joe. Ugye te is
tudod? – Tim három percen belül körülbelül harmadszor
nézett az órájára. – Ha nem göngyölítjük fel ezt az ügyet
gyorsan és biztosan, Joe, az a nyavalyás Kelleher leváltathat
engem. Mert lesz mire hivatkoznia. Én meg csúnya
rosszpontot szerzek a személyi kartonomra. Ha belebukok egy
ügybe, amit az újságok címoldalon hoznak, az alaposan
kikészíthet. – Tim felállt, sarkon fordult és belerúgott a fémből
készült papírkosárba, ami körülbelül tizenöt másodpercig
csengett. Aztán zsebre vágta a kezét és felém fordult.

  – Körülbelül tíz perc múlva felmegyünk hozzá, Joe, és
tájékoztatjuk az ügyről. Abból, amit ma összeszedtünk,
világos, hogy ez a Keeler nőszemély közönséges szajha. Ha
nem a férje volt a cinkosa, és ha tegnap éjjel nem volt nála a
kocsi, akkor valószínű, hogy a pasas, aki segített neki, benne
van a rózsaszínű noteszben, igaz? – Tim megcsörgette az
aprópénzt a zsebében, és dallamtalanul fütyörészett. – A
szomszédok szerint Keeler nagyon kevés időt töltött a
gyerekekkel – folytatta. – Egy idősebb nő, Mrs. Silverberg,
nevelte őket, gyakorlatilag a születésüktől fogva. Szeretném,
ha holnap azzal kezdenéd, Joe, hogy beszélsz Mrs.
Silverberggel. A Zsidókórházban fekszik Long Islanden.
Valószínűleg tud egyet s mást az anyukáról meg némelyik
palijáról. – Tim szemében megint megjelent az üveges
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pillantás, aztán, mintha magában beszélne, azt mondta: –
Senki más nem tehette. Csak az anya lehetett.

  Tim megfordult, és úgy bámulta a forgalmat az ablak alatt
a Queens Boulevard-on, mint aki transzba esett. Én
szórakozottan a fal nagy részét elfoglaló feketekeretes
fényképeket nézegettem, amelyek a zöld bőrkanapé fölött
lógtak. A kanapét Tim a feleségétől kapta valamelyik
születésnapjára. Majdnem minden kép Timet ábrázolta, amint
kezet ráz valakivel, aki éppen egy kitüntetést ad át neki;
minden esetben egy falapra erősített bronzplakettet. A
kitüntetések Tim irodájának hátsó falán, a hosszú, keskeny
tárgyalóasztal felett lógtak.

  Timen kívül akadt még néhány ismerős arc a képeken; az
egyiken Bobby Kennedy figyelte, amint Tim átveszi AZ ÉV
ÍRJE díjat valami szívélyes küllemű ír férfitól, még a hatvanas
évek elején; egy másikon Tim és felesége, Catherine fogta
közre a testes Richard Daleyt. (Akkor még csak jegyesek
voltak, és Catherine 1968-ban Chicago képviselője volt. A kép
valami hivatalos villásreggeli alkalmából készült New
Yorkban.) Daley gyilkos pillantással, szigorúan villogó
szemmel nézett a kamerába, Tim és Catherine tisztelettudóan,
lenyűgözve álltak mellette.

  Az egyetlen nagyobb emlék a régi New York Mirror egy
bekeretezett, sárguló címlapja volt, vastag betűs, fekete
főcímmel: HŐS RENDŐRÚJONCOK TÍZ GYERMEKET
MENTETTEK KI A BROOKLYNI TŰZVÉSZBŐL. A
címoldalon Tim meg én, a hős rendőrök fiatalabban és
ártatlanabban, mint amilyenek valaha is voltunk; éppen az
utolsó kimentett gyermeket adtuk át a mentősnek. Három
gyerek később meghalt, de mi megkaptuk az első fokozatú
dicséretet. Többé-kevésbé ez az eset határozta meg Tim
további karrierjét a rendőrségnél.

  – Az ördögbe is – mondta Tim másnap a kórházban, ahol a
füstmérgezést pihente ki, én meg arra vártam, hogy
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megműtsék a jobb térdemet, amelyben levált a porc –, elegem
van abból, hogy megpörköltessem a seggemet egy csomó
néger kölyökért, akiket egyedül hagy az a szajha anyjuk.
Jelentkezem Delehantynál a legközelebbi őrmesteri vizsgára,
és ha van eszed, te is velem tartasz.

  Három hétig betegállományban voltam, aztán négy hétig,
amíg a térdem gyógyult, könnyített szolgálatra osztottak be.
Irodamunkára fogtak a régi Bűnügyi Azonosító irodában, ahol
hasznos kapcsolatokra tettem szert, és „szívességet” tettem
egy-két olyan embernek, akiről tudtam, hogy később majd
viszonozhatja, ha nekem lesz szükségem segítségre. Mert ezt
nem lehet megtanulni Delehantynál: hogyan és milyen
körülmények között kell felhalmozni a szívességtartozásokat.
És mikor kell kérni az adósság törlesztését.

  A következő egy-két évben, amíg én gyalogos járőrként
dolgoztam a régi harlemi 23-as körzetben, Tim őrmesteri
csíkokat gyűjtött, és sikerült elintéznie, hogy Manhattanre
kerüljön, a kapitányságra, ahol bőven maradt ideje, hogy a
hadnagyi vizsgára készüljön. Én szerettem a munkámat,
szerettem az ottani embereket. Akkor még nem úgy volt, mint
most, amikor már egy fekete zsaru élete is csak egy hajszálon
függ, amint kiteszi a lábát az őrszobáról. Ha az ember rendes
fiú hírében állt, barátokat szerzett magának a
bolttulajdonosok, a kocsmárosok és a vendégek, a környékbeli
nehéz fiúk, sőt még a hamiskártyások között is. Mint mindig,
az emberek először gyanakvóak voltak, de miután
megismertek, elfogadtak: ők is tudták, mire számíthatnak, és
én is tudtam, mire számíthatok.

  Sok gyereket segítettem a világra, rengeteg szombat esti
családi veszekedést csitítottam el; több mint húsz embert
tartóztattam le nemi erőszakért, bár tudtam, hogy ha fekete
férfi erőszakol meg fekete nőt, száz az egyhez, hogy az ügyet
ejtik. Többször nyújtottam elsősegélyt, és megmentettem –
vagy legalábbis meghosszabbítottam – néhány életet. Több
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mint egy tucat dicséretet gyűjtöttem össze, mielőtt megöltem
egy embert, és kis híján megölettem magam.

  Egy bérházban történt, ahol megpróbáltam szót érteni egy
őrülttel, aki átvágta a felesége torkát, aztán kiherélte és
leszúrta a nő szeretőjét. Egyetlen szót sem nyöghettem ki, mert
azonnal a nyakamba mártotta a kését; másodperceken belül
közeli, intim kapcsolatba kerültünk: az ő kése énbennem, az én
revolverem pedig az ő torkában, az álla alatti, puha bőrbe
nyomva. A lövésem elvitte a fél fejét, és ahogy a férfi
összeesett, késével végigszántotta a nyakamat és a
mellkasomat. A legmagasabb dicséretet kaptam, amiért
megöltem a pasast, bár az általános vélemény szerint nagy
marha voltam, amiért hagytam magam megkéselni. Előbb
kellett volna lőni, és csak azután beszélgetni. És ezzel végül,
természetesen, magam is egyetértettem.

  A nyakamon és a mellemen harminchat öltés szabálytalan
mintázatával lábadoztam, amikor Tim Neary meglátogatott,
hogy beszéljen a fejemmel. Éppen akkor tette le a hadnagyi
vizsgát jó eredménnyel, és már tanult is a századosi vizsgára.
Tim sok tekintetben okosabb volt nálam.

  Ő például tudta, hogyan használjam fel a
szívességtartozásokat, amiket az évek során összegyűjtöttem.
Körülbelül egy héttel azután, hogy Tim felkeresett, egy
hadnagy látogatott meg a B.O.S.S.-tól, a különleges
alosztálytól. A látogatással az újonnan kinevezett parancsnok
bízta meg, egy felügyelőhelyettes, akinek én még százados
korában valami szívességet tettem. Követtem Tim utasítását:
azt mondtam, amit kellett, és akkor vágtam kifejezéstelen
arcot, amikor kellett. Felépülésem után a különleges
alosztályhoz irányítottak, mint harmadosztályú nyomozót.

  Az alakulat különböző titkos feladatokat látott el: ellenzéki
politikusok illegális tevékenységét kísérte figyelemmel,
nyomozott a városi szakszervezeti vezetők vadsztrájk-
fenyegetéseivel kapcsolatban, sőt, diszkréten felderítette olyan
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egyének múltját is, akiket valamely magas városi hivatalra
jelöltek. Inkább hasonlítottunk információgyűjtő egységhez,
mintsem rendőri végrehajtó szervhez. Az alakulat látta el a
testőri feladatokat is, és mert elfogadhatóan beszélek franciául
(a feleségem, Jen, francia-kanadai), sokszor kaptam elegáns
testőri feladatot, amikor azoknak a külföldi képviselőknek és
kormányfőknek a személyi biztonságáról kellett gondoskodni,
akik az ENSZ ülésszakára érkeztek. Ott kellett állnom a magas
rangú személy és a sok szenvedélyes tüntető között, akik az
anyaországban élő polgártársaik politikai sérelmei miatt
vonultak ki New York utcáira.

  Sajnáltam az egyenruhás rendőröket, akiknek a politikai
tüntetőket kellett féken tartaniuk. Többnyire fogalmuk sem
volt róla, hogy mi a fenéről van szó, a tömeg szemében mégis
ők testesítették meg az „elnyomást”. És míg a szerencsétlen
tüntetők az utcán ordítottak, tülekedtek és provokálták, hogy
letartóztassák őket, én dühük célpontjait kísértem, az orosz,
kínai, kubai, izraeli vagy más nemzetiségű urakat, akik
udvariasan társalogtak egymással, ettek és ittak a számtalan
ínyencfogásból álló ebéden, vacsorán és fogadáson. Ilyenkor
legfeljebb az számított ellenségeskedésnek, ha egy diplomata
eldicsekedett a másiknak azzal, hogy talált New Yorkban egy
csodálatos szabót, aztán nem éppen diplomatikus
önelégültséggel, nem volt hajlandó elárulni a szabó nevét.

  Néha, amikor valami hollywoodi őrült kitalálta, hogy
reklámot csinál egy bemutatás előtt álló filmnek, a
polgármester, aki örökké azon fáradt, hogy visszacsalogassa a
filmeseket New Yorkba, és örömmel mutatkozott filmsztárok
társaságában, minket kért kölcsön, hogy az adófizetők pénzén
mi gondoskodjunk a producerek, rendezők, sztárok és más
hírességek személyi biztonságáról. Néhány társamat dühítette
az ilyesfajta megbízás. Engem érdekelt az ilyen munka, úgy
éreztem, mintha idegen világba csöppentem volna.
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  Még az edzett öreg fiúk is, akiket semmi sem lep meg,
szívesen emlékeztek arra a különleges feladatra, amikor együtt
dolgoztunk a titkosszolgálat embereivel John F. Kennedy New
York-i látogatásakor. Ha az embert valami magas rangú
kormánytisztviselő mellé osztották be, többnyire csak egy
udvarias „jó reggelt”-et kapott, de Kennedy a nap végeztével
jó néhányunkat meghívott szállodai lakosztályába, lerúgta a
cipőjét, meglazította a nyakkendőjét, töltött, és nógatni
kezdett, meséljünk „harci élményeinkről”, arról, hogy milyen
az élet New York utcáin. Mindig az volt az érzésem, hogy
pályát tévesztett, és ha máshogyan alakul az élete, piszok jó ír
hekus lett volna belőle, mert vágott az esze, és ösztönös
tehetsége volt hozzá, hogy néhány gyors megjegyzéssel a
dolgok mélyére hatoljon.

  Az alakulatnál a hatvanas évek végén kitört a diplomaláz,
és a különböző osztagok és csoportok tagjait a gyakorlattól és
az addig végzett munkától függetlenül, egyetemet végzett
emberekkel váltották fel. A kollégáim fele ide-oda rohangált a
munkája meg a John Jay Kriminalisztikai Főiskola között, és
hisztérikusan gyűjtötte a tanulmányi pontegységeket. Én úgy
gondoltam, a rendőri munkával töltött éveim gyakorlata vagy
alkalmassá tesz arra a munkára, amelyet az utóbbi öt évben
immár másodosztályú nyomozóvá előléptetve végeztem, vagy
nem.

  1967 elején minden előítélet nélkül kitettek a különleges
alosztályról, és Tim, akit századosi rangban éppen akkor
neveztek ki egy brooklyni körzetbe, elintézte, hogy a queensi
Gyilkossági Csoporthoz kerüljek.

  Gyűlöltem a Gyilkossági Csoportot. Mindenestül utáltam,
néhány kollégámat is beleértve, akik szerettek úgy tenni,
mintha kulcsszerepük lett volna egy ügy „megoldásában”.
Minden valamirevaló zsaru tudja, hogy hacsak nem az áldozat
környezetéből követte el valaki a gyilkosságot, nagyon
valószínű, hogy a tettes sosem kerül kézre. Hacsak nincs
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szerencséje az embernek, és egy informátor ki nem nyitja a
száját. Az informátorok-akiket a hollywoodi hekusok
besúgónak neveznek – alkotják minden jól működő rendőri
részleg gerincét. Az informátorok rendszerint a legaljasabb
söpredékből kerülnek ki, és ha már nincs rájuk szükség,
minden rendőr szemrebbenés nélkül odadobja őket koncul a
kutyáknak. Szó sincs tehát arról a meleg, baráti kötelékről,
amely a tv-sorozatok nyomozó hősét fűzi a besúgóihoz. A tv-
ben a nyomozó minden héten kinyomoz egy ügyet, tíz dollár
értékű információ valamint a fejében levő számtalan ötlet
segítségével. Emellett kedveli besúgóját, és ha gonosztevő
társai netán kinyírják, fogadkozik, hogy megbosszulja a
halálát.

  Négy évig dolgoztam a Cyilkossági Csoportnál, és
előléptettek első osztályú nyomozóvá, ami annyit jelentett,
hogy századosi fizetést kaptam, ugyanannyit, mint Tim.
Persze, engem bármikor lefokozhattak volna, akár
közrendőrré is.

  Tim, mint állami tisztviselő, többé nem dolgozhatott
századosnál alacsonyabb rangban, és a jövő is nyitva állt előtte
a kinevezések széles birodalmába. Feltéve, hogy politikus
barátai olyan helyzetbe kerülnek, amelyből segíthetik.

  A két ablak közötti falon, Tim íróasztala mögött, annak a
tizenhat hetes FBI-tanfolyamnak az emlékei függtek, amelyet
Tim 1969-ben Washingtonban végzett el. A fő helyen hatalmas
FBI-jelvény díszelgett; a kör alakú jelvény felső részén kék és
arany alapon fehér betűkkel állt: IGAZSÁGÜGYI
MINISZTÉRIUM, alsó részén pedig: SZÖVETSÉGI
NYOMOZÓ HIVATAL. A körön belül címerszerű embléma
helyezkedett el, a felső felében arany alapon kék mérleg,
gondolom, az igazságszolgáltatás kiválóságának jelképeként,
az alsó fele pedig piros-fehér csíkos volt, akár egy nyalóka. A
címer alatt három részre osztott, masnira kötött szalagon a
felirat: HŰSÉG – BÁTORSÁG – EGYSÉG.



59

  A jelvény alatt drága keretbe foglalt fénykép lógott. A
képen Tim Neary fog kezet J. Edgar Hooverrel. Tim arca akár
a fa, meredt tekintettel bámul bele a kissé bazedovos
szempárba, amely mintha keresztülnézne rajta.

  Évekkel ezelőtt, amikor Tim egy-két pohárral többet ivott a
kelleténél, bevallotta nekem, hogy volt valami „különös” az
Igazgatóban. (Ha az ember egyáltalán beszélt róla,
Igazgatónak nevezte.)

  Tim elmesélte, hogy ő meg az FBI tanfolyamának többi
hallgatója addig gyakorolta, hogyan kell viselkedni a vizsgát
követő ceremónián, míg a teremben mindenki, kortól, rangtól,
tapasztalattól és pozíciótól függetlenül, szorongó, rémült
kisgyerekké vált, és még pislogni vagy nyelni is rettegett az Ő
jelenlétében. Az FBI-oktatók lelkiállapotáról nem is szólva,
akik a résztvevők kiképzéséért és az előírt tanfolyam sikeres
elvégzéséért felelősek voltak. Elpróbáltatták velük, milyen
hosszú, pontosan hány lépés az út az Igazgatóig, amikor
átveszik diplomájukat; elpróbálták, hogy milyen távolságra
kell megállniuk az Igazgatótól, és menynyire kell kinyújtaniuk
bal kezüket a diplomáért és jobb kezüket a Vele való
kézfogásra. Amely kéz, vallotta be Tim, meleg, nyirkos,
petyhüdt és súlyos volt. Sem többet, sem kevesebbet nem
mondhattak, csak annyit: „Köszönöm, Igazgató úr”, majd
azonnal el kellett ereszteniük a kezet, tiszteletteljesen le kellett
sütniük szemüket, sarkon kellett fordulniuk, és zajtalanul
vissza kellett térniük ülőhelyükhöz. Nem volt szabad köhögni,
torkot köszörülni, suttogni, laza testtartással ülni. Nem volt
szabad keresztbe vetni a lábat: mozdulatlan, szépen
egyvonalban tartott lábbal kellett állni és ülni is. A teremben
tilos volt a fölösleges mozgás, még a pislogás és arcrángás is.

  Az Igazgató egyik fent említett megnyilvánulást sem
szerette.

  Ma mindenki szabadon meséli a „különös” J. Edgár
Hoover-történeteket, a televízió nyilvánossága előtt vádolják
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meg és gúnyolják ki, de mindez még 1969-ben volt. Tim az
ivászat után már reggel hatkor beállított, felébresztett, gyilkos
szorítással megragadta a karomat, és régi barátságunkra való
tekintettel megesketett az élő istenre, hogy elfelejtek mindent,
amit ő az Igazgatóról mesélt. Természetesen megesküdtem, és
a dolgot soha többé nem említettem.

  Tim szobájának falát még a felesége sem tudta átfestetni.
Mint alakulatparancsnoknak szürkéskék járt neki, ellentétben
az ügyeleti szoba zöldeskékjével. Fogalmam sincs róla, hol a
fenében vásárolja a város a festéket, de valahogy mindig
sikerül olyan piszkos színt felkenniük a falra, hogy festés után
minden pontosan ugyanúgy néz ki, mint festés előtt, Tim
ablakán szürke kincstári fémroletta volt, némileg szebb, mint a
mi sárguló, nehéz vászonrolónk. A vastag, kék-zöld mintás
függönyt és a vastag, kék-zöld mintás, faltól-falig buklé
szőnyeget Tim felesége csináltatta; a mi helyiségünkben se
függöny, se szőnyeg nem volt, be kellett érnünk a
barnásszürke, csempeutánzatú linóleummal. Tim
középnagyságú íróasztalát a rendőrség adta, de a felesége egy
csomó, vezetőhöz illő holmit vásárolt rá a Bloomingdale
áruházból: finom, bőrsarkú, itatósbelsejű mappát, hozzáillő
zöld, ceruzatartó bőrpoharat, egy ezüst képkeretet, amelybe
saját fényképét tette, és különféle papírnehezékeket. Az arany
ceruzát és tollat az Őrmesterek Jótékonysági Egyesülete
ajándékozta Timnek. A többi holmi az íróasztalon, a fém
irattartó tálcák, az ütött-kopott kibeszélő es a négygombos
fekete telefonkészülék már a város tulajdonát képezte.

  Tim visszafordult az ablaktól, legalább tizedszer az órájára
pillantott, megigazította a csomót a nyakkendőjén, és felvette a
zakóját. Rám nézett, megcsóválta a fejét, és a helyére rángatta a
zakóm hajtókáját. – Joey, Joey, te még ma is úgy öltözöl, mint
egy bronxbeli srác. Hol a fenében veszed az öltönyeidet, az
Alexander áruházban? – Megpróbált könnyed hangot
megütni, pedig majd szétrobbant a feszültségtől.
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  A kerületi ügyésznél már a titkárnő szobáját is faburkolat,
valódi bőrgarnitúra és faltól falig szőnyeg ékesítette. A
titkárnő íróasztala nagyobb volt, mint Timé. A lány vadonatúj,
piros, szinte élő és lélegző villanyírógépen kopogott. Beszólt a
kerületi ügyésznek, hogy megérkeztünk, Kelleher hatalmas
hangja válaszképpen feldübörgött a kibeszélőbe, elnyomva az
írógép lágy zümmögését. A lány élénken felvonta szemöldökét
és biccentett: ő is megadta az engedélyt, hogy belépjünk a
szentélybe.

  A kerületi ügyész irodájában a faburkolaton, függönyön és
szőnyegen kívül még egy hatalmas bronzcsillár is volt. A
mennyezet közepéről lógott le, meleg, borostyánszínű fényt
árasztva. Az egyik falat beépített könyvespolc borította, a
polcokon jogi könyvek sorakoztak, ahogy elnéztem, valódi
bőrkötésben. Azt a benyomást keltették, mintha senki nem
nyúlt volna hozzájuk azóta, hogy a helyükre kerültek. A
bútorzat sötét és súlyos volt. A falakon olajfestmények lógtak
nehéz keretben, mindegyik felett kis bronzlámpa égett. A
szoba egyik sarkában antik tükör állt, sötét, nehéz
bronzkeretben, előtte hozzáillő asztalka, amelyen a kerületi
ügyész ezüst hajkeféje és ezüst ruhakeféje hevert. A
monogramja is beléjük volt vésve, csakúgy, mint az ezüst
papírvágókésbe és a hatalmas ezüst töltőtollba. Mindezt azért
tudtam, mert Jerry Kelleher szívesen közölte a
nyilvánossággal, hogy ő az ilyesmihez hozzá van szokva:
valódi bőrfotelekhez, a faltól falig akármihez és az antik
ezüstbe vésett monogramokhoz. Az apja bíró volt, tehát ő már
második generációs „sikerember”-nek számított, aki az életben
megszokta a jobb dolgokat.

  A kerületi ügyész éppen egy telefonbeszélgetés végéhez
közeledett, megnyugtató, semmitmondó hangokat adott ki,
ami olyankor szokás, ha az ember már túl van a lényegen, és
rátér az elengedhetetlen társasági udvariaskodásra. Hátradőlt
a magas támlájú, drága, igazgatói fotelben, belenevetett az
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ultramodern telefon kagylójába, ránk kacsintott, mintha mi is
értenénk hazugul csengő jó szándékú megjegyzéseit.

  Tim arca megmerevedett; sértésként könyvelte el, hogy
korán behívtak bennünket és várnunk kell, amíg az ügyész
befejezi a beszélgetést. Végül, egy nagy nevetés után, Kelleher
letette a kagylót. A telefon szinte elveszett a hatalmas,
mindenfélével telezsúfolt, faragott íróasztal tetején, amelyről
mindenki tudta, hogy valamikor a bíróé volt. Az a fajta régi
íróasztal, amit sem pénzért, sem barátságért nem lehet
megkapni, mert ilyet már sehol nem csinálnak; az a fajta
íróasztal, amelyet akkor becsül meg igazán az ember, ha
második generációs sikerember. Az olyanok viszont, mint Tim
meg én, az ilyet ronda, szemétre való kacatnak tartják.

  Queens kerületi ügyésze nem titkolta, hogy tetszik neki a
gúnyneve: Isteni Jerry. Jóképű, pirospozsgás ember volt, kék
szeme ragyogott, szalmasárga, finom szálú, mindig kócos haját
begyakorolt kézmozdulattal fésülte hátra a homlokából.
Szélesre tárt karral üdvözölt bennünket – a szó szoros
értelmében –, mintha rég nem látott barátok volnánk. Vagy fél
percig lelkendezett, aztán leültetett az íróasztal előtt álló
kényelmes bőrfotelekbe, és megkérdezte, mit kérünk, skót
whiskyt, amerikai whiskyt vagy kávét. Nekünk újabb fél
percbe tellett, míg leültünk, elhelyezkedtünk és udvariasan
visszautasítottuk a figyelmességét.

  Lehet, hogy az öltönyeiben kicserélte a címkét, én mégis
úgy véltem, ötvennégy éves korára nagyon jól néz ki, annak
ellenére, hogy az egyetemen élsportoló volt, az utóbbi években
viszont kényelmes életet élt és keveset mozgott. Jerry Kelleher
nagyon népszerű volt Queensben, és élete végéig újra meg újra
megválasztották volna kerületi ügyésznek. De Jerry úgy
gondolta, nyolc év éppen elég, ideje megtenni a nagy lépést. A
városházára.

  Szerencsétlenségére köpönyegforgató politikus
benyomását keltette, s ez nem nagyon lelkesítette New York
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csalódott, kimerült, megviselt választóit. Rózsaszínű arca és
aranyhaja ellenére a füsttel teli hátsó szobák hangulatát idézte.
Lehet, hogy olyan tiszta és becsületes volt, mint állította, de a
szavazók, ha a tisztaságot nem is, annak látszatát
megkövetelték.

  Legalábbis a Demokrata Párt egyik befolyásos szekciója
ezen a véleményen volt, és mert Jerryt nem lehetett meggyőzni
arról, hogy jó helyen van ott, ahol van, a demokraták június
elejére polgármesteri jelölőgyűlést hirdettek meg.

  Isteni Jerry ellenfele az ellentmondásoktól mentes, ám
meglehetősen ismeretlen Marvin L. Schneiderman volt;
negyvenhat éves, korábban a városi tanács tagja, azelőtt a
Közmunka Bizottság helyettes vezetője, még korábban a
Fegyelmi Bizottság vezetője. Ez utóbbi minőségében sok
jópontot szerzett, amiért különböző városi hivatalokban
felgöngyölített néhány korrupciós ügyet. Jelenleg nem viselt
semmilyen tisztséget. A viszonylag vonzó küllemű férfi
özvegy volt, két nagyon fotogén, jó magaviseletű kislány apja;
kellemes modorú, okos, de nem túl intelligens ember,
iszonyúan nagyratörő, de ezt elég jól titkolta.

  A jelölőgyűlés eredménye Ken Sweeneytől, Kings megye
fiatal demokrata párti vezetőjétől függött. Kennynek nemcsak
Brooklynban volt szava, hanem New Yorkban, New York
államban, sőt az egész országban is. Önmagát igen befolyásos
embernek tartotta, és joggal. Néhány héttel azelőtt Marvin L.
Schneiderman mellé állt, felajánlotta a mögötte álló párt és
természetesen saját maga meglehetősen komoly segítségét.
Kenben volt annyi tisztesség, hogy régi barátját, Jerryt,
meghívja egy tisztességes ebédre a Gage and Tollnerhez, a
közismert brooklyni politikai találkahelyre, és mint férfi a
férfinak, nyíltan megmondja neki, hogy a dologban nincs
semmi személyeskedés, az egész csak „politika”.

  Én onnan tudtam a találkozóról, hogy Ken Sweeney beszélt
róla a társának, Tim feleségének, Catherine-nek.
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  Catherine beszélt róla Timnek, Tim pedig az egészet
elmondta nekem.

  Jerry Kelleher tudta, hogy Tim tud erről az ebédről, és Tim
tudta, hogy Jerry tudja, hogy ő tudja. De Jerry nem tudta, hogy
én is tudok róla, hiszen én közvetlenül semmiféle szerepet
nem játszottam az ő játékaikban.

  A tájékozatlan kívülálló akár azt is hihette volna, hogy a
két férfi szívélyes viszonyban van, sőt, kedveli egymást.
Fecsegtek egy kicsit, aztán az ügyész kiszólt a titkárnőjének,
hogy további utasításig ne zavarják. Ült a magastámlás
bőrfotelben, a kezét összekulcsolta a hasán, és mindig vidám
arcára igyekezett az alkalomhoz illő szomorú kifejezést
erőltetni. Állával az asztalán fekvő délutáni New York Post
felé bökött, elolvastuk a fordított főcímet: KETTŐS
GYEREKGYILKOSSÁG QUEENSBEN.

  – Csúnya egy ügy, csúnya egy ügy, Tim. – Kelleher a fejét
csóválta, egy pillanatig a neki fejjel lefelé álló főcímet
vizsgálgatta, aztán a kezével óvatosan megérintette a szája
sarkát. Kisujján a gyémántgyűrű felszikrázott az
íróasztallámpa fényében, és egyenesen Tim szemébe villant,
de Timnek a szeme sem rebbent.

  – Nos, mi a véleménye, Tim? Valami őrülttel van dolgunk,
aki szabadon garázdálkodik Queensben, az éjszaka leple alatt
alvó gyerekek szobájába oson be, elrabolja, majd meggyilkolja
őket? Mi a fenével kell számolnunk?

  A legrosszabb lehetőséget említette, hiszen ha ez elterjed a
jó környéken, a biztonságos környéken, a családias környéken,
minden ártatlan állampolgár szívébe és fejébe beköltözik a
rémület.

  Neary gyorsan, tömören összefoglalta, amit tudtunk,
közben egyszer-kétszer hozzám fordult kiegészítésért. Jerry
Kelleher időről időre bólintott, mintha nem is nagyon figyelne,
csak azt várná, hogy befejezzük. Felemelte az ezüstnyelű,
hosszú pengéjű papírvágó kést, játszadozott vele, aztán
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visszaejtette az íróasztalra. Egy pillanatig a késre meredt,
aztán Timre emelte tiszta, nagy, égszínkék szemét.

  – Sajnos, egyvalamit nem egészen értek, Tim. Talán a maga
segítségével tisztázhatjuk a kérdést. – Hanghordozása nem
értetlen, hanem vádaskodó volt. – Hogy a pokolba, hogy a
kénköves tüzes pokolba lehetséges, hogy ezt az istenverte
ügyet a mi nyakunkba sózták? Miért nem lehet átpasszolni a
Gyilkossági Csoportnak, ahova tartozik?

  – Gondolom, hallott a költségvetési megszorításokról –
felelte kurtán Tim. – Meg a létszámcsökkentésről, és hogy az
osztályon jóval kevesebb az ember, mint kéne. És hogy az
egész nyomozógárda nem rendőri feladatokra van befogva, és
hogy ez teljesen szétzülleszt mindent? Itt van a hiba, Jerry.
Amikor a bejelentés befutott, a 107-esben nem volt nyomozó,
így a hívást az én alakulatomhoz kapcsolták. És mert az én
alakulatom kezdte meg a nyomozást, a befejezésig miénk is
marad az ügy.

  Mialatt Tim beszélt, Jerry Kelleher kellemetlen kis
mosollyal bámult rá, amitől nagy, rózsaszínű szája kicsit
felkunkorodott. Miután Tim befejezte, körülbelül fél
másodpercig csend volt, ami bizonyos körülmények között
nagyon hosszú is lehet.

  – Én gyakorlati, nem pedig formai kérdésekről beszélek,
Neary százados – mondta lágyan Kelleher. – Én is tisztában
vagyok azzal, hogy formailag egy ilyen fontosságú ügy annál
a nyomozónál és annál az alakulatnál marad, amelyik veszi a
hívást. Én csak azt nem értem, miért nem intézi el, hogy
mondjuk Joe-t – állával felém intett, de a szemét nem vette le
Timről – a nyomozás idejére átirányítsuk a Gyilkossági
Csoporthoz. Maguk ketten Chris Wise-zal elég jó viszonyban
vannak, miért nem sütnek ki valamit?

  Az egészben az a legmulatságosabb, hogy ezt tényleg el
lehetett volna intézni, és akkor mind Neary, mind Kelleher
megszabadul a felelősségtől. De ha Timet sarokba szorítják, ő
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még akkor is az ellenfél torkának ugrik, ha a legjobb öltönye
megy is rá.

  – Szó se lehet róla, Jerry – felelte tömören Tim. – Tiltja a
szabályzat.

  – És valamennyien, természetesen, kizárólag és teljes
mértékben a „szabályzat” értelmében működünk – mondta
óvatosan Kelleher.

  – Én csak a magam nevében beszélhetek, Jerry – vágott
vissza Tim.

  Kelleher jobban értett az ilyesmihez, mint amennyire Tim
valaha is fog. Csak mosolygott, bólintott, és azt mondta:

  Rendben van. De Tim, az anyát még nem hallgatta ki
amúgy istenigazában, ugye?

  – Előzetes tanúvallomást tett. Még alá sem írta. Ma délelőtt
hallgattuk ki az irodámban. Mindkét szülő vallomást tett, de
egyelőre semmi fontosat nem mondtak.

  Az egyik vastag, sárgás szemöldök felszaladt Kelleher
homlokán, és eltűnt a selymes, szőke hajfürt alatt. Nagy, puha,
rózsás tenyerű kezét az íróasztalra fektette.

  – Nem most volna az az ideális időpont, hogy egy kicsit
megszorongassa őket, Tim? Mielőtt idejük lenne alaposan
végiggondolni a történetüket? Tekintettel jelenlegi érzelmi
állapotukra – függetlenül attól, hogy van-e közük a
gyilkossághoz vagy sem, most kellene egy kicsit alaposabban
kikérdezni őket – főleg az anyát. Vagy gondolja, hogy mind a
ketten benne voltak?

  Jerry szeme, akár a tiszta, kék üveggolyó, egyenesen Timre
meredt. Egyszer sem pislogott, amíg Tim beszélt. Ami azt
illeti, Tim sem.

  – Bármi, amit most mondanak, a későbbiek során nem
lenne felhasználható ellenük, és biztos vagyok benne, hogy ezt
maga is tudja, Jerry. Eszembe se jutott, hogy alaposabban
kikérdezzem őket, anélkül, hogy azt tanácsoljam nekik, hogy
legyen jelen az ügyvédjük is. És e pillanatban minden ügyvéd
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azt tanácsolná nekik, hogy ne válaszoljanak a kérdéseinkre. És
ebben nyilván maga is egyetért velem.

  – Fölösleges jogi előadást tartania, Tim. – Jó darabig
egymásra meredtek, aztán Jerry a kezére pillantott. Amikor
visszanézett Tim re, az arckifejezése megváltozott, és
racionális, segítőkész hangon szólalt meg. – Úgy gondolom,
hogy ha a nyomozást alaposan és körültekintően végzik, amit
el is várok maguktól, hamarosan eleget tudnak majd ahhoz,
hogy az ügyvéd ellenére meggyőzzék őket arról, jobb, ha
kipakolnak, és megerősítik, amit maguk már úgyis tudnak,
nem gondolja?

  – Egyelőre csak annyit tudunk, hogy két gyermeket
meggyilkoltak.

  – No, ennél azért valamivel többet, Tim. – Kelleher egy
darabig a körmeit vizsgálgatta, aztán beszélni kezdett, de
közben a körömágyát piszkálta. – Például tudják, hogy az
anya, Kitty Keeler, a jelek szerint nagyon aktív, házasságon
kívüli szerelmi életet él. – Lerágta a fellazított bőrdarabkát, és
megtörülte a száját. Felemelte az újságot, és úgy dugta az
orrunk alá, mintha az mindent bizonyítana. – Hiszen az újság
is megírta, benne van a cikkben, Tim. Nyilván köztudott, ha a
riporterek máris kiszagolták.

  – Nem vagyok biztos benne, Jerry, hogy ez különösebben
bölcs dolog volt. Hogy ez az információ kiszivárgott az
újságokhoz.

  – Akkor meg mi az ördögnek szivárgott ki? – kérdezte
Kelleher.

  – Azt én nem tudom, Jerry. Maga tudja?
  Most már a véletlenül arra tévedt, tájékozatlan szemlélő is

látta volna, hogy ezek ketten ellenfelek. Újabb szempárbaj
következett.

  Az ügyész lassan ingatni kezdte a fejét. Szemöldöke felett
ide-oda csapódott a hajfürt. Végül vállat vont; így jelezte, hogy
ő ártatlan, és az egész ügyet nem érti. – Borzasztó dolog ez,
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Tim. Borzasztó – mondta halkan. Beszívta az alsó ajkát, aztán
megpróbálta egyértelművé tenni a helyzetet: – Azért úgy néz
ki, hogy ez az egész ügy, ez a szörnyű tragédia a Keeler
családtól indult ki, nem?

  – Ezt én egyelőre nem állítanám, Jerry. És semmi esetre
sem jelenteném ki a sajtó előtt.

  Kelleher pillanatnyi időveszteség nélkül visszadobta a
labdát Timnek. – Én ezt csak magának mondom, Tim, és maga
nem a sajtó. – Tágra nyitotta a szemét, és lassan, ártatlanul
pislogva hozzátette: – Legalábbis én eddig azt hittem, hogy
nem.

  Tim az ízületeit ropogtatta, és feszes ajkai közt halkan
fütyörészett. Körülbelül úgy, mintha halk sziszegéssel gőzt
eresztene ki.

  Jerry végigtáncoltatta az ujjait az íróasztal peremén, és
beszéd közben nagy érdeklődéssel tanulmányozta őket. –
Márpedig én annak alapján, amit az emberi helyzetekről meg a
dolgok természetéről tapasztalatból tudok, azt mondom, Tim,
hogy néhány valóban valószínűtlen véletlent leszámítva, az
ügy megoldását minden bizonnyal a Keeler-lakás falai között
kell keresnünk. – Felnézett, először rám, aztán Timre, végül
ráterpeszkedett az íróasztalra, és barátságos, én-is-közétek-
tartozom-fiúk hangon hozzátette: – Ez persze nem hivatalos
vélemény, Tim. Csak azért mondom, mert szeretném
megnyugtatni a feleségemet, hogy a három kis unokánk
biztonságban van Forest Mills utcáin, és felhívhatja a
lányunkat, hogy megmondja neki, nincs igazi baj, nincs őrült
gyilkos, aki gyerekeket rabol el az éjszaka kellős közepén.

  Bár Timnek legalább annyira fontos volt, hogy amit a
kerületi ügyész állít, igaz legyen, mint Kellehernek magának,
Tim azzal próbált visszavágni, hogy tovább kötekedett.

  – Semmiféle lehetőséget nem hagyunk figyelmen kívül.
Néhány ember máris ellenőrzi az ismert elmebetegeket, és
utánanézünk valamennyi környékbeli incidensnek. Lakásról
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lakásra mindenkit kihallgatunk Fresh Meadowsban is, és azon
a környéken is, ahol a fiúk holttestét megtalálták. A
Gyilkossági Csoport szorosan együttműködik velünk, és
segítenek a 107-es és a 110-es körzet emberei is. A saját
embereim is túlórázni fognak.

  – Annyit túlóráztathat, Tim, amennyit akar, és annyi
kisegítő nyomozót kap, amennyire szüksége van. – Kelleher az
íróasztalra fektette összekulcsolt kezét, és kisfiúsán
hátravetette a fejét, hogy szeméből kirázza a hajfürtöt. –
Nekem csak az a fontos, Tim, hogy amikor majd megjelenik a
főcím: „Lezárult a Keeler-ügy”, akkor az a cikk hangsúlyozza,
hogy az ügyet a Kerületi Ügyészség alakulata oldotta meg. És
még ha ez spekuláció is, azt hiszem, végül bebizonyosodik,
hogy az ügy a tragikus sorsú kisfiúk otthonából indult ki. És
remélem, hogy bármi is a megoldás, az ügy hamarosan
lezárul.

  – Minden fronton folyik a nyomozás, Jerry. Kiderítjük, mi
történt.

  Tisztán olvastam Tim arckifejezésében. Legfőbb bánata az
volt, hogy neki és Kellehernek közös érdeke, hogy az ügy a
négy fal között oldódjék meg.

  Kelleher az íróasztalra támasztotta tenyerét, felállt és
előrehajolt. – Helyes, helyes, persze hogy mindent kiderítenek,
Tim. – Aztán közömbösen, rezzenéstelen pillantással
hozzátette, élvezve szavai hatását Timre: – Ja, mellesleg,
megbízom a fiatal Quibrót – ismeri Ed Quibrót, ugye? –, hogy
vegye kézbe az ügyet. Maga mellett fog dolgozni, Tim.
Tájékoztassa mindig mindenről.

  Edward Quibro, a kerületi ügyész helyettese, az ügyész
kedvence volt; okos, kellemetlen, ördögien agyafúrt és
mindenki által utált rohadék. Timnek volt már vele dolga a
múltban is. Kelleher nagyon biztos lehetett benne, hogy az ügy
problémátlan és igen hamar felgöngyölíthető, ha Quibrónak
adta. Quibro éppen jópontokat gyűjtött arra az esetre, ha
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Kellehert jelölik a polgármesterségre, mert akkor Kelleher neki
adja át helyét, és az őszi választásnak szenteli minden idejét.
És majdnem biztos, hogy Quibrót, mint máris működő
helyettest, végül hivatalosan is kinevezik Queens megye
kerületi ügyészének.

  A kerületi ügyész határozottan kezet rázott először velem,
aztán Timmel, de az ő kezét nem eresztette el, hanem nagyon
komoly pillantást vetett rá: – Kapja el a nyavalyásokat, Tim.
Dolgoztassa az embereit, és kapják el a nyavalyásokat.

  – Meglesz, Jerry. Maga tudja meg elsőnek.
  – Helyes, helyes, Tim. – Kelleher megvárta, amíg kinyitom

a titkárnő szobájába vezető ajtót, aztán könnyed utóiratként
hozzáfűzte: – Mellesleg, Tim, mi ez a kábítószerdolog? Az
anya kábítószerrel üzletel?

  Tim arcán először tökéletes értetlenség jelent meg, de
gyorsan magához tért. Megvonta a vállát, mintha egyelőre
nem tudna eleget ahhoz, hogy ezt megbeszéljék. – Többféle
irányban tapogatózunk, Jerry. Az idő majd megadja a választ.

  – Igen. Igen, helyes, helyes.
  Elfelejtettem szólni Timnek, hogy elhintettem a

kábítószeres pletykát Sam Catalanónak, hogy kiderítsük,
milyen gyorsan és milyen messzire terjeszti el a hírt. Így
amikor Tim rákérdezett a liftben, vállat vontam, és azt
mondtam, majd utánanézek.

  Tim fájdalmas hangon mondta: – Nem tudjuk
megakadályozni, hogy hasznot ne húzzon ebből az ügyből. Ha
gyorsan megoldjuk, övé a dicsőség. Ha nem, engem fog
okolni. És az én egész, teljes jövőm arra a nyájas pacalra,
Marvin L. Schneidermanra van feltéve.

  – Kire? – Csak ugrattam Timet, mert persze emlékeztem az
embere nevére a közeledő polgármesteri jelölőválasztáson.
Tim csak bámult rám, így segítőkészen hozzátettem:

  – Talán el tudjuk intézni, hogy Kitty Keeler összejöjjön
Schneidermannal, és neki tegyen vallomást.
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  – Csak fogd be a szád, Joe, jó? Csak fogd be a szád.

6. FEJEZET6. FEJEZET6. FEJEZET

  Este fél kilenckor az ügyeleti szoba zsúfolt volt, és a levegő
ugyanannyi cigaretta-, szivar- és pipafüstöt tartalmazott, mint
oxigént. Egy takarítóasszony megállította a kocsiját az ajtó
előtt, benézett, aztán megfordult és már ment is. Az egyik
rendőr visszahívta és megkérte, hogy legalább a hamutartókat
és a papírkosarakat ürítse ki. A nő morogva
engedelmeskedett, vékony, fehéres ajka úgy mozgott, mintha
kántálna.

  A zömök, tagbaszakadt Vito Geraldi, akinek mindig szivar
lóg a szája sarkában, megjegyezte: – Ugyan már, mama, nem
szívességet tesz, ez a munkája, nem?

  Erre a takarítónő a tele hamutartót, amit éppen a kezében
tartott, egy tömött papírkosárba dobta, megfordult és kiment;
közben a „szakszervezetről” motyogott valamit.

  Vito kacsintott, utánaszaladt, és rövid, suttogó párbeszéd
után visszahozta az asszonyt a szobába; egyik nehéz karjával
átfogta a nő vállát, az meg úgy nevetett és pislogott Vitóra,
mintha ő volna a Jóisten, és a lehető legjobban megértenék
egymást. A nő kiürített minden hamutartót és kosarat,
kinyitotta az ablakot, letörülgette a szürke fém íróasztalokat,
és magában mosolyogva távozott.

  – Vito, Vito, te még egy boszorkányt is el tudnál bűvölni –
kiáltott oda neki egy kollégája.

  Az alakulat tagjai a beosztásukat vetették össze az
utasításokkal, amelyeket Tim függesztett ki a hirdetőtáblára.
Minden más nyomozást el kell halasztani, hacsak másképp
nem rendelkezik, minden szabadságolás törölve, tíz nap alatt
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egy szabadnap jár, és az alakulat készüljön fel rá, hogy sok
lesz a túlóra.

  Mire Tim kilépett az irodájából, többé-kevésbé mindenki
lecsillapodott. Tim nekitámaszkodott egy íróasztalnak,
olvasószemüvegét feltolta a feje tetejére, és igen csendesen
beszélni kezdett. Nagyon hatásosan. A szobában nemhogy
köhinteni, de még rágyújtani sem mert senki.

  – Mindenki elmegy a hullaházba, és megnézi annak a két
gyereknek a holttestét. Szakítsanak rá időt, a munkájuktól
függetlenül. Azt akarom, hogy olyan állapotban lássák a
kicsiket, ahogyan ma reggel megtalálták őket. Nézzék meg jól
mindkettőt. És arra is legyen ideje mindenkinek, hogy
elmenjen a helyszínre a Peck Avenue-ra, ahol úgy hajították a
földre a holttesteket, mint valami szemetet. És amikor munka
után hazamennek, jól nézzék meg a saját gyerekeiket. És
gondoljanak a Keeler kisfiúkra.

  Tim nem engedi, hogy tompák, szívtelenek vagy
közömbösek legyünk. Legalábbis a két kisfiúval kapcsolatban
nem. Körülnézett, hogy megértettük-e, amit mondott, aztán
röviden tájékoztatott bennünket a nyomozás addigi
eredményéről.

  – Egy órával ezelőtt megkaptuk az orvosszakértő előzetes
jelentését. Az időpontok csak megközelítőek, plusz-mínusz
egy óra, ezt ne felejtsék el. – Hozzám fordult. – Folytasd, Joe.

  – Az első áldozatot, George Keelert, valamikor tizenegy és
éjfél között fojtották meg kézzel. – Felnéztem, mindenki
jegyzetelt. – Plusz-mínusz egy óra, vagyis április 16-ról 17-re
virradó éjszakán, szerda este tíz és csütörtök hajnali egy óra
között.

  – A második áldozat, Terence – Terry – Keeler. A koponya
alsó részében egy harmincnyolcas Smith and Wesson-golyót
találtak, a behatolás helye… de azt hiszem, erre egyelőre nincs
szükség. A halál valamikor hajnali egy és kettő között állt be –
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plusz-mínusz egy óra. Tehát valamikor éjfél és hajnali három
között, csütörtökön, április 17-én.

  Vito Geraldi, az utánam következő rangidős első osztályú
nyomozó mondani akart valamit, de felemeltem a kezemet. –
Egy pillanat, Vito, előbb hadd fejezzem be. Tehát a jelek
szerint az első áldozatot, George-ot, nem ott ölték meg, ahol a
holttesteket megtalálták. A második áldozatot, Terryt, viszont
ott lőtték le a helyszínen.

  – A helyszínen lőtték le? – Vito gyorsan kapcsolt. – Miért
nem azt mondtad, Joe, hogy a helyszínen ölték meg?

  – A kérdés helyes. Azért, mert a második gyermek esetében
a halál okát nem állapították meg teljes bizonyossággal. Terry
valószínűleg eszméletlen vagy már halott volt, amikor fejbe
lőtték. A jelek szerint nagy adag altató került a szervezetébe,
idézem: „egyelőre nem sikerült megállapítanunk, hogy mikor
és milyen mennyiségben”. – Az ujjamat a bekezdésnél
hagytam és felnéztem. – A boncolás remélhetőleg majd
megállapítja, hogy a gyerek légzészavarok miatt halt-e meg,
vagy még élt, amikor lelőtték.

  Kérdések, megjegyzések hangzottak el, de Tim mindenkit
félbeszakított: – Türelem, engedjék, hogy Joe befejezze.

  – „Megjegyzendő, hogy egyik áldozaton sincs jele annak,
hogy szexuálisan bántalmazták volna őket. A kettes számú
áldozat, Terry homlokán horzsolás látható. Körülbelül öt cm
hosszú és másfél cm széles.” – Felnéztem a jelentésből. – A
gyerek feje annyira feldagadt, hogy pillanatnyilag nehéz lenne
megállapítani, mi okozta a horzsolást. Más seb vagy horzsolás
egyik testen sincs, eltekintve egy-két kisebb, régebbi
karcolástól, ami viszont egy gyermek esetében normális.

  Mély csend volt; aztán lassanként mindenki Vito Geraldi
felé fordult. Vito a szivarját rágta, és a keserű, felfelé
kunkorodó füstöt bámulta; aztán Timre nézett. – Az anya
vallomásában van valami ellentmondás, igaz, százados? Ő azt
állította, hogy egy és fél kettő között látta a gyerekeket, és azok
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életben voltak. Ez ugye összeegyeztethetetlen az orvosszakértő
jelentésével?

  – Nagy a valószínűsége annak – felelte Neary –, hogy
George egykor már halott volt, lehet, hogy már egy, két, sőt az
is lehet, hogy már három órája. És valószínű, hogy Terry,
másik fiú, eszméletlen vagy halott volt a gyógyszertől. Holnap
már pontosabban fogjuk tudni a halál beálltának időpontját,
de az orvosszakértő szerint szinte bizonyos, hogy a tizenegytől
tizenkettőig, illetve az egytől kettőig terjedő időket vehetjük
alapul.

  Vito elnyomta a szivar tömzsi csutkáját egy színültig telt
hamutartóban, a kiszóródott hamut az íróasztal tetejéről
szépen a tenyerébe söpörte, majd a tenyerét a padló felé
fordította. Nézte, ahogyan a hamu lassan leereszkedik a
cipőjére.

  – Először is, százados – mondta óvatosan Vito –, indítékot
kellene találnunk, igaz? De ki a fenének lehet indítéka? Ki a
fene haragudhat egy három- és egy hatéves gyerekre?
Másodszor itt van az alkalom kérdése. Hogy az ördögbe képes
valaki behatolni egy lakásba és elrabolni két gyereket? Hang
nélkül? Egyet talán. Talán. De kettőt? Ugyan már!

  – Betörésre semmi nem utal, ugye, százados? – vette a
feladott labdát Jim Jefferson, másodosztályú nyomozó, aki jogi
egyetemet végzett, és egyike volt az alakulat négy fekete bőrű
nyomozójának. – Nincs jele szexuális bántalmazásnak. A
környéken senki nem hallott szokatlan lármát az éjszaka
folyamán. Valószínűleg azért, mert nem is volt lárma. A
MacDougal lány, saját állítása szerint hány órakor járt a
lakásnál?

  – Fél háromkor. Aztán háromkor telefonált Kitty Keeler-
nek.

  – Maga szerint milyen sorrendben történt, százados? –
kérdezte Vito.
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  Neary intett, hogy folytassam. Mi már megbeszéltük és
nagyjából egyetértettünk. – Szerintem az első gyereket,
George-ot, az ágyában fojtották meg. A második gyerek, Terry,
ezt végignézte. Altatót kapott. Talán csak azért, hogy
megnyugodjon.

  – Úgy érted, az egész csak véletlen baleset volt? – kérdezte
Vito minden különösebb hangsúly nélkül.

  – Úgy értem, hogy feltételezésem szerint így történhetett a
dolog. Ha egy gyerek beteg, egész nap nyugtalan, sír,
követelőzik. Tíz-tizenkét óra alatt mindenkit képes
megbolondítani.

  A szobában csend lett, néhányan a jegyzetfüzetük szélén
firkálgattak. Vito új szivart vett elő, kicsomagolta, de nem
gyújtott rá. Felemelte hatalmas, húsos kezét, és azt nézegette.

  – Tudja, százados, amikor a gyerekeim kicsik voltak, egy
ujjal se nyúltam hozzájuk. Mert úgy gondoltam, ha ezzel a
lapáttal ráverek a gyerek fenekére, hát átrepül a falon. –
Felnézett. – Nem kell ahhoz sok erő, hogy valaki egy
hároméves gyereket megfojtson.

  – Tehát arról van szó – mondta Neary –, hogy a gyerekeket
valószínűleg az anyjuk ölte meg. Vagy legalábbis megölte az
elsőt, George-ot. Mondani akarsz valamit, Joe?

  – Csak annyit, hogy ha az orvosszakértő megbizonyosodik
róla, hogy a második gyermek halálát az altató okozta, akkor
tulajdonképpen mind a kettőt ő ölte meg. Dührohamában,
idegességében vagy akárhogyan, megfojtotta az első gyereket.
Valószínűleg nem szándékosan. A második gyerek hisztériás
rohamot kaphatott, és hogy lecsillapítsa, beadott neki pár
altatót. A gyerek meghalt. A nő megrémült. Két halott gyerek;
és csak ő volt velük.

  – És aztán mit csinált? – kérdezte az egyik fiatalabb kolléga.
  Vállat vontam. Vito nehézkesen megfordult, apró

gombszeme körbetáncolt, amíg megtalálta azt, aki a kérdést
feltette.
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  – Hogy mit csinált? – ismételte Vito. – Vette a rózsaszínű
noteszét és felhívta az egyik barátját, hogy segítsen neki
eltüntetni a holttesteket.

  – Tizenegy húszkor felhívta George-ot – emlékeztettem
őket. – George nem tudott rögtön a telefonhoz menni. Amikor
megpróbálta visszahívni Kittyt, a telefon foglaltat jelzett.
Lehet, hogy a nő körbetelefonált, keresett valaki mást, mert
George-ot nem érte el. – Cigarettára gyújtottam, aztán
hozzátettem: – Ez viszont azt jelenti, hogy az első gyilkosság
tizenegy óra húsz előtt történt. Ha ezért telefonált Ceorge-nak.

  – És – tette hozzá Vito – az is lehet, hogy csak jóval később
kapott segítséget. Fél háromkor még nem volt otthon, de
háromkor már igen.

  – Na és a golyó a második gyerek fejében? – Walkernek,
Geraldi társának kicsit nehéz felfogása volt.

  Vito nehéz teste felém fordult. – Joe? Mondd meg neki,
mivel magyarázható a golyó.

  – Kétféleképpen: ha a gyerek az altatótól halt meg, akkor a
golyó csak félrevezetés, hogy úgy nézzen ki, mintha elrabolták
volna az ágyából és megölték volna. A másik megoldás: a
gyerek nem halt meg, és kapott egy golyót, ismét csak azért,
hogy úgy nézzen ki, mintha elrabolták volna az ágyból és
megölték volna. A gyerek csak azért kapta a golyót, hogy
valamiről eltereljék a figyelmünket.

  Neary felsorolt néhány nevet Kitty könyvecskéjéből.
  Minden nevet ellenőriztetek Paul Sutróval. Joe, ugye te

ismered Sutrót? A különleges alosztályon dolgozott, aztán
otthagyta, és most a szervezett bűnözéssel foglalkozó
osztályon dolgozik.

  – Igen, ismerem Pault.
  – Joey – kérdezte Vito –, mi volt a benyomásod az anyáról?

Te láttad azelőtt is meg azután is, hogy megtalálták a
gyerekeket.
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  Kitty Keelert ők egyelőre csak a tv-híradóban látták egy
villanásnyi időre, meg az újságokban. Visszaemlékeztem
megmagyarázhatatlan gyűlölködésére, az indokolatlanul
kihívó modorára, a minden mozdulatában szembeszökő
szexualitásra. Azon töprengtem, hogy egy nő, aki éppen
megölte két kis gyermekét, képes-e egy ilyen színjátékra.
Aztán eszembe jutott az a dermedt kifejezés a szemében,
amikor igyekezett elfogni a pillantásomat, közvetlenül azelőtt,
hogy elmentem a férjével. Amikor elvittem George-ot, hogy
azonosítsa a két meggyilkolt kisfiút. Ez a pillantás
ellentmondott addigi viselkedésének, de még így sem voltam
biztos a dolgomban.

  – Olyan nőnek néz ki, akinek könnyen lehet egy ilyen
férfinevekkel teli telefonkönyvecskéje. – Ez igaz is volt.

  – Na és a férj, George? Gondolod, hogy benne van? –
kérdezte Geraldi társa.

  – Valószínűleg van alibije – felelte helyettem Neary.
  Egy pillanatig George-on járt az eszem; visszaemlékeztem

az aggodalmára, amikor a gyerekek eltűntek. Valódinak
látszott, de okozhatta a tudat is, hogy megölte a gyerekeket.
De ha az alibije valóban jó? Míg George-ra gondoltam,
eszembe jutott, hogy Kitty milyen meglepő gyengédséget és
aggodalmat tanúsított iránta. Az is valódinak látszott.

  – Szeretném rá felhívni a figyelmüket – közölte Neary az
alakulattal –, hogy ezzel az üggyel kapcsolatban nagyon nagy
nyomás nehezedik ránk odafentről. Főképpen rám. Én viszont
magukra fogok nyomást gyakorolni: tehát mindent bele,
elvárom, hogy ha kell, térdig koptassák a lábukat. Már azok,
akik továbbra is szívesen dolgoznának az alakulatnál.

  Neary az elkövetkező félórában kiadta a feladatokat.
Utasította a nyomozókat, hogy szisztematikusan csengessenek
be a lakásokba, járják végig a bárokat, kávézókat,
élelmiszerüzleteket, a kozmetikai szalonokat, a fodrászokat, a
fűszereseket, a konfekcióüzleteket, éttermeket, menjenek el a
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Bloomingdale áruház Fresh Meadows-i részlegének minden
osztályára, ellenőrizzék a mozikat. Újra hallgassanak ki
mindenkit, akit a rendőrség már kikérdezett. Meg kell
állapítani, hogy látott-e valaki valamit, aminek köze lehetett a
Keeler-ügyhöz. Látta-e valaki Keeleréket, az anyát, az apát,
bármelyik gyereket, bármikor, bármilyen körülmények között
április 16-án, szerdán este fél nyolc után. A nyomozók arra is
utasítást kaptak, hogy kérdezősködjenek a fehér Porschéről és
Patti MacDougalről is. Munkacsoportok alakultak, hogy
utánanézzenek minden névnek Kitty telefonkönyvében,
férfiaknak és nőknek egyaránt.

  – Meg kell tudnunk, ki segített Kitty Keelernek. Valaki
segített neki. Nem egyedül csinálta. – Neary a csoport
egyhangú véleményét fogalmazta meg. A nyomozásnak
tulajdonképpen nem az volt a célja, hogy megállapítsuk, ki
ölte meg a Keeler gyerekeket, hanem az, hogy bebizonyítsuk,
Kitty Keeler ölte meg őket, és az, hogy megtaláljuk a bűntársát
illetve bűntársait.

  Tim, Vito meg én bementünk Tim irodájába. Vito az ujjai
között eloltotta égő szivarját, aztán a csikket zsebre vágta. Vito
és minden ruhája elnyomott szivaroktól bűzlött. Előrehajolt,
felvette Tim olvasószemüvegét, és megnézte a jegyzeteit.

  – A fenébe, Timmy, már nekem is kell szemüveg. A
látásom már majdnem olyan rossz, mint a magáé.

  – Az öregedés jele – mondtam.
  Vito a fizikai kapcsolatteremtés híve. Rácsapott a karomra,

szerinte játékos erővel; a fájdalom egyszerre nyilallt a
könyökömbe és a vállamba.

  Tim kihúzott egy alsó fiókot, és elővett egy üveg whiskyt.
Nem fáradt a kínálással; mindhárman csendesen felhajtottunk
egy pohárral. Tim hátradőlt a széken.

  – Vigyétek el Kitty Keelert a hullaházba. Azt akarom, hogy
lássa a gyerekeket, még mielőtt a temetésre kicsinosítanák
őket.
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  Bólintottam. – Rendben van, Tim. Mikor menjek el érte?
  Tim lassan nemet intett a fejével, aztán az állával Vito felé

bökött. – Vito. Maga vigye el. Majd szólok, hogy mikor.
Valószínűleg holnap, késő délután. Remélem, holnapra elég
anyagunk lesz ahhoz, hogy este behozzuk kihallgatásra.
Nagyon sok mindent nem kérdeztünk meg, és ő sem mondott
el mindent. Többek között azt sem, hogy miért hívta fel a férjét
tizenegy húszkor, és nem beszélt arról sem, hogy hajnali
háromkor valaki felhívta telefonon. Vito, holnap menjen el a
telefonközpontba. Tudja meg, hogy Kitty telefonált-e vidékre
vagy más városba.

  Tim felsorolta a délelőtti teendőimet, de olyan képet
vágott, mintha oda se figyelne. Mintha valami máson járt
volna az esze: rajtam. Végül kibökte: – Joe, te leszel a jó fiú.
Vito pedig a rossz.

  – Ez nem jó ötlet, Tim. Nem hiszem, hogy Kitty beveszi.
  – Miért nem?
  – Nem tudom. Ő meg Catalano nagyon jól kijöttek

egymással. Nem gondolod, hogy talán…
  Tim gondolkodás nélkül vágta rá: – A rohadék. Felejtsd el.

Amíg tőlem függ, el van temetve.
  – Akkor valaki fiatalabb, talán Walker vagy…
  – Joe. Azt mondtam, te. – Tim meredten bámult a

szemembe. Semmi kedvem nem volt szemmelverősdit játszani
vele.

  – Nézd, Tim. Nem tudom, miért, talán mert George mellé
álltam ma reggel, de ez a nő semmivel sem szeret jobban
engem, mint én őt, úgyhogy…

  – Joe – vágott közbe élesen Tim. – Én nem arra kérlek, hogy
járj a nővel. Hanem utasítalak, hogy játszd el a jó fiút Vito
rosszfiújával szemben. – Tim várt; győzött a tekintély.

  Bánja az ördög, ő a főnök. Az ő feje bánja, nem az enyém. –
Mondd meg, mit kell tennem, és mikor, százados. Te vagy a
főnök.
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  Tim elővette az üveget, és megint töltött. Az ital pontosan a
gyomrom közepén talált el, akár egy robbanás. A fekély tejet
követelt, nem alkoholt, a testem többi része pedig alkoholt és
alvást, mert eléggé nyilvánvaló volt, hogy egy darabig
egyikünk se fog sokat aludni.

7. FEJEZET7. FEJEZET7. FEJEZET

  A Bronx talán lassabban változott, mint más városrészek,
de amikor a változás megindult, nagyon gyorsan átalakult.
Azok a fehér bőrű, középosztálybeli polgárok, akik még nem
költöztek el innen Long Islandre, Westchesterbe vagy New
Jerseybe, szinte tömegesen özönlöttek a Co-Op City
erődítményszerű felhőkarcolóiba. Amikor a feketék és Puerto
Ricó-iak ellepték a környéket, már nem lakott ott más, csak az
öregek, akik szinte ugyanannyi lakbért fizettek, mint huszonöt
évvel azelőtt. Akinek nem emelkedett a jövedelme, azok oda
voltak láncolva egy bizonyos környékhez, egy épülethez, egy
lakáshoz. Úgy éltek, mintha életfogytiglani büntetésüket
töltenék; innen csak a temetőbe lehet átköltözni. Az olyan
emberek, mint Kitty Keeler anyja, Mary Hogan, életükben
először kiríttak környezetükből: idős, sebezhető, rémült fehér
bőrű kisebbséget alkottak.

  Mrs. Hogan óvatosan ráfordította mind a három zárra a
kulcsot, aztán egy hosszú, sötét hallon át a nappaliba vezetett.
A konyha ajtajában bizonytalanul megállt, megkérdezte,
kérek-e teát, aztán továbbment a nappaliba.

  Egy más korból származott. A túl feszesre tömött
garnitúrát valószínűleg többször is áthúzták, de tökéletes
állapotban volt. A karfán és háttámlán kézi horgolású
terítőcskék díszelegtek. Minden sötét színű volt és célszerű. A
kanapé két oldalán az asztalok bútorfénytől ragyogtak, a
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rajtuk álló díszes lámpák ernyőjét celofán óvta. Minden
ablakon nehéz, tiszta függöny lógott. A szobában volt még
néhány örökzöld növény, néhány cserép művirág, egy régi,
fekete-fehér televízió meg egy kis könyvespolc, amelyen
néhány vallásos szobrocska és mesekönyv állt. Mindenütt
gyerekek fényképei, csecsemőképek, első áldozási és bérmálási
képek, osztályképek, csoportképek sötét, egyházi iskolai
egyenruhás gyerekekről; esetlen kamaszok, sovány,
szégyenlős lányok, mamlaszképű fiúk katonai és
tengerészruhában; esküvői képek, diplomaosztási képek,
néhány sárguló újságkivágás egy középiskolai kosárlabdasztár
elmosódott képével. Aztán ismét csecsemőképek következtek:
az újabb generáció eltakarta az előzőt. Felfedeztem egy
Kittyről készült műtermi képet, iskolai kalapban és
egyenruhában; az arca valamivel teltebb és sokkal lágyabb, az
ajka kicsit nyitva; egyszerre érzéki és ártatlan. A pillantása
viszont egyáltalán nem volt ártatlan; valami kihívó, valami
titokzatos hidegség áradt a szeméből, ahogy egyenesen a
gépbe nézett. Amíg az anyjával beszélgettem, Kitty szétnyílt
ajakkal, ravasz, okos tekintettel bámult le rám.

  Mrs. Hogan szeme a számra tapadt; elfelejtettem, hogy
nagyothall. De még így is ijesztő volt, ahogy koncentrált;
rémült állatra emlékeztetett, amelyik megpróbál rájönni, mit
várnak tőle, és fél, hátha nem vesz észre valami fontosat. Úgy
nézett ki, mint egy baleset kábult, sokkos áldozata, aki még
nem egészen érti, nem egészen éli át sebesülése mértékét.
Értetlenség, bizonytalanság sugárzott belőle. Idegesen
végighúzta a kezét a nyakán, aztán belekapaszkodott a
köténye szélébe.

  – Jaj, nem is vettem észre – mondta, és a kötényre bámult.
Levette, szép sarkosan összehajtogatta. A kötény ott maradt az
ölében, folyton babrálta, simogatta.

  – Szeretnék beszélgetni magával egy kicsit, Mrs. Hogan.
Kittyről. És a családjáról.
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  Némán bólintott, nem tiltakozott, nem mutatott sem
ellenállást, sem felháborodást, sem óvatosságot. Csak
belenyugvás és várakozás látszott az arcán. A szemét alig
láttam, mert a mellettem álló lámpa fénye megtört a
szemüvegén.

  Mrs. Hogan, George Keeler jóval idősebb a lányánál, ugye?
  Bólintott. – Igen. Igen, az apja lehetne. Bőven az apja

lehetne, azt hiszem. Kitty apja meghalt, amikor Kitty még
kisbaba volt – tette hozzá. – Négy fiam van. Meg Kitty, ő a
legfiatalabb.

  – Nehéz lehetett így egyedül, Mrs. Hogan.
  Mrs. Hogan szája megfeszült; keskeny ráncokat hajtogatott

a kötényre. – Azért dolgoztam, hogy felnevelhessem a
gyerekeimet; soha senkitől nem fogadtam el semmit. És nem
szégyelltem a munkámat. A becsületes munkát nem kell
szégyellni. Kitty szégyellte, hogy pincérnő vagyok a
belvárosban, a Schrafftnál. A fiúkat ez nem zavarta. Csak
Kittyt.

  Az ajkába harapott, nehogy többet mondjon a kelleténél.
  – Hogy ismerkedett meg Kitty George-dzsal?
  – Hát, George-nak akkor még volt egy bárja a Webster

Avenue-n. És a legidősebb fiam, Richie, nála dolgozott. És
Kitty ügyesen számolt, értett a könyveléshez meg ilyesmihez,
és amikor az utolsó évét járta a középiskolában, mindennap
néhány órát ott dolgozott, vezette George könyvelését meg
hasonlók.

  – És akkor kezdtek találkozgatni? Meg együtt járni?
  Egy pillanatig azt hittem, nem értette meg a kérdést, de

mielőtt megismételhettem volna, megrázta a fejét.
  – Nem. Egyáltalában nem így volt. Amikor Kitty befejezte a

középiskolát, többé nem dolgozott George-nál. És képzelje
csak, nagyon fel volt háborodva, amiért senkinek nem jutott
eszébe, hogy pénzt tegyen félre neki, egyetemi tandíjra. Négy
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másik gyermekem van, négy fiam, és együtt nem okoztak
nekem annyi fájdalmat, mint ez az egy lány.

  Mrs. Hogan a szájára szorította a tenyerét, és elfordította a
fejét. Aztán gyorsan összeszedte magát.

  – Kitty rendes otthonban nőtt fel. Igazán. Nem tudom,
honnan vette a nagyzási hóbortjait. Mindig csak akart, mindig
kellett neki valami. Talán a filmek vagy a televízió miatt, nem
tudom. De az én Kittym sose volt elégedett, sose. Az egyik jó
állást a másik után hagyta ott. Azt mondta, unja őket. – Mrs.
Hogan kérdő pillantást vetett rám, mintha én magyarázattal
szolgálhatnék. – Unatkozott. Újra meg újra otthagyta a jól
fizető állásokat, mert azt mondta, unja őket. – Mrs. Hogan ezt
képtelen volt felfogni.

  – Hát – mondtam –, minden fiatal lány ilyen.
  – Tőlem soha senki nem kérdezte meg, unom-e, hogy fel

kell szolgálnom, le kell szednem az asztalokat, aztán haza kell
jönnöm, hogy ellássam a gyerekeimet. – Gyorsan megrázta a
fejét, mintha figyelmeztetni akarná önmagát.

  – Miért ment hozzá Kitty George-hoz?
  Mrs. Hogan gondolkodott egy darabig, nézte a kötényt

gyűrögető kezét, és végül rezignáltan, kimerülten felelt:
  – Hát, nem titok, tudta mindenki. Az én Kittym soha az

életben semmiért nem szégyellte magát, csak az anyját
szégyellte meg a fivéreit. Szóval… valami irodában
dolgozott… nem tudom pontosan. De… szóval a főnöke nős
volt. És… hát megtörtént. Kitty teherbe esett. – Mrs. Hogan
felnézett, és felemelte a fejét. – És aztán a férfi elköltözött New
Yorkból, felpakolt és elment. Már rég tervezte. És George,
szegény George, nagyon szerette Kittyt, imádta már
gyerekkorától fogva. Feleségül vette, mindent megadott neki,
amit akart. Például azt a gyönyörű lakást Fresh Meadowsban;
akár vidéken is lehetne. És amennyi ruhát csak akart, bármit.
De Kitty még a házasság meg a gyerekszülés után sem
állapodott meg. Ő aztán nem. Akart – akart valamit, nem
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tudom, mit. Isten tudja. Megkapta azt az állást… abban a
„termálfürdőben”. – Mrs. Hogan sóhajtott; nem vette észre,
milyen hangos és szörnyű hangot ad ki.

  – Én ebből az egészből semmit sem értek, és nem értem
azokat az embereket sem, Kitty ismerőseit. Kittynek
szerencséje van, hogy George egyáltalán hajlandó megtűrni.

  – Maga gyakran találkozik Kittyvel, Mrs. Hogan?
  Gyűrögette, tekergette, elengedte és újra megmarkolta a

kötényt. A szája megfeszült; megrázta a fejét. Egy hosszú,
vékony, szürkésvörös hajfürt kilazult a kontyából és az arcába
hullott. Felnyúlt, és ügyetlenül megpróbálta a helyére
igazítani. – Nem. Nem szoktunk találkozni. Nem túl gyakran.

  Semmit nem tudott Kitty terveiről, Kitty életéről is csak
nagyon keveset. Amikor megkérdeztem, milyen anya volt
Kitty, Mrs. Hogan élesen, keserűen válaszolt.

  – Saját véleménye szerint a legjobb! – mondta gúnyosan. –
Elég, ha megnézi, milyen szépen öltözteti a fiúkat, mennyi
finom holmijuk van, mennyi helyen jártak már. De ő szinte
soha sincs velük. Akárhova megy, pótmamát fogad. Könnyű
neki, oda mehet, ahova akar, szinte soha nem kell velük
lennie…

  Mrs. Hogan hirtelen megakadt, rádöbbent a valóságra. A
szája kinyílt; pislogni kezdett, de a szemüvege alól nem
gördült ki könnycsepp. Remegő kezét eldugta az
összegyűrődött kötény alá.

  – Mrs. Hogan – kezdtem, de nem tudtam, hogyan
folytassam. Nagyon sápadt volt. Hirtelen nagyon törékenynek
tűnt, mintha minden erejét kiszívta volna a valóság. De a
kérdést fel kellett tennem.

  – Mrs. Hogan, tegnap, amikor odajött a lánya lakására és
meglátta, azt mondta neki: „Kitty, mit tettél?” Miért kérdezte
ezt tőle, Mrs. Hogan? Miért gondolta, hogy Kitty tett valamit a
fiúkkal?
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  A szája kinyílt, az arca megdermedt. Bepiszkolódott
szemüvege mögül, megnagyított szemekkel bámult rám.
Lassan rázni kezdte a fejét. Keze petyhüdt nyakbőrébe
markolt. – Nem, én nem. Én soha, soha nem mondtam ilyet.
Az Isten szent nevére, soha!

  Nem emlékezett rá, hogy valóban kimondta e szavakat; azt
hitte, hogy csak gondolta őket. Mögötte megláttam Kitty
érettségi képét, az arcon az ártatlanság és kihívás furcsa
keverékével, mintha valami villanna a szemében, ami nem
csak a műterem lámpáiból vetődött oda; a nedves ajka kicsit
szétnyílt, mintha meg akarna szólalni. Mintha mondani akart
volna valamit. De el sem tudtam képzelni, hogy mit.

  Ez a nő semmit nem tudott a lánya életéről, és nemcsak az
évek választották el őket egymástól. Felálltam, bocsánatot
kértem a tévedésemért. Ügyetlenül megfogta kinyújtott
kezemet, lagymatagon megrázta, aztán a hallon át kivezetett
az ajtóhoz.

  Miután kiléptem a lépcsőházba, megfordultam, hogy még
egyszer lássam. Volt valami ismerős abban, ahogy felemelte a
fejét. Valami, amit már láttam, villanásnyi emlékeztető
régmúlt szépségére, amelyet eltörölt a nehéz és keserű élet.
Mary Hoganban még ott bujkált lánya szépségének halvány
emléke.

  Mrs. Sophie Silverberg a Long Island-i Zsidókórházban
feküdt, súlyos betegen. A fiatal, szakállas orvosnak, aki
fogadott, fáradt és véres volt a szeme. Azt mondta, Mrs.
Silverberggel nem lehet beszélni, mert négy nappal azelőtt
operálták, és sokkot kapott, amikor meghallotta a rádióban, mi
történt a Keeler fiúkkal.

  – Rövid leszek, és mindent elkövetek, hogy ne izgassam fel.
  Az orvos megrázta kócos, göndör fejét. A kezét széles,

izzadt homlokához emelte, mintha valami egyszerű
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módszeren törné a fejét, amellyel megértetheti velem a
helyzetet.

  – Nézze, nincs mód rá, hogy beszéljen vele. Gyakorlatilag ő
nevelte fel azokat a gyerekeket. Az érzelmi sokktól eltekintve
fizikailag is sokkal rosszabbul van.

  – Rendben van, doktor úr, megértem. Ne izgassa magát.
Holnap visszajövök.

  Hosszan, bosszúsan felnyögött. – Hát nem érti? Holnap
sem lesz más a helyzet. Holnap sem engedem meg, hogy
beszéljen vele.

  – Dehogynem. Holnapra már bírósági végzés is lesz nálam,
dr. Wood. – A neve fekete betűkkel ott állt a kis fehér
lapocskán, amely féloldalasan lógott fehér köpenyén. – Ha
nem hajlandó eleget tenni a végzésnek, bírósági ügy lesz a
dologból, ami magának ugyanolyan kellemetlen lesz, mint
nekem.

  Ez hatott. Mindenesetre figyelmeztetett egy-két dologra.
  A hölgy idős, ezt ugye nem felejti el ? Szóval, nem lesz vele

durva vagy mit tudom én?
  – Gondoltam rá, hogy egy kicsit megrugdosom, de csak

azért, hogy ki ne jöjjek a gyakorlatból. Múlt csütörtök óta
egyetlen öregasszonyt se dolgoztam meg.

  Véres szemét összehúzva mondta: – Tudja, mit, ezt tényleg
elhiszem.

  Mrs. Silverberg párnákkal volt feltámasztva; remegő, inas
kezével kék, steppelt ágykabátját babrálta. Mindkét kezében
csomóvá gyűrt papírzsebkendőt tartott, és néha meg-
megnyomogatta a szemét. Ilyenkor feltolta, majd visszalökte
keret nélküli szemüvegét.

  Betegség-, gyógyszer- és szomorúságszag lengte körül.
Hiába volt frissen mosdatva, behintőporozva, hiába volt tiszta
a hálóinge, hiába lengte körül enyhe kölni- és friss virágillat,
félreismerhetetlenül, letagadhatatlanul érződött rajta a
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közeledő halál szaga. Mrs. Silverbergnek már nem sok volt
hátra.

  Hangos cuppogással mentolos cukorkát szopogatott,
engem is megkínált. Csendesen beszélgettünk; sokkal
szívósabb volt, mint amilyennek a fiatal orvos hitte.

  Szerette a két kisfiút. Szinte az első pillanattól ő gondozta
őket, amikor Terry még újszülött volt, és náluk lakott az a skót
lány, Margie. Szinte a születésük pillanatától mellettük volt. A
gyerekek olyan természetesen jártak a lakásába, ahogyan haza.
Két otthonuk volt; őt Nanának szólították.

  – Sokkal inkább éreztem őket magaménak, mint a saját
unokáimat. Az enyémek Kaliforniában élnek, és évente vagy
talán kétévente egyszer hívnak, hogy üljek repülőre, és
látogassam meg őket. De miért akarnék odautazni? Öt-hat óra
a repülőút, és ők nem ismernek engem, én meg nem ismerem
őket. Idegenek. Gyorsan nőnek, az én unokáim már
teenagerek. Saját autójuk van. Nem ismerjük egymást,
kényelmetlenül érzik magukat velem. Hát kell ez nekem?

  – Az én Georgie-m és az én Terrym. Az én kis szépségeim.
Attól fogva, hogy megszülettek, mindig átmentem hozzájuk
egy kis ajándékkal, egy kis pulóverrel, egy pár kis cipővel, egy
kis sapkával. Mielőtt köszvényes lettem, nagyon szépen
kézimunkáztam. Kötöttem, horgoltam. De most már nagyon
merevek az ujjaim. Nagyon merevek.

  – Szerencséjük volt magával, Mrs. Silverberg.
  A fejét ingatta. – Nem. Nekem. Nekem volt szerencsém.

Uramisten, azok a szegény kicsik. Szegény kis babáim.
  – Mrs. Silverberg, beszéljen Mrs. Keelerről.
  A lélegzete elakadt, és pislogni kezdett. Letörölte az arcán

végigfolyó könnyeket. – Kittyről? Az én drága, drága Kittym.
Jószívű, szép, gyönyörű teremtés. Az arca olyan szép, akár egy
filmsztáré. És amilyen szép, olyan jó a szíve. Tavaly, amikor
legutóbb voltam kórházban epekővel, az én Kittym
mindennap bejött, vagy beküldte George-ot. És hozott nekem
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virágot meg ágykabátot. És amikor hazamentem, ápolónőt
fogadott, hogy ellásson. Ő fogadta fel, és ő is fizette. Gondolja,
hogy az én gyerekeimnek, az én egyetemet végzett
lányaimnak ez eszébe jutott volna? Menjek szanatóriumba,
mondták ők. – Felemelte az arcát, és energikusan, büszkén
hozzátette: – De az én Kittym azt mondta, nem! Szó sem lehet
szanatóriumról. A gyerekeim azt mondták, mindent
elrendeztek, nagyon szép helyet találtak Long Beachen, a
Csendes-óceán partján. Mit tudnak azok háromezer mérföldre
innen? Látnak valami prospektust, a képek mind nagyon
szépek, hát odaküldik a mamát és kész. De Kitty megkérte egy
barátját, hogy nézze meg személyesen, és az aztán látta, hogy
milyen hely az, akármit mutattak is a képek. Én meg a saját
otthonomban maradtam, és egy ápolónő gondoskodott rólam.

  – Emlékszik Kitty barátjának a nevére, aki megnézte,
milyen az a szanatórium?

  – Hogy emlékeznék? Kitty nagyszerű nő. Az emberek csak
azt látják, hogy mindig jön-megy, szaladgál, eljár hazulról meg
szépen öltözik. Hát beszélnek mindenfélét. – Ravasz
pillantással vizsgálgatott. – Tudja, mire gondolok. Sok a
férfiismerőse. Mindenki féltékeny rá, mert fiatal, mert
gyönyörű és mert… csupa élet. De nem ismerik igazából az én
Kittymet. Csak én ismerem. Kitty szép, és nem csak kívül.

  Megkopogtatta a mellkasát. – Itt is, itt bent is, ahol számít,
az én Kittym itt is tökéletes.

  Mintha az elszántság, hogy beszéljen Kitty Keelerről, erőt
adott volna neki.

  – Szorgalmasan dolgozik az a lány, nagyon szorgalmasan.
Úgy öltözteti a gyerekeit, akár a kis filmsztárokat. A legjobb
ruhákat veszi, és nemcsak saját magának, hanem nekik is. És
Ceorge-nak is. Gyönyörű bőrkabátokat vett neki, meg
öltönyöket. Olcsóbban, barátok révén. Amikor kislány volt,
hát… – Mrs. Silverberg kifordította a tenyerét, és széttárta a
karját. – Hát bizony szegény volt. Egész gyerekkorában csak
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iskolai egyenruhákban meg másoktól kapott holmiban járt.
Most azért dolgozik annyit, hogy legyenek finom ruhái.
Semmi olcsót, semmi vacakot nem vesz meg. Az én Kittymnek
nagyon jó ízlése van.

  Eszembe jutottak a különféle ruhaneműk a
gardróbszekrényben meg a mániákusan elrendezett színek.

  – Mrs. Silverberg, mit tud George-ról? George Keelerről?
  Felsóhajtott, aztán fürkésző pillantást vetett rám. – Azon

tűnődik, hogy Kitty minek ment hozzá George-hoz, ugye?
Hiszen George annyival idősebb nála, hogy az apja lehetne.
Részben ez az oka, igen. Kittynek soha nem volt igazán apja.
Nagyon kicsi korában elvesztette az apját. George-ot pedig
szinte egész életében ismerte. Nincs a világon még egy férfi,
aki olyan lenne Kittyhez, mint George. És Kitty is nagyon jó
hozzá. Ne hallgasson a szomszédok pletykáira. Amit nem
tudnak, azt kitalálják. Kitty csupa szeretet. – Remegő kezét egy
pillanatra sápadt, keskeny ajkára szorította, aztán rekedten
még hozzátette: – A lányom. Kitty nekem a lányom!

  A kócos, véres szemű orvos benézett, és figyelmeztető
pillantást vetett rám. Különben is menni készültem, de hadd
higgye, hogy neki engedelmeskedem. Megfogtam az ágyon
fekvő csontos, bütykös kezet, és gyöngéden, alig érezhetően
megszorítottam.

  – Mrs. Silverberg, nem tudna visszaemlékezni annak a
férfinak a nevére, akit Kitty megkért, hogy nézzen utána,
milyen az a szanatórium, ahová magát el akarták küldeni?

  Vállat vont. – Azt hiszem, ott dolgozik, ahol Kitty. Nem
tudom. Kittynek sok férfiismerőse van. Durva külsejű, sötét
hajú ember. – Összevont szemöldökkel igyekezett emlékezni. –
Olyan rémes arca volt, hogy ha az ember a tv-ben látná,
megijedne. Pedig olyan helyesen, olyan kedvesen, olyan
jólelkűen beszélt. Azt mondta, „az én anyám nem kerülhetne
ilyen helyre”. Ezt mondta. Jó ember volt. Senkit nem szabad a
külseje alapján megítélni. Nem tehet róla, hogy olyan aljas
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képe van. Mindkét lányom férje elegáns, jóképű diplomás, úgy
öltöznek, mint a férfiak a képeslapokban, elegánsan van
levágva a hajuk, képzelje csak el, „szalonba” járnak hajat
vágatni, és Európába, Mexikóba meg Hawaiiba utaznak
nyaralni, de amikor arra kerül a sor, hogy szeressenek –
rándított a vállán –, akkor bizony… Hagyjuk ezt. – Kifújta az
orrát, és a papírzsebkendőt nedves gombóccá gyúrta. – Arra,
hogy valaki szeressen, hála istennek, hála istennek, nekem ott
van az én Kittym.

8. FEJEZET8. FEJEZET8. FEJEZET

  Amikor betelefonáltam az irodába, Neary közölte, hogy
átvizsgálták a Porschét, semmit nem találtak, és visszaadták
Keeleréknek. Patti MacDougal barátja meg néhány más tanú is
igazolta, hogy hol töltötte Patti az estét, de azt még senki nem
erősítette meg, hogy hajnali fél háromkor elment Keelerék
lakására.

  – Igazán nagyszerű volna, ha valaki emlékezne rá, hogy
látta a skót lányt a parkolóban.

  – Skóciai – javítottam ki Timet. – A whisky a skót.
  – Menj a fenébe, Joe. Te, azt a rohadék Catalanót elküldtem

George kocsmájába, Sunnyside-ra, hogy szaglásszon George-
dzsal kapcsolatban. Aztán mondd meg annak a nyavalyásnak,
hogy hallgasson ki mindenkit, aki szerda éjszaka megfordult
Keelernél. Ez majd lefoglalja egy időre.

  Pár évvel ezelőtt Sunnyside-ot nagyrészt olaszok, írek és
zsidók lakták, ebben a sorrendben. Kicsi, szorosan összeforrt
queensi közösség volt ez, amely néhány templom, egy ortodox
meg egy modern zsinagóga, egy sor ír kocsma, pár olasz
pékség és étterem meg néhány kóser hentes és fűszeres körül
formálódott. Itt volt a Sunnyside Garden is, jelentéktelen
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boksz- és birkózómérkőzések színhelye. A környék igyekezett
tartani magát, de lassan és biztosan megváltozott. A sarki
gyógyszertár kirakatában kicsiny tábla hirdette, hogy
beszélnek spanyolul; néhány bodegával több volt, mint egy
évvel korábban, nem a környéken szétszórva élő pár Puerto
Ricó-i kedvéért, hanem azért, hogy a kubaiakat kiszolgálják,
akik a kényelmes, egymás mellé épített családi házakat
vásárolták fel a mellékutcákban. Számos görög élelmiszer- és
csemegeüzlet nyílt, amelyeket mintha egy nagy család vezetett
volna: valamennyi izmos, fekete hajú fiatal férfi úgy festett,
mintha rokonságban lenne egymással. Az etnikai csoporthoz
nem tartozó élelmiszerüzletek „karib specialitásokkal”
csalogatták a nyugatindiai szigetekről érkező illegális
bevándorlókat, ezt a bizonytalan létszámú fantomcsapatot,
akik hajnalonként elvánszorogtak a gyárakba, és késő éjszaka
tértek meg a zsúfolt, többszörösen leválasztott lakásokba,
amelyekért a kapzsi háziuraknak felháborító bért fizettek.

  Nemcsak a kocsma, a Keeler's Korner, hanem az egész
emeletes épület George Keeleré volt. A földszintet a kocsmán
kívül egy kissé piszkos olasz-francia pékség, egy apró
lámpaüzlet meg egy héber nyomdászműhely foglalta el. Az
emeleten volt George lakása és két kis irodahelyiség, amit egy
ügyvédnek meg egy könyvelőnek adott ki. Mindkét bérlőnek
elsősorban arra kellett az iroda, hogy legyen postacíme.

  Az épületet 1906-ban emelték, az akkori idők ízlése szerint
valószínűleg rendkívül elegáns stílusban. A szürke
kőhomlokzat felső peremét nagy csapat pufók kerub díszítette,
akik mitikus, kövér állatokkal táncoltak. Néhány maszkszerű
arc vigyorgó ördögökre emlékeztetett; valószínűleg alantas
gondolataik támadtak a kerubok és az állatok láttán.

  A Keeler's Korner ajtaja, mint ahogyan arra a neve is utalt,
a ház sarkán nyílott. Keeler 1968 végén vette meg az i épületet,
és az ócska kiskocsmából kialakított valamit, aminek az ő
fogalmai szerint ír fogadóra kellett volna hasonlítania. Nehéz
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ólomkeretes ablakokat csináltatott, amelyeket cikcakkosra
faragott, antikra pácolt gerendákkal fogott közre. A rombusz
alakú üvegeket festett keresztes lovagok díszítették. A bejárat
feletti háromszögű oromzatot is álgerendák támasztották,
hogy biztosítsák a hely régies, eredeti, igazi ír falusi kocsma
jellegét. Közvetlenül a bejárat felett világoszöld fém lóherékkel
körülvett cégtábla hirdette: KEELER'S KORNER. Az egész
homlokzatot újravakolták és homokszínűre festették,
valószínűleg azért, hogy a gerendák jobban érvényesüljenek.

  Sam Catalano otthonosan támaszkodott a bárpultnak, és
két újdonsült barátjával beszélgetett. Olyan melegen mutatott
be nekik, mintha titkos társaságba vezetne be.

  A csapos, Danny Fitzmartin, nagydarab, tagbaszakadt
ember volt; kerek, jóindulatú, rózsaszínű arca felszaladt
egészen a kopaszodó feje búbjáig. Csak úgy ropogtak a
csontjaim, amikor megrázta a kezemet-a szorítás nem nagyon
illett kellemes, lágy, behízelgő ír hangjához és a könnyed
mosolyához.

  A pincérnő viszont, Lucille, nedves, lagymatag kézfogással
üdvözölt. Még a félhomályban is nyilvánvaló volt, hogy
Lucille valamikor jobb napokat látott. Olyan sovány volt, hogy
majdnem kilátszottak a csontjai; hatalmasra feltupírozott,
ragyogó-vörös haja szinte ránehezedett éles vonású, keskeny
arcára. Alaposan ki volt festve, műszempilláján kis csomókban
gyűlt össze a festék. Sammel már jól megértették egymást.
Amikor Sam visszaült a bárszékre a nő mellé, összeért a
térdük.

  – Kellemes hely – mondtam Fitzmartinnak. – Nagyobb,
mint kintről hinné az ember.

  – Nagyon családias. A törzsvendégek továbbra is idejárnak
a környékről. És jár ide egy csomó fiatal, messziről is, például
a Bronxból. Az énekesek miatt, tudja, akik háromszor egy
héten lépnek fel.
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  – Igen, hallottam, hogy egész jók. Ha éppen nem gurulnak
be valami miatt.

  A csapos vállat vont és elvigyorodott. – Bolond írek, mit
várhat tőlük az ember?

  – Mindketten itt voltak szerda éjjel? – Bólintottak, és az
arcuk elkomolyodott. – És George Keeler is itt volt egész
éjszaka, szerdáról csütörtökre virradóra?

  – Hát persze, George is itt volt – felelte Lucille. – Szegény
George. Azok a szegény kisgyerekek! Szegény George.

  Azt nem mondta, hogy „szegény Kitty”.
  – George körülbelül kettőig volt itt, egy kicsivel tovább,

talán úgy kettő tízig vagy negyed háromig – tette hozzá
Fitzmartin.

  – És George végig itt volt? Közben nem ment el egy rövid
időre sem?

  Lucille megigazgatta a haját, és egy kicsit közelebb dőlt
Samhez. – Georgie itt volt egész idő alatt, persze közben kijárt
a konyhába. De ezt már mondtam Samnek. – Az utolsó
mondatnál Samre kacsintott.

  – Mit szólnának egy pohárkához, a rend kedvéért? – Danny
az italok felé intett. Sört kértünk. Mintha csak utólag jutott
volna eszébe, magának meg Lucille-nek is töltött.

  Lucille aprókat kortyolt, finomkodva, aztán megnyalta az
ajkát. – George a pultnál dolgozik Dannyvel, és ha a kisegítők
nem jönnek be, nekem is segít az asztaloknál. Két kisegítőnk
van, fiatal srácok. Az ember sose tudja, hogy bejönnek-e, tudja,
milyenek ezek a kölykök.

  A kisegítők mindketten bent voltak szerda este,
igazolhatják George Keelert.

  – Jézus – szólalt meg hirtelen Danny, és kövér teste a
karjára nehezedett a makulátlan bárpulton. – Ki tehette ezt
George gyerekeivel? Az az ember az utolsó ingét is odaadná,
ha valaki elkérné tőle. Ilyen ember millió közt ha egy akad.
George-ot mindenki szereti.
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  – Igen, mindenki, Kittyt kivéve – mondta Lucille a foga
közt.

  Danny feléje fordult. – Ugyan már, Lucille.
  – Akkor is ez az igazság. – Halkan hozzátette: – Az a kis

kurva.
  – Lucille, úgy tudom, maga beszélt telefonon Kitty

Keelerrel szerda éjszaka?
  – Éppen itt tartottunk, amikor megjöttél, Joe. – Sam

értésemre akarta adni, hogy ő már a dolgok lényegéig hatolt.
  – Nagyszerű, Sam. Tehát, Lucille?
  – Igen, szóval, mint már említettem Samnek, tizenegy

húszkor hívta George-ot, egész pontosan akkor.
  Lucille megerősítette azt, amit George Keeler már

elmondott nekem, hogy az ír népdalénekesek összevesztek,
mert az egyikük el akart énekelni valamit egy törzsvendégnek,
a többiek meg tiltakoztak, mert tizenegy húsz volt, és nekik
szünetjük volt fél tizenkettőig.

  – Kitty mit szólt, amikor megmondta neki, hogy George
nem tud a telefonhoz menni?

  – Éppen ezt kérdeztem én is, amikor megjöttél, Joe –
mondta Sam.

  Kétség nem férhet hozzá, Sam a dolgok lényegéig hatolt.
  – Hát, ahogy már Samnek is mondtam – Lucille egyenesen

Catalanóhoz intézte a szavait, mintha kettesben volnának, és
bizalmas beszélgetésbe merülnének –, azt mondta őnagysága,
„engem nem érdekel, mi van azokkal az énekesekkel, mondja
meg George-nak, hogy pattanjon a telefonhoz, de rögtön!”. –
Sovány kezét a kiálló csípőcsontjára tette, kifejező arccal meg
hanggal előbb Kittyt, aztán saját magát utánozta. – Mire én azt
feleltem, hogy amint lehet, George jön a telefonhoz. Erre ő
megismételte: „Azt mondtam, hogy most rögtön hívja a
telefonhoz!” – Lucille alakítása szerint Kitty vékony hangon
sivított, ő viszont melegen, udvariasan beszélt. – Hát jó,
megint szóltam George-nak, de láttam, hogy szegény George
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nem bír az énekesekkel, hát felemeltem a kagylót, hogy Kitty is
hallhassa a lármát meg mindent, aztán mondom neki, szóval
azt mondtam: „Mint maga is hallja, Kitty, George
pillanatnyilag nem tud a telefonhoz jönni.” És letettem a
kagylót. – Rábólintott, mint akinek nagyon igaza van. – Mielőtt
még válaszolhatott volna.

  – Rossz természete van Kittynek?
  – Nagyon megszokta már, hogy elég, ha füttyent, George

máris ugrik. – Lucille csettintett a nyelvével. – Mrs. Keeler már
csak ilyen.

  – Milyen volt Kitty hangja, amikor beszéltek, Lucille?
Olyan, mint mindig, vagy más? Izgatott? Vagy milyen?

  – Éppen ezt akartam megkérdezni én is, amikor jöttél Joe.
  Ezúttal nem vettem tudomást Samről.
  – Nekem ő mindig egyformán undorító volt – vallotta be

Lucille. – Pont úgy beszélt, mint máskor, illetve még úgyabbul,
ha érti, mire gondolok. Majd megpukkadt mérgében, amiért
George nem jött azonnal a telefonhoz.

  – Aggódott? Izgatott volt? Hisztérikus?
  Lucille elgondolkodva az ajkába harapott. – Nem. Csak

piszok mérges volt. Hű, szegény Georgie megpróbálta
visszahívni öt perccel később, de attól fogva a telefon folyton
mással beszélt. Biztos mellé tette egész éjszakára. Rohadt egy
kurva az a Kitty.

  – Oké, Lucille – mondta Danny, nem túl lágy hangon –
leadtad a kis műsorodat. Szolgáld ki az öreg házaspárt a
hármas boxban. Mindjárt szomjan halnak.

  A pultra könyökölve mondta: – Csak azért ilyen, mert ki
nem állja Kittyt. A fenébe is, azt hiszem, a legtöbb nő ki nem
állhatja Kittyt. Mert hogy gyönyörű.

  – Maga szerint Kitty meg George hogy jönnek ki
egymással?

  Danny visszahúzódott, megmerevedett. – Én nem ütöm az
orrom más dolgába. George-ot tizenöt vagy tizenhat éve
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ismerem, és szerintem a világ legrendesebb pasasa. Kitty? Hát,
én amondó vagyok, Kitty George magánügye. Nem tartozik
rám, hogy hogyan élnek.

  Így beszél egy hűséges csapos. Míg Danny és én magunk
elé bámultunk, Lucille felvitte az emeletre Catalanót, hogy
megmutassa George lakását. A gyilkossági csoport már
ellenőrizte George harminckettes pisztolyát, amire volt
fegyverviselési engedélye.

  – Úristen – szólalt meg Danny–, úgy hallottam, hogy a
nagyobbik fiút, Terryt, egy harmincnyolcassal lőtték le.

  – Egy pillanatig szólni se tudott a döbbenettől, és víztől
kivörösödött kezével megdörzsölte az arcát. – Úristen.
Rettenetes.

  – Az. Ha valami eszébe jut, Danny, hívjon fel, jó?
  Azt felelte, hogyne, és én hittem neki. Lucille visszatért

Catalanóval a hallba vezető ajtón át, ahonnan George lakásába
lehetett jutni. Játékosan megigazgatta a tupírozott haját;
Catalano hozzáhajolt, és suttogott neki valamit, amitől Lucille
kacagásban tört ki. Aztán Sam megszorította a kezét, és
vonakodva magára hagyta.

  – Van valami? – kérdeztem, amikor kiléptünk a késő
délutáni utcára.

  – Semmi. Szép, rendes kis hely. Lucille azt mondja, évek
óta ismeri George-ot, és George azóta egyszer se lépett félre.
Szerinte Kitty elég George-nak, de ez fordítva már nincs így.
Azt mondja, el sem tudja képzelni, hogy tűrheti el egy férfi azt,
amit Kitty művel. Még csak nem is titkolja, nem kér
bocsánatot, semmit.

  – Hát némelyik ember már csak ilyen, Sam.
  – Na, én nem tűrném el, ha az én feleségem csinálná.
  Sam kihúzta magát, megigazította a zakóját, és kijelentette:

– Fogadok, hogy Lucille-lel öt percen belül összehoztam volna
a dolgot, ha akarom.
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  – Lucille-nek jó szeme van. – Láttam, hogy ez jólesik
Samnek. Legalább volt egy jó pillanata, mielőtt megtudta,
milyen feladat vár rá.

  – Ennek semmi értelme, Joe. A fenébe is, nincs szükségünk
ennyi tanúra, aki látta, hogy George egész éjszaka itt volt. Joe,
beszélni szeretnék veled valamiről, ami egy ideje eléggé bánt.

  Sam Catalanót az bántotta, hogy még csak harmadosztályú
nyomozó volt, és alig kínálkozott alkalma bebizonyítani, hogy
megérdemli az előléptetést. Ugyanis ha megkapja a
másodosztályú kinevezést, onnan már csak egy ugrás az első
osztály, ami tulajdonképpen megilleti őt.

  Sam kezdte érezni, hogy Neary százados valamilyen oknál
fogva nem nagyon szereti, és azt kérte, nem szólnék-e egy jó
szót az érdekében Timnél? De legyek nagyon óvatos, mintha
az egész az én ötletem volna. – Végül is, Joe, én vettem fel a
telefont a Keeler-ügyben, még akkor is, ha te vagy a rangidős.

  Megígértem, hogy megemlítem a dolgot Nearynek, de úgy
látszott, ez sem vidítja fel. – Te, Sam, ismered Steve Wernert?
Másodosztályú nyomozó a Kábítósoknál.

  – Steve Werner? – Catalano emlékezetébe véste a nevet. –
Te, Joe, csak nem a „kábítós-ügy”?

  Rákacsintottam, és megveregettem a vállát. Máris sokkal
rugalmasabbak lettek a lépései, ahogyan a kocsija felé tartott.
Megint eltöltötte a reménység a rohadékot.

  Vito Geraldi apró gombszeme csillogott az izgalomtól,
amikor beléptem Tim Neary irodájába. Még Tim is
vidámabbnak látszott egy kicsit, pedig Tim kordában tartja az
érzelmeit.

  Vito a vállam köré fonta súlyos karját, és átkísért a szobán.
– Meleg – mondta. – Még csak nem is langyos, hanem meleg,
öcsi.

  – Ez igazán nagyszerű, Vito. – Kibontakoztam a
szorításából, és Timre néztem.
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  – Vincent Martucci. Ismerős a név, Joe?
  Vagy megmondják, ki az, vagy rám bízzák, hogy találjam

ki. – Az Újvilág Termálfürdő tulajdonosa, Kitty Keeler főnöke,
igaz?

  – Kisebb gengszter, már harminc éve szerepel a
nyilvántartásokban – mondta Tim. – Az Újvilág Termálfürdő
tulajdonosa, Kitty Keeler főnöke, és Kitty Keeler szeretője. –
Tim felemelte az olvasószemüvegét. – Most Phoenixben van,
ahová Kitty Keelernek is el kellett volna utaznia. 1975. április
16-án, szerdán éjszaka Kitty Keeler felhívta telefonon Vincent
Martuccit Phoenixben, a fürdőben, névre szóló meghívással. –
Egy cédulára pillantott, és folytatta: – tizenegy harminctól
egészen éjfél után öt percig beszélgettek.

  Tim jelentőségteljes szünetet tartott, hogy felfogjam,
mennyire fontos az időpont, de mielőtt bármit mondhattam
volna, felemelte a kezét, lenézett egy másik cédulára az
íróasztalán, aztán vissza, rám.

  – Másodszor is felhívta, megint névre szóló meghívással, és
három óra tíztől három óra huszonötig beszélgettek, április 17-
én, csütörtökön hajnalban.

  Egymásra bámultunk, aztán Vito hátba vágott: – Na, mit
szólsz, Joey?

  Leültem az egyik székre Tim íróasztala előtt, és lecsúsztam,
amíg a lábam az íróasztal alá került, a vállam pedig a szék
támlájával egyvonalba. így egyetlen testrészem nem maradt
szabadon, amibe Geraldi belebokszolhatott, belecsíphetett
vagy belebökhetett volna.

  – Gondold csak végig, Joe.
  Lehunytam a szememet és belefogtam. – Az első gyereket

szerdán, tizenegy és éjfél között ölik meg. Kitty tizenegy
húszkor felhívja George-ot a bárban. – Amikor kinyitottam a
szememet, láttam, hogy Tim a jegyzeteit ellenőrzi. Bólintott, és
én folytattam. – Feltételezhetjük, hogy az első gyereket
valamikor tizenegy és tizenegy húsz között ölték meg, igaz?
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Kitty nem tud beszélni George-dzsal. Felhívja Martuccit, és
tizenegy harminctól tizenkettő nulla ötig beszélnek egymással.
Körülbelül ebben az időpontban az idősebb fiú, Terry
gyomrába altató kerül, tehát ekkor már vagy halott, vagy
eszméletlen.

  – Eszméletlen – mondta Tim. – Még élt, amikor lelőtték. Az
orvosszakértő megállapította mindkét halál beálltának
időpontját, valamint azt, hogy a második fiút a
harmincnyolcas ölte meg.

  – Igen. Tehát az a skót lány…
  – Skóciai lány – helyesbített hidegen Tim.
  – Igen. Patti MacDougal azt állítja, hogy hajnali fél

háromkor ott volt a Keeler-lakásnál. Nem volt otthon senki,
legalábbis senki nem nyitott ajtót, és ő nem hallott bentről
hangokat. Ez még nincs bizonyítva, Tim?

  – Nincs, de feltételezhetjük, hogy a lánynak semmi oka
nem volt rá, hogy hazudjon. Hazament és háromkor felhívta
Kittyt. – Intett, hogy folytassam.

  – Tehát. Kitty hajnali háromkor beszél Pattivel, és azt
mondja neki, hogy amikor Patti ott volt, ő zuhanyozott.
Azután … hánykor is? Három óra tízkor?

  Vito a hátam mögé lépett, egyik kezét a vállamra tette és
bátorítólag megszorította. – Három tíztől három huszonötig
megint beszélt Martuccival.

  – Akkor már mindkét gyerek halott volt, Joe. – Tim felállt,
zsebre vágta a kezét, csörgetni kezdte a pénzét, egy pillanatig
kibámult az ablakon, aztán megfordult és a párkánynak
támaszkodott. – Elmondom, szerintem mi történt, Joe. Kitty
talán… dührohamában, megfojtotta az első gyereket.
Valószínűleg nem szándékosan, de egyelőre ezt a kérdést
hagyjuk nyitva. A másik gyerek ezt végignézte; talán sírni
kezdett, nagyon izgatott lett, erre Kitty adott neki egykét
altatót. Nem fér kétség hozzá, hogy az altató Keelerék
gyógyszerszekrényéből származik: Doriden. Körülbelül egy
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héttel azelőtt váltotta ki a receptet. Ezt adta be „valaki” a kis
Terrynek. Tehát. Kitty pánikba esett, felhívta George-ot, hogy
menjen át és segítsen neki. Nem érte el. Felhívta Martuccit
Phoenixben, és több mint fél óra hosszat beszéltek.

  – Martucci nem hívta vissza?
  Vito a már teljesen béna vállamat masszírozta. – Nem, Joe,

megkérdeztük a phoenixi telefonközpontot. Martucci nem
telefonált New Yorkba, a fürdőből egyetlen távolsági hívást
sem kértek a két nap alatt.

  – Martucci valószínűleg megnyugtatta Kittyt. – Tim úgy
folytatta, mintha magában beszélne; üveges tekintete a
semmibe meredt. – Megmondta neki, kit hívjon fel, aki majd
segít megszabadulni a holttestektől. – Elhallgatott, és csak
bámult, aztán hátul megdörzsölte a nyakát, és felnézett rám. –
A saját gyerekei, Joe. Úristen, micsoda hidegvérű egy nő.

  – Az a nő egy kis kurva, Tim, mit vár tőle? – jelentette ki
Vito, és vastag ujjait a vállamba mélyesztette. – A második
gyerek kettő és három között kapta a golyót, csütörtök
hajnalban.

  – Még ezt is le lehet szűkíteni – mondta Tim. – Valamikor
kettő húsz és három között. Feltéve, hogy Kitty kettő harminc
előtt távozott a lakásból, és háromkor már otthon volt. Talán öt
percbe telhetett, míg kocsiba rakta a gyerekeket, elvitte őket a
Peck Avenue-ra, ledobta őket, fejbe lőtte Terryt és hazahajtott.
Kitty kiszállt a kocsiból, visszament a lakásba, és háromkor
már felvette a telefont. – Alaposan megmasszírozta az arcát,
először lefelé, aztán felfelé. A szemöldöke teljesen
összekócolódott. – Most már csak azt kell kiderítenünk, ki
segített neki, akkor minden együtt van.

  – Három óra tízkor pedig visszahívta Martuccit, és
elmondta neki, mi a helyzet – mondta Vito.

  – Mi baj van, Joe? – Tim hangja élesen, feszülten csengett.
Nem bólogattam eleget vagy mit tudom én. – Mi a fene jár a
fejedben ? – Úgy mondta, mintha árulást követtem volna el.
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Tim mindig így viselkedik, ha ő elégedett a megoldással, és az
ember nem helyesel neki elég lelkesen. Akkor is ilyen, ha egy
kicsit bizonytalan, és azt akarja, hogy megnyugtassák.

  – Csak igyekszem rendezni a dolgokat a fejemben, Tim.
  Az álla megfeszült, a fogát csikorgatta, és vékony hangon

fütyülni kezdett. Nekem szólt a fütyülése is meg a pillantása
is.

  – Csak azon töprengtem…
  – Min töprengtél? – Várt, hogy egyáltalán merészelek-e

kérdéseket feltenni.
  – Csak azon tűnődtem, miért hagyták a gyerekeket olyan

közel a lakáshoz. És hogy lehet… Hogy lehet, hogy Kitty nem
gondolt rá, hogy mi könnyen lenyomozhatjuk az interurbán
telefonokat. És… miért nem talált ki valami jobb történetet
annál, hogy „Lefeküdtem. Felkeltem. Nem voltak a
szobájukban. Pont.”

  – Szóval ez aggaszt, Joe?
  Vito magyarázni kezdett. – A nő pánikba esett, Joe. Az, akit

segítségül hívott, ugyanúgy be lehetett ijedve, mint ő, és az
első lehetséges helyen megszabadult a holttestektől.
Otthagyták őket, lelőtték a nagyobbikat, hogy úgy nézzen ki,
mintha gyerekrablás történt volna. Kitty hazament; beszélt
Martuccival. Valószínűleg ő tanácsolta Kittynek, hogy minél
egyszerűbb mesét tálaljon fel nekünk.

  Tim figyelt, de egy arcizmom se rándult. Tim mindenben
számíthat rám, amióta együtt jártunk elemibe. De ideje, hogy
nagyfiúként kezdjen viselkedni.

  Végül Tim megkérdezte. – Talán nem logikus, Joe? – Ez
már inkább hangzott kérdésnek, mint követelésnek.

  – De igen, Tim, logikus.
  Vito nem tudta, mi a fene bajunk van egymással, és kicsit

értetlen képet vágott. Azt azért látta, hogy akármi is a
probléma, csak kettőnkre tartozik. És már túl is voltunk az
egészen, legalábbis egyelőre.
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  – Martucci nem egészen egy óra múlva érkezik meg egy
TWA géppel a Kennedyre, Joe. Vito tudja, hányas számú
járattal. Kimentek eléje és behozzátok ide. – Tim előrehajolt és
elnyomta cigarettáját a nagy fekete ónix hamutartóban.

  – Azt akarom, hogy minden tekintetben felkészültek
legyünk, amikor ma este kihallgatjuk Kitty Keelert.

  – Rendben van, százados. Felkészülünk, százados.
  Tim nem tudta, ezt pimaszságnak vegye-e vagy sem, végül

úgy döntött, elengedi a füle mellett. Amikor Vito és én
kimentünk, elmerülten jegyezgetett.

  Úton a repülőtérre átlapoztam a Vitótól kapott dossziét.
Vincent Martucci kartonján a sort egy súlyos testi sértésért
való letartóztatás nyitotta meg tizennyolc éves korában. A
fényképen a rövidre nyírt, kialakulatlan arcú, fiatal srác
igyekezett úgy vigyorogni, ahogy a kemény fiúk szoktak. Két
évre Elmirába küldték; tizennégy hónap múlva eleresztették.
Bár azóta még tizenkilencszer letartóztatták – a vádak között
az autólopástól a gyilkosságig szinte minden bűncselekmény
szerepelt Martuccit soha többé nem ítélték el.

  Az összefoglaló jelentés szerint, amelyet Paul Sutro
készített, Vincent Martucci számos üzleti érdekeltséggel
rendelkezett. Az ő tulajdonában volt az Újvilág Termálfürdő
hálózat hatvan százaléka; számos ingatlanügynökség és
területfejlesztési vállalat ellenőrzési jogával rendelkezett; volt
egy női konfekciógyára, néhány gépműhelye, egy kis
nyomdája; meglehetősen nagy érdekeltsége egy
ócskavastelepben; volt egy szemétgyűjtő vállalata, két ipari
mosodája, négy tekepályája, három étterme, egy nagy, jól
ismert élelmiszerszállító vállalata Brooklynban, egy
ugyanolyan jól ismert, de előkelőbb élelmiszerszállító vállalata
Nassau megyében; egy luxusszállodája Miamiban,
érdekeltsége néhány versenylóban, ötven százalékos
érdekeltsége egy felfelé ívelő pályájú kis középsúlyúban, egy
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ipari festékgyára, valamint három fiókvállalata a festék
értékesítésére; egy kamionalkatrészeket készítő gyára,
valamint egy bontási munkákat végző vállalata.

  Egyedüli tulajdonosa volt annak a vállalatnak, amely New
York ötven mérföldes körzetében élelmiszerrel látta el
valamennyi fontosabb lóversenypálya és fedett sportcsarnok
büféjét.

  Több olyan vállalatnak, amelyben Martucci jelentős
érdekeltséggel rendelkezett, aláírt, illetve a közeljövőben
megkötendő szerződése volt különböző városi és állami
szervekkel. New York valamennyi városi kórházát egy olyan
társaság látta el ágyneművel és törülközővel, amelynek
harminc százaléka Martuccié volt. Egy másik vállalat,
amelyből Martucci meghatározhatatlan százaléknyi hasznot
húzott, versenytárgyalás után megkapta a jogot, hogy két éven
át megvásárolja a Közlekedési Vállalat hulladékvasát. Más
érdekeltségeinek ismeretében Martucci vállalatának nem
lehetett nehéz többet kínálni a törvényesebb feltételekkel
jelentkező vállalatoknál.

  Vincent Martucci nem érdemelte meg ragyogó külsejét.
Ötvenhárom éves kora ellenére sűrű, gondosan vágott fekete
haja volt, amely csak a halántékán őszült. Megdöbbentően kék
szeme felett fekete volt a szemöldöke is, és az arizonai naptól
lebarnult arcából kivillant szabályos fehér fogsora.
Konzervatív, drága, sötét öltönyt viselt, makulátlan fehér
inget, apró arany mandzsettagombbal és szépen megkötött
sötét selyem nyakkendővel. Az ötórás repülőút után frissen és
fürgén lépett ki a repülőgépből, elégedett képpel búcsúzott a
csinos, mosolygó stewardessektől. A lányok vidám kiáltása –
„Máskor is szívesen látjuk” – úgy hangzott, mintha komolyan
gondolnák, és Martucci komolyan meg is ígérte, hogy
nemsokára ismét találkoznak.

  Abban a pillanatban észrevett minket, ahogy a lépcsőre
tette a lábát, de szempillája sem rebbent, amikor elindultunk
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feléje. Befejezte a beszélgetést egy minden jel szerint
lenyűgözött üzletemberrel, kicserélték névjegyüket és
jókívánságaikat, és csak ekkor vett tudomást rólunk.

  A jelvényünkre pillantott, udvariasan bólintott, aztán
odaszólt valakinek mögöttünk. – Willie, gyere utánunk, én az
urakkal tartok. – Olyan hangon mondta, mintha saját
jószántából döntött volna így. – Kew Gardensbe megyünk,
ugye? Ott megvársz az udvaron, Willie. – Úgy szólt oda a
sofőrnek, mintha egy gyereket nyugtatna meg: – Menj csak,
menj, nincs semmi baj.

  Kényelmesen elhelyezkedett a hátsó ülésen, mintha mi az
alkalmazottai volnánk, és az utasításait lesnénk.

  Körülbelül húsz percig várakoztattuk az ügyeleti szobában,
de puszta időpocsékolásnak bizonyult. Amikor Geraldi végre
behozta Tim irodájába, hűvösen és udvariasan viselkedett.

  Kinyújtott kézzel hajolt át Tim íróasztalán. – Vincent
Martucci vagyok. Mindent megteszek, hogy segítsek önöknek
ebben az ügyben. Mindent, nagyon szívesen. – Amikor Neary
visszautasította a felé nyújtott kezet, Martucci elmosolyodott,
és kissé megvonta a vállát. Maga mögé pillantott. – Leülhetek?

  Tim szemében megjelent az üveges pillantás, mint mindig,
amikor megdolgozni készült valakit. – Üljön le, Martucci –
mondta. – A találkozásunk nem hivatalos jellegű. Maga önként
látogatott meg minket, világos?

  – Igen, hogyne. – Aztán kis mosollyal, ami bármit
jelenthetett, Martucci hozzátette: – És jó lesz, ha erre
mindketten emlékezünk, Neary százados. Ha jól értettem a
nevét.

  – Pontosan milyen viszonyban van Kitty Keelerrel?
  Martucci merev és mozdulatlan maradt, de mintha lassan

megfeszült volna benne valami. Csendesen, bizalmas hangon
szólalt meg. – Kittyvel, mint már bizonyára tudják,
„különleges” kapcsolatban vagyok.
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  – Magyarázza meg, hogy ez mit jelent – mondta Tim
hidegen. Nem árulta el, hogy kettőjüknek bármiről is közös
tudomása lehetne.

  Martucci mosolygott, a jobb válla éppen csak egy kicsikét,
elegánsan megemelkedett. – Rendben van. Úgy is mondhatjuk,
hogy a szeretőm.

  – Valóban? Nos, azok alapján, amit eddig kiderítettünk,
Kitty Keelernek még nagyon sok férfival van „különleges
kapcsolata”. Ebből arra kell következtessek, hogy a hölgyben
viszont nincs semmi különleges.

  – Maga kerít neki? – kérdezte nyersen Vito.
  Martucci felkapta a fejét, és elkeskenyedett szemmel mérte

végiga nagydarab, zömök embert, aztán halk
nyelvcsettintéssel jelezte, hogy nem vesz róla tudomást. Úgy
fordult vissza Timhez, mintha benne akarna szövetségesre
találni.

  – Geraldi nyomozó kérdezett valamit – mondta Tim. –
Nem hallottam a válaszát, Martucci.

  Martucci Timre szegezett szeme most már nem volt
annyira kék; szürkébb, jegesebb lett. Megmarkolta a szék
karfáját, és olyan elszántan próbált uralkodni magán, hogy a
teste egészen mozdulatlanná dermedt. Szinte érezni lehetett a
foga közé, a tenyere alá szorított érzelmek hullámzását.

  Vito fenyegetően megindult Martucci felé. – Kérdeztem
valamit! – Aztán valamit mondott olaszul, még soha nem
hallottam ezt a kifejezést, de a hatás azonnali és nyilvánvaló
volt. Martucci napbarnította arca két árnyalattal sápadtabb
lett, az ajka szétnyílt, valósággal vicsorgott. Fel akart állni, de
Vito egyik tenyerét a mellkasára tette, és bár látszólag nem
fejtett ki erőt, Martucci olyan lendülettel huppant vissza, hogy
kis híján székestül felborult.

  – Nyugi, Vito, nyugi. – Elhúztam Vitót, mielőtt újra
nekiment volna Martuccinak. Vito undorodva felhorkant,
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elfordult, és minden figyelmét egy elmorzsolt szivarcsikknek
szentelte, amelyre igyekezett rágyújtani.

  Láttam, hogy Martucci meg akarja igazítani a zakóját, aztán
meggondolta, és a szék karfájára ejtette a kezét. Nem akarta
tudomásul venni, hogy Vito egyáltalán hozzáért. Elhúzta a
száját, mosolynak szánta, bár a kísérlet nem igazán sikerült.

  – Ne játsszon velem, százados.
  Nem tudom, Tim hogy állja meg ilyen hosszú ideig, hogy

ne pislogjon, de megállja; csak bámult Martuccira, aki végül
észrevette a pillantást, és egy kicsit mintha kezdte volna
kényelmetlenül érezni magát. Tim éppen ezt akarta elérni.

  – Nem vagyok strici – mondta Martucci.
  – Már nem? – Vito lármásan lapozgatott Martucci

dossziéjában, és minden laphoz valami obszcén megjegyzést
fűzött.

  – Áruljon el valamit, Martucci – mondta Tim józan hangon,
és még mindig nem pislogott. – Maga azt mondja, hogy Kitty
Keeler a „szeretője”. Nos, maga minden bizonnyal jól értesült
ember, nem az a fajta, akit be lehet csapni. Tudnia kell, hogy
Kitty boldog-boldogtalannal kefél. – Várt egy kicsit, hogy
lássa, milyen hatást váltanak ki a szavai, de semmilyen hatást
nem váltottak ki. Martucci arca acélos kifejezéstelenségbe
merevedett, de a szeme színe, amelyen nem tudott uralkodni,
megint megváltozott, és még szürkébb lett. – Ez magát nem
zavarja, Martucci? Úgy értem, ha a szeretője, nem tartozik
magának valamivel több hűséggel?

  – Kitty nem a tulajdonom. Szabad asszony, azt tesz, amit
akar, akkor, amikor akarja, és azzal, akivel akarja.

  – Úristen, maga pont olyan, mint George Keeler – mondta
Vito.

  Martucci elismerést érdemelt a hidegvéréért, ehhez kétség
sem férhet. De a szeme majdnem olyan színtelen lett, mint az
ajka. A teste megfeszült, de abban a pillanatban, amint
észrevette, hogy az ízületek elfehérednek a szék karfáját
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szorító öklén, meglazította az ujjait. Látszott, ahogy a
megfeszült izmok lassan elernyednek. Eddig gyorsan, sípolva
vette a levegőt, most a lélegzete is természetesebbé lassult.
Kicsit felemelte a fejét, nyelt egyet, várakozó, érdeklődő arcot
vágott, a száját jó modorú félmosolyra húzta. Kíváncsi voltam,
vajon az áldozataival is ilyen udvariasan bánik-e – például egy
elegáns vállrándítás, halk bocsánatkérés, mielőtt szétlövi a
fejüket? Kíváncsi voltam, vajon ez számított-e valamit az
áldozatainak.

  Tim pislantott és rám nézett. Válaszképpen Martucci mellé
húztam egy széket és hozzáhajoltam.

  – Miről beszélgetett Kitty Keelerrel, amikor ő szerda éjjel
felhívta magát? Tizenegy harminc és tizenkettő nulla öt között;
miről beszélgettek?

  – Üzleti ügyekről – mondta csendesen. A kérdés nem lepte
meg. – Kitty szerette volna tudni, hogy sikerült a megnyitás.
Ott kellett volna lennie, de megbetegedett a gyereke.
Mindenről tudni akart.

  – Akkor is üzleti ügyekről beszélgettek, amikor másodszor
hívta fel magát? Mit kellett megbeszélniük három óra tíztől
három óra huszonötig, csütörtök hajnalban?

  Martucci felém fordult és elmosolyodott; férfiak egymás
közt. Elővillant fehér fogsora, de világos szeme egyáltalán nem
mosolygott. – Tudja, hogy van ez.

  – Én nem tudom, hogy van ez – mondta Tim Neary.
  – Mondja el.
  Martucci szembefordult Timmel, és lágy, udvarias hangon

beszélni kezdett, türelmesen, mintha valami nyilvánvaló
dolgot magyarázna egy hülyegyereknek. – Kitty nagyon
készült a phoenixi megnyitásra. Izgalmas esemény volt, sok
filmes meg politikus jött el. Ha akarják, odaadom a vendégek
névsorát. – Senki nem fogta szaván, így aztán folytatta. – Kitty
nemcsak a háziasszony, hanem a fürdő igazgatóhelyettese is
lett volna. Ez lett volna számára a gyakorlati idő, ott
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Phoenixben. Megígértem neki, hogy ha jól csinálja, megkapja a
nemsokára megnyíló westchesteri fürdő igazgatói állását. –
Neary csak bámult, a hüvelykujja körmével a fogát kopogtatta
és halkan fütyült. Nem tett fel további kérdéseket, de Martucci
szinte akarata ellenére folytatta. – Kitty természetesen
csalódott volt, amiért nem lehetett ott. Bizonyos dolgokban
olyan, akár egy gyerek. Mindenről tudni akart, minden
apróságról. – Egy kicsit türelmetlenül hozzátette: – Mint
tudják, New York és Phoenix között időkülönbség van.
Amikor először telefonált, Phoenixben még csak fél kilenc volt,
és valamivel éjfél után hívott másodszor. Csak a megnyitás
részleteire volt kíváncsi. Nincs ebben semmi szokatlan.

  Tim szeme rám villant.
  – Amikor Kitty először felhívta magát, Vincent – kivártam,

amíg felém fordítja a fejét –, amikor New York-i idő szerint
tizenegy harminckor felhívta, elmondta magának, hogy éppen
akkor fojtotta meg a fiát, Georgie-t?

  Martucci úgy kapott levegő után, mintha gyomron vágták
volna. Megrázta a fejét, és először Nearynek, aztán nekem
mondta: – Ez őrület! Téboly! Kitty imádja a gyerekeit! Otthon
maradt velük, mert a kicsi megbetegedett. Mindig odaadó
anya volt, és…

  – És azt is elmondta magának – Tim keményen, hidegen
beszélt, már nem bámult –, azt is elmondta, hogy altatót adott
be Terrynek? És attól fél, hogy talán ő is meghalt?

  – Nem. Nem, ez nem igaz. Semmi ilyesmiről nem esett szó,
tévednek.

  – Amikor másodszor visszahívta, mondta magának, hogy
minden rendben van? Hogy megszabadult a holttestektől?

  Martucci Tim felé hajolva fel akart állni. – Hogy minden
rendben van? Nem értem, mire céloz. Tévednek. Kitty szereti a
gyerekeit.

  Vito Ceraldi lecövekelt Martucci széke mellett, mire
Martucci visszaült a szék szélére. – Mit mondott neki, kit
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hívjon fel, Vincent? – Vito barátilag Martucci vállára helyezte a
kezét, és reszelős, bizalmas hangon folytatta: – A régi szép
időkben Louis Galgonzolát ajánlotta volna.

  – Galgonzola? Mit beszél? Galgonzola tíz vagy tizenöt éve
halott. Mi a…

  Vito, tudomást sem véve Martucciról, Timhez fordult: –
Valamikor ő volt a főbérence, százados. Galgonzolát
„Vadállatának” hívták maguk közt, és képzelheti, micsoda
alak volt, ha az ilyen mocskok, mint ez itt, vadállatnak hívták.
– Ismét Martucci felé fordult. – Most ki a vadállata, Martucci?
Mert csak egy igazi vadállat képes rá, hogy kicsináljon két
kisgyereket.

  Martucci felső ajka felett finom verítékcsík jelent meg.
Manikűrözött kezével törülte le, kicsúszva Vito szorításából. –
Neary százados, én jóhiszeműen jöttem ide, azt reméltem,
segíthetek, de…

  Odébblöktem Vitót, és megint leültem a székre Martucci
mellé, aki nem tudta eldönteni, próbáljon-e meg elmenni vagy
sem. – Nézze, Vincent, nekem az a véleményem, Vito túloz.
Azt hiszem, az egész ügy véletlen volt, baleset. – Nearyhez
fordultam. – Tim, emlékezz vissza, korábban arról
beszélgettünk, hogy valószínűleg iszonyatos baleset történt.

  – Lehetséges – felelte Tim.
  – Nézze, Mr. Martucci – mondtam. – Én úgy gondolom,

Kitty véletlenül fojtotta meg az első gyereket, mert a fenébe is,
nagyon könnyű megölni egy ilyen kisgyereket. A másiknak
altatót adott, hogy megnyugtassa. Aztán rádöbbent, hogy mit
tett, és megrémült. Felhívta magát, jó barátok, természetes,
hogy magához fordul. Maga megmondta neki, kit hívjon fel, ki
az, akiben maga megbízik, aki majd úgy rendezi a dolgot,
mintha gyerekrablás és gyilkosság történt volna. így kihúzta
volna Kittyt a slamasztikából. Nézze, én nem azt mondom,
hogy helyesen cselekedett. Bár tudom is én. Hasonló
helyzetben talán én is ugyanezt tettem volna.
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  – Ha így történt, Martucci – mondta Tim –, vallja be. Most
rögtön. Mert tulajdonképpen maga bűntárs. Hiába volt
háromezer mérföldre innen. Abban a pillanatban, amint Kitty
felhívta magát, és elmondta, mi történt, maga a törvény
értelmében bűnrészessé vált. Kitty Keeler valószínűleg
megússza véletlen emberöléssel. Heves indulatban cselekedett,
talán még azt is sikerül bebizonyítani, hogy tettét pillanatnyi
elmezavarban követte el. De magának nem lesz mire
hivatkoznia, Martucci. És ez nem olyan ügy, amit könnyen
megúszhat. De minket most nem maga, hanem Kitty Keeler
érdekel.

  Martucci nem ette meg a kefét. Nem mintha bármelyikünk
erre számított volna. Rájött, hogy ha most el akar menni, senki
nem fogja visszatartani.

  – Mivel nincs több mondanivalóm, százados, elmegyek.
Amikor majd legközelebb beszélgetünk, ha lesz következő
alkalom, az ügyvédem is jelen lesz. Haragudni fog, amiért ma
este eljöttem a maga embereivel. A Kittyért érzett
aggodalmam és a két gyermek halála miatti szomorúságom
legyőzte a józan eszemet. Ez többé nem fog előfordulni.

  Felállt, megfordult és kiment. Neary intett Ceraldinak, aki
az ablakhoz lépett, és jelezte a lent várakozó nyomozóknak,
hogy Martucci útban van lefelé. Követni fogják, akárhová
megy.

  – Oké, Vito – mondta Tim –, menjen el Kitty Keelerért, és
mutassa meg neki, mi lett a gyerekeiből.

9. FEJEZET9. FEJEZET9. FEJEZET

  Körülbelül másfél óra előnyt adtam Vitónak, hogy
elmehessen Yonkersbe, felvegye Kitty Keelert, és elvigye a
hullaházba, Manhattanbe. Mire odaértem, körös-körül
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riporterek, fényképészek és tv-operatőrök álldogáltak, mint
akik már régóta várnak.

  Az ajtónál, az íróasztal mögött üldögélő öregember
hunyorogva megnézte a jelvényemet, aztán az arcomat, majd
aláíratott velem egy táblára erősített ívet. Ha netán eltűnne
egy-két hulla, így majd tudják, kit kell felelősségre vonni. Vito
neve és az én nevem közt mindössze ketten szerepeltek, tehát
egészen jól időzítettem az érkezésemet. Az öregember a bő,
sötétkék egyenruhában zörgő, ócska csonthalmazra
emlékeztetett. Nem kérdeztem meg, hogy nyugdíjas rendőr-e,
mert féltem, hogy igent mond.

  Én előbb láttam meg Vitót, mint ő engem. Már a hosszú
folyosó túlsó végéből is nyilvánvaló volt, hogy izgatott.
Lehajtott, előreszegett fejjel föl-alá járkált, lapátkezével halálra
dörzsölve a tarkóját. Megfordult, meglátott, és dübörögve
végigszáguldott az előcsarnokon; az arca, sőt még a nyaka is,
egészen az átizzadt inggallérig sötétvörös volt. Hangos, rövid
horkantásokkal vette a levegőt; karon ragadott és belökött egy
benyílóba, egy csomó telefon közé.

  A szeme villogott, és úgy megfeszítette húsos állát, mintha
harapni készülne. – Jézusom, Joey. Esküszöm az élő Istenre,
hogy ez a kurva kőből van. Nekem elhiheted, kőből meg
vasból. – Úgy helyezkedett el, hogy jól kilásson a folyosóra.

  – Mi történt, Vito? Hol a nő? Voltatok már lent?
  – Igen. Voltunk lent. Hogy hol van? Megmondom, hol van,

Joe. Bement a női W. C.-be, Joe, hogy kifesse magát. Esküszöm
az élő Istenre, Joe. Most éppen festi magát. Azt mondta,
„rendbe kell hoznom az arcomat, kint vár az a sok fotós”. Hát
ehhez mit szólsz, Joe?

  Vito leharapta egy szivar végét és a földre köpte.
Rágyújtott, keserű füstfelhőt engedett ki, végül elhatározta,
hogy elmondja nekem, mi izgatta fel annyira.

  – Elmondom, mi volt, Joe. Szóval lementünk. –
Félbeszakította önmagát. – Úristen, tudod, mennyire utálom
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ezt a rohadt helyet? Abban a pillanatban, ahogy beteszem ide
a lábam, kikészülök. De mindegy, szóval megyünk lefelé, ez a
kis kurva meg én, és én kezdem érezni, szóval azt a szorító
érzést belül. Aztán ránézek, és semmi. Az arca kifejezéstelen,
semmi. Mert ugye addigra már tudta, hol vagyunk, tudta,
hogy mit fogunk látni; no, gondolom én erre, oké, hölgyem,
csak várjon. Aztán az a pasas odalent, Jenson, Johnson vagy
hogy hívják, az a kis pasas, aki a hullákra vigyáz, úristen, hát
az úgy néz ki, mintha egy Frankenstein-filmből jött volna elő,
na jó, szóval előkerült, és elkísért minket a fiúkhoz.

  Vito a kezét végighúzta izzadt, vörös homlokán, aztán a
zakójába törülte. Eldobta a szivart, és hatalmas cipőjével
szórakozottan rátaposott. – Joey, én láttam ezeket a gyerekeket
tegnap, és már akkor is elég szörnyű volt. De ma még rosszabb
volt, Joey. Azok a kiskölykök… hogy megdolgozták azokat a
kis testeket. Joey! Összevissza vagdosták őket a boncolásnál.
Alig bírtam rájuk nézni. Egy kicsit sajnáltam is a nőt, Isten a
tanúm rá, tényleg. Ő meg csak állt, és nézte, mi maradt a két
gyerekéből. Gyönyörű gyerekek voltak, Joey. Láttam róluk a
képeket, akár a babák. A nő nézte őket, aztán rám nézett, és
esküszöm az élő Istenre, Joe, azt kérdezte tőlem: „Olyan
piszkosak, nincs aki rendbe hozza őket?” – Vito elég rosszul
próbálta utánozni Kitty hangját. Megszorította a karomat,
közvetlenül a könyököm alatt, így próbált szabadulni a
borzalomtól, amit érzett. – Az anyám sírjára esküszöm, Joe, ezt
mondta: „Olyan piszkosak, nincs aki rendbe hozza őket?” Hát
őt csak ez bántotta, Joe. Hogy piszkosak.

  Megveregettem Vito kezét, mire elengedte a karomat, így
megúsztam csonttörés nélkül. – Talán csak sokkban volt, Vito.

  – A francot volt sokkban – motyogta Vito. – A kis hölgynek
egy szempillája sem rebbent, ez az igazság. Aztán
megkérdezte: „Hol van a toalett? Rendbe kell hoznom az
arcomat a fotósoknak.” – Vito odébblépett, és meglepetten
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bámult a foszlánnyá nyomott szivarra. – A fenébe, Joe, ez volt
az utolsó. Adj egy cigarettát.

  Kitty Keeler jött felénk, a piszkoszöld fal előtt olyan volt,
akár egy kék, elektromos villám; magas sarkú cipője kopogott
és visszhangzott az üres folyosón.

  Vito elfordult. – Majd az irodában találkozunk, Joe, most
látni sem bírom. Esküszöm az élő Istenre, ettől a kurvától
felfordul a gyomrom.

  Kitty haja kétoldalt puha hullámban hátra volt simítva, a
szeme a ruha színét tükrözte, meg egy kis zöldes árnyalatot is
kapott a falaktól. A magas sarkú cipőben majdnem tíz centivel
magasabb lett; félrehajtott fejjel várta, hogy megszólaljak.

  – Mrs. Keeler, magának nem kellett volna idejönnie. A férje
már azonosította a holttesteket. Tévedésből hozták ide.

  – Valóban? Csakugyan tévedés volt?
  Megkínáltam cigarettával; amikor tüzet adtam neki,

megérintette a kezemet. Az érintése hideg volt és száraz. Kitty
kifújta az első füstfelhőt és felnézett rám.

  Vito tévedett. Nem volt sem kőből, sem vasból, bár húsvér
embernek is aligha látszott. A friss krémpúderréteg alatt, amit
most kent fel, az arcának olyan színe volt, mint a gittnek. Csak
egy kicsit látszott ki, a festék szélénél. Elénk színű, nedves,
rúzstól csillogó szája körül finom, kékesfehér csík húzódott. És
volt valami a szemében is, bár nem volt könnyű észrevenni.
Ugyanaz az elszörnyedés és várakozás, amit közvetlenül
azelőtt láttam, hogy George meg én elindultunk azonosítani a
halott fiúkat.

  Hiába titkolta, éreztem, hogy eltökélten igyekszik a harag
védőpajzsa mögé bújni; ugyanúgy, mint amikor először
kérdeztem ki. Még mielőtt megtalálták a fiúkat. A hideg düh
ott ült az arcán meg a sovány, merev vállán, miközben
szaporán átlépkedtünk az újságírók hadán. Nem értettem, mi
készteti arra, hogy ilyen mértékben uralkodjék magán, de én
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tudtam, ha Vito nem is, hogy amit látott, az igenis hatással volt
rá.

  Ed Quibro, a kerületi ügyész helyettese valószínűleg az a
fajta gyerek volt, akit, ha nem akadt jobb szórakozás, a többi
srác elvert. Amikor Kitty Keeler és én megérkeztünk Tim
irodájába, Quibro feltűnően mesterkélt mozdulattal megnézte
a karóráját, és a biztonság kedvéért még ki is mondta.

  – Legalább tizenöt perccel korábban vártuk magukat.
  – Nos, itt vagyunk.
  Precíz, száraz ember volt. Gondosan átfutotta a különböző

kartonokat és papírokat, amelyeket makulátlan rendben rakott
ki Tim íróasztalára. Olyan volt, mint egy túlméretezett törpe;
vizenyős gombszeme körül meggyűrődött a különös,
selyempapírszerű bőr. Akárhány éves lehetett, koravén
huszonöt vagy fiatalos ötvenes; valószínűleg valahol a kettő
között volt. Ritkuló fekete haja, amit régimódi stílusban, rövid
pajesszal, a magas homlokából hátrafésülve hordott,
nedvesnek látszott. Sötét öltönyt viselt, begombolt mellénnyel,
amelyen ott díszelgett az előkelő Phi Béta Kappa egyetemi
klub jelvénye, amit gyakran babrált. Fehér inggallérja olyan
merev volt, akár a karton, és ahol a nyakába vágott,
haragosvörös csíkot hagyott. A szobában mindenki várt és
figyelt, amíg Quibro végzett a szertartással: előre
meghatározott számban külön-külön mindkét lencsére
rálehelt, és nagy, tiszta zsebkendővel megtörülgette
fémkeretes szemüvegét. Majd feltette tiszta szemüvegét,
lehúzta a vastag gumiszalagot a kilencszer tizenötös
kartoncsomagokról, és kopogtatni kezdett velük az
íróasztalon.

  – Tehát. Mielőtt a kihallgatást megkezdenénk – fordult a
jegyzőkönyvvezetőhöz, egy nagydarab, melák férfihoz, aki
úgy hajolt az írógép fölé, mint valami finom játékszer fölé –,
soroljuk fel, ki van jelen rajtam kívül – vagyis Edward M. mint
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Martin Quibro, betűzöm: Q-U-I-B-R-O, helyettes kerületi
ügyészen kívül, a mai napon, 1975. április 18-án, pénteken,
nézzük csak, igen, húsz óra negyvenkor, tehát jelen van
Timothy Neary százados, a Kerületi Ügyészség Különleges
Nyomozó Alakulatának parancsnoka, valamint a következő
nyomozók…

  Quibro pattintott az ujjával, és felénk fordult. Geraldi,
Jefferson, Walker és én bemondtuk a nevünket és jelvényünk
számát.

  Quibro lassan, módszeresen, időrendben felsoroltatta Kitty
Keelerrel, hogy mit csinált ő és mit csináltak a gyerekek április
16-án, szerdán, este hét órától fogva, amikor dr. Friedman
megérkezett. Több ízben félbeszakította Kittyt, és még
részletesebb választ kért.

  – A hamburgeren kívül még mit vacsorázott maga és a fia,
Terry, Mrs. Keeler?

  Kitty Keeler halk, monoton hangon válaszolt, ahogy egy
gyerek ismétli el a betanult szöveget. Ez a kérdés váratlanul
érte, és egy kicsit előrehajolt. – Hogy még mit vacsoráztunk? –
Amikor Quibro bólintott, Kitty megtörte a maga szabta
ritmust. – De hát miért? Hogy jön ez ide?

  Ízlelgette a haragot, óvatosan, mintha csak ellenőrizni
akarná, hogy hangzik, ha dühös.

  Quibro levette a szemüvegét, és vizenyős, sárgás szemét
Kittyre szegezte. Monoton orrhangon, mintha utasításokat
darálna el, azt mondta: – Lényeges tudnunk, hogy a maga
tudomása szerint milyen ételt vagy egyebet fogyasztottak a
gyerekei. Egybevetjük azzal, amit a gyomor a holttestek
megtalálásakor tartalmazott.

  Kitty szája kinyílt, felemelte a kezét, de mielőtt
megérintette volna az ajkát, a keze visszahullott az ölébe. –
Amit a gyomor… tartalmazott? – Ahogy összeszorította az
ajkát, a foga megcsikordult.
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  Quibro halkan megkopogtatta az asztalt a kartonjaival, és
várt. Senki nem szólalt meg. Én már majdnem mozdultam,
amikor megláttam, hogy Tim int: Hagyd csak, inkább majd én.

  – Mrs. Keeler – magyarázta Tim –, elképzelhető, hogy aki
elvitte a fiúkat, talán adott nekik valamit, cukorkát, süteményt
vagy mást. Ha biztosan tudjuk, hogy aznap éjjel ettek valamit,
amit nem maga adott nekik, nos, akkor van még egy adatunk,
amelynek alapján dolgozhatunk.

  Kitty rámeredt Nearyre. – Még egy adat, amelynek alapján
dolgozhatnak? Úgy érti, még egy, a noteszomon kívül?

  – Megfordult a széken, és haragosan végigmérte a falnál
ácsorgó férfiakat. – Jól szórakoztak, piszkos disznók? Ide
hallgasson, maga – fordult vissza Nearyhez –, ha a szerelmi
életemről, a szexuális életemről akar tudni, hát engem
kérdezzen! Engem kérdezzen, és én elmondom, akármire
kíváncsi, hátha izgalomba jön és lesz egy jó napja. – Hátradőlt
a széken, összefonta a karját, és oldalra hajtotta a fejét.

  – Ez sok időt megtakarít magának, és nem kell majd
elküldenie ezeket az istenverte, túlfizetett disznókat, hogy a
magánéletemben vájkáljanak. És akkor talán, talán,
hozzáfoghatnak, hogy kiderítsék, ki ölte meg a gyerekeimet! –
A harag önmagát erősítette, és még nagyobb haragot szült;
Kitty erőt merített belőle, és egyenlő partner lett
valamennyiünkkel szemben. Gyors, megvető pillantást vetett
külön-külön mindenkire; amikor Quibróra nézett, röviden,
keserűen felnevetett. – Mert állítólag erről van szó – mondta
keményen. – Vagy elfelejtették, hogy valaki megölt két kisfiút?
Annyira belemerültek az én szexuális életembe, hogy
egyszerűen megfeledkeztek a gyerekeimről? Akkora szarban
vannak, hogy már másodkézből is megteszi?

  Vito Geraldi kiegyenesedett az ablaknál, és mint egy bika,
lehajtotta a fejét. – Maga aztán tényleg nagyon odavan a
gyerekek miatt, ugye, Kitty?
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  Kitty mély torokhangot hallatott, mintha gyomorszájon
vágták volna, de hamar összeszedte magát, és minden
energiáját, erejét Vitóra összpontosította. Mereven felállt, és
mutatóujjával Vito felé bökött. Rekedten suttogott valamit
olaszul; én csak annyit értettem belőle, hogy „az anyád”.
Geraldi Kitty felé ugrott. Elé álltam, és telibe kaptam a
mellkasomba. Közben hallottam, hogy Kitty hidegen azt
mondja mögöttem: – Tartsák távol tőlem ezt a kövér szarházit,
és mondják meg neki, hogy azt a kurva anyját izélgesse!

  Vito arca bíborszínűvé vált. A kezemet a vállára tettem,
hogy lecsillapítsam, de elhúzódott tőlem, kiment az ügyeleti
szobába, és elindult a férfi W. C. felé. Amikor Vito a rossz fiút
játssza, mindent belead. Walker, Vito fiatal társa, utánunk jött
Neary irodájából.

  – A százados hívatja, Joe. Úristen, Vito jól begurult, mi?
Nem lett volna szabad az anyját emlegetni.

  – John, ha valaki tizennégy éves kora után mellre szív egy
ilyen megjegyzést, akkor ott valami nem stimmel.

  Walker mondani akart valamit, de otthagytam, és
visszamentem Tim irodájába. Quibro a kartonjait rendezgette,
és Tim közölte velem, hogy tíz perc kávészünetet adott ki. Úgy
látszik, Ed Quibro nem merte ránk bízni a kartonjait. Az óráját
is megnézte, mielőtt kiment a szobából. Neary odalépett az
elektromos kávéfőzőhöz, töltött két csészével, és az egyiket
letette Kitty elé az íróasztal szélére. Belekortyolt a sajátjába, és
amikor Walker hívta a másik szobából, kiment. Csendesen
becsukta maga mögött az ajtót.

  – Kéri a kávét?
  Kitty a kezével intett. – Igya csak meg.
  – Kér valami mást?
  Kitty Keeler megszívta a cigarettáját, csücsörített, és

egyenesen felém fújta a füstöt. Elgondolkodva félrehúzta a
száját. – Rohadt dolog lehet, ha az embernek így kell
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megkeresnie a kenyerét. Magukat tényleg szórakoztatja, hogy
mások magánéletében vájkálnak?

  Kicsit gondolkoztam, aztán válaszoltam: – Nem nagyon.
  – Ez aztán teljesen felborította a lelki nyugalmukat.

Mindannyiukét. Igaz? Hogy egy nőnek aktív szexuális élete
van. Egy férfi persze más. Akkor mindenki azt mondja, hogy a
fenébe is, de klassz pasas. De ha egy nő él úgy, ahogy akar,
akkor…

  – Mrs. Keeler, ezt ne nekem mondja, én csak azt akarom
megtudni, mi történt a fiaival. A többi egyáltalán nem érdekel.
Az csak magára tartozik, nem rám. Világos?

  Láttam, hogy a nyelve végigszalad a szájában, aztán
óvatosan, ravaszul végigmért. Az arcában gödröcske
keletkezett, aztán kisimult.

  Az ujjával rám mutatott, és megjátszott kedvességgel
mondta: – Aha, most már tudom. Maga a jó fiú. A többi – a
kezével körbemutatott a szobában –, a többiek a rossz fiúk. És
ez a disznó, ez a Geraldi, ő a bika, ő az első számú rossz fiú. És
maga próbál majd megpuhítani, amikor magához menekülök,
igaz? Joe Peters, ugye így hívják? – Már semmi lágyság nem
volt benne, hangja is jegessé vált. – Ismerem én magukat, Joe
Peters. Ismerem én magukat, mind.

  A lövés célba talált, és a fene tudja, miért, de úgy
feldühödtem, mintha nem lett volna igaza. Hátralöktem a
székemet és azt mondtam: – Nézze, hölgyem, nem tudom, mi
a fenét képzel. Lehet, hogy azt hiszi, szórakozunk, lehet, hogy
maga szórakozik velünk. Engem nem érdekel sem maga, sem
a szexuális élete, sem az életstílusa. Rendőr vagyok, és az a
dolgom, hogy kiderítsem, ki ölte meg a maga gyerekeit. A
maga segítségével vagy anélkül. Két napja térdig járom a
lábam, hogy valami nyomra bukkanjak. Valószínűleg
könnyebb dolgom lenne a maga segítségével. De akár segít,
akár nem, ki fogjuk deríteni, hogy mi történt.

  – Mi baj, Peters, a lelkébe gázoltam? – kérdezte lágyan.
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  Nem tudom, hogy azért gurultam-e be, mert ilyen könnyen
átlátott rajtunk, vagy mert valóban megsértődtem. Végül is én
nem tettem neki semmi rosszat.

  A kihallgatás folytatódott, Vito nélkül. Amikor Quibro
megkérdezte Kittytől, hány órakor hívta fel a férjét a kérdéses
éjszakán, Kitty azt felelte, negyed tizenegykor.

  Quibro felnézett: – Biztos?
  Kitty úgy gondolta, provokálják. – Igen, biztos. Negyed

tizenegykor.
  – Nem lehet, hogy később? Mondjuk tizenegy körül? Talán

még később, negyed tizenkettőkor vagy tizenegy után húsz
perccel?

  Kitty Keeler előrehajolt, és a jegyzőkönyvvezetőhöz intézte
a szavait, aki nem tudta, mit tegyen, így aztán csak írt tovább.
– Maga! Ott az írógépnél. Olvassa vissza a válaszomat. Úgy
látszik, ez a másik nem hallotta. Azt mondtam, negyed
tizenegykor hívtam fel a férjemet. Ugye ezt írta le?

  – Aztán Nearyhez fordult: – Ez a pasas süket, vagy
engedélyre van szüksége, hogy megszólaljon? – Beszéljen! Na,
legyen már jó fiú, és beszéljen! – fordult megint a jegyző-
könyvvezetőhöz.

  Az még közelebb hajolt a géphez, és csak ütötte tovább a
lágyan koppanó billentyűket, fel sem nézett Kittyre.

  Kitty felkészült rá, hogy kikérdezik a Vincent Martuccival
folytatott telefonbeszélgetésekről. Üzleti ügyeket beszéltek
meg, az új fürdő megnyitását, semmi mást.

  Amikor felolvasták neki Patti MacDougal vallomását,
amely szerint Patti fél háromkor a Keeler-lakásnál járt, Kitty
felemelte á kezét. – Ismerniük kéne Pattit – mondta. – A
lakásom közelében sem járt azon az éjszakán. Valószínűleg
eszébe jutott, hogy eljöjjön, amikor hazaért. Patti jót akar, de
szinte soha nem jut el odáig, hogy véghez is vigye jó szándékú
ötleteit. Valóban felhívott háromkor, és mondta, hogy vissza
akarta hozni a kocsit, de tudtam, hogy ez nem igaz.
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  Nyugodtan beszélt, egy vállrándítással intézte el Patti
MacDougalt. Kitty Pattiról alkotott véleménye nem mondott
ellent az enyémnek; olyan lány, aki jót akar, de…

  Végül Quibro az asztalra könyökölve előrehajolt: – Már
csak néhány kérdés van hátra, Mrs. Keeler, és arra kérem,
nagyon gondolja meg, mit válaszol. Korábban azt állította,
hogy utoljára hajnali egy óra és egy óra harminc között látta a
fiait, 1975. április 17-én, csütörtökön. így van?

  Kitty hangja elvékonyodott a fáradtságtól. – Igen. Igen.
  – Milyennek látta akkor a kisebbik fiút, George-ot?
  – Milyennek láttam? – Kitty felegyenesedett a széken, a

hangja élesebb, éberebb lett. – Ezt hogy érti? Georgie lázas
volt. Hányt egy kicsit, és sírt. Mindig sír, ha rossz a gyomra.
Megmosdattam, tiszta pizsamát adtam rá, aztán megint
elaludt. Ennyi az egész.

  – És a másik fiú, Terry ? Úgy látta, hogy Terry normális
állapotban van?

  – Normális állapotban? – Kitty óvatosan végigmérte
Quibrót; gondolkozott, igyekezett rájönni, mi rejlik a kérdések
mögött. – Nem tudom, mit ért azon, hogy normális
állapotban?

  Quibro monoton, egyenletes, bosszantó hangon
magyarázott. – Korábban azt állította, hogy kivitte Terryt a
fürdőszobába, aztán vissza a gyerekszobába. Nem látszott
másnak, mint amilyen normális körülmények között volt? –
Amikor Kitty nem válaszolt, csak bámult rá, Quibro kicsit
türelmetlenül folytatta: – Nem látszott rajta, hogy… el van
kábítva?

  – Elkábítva? – Kitty a homlokát ráncolta, a pillantása
Quibróról Nearyre siklott, majd Walkerre, aztán rám, végül
vissza Quibróra. – Nem tudom, miről beszél. Álmos volt.
Visszabújt az ágyába és elaludt. Hogy érti?
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  – Mrs. Keeler, az 1975. április 16-ról, szerdáról 17-re,
csütörtökre virradó éjszaka egyedül hagyta a gyermekeit a
lakásban, bármilyen rövid időre is?

  Lehet, hogy csak képzeltem, de mintha Kitty
elbizonytalanodott volna, mintha habozott volna a másodperc
egy töredékéig. Senki más nem vette észre; Tim arca is
mozdulatlan maradt.

  Kitty Keeler megrázta a fejét. Megtört, kimerült hangon
válaszolt, mintha végül mégis belefáradt volna az egészbe.

  – Nem, nem hagytam őket egyedül, egy pillanatra sem.
  – Mrs. Keeler, van valami elképzelése arról, hogy kinek

lehetett szerepe ebben az ügyben?
  – ”Ebben az ügyben”? – utánozta hidegen Quibrót, de

Quibro nem reagált, csak üres pillantással bámult rá. –
Maguknak csak ennyit számít a két gyerekem meggyilkolása?
Maguknak ez csupán egy „ügy”?

  – Mrs. Keeler, azt hiszem, a férje odakint várja. Walker
nyomozó elviszi önöket a bátyjához. Most ott lakik, ugye?

  Kitty felállt, de nem válaszolt Timnek. Elindult az ajtó felé,
aztán megállt, mintha eszébe jutott volna valami. – Neary
százados, mikor mehetünk vissza a lakásunkba valami
ruháért? Alig van nálam valami. Hazamehetünk, hogy
elhozzunk egypár holmit?

  – Egy-két nap múlva, Mrs. Keeler. Majd értesítjük.
  Kinyitottam az ajtót, és félreálltam, hogy Kitty kimehessen.

Megint megállt, az ajkába harapott, nagy levegőt vett és
benntartotta. Megint Timhez fordult.

  – Neary százados, mikor adják ki a holttesteket?
Gondoskodnunk kell a temetésről, és még senki nem mondta
meg, mikor vihetjük el őket.

  – Majd erről is értesítjük, Mrs. Keeler, mert még mi
magunk sem tudjuk.

  Vito éppen az ajtó előtt állt az ügyeleti szobában.
Megjátszott udvariassággal hátralépett, hogy Kitty
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kimehessen, de Kitty még csak egy pillantást sem vetett rá.
Vito bement Tim irodájába és azt mondta: – Az isten
szerelmére, Tim! Először azt kérdi meg, mikor kapja vissza a
ruháit. Aztán eszébe jut, hogy kérdezősködjön a gyerekei
holtteste felől is.

  Nekem nem egészen ez volt a benyomásom, úgy éreztem,
Kittynek nagyon nehezére esett feltenni a kérdést.

  Úgy készítette elő, hogy előbb a ruhákról beszélt. Vito nem
vette észre Kitty szemében a tompa fájdalmat, nem látta meg a
szája sarkában összeránduló ideget.

  Ed Quibro összecsomagolt, lezárta a táskáját, aztán
végigsimított a fején, hogy minden haja szála a megfelelő
helyre kerüljön.

  – Nos, fiúk – mondta –, mi a véleményük? Kitty Keeler
szerint egyik fiúnak sem volt semmi baja egy óra és egy óra
harminc között. Az orvosszakértő szerint az egyik gyerek
akkor már halott volt, a másik pedig az altatótól eszméletlen.
És Mrs. Keeler semmi különöset nem vett észre rajtuk. –
Széthúzta keskeny ajkát, valószínűleg mosolynak szánta.
Apró, kétes színű fogai voltak. – Azt hiszem, a hölgy
akasztófára juttatja magát.

  Tim óvatosan felelt, mivel a bizonyítékok összegyűjtésének
terhe kizárólag az ő vállán nyugodott. – Pokolian sok munka
vár ránk, Ed, mielőtt még odáig jutnánk. Még csak a nyomozás
elején tartunk.

  – Nos, remélem, jól haladnak majd vele, Neary százados.
Ebben az ügyben kulcsfontosságú az idő.

  Quibro nem vette észre, hogyan üvegesedik el Tim
pillantása, és hogyan szívja be a levegőt a fogán át.

  – Mondja, Quibro – kérdeztem –, nincs egy unokatestvére
Bronxban? Teddy Riley,?

  Teddy Riley volt a mi környékünk Ed Quibrója, amikor
Tim meg én gyerekek voltunk. Ő volt az a srác, akit elvertünk,
ha nem akadt más dolgunk.
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  Tim felnevetett, és elfordult Quibrótól. Quibro pislogott
színtelen szemével, persze nem értette a viccet. – Nem, a
családom Westchesterből származik.

  Indult kifelé, de nem bírta megállni, hogy inkább csak a
maga örömére, mintsem a mi okulásunkra, közölje: – Igenis,
megmondom én maguknak, hogyan fog végződni ez az ügy.
Én el fogom ítéltetni a hölgyet kétrendbeli gyilkosságért. Csak
várják ki. Majd meglátják.

  Ha Ed Quibro lett volna Teddy Riley, pontosan ebben a
pillanatban kapott volna egyet a pofájába.

10. FEJEZET10. FEJEZET10. FEJEZET

  Abban a pillanatban, ahogy megcsördült a telefon,
eszembe jutott, hogy nem hívtam fel Jent. Gyorsan beszélni
kezdtem, mielőtt ő szóhoz juthatott volna; – Helló, bébi. Ne
haragudj, de tegnap este nem tudtalak felhívni. Tim
túlóráztatott bennünket.

  Jen rövid csend után válaszolt: – Most aztán jól belém
fojtottad a szót, mi, Joe? – Éles, ideges hangon beszélt, mintha
veszekedni akart volna. De meggondolta magát, és
könnyedebb hangon folytatta: – Láttalak tegnap a késő esti
híradóban. Remekül néztél ki, Joe. Hogy lehet, hogy ezen az
ügyön dolgozol?

  Egy kicsit arról beszélgettünk, hogy miért dolgozom az
ügyön. Aztán a gyerekekről; a lányunk telefonált: este majd
felhívja a fiunkat. Udvariasan társalogtunk Jennel, mint két
idegen, aki gondosan ügyel rá, nehogy olyat mondjon, amit
nem kéne, de nem tudja pontosan, mi az, amit nem kéne
mondani.

  Jen abbahagyta az egyetemet, amikor hozzám jött
feleségül. Festészetet tanult a City College-ban, és mindig azt
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tervezte, hogy majd folytatja a tanulmányait, és megszerzi a
diplomát. Már majdnem három éve házasok voltunk, amikor
megkaptam ezt az állást, és úgy gondoltuk, kijövünk az én
fizetésemből. Jen nem ment vissza az egyetemre, hanem
teherbe esett a lányunkkal. Letettük az előleget a queensi
házra, aztán megszületett a fiunk. Jen azért tovább dolgozott
egyedül. Nyári kiállításokon eladott néha egypár akvarellt
meg olajfestményt. De úgy láttam, minél többet dolgozik,
annál kevésbé elégedett az eredménnyel. Amikor a gyerekek
iskolások lettek, Jen állásba ment: dolgozott egy galériában,
dolgozott szabadúszóként egy reklámügynökségnek, tanított
egy felnőttoktatási központban. Mégis, mindig azt hajtogatta,
úgy érzi, „kívül marad a dolgokon”, nem használja ki a
képességeit.

  Tavaly júniusban a lányunk férjhez ment; a fiunk
kéthónapos csavargásra indult, aztán szeptemberben
megkezdte tanulmányait a michigani egyetemen.
Augusztusban pontosan végrehajtottuk, amit évekkel ezelőtt
megígértünk egymásnak. Akkor még olyannyira távolinak
tetszett az egész, hogy nagyszerű célnak éreztük: eladtuk a
házunkat Queensben, és vettünk egy vadonatúj, négyszobás
lakást Floridában. Jen leköltözött, és beiratkozott a Miami
Egyetemre, rajztanár főszakra. Nekem pedig jövő
novemberben le kell zárnom mostani életemet, és „új életet”
kell kezdenem Floridában.

  Karácsonykor egy hetet Jennel töltöttem. Boldog volt,
órákra járt, úgy láttam, megtalálta a helyét. A múlt hónapban
odalent töltöttem egy hosszú hétvégét, és történt valami,
amire, azt hiszem, egyikünk sem számított. Én legalábbis nem.

  Az utolsó éjszakán történt, mielőtt visszautaztam New
Yorkba. Szeretkezni kezdtünk. Vagyis én kezdtem, de Jen
megmerevedett, elhúzódott tőlem.

  – Miért kell ez, Joe? Mert ez az utolsó éjszaka, és most
hosszú ideig nem fogjuk látni egymást? Mint minden utolsó
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éjszakán, amikor másik körzetbe osztottak, amikor ugyanezért
szeretkeztünk?

  Így kezdődött. Amikor elváltunk, úgy éreztem, mintha
soha nem ismertem volna igazán Jent. Talán azért, mert
életében először egyedül élt, talán azért, mert egyszerre annyi
minden megváltozott az életünkben, talán azért, mert a napjait
feleannyi idős gyerekekkel töltötte, akik egészen más életet
éltek, Jen hirtelen rádöbbent, hogy negyvennégy éves, és több
esztendő van mögötte, mint előtte.

  Két évvel ezelőtt Jen elment a lányunkkal a Hunter
egyetemre, hogy részt vegyen egy női egyenjogúságért harcoló
csoport munkájában. Jen körülbelül három alkalom után
abbahagyta. „Azok a nők halálra rémisztettek, Joe” – mondta.
„Mind vadak, elszántak és kielégületlenek.” A lányom azzal
vádolta, fél, hogy megtudhat valamit önmagáról, de Jen ezt
egy vállrándítással elintézte.

  Azt hiszem, a lányunknak talán igaza volt, és ezt talán Jen
is tudta. Most viszont alkalma nyílt rá, hogy jó alaposan
megvizsgálja önmagát és az életét. Azt hiszem, ez egy kicsit
megzavarta és megijesztette. Tudom, hogy úgy érzi,
becsapták. Ezt elég világosan megfogalmazta, amikor a
neveltetését okolta („Azt hiszem, azok az apácák Montrealban
tényleg elérték a céljukat, amikor évekig formálták az
életemet”); a következő percben pedig engem tett felelőssé,
(„Lehetséges az, hogy nem tudtad, hogy nekem sosem volt
ugyanolyan, mint neked? Ha őszinte vagy, nem mondhatod,
hogy nem tudtad!”).

  Természetesen támadással védekeztem. – Azt mondod,
hogy ennyi év alatt sosem voltál képes ebben a kérdésben
teljesen őszinte lenni velem? Mért nem szóltál? A fenébe is,
nem vagyok én gondolatolvasó! Mindig olyan rohadtul
gátlásos voltál a szexben, a testeddel, az én testemmel, hogy
próbálhattam volna valami mást veled? Egyébként próbáltam,
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a fenébe is, tudod jól, Jen, és azt is nagyon jól tudod, a rohadt
életbe, hogy hogyan reagáltál, akárhányszor…

  – Jó, jó. Szegény Joe. Jól bevásároltál a frigid feleségeddel,
és ez persze minden normális forróvérű férfit más nő karjaiba
kergetett volna…

  – Sose mondtam…
  – Sose kellett mondanod…
  Mindketten túl messzire mentünk, és egyikünk se tudta,

hogyan engesztelje ki a másikat. Én megpróbáltam.
  – Nézd, Jen, ez az első alkalom az életünkben, hogy

egyáltalán megpróbáljuk megbeszélni a szexuális
problémáinkat. Talán ez az első lépés.

  – Vagy talán az utolsó, Joe.
  Azóta szabályos időközönként beszélünk telefonon, és

soha, egyikünk sem céloz arra, ami azon az éjszakán történt.
De ez nem jelenti azt, hogy nem történt meg; az az éjszaka
jelen van mindkettőnk életében. Ha együtt élnénk, és
mindennap találkoznánk, így vagy úgy már megoldódott
volna a probléma. De ezer mérföldre vagyunk egymástól, így
aztán óvatos idegenekként beszélünk egymással.

  Jen megkérdezte, diétázom-e, eszem-e elég tejes ételt,
kevesebbet dohányzom-e, eleget alszom-e? Aztán lágyan,
mintha csak hangosan gondolkodna, hozzáfűzte: – Csinos
lány, ugye, Joe?

  – Ki?
  – Az a nő, az anya. Kitty Keeler. Gyönyörű volt tegnap este

a híradóban.
  Éreztem, ahogy a szorítás lefelé dolgozza magát a

torkomban, és valami súly nehezedik a légcsövemre. – Igen,
csinos nő.

  – Milyen borzasztó, Joe. Azok a szegény kisgyerekek.
Hogyan tehette?

  – Tessék?
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  – Hát az a nő, Kitty Keeler. Hogyan ölhette meg a saját
gyerekeit?

  – Ezt meg honnan veszed?
  – Miért, hiszen ő tette, nem?
  – Hát ez óriási, Jen. – Éreztem, hogy a méregtől feszessé

vékonyodik a hangom. – Mennyire is? Ezer mérföldre vagy
Fresh Meadowstól, megnézted a késő esti híradót, gondolom,
elolvastad a reggeli újságot, és máris megoldottad az ügyet. Én
meg tizenkét órát dolgozom, tizenkettőt pihenek, harmadik
napja tart a nyomozás, de te máris többet tudsz, mint én. Ez
tényleg óriási.

  Nem tudom, hogy ezt az egészet miért mondtam. Ha
visszaszívhattam volna, biztos visszaszívom. A csendben a
távolból is éreztem, hogy megbántottam Jent; éreztem
sértettségét és haragját. Már bántam az egészet. De
belefáradtam a bocsánatkérésekbe meg ezekbe a feszült,
erőszakolt telefonbeszélgetésekbe.

  – Gondolom, nem volna szabad mindent elhinnem, Joe,
amit az újságban olvasok – szólalt meg Jen hosszú csend után.

  – Mert azok is mindent tudnak. Tulajdonképpen már
mindenki mindent tud.

  – Szóval te nem hiszed, hogy ő…
  – Nem tudom, Jen. A fenébe is, nem tudom. E pillanatban

tulajdonképpen senki nem tud semmit.
  Persze valamennyien biztosak voltak benne. Az ördögbe is,

ki más ölhette volna meg azt a két gyereket? Elég volt ránézni
Kitty Keelerre. Mindenki ugyanazt mondta, mindenki
ugyanazt érezte. Tim is tudta, hogy ő tette, Vito is tudta, még a
lány saját anyja is tudta. Hát akkor meg mi a fenének gurultam
be annyira attól, hogy Jen is tudta?

  Azért, mert Jen azt mondta, hogy Kitty csinos nő, és
tudom, hogy Jen mire gondol. Mert a hosszú évek alatt
gyakran előfordult, hogy amikor tizenöt-tizenhat órás
nyomozás után, fáradtan, sajgó tagokkal, forró zuhany és alvás
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után vágyakozva hazamentem, Jen, bár megpróbált uralkodni
magán, végül mégis mindig megkérdezte: – Jelent neked
valamit az a nő, Joe? Több időt töltesz ezekkel az emberekkel,
mint velünk, a gyerekekkel, velem. Néha kell, hogy érezz
valamit egy ilyen nő iránt, akivel a nyomozás során
kapcsolatba kerülsz.

  Jen nem azt kérdezte tőlem, hogy Kitty Keeler ölte-e meg a
gyerekeit, hanem azt, hogy mit érzek Kitty iránt. És ekkor, bár
ezt még magamnak sem ismertem be, valamit kezdtem érezni
Kittyvel kapcsolatban.

  – Ide hallgass, Jen. Már éppen indulófélben voltam.
Találkoznom kell valakivel Forest Hills Gardensben.

  – Csak nem azt akarod mondani, hogy a rendőröknek
szombaton is dolgozniuk kell?

  – Mért, hát a bűnözők is dolgoznak szombaton, nem?
  – Régi vicc volt ez kettőnk között, még abból az időből,

amikor fiatalok voltunk, és sokat nevettünk együtt.
  Váltottunk még pár szót, aztán Jen elbúcsúzott. – Kedd este

felhívlak. Szeretlek, Joe.
  – Rendben. Én is szeretlek, Jen.
  Bár a fene tudta, hogy ez mit jelent.
  Megittam még egy csésze kávét, elszívtam még egy

cigarettát, bevettem még egy-két savképzést gátló tablettát. A
telefon melletti blokkra köröket és nyilakat rajzoltam, aztán
nagy meg kis kérdőjeleket, a pont helyén kis körökkel.

  Ha nem Kitty Keeler ölte meg a gyerekeit, akkor ki?
Logikus volt, hogy csak ő lehet a tettes, de ha valóban ő ölte
meg őket, akkor egyetlen cselekedete sem volt logikus.

  Kitty Keeler nem ostoba, miért hagyta volna a holttesteket
olyan közel a lakáshoz?

  A fene egye meg, miért nem talált ki valami jobbat annál,
hogy „lefeküdtem, elaludtam, felébredtem, a gyerekek nem
voltak meg”?
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  Miért telefonált kétszer is Martuccinak névre szóló
meghívással azon az éjszakán? Tudnia kellett, hogy ezt
könnyen lenyomozhatjuk.

  Miért viselkedett olyan keményen, miért szállt szembe
mindenkivel, aki talán segíteni tudna neki? A sajtó
kiszámíthatatlan, lehet, hogy azt akarja majd, akasszuk fel ezt
a kurvát, lehet, hogy azt, ugorjunk fehér paripára és mentsük
meg.

  Hogy a francba jutott eszembe éppen ez a hasonlat? Kitty
Keeler egyáltalán nem keltett olyan benyomást, mint aki
segítségre szorul. Talán volt valami kicsit sebezhető a felszíni
keménység alatt, talán volt valami megbántottság gyönyörű,
hideg szeme halott középpontjában. Mert létezett egy másik
Kitty, egy másik arccal, de ezt a Kittyt mi nem ismertük; egy
olyan nő, akiben szeretet van, és aggódik azért az
öregasszonyért, Mrs. Silverbergért. Csak villanásnyit láttam
meg ebből, akkor, amikor a fiúk megtalálása után George
majdnem összeomlott. Volt valami tiszta, önzetlen és
mesterkéletlen abban, ahogyan Kitty George-dzsal bánt.

  Nekünk az volt a feladatunk, hogy bebizonyítsuk, a
gyerekeket Kitty Keeler ölte meg, ahelyett, hogy széles körű
nyomozást indítanánk, amelynek során végül
bebizonyosodhatna, hogy ő tette – ha valóban ő tette. Mintha
arra készültünk volna fel, hogy bebizonyítsuk a bűnösségét,
még akkor is, ha nem ő tette. És engem ez bántott.

  Azért akartam egy kicsit megvédeni Kitty Keelert, mert
valakinek az ördög ügyvédjét is el kell játszania, és nem azért,
mert Kittynek védelemre vagy védelmezőre volt szüksége.
Legalábbis azt hiszem.

  Elég, ha az ember néhány lépést tesz Forest Hills Gardens-
ben, és úgy érzi, másik világba, másik korba került. A
városrész olyan, akár egy rezervátum; csendes, fákkal
szegélyezett utcáin nem hagyott nyomot Forest Hills többi
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részének ugrásszerű fejlődése. Itt nincsenek harminckét
emeletes lakóházak, agglegénylakokkal, stewardess-
fészkekkel. Bár a rezervátum New York queensi körzetéhez
tartozik, a kertbarát szövetség saját köztisztasági hivatalt tart
fenn, saját kertészei és karbantartói vannak, és biztonsági őrei
járják gyalog és motoron az utcákat. Az engedéllyel nem
rendelkező járművek – amelyeken nincs számozott Gardens-
cím-ke – hatalmas, lemoshatatlan ragasztóval feltapasztott
figyelmeztetést kapnak minden ablakra: „Forest Hills Gardens
nem parkolóhely.” Ha másodszor is kihágáson kapnak valakit,
a tulajdonos költségére elszállítják az autót. Barátságtalan, de
hasznos módszer.

  A házak többnyire Tudor vagy normandiai stílusban
épültek; fás, bokros, bársonysima pázsitú, rendezett kertek
mélyén álltak. Vincent Martucci otthona minden mérce szerint
impozáns volt. A hatalmas, régi kastély a kert mélyében
emelkedett; úgy eltakarta a kanyargó, kövezett ösvények mellé
ültetett sövény, hogy csak akkor találtam meg a bejárati ajtót,
amikor már szinte belebotlottam. Figyelmen kívül hagytam a
táblácskát, „Házhoz szállítás a hátsó ajtónál”, és alatta az
ugyanolyan csinos külsejű, de baljóslatú figyelmeztetést:
„Vigyázat, idomított kutyák!” Amint megérintettem a gombot,
megszólalt a csengő, és ugatni kezdtek a kutyák. Még a vastag
ajtón át is hallani lehetett, hogy nem örömükben ugatnak.

  A szájmagasságban az ajtóba illesztett kis kerek tükör
mögött megmozdult valami; megnéztek. Halk kattanást
hallottam, majd az ajtófélfán elhelyezkedő apró, tűhegynyi
lyukakból megszólalt egy hang. Jelvényemet a tükör elé
emeltem, és közöltem a nevemet a tűhegynyi lyukakkal.

  – Várni kérek ott, egy pillanat – mondta a hang
nyugatindiai kiejtéssel. A kutyák megint felugattak, de egy
éles parancsszó elhallgattatta őket.

  A tükör ismét megmozdult, és egy másik hang szólalt meg.
– Mrs. Martucci vagyok. Mit óhajt, kérem?
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  Megint bemutatkoztam; aztán nehéz zárak kattantak. Az
ajtó kinyílt, de a lánc még be volt akasztva, és Mrs. Martucci
udvariasan megkért, hogy mutassak valami igazolványt;
gyorsan megnézte, becsukta az ajtót, kiakasztotta a láncot, és
beeresztett a hatalmas, márvány előcsarnokba. Az idomított
kutyák, két csillogó szőrű doberman, reszketett az izgalomtól;
a torkukból mély, vibráló morgás tört elő; a két pár üveges,
gonosz szem minden vágyat eloszlatott, hogy megpróbáljam
megsimogatni őket. Megvárták, míg elindulok Mrs. Martucci
után, majd mögöttem két oldalról csatlakoztak a menethez.
Zsebre vágtam a kezemet, nem akartam, hogy csak úgy
lógjanak. Mrs. Martucci hatalmas szobába vezetett bennünket,
ahol a padlótól a mennyezetig érő kandalló egy egész falat
elfoglalt. Előtte, a bársonyborítású korláton fiatal lány ült, és a
mondat közepén hallgatott el. Erre a másik lány, aki egy
bársonyfotel karfáján kuporgott, kíváncsian felém fordult.

  Az egyik kutya az egyik lányhoz futott, a másik a
másikhoz. A korlátnál álló fiatalabb lány lehunyta a szemét, és
odanyújtotta arcát a kutyának. Megőrült ez a gyerek,
gondoltam, az egész feje könnyedén beleférne a kutya nyitott
szájába.

  – Lucia – szólt rá Mrs. Martucci élesen, de anyai
büszkeséggel –, ne engedd, hogy ezt csinálja. – A kutya vastag,
rózsaszín nyelvével összevissza nyalta a lány arcát. – Lányok,
most hagyjatok magunkra minket. – Olaszul hozzátette, hogy
a kutyákat is vigyék magukkal. Én némán grazié-t rebegtem.

  – Remélem, nem zavartam meg. – A két bársonyfotel
között reggelizőtálca helyezkedett el.

  Mrs. Martucci legyintett: nem számít. Az ajtóban nagyon
apró, nagyon fekete nő várakozott, halványszürke
egyenruhában.

  – Hozzon még egy csészét és friss kávét, Pearl, meg hozzon
abból az apró, cukormázas süteményből is. Köszönöm.
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  Felkattintotta a lámpát a fotel mellett, és most először
láthattam tisztán. Maria Martucci olyan volt, mint egy
madonna. Rendkívüli jelenség. Sápadt, hihetetlenül elegáns
arca volt, magas, kiugró pofacsontokkal; az orra királyi, az
ajka széles, a szeme a lehető legfeketébb és legragyogóbb, a
szempillája sűrű és hosszú. Súlyos fekete haját kétoldalt
hátrafésülve, a tarkóján kontyba tekerve viselte. Hosszú,
borvörös bársonypongyolája érzékien simult magas alakjára.
Ékszert alig viselt: csak egy keskeny arany jegygyűrűt meg egy
apró aranykeresztet, amely a nyakán éppen a mélyedésben
feküdt.

  Nehéz volt megérteni, mi a fenének kávézik Vincent
Martucci e pillanatban egy ócska yonkersi bisztróban Kitty
Keelerrel, amikor itt is lehetne ezzel a csodaszép nővel. Kitty
frissen, bájosan, lányosán volt szép. Maria Martucci valódi
szépség volt, az a nő, akinek a szépsége az idővel csak
növekszik.

  Udvariasan féloldalra hajtotta a fejét, nyilván megszokta
már, milyen hatással van az emberekre.

  – Mrs. Martucci, bocsásson meg, amiért reggeli közben
zavarom, de néhány kérdést kell feltennem egy nagyon
komoly üggyel kapcsolatban.

  – Tessék. – Fehér homlokától élesen elváló szemöldöke
várakozásteljesen felszaladt.

  – Hallotta, mi történt Mrs. Kitty Keeler gyermekeivel?
  Előbb a válla rándult meg, aztán a borzongás végigszaladt

egész testén. Kezét a nyakához emelte, és ujja hegyével
megérintette a keresztet. – Borzasztó. Borzasztó. Szegény
gyerekek. – Aztán egyik válla finoman megmozdult, és Mrs.
Martucci lágy, színtelen hangon azt mondta: – Néha nehéz
megérteni Isten akaratát.

  – Nem hiszem, hogy ehhez Isten akaratának bármi köze
lett volna.

  – Minden Isten akaratából történik.
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  Feszültség áradt belőle, de eltűnt, amikor a szobalány
belépett; udvariasan megvárta, amíg a lány leteszi az
ezüsttálcát az asztalkára. Előrehajolt és intett, hogy a többit
majd ő elintézi. A szobalány egyetlen hang nélkül eltűnt,
mintha köddé vált volna. Mrs. Martucci kávét töltött az öblös,
finom csészébe, cukrot és tejszínt tett bele, gyorsan
megkavarta, aztán félmosollyal felém nyújtotta. – Meg kell
kóstolnia ezeket a kis süteményeket, a gyerekeimnek sütöttem.
Rettentően szeretik.

  Megkóstoltam a kávét, majd a csészét az asztalra tettem.
Amikor felém nyújtotta a süteményestálat, megráztam a
fejemet, mert megéreztem, hogy el akarja terelni a
figyelmemet. Nem lett volna nehéz dolga. Volt benne valami
nagyon erotikus.

  – Mrs. Martucci, fel kell tennem néhány kérdést. Egy
meglehetősen… kényes üggyel kapcsolatban. – Azt hiszem,
még soha nem használtam ezt a kifejezést: „Meglehetősen
kényes ügy.”

  A kezében megállt a kis ezüstkanál, amellyel a kávét
kavargatta, és hűvös pillantást vetett rám. – Nincs benne
semmi kényes. Egy kurva az csak egy kurva.

  Ettől gyorsan magamhoz tértem. – Ezek szerint tud a férje
és Kitty Keeler kapcsolatáról?

  A csészét a tálcára tette, és fehér kezét összekulcsolta az
ölében. Úgy ragyogtak a sötét bársonyon, akár az elefántcsont.
– Tudom, hogy mi szokott történni egy ilyen nő és egy férfi
között.

  – Maga találkozott Kitty Keelerrel?
  Megesküdtem volna, hogy olyan hangot ad ki, mintha

kiköpne; legalábbis felszisszent. – Nem kötnék ismeretséget
egy ilyen nővel. – Aztán, szinte suttogva hozzátette, mintha
titkot árulna el: – Ennek a nőnek rengeteg férfiismerőse van.
Rengeteg. Nősek, nőtlenek vegyesen. Ez semmit nem jelent
egy… egy ilyen nőnek.
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  – Ismer valakit, akinek oka lehetett arra, hogy ilyen
borzalmas dolgot tegyen Mrs. Keeler gyerekeivel?

  Habozás nélkül válaszolt. – Olyanokat igen, akik őt
szívesen megölték volna. De olyat, aki a gyerekeit… olyat
nem. – A háta elvált a fotel támlájától, összekulcsolt keze is
megmozdult. – Az olyan nő, aki nem tiszteli a házasságot, sem
az övét, sem a másét, szörnyű dolgokat hoz a fejére. Az olyan
nő, akinek nincs szíve – kezét a melléhez emelte –, ki tudja, mi
mindenért felelős az olyan nő? – Egy pillanatig hallgatott, és
én már-már feltettem egy kérdést, amikor lassan, mintha maga
sem tudná, hogy folytassa-e vagy sem, hozzátette: – Az a nő
sok asszony életét tönkretette. – Habozott és halkan még azt
mondta: – Az a szegény, béna asszony is…

  Előrehajoltam. – Bocsánat, azt mondta, hogy béna? Kire
gondol?

  A fejét ingatta, a szeméből különös fény áradt. A szája
sarka kicsit felkunkorodott, de nem mosolygott. – Talán majd
megtud erről valamit. – Vállat vont. – Talán nem, én nem
tudom.

  Mozdulatlanul ült, akár egy szobor, az arca komoly volt és
gyönyörű, és mégis, mintha egymásnak ellentmondó
szikrákat, feszültségeket, jelzéseket bocsátott volna ki
önmagából. Felém nyújtotta a süteményestálat, és amikor
nemet intettem, gondosan kiválasztott magának egy
rózsaszínmázas, négyszögletes süteményt, tányérra tette, apró
morzsánként feltűzte az ezüstvillára, finoman szétnyitott ajkai
közé csúsztatta, aztán a nyelve hegyével lenyalta a villát.
Hatalmas, titokban mulató szemével egész idő alatt engem
figyelt.

  – Mrs. Martucci, komoly okunk van feltételezni, hogy a
férjének köze van Mrs. Keeler fiainak halálához.

  Úgy tette le a tányért, mintha jóllakott volna. Nehéz
damasztkendővel megtörölte a száját, majd halkan azt
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mondta: – A férjem Phoenixben volt. Csak tegnap este érkezett
vissza.

  – Kétszer is beszélt telefonon Kitty Keelerrel azon az
éjszakán, amikor a gyerekeket meggyilkolták. Közvetlenül
azután, hogy meghaltak.

  – Honnan tudhatnék én erről? Mit akar maga tőlem? Miért
nem a férjemnek teszi fel a kérdéseit?

  – Ha nem tévedünk, és valószínű, hogy nem, a férje adott
tanácsot Mrs. Keelernek azon az éjszakán a fiúkra
vonatkozóan. Ha ez bebizonyosodik, a férje gyilkosság
vádjával bíróság elé kerül.

  – A férjemet már sok mindennel vádolták élete során. Én
nem foglalkozom az ő ügyeivel.

  Jobb kezét a bal karjára tette, aztán lustán elkezdte föl-alá
mozgatni, válltól könyékig. Az arcán olyasfajta elégedettség
tükröződött, amilyet a macska érez, amikor jólesik neki a
simogatás.

  Kicsit megint elmosolyodott, mintha így akarná jelezni,
tisztában van vele, hogy milyen hatással van rám. Hogy
egyszerű, ártatlan mozdulatából is érzékiség sugárzik. Fekete
szeme közepében kemény fény villant, és most már láttam,
hogy ő és Vincent Martucci mégiscsak jól illenek egymáshoz.

  – Mrs. Martucci, maga hol volt szerda éjjel, mondjuk tíz óra
és éjfél között?

  Kezét az ölébe ejtette, hátradőlt és mosolygott. – A Mi
Asszonyunk, A Mártírok Védőszentje templomban. Ruhákat
varrunk és ajándékkosarakat készítünk a guatemalaí árvíz
károsultjainak. A sofőröm fél egykor hozott haza, aztán elvitte
Collins atyát az egyetemi negyedben lévő lakására, St.
Johnsba. – Megint simogatni kezdte a karját, és félrehajtotta a
fejét. – Segíthetek még valamiben? Bármiben?

  Egy pillanatig gondolkoztam, aztán megráztam a fejemet. –
Talán majd máskor.
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  – Talán. – A szó mögött mintha lett volna valami
titokzatosság; önmagában ártalmatlan, jelentéktelen szó, de ez
az asszony úgy ejtette ki, hogy többféle jelentéssel is
felruházta. Egyelőre nem tudtam biztosan, szórakozik-e
velem, vagy valóban azt akarja, hogy megfejtsem azt, amit
nem akart nyíltan kimondani. Én szívesen játszom, ha
ismerem a szabályokat, de ez a nő mindent titokban tartott;
végig megtartotta fölényét, és élvezte bosszúságomat. Felállt, a
kezével könnyedén végigsimított ruháján, aztán csendesen
kikísért a két emelet magas előcsarnokba. Jó egy percbe tellett,
míg mindent megnéztem, a széles, faragott márványlépcsőt, a
festményeket, az egyenletesen, lágyan ketyegő szép állóórát
meg a magas mennyezetről csillogó láncon lógó, vakító
kristálycsillárt. Végül Maria Martucci-hoz fordultam.

  A szeme a számra tapadt, én pedig éreztem, hogy a szám
csiklandani kezd. Megpróbáltam közömbös mozdulattal
megdörzsölni az alsó ajkamat. Egy szó, egy hang, egy
mozdulat nélkül az asszony tudomásomra hozta, milyen
hatalmas, mély éhség rejlik benne. Játszott. A hölgy már
megint játszott.

  – Egyébként, Mrs. Martucci, gondolom, tudja – vagy tudni
akarja –, hogy a férje most Yonkersben van. Valami étteremben
ül Kitty Keelerrel. Gondolom, jó baráthoz illően vigasztalja.

  A szája sarka lekunkorodott, az ajka szétnyílt, és ahogy a
száját elhúzta, megcsillant a fogsora. Sötét szeme
megkeményedett, letagadhatatlan ősi gyűlölet és bosszúvágy
villant meg benne. A kezét szorosan ökölbe szorította és felém
hajolt.

  – Annak a szajhának nincs joga egy másik nő férjéhez.
Nincs joga a gyermekeim apjához. – Összekulcsolt kezét a
nyakához emelte. Rekedt hangon suttogott, mintha
olyasvalaki volnék, akiben megbízhat. – Az éjszakák,
amelyeket én töltöttem egyedül, az én üres ágyam, az én üres
testem. Tudja, mennyit szenvedtem én, miközben ő, az a kis
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kurva, kiszívta a férjem erejét? Végeláthatatlan szenvedés
várjon rá. A gyerekei most már Isten kezében vannak. –
Mindkét keze az oldalához hullott. Csukott szájjal mosolygott,
mint aki a jövőbe lát, és magabiztosan azt mondta: – Isten
elbánik vele. – Bólintott és megismételte. – Igen, Isten majd
elbánik vele.

  Hallottam, hogy a nehéz ajtó becsukódik mögöttem, és
kattannak a zárak.

  Ennyit Forest Hills Cardens madonnájáról.

11. FEJEZET11. FEJEZET11. FEJEZET

  Alfredo Veronne neve legutóbb úgy négy éve szerepelt az
újságokban, amikor veje, Ray Mogliano, beszállt a
Cadillacjébe, elfordította a slusszkulcsot, és egy fiatal, kisegítő
pincérnővel együtt felrobbant egy népszerű út menti étterem
parkolójában, Nassau megyében. Az étterem egyébként
Veronne tulajdonában volt, és Ray vezette a bátyjával, John
Moglianóval. Az a pincérnő, aki Ray többé-kevésbé állandó
nője volt, aznap betegen otthon maradt. Ha Kitty Keeler aznap
nem marad otthon, akkor valószínűleg az ő apró darabkái
hintik tele a parkolót. Így hát Kittynek nagy szerencséje volt,
amiért azon a bizonyos estén megbetegedett.

  Nincs benne semmi meglepő, hogy a robbanásért soha
senkit nem tartóztattak le. Paul Sutro szerint az a hír járta,
hogy mivel Alfredo Veronne vallási okokból ellenezte a válást,
amikor hőn szeretett, egyetlen lánya elpanaszolta a papának,
milyen csapodár a férje, Veronnénak nem maradt más
választása. Ráadásul nyílt titok volt, hogy Ray valamivel
zsarolta az apósát; Mogliano úton-útfélen azzal dicsekedett,
hogy sebezhetetlen. Tévedett.
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  Az incidens előtt mindenki, akit az ilyesmi érdekelt, úgy
vélekedett volna, hogy Alfredo Veronne, akárcsak két
kortársa, Lucky Luciano és Frank Costelló, már rég békét
kötött a Teremtővel. Bár Veronne halálos betegen feküdt, még
nem volt halott.

  Amikor Alfredo Veronne nevét és titkos telefonszámát
megtaláltuk Kitty Keeler kis rózsaszínű könyvében, hála Paul
Sutro fantasztikus memóriájának, tudomásunkra jutott egy
fontos részlet. A bombamerénylet ügyében nyomozó tisztek
egy úgynevezett „azonosíthatatlan információ” révén
megtudták, hogy aznap délután, amikor Ray Mogliano
felrobbant, valaki felhívta Kitty Keelert, és közölte vele, hogy
estére betegedjen meg, szépen feküdjön ágyba, maradjon
otthon és ápolja magát.

  Ami elég nyilvánvalóan bizonyította, hogy Veronne papa
nem Kittyt hibáztatta a veje viselkedéséért, sőt, volt olyan jó
véleménnyel Kittyről, hogy egy kis szívességet tegyen neki.
Vagyis megkímélte az életét. És talán odaküldött valakit Fresh
Meadowsba, aki segített elszállítani a két kis holttestet.

  A nem túl távoli múltban Alfredo Veronne egyetlen
szemvillanással, egyetlen kézmozdulattal a legszörnyűbb
halálra ítélhetett embereket. Ha valaki pénzt vagy valami
szívességet követelt, elég volt, ha megemlítette Veronne nevét.
Nevét, arcát és bandáját szervezett bűnözéssel foglalkozó
kormányszervek majd három nemzedéke ismerte. Legalább
három népszerű író gyűjtött anyagot tevékenységének
fénykoráról, azt remélve, hogy egy napon, amikor az öreg
meghal, tőkét kovácsolhatnak belőle; ebből is látszik, hogy a
szervezett bűnözés révén becsületesen is meg lehet keresni
egy-két dollárt.

  Veronne most a divatos Creat Neckben sorvadozott a
gyönyörű kőházban, amelyben felnevelte öt fiát és egy leányát.
Mind az öt fiú jó egyetemekre járt, és mind törvényesen
keresték a pénzüket. Többé-kevésbé. Veronnénak sok szép
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unokája is volt. Mély benyomást tett rá a régimódi amerikai
milliomosok bölcsessége, és amint egy-egy unoka
megszületett, Veronne papa egymillió dollárt záradékolt a
gyermek nevére. Ez Alfredo apjának, a szicíliai kőtörőnek
sosem jutott volna az eszébe.

  Alfredo Veronne szívélyes házigazda volt. Betegágyáról
intett, válasszak, mit kérek: ételt, italt, gyümölcsöt, cukorkát,
csokoládét, süteményt, bármit. Az ágya melletti asztal
finomságokkal volt megrakva, és a kísértésnek nehéz volt
ellenállni.

  – Csak beszélni szeretnék önnel, Mr. Veronne.
  – Nos, ha már a vendéglátást visszautasítja – mondta

sértődötten –, halljuk, miért látogatott meg?
  Veronne reszelős, rekedt torokhangon beszélt. Néhány

csomót eltávolítottak a hangszálairól, de helyettük újak nőttek.
Püffedt kezével megérintette ráncos nyakát, mintha
bocsánatkéréssel tartozna nekem, amiért nem tud
hangosabban beszélni.

  – Mr. Veronne, hallott Kitty Keeler két fiának
meggyilkolásáról?

  – Borzasztó. Két kicsi gyerek. Borzasztó. Rémes ügy.
  – Ismer valakit, bárkit, aki ilyet tenne?
  Alfredo Veronne lehunyta apró szemét és azt suttogta:
  – Az emberek mindenre képesek, bármilyen oknál fogva. –

Sötét, csillogó patkányszeme kinyílt, és metsző pillantással
végigmért. – Ki ismeri a másik ember gondolatait? De ha már
feltette ezt a kérdést, azt kell mondanom, hogy nem. E
pillanatban senkiről sem tudok, aki ilyet tett volna. – Kicsit
megmozdította a fejét, és hozzátette: – Semmit sem hallottam.
– Éreztette, hogy ha lett volna mit hallani, akkor az itt is
tudomására jutott volna. A masszív, négyoszlopos ágyban, a
hatalmas aranykeretes festményekkel, keleti szőnyegekkel és
ólomkeretes ablakokkal ékes, sötét faburkolatú, gyönyörű
hálószobában.
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  – Mondjon el valamit a vejéről, Ray Moglianóról.
  Veronne meglepődött, teste úgy emelkedett fel a párnákról,

mintha valami külső erő rántotta volna fel. Óvatosan
visszaereszkedett, és amint egy kicsit lejjebb csúszott, úgy
láttam, fájdalmai vannak. Szemöldöke, amely ritka volt és
piszkosszürke, akárcsak megmaradt haja, összefutott vékony
orra felett; a szája megmozdult, az ajka legörbült, mintha
keresné a megfelelő szavakat. Végül megrándult a szája, és a
torka mélyéből köpésre emlékeztető hang tört elő.

  – Meghalt. Nem kár érte.
  – Mert Kitty Keeler szeretője volt?
  Az öreg gyorsan pislogott, hogy kitisztuljon a látása.

Ahogy rám nézett, feje a vállára billent. Kicsit elmosolyodott,
kivillant sárgás műfogsora, kellemetlen egy látvány volt, aztán
dicsérőleg bólintott. – Maga aztán nem kerülgeti. Nem.
Gyorsan a tárgyra tér. Néha ez jó. De remélem, tudja, hogy
néha nagyon veszélyes lehet? – Egy pillanatig eltöprengett a
saját szavain, aztán károgva felnevetett. Felemelte felpuffadt
kezét, aztán hagyta, hogy mereven az oldalához hulljon; így
jelezte tehetetlenségét, ágyhozkötöttségét, a fenyegetőzés és a
tagadás értelmetlenségét.

  – Bánja az ördög, ugyan mit tehetne velem? Különben is,
bolond világ ez. Ha egy kölyök meggyilkol egy szegény, öreg,
nyugdíjas boltost, egyszerűen eleresztik. – Megrázta a fejét;
láttam, hogy őszintén fel van háborodva. – Meg ezek a
kölykök, akik azért verik meg az öregeket, mert azok nem
tudnak védekezni. – Valamit motyogott magában, rájött, hogy
elvesztette a fonalat. – Mogliano, az a disznó. Régen volt,
mennyi is, négy, öt éve? Most már összefolyik előttem az idő,
nehéz dolog megöregedni, ugye, fiam? De én, én békét
kötöttem, kiegyenlítettem a tartozásaimat, hát bánja az ördög.
Tudja, mit, Mogliano még azt a kis fáradságot se érdemelte
meg. – Megvakarta az egyik szemöldökét, aztán megrázta a
fejét. – A lányt azért sajnálom. Azelőtt ez nem fordulhatott
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volna elő, az ilyesmit tisztán intézték el, de mint minden, már
ez sem az igazi, nincsenek hozzáértő emberek.

  – Kitty Keelert akarták elkapni?
  Bosszúsan intett; megváltoztatta rólam a véleményét.

Mégiscsak ostoba vagyok. – Ugyan, magának egy körben
forog az agya. Kitty Keeler, Kitty Keeler. Nézze, barátom – a
szeme elkeskenyedett, és a hangja a fájdalom és rekedtség
ellenére is biztossá, erőssé vált –, ha Kitty Keelert akarták
volna elkapni, akkor Kitty Keelert kapták volna el. Ha nem a
kocsiban azzal a csavargó Moglianóval, akkor egy más
alkalommal. Nem a nő volt a fontos. – Ökölbe szorította a
kezét, és fenyegetően rázni kezdte. – Annak a csavargónak
akármilyen nő megtette. Amit kapott, azért kapta, mert vétett
a lányom ellen! A lányom közmegvetés tárgya lett, Moglianót
nem érdekelte, hogy a nőügyeiről mindenki tud.

  – Lágyabb hangon hozzátette: – A férfiak már csak férfiak,
nők után mászkálnak, na és aztán. De mi diszkréten csináljuk,
tiszteljük a feleségünket. Az én feleségem, nyugodjék békében
– áhítatosan keresztet vetett –, negyvenkét évi házasság után
hagyott itt, és ennyi év alatt egyetlen félrelépésemről sem
szerzett tudomást. Hát ez a tisztelet. Az emberben kell hogy
legyen tisztelet, de ez a Mogliano, ez a csavargó, ez semmit se
tisztelt. – Hátradőlt, a feje belesüppedt a nagy, puha párnákba.
Kinyújtotta remegő kezét, keresztbe tette a csuklóját, és
megkérdezte: – És most mi lesz, hekus, letartóztat?

  – Na és Kitty?
  Vállat vont. – Ő rendes lány, helyes gyerek. Nem olyan,

amilyennek az újságok mondják, nem utcalány. Kitty nem
szajha. Jó lány, okos lány. – A mutatóujjával megkopogtatta a
homlokát. – Itt is van neki, érti, ugye? Kittyben meg lehet
bízni. Okos lány.

  – És a maga lánya?
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  A hirtelen támadt csendet csak Veronne kapkodó
lélegzetvétele törte meg, amint igyekezett felhúzódzkodni a
párnákon. – Mi van a lányommal?

  – Ő is azt akarta, hogy meghaljon a férje? Azért, amit ellene
vétett? Ő is úgy gondolta, hogy Kitty Keeler „rendes lány”?
Vagy talán úgy gondolta, hogy van még vele
elszámolnivalója?

  Hirtelen rettentő erő költözött az öreg hangba, bár még
most is suttogott. – Olyan ügyekbe avatkozik, amik nem
tartoznak magára. Ezek családi ügyek…

  – Akkor majd őt magát kérdezem meg.
  Az aszott test csupa csont eltökéltségben úgy emelkedett

fel az ágyról, mintha hirtelen erő áradt volna szét benne;
Veronne kinyújtott karjával a levegőbe kapott, a szeme
villogott, artikulálatlan hangja iszonyatos vonítássá
vékonyodott; olyan volt, akár egy csapdába került állat. A
zajra az ajtó nyomban felpattant, két férfi sietett az ágyhoz, és
visszasegítette a párnákra. Hangosan, fuldokolva,
szabálytalanul lélegzett.

  Egy harmadik férfi, aki idősebb volt az előző kettőnél, és
nekem kicsit ismerős, mintha már láttam volna, arcán a
megvetés és fenyegetés jellegzetes kifejezésével megragadta a
karomat és rángatni kezdett.

  – Oké, már így is tovább maradt, mint ameddig szívesen
láttuk. Gyerünk. Kifelé!

  Lehet, hogy öreg volt, de irtózatosan erős, és az a
kényelmetlen érzésem támadt, hogy még csak nem is
erőlködik, ez még csak amolyan figyelmeztető fogás.

  Ahelyett, hogy ellenálltam volna, engedtem a szorításnak,
aztán megcsavartam a karját. Szerencsém volt. Elterült
Veronne ágya lábánál. Mielőtt feltápászkodott volna, és
mielőtt a másik kettő, akik csak közönséges gorillák voltak,
megmozdulhatott volna, Veronne rekedt és reszelős hangja
rájuk ripakodott.
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  – Ne, Lorenzo, ne! – Intett a lábánál fekvő kivörösödött,
kapkodva lélegző férfinak. – Ostobaság, nem éri meg. – Intett a
két fiatalabbnak, álljanak félre, hadd lásson jobban engem. –
Mert megváltoztak az idők, mert Lorenzo és én – elfordította
fejét, és az ágy lábánál álló idősebb férfihez intézte szavait –,
mi ma már tiszteletben tartjuk a hatóságokat, ugye? –
Visszafordult hozzám. – És mert a mai nap az ő napjuk, ezért
élve elmehet innen. Néhány rövid évvel ezelőtt, ha maga,
fiacskám, akár csak egy ujjal is hozzányúlt volna Lorenzóhoz,
abban a pillanatban meghalt volna.

  Lorenzóra néztem, akit nem törtek meg az évek. Elhittem,
amit Veronne mondott. Vártam, amíg kívül vagyok az ajtón,
aztán, mert az ember nem távozik búcsúszó nélkül,
megfordultam, és azt mondtam: – Isten áldja, Mr. Veronne.
Nyugodjék békében. Minél hamarabb.

  Howard Beachet egy kiszárított mocsár helyén építették. A
hatvanas évek elején és közepén néhány vállalkozó szellemű
üzletember rájött, hogy Bronxból és Brooklynból nem
mindenki akar kiköltözni messzire, Long Islandre vagy New
Jerseybe. Az emberek egy jelentős része, barátokkal,
rokonokkal, hagyományokkal és szokásokkal együtt, családi
házakban szeretett volna lakni, de New York határain belül.

  A feltöltött mocsár nyirkos földjére sorházakat építettek,
egyik sort a másik után. Minden telek körülbelül tizenkétszer
huszonnégy méteres volt, ebből jutott egy kis pázsit a ház elé
és mögé; oldalt keskeny kocsifeljáró vezetett az egy autónak
épült garázshoz. A házak három típusra oszlottak –
földszintesre és egy- meg kétemeletesre. Néha, nagy eső után,
a mocsár mintha visszakövetelte volna a magáét; a pincékből
ki kellett szivattyúzni a vizet, szúnyogok bújtak elő a padló
hasadékaiból, és penész kúszott fel a falakon. De Howard
Beach lakói általában meg voltak elégedve az életükkel.
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  A főutat, a Cross Bay Boulevard-t szupermarketek,
gyorsbüfék, kóser hentesek, vegyeskereskedések, olasz
fűszeresek, éttermek és halasboltok szegélyezték.

  Mogliano Volkswagen-bemutatóterme mögött hatalmas
roncstelep terült el. Mászkáltam egy kicsit az eladó használt
kocsik között. A műhely előtt néhány szerelő dolgozott. Körös-
körül rengeteg különböző mértékben kibelezett kocsi állt.

  Az egyik szerelő a kenőolajtól hunyorogva felnézett.
  – Na? Mi kéne, ha volna?
  Megérintettem egy hatalmas, fekete Lincoln csillogó

sárhányóját. – Ez eladó?
  – Nem, itt semmi sem eladó. Ha kocsit akar, menjen előre.

Ide hátra nem jöhetnek be a vevők.
  Nem volt nehéz kitalálni, hogy miért nem. Megkerültem a

házat, és beléptem a csillogó-villogó, új Volkswagenekkel teli
bemutatóterembe. Eszembe jutottak a régi Coney Island-i
vidámpark tarka dodzsemei, amelyek ugyanilyen buták,
vidámak és kedvesek voltak.

  A terem hátsó részében öt férfi ült egy asztal körül.
Összedugták a fejüket, és akármibe lefogadtam volna, hogy
nem az autóiparról vitatkoznak. Oldalt apró termetű, sötét
hajú öregember állt, az üvegfalnak dőlve figyelte a
beszélgetőket, és úgy bólogatott, mint egy bölcs, öreg
tanácsadó. Hatalmas német juhászkutyát tartott rövid, vastag
bőrpórázon. A kutya idegesen ült az öreg lábánál; időről időre
mély morgás szakadt fel a torkából, mintha magában morgott
volna.

  A bemutatóterem másik sarkából fiatal kölyök igyekezett
felém. Alacsony volt és húsos, sűrű fekete haját a homlokába
fésülve viselte, valószínűleg azért, mert amúgy is a homlokába
nőtt. Valakinek az unokaöccse lehetett, „kellene valami munka
a gyereknek, az anyja kedvéért, na!”.

  – Mutathatok valamit önnek? – kérdezte.
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  – Igen. Mutassa meg John Moglianót. Mondja meg neki,
hogy hagyja félbe a megbeszélést és jöjjön ide.

  A gyerek elbizonytalanodott, nem tudta, mit tegyen. A
határozatlanság kiült kemény arcvonásaira; miközben
tűnődött, széles vállát és vastag nyakát felhúzta meg
leengedte. Közömbösen csettintett, amit többféleképpen
értelmezhettem: mulat rajtam, megvet, oda se figyel rám. Egy
pillanatig méregetett, aztán megfordult, átvágott a termen,
óvatosan az asztalhoz lépett, lehajolt és valamit mondott az
egyik férfinak. Ujjával a válla felett felém bökött. A férfi felállt,
rám nézett, aztán megnyugtatóan vállon veregette a
küldöncöt.

  Az asztalnál ülők pillantása követte Moglianót, aki felvetett
fejjel közeledett felém, és igyekezett felmérni a magasságomat,
súlyomat és foglalkozásomat. – Beszélni akar velem? John
Mogliano vagyok.

  Úgy gondoltam, nincs szükségünk hallgatóságra. –
Odakint, jó?

  Nekidőltem egy 1974-es fekete Mercedesnek, és néztem
Moglianót, aki mustárszínű sportzakója zsebéből hatalmas
sötét napszemüveget vett elő. A szemüveg szárát gondosan a
füle mögé illesztette, és rásimította a halántékára. Vastag szálú
sűrű haja nem a sajátja volt. A jó minőségű, minden bizonnyal
nagyon drága póthaj pontosan illeszkedett a hajához, már
amennyi maradt belőle, de közelről észre lehetett venni, hogy
paróka. Főleg ha az ember figyel az ilyesmire, és én figyelek
rá, mert bizonyos oknál fogva érzékenyen érint a kopaszodás.

  – Mikor beszélt utoljára Kitty Keelerrel?
  Mogliano széttárta a karját. – Úristen, micsoda szörnyűség,

ami a gyerekeivel történt, ugye? – Megrázta a fejét.
  – Szörnyű. Atyaúristen.
  – Nem válaszolt a kérdésemre.
  – Mi? Ja, igen. Hát, talán egy hete, Kitty felhívott egy

ismerősének a kocsija miatt. Egy lány, aki a Woodhaven
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Boulevard-on lakik, elég csúnyán összetörte a Volkswagenjét.
Mondtam, hogy nyugi, majd én elintézem. – Sokatmondóan
megvonta a vállát. – Az ördögbe is, miért ne tegyek
szívességet egy régi barátomnak?

  – Kitty Keelert régi barátjának tekinti?
  Mogliano nem tudta, hogy erre mit feleljen. A jobb válla

felett hátrapillantott, mintha onnan várna segítséget, hátha
valaki megmondja, mit válaszoljon, mi a biztonságos. – Hát
tudja, ott dolgozott a klubban, kint Nassau megyében, évekkel
ezelőtt. Hát csak ennyire. – Aztán, mint akinek hirtelen
megvilágosodik valami, hozzátette: – Ja, szóval maga úgy érti,
hogy Kitty meg én barátok voltunk-e. Nem, úgy nem. Á,
dehogy. Nem, nem. Úgy nem. – A nyomaték kedvéért
megrázta a fejét.

  Cigarettára gyújtottam, és tüzet adtam Moglianónak.
Amikor odahajolt, láttam, hogy a halántékáról keskeny
izzadságcsík folyik az arcára. Megéreztem pézsmaillatú
arcvizének vagy kölnijének a szagát. Megvártam, amíg
felegyenesedett.

  – Mondja csak, John, sose volt olyan érzése, hogy Rayt
Kitty Keeler hibájából kapták el?

  Mogliano megrémült. Körülnézett; a háta mögé pillantott,
először az egyik, majd a másik válla felett, mintha támadástól
tartana. – Úristen, maga viccel. – A kezét a szája elé emelte,
alig hallottam, mit mond. – Hallgasson ide, Ray az öcsém volt,
érti, mire gondolok, de meg kell mondjam magának, ha volt
valaha ember, aki magának kereste a bajt, hát ő az volt. – A
hüvelykujjával a homlokára bökött.

  – Ostoba volt, érti? Figyelmeztettem, hányszor
figyelmeztettem, hogy ne játsszon a… tudja. A nagyfőnökkel.

  – Alfredo Veronnéval?
  Mogliano ismét körülnézett. – Maga mondta, nem én.

Nézze, mikor is volt ez, az ördögbe is, már négy éve. Mint már
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mondtam, Ray az öcsém volt, meg egyáltalán, de még én se
tudtam beszélni a fejével.

  – Mit akart megértetni vele?
  – Tudja azt maga is.
  – Nem. Nem tudom. Azért kérdezem. Nézze, John, ha nem

akar itt beszélgetni, bejöhet a rendőrségre.
  Mogliano körülpillantott a bemutatótermen, a

roncstelepen, egy ideig figyelte az elhaladó forgalmat. – Na jó,
beszélgethetünk, csak sétáljunk odébb egy kicsit. Nem kér egy
szendvicset vagy valamit? Jöjjön, az unokafivéremnek van egy
jó kis étterme, itt szemben.

  Borjúhúsos szendvicset rendeltem, ami semmiképpen sem
árthat a fekélyemnek, a borjú könnyű étel. A pikáns szószt
viszont vissza kellett volna utasítanom, de a konyhából érkező
illatok ellenállhatatlanok voltak, Mogliano nekiesett egy tányér
gőzölgő kolbásznak, és teli szájjal beszélt.

  – Szóval az öcsém, Ray, kölyök volt még, tizenkét évvel
fiatalabb nálam, ő volt a család kedvence, az utolsó gyerek a
hat nővérem után meg utánam. Mind elkényeztettük Rayt. És
meg kell adni, jóképű csirkefogó volt, olyan, akár egy
filmsztár. Ami persze csak rontott a helyzetén. Az ember
semmit se mondhatott Raynek, mert ő mindent jobban tudott,
az ostoba kölyök, nyugodjék békében szegény.

  Már nem is nagyon kellett kérdeznem. Mogliano evett és
beszélt, én meg ettem és hallgattam.

  – Szóval az öregnek megtetszett a gyerek, és felvette
sofőrnek. – Mogliano megnézte a falat a háta mögött,
körülpillantott az üres asztalokon, aztán előrehajolt, és nem
vette észre, hogy egy nagy adag szósz szétkenődött a
mustárszínű zakója ujján. – Hát így ismerkedett meg az öreg
lányával, érti, hogy ő volt az öreg sofőrje. Abban a pillanatban,
ahogy a lány meglátta Rayt, kész volt. Az öreg mindent
megadott annak a lánynak, amit az csak akart; ahogy mi
elkényeztettük Rayt, ő elkényeztette a lányt. A lánynak Ray
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kellett, az öreg meg nekiadta Rayt. Betette a gyereket abba a
klubba Nassauban, és engem is odavett, igazgatónak. Raynek
fogalma se volt az üzletről, csak mutatóban volt ott, mint
házigazda, mint főúr. Meg a hétvégeken játszott egy kis
zenekar, és Ray néha beállt közéjük, és énekelt valamit. Nem
volt jó hangja, de… Szóval ez a legidősebb nővérem hibája
volt. Miután az anyám, nyugodjék békében, meghalt, Angié
nevelte Rayt, és ő mindenre azt mondta Raynek, akármit is
csinált, hogy nagyszerű, óriási, olyan, akár Frank Sinatra. Na
mindegy, a kis csirkefogó azért csak becsalogatta az
embereket. Nem volt túl jó hangja, de nagyon tudott előadni,
érti, ugye. A nőket tisztára megbolondította, szóval nemsokára
azzal állt elő, hogy saját lemezt akar. Hát érti, ugye, elhitte
annak a sok libának, hogy ő a legnagyobb, pedig nem a
hangjára értették, és én is hiába magyaráztam neki, hogy nem
a hangjáért zabálják, Ray csak hajtogatta, hogy ő nem
vesztegeti el a tehetségét egy ilyen szeméttelepen, Nassauban.
Isten bizony, mintha a legidősebb nővéremet hallottam volna,
Angie-t, ő tömte tele Ray fejét ilyesmivel kiskora óta. És Ray
meg minden libával elmászkált, elég volt, ha valamelyik
beadta neki, hogy van egy bácsikája vagy egy unokatestvére a
szórakoztatóiparban, az a kölyök mindent bevett, én meg
hiába próbáltam figyelmeztetni, hogy vigyázzon, az ember
nem ugrál akkor, ha a felesége apja… szóval tudja.

  – Szóval nem csak Kitty Keelerrel járt?
  – Maga viccel? Úristen, ha egy nő betévedt a klubba, csak

ránézett Rayre, látta, hogy mi a kínálat, és azonnal vevő volt.
De Kittyvel más volt a helyzet. Mert Ray tisztelte Kittyt, érti,
ugye? Nem voltak szeretők, ezt nehéz megmagyarázni. Kitty
az a fajta lány, akiben meg lehet bízni. Én még sose ismertem
más nőt, akire azt lehetett volna mondani, hogy „barát”, érti,
ugye, ahogy egy férfira azt lehet mondani. Kitty vezette a
könyvelést, meg ő szolgálta fel a koktélokat, és hamar
észrevette, hogy Ray átveri az öreget. Megpróbált falazni neki,



149

de egy idő után már nem lehetett. Ray annyira magabiztos
volt, hogy azt hitte, neki mindent szabad. – Mogliano a villáját
a tányérjára ejtette, és állát a tenyerére támasztva ingatta a
fejét. – Ostoba kölyök, ostoba kölyök, nyugodjék békében. Még
most is fáj, ha eszembe jut, hogy milyen kár érte. Mert megvolt
mindene, mégis így végezte. Sose hallgatott senkire, mindent
jobban tudott mindenkinél, hát apró darabokban van
eltemetve, az ostoba kölyök.

  Átnyúltam az asztalon, felemeltem Mogliano szalvétáját és
letöröltem a zakó ujját. Tátott szájjal bámult rám; csak egy-két
másodperc múlva értette meg, hogy mit csinálok. Elvette a
szalvétát, a sarkát bemártotta egy pohár vízbe, és befejezte a
tisztogatást.

  – Hogy lehet, hogy mindenki azt mondja, Kitty Keeler az
öccse szeretője volt?

  – Áh – legyintett Mogliano a szalvétával, felborított egy
pohár vizet, és azt kezdte törülgetni. – Csak azért mondanak
ilyeneket, mert amint együtt látnak egy nőt meg egy férfit,
főleg egy olyan férfit, mint Ray, hát nem is tudnak másra
gondolni. Mondtam már magának, hogy Kitty különleges
lány. Nézze, elmondok valamit. – Óvatosan körülnézett, aztán
áthajolt az asztalon. – Ezt még soha senkinek nem mondtam el.
Azon az éjszakán, amikor Ray… amikor Rayt kinyírták, Kitty
felhívta őt a klubban. Az irodában. Ott voltam én is. Ray egy
percig beszélgetett vele, aztán felnevetett, letette a telefont, és
azt mondta nekem: – Kitty azt mondja, ma éjszaka vigyázzak
magamra. Valaki figyelmeztette, ezért maradt otthon.

  – Ne vicceljen, John!
  Hátradőlt a műbőrrel bevont padon, és sértődött képet

vágott. Felemelte a jobb kezét, és azt mondta: – Az anyám
sírjára esküszöm, nyugodjék békében.

  – Na és Veronne lánya? Gondolja, John, hogy valaki
megsúgta neki, hogy Ray Kitty Keelerrel járt? És ő haragudott
Kittyre, amiért az tönkretette a házasságát?
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  Mogliano szemöldöke szinte a paróka széléig szaladt. –
Cindy? Maga viccel? Az ördögbe is, az a lány soha, de soha
nem tudott semmit Ray nőiről. Soha nem hallotta a pletykákat.
Pedig meg kell mondjam, még ha a saját öcsém volt is, hogy
Ray ostoba volt. Dicsekedett a nőivel, meg hülyeségeket
beszélt, mint… mint például… – Egy darabig töprengett, aztán
vállat vont. – Hát, nem lett volna szabad ilyeneket mondania.
Érti, szóval olyat, hogy az öreg a zsebében van, és ő bármit
megtehet, amíg Cindy szereti.

  – És aztán Cindy már nem szerette?
  Megrázta a fejét, és meglepetten rám nézett. – Maga

tényleg viccel. Az a lány imádta Rayt. Amikor kinyírták,
teljesen összetört. De be kell ismerni, az apjának igaza volt,
jobb férjet érdemelt, mint Ray. Engem csak az lepett meg, hogy
az apja egyáltalán megengedte, hogy hozzámenjen Rayhez,
szegény kislány.

  – Miért szegény kislány?
  – Hát tudja, a betegsége miatt. – John most már biztos volt

benne, hogy tényleg ostoba vagyok. – Nem tudta? Cindy
Veronne béna. Szóval deréktól lefelé. Igazság szerint, mindig
meg akartam kérdezni Rayt, hogy ők hogyan… érti? – A
kezével mutatta. – De sose kérdeztem meg, a lány iránti
tiszteletből.

  A nyomorék asszony, akit a Forest Hills Gardens
madonnája említett.

  – Hol van most Cindy Veronne?
  – Cindy? Hol lenne, hát ott, ahol mindig. Az öregnél.
  – Hogyhogy az öregnél? Az apjánál?
  – Ott, persze. Sose lakott másutt, mindig csak az apjánál,

azután is, hogy hozzáment Rayhez. A házban, kint Great
Neckben, saját lakosztályuk volt, mintha egészen különálló
ház lett volna, direkt a lánynak csinálták. Egészen egyedül
lehettek, de azért közel az öreghez. Az öreg, hogy is
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mondják… nagyon félti a lányt. Amit persze meg lehet érteni,
szegény kislány.

  Eszembe jutott valami. A Great Neck-i ház előtt feljáró volt.
És az ajtók is különösen szélesnek tűntek. Talán a tolókocsi
miatt?

  – Mi a baja a lánynak, John?
  Jó nagy falat túróspitét tűzött a villájára; ahogy evés

közben beszélt, a szája két sarkán süteménymorzsák
potyogtak ki. A mutatóujjával gondosan összegyűjtötte, és a
szájába tolta őket. – Cindynek? Hogy mitől nyomorék? – Vállat
vont. – Nem sokat tudok a dologról. Nem így született, ha erre
gondol.

  – Igen, erre gondolok.
  Előbb a száját törölte meg a szalvétával, aztán külön-külön

minden ujját. – Még kislánykorában autóbaleset érte. Az anyja
meghalt. Az öreg vezetett, persze saját magát okolta, ezért is
tartotta mindig maga mellett Cindyt, hogy vigyázzon rá meg
minden. Úristen, emlékszem, egy évvel az előtt, hogy Rayt
kinyírták – fura, egész mostanáig nem sokat gondoltam rá –,
szóval Raynek meg Cindynek is volt egy autóbalesete. Várjon
csak. Igen, a Kennedyre mentek, Floridába akartak repülni
karácsony tájékán. Az öregnek gyönyörű villája van Palm
Beachen, és úgy volt, hogy ott találkoznak vele. Ray
megcsúszott a kocsival a jeges úton, Cindy oldalán valahogy
kinyílt az ajtó. Nem volt bekapcsolva a biztonsági öv, és a lány
kirepült, az út szélére. – Megrázta a fejét. – Tudja, piszok
mázlija volt. Csak egy kicsit ütötte meg magát. Ray
agyrázkódást kapott, és bevitték őket a… azt hiszem, talán a
Jamaica kórházba. Az öreg visszarepült New Yorkba, és
mindkettőjüket átvitette egy magánkórházba, ahol
huszonnégy óra ügyelet van meg minden. Volt valami fura az
ügyben, Ray mondott valamit, de most nem jut eszembe. Hát,
gondolom, nem is fontos.
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  – Mondja, John. Tud valakiről, aki haragszik Kitty Keeler-
re? Valakiről, aki igazából ártani akar neki?

  Mogliano a keze fejével megtörülte a száját. Túróspite-
darabkák tapadtak a zakó ujjához. – Nézze, én senkiről, a
világon senkiről nem tudok, aki ártani akarna Kittynek.
Kitty… szóval ő tökéletes, érti? És George is, Jézusom, George
olyan, akár a vaj. Sokan mondják, hogy George egy kicsit
ütődött vagy mit tudom én, amiért elviseli Kittyt. Pedig
tévednek, mindenki téved, érti? Ha egyszer George így is
boldog Kittyvel, akkor semmi se számít. Mondok én magának
valamit, nincs a világon semmi, amit én meg ne tennék
Kittynek.

  – Felhívta Kitty magát szerda éjjel, John?
  Megrázta a fejét. – Nem, a múlt héten hívott, várjon, azt

hiszem, hétfőn, annak a lánynak a kocsija miatt.
  – Nem hívta fel szerda éjjel? És nem mondta, hogy van egy

kis problémája, segítségre volna szüksége?
  – Nem, amikor én beszéltem vele… – Rádöbbent, hogy mit

kérdeztem tőle, elhallgatott és nyitott szájjal bámult rám. –
Jézusom, maga viccel velem. Azt kérdi, hogy én… hogy…

  Tulajdonképpen nem is kérdeztem. – Hagyjuk ezt, John. –
Amikor felálltam és előhúztam néhány bankjegyet a
tárcámból, nehézkesen felállt és elkapta a karomat.

  – Nem, ez az unokatestvérem kontójára megy, én hoztam
magát, nem szabad megsértenie azzal, hogy fizet. Olyan,
mintha nála ettünk volna otthon, nem sértheti meg.

  – Oké, John. Köszönje meg az unokatestvérének a
nevemben is.

  Elkísért a Chevroletemig, undorodva ránézett, és
belerúgott az első gumiba. – Ha majd egyszer rászánja magát,
hogy vegyen egy igazi kocsit, jöjjön el. Kap valami igazán
szépet. Jó áron.

  – Nem felejtem el, John.
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  Becsapta az ajtót, és még álldogált egy darabig a kocsi
mellett.

  Levette a napszemüvegét és törölgetni kezdte a
zsebkendőjével. – Elmondok magának valamit, amit tudok,
amit innen tudok. – Nyitott tenyerét a mellére tette. – Amit az
ember a szívével érez meg. Kitty sose bántotta volna azokat a
gyerekeket. Kitty soha életében senkinek se ártott. Szerette
azokat a gyerekeket. Talán nem volt olyan anya, amilyennek a
képeslapok szerint lenni kell, tudja, mint a feleségem, aki
folyton otthon ül a gyerekekkel, és minden percben vigyáz
rájuk. De Kitty nem olyan, amilyennek most az újságcikkek
próbálják beállítani. Higgyen nekem. Én tudom.

  – Oké. Még valamit, John. – Közelebb hajolt. – A maga
helyében gondoskodnék róla, hogy legyen számlám meg teljes
leltáram azokról a VW-alkatrészekről meg karosszériákról ott
hátul. Vagy ha nincs, hát nem hagynám őket szem előtt. Hátha
valami autólopásokkal foglalkozó hekus a fejébe veszi, hogy
ellenőrzi magát, érti, ugye?

  Hátrahúzódott, csupa megbántott ártatlanság volt. – Kit,
engem? – Aztán a karomra csapott, megszorította, lehajolt és
azt mondta: – Maga rendes pasas, tudja? Szóval ne felejtse el,
ha rászánja magát, velem jó üzletet köthet.

  – Nem felejtem el, John. Kösz.
  Mogliano a keze fejével a homlokára csapott. – Megvan,

tudom már! Eszembe jutott, mi volt akkor, amikor Rayt és
Cindyt bevitték a Jamaica kórházba.

  Nem hiszem, hogy akkor jutott eszébe. Valószínűleg akkor
döntötte el, hogy mégis elmondja nekem. – Igen, John ?

  A jobb válla felett hátrapillantott, és még közelebb hajolt. –
Hát, nem tudom, van-e jelentősége. Sőt, még azt se tudom,
hogy igaz-e, érti, ugye?

  – Értem.
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  – Szóval, Ray azt mesélte, hogy a kórházban volt egy orvos,
a fene tudja, milyen sebész, aki az idegeket meg a gerincet meg
ilyeneket tud operálni? Amilyen minden focicsapatnak van?

  – Idegsebész?
  – Igen, igen, na, az. Na mindegy, szóval Ray azt mondta

nekem, hogy az az orvos megvizsgálta Cindyt. Nem sérült
meg semmi, csak egy kicsit megütötte magát, de csináltak róla
egy csomó röntgent, na és akkor az orvos azt mondta Raynek,
hogy a lányt meg lehetett volna operálni, még régen,
kislánykorában.

  – Na és?
  Mogliano visszahúzódott, és idegesen vállat vont. – Az

ördögbe is, mit tudom én. Úgy vettem ki Ray szavaiból, hogy
az orvos szerint Cindynek nem kellett volna egész életére
nyomorékká lennie. Egy-két műtét, és tudott volna járni, mint
akárki más.

  Egy percig elgondolkoztam ezen. – És mit mondott az
orvos, hogy még mindig meg lehetne operálni, vagy hogy
most már késő?

  – A fenébe is, azt én már nem tudom. Különben is, Ray azt
mondta, ő nem szólt semmit Cindynek, de, szóval, azt
elmondta, hogy megkérdezte az öreget, amikor az megjött
Floridából.

  – Veronnét?
  – Igen. Igen, és Ray szerint az öreg nagyon… nagyon

ideges lett, érti? Mentőt hívott, hogy vigyék a lányt abba a
magánkórházba, és azt mondta Raynek… – Mogliano lehajolt,
szinte bebújt az ablakon, hangja vastag suttogássá halkult, és a
kezével eltakarta a száját. – Azt mondta Raynek, na, szóval,
hogy felejtse el, amit az orvos beadott neki, marhaság, és szó
szerint azt mondta, hogy „ezt a baromságot soha senkinek el
ne mondd. Senkinek”.

  – Főleg nem Cindynek?
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  Mogliano vállat vont, és amint kihúzta felsőtestét a
kocsiból, a fejét bevágta az ablakkeretbe. Megdörzsölte a fejét,
és úgy láttam, meglazul a parókája, mert a haja mintha oldalra
csúszott volna. – Én erről az egészről semmit nem tudok, a
világon semmit, érti ? De ér, amennyit ér, átpasszoltam
magának.

  Én nem tudtam, hogy ér-e valamit, de köszönetet mondtam
John Moglianónak, és csak akkor vertem le a zakóm ujjáról egy
darabka túróspitét, amikor már néhány sarokkal odébb jártam.

12. FEJEZET12. FEJEZET12. FEJEZET

  John Mogliano unokatestvére nagyon bőkezűen adagolta a
fűszereket, és mire megérkeztem az irodába, már nagyon
megbántam az ingyenebédet. Arra sem volt időm, hogy
bevegyek valamit, Tim kinyitotta az ajtót és intett.
Meglepődtem. Végül is szombat volt, Tim százados volt és az
alakulat parancsnoka.

  Tim irodájában egy kimosakodott, rózsaszín csecsemőarcú
rendőr ült, aki nyilván a korom iránti tiszteletből felugrott,
amikor Tim bemutatta.

  – Carter talált egy tanút, Joe, aki megerősítette Patti
MacDougal vallomását, hogy a lány csütörtök hajnalban
visszament Fresh Meadowsba. – Tim a kölyökhöz fordult. –
Mondja el kérem Peters nyomozónak, mi áll a jelentésében.

  Carteren látszott, hogy jobban örülne, ha egyszerűen
elolvasnám a Tim kezében lévő jelentést. A sapkáját a háta
mögött szorongatta, és ide-oda hintázott. A hangja egy kicsit
remegett, és az arca még pirosabb lett.

  – Igenis, uram. Azt a feladatot kaptam, hogy kérdezzem ki
a lakókat a Monroe Armsban, és…

  – Mi az a Monroe Arms? – néztem Timre.
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  – A tizenhárom emeletes épület Keelerékkel szemben. –
Várt, de megint neki kellett lódítania a gyereken. – Folytassa.

  – Igenis, uram. A kilencedik és a tizedik emeletet kaptam.
Csütörtökön, április 17-én, és pénteken, április 18-án
megpróbáltam kapcsolatot teremteni a 9-K lakás bérlőjével,
bizonyos dr. Frank Michaelsszel, minden eredmény nélkül.

  – Minden eredmény nélkül?
  – Igenis, uram, minden eredmény nélkül. A mai napon,

délelőtt tizenegy órakor, kapcsolatba léptem az előbb említett
dr. Frank Michaelsszel, aki az alulírottnak a következőket
mondotta el: 1975…

  Tim megszánta a gyereket. – Szép munkát végzett, Carter.
Tudja, mit? Vigye vissza dr. Michaelst a lakására vagy ahová
menni akar, és aztán…

  – Uram – felelte Carter –, nem áll rendelkezésemre
közlekedési eszköz. Dr. Michaels hozott el a kocsiján.

  Tim az ajtóhoz vezette. – Ebben az esetben kérje meg dr.
Michaelst, hogy ha nem okoz neki nehézséget, vigye vissza
magát a 107-es körzetbe. Ha nem tudja elvinni, kérjen meg
valaki mást, jó?

  Néhány „igenis, uram” között Tim még néhányszor
megdicsérte a „szép munkáért”, aztán odaadta nekem a
gyerek jelentését, amit már rögtön az elején megtehetett volna.

  1975. április 16-án este tíz harminckor dr. Michaelst egy
szülés levezetésére behívták a queensi központi kórházba.
Betege, akinek csak két hónappal később kellett volna szülnie,
súlyosan megsérült egy autóbalesetben a Grand Central
Parkwayen. Megérkezése után húsz perccel dr. Michaels
császármetszéssel világra segítette a kétkilós koraszülöttet. Az
anya még három óráig élt, de azután belehalt sérüléseibe. Dr.
Michaels 1975. április 17-én hajnali kettő tizenötkor hagyta el a
kórházat.
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  Dr. Michaels körülbelül kettő harminckor érkezett haza.
Amikor kiszállt a kocsijából, észrevette, hogy egy fehér
Porsche áll be a Keelerék részére kijelölt parkolóhelyre. Dr.
Michaels, saját állítása szerint, feszült és zaklatott
idegállapotban volt, nem akart rögtön lefeküdni, cipőt váltott
és lement sétálni, hogy megnyugodjon egy kicsit. Amikor
kilépett a ház előcsarnokából, észrevette, hogy felgyulladnak a
fehér Porsche lámpái, és a következő pillanatban a kocsi
kifordult a parkolóból. Körülbelül kettő negyven lehetett. Dr.
Michaels nem látott senkit ki-, illetve beszállni a Porschéba, de
kijelentette, hogy a kocsi érkezésének és távozásának
időpontja megegyezik a Patti MacDougal vallomásában
foglaltakkal.

  – Ez a Carter gyerkőc kitartó munkát végzett. Tíz rendőrből
kilenc a második kísérlet után hagyta volna a fenébe az
egészet. Felterjesztem dicséretre.

  – Van nálad por gyomorégés ellen, Tim?
  – Nem kell neked semmi, Joe. Remekül nézel ki. – Tim

nemcsak azért volt bent az irodájában, hogy gratuláljon egy
szorgalmas kis hekusnak. A javát csak most árulta el.

  – Éppen most jövök föntről, Joe, tárgyaltam azzal a
szarházi Kelleherrel meg a házi hüllőjével, Quibróval. Úgy
döntöttek, behozatják Kitty Keelert mint perdöntő tanút. És
védőőrizet alá helyeztetik. Mi a véleményed, Joe?

  Nem voltam benne biztos, mit vár tőlem. – Te végeztél
egyetemet, Tim. Mondd meg te.

  Tim zsebre vágta a kezét, megcsörgette az aprópénzét,
odament az ablakhoz, aztán megfordult és rám meredt.

  – Ez is egy módszer, Joe. Hogy nyomást gyakoroljanak
Kittyre. Kemény kis nő az. Ha nem tört meg, amikor megnézte
a két gyereket a hullaházban, akkor talán megtörik attól, hogy
kicsit korlátozzuk a szabadságát. Jogi szempontból
megoldható. Nyilvánvaló, hogy többen vitték el a kisfiúk
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holttestét. Kitty veszélyes lehet az illető számára, vagyis Kitty
nincs biztonságban. Az ördögbe is, majd azt mondjuk, hogy
kaptunk néhány névtelen levelet meg telefont.

  Mindig van néhány névtelen levél meg telefon, de erre nem
hívtam fel Tim figyelmét, mert ő ugyanúgy tisztában volt vele,
mint én, és nem örült volna neki, ha szóba hozom.

  – És mindez mikor lesz, Tim?
  – Éppen most dolgozunk rajta. Elküldtem Geraldit

Donlevy bíróért; Kelleher megtalálta Westchesterben, a
golfklubjában. Amint befejezi a partit, bejön és aláírja a
szükséges papírokat. És akkor jössz te, Joe.

  A Keeler fiúk holttestét aznap reggel kiadták. Kitty
Keelerrel a bátyja házában kellett találkoznom, Yonkersben, el
kellett kísérnem a lakására, hogy ruhát vigyen a fiúknak, aztán
elvinnem a Kelly Brothers Temetkezési Irodába a Bronx-ba,
ahová a holttesteket átszállították. Aztán be kellett
telefonálnom, és ha kész vannak a papírok, behozni Kittyt az
irodába. Anélkül, hogy pontosan megmondanám neki, miért.

  Kitty úgy vonult el a riporterek, fényképészek és
operatőrök hada között, akár egy filmsztár, aki egész életében
csak ezt csinálta. Felemelt fejjel, normális tempóban szállt be a
kocsiba, és semmi jelét nem adta, hogy bármit is hall a furcsán
bizalmas, odakiabált kérdésekből.

  – Hé, Kitty, ugyan már, Kitty, könyörüljön már rajtunk!
  – Hé, bébi, vegye le azt a szemüveget. Hadd lássuk azt a

szép nagy kék szemét!
  – Hé, Kitty Killer, ma hány gyereket ölt meg?
  Kitty levette a szemüvegét, és hátrafordult, hogy

megnézze, ki vetette oda az utolsó kérdést, közben vakuk
villantak, én pedig elindítottam a kocsit. Ült, egyik kezével
könnyedén megmasszírozta a szemét, aztán újra feltette a
szemüveget.

  – Hogy lehet, hogy George nincs magával?
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  – Még a maga kollégájával van. – Aztán halkan, dühösen
hozzátette: – Mintha nem tudná.

  A kollégámmal. Catalanóval? – George Catalanóval van?
  – A sima modorú Sammel. Nagyon segítőkész, hozza-viszi

George-ot a ház meg a kocsma között. Csupa szív, mi?
  – Fojtott, keserű hangon beszélt. – Azt hittem, Samet

inkább majd mellém osztják be, hogy velem haverkodjon
össze. Az a típus, nem?

  – De, persze. – Szóval Catalano George Keeler körül
nyüzsög?

  Amikor befordultunk a zsákutcába, Fresh Meadowsban,
Kittyt ugyanakkora csoport újságíró várta.

  – Hogy tudnak ezek egyszerre két helyen lenni? – kérdezte
Kitty, és én pontosan ugyanerre gondoltam.

  Egy fiatal rendőr, már egy-két nap tapasztalattal a háta
mögött, utat nyitott nekünk. Itt nagyobb tömeg gyűlt össze,
mint Yonkersben; kíváncsiskodók, akik valahogy megtudták,
hogy személyesen is láthatják Kitty Keelert. Volt néhány
különös alak, az izgalomtól üveges szemmel: szatyrot
szorongató öreg tyúkok, akik körülzsongják a gyilkosságok
helyszínét, azt remélve, hogy megérinthetnek valakit, bárkit,
aki legalább távoli kapcsolatban van a tragédiával.

  Valaki szinte hisztérikus hangon visítani kezdett:
„Megérintettem! Úristen, pont olyan, mint a képein! Veled
vagyunk, Kitty, a te oldaladon állunk!” Még azt sem lehetett
megállapítani, hogy férfi vagy női hang volt-e; a bolondok
hangjának valahogy nincsen neme.

  A karommal átfogtam Kitty vállát, és követtem az
egyenruhás rendőrt, aki kinyitotta előttünk az ajtót, aztán
becsukta, és megállt a tömeggel szemben, erős, nyugodt,
begyakorolt hangon csillapítva őket.

  Kitty először leejtette a kulcscsomót, aztán nem találta rajta
a lakás kulcsát; amikor megtalálta, nem tudta beilleszteni a
zárba. Odaadta nekem és hátralépett; kinyitottam az ajtót és
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előreengedtem. Kitty azóta nem volt otthon, hogy megtalálták
a gyerekek holttestét. Csütörtök óta.

  A lakásban kissé áporodott volt a levegő. Kitty végighúzta
az ujját egy asztalon, és összevont szemöldökkel bámult a
porra. Felemelt egy színültig telt hamutartót, és kivitte a
konyhába. A laborosok nem takarítottak ki maguk után.
Néhány piszkos, üres papírpohár meg összegyűrt
papírszalvéta hevert a konyhában. Kitty felkapott egy barna
papírzacskót, és nekilátott rendet csinálni. Már-már felemelt
egy másik hamutartót, de megtorpant.

  – Szabad? Úgy értem … most már hozzányúlhatok
mindenhez?

  – Igen, már végeztek.
  Bosszúsan körülnézett a nappaliban, megérintette, helyére

igazította, egy-egy centiméterrel elmozdította a dolgokat.
Végül abbahagyta, belátta, hogy egyelőre nem tehet többet.

  – És… találtak valamit? – kérdezte. – Tudja! Abból, amit
kerestek.

  – Ne aggódjon. Folyik a munka.
  Ezen egy-két pillanatig elgondolkozott, aztán a konyhába

indult a papírzacskónyi szeméttel, de az ajtóban megállt.
Bizonytalan mozdulatot tett. – Kér kávét vagy valamit? Vagyis
csak kávét. Azt hiszem, más nincs is itthon. El kell… el kell
majd mennem bevásárolni, azt hiszem. – Kissé zavarodottnak
látszott, mint aki nem tudja, hogy háziasszonyhoz illően kell-e
viselkednie velem szemben.

  – Nem, nem kérek semmit. Nincs véletlenül Gelusilja?
Vagy valami ilyesmi?

  A fejét rázta, aztán észrevette, hogy a kezemet a
gyomromra szorítom, ahol Mogliano unokatestvérének
fűszeres mártása a fekélyemet marta.

  – Várjon egy pillanatig. – Eltűnt a konyhában, és egy pohár
tejjel jött vissza.
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  Megkóstoltam, savanyú volt, de nem szóltam neki. Vártam,
amíg bemegy a hálószobába, hogy bőröndöt keressen a fiúk
ruháinak. A savanyú tejet a mosogatóba öntöttem, és
kiöblítettem a poharat. Hallottam, hogy odabent nyitogatja a
szivárványszínű ruhákkal teli szekrények tolóajtaját. Átöltözve
jött vissza a nappaliba, sötétkék farmernadrág és -kabát volt
rajta, világoskék garbóval, a fején kicsi piros kendő,
hátrakötve. Sápadt volt. Felemelte a kezében tartott drága, bőr
utazótáskát.

  – Gondolja, hogy ez elég nagy?
  Bizonytalanul kérdezte, mintha azt várná, hogy

megnyugtassam, és ez meglepett. Ideges volt, feszült, és csak
most vettem észre, milyen kimerült és sápadt az arca. A
táskára nézett, aztán megint rám.

  – Igen, ez jó lesz. Segíthetek?
  Kicsit töprengett, aztán megrázta a fejét. Láttam, hogy

némi eltökéltségre van szüksége hozzá, hogy bemenjen a
gyerekszobába. De bement.

  Az ablakhoz léptem, kinéztem a parkra, aztán
visszafordultam. A nappali olyan személytelen volt, akár egy
motelszoba, semmi nem utalt rá, miféle emberek lakják.
Valamin megakadt a szemem: az egyik fotel alól élénksárga
holmi látszott ki. Felemeltem; kicsi, négyszögletes műanyag
kocka volt, apró fogakkal az egyik, és bemélyedésekkel a
másik oldalán. Egy gyerekjáték része, építőkocka; az egyiket a
másikba lehet illeszteni. A zsebembe csúsztattam, és
igyekeztem nem gondolni rá, hogy a gyerek, akinek a kezéből
kiesett, soha többé nem fogja felemelni. Furcsa érzés fogott el,
egy pillanatig nem tudtam, mi az. A kinti játszótér zsivaja, a
leszálló repülőgépek halk zümmögése belemosódott a
háttérbe, és én rádöbbentem, hogy a lakásban csend van,
baljós és tökéletes csend. Kimentem a nappaliból, és
megálltam a gyerekszoba ajtajában.
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  Kitty Keeler a két ágy között állt, háttal nekem. Mindkét
kezében tartott valamit, a karját kinyújtotta, mintha a kezében
tartott holmit nyújtaná valakinek. Merev és mozdulatlan volt,
aztán kicsit megingott, de visszanyerte egyensúlyát. Hirtelen
rádöbbent, hogy valami megzavarta a magányát, és kinyújtott
karral szembefordult velem.

  Gyanakodva méregetett, aztán halkan, szinte suttogva
szólalt meg: – Nézze! Nézze! – Mindkét kezében egy pár
összetekert zoknit tartott. Mindkét ágyra egy-egy öltözet ruha
volt kikészítve; kicsi sötétkék blézer, szürke kasanadrág, fehér
garbó és fehérnemű.

  – Hát nem tiszta őrület? – Nevetni kezdett. – Nézze. A
grafitszürke nadrághoz keresem a megfelelő színű zoknit, itt
állok, és azon gondolkozom, hogy a zokni színének inkább a
cipőéhez kell-e illenie vagy a nadrágéhoz. – A teste rázkódott a
felszakadó, görcsös nevetéstől. Hirtelen mindkét kezét az arca
elé kapta, és a zoknival tapasztotta be a száját, elnémítva saját
magát. Oda akartam menni hozzá, de felém fordította az arcát,
és megrázta a fejét. – Ne. Kérem, ne. Kérem, ne nyúljon
hozzám. De nem muris? Az, hogy itt állok, és megpróbálom
eldönteni, milyen színű zokni legyen rajtuk. Amikor majd
eltemetik őket!

  A szemében megint megjelent a fájdalomnak az az
iszonyatos kifejezése, de tisztábban, mint azelőtt; a
rezzenéstelen, a belenyugvás nélküli, hitetlen fájdalom
kifejezése. A szája kinyílt, de nem jött ki hang a torkán.
Hirtelen lehajolt, mintha gyomron rúgták volna, és fuldokolva
levegő után kapott. Megragadtam, és megpróbáltam leültetni
az egyik ágyra, de ellenállt és vadul azt mondta: – Nem, az
istenért, nem akarok a ruhájukra ülni! – Mintha a ruhájuk a
testük lett volna.

  Kiegyenesedett, megint kinyújtotta a kezét és megkérdezte:
– Milyen színű zoknit adjak rájuk? – Szaporán pislogott, de
nem sírt. – Hát nem mulatságos? Nem?
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  – Milyen színű a cipőjük?
  A feje megrándult, mintha pofon ütötték volna. Az egyik

zoknival megdörzsölte az arcát, és értetlenül bámult rám.
  – Milyen színű a cipőjük, Kitty?
  A karja az oldala mellé hullott, és csendesen felelt.
  – Kék-fehér.
  – Akkor a zokni legyen sötétkék – mondtam. – Van?
  Némán bólintott, aztán odalépett a fiókhoz, kicserélte a

zoknikat, és mindkét ágyra odatett egy párat. Aztán letérdelt a
szekrény elé, és megkereste a cipőket. Felemelte, úgy mutatta
őket: – Piszkosak.

  Megpróbálta az ujjaival eltávolítani a sárfoltokat a cipőkről;
látszott, hogy most már képtelen uralkodni magán.
Összeroskadva ült, az ágynak támaszkodva, teljesen,
tökéletesen védtelenül. Az ujjai remegtek, ahogy az egyik
cipőn a foltot dörzsölgette. A testén borzongás futott végig,
megrázkódott, aztán kihúzta magát.

  – Kitty?
  Amikor másodszor szóltam, felemelte a fejét, és felém

fordult. Az arca lemeztelenedett, eltűnt róla az álarc, megviselt
volt, szenvedő, csupa kétségbeesés.

  Kitty, maga ölte meg a fiait?
  Kitty, miért ölte meg a fiait?
  Kitty, mondja el, hogyan történt, jobban fogja érezni magát,

ha elmondja. Egyszer s mindenkorra vége lesz. Ez az egyetlen
lehetőség, hogy megszabaduljon a tehertől.

  Kitty, beszéljen.
  De csak annyit mondtam: – Hol van a cipőkrém?
  Talpra segítettem; meglepett, hogy milyen törékeny, a

testének szinte nem is volt súlya. A konyhaasztalra papírt
terítettem, folyékony cipőtisztítóval bekentem a cipők fehér
betétjét, aztán kértem egy nylonzacskót, amibe berakhatom
őket. Mire letakarítottam az asztalt, Kitty már egy kivételével
becsomagolta a cipőket.
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  – Elszakadt a fűző – mondta tehetetlenül, kétségbeesetten.
Felém fordította az arcát; legyőzött, tanácstalan volt.

  – Holnap veszek bele újat – mondtam. Kivettem a cipőt a
kezéből és betettem a nylonzacskóba. – Nyugodjon meg.
Meglesz.

  Visszamentünk a gyerekszobába; Kitty elkezdte
összehajtogatni a ruhákat, de minden kiesett a kezéből. A keze
remegett, megpróbálta leplezni, aztán egy szó nélkül
hátralépett, és nézte, ahogy összehajtom a ruhákat és
becsomagolok. Amikor be akartam csukni a táskát, odalépett,
és kinyújtotta a kezét, hogy megérintse az egyik kicsi, sötétkék
zakót. Csak megérintette, könnyedén, szó nélkül, aztán
elhúzta a kezét.

  – Jó lesz így? A ruhák? Rendesen fognak kinézni? Azt
akarom, hogy rendesen nézzenek ki. Minden összeillik?

  – Minden rendben lesz. Jöjjön. – Odaadtam neki a táskát a
cipőkkel. Úgy láttam, nem szívesen jön ki a szobából.

  – Megvan minden? Nem felejtettem el semmit? – A kezét
az arcához emelte. – Rossz érzésem van. Mintha valami
nagyon fontosat elfelejtettem volna. – Megfordult, a szeme
végigszaladt a szobán. – Úristen, mit? Mit felejtettem el?

  – Semmit nem felejtett el, Kitty. Jöjjön.
  A kicsi, kerek, gyerekméretű asztalhoz lépett, megérintette

a nyitott kifestőkönyvet, az ujja átsiklott az űrhajós
befejezetlen képén. Felemelt két színes ceruzát, és visszatette a
dobozba őket, becsukta a könyvet, és feltette a játékpolcra.
Végignézett a játékokon, és levett egy kitömött, sárga kacsát.
Megviselt és kopott volt.

  – Ez Georgie-é. Gondolja, hogy…?
  – Persze, ha el akarja hozni, miért ne?
  Kitty mély lélegzetet vett, és lassan engedte ki a levegőt.

Kiegyenesedett, és az arcvonásai kisimultak; most már
uralkodott magán. Hirtelen mozdulattal a falhoz csapta a
kitömött kacsát, és az fejjel lefelé az egyik ágyra esett.
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  – Mi értelme lenne? – kérdezte Kitty. Gyorsan, keményen
hozzátette: – Menjünk innen a fenébe. Úgy érzem, a halál
fészkel ebben a szobában.

  A konyhaasztalról felemeltem a kulcsát meg a
napszemüvegét. – Tegye fel, Kitty, hajtsa le a fejét, majd
gyorsan átvágunk kint a tömegen.

  Elvette a szemüveget, tartotta a kezében, de nem tette fel.
Elhúzta tőlem a karját; mozdulatlanul állt. Látszott, hogyan tér
vissza belé az erő: mintha haragjából táplálkozott volna. Már
nem volt sebezhető; a pillanat elmúlt.

  – Engem nem érdekelnek azok az elmebajos rohadékok
odakint, Peters, sem senki más, úgyhogy fölösleges
megjátszani a jó fiút.

  Elment mellettem, és elindult kifelé. Az volt a furcsa, hogy
én nem is játszottam meg magam.

  A Bronxban a Kelly Brothers Temetkezési Vállalat hátsó
bejáratánál álltunk meg. Az egyik tulajdonos már várt
bennünket, hogy átvehesse a ruhákat. Halk, megnyugtató,
semmitmondó szavakat váltott Kittyvel; közben én egy
telefonfülkéből felhívtam az irodát. Tim kimérten beszélt, de
éreztem, hogy izgatott. Igyekeztem közömbös hangot
megütni.

  – Vissza kell mennünk Queensbe – mondtam Kittynek.
Kew Gardensig egész úton egy szót sem szóltunk.

  Tim az íróasztala mögött ült. Ed Quibro, mint aki nyársat
nyelt, az íróasztal előtti egyik széken foglalt helyet. Talpra
ugrott és széles gesztussal hellyel kínálta Kittyt. Kitty kihívóan
rámosolygott, amitől Quibro megmerevedett, aztán leült egy
másik székre, egyenesen maga elé nyújtotta a lábait, és
keresztbe fonta a karját.

  – Nos – fordult Kitty Timhez most mi van?
  Ed Quibro megkerülte az íróasztalt, és felemelt egy halom

gépelt papírt. – Mrs. Keeler – mondta kimért, unalmas,
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monoton hangon –, ez itt az 1975. április 18-án, pénteken este
előttem tett tanúvallomásának gépelt másolata. Arra kérem,
gondosan olvassa el, és jelezze, ha netán változtatást kíván
eszközölni. Ha a tanúvallomás az ön legjobb tudomása szerint
megfelel a valóságnak, meg fogom kérni önt, hogy minden lap
aljára írja oda a nevét.

  Kitty megdörzsölte a szemét. – Jó, kérjen meg – mondta
Quibrónak.

  – Tessék?
  – Azt mondta, meg fog kérni, hogy írjam alá. Hát tessék,

kérjen meg. – Kinyújtotta a kezét, és kikapta a lapokat Quibro
kezéből. – Hagyja csak. – Kivett egy tollat a Tim asztalán álló
tollakkal és ceruzákkal teli bőrpohárból. – Hol írjam alá?
Minden lap alján?

  Gyorsan lapozva minden oldalt aláírt, anélkül, hogy a
rengeteg kérdés és felelet közül egybe is beleolvasott volna.

  – Mrs. Keeler – tiltakozott Quibro. – Figyelmeztetnem kell,
hogy gondosan olvassa át a tanúvallomást és…

  – Rendben van. Figyelmeztetett.
  Tim Kitty mellé lépett. – Mrs. Keeler, okosabban tenné, ha

elolvasná, mit ír alá.
  Kitty felnézett Timre, és rekedten mondta: – Azt akarják,

hogy aláírjam ezeket a lapokat? Aláírom őket. – Szándékos
nemtörődömséggel felemelte a következő lap sarkát, és oda se
nézve aláfirkantotta a nevét. Aztán felállt, és az aláírt
papírokat Quibro elé lökte. – Tessék. És most szeretném, ha
hazavinnének.

  – Van néhány dolog, amit meg kell beszélnünk, Mrs.
Keeler.

  Megtorpant, gyanakvó kifejezés jelent meg az arcán.
Láttam, hogy igyekszik összeszedni magát. Először rám
pillantott, aztán Quibróra nézett. – Igen? Például mit?
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  – Például az időpontok kérdését, Mrs. Keeler. Elsősorban
arról az időpontról kellene beszélnünk, amikor állítása szerint
utoljára látta életben a fiait. Tudja…

  Kitty az íróasztalra tenyerelt, és Quibro felé hajolt. – Hát
ide hallgasson. Én nem állítottam semmit, hanem pontosan
elmondtam, mi hogyan volt azon az éjszakán. És aláírtam a
rohadt papírjaikat. Elegem van magukból meg ebből az
irodából. Hazamegyek, most rögtön. – Nearyhez fordult.

  – Most már visszaköltözhetünk a lakásunkba, ugye?
  A szobában csend lett, furcsa, jelentőségteljes csend. Kitty

egyik arcról a másikra nézett, és hirtelen rádöbbent, hogy
senki sem mer kérdő szemébe nézni. Lassan, de biztosan
hatalmába kerítette a rémület; tudatosan igyekezett úrrá lenni
rajta, összekulcsolta a kezét, és mélyeket lélegzett. Végül leült,
mintha minden erő elszállt volna belőle, a kezével eltakarta a
szemét, és megrázta a fejét.

  Amikor egyenesen rám nézve felpillantott, olyan kifejezés
ült az arcán, mint azelőtt soha: álarc nélküli kifejezés, amely
mégsem árult el semmit, csak kimerültséget, és mintha
könyörgött volna, hogy segítsek rajta. Természetesen fordult
oda hozzám, mintha a szobában én volnék egyetlen
szövetségese. Fejemet tölcsérré formált kezem fölé hajtottam,
rágyújtottam, aztán átnyújtottam a cigarettát Kitty-nek. Szó
nélkül elvette, és amikor Tim beszélni kezdett, kényszerítette
magát, hogy feléje forduljon. Láttam rajta, hogy nagy
erőfeszítésébe telik koncentrálni, és mintha nem értette volna,
mintha túl kimerült lett volna ahhoz, hogy megértse, mit
mondanak neki.

  Amikor Tim befejezte, Quibro papírokat nyújtott Kitty felé,
és biztosította róla, hogy az eljárás törvényes. Kitty végül
megértette, miről van szó, és ebből mintha új energiát merített
volna. Felállt, a keze mereven csüngött az oldalánál.
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  – Egy pillanat. Várjunk csak egy pillanatig. Mi az ördögről
beszélnek? Mi az, hogy védőőrizet? Őrizet? Uramisten, csak
nem akarnak börtönbe csukni?

  Hátratántorodott, észre sem vette, hogy felsikolt. A térde
megcsuklott, de mielőtt a földre esett volna, elkaptam. Nem
ájult el, inkább olyan volt, mintha valami erős és váratlan
hullám ledöntötte volna a lábáról. Amint visszanyerte az
egyensúlyát, eltaszított magától, és villámgyorsan
szembefordult velem.

  – Mit akarnak ezek velem, Joe? – Mély, dühös hangon
beszélt, de az arca sápadt, legyőzött volt. A szeme elsötétedett
és ragyogott; mereven bámult, nem mert pislogni. A jobb
szeme sarkában egy parányi ideg rángatózott. Abban a
pillanatban, ahogy észrevette, ujját a homlokára szorította, és
igyekezett visszanyerni az önuralmát. A másik kezével a
karomba kapaszkodott, vagy csak a hatás kedvéért, vagy azért,
mert a szó szoros értelmében bele kellett kapaszkodnia
valakibe. – Mit akarnak ezek velem? – kérdezte másodszor is.

  – Nem lesz semmi baj, Kitty – feleltem halkan; furcsán
bizalmas hangulatot teremtett kettőnk között az, hogy minden
figyelmét rám irányította. Mintha magunkra maradtunk volna,
és csak egymásban bíztunk volna. Nem is nagyon tudtam, mit
mondok, amikor megismételtem: – Megígérem magának,
Kitty. Nem lesz semmi baj.

13. FEJEZET13. FEJEZET13. FEJEZET

  Kitty Keelert nem cellában őrizték, bár a szabályzat
értelmében megtehették volna. A döntésben semmiféle
emberbaráti érzés nem játszott szerepet; attól tartottak, hogy a
börtönben esetleg idegösszeroppanást kap, és akkor kórházba
kell szállítani. Ez esetben a sajtó bizonyára mellé állt volna; az
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újságírók soha nem a befutóra tesznek, csak az a fontos, hogy a
főcím hatásos legyen.

  Mivel Kittyt szombaton későn este helyezték védőőrizet
alá, a lapok ezt csak hétfő reggel írták meg. A rádióállomások
vasárnap egész nap sugározták a hírt, de részleteket nem
közöltek. Csak a tényt, hogy Kitty Keelert mint koronatanút,
meg nem nevezett helyen őrizetben tartják.

  Átmenetileg egy motel lakosztályában szállásolták el, a
Kennedy repülőtér közelében, egy rendőrnővel és néhány
nyomozóval. Tim nem akarta, hogy én is ott legyek, nehogy
Kitty meggyűlöljön, amiért én is részese vagyok az egész
védőőrizet-dolognak. Értesítettem George-ot; nemcsak azért,
mert megígértem Kittynek, hanem azért is, mert joga volt
hozzá, hogy értesítse valamelyik hozzátartozóját. George
először összeomlott, aztán felhívta jó barátját, Sam Catalanót.
Sam Catalano, aki nem szívesen kockáztat, felhívott engem.
Nem akarta, hogy bárki alattomossággal vádolja. Holott
természetesen alattomos volt; szabad idejében állandóan
George Keeler körül lebzselt. – Mondtam George-nak, hogy
keressen ügyvédet, helyesen tettem, ugye?

  – Igen, Sam, feltéve, ha nem adtad meg neki egy bizonyos
ügyvéd nevét. – Csend. – Ugye nem tetted, Sam?

  – Nem egészen.
  – Mi az, hogy „nem egészen”?
  Újabb csend. Aztán Sam megszólalt: – Hát, George nem

ismer egy ügyvédet sem, a jogtanácsosán kívül, de az nem
foglalkozik ilyesmivel. így aztán… azt mondtam neki, hívja fel
Vincent Martuccit. Ő biztos tud majd egy ügyvédet.

  Ha egyszer Sam Catalano a család barátja lesz, akkor
csakugyan a család barátja lesz. – Ez nem volt okos dolog,
Sam. Én a helyedben senkinek nem említeném, senkinek.

  Sam hangjából kiszaladt az erő; tudtam, hogy mindjárt
kicsikarja belőlem az ígéretet, hogy én sem mondom el
senkinek, de igazán senkinek, hogy mit tanácsolt George-nak.
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De mielőtt belefogott volna, azt mondtam, felejtsük el
mindketten a dolgot.

  – Ide hallgass, Joe, majdnem elfelejtettem. Nem tévedtél,
azt a hekust a narkósoknál tényleg úgy hívják? Steve
Wernernek? Jó pár telefont megeresztettem, de senki nem
hallott róla.

  – Kiről?
  – Steve Wernerről. Azt mondtad, a narkósoknál van, és…
  – Biztos összetévesztesz valakivel. Azt sem tudom, miről

beszélsz, Sam. – Gondoltam, Sam éppen eleget zaklatta már az
embereket. – Hétfőn menj el a Kelly fivérek ravatalozójába, és
maradj George mellett. Szüksége lehet egy barátra.

  Megnyugtattam Catalanót, hogy ezt akár hivatalos
megbízásnak is tekintheti, és hogy majd szólok Tim Nearynek.

  Vasárnap délelőtt egy-két ember bent volt az irodában.
Egyik se nagyon csinált semmit, de mind arról panaszkodott,
hogy milyen sok a munka. Amikor Neary fél tízkor
meglepetésszerűen megjelent, eltűntek az újságok, elárvultak a
kávéscsészék, működésbe léptek az írógépek és a telefonok.
Tim körülvizslatott egy kicsit, aztán intett, hogy menjenek be
hozzá.

  Amíg az íróasztalán felhalmozott friss jelentések között
turkált, négyszer tette fel ugyanazt a kérdést, de mind a
négyszer másképp vezette be: Mit gondolok, meg fog-e törni
Kitty Keeler? Mi a véleményem, hatással lesz-e rá az őrizet
okozta stressz, a pár közvetett bizonyíték meg a skóciai lány
vallomása?

  – Kelleher azt mondja, esküdtszék elé viszi az ügyet, Joe.
Szerinte egész jól állunk, megállapítottuk mindkét halál
beálltának időpontját, ott van Kitty vallomása, hogy mikor
látta utoljára életben a fiúkat, a két telefon Martuccinak és
MacDougal tanúvallomása. Meg Kitty Keeler rossz híre.
Jézusom, Joe, hogy ez a nő milyen sötét palikkal is járt. Na, mi
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a véleményed, Joe? Gondolod, hogy a temetésen végre
megtörik?

  – Én csak arra tudok gondolni, hogy csinálni kéne már
valamit a fekélyemmel. – A jobb kezem, akár a mágnes, a fájó
pontra tapadt. Láttam, milyen arcot vág Tim, így aztán
hozzátettem: – Nézd, Tim, van időnk. Azt hiszem, nincs elég
bizonyítékunk ahhoz, hogy bíróság elé vigyük az ügyet. És azt
hiszem, neked is ez a véleményed, így van?

  Tim felkelt az íróasztal mellől és az ablakhoz lépett. Egy
darabig nézte a vasárnap kora délelőtti forgalmat; én is
odamentem, és együtt bámultunk ki az ablakon.

  – Rohadt egy helyzet, Joe. Az a szarházi odafent nagyon
szorongat. Úristen, azokat a gyerekeket mindössze négy napja
gyilkolták meg, és máris úgy liheg a nyakamba, mintha egy
hónapja tartana a nyomozás. Még el se temették őket, de már
úgy csinál, mintha az ügynek becsomagolva, masnival átkötve,
ott kellene heverni az asztalán.

  – Jól haladunk, Timmy. Ne hagyd, hogy piszkáljon. Mi
lenne, ha reggeliznénk valamit?

  Tim megnézte az óráját. – Indulnom kell a Waldorfba.
Schneiderman beszédet mond a Columbia Társaság
villásreggelijén.

  – Schneiderman?
  – A jó öreg Marvin, személyesen.
  – A jó öreg Marvin, személyesen?
  – Szállj le rólam, Joe.
  – Ja, az a Marvin L. Schneiderman.
  Tim dühödten megdörzsölte a tarkóját, kinyújtotta a karját,

mintha fájna a könyöke, aztán a vállamra csapott.
  New York jövendő polgármesteréről van szó, öreg fiú. Az a

baj az istenátkával, hogy akárhova megy, senkiben semmiféle
benyomást nem hagy. Meghívattuk esküvőkre és temetésekre,
első áldozásokra és barmicvókra, diplomaosztó ünnepségekre
és brissekre. Mindenféle népekhez ebben a sokarcú városban.
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  – Brissekre? Az meg mi az ördög?
  – A briss, fiam – magyarázta Tim –, olyan szertartás, amit

nagyon szívesen végignéznék, ha a mi isteni főnökünkön
hajtanák végre egy emelettel feljebb. Csak Jerry esetében azt is
szeretném, ha a kés arrébb csúszna néhány létfontosságú
centiméterrel.

  – Ja, ilyesfajta szertartás.
  Tim hirtelen abbahagyta a bohóckodást, és halálosan

komoly hangon megkérdezte: – Nos, mit gondolsz, Joe?
Megtörik ez a Keeler lány?

  – Nem tudom, Tim. – Ez volt az igazság: nem tudtam. Tim
nem egészen ezt akarta hallani: már megint nem nyugtattam
meg, ahogyan ő azt tőlem elvárja.

  – Az isten szerelmére, Joe. Ő tette. Mindnyájan tudjuk,
igaz? Még te is tudod, hogy ő volt.

  – Legalábbis ezt tételezzük fel.
  – Feltételezzük a fenéket! – Tim terpeszállásban, a fejét

harciasan hátravetve beszélt, így akarta éreztetni, hogy
komolyan gondolja; elég a fecsegésből, értsünk végre szót.
Ravaszul összehúzta a szemét, és halkan azt kérdezte: – Mi
van, Joe? A kis kurva levett a lábadról?

  Egyszer, évekkel ezelőtt, amikor még srácok voltunk, Tim
mondott ilyet egy lányról, aki tetszett neki, és aki engem
választott. Az ifjúság igazságszeretetével bevertem egyet
Timnek, úgy, hogy letört az egyik első foga hegye. A fogát
persze még évekkel ezelőtt megcsináltatta, és amint magához
tért a váratlan támadás után, akkorát behúzott nekem, hogy
elájultam, de emlékszem, milyen megkönnyebbülést éreztem,
hogy beverhettem neki. Amikor ez történt, még gyerekek
voltunk; most már állítólag nagy fiúk vagyunk. Az ember
talán örökre gyerek marad, ha olyasvalakivel van együtt, akit
egész életében ismert. Tim az egyetlen ember, akinek gyakran
szeretnék behúzni egyet.
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  Nem tettem. Csak megráztam a fejemet, és lassan beszélni
kezdtem; tudtam, hogy csak így lehetek úrrá magamon és a
helyzeten. – Nem vett le a lábamról, Tim. Csak azt hiszem,
jobb, ha a vallomást kihagyjuk a számításból. Jobb lenne
bizonyítékokra építeni az ügyet. Bizonyíték nélkül a vallomás
semmit sem ér.

  – Ha nem haragszol, én jobban örülnék egy vallomásnak.
Remélem, ezért még nem borulsz ki? Amiért én nagyon
szeretnék látni egy aláírt, lepecsételt, iktatott vallomást attól a
kis kurvától?

  – Azt akarod, Tim, hogy gumibottal verjem ki belőle?
  Tim az ajtó felé indult, beleütközött az íróasztalba. Megállt,

megfordult, és kezével lesöpört egy dossziéhalmot. A papírok
szétszóródtak az íróasztalon meg a padlón, de Tim még csak
vissza se nézett.

  Mindketten tudtuk, hogy én biztos nem fogom összeszedni
őket.

  Legépeltem egy rövid, egyszerű, egyoldalas jelentést az
addigi nyomozásomról. A belső jelentéseimet mindig nagyon
szűkszavúan fogalmazom. Ezért, ha ezek után valamit
összehozok, mindenki azt hiszi, hogy varázsló vagyok.
Szeretek többet nyújtani, mint amennyit ígérek, nem pedig
fordítva. És ez csak egy a rengeteg szakmai titkomból.

  Átolvastam a duzzadó jelentésköteget, és elcsodálkoztam,
hogy hány, egyébként okos hekus képes ostoba jelentést írni:
egyik-másik mintha egyenesen arra célzott volna, hogy a
kikérdezett személy gyanús viselkedése alapján feltételezhető,
hogy az ügyben nemsokára döntő fordulat áll be. Az én
jelentéseimben soha nincsenek ígéretek. A meglepetést mindig
a következő oldalra tartogatom.

  Hazamentem, és a délután nagy részét azzal töltöttem,
hogy részletes összefoglalókat írtam magamnak. Feljegyeztem
a benyomásaimat, feltételezéseimet és a lehetőségeket;
jellemeztem a kihallgatott személyeket. Minden összefoglaló
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egy-két teendővel fejeződött be, például: „Zárójelentést
megnézni a Jamaica kórházban; John és Cindy Mogliano
balesete.”

  Hét óra volt, és még ki sem nyitottam a vasárnapi Times-ot.
Ez Jen hétvégi szertartása volt: mindig élvezettel figyeltem,
milyen módszeresen nézi végig a már szombat este megjelenő
lapot. Én most késő délután vettem meg, és valahogy nem
éreztem, hogy vasárnap este van, hiszen a Times még
szétbontatlanul ott feküdt az asztalon. Nem volt kedvem
elmenni vacsorázni, bár a hűtőszekrényben nem sok ennivaló
maradt. Otthon töltöm majd az estét; kellemes hideg-meleg
zuhany, könnyű vacsora és a vasárnapi Times.

  Éjfélkor még mindig nem esett, pedig a WNEW
rádióállomás időjárásjelentése minden órában a zene és a hírek
között vihart jósolt, amely után kitisztul az idő, és lehűl a
levegő. Elaludtam a fotelben az újság képes mellékletével,
amely úgy borult az arcomra, mint valami sátor, és azt
álmodtam, hogy fuldoklom és fojtogatnak. Hajnali két órakor
küszködtem ki magam a lap alól. A bemondó megint
elismételte a vidám előrejelzést a viharról, a tiszta időről és a
hideg levegőről. Kinéztem az ablakon; olyan sűrű volt a
levegő, hogy az utca túloldaláig se láttam el. Az utcai lámpák a
páraburokban mintha a levegőben lebegtek volna.

  Hideg tejjel lenyeltem egy-két savcsökkentő tablettát, aztán
lefeküdtem és Jenről álmodtam.

  Egy hatalmas szupermarketben vásárolt, csak a polcokon
nem élelmiszerek voltak, hanem óriási festékdobozok és
-tubusok, összetekert, fára ragasztott és nehéz fakeretekre
feszített vásznak. Jen mindenhonnan elvett valamit; a
polcokról, a kis nyitott fiókokból, amelyek ecsetekkel,
szénceruzákkal, ceruzákkal és zsírkrétákkal voltak tele. A
bevásárlókocsiban nagy halomban emelkedett a kiválasztott
holmi, Jen nem látott ki mögüle, nekiütközött az embereknek
mega kirakott áruknak. Egész hisztérikus lett, én meg
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egyfolytában beszéltem hozzá, nyugtatgattam, hogy semmi
baj. Ellépett a kocsi mellől, felnyúlt egy kifestőkönyvért, ami
majdnem akkora volt, mint ő; nekidöntötte a kocsinak és
lapozni kezdett benne. Végül megtalálta, amit keresett.
Kinyújtott karral maga elé tartotta a könyvet és sírva fakadt.
Mellé léptem, és megpillantottam az űrhajósok képét.
Képregényfigurák voltak, csupa ezüstben – ezüst volt a
ruhájuk, az arcuk, a cipőjük, de még a háttér is; ide-oda
mozogtak a lapon, és ezért sírt Jen.

  Csak éppen nem Jen volt az. Hanem Kitty Keeler állt ott,
tartotta a kifestőkönyvet, és kapkodva, iszonyatos asztmás
hangon vette a levegőt; a kapkodó lélegzetvételek között újra
meg újra azt ismételte: „Úristen, Joe. Segíts. Kérlek, segíts.
Úristen, Joe. Segíts.” Attól volt kiborulva, hogy valaki mindent
ezüstszínűre festett, és ő nem találta a megfelelő zsírkrétát,
hogy kijavítsa a hibát.

  Egy merő veríték voltam, amikor felébredtem. Gyorsan
lezuhanyoztam és felöltöztem. Csak akkor jutott eszembe,
hogy hétfő reggel van, amikor kinéztem az ablakon és láttam,
hogy a beígért vihar ugyan elmaradt, de tiszta és hűvös az idő,
és kék az ég. Tökéletes idő egy kettős temetéshez.

  Egy órával Kitty és a család előtt érkeztem a Kelly Brothers
Temetkezési Vállalathoz. A tömeg akár egy hollywoodi
premierre vagy egy kis otthonos lincselésre is összegyűlhetett
volna. A levegőben egészségtelen izgalom vibrált, már-már a
fékezhetetlenség pontján. A kordonra felügyelő egyenruhás
százados is érezhette ezt. Mire Keelerék megérkeztek,
gondoskodott róla, hogy jelentős erősítést kapjon; a tömeget
fakorlátokkal tartották távol a bejárattól.

  Vito Geraldi meg én az ajtóban álltunk, és néztük, amint
Kitty kiszállt a limuzinból. – Úristen, nézd a kis kurvát –
mondta Vito. – Úgy kiöltözött, mintha estélyre készülne!

  Ez azért túlzás volt. Kitty Keeler nem estélyre öltözött, de
nem is a két fia engesztelő miséjére és temetésére. Hátravetett
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fejjel lépdelt, világos haja ragyogott a napfényben. Azt hiszem,
dacból viselte a halványrózsaszín ruhát; menjen mindenki a
fenébe. A tömeg majdnem felrobbant, különösen a nők
kiabálását lehetett hallani.

  – Miféle anya vagy te? Rózsaszín ruhában mész a saját
gyerekeid temetésére?

  – Miért, mit várt a Gyilkos Kittytől? Szégyelld magad,
Kitty, szégyelld magad!

  – Hogy lehet, hogy nem gyászruhában van?
  – Abban van. Lehet, hogy a kurvák rózsaszínben járnak,

amikor gyászolnak!
  – Dehogy gyászol! Egy gyilkos nem gyászol!
  Amikor az előcsarnokban közelebbről láttam az arcát,

megértettem, hogy tudomást sem vett az odakint nyúlkáló,
ordító tömegről. A vádlók és a védők ököllel és könyékkel
egymásnak estek. Kitty mindebből a világon semmit nem vett
észre. Szigorúan uralkodott minden mozdulatán. És mintha
George sem azért kapaszkodott volna a karjába, hogy segítse,
hanem hogy saját magát támogassa.

  Leültek a ravatalozó végében a kis bársonyborítású padra.
Amikor az öreg Mr. Kelly, az idősebbik Kelly testvér odament
a szülőkhöz, és aggodalmaskodva feléjük hajolt, Kitty
megrázta a fejét és ülve maradt. George odament a két kis
fehér koporsóhoz. Nehézkesen lehajolt, először az egyikhez,
aztán a másikhoz; valamit a koporsókba tett, talán egy vallásos
medált. A levegő nehéz volt a koporsók mögött és a terem két
oldalán elrendezett rengeteg virágtól.

  Amikor George kezdte csúnyán kapkodni a levegőt, Sam
Catalano aggodalmaskodva a segítségére sietett, és kikísérte a
friss levegőre. Amint elmentek mellettem, Sam Catalano rám
kacsintott. Abból, ahogyan George Keeler rátámaszkodott,
nyilvánvaló volt, hogy Sam sikerrel „építgeti” a barátságot
George-dzsal, akármi lesz is az eredménye.
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  Kitty mondott valamit két fivérének, és a virágokra
mutatott. Ők szóltak a Kelly testvéreknek, hogy vigyenek ki
néhány virágot; a levegő már nemcsak George, de mások
számára is túl nehéz volt. Aztán Kitty fivérei az anyjukhoz,
Mrs. Hoganhoz fordultak.

  A koporsókhoz kísérték, mindkettő előtt rövid imát
mondtak vele. Mrs. Hogan megérintette a kisfiúk arcát, aztán
megfordult, és hagyta, hogy fiai odakísérjék a lányához.; Kitty
mereven felállt, az anyjához hajolt; gyorsan, közömbösen
összeérintették arcukat, aztán Mrs. Hogant a terem másik
oldalára vezették és leültették. Egyik nő sem ejtett könnyet;
Kitty az anyja ölében tanulhatta az önuralmat.

  Az egyik fivér visszajött, és leült Kitty mellé, aki fogadta a
részvétnyilvánításokat; nagyon sokan jöttek el, hogy
imádkozzanak a két gyerek koporsójánál. Kittyt éppen
megcsókolta egy nő, amikor Kitty felállt, megfordult, és
hirtelen támadt rémülettel fürkészte végig a termet. Egyik
fivére odalépett hozzá, megfogta a karját, igyekezett
megnyugtatni, de ő gyorsan, bosszúsan ellökte magától. Végül
meglátott engem oldalt a falnál, és elindult felém. Zsebemből
elővettem a szakadt cipőfűzőt meg a papírt, amibe az új volt
csomagolva. Áttörte magát a vigasztaló kezek erdején, mintha
az egész teremben csak ketten volnánk.

  Mielőtt megszólalhatott volna, kinyitottam a kezemet.
  – Minden rendben van, Kitty.
  Megérintette az elszakadt cipőfűzőt, bólintott, aztán

felnézett rám. – Ugye nem felejtettem el semmit? – Megfogta a
kezemet és erősen megszorította. – Még mindig az a borzasztó
érzésem van, hogy valamit elfelejtettem.

  Egy villanásnyi időre sebezhető és védtelen volt. Tekintetét
az arcomra függesztette, nem nézett senki másra, velem is
elfeledtette, hol vagyunk, és miért vagyunk ott. Megint teljes
és bensőséges bizalmat mutatott irántam.

  – Minden rendben van, Kitty.
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  Az egész ugyanolyan gyorsan múlt el, ahogy jött; Kitty
leengedte a kezét, elhúzódott, szó nélkül megfordult, és
visszament a padhoz a terem végébe. Tim Neary a másik
oldalon, pontosan velem szemben állt. Nem tudta, mire vélje a
látottakat, és kérdőn, feszült, éber pillantással felemelte a fejét.
Vállat vontam, kicsit megráztam a fejem, de Tim arcán
továbbra is ott maradt az éber, óvatos, kíváncsi kifejezés,
mintha félt volna, hogy valaki túl akar járni az eszén. Szinte
hallottam, hogy megkérdi: – Ez meg mi a fene volt?

  Amikor George egy kicsit megnyugodva visszajött, a pap
imádkozni kezdett. A terem megtelt a kántáló hangok halk
zümmögésével, a gyöngyök koccanásával: néhány idősebb nő
rózsafüzérét pergette. Végül a fojtott morgolódás zaja
hallatszott, amikor a sok ember megpróbálta csendben
elhagyni a termet.

  Előrementem és megálltam a pad közelében, ahol Kitty és
George ült; azt akartam, hogy Kitty tudja, a közelben vagyok.

  Az egyik Kelly testvér a szülőkhöz lépett: – Mrs. Keeler,
nem kíván még egy pillantást vetni a fiúkra? – Kicsit
előrehajolt, akár egy főpincér, aki halk, rábeszélő hangon a
konyhafőnök ajánlatát kínálja. – Olyanok, Mrs. Keeler, akár az
alvó angyalok. Szép emléke maradna róluk.

  George előrehajolt és zokogni kezdett. A távozók
udvariasságból nem néztek hátra. Kitty mozdulatlanul ült és
várt; egyik fivére és Sam Catalano talpra segítette George-ot.

  – Menjetek előre – mondta Kitty. – Egy pillanat és megyek
én is. – Amikor Mr. Kelly fölajánlotta neki a karját, Kitty
megrázta a fejét, de ő ezt nem vette észre.

  – Hagyja csak, Mr. Kelly – mondtam. – Majd én odakísérem
Mrs. Keelert.

  Kelly egy kicsit csalódottnak látszott, mintha
megfosztottam volna valamitől; talán azt várta, hogy Kitty
majd köszönetét mond a munkájáért. Hátrálva ellépett tőlünk,
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majd eltűnt; amikor utoljára láttam, csalódott, sértett arcot
vágott.

  Végül Kitty felállt. A karja lazán lógott az oldalánál.
Előrement, a koporsók felé nézett, mintha csak most vette
volna észre a rengeteg virágot. Az arca a lágy, színpadias
fényben kábultnak látszott. Kitty a virágokról a padlóra nézett.
Aztán pillantását az idősebb fiúra, Terry arcára emelte. Szája
meglepetten kinyílt, értetlen kifejezéssel rám nézett, és a fejét
ingatta. Aztán a kisebbik fiú, George holtteste felé fordult, és
közelebb lépett, hogy jobban lássa. Megint a zavar és a
növekvő iszonyat arckifejezésével fordult felém.

  Először széttárta, aztán leengedte a karját. – Valami nincs
rendben – mondta Kitty. – Ez őrület! Ezek nem az én fiaim.
Ezek nem az én fiaim! – A hangjában és a szavaiban
iszonyatos, kétségbeesett sürgetés volt. A karomnál fogva
odacibált, hogy nézzem meg az ismeretlen bábukat a fehér
koporsókban. Az ujjai meglepő erővel vájtak a karomba. A
szeme egyik koporsóról a másikra ugrált, és a hangja
dermesztő suttogássá halkult. – Nem ilyenek, Joe. Az én
gyerekeim nem ilyenek!

  Megpróbáltam elvinni onnan, de ellenállt, a fogát szorosan
összezárta, alig tudta visszafojtani a mély, egész testét
megrázó nyöszörgést. Amikor Kelly odalépett és karon fogta,
Kitty kiszakította magát és rám borult. – Úristen, Joe –
suttogta. – Mi folyik itt? Mi folyik itt? Segítsen, Joe.
Szabadítson ki ebből a lidércnyomásból!

14. FEJEZET14. FEJEZET14. FEJEZET

  Vito éppen kilépett az ügyeleti szobából, amikor
megérkeztem. A karomat megragadva figyelmeztetett: –
Vigyázz, Joe. Tim százados a falat kaparja.
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  – Hol az ördögben voltál? – ezek voltak Tim Neary első
szavai.

  A fenébe is, nagyon jól tudta, hogy hol voltam; a
temetőben, Keelerékkel. Választhattam volna többféle epés
válasz közül, de úgy gondoltam, az időpont talán nem
alkalmas.

  – Mi történt, százados?
  – Hogy mi? – Kopogtak, mire elhallgatott és rámeredt

Walkerre, aki bedugta a fejét az ajtón. – Maga meg mi a francot
akar?

  Walker olyan képet vágott, mint aki minél messzebbre
szeretne lenni Neary irodájától. – A százados úr azt mondta,
szóljak, ha utolérem telefonon Millert és Duffyt.

  – Igen, és…?
  – Szóval a vonalban vannak, százados. A 122-es melléken.
  Tim felkapta a kagylót; Walker a szemét a mennyezetre

emelte, aztán csendesen becsukta maga mögött az ajtót. Tim
gyors, rövid, szaggatott mondatokban beszélt; így szokta az
ember tudomására hozni, hogy nem kell kérdéseket feltenni,
csak az utasítást kell végrehajtani, akármi legyen is az. Annyit
tudtam kihámozni a beszélgetésből, hogy elküldte Millert és
Duffyt, a „technikusainkat”, egy nagyon drága szállodába a
Madison Avenue-ra, közel a Hetvenedik utcához, hogy ott
találkozzanak Vito Geraldival; vigyenek magukkal egy
lehallgatókészüléket, és gyorsan szereljék fel.

  – Vito a 406-os szobában várja magukat. Senkinek ne
mondjanak semmit, se a portásnak, se a személyzetnek,
senkinek. Viselkedjenek a lehető legelővigyázatosabban.
Senkinek, a világon senkinek nem szabad felfigyelni magukra.
És az isten szerelmére, csinálják gyorsan. Vito majd elmondja a
többit. – Miller vagy Duffy, akivel Tim beszélt, mondani akart
valamit. – Ide hallgasson, nem vagyok kíváncsi az istenverte
hülyeségeire. Tegyék, amit mondtam.



181

  – Levágta a kagylót, vicsorított, aztán felnézett, készen arra,
hogy belém kössön, amint valami okot talál rá.

  Csendesen vártam; Tim megdörzsölte a tarkóját, zsebre
vágta a kezét, valamit morgott magában, aztán mégiscsak
beavatott a titokba.

  – Felkérték Jay T. Williamset, hogy képviselje Kitty Keelert.
A nyavalyás ma délután repül ide Atlantából.

  – Szóval ezért a cirkusz a Madison Avenue-i szállodával?
  – Miért, mi a fenét akarnék még egy Madison Avenue-i

szállodával? – Tim megfordult és belerúgott a fém hulladék-
gyűjtőbe, ami úgy tele volt újságpapírral, hogy nehéz
puffanással az oldalára dőlt. – Abban a pillanatban, hogy
betettem a lábamat az irodába, az Isteni Jerry magához
rendelt. Valaki felhívta Williams New York-i irodájából.
Közölték vele, hogy egy koronatanút, azaz Mrs. Keelert nem
lehet a repülőtér közelében egy motelben tartani. Az a beszari
Jerry megkérdezhette volna, hogy mit szólnának, ha a kis
kurvát vasrácsos cellába dugnánk. Ehelyett tárgyalásokba
bocsátkozott, és kölcsönösen megegyeztek, hogy egy
lakosztály a Madisonon jobban megfelel annak a stílusnak,
amihez Mrs. Keeler hozzá van szokva. Tudod, mennyit kérnek
abban a szállodában? Na?

  Fogalmam sem volt róla.
  – Hetvenöt dollárt naponta. Mert lakosztályt vettek ki neki!
  Walker kopogott, és halkan, bizonytalanul beszólt:
  – Százados! Casey nyomozó keresi a 120-as melléken.
  – Mit akar? – Walker kifejezéstelen arcot vágott. Tim

felkapta a kagylót. – Neary százados. Mit akar? – Hallgatott,
bólintott, azt mondta, oké, és letette a kagylót. – Keelerék a nő
bátyjánál vannak, Yonkersben, és csomagolnak. Aztán
átmennek a lakásukba, Fresh Meadowsba, ruhákért meg más
holmikért. Aztán őnagysága beköltözik a lakosztályba, és
várhatja az ügyvédjét, azt a rohadékot. Menj oda, Joe, a 406-ba,
és mondd meg Millernek és Duffynak, hogy amint felszerelték
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a készüléket, hordják el magukat. Te meg Vito maradjatok ott.
Mi a probléma, Joe? Mi a fene bajod van?

  Gondoltam, megemlítem, hogy egy ügyvédnek meg az
ügyfelének joga van bizalmas közlésekre, de nem szóltam,
mert tudtam, hogy Timnek rossz a modora, ha sarokba
szorítják. Alapvetően hiányzik belőle a finomság, és amint
múlnak az évek, ez egyre szembetűnőbb lesz.

  – Semmi, százados. Csak mondd meg, mit csináljak, és én
máris csinálom.

  – Ne bosszants fel, Joe, mert megbánod. Menj innen, menj
már a fenébe. – Aztán, mintha úgy érezné, hogy
magyarázkodnia kell, hozzátette: – Hallgass ide, Joe. Ez a
Williams az összes létező trükköt ismeri és használja. Hát ne
legyenek skrupulusaid miatta.

  – Nincs nekem egy szál skrupulusom se, Tim.
  Mindenki tudta, hogy Jay T. Williamset akkor kérik fel

védőügyvédnek, ha a vádlott az esküdtszék előtt nem
számíthat másra, csak egy okos ügyvédre. Már ha van rá
pénze. Ha nem volt, de az eset eléggé érdekesnek látszott,
Williamset rá lehetett venni a védelemre, ha a szokásos
honorárium fejében a védence előbb az ő nevére íratta minden
későbbi publikáció szerzői jogát (beleértve az újságok
vasárnapi mellékleteit, a magazincikkeket, interjúkat, a
könyvkiadási, tv- és filmjogokat is). Úgy látszik, a módszer
nagyon jól bevált, mert szenzációs eseteiről már megjelent két
sikerkönyv, afféle „mi a valóság a történet mögött”. Népszerű,
szórakoztató, bár cinikus vendége volt a késő éjszakai tv-
show-knak: ügyes szónok, remek stílusérzékkel.

  A Keeler-ügy minden szempontból Williams szája íze
szerint való lehetett. Megvolt benne minden, ami őt vonzotta:
egy gyönyörű és rossz hírű nő, gengszterkapcsolatok,
meggyilkolt gyerekek, elfogult sajtó. És nyilván tudta, hogy a
gyors megoldás politikai okokból sürgős. Mindebből olyasfajta
játék bontakozhatott ki, amilyet Williams élvezett.
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  Én már láttam tárgyalóteremben; sokat olvastam róla, és
olvastam a könyveit is. A jogot valóban játéknak tekintette.
Williams szerint a legfontosabb lépés az esküdtek kiválasztása
volt. Mindegy, melyik irodájából vezette az ügyet – Atlantából
(a szülővárosából), Los Angelesből, Dallasból, Bostonból vagy
New Yorkból – mindig ugyanarra hívta fel alkalmazottai
figyelmét: egy per sikere szinte teljes egészében azon dől el,
hogy az ember helyesen ítéli-e meg a leendő esküdteket. Azt
állította, és én hittem neki, hogy képes értelmezni minden
gesztust, arcrándulást, köhögést és mozdulatot, és megtudja
állapítani annak kiváltó okát; képes jellemezni valakit annak
alapján, hogy az illető milyen színű és fazonú ruhát hord,
milyen a hajviselete, a nőknek hogy van kifestve az arca, a
férfiak milyen bajuszt, pajeszt vagy szakállat viselnek, ki
milyen szemüveget hord. Éles füle volt, meghallotta a
származás rejtett bizonyítékait, amelyekből következtetni
tudott az öntudatlan előítéletekre és elfogultságokra. A
szokásos tényezőkön, a nemen, koron, családi állapoton,
foglalkozáson, magasságon, testsúlyon és megjelenésen túl Jay
T. Williams annak alapján is olvasott egy-egy ember lelkében,
hogy milyen állapotban van a keze, a körme, tiszta-e a cipője,
nyitott vagy visszahúzódó-e a viselkedése, a gesztusai
szélesek-e vagy kapkodóak, hogy kelletlen, erőszakolt vagy az
alkalomhoz nem illő-e a nevetése.

  A bíróságon újra meg újra meglepte a hallgatóságot,
amikor Williams elfogadott egy-egy láthatóan ellenséges vagy
rosszindulatú esküdtet, de ő pontosan tudta, mit csinál. Azt
állította, hogy mire az utolsó esküdt is felesküszik, a per sorsa
eldőlt; ő már akkor tudta, mit mond majd el védőbeszédében,
mielőtt az első tanút szólították volna. Minden a
hangszerelésen múlik, állította: tudni kell, hogyan és mikor
kell megszólaltatni az egyes érveket, kit kell megfélemlíteni,
kiben kell megbízni, kinek kell hízelegni és udvarolni, kit kell
provokálni, mikor kell visszafogottan játszani, és mikor kell
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mindent beleadni. Egy komoly, fiatal, nemrég doktorált jogász
azzal vádolta egy jogi szimpozionról készült televíziós
adásban, hogy cinikus magatartást tanúsít a törvénnyel
szemben. Williams legbehízelgőbb georgiai akcentusával
válaszolt: „Ugyan, a fenéket, ami maga szerint cinikus, az
szerintem realista. Az a lényeg, hogy a pert megnyerjük,
nem?”

  T. Williams közel tizenkét éve egyetlen olyan fontos pert
sem veszített el, amely az újság első oldalán szerepelt.

  Köztudott volt az is, bár erről kevesebbet beszéltek, hogy
Williams sikeres pályafutása nagyrészt a munkatársainak és
alkalmazottainak hasonlóképp tévedhetetlen kiválasztásán
alapult. Miután kiválasztotta és alaposan próbára tette őket,
teljes mértékben rájuk bízta az ügyek felkutatását,
kinyomozását, előkészítését. Soha nem firtatta, honnan
származnak bizonyos információk, amelyek a törvény
értelmében nem lettek volna hozzáférhetők egy védőügyvéd
számára.

  Mielőtt elindultam, Tim, hogy megnyugtassa mindkettőnk
lelkiismeretét a lehallgatással kapcsolatban, közölte, hogy a
kerületi ügyész irodájából kiszivárgott néhány információ.
Williamsnek fénymásolata volt az orvosszakértő végleges
boncolási jegyzőkönyvéről, szinte valamennyi eddigi
kihallgatás jegyzőkönyvéről és az alakulat egyéb jelentéseiről,
amelyeket a kerületi ügyésznek továbbítottunk.

  Az eset túlságosan súlyos volt, így még Tim sem
gyanakodott Catalanóra; és különben is, szerinte ez Kelleher
problémája volt, nem az övé.

  Williams és első számú New York-i munkatársa, egy
százkilencven cm magas Jeff Weinstein nevű férfi, a New York
University volt kosárlabdasztárja, Kitty Keeler és kísérői előtt
érkezett meg a Madison Avenue-i szállodába. Az időzítés jó
volt: mire Kitty megérkezett, Williams már kényelembe
helyezte magát, és úgy fogadta védencét, mint házigazda.
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  A civil ruhás rendőrök és a rendőrnő betelefonáltak az
irodába, ahonnan azt az utasítást kapták, hogy egyenek
valamit lent a kávézóban; csak Tim meg a technikusok tudták,
hogy Vito meg én a lakosztály melletti szobában vagyunk.

  – Csak szólítson Jay T.-nek, mint mindenki, én meg
Kittynek fogom szólítani, ha megengedi.

  Bár halkan beszélt, mi is szép tisztán hallottuk a jó öreg Jay
T. hangját. Halk, illedelmes koccanások hallatszottak: a pincér
letette a csészéket és tányérokat. Jay T. süteménnyel kínálta
Kittyt, amit külön neki rendelt. Ismerték a szállodában, és a
személyzet a legnagyobb örömmel teljesítette minden
kívánságát.

  – Nos, talán majd jobban megbízik az ítéletemben – már
ami a süteményeket illeti –, ha már beszélgettünk egy kicsit,
maga meg én, Kitty. Megtenne nekem egy szívességet, Kitty?
Vegye le azt a sötét szemüveget! Szeretek a hölgy szemébe
nézni, akivel társalgók.

  Ügyesen csinálta, és pontosan tudta, hogyan kell folytatnia.
A következő mondat így hangzott: – Igazán nagyon
köszönöm. Maga gyönyörű, Kitty Keeler, tényleg gyönyörű.
Egyetlen képet sem láttam magáról, ami felérne a valósággal.

  Vito undorral rázta meg a fejét, de szerintem Williams
tudta, mit csinál.

  – Jeff elmondta, hogy maga Kitty, George, a férje, meg ő,
kellemesen és hosszan elbeszélgettek tegnap este, és ő
elmagyarázta maguknak, hogyan egyezhetünk meg, ha úgy
döntenek, hogy mi képviseljük magát. Minden világos volt,
amit Jeff mondott, Kitty?

  – Persze, teljesen világos. Nekem csak egyvalami nem
világos. Miért van nekem szükségem ügyvédre? Egyáltalán
ügyvédre, nem pont magára.

  – No, mondok én magának valamit, Kitty Keeler. Álljon fel,
sétáljon ki azon az ajtón, menjen el a legközelebbi légitársaság
irodájába, és vásároljon magának egy jegyet. Akárhová.
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Miamiba, Mexikóba. – Hosszú szünet következett. – Vagy
talán Phoenixbe, Arizonába. Aztán majd meglátja, milyen
gyorsan lekapcsolják a kerületi ügyész emberei. Elviszik ebből
a nagyon előkelő szállodából, és bedugják egy zárkába,
mindenféle kedvezmény nélkül. – Mély, bánatos sóhaj
következett, aztán Williams azt mondta: – Hölgyem, hölgyem.
Akár tetszik, akár nem, maga az első számú, a legfőbb, a
legbiztosabb gyanúsított a kisfiái meggyilkolásának ügyében.
Ezzel a védőőrizettel, vegye észre, csak ki akarnak babrálni
magával, egy kis lelki nyomás, ugye, de ezt később még a
magunk számára fogjuk hasznosítani. Én azt hiszem, most
mindennél fontosabb, hogy reálisan ítéljük meg a maga
helyzetét. Rendben?

  Kitty kimérten, tartózkodóan kérdezte: – Tulajdonképpen
milyen helyzetben vagyok?

  – Nos, maga tanúvallomást tett a kerületi ügyész helyettese
előtt, a vallomást aláírta, pedig jobb lett volna, ha ezt nem
teszi.

  – Én csak őszintén válaszoltam a kérdéseikre! – válaszolta
Kitty keményen, kihívóan.

  Jay T. nyugodt, ráérős, vigasztaló hangja szólalt meg:
  – Amikor maga a kérdéseikre válaszolt, a lehető

legrosszabb lelkiállapotban volt. Hiszen alig tizenkét órával
azután, hogy megtalálták a két legyilkolt kisfia holttestét, ezek
az inkvizítorok arra kényszerítették, hogy pontosan mondja
meg, hány órakor csinálta ezt, hány órakor csinálta azt, hány
órakor csinálta amazt.

  Olyan volt a hangja, mintha utasításokat adna Kittynek.
  – No, én most megmondhatom magának, hogy ha akkor

jelen van az ügyvédje, maga semmiféle tanúvallomást nem
tesz. Nem bizony. Hiszen, az ördögbe is, hogy lehet elvárni
bárkitől is, hogy ilyen szörnyű körülmények között pontosan,
óráról órára beszámoljon a cselekedeteiről? Maga órával a
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nyakában szokott mászkálni, Kitty, és mindig megnézi, hány
óra, mielőtt bármit is tenne?

  – Én csak elmondtam, hogy mit és mikor csináltam.
  – És ha törik, ha szakad, ragaszkodik hozzá, hogy minden

úgy volt, ahogy akkor először mondta?
  A kérdés provokálta Kittyt. Bosszúsan válaszolt. – De hát

igazat mondtam!
  – És ha orvosilag bizonyítást nyer, hogy a kisebbik fia

halott, a nagyobbik fia pedig eszméletlen volt, pontosan akkor,
amikor maga a saját állítása szerint ápolta őket?

  – Tudom, hogy mit csináltam azon az éjszakán!
  – Szóval ragaszkodik az időpontokhoz, mert ha a fene fenét

eszik is, maga akkor sem változtat a vallomásán. Ha egyszer
kimondta, ragaszkodik hozzá, történjék bármi?

  – Ez nem kitalált történet, amihez ragaszkodnom kéne. Ez
az igazság.

  A gúnyos, kihívó hang hideg és józan lett, a lágy, déli
kiejtés nyomtalanul eltűnt. – Megnézte az órát egy órakor,
ugye, Kitty, aztán fél kettőkor is, és azt mondta magának:
utoljára egy óra és fél kettő között láttam őket, mert
megnéztem az órámat. Így volt?

  – Nem, de…
  – Nem lehet, hogy korábban vitte ki a gyerekeket a

fürdőszobába? – Nem hagyta, hogy Kitty válaszoljon, kemény,
ellentmondást nem tűrő, gúnyos hangon folytatta. – Az
ördögbe is, azért nem lehet, mert ha Kitty egyszer azt mondja,
hogy egy és fél kettő között volt, akkor ha esik, ha fúj, ha
elítélik gyilkosságért, akkor is ragaszkodni fog az időponthoz?

  Döbbent csend következett, olyan mély, hogy Vito is meg
én is a magnetofon fölé hajoltunk, attól tartva, hogy
megszakadt a kapcsolat. De végül halk, lágy sóhajtást
hallottunk, és Kitty csendes, legyőzött, őszinte hangját.

  – Feldühítettek – mondta.
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  – Hát éppen ezt akarták, szívem. – Megint Kitty oldalára
állt, és meleg, védelmező, türelmes, megértő hangon beszélt. –
Tudja, erre jó az ügyvéd: odaáll maga közé meg azok közé,
akik addig nyaggatják, amíg azt nem mondja, amit ők akarnak.
El kell ismerni, Kitty, megtalálták a maga gyenge pontját. –
Halkan felnevetett. – Látom, hogy maga rendesen nekifeszíti
az állát a szélnek, ha egyszer felmérgesítik, igaz, Kitty? Nekem
két percembe tellett, míg rájöttem, nekik valószínűleg kellett
tíz perc, mert hogy közel sem annyira érzékenyek meg nem
olyan jó megfigyelők, mint én. No, szóval, én most elmondom
magának, mit fogunk tenni, Kitty. Maga nem beszél senkivel, a
világon senkivel, hacsak Jeff vagy én nem vagyunk maga
mellett.

  – És mi lesz… az időpontokkal a tanúvallomásomban?
  – Nos, Kitty, ugye, most már beismeri, hogy csak vaktában

vágta rá az időt, hogy meg volt zavarodva, és dühében meg
büszkeségből ragaszkodott ahhoz, amit először mondott? –
Kitty bizonyára bólintott, mert Williams folytatta:

  – No, akkor a dolognak ezt a részét bízza csak rám. Majd
ha eljön az ideje. Nagyon szemét dolog volt tőlük, és ezt ők
maguk is tudják.

  – Na és… és az, hogy itt vagyok? Hogy itt tartanak?
  – Nos, Kitty, ez itt egy nagyon rendes, tisztességes hely,

éppen ezért választottam. Magam is laktam már itt az évek
során, meg néhány elnök is. – A tréfálkozó, viccelődő, Kittyt
nyugtató hang hirtelen halálosan elkomolyodott. – Tudja, mit
teszünk? Hangsúlyozni fogjuk, hogy maga valóban a saját
biztonsága érdekében van itt. Ne törődjön az „őrizet” résszel,
mert az az igazság, hogy nem is tévednek olyan nagyon,
amikor azt állítják, hogy a maga élete talán veszélyben forog.
És most, egy utolsó, fontos kérdés, Kitty. Az újságírók…

  – Azok a szarháziak!
  Jay T. Williams éles, tapasztalt hangon folytatta: – Igen,

azok, szívem, de mi akkor is magunk mellé állítjuk a
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szarháziakat. Minél többet morog és dühöng rájuk, annál több
ocsmányságot és aljasságot firkálnak össze magáról, és az
emberek mindig az ilyen ocsmányságokra emlékeznek. Hiszen
a ma reggeli News-ban is mi volt a főcím – Jeff, mutassa csak
az újságot – „Kitty feldobta a talpát a temetésen; elájult a
rózsaszín ruhás mama”. Nos, ha a mi oldalunkon álltak volna
a szarháziak, akkor ez a főcím valahogy így hangozna: „A
gyászába beleőrült anya összeomlott”, és az egész ország ezen
könnyezne. Mi nem akarjuk, hogy az emberek úgy
gondoljanak magára, ahogyan ezek az újságírók sugallják
nekik. Szóval, kicsit lejjebb kell adnia, Kitty. Hadd lássák meg
ezek a fotósok meg riporterek a másik arcát is, és ebben
egyezzünk meg, jó?

  – Megpróbálom. De nehéz lesz. Én csak azt akarom, hogy
hagyjanak békén.

  – Tudom, tudom. Nos, én ma este hazautazom Atlantába,
aztán a nyugati parton kell töltenem három vagy négy napot,
de a jövő hét elején visszajövök. Ne izgassa magát, Jeff
mindennap felkeresi, és mi minden este beszélünk telefonon.
Maga csak pihenjen. Ha valami kérdése van, akármikor
felhívhatja Jeffet. Ja igen, ide figyeljen, Jeff, ez fontos.
Világosítsa fel az ügyészség embereit arról, hogy Kitty Keeler
nem fogoly. Akármilyen kellemes is ez a hely, szívem,
magának nem kell éjjel-nappal itt rostokolnia. Használja ki a
helyet, ez itt New York legszebb része, közel van a
színházakhoz meg a jó mozikhoz. Azokhoz a szép Fifth
Avenue-i üzletekhez is hamar eljut taxival.

  – De Jay T.…
  – Jeffrey arra akar figyelmeztetni, hogy magának talán nem

illenék túl sokat szórakoznia, de én bízom a maga eszében,
Kitty kisasszony. Ne felejtse, ha tudni akar valamit,
kapcsolatba lép Jeff-fel. Hosszúra nőtt fiú, de esze is van neki.

  A hangerő megváltozott: Jay T. az ajtó felé indult. – És még
valamit, és ez mindennél fontosabb, Kitty. Ezen a telefonon a
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világon semmi olyasmiről ne beszéljen, ami lényeges. Hívja fel
Jeffet, ő majd elviszi valahová, egy kávéházba, vagy leülnek
egy padra, de ezen a telefonon semmit ne mondjon. – Rövid,
elgondolkodó csend után folytatta: – És semmi magánjellegű
vagy fontos dolgot nem mond ebben a szobában sem, világos?
Ezt a szobát azok a szarháziak rakták tele mikrofonnal, nem a
mi embereink. – Vito is meg én is felegyenesedtünk a készülék
mellett, és egymásra néztünk. Vito a fejét ingatta, és motyogott
valamit olaszul.

  Úgy tűnt, Kitty nem értette meg a figyelmeztetést. – jay T.,
mit gondol, mi fog történni velem? – kérdezte.

  – Nos, azt hiszem, nagy az esélye annak, legalábbis a
kerületi ügyésznek ez a célja, hogy előbb vagy utóbb, így vagy
úgy, vád alá helyezi magát szándékos emberölésért. De maga
csak ne izguljon, Kitty. Most már maga mellett áll a jó öreg Jay
T.

  Hallottuk, hogy az ajtónál búcsúzkodnak, aztán hallottuk,
hogy Jay T. belép a liftbe. Vito a kukucskálón át figyelt, és
amikor a lift ajtaja becsukódott, megszólalt: – Ez a mocsok
olyan ravasz, mint a róka, Joe. Észrevetted? Beszélt
összevissza; bájolgott meg mi a fene, de egyetlenegyszer sem
kérdezett rá egyenesen.

  – Mire?
  – Hogy ő tette-e, Joe, hogy ő tette-e.
  Nem válaszoltam Vitónak. Visszatekertem és dobozba

raktam a szalagokat; Tim alig várta, hogy meghallgathassa
őket. Nem tudom, miért, de úgy éreztem, mintha nehéz,
súlyos, acélhegyű súlyt távolítanának el a gyomorszájamról, és
nem akartam, hogy Vito észrevegye.
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15. FEJEZET15. FEJEZET15. FEJEZET

  Jay T. Williams nem vesztegette az idejét, azonnal
munkához látott, hogy maga mellé állítsa a szarháziakat.
Rövid, könnyed, barátságos, aggódó interjút adott a Kennedy
repülőtéren, amíg az atlantai gépre várt. Ha az ember Jay T.-t
hallgatta, azt hihette, egy másik nőről beszél. Ördögien okos és
nagyon meggyőző, új képet festett Kitty Keelerről a
nyilvánosság előtt. Most már csak Kittyn múlt, hogy a képhez
igazodjék, és azt hiszem, Jay T. meggyőzte róla, hogy ez
nagyon fontos.

  Másnap a Daily News az első oldalon idézte Jay T. szavait
Kitty Keelerről: „Hiszen ebben a lányban több bátorság van,
mint a legbátrabb férfiban! Álarc mögé bújt, szerepet játszott,
és sokba került neki, hogy végigcsinálja. Megfogadta, hogy
nem omlik össze a nyilvánosság előtt. Egyszerűen hihetetlen,
mennyi büszkeség lakozik ebben a fiatal nőben. De amikor
négyszemközt találkoztunk… Hát, a szívük meghasadna, ha
látnák, hogyan gyászol az a szegény asszony. Nekem
elmondta, hogy valósággal transzba esik, amikor a
nyilvánosság elé lép, és maguk, kemény szívű rohadékok
félremagyarázzák a viselkedését. Nézzék, azt maguk is
ugyanolyan jól tudják, mint én, hogy mindenki a maga
módján gyászol. Az ördögbe is, én is nagyon utálnám, ha a
gyászomat a nyilvánosság elé kellene vinnem, maguk talán
nem?”

  Kitty védőőrizetével kapcsolatban Jay T. a következőket
nyilatkozta: „Ha az a Jerry Kelleher nem javasolta volna
magától, holtbiztos, hogy én kérem meg rá. Örülök, hogy
végre józanul gondolkozik, azok után, ahogy a tv-ben meg az
újságokban ágált, és minden hülyeséget összehordott.
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  A szegény asszonyt itt, a repülőtér közelében őrizték egy
ócska, nem biztonságos motelben, ahol a világ minden
bolondja és őrültje rátalálhatott volna. És én elárulok
maguknak még valamit, bár Kittyt biztos megüti a guta, ha
elolvassa ezt az interjút. Az a lány halálosan fél – és joggal, az
ő helyzetében igenis joggal. Nem akarom én a dolgot
részletezni, kitalálhatják maguktól is: annak a kétségbeesett,
elmebeteg félnótásnak, aki ilyen kegyetlenül kicsinálta a
kicsiket, a világon semmibe se kerülne Kittyt is kicsinálni.
Kitty ezt mindvégig tudta, mégse roskadt össze, mire maguk,
fiúk, elmondták mindennek. Éppen elég súly nehezedik
szegény lányra, fölösleges, hogy maguk is megkeserítsék az
életét. Én magukat világéletemben igazságosnak ismertem, és
most csak annyit kérek, képzeljék magukat Kitty Keeler
helyzetébe. És legyenek egy kis megértéssel iránta. Gondolják
csak meg, mi mindenen ment keresztül. Csodálatot érdemel
azért, ahogy a dolgot egyedül végigcsinálta. De vegye
tudomásul mindenki, Jerry Kelleher is, hogy többé nincs
egyedül.”

  Az Isteni Jerry Kelleher természetesen agyvérzést kapott,
amiért ez a nyálas szájú, hazug szófosó név szerint említette,
és Tim Nearynek már aznap reggel kilenckor raportra kellett
mennie, amikor Jay T. megindította a kampányt az
újságokban. Amitől Tim Nearyt elfogta a harctéri idegesség, és
gondoskodott róla, hogy mindenki érezze, együtt sírunk és
együtt nevetünk.

  Amikor lejött az emeletről, belépett a közös irodába, és
ezzel kezdte: – Mi a francot csinálnak maguk itt az irodában?
Különben is, mi van, kávé- és cigarettaszünet?

  Ez az utolsó megjegyzés elsősorban nekem szólt. Nem
mintha különösebben érzékeny volnék, de valóban Tim
megérkezésének pillanatában ittam ki a csészéből az utolsó
korty langyos kávét, és éppen belenevettem a telefonba.
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  – Ha majd ráérsz, Joe – mondta Tim –, ha esetleg tudsz rá
időt szakítani, szeretnék beszélni veled az irodámban.

  Bólintottam és folytattam a telefonbeszélgetést. Mindenki
hihetetlenül gyorsan végzett az irodai teendőivel, a jelentések
lapjait gyorsan összekapcsolták, a jegyzeteket zsebre vágták, és
elmenőfélben odavetettek valami jó tanácsot Gelber
őrmesternek, aki egy hétig betegszabadságon volt, és rémesen
nézett ki.

  Amikor beléptem az irodájába, Tim azzal kezdte: – Mi a
francot csinál Sam Catalano, hogy képzeli, hogy folyton
George Keelerrel lóg? Ez valami titkos hadművelet, amit te
irányítasz, Joe?Meglepetésnek szántad, vagy mi? Különben is,
mi a franc folyik itt, Joe?

  – Mindannyian benne vagyunk, Neary százados.
Valamennyien. Együtt ellened. Gondoltam, előbb-utóbb
magadtól is rájössz.

  Álltunk az íróasztal két oldalán; mindketten nehezen
vettük a levegőt, és mindketten tudni szerettük volna, vajon
meddig mehet még el ez az ostobaság. Helyesebben szólva, mi
meddig engedjük elmenni.

  Tim megrázta a fejét és megdörzsölte a tarkóját. – Azt
hiszem, hogy mindent egybevetve nem aludtam többet két
óránál a múlt éjjel.

  – Akkor jobb, ha ma este korán lefekszel, Tim. A
kialvatlanságtól nyűgös leszel.

  Továbbra is feszült, ugrásra kész voltam, de mindketten
tudtuk, hogy egyelőre eloszlott a viharfelhő.

  – Mi a fenét is mondott nekem az a beképzelt barom
odafent Catalanóról… hogy „jól kijön George Keelerrel”.
Mióta folyik ez?

  – Egy-két napja. Gondolom, Sam azt hiszi, ha
összehaverkodik George-dzsal, talán Kitty ellen fordíthatja.

  Tim felvonta a szemöldökét.
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  Megráztam a fejemet. – Kizárt dolog, George szörnyen
hűséges. Ezért is gondoltam, hogy ártani nem árthat. És
legalább Sam sincs útban. A szabad idejében is csinálta, az
ördögbe is, gondoltam, hadd csinálja hivatali időben is.

  – Jó, jó, világos. Csak éppen a jövőben legalább te
tájékoztass arról, Joe, hogy mi folyik az alakulatnál. Nem
akarom, hogy megint attól a szarházitól tudjam meg a
dolgokat odafent. – Tim mélyen a szemembe nézett, aztán
gyorsan hozzátette: – Jó, jó, Joe, az isten szerelmére, legalább te
ne érzékenykedj. – Tim Neary szájából ez a mondat akár
bocsánatkérésnek is tekinthető; tapasztalataim szerint ennél
közelebb még sosem jutott hozzá.

  Úgy látszik, a külső irodában nem maradt senki, hogy
figyelmeztethette volna Vitót, aki kiabálva, izgatottan rontott
be Tim irodájába. Vannak napok, amikor mindenkinek, még
Vitónak is kopogni kell, és meg kell várni, míg Tim kiszól,
hogy szabad. És ez a mai nap határozottan ilyen nap volt. Tim
arcán megjelent a feszült, fogcsikorgató, gondterhelt kifejezés.

  – Joey, Joey. – Vito hátulról átkarolt, megszorongatott,
aztán eleresztett. Úgy éreztem magam, mintha két teljes
lélegzetet kihagytam volna. – Timmy, fiam, hát mit szól,
Timmy? Mit szól?

  – Vito. – Tim csak ennyit tudott kinyögni, és kétszeres
sebességgel ropogtatta az ujjízületeit.

  – Hé, már megint bal lábbal kelt fel, Timmy százados?
  Vito belezuhant egy székbe, és hatalmas lábát felrakta Tim

íróasztalára. – De én majd jobb kedvre derítem. Az istenért,
Joe, hát nem iszonyúan néz ki? Mi a baj, Tim, már megint
ráncba szedték odafent? Hm?

  Tim az íróasztali széke mögött állt, és olyan erősen
szorította a támláját, hogy az ízületei maguktól ropogtak. –
Vito. Kap harminc másodpercet. És jó hírt halljak. Tényleg jót.

  Vito hátrahajtotta a fejét, és egy kis szemgyakorlatot
végzett; megvizsgálta a mennyezetnek először az egyik, aztán
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a másik sarkát. Végül leemelte a lábát az íróasztalról,
kiegyenesedett és azt mondta:

  – Jó hír, Tim. Nagyon jó.
  Tim megkerülte a székét, leült, a kezét összekulcsolta az

íróasztalon, és nagyon csendesen azt mondta: – Remek, Vito.
Amint elszánja magát, hallgatom.

  Vito még egy darabig szerette volna élvezni a helyzetet, a
fejét rázta, vigyorgott, Timre kacsintott, aztán rám. A ropogó
hang irányába fordult. – Tim, köszvényesek lesznek az ujjai,
ha ezt tovább folytatja. – Aztán más hangon folytatta. – Ha
még emlékszik, azt mondta, hogy két nyomozó legyen
állandóan Vincent Martucci nyomában. – Tim arca egy
pillanatra kifejezéstelenné vált. – Igen, én is megfeledkeztem
róla, Tim. Éjszaka Haley és Finn követte. Este hattól hajnali
kettőig dolgoztak, ugyanis az emberünk sokat mászkál
éjszakánként. – Vito elvigyorodott. – És akárhová ment
Vincent, ez a kettő a nyomában volt. Világos, Tim?

  – Elég a mellébeszélésből, Vito, a lényeget akarom hallani.
  – Na. Szóval követték Mr. Martuccit a házától a fürdőig.
  A fürdőből egy szép étterembe ment Manhassetbe, ott

megvacsorázott. Néhány barátjával. Aztán a sofőrjével
elvitette magát Manhattanre. Megálltak egy tényleg menő új
épület előtt, a Third Avenue-n. A fenébe is, emlékszel a régi
szép napokra, Joe? Amikor a Third Avenue olyan volt, mint a
Bowery? Az a sok csavargó mind ott aludt a magasvasút
állomásain.

  Csak bámultam Vitóra. Ő Timre nézett és vállat vont.
  – Oké, oké. Szóval Vincent, vagyis Mr. Martucci, kiszállt a

kocsiból, és elküldte a sofőrjét. Elindult az épület felé és
bement. Aztán vagy két perc múlva kijött. Elment a sarokig.
Körülnézett. Leintett egy taxit. A taxi elvitte Vincent Martuccit
a Village-be. A Greenwich Village-be. A Greenwich Village
déli részére. Vincent kiszállt a taxiból. – A szavak röviden,
élesen szakadtak ki Vitóból, a feje ide-oda forgott Tim között
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és köztem. – És aztán, Tim? Na, Joe? Vincent Martucci az
elkövetkező három órát, este tíztől hajnali egyig azzal töltötte,
hogy sorban meglátogatta… kész vagytok? – a buzibárokat.
Fiúzott, Timmy.

  – Fiúzott?
  – A buzibárokat?
  Vito Timről rám nézett. Felállt, a székem mögé lépett,

megragadta a vállamat, és a nyomaték kedvéért kampós ujjait
is belemélyesztette.

  – Fiúzott, végigjárta az egész szaros környéket. Vincent
Martucci egy fiút keresett!

  Három éjszakánkba tellett, míg lekapcsoltuk Vincent
Martuccit.

  Míg az ifjabbik páros, Haley és Finn egyik kocsmából a
másikba követte, Geraldi meg én a Chevroletemben ücsörögve
vártunk. A harmadik éjszakán, amikor Martucci egy magas,
szőke férfiprostituált kíséretében egy garniszálló felé tartott,
Vito meg én is beálltunk Haley és Finn mögé. Amint
beléptünk a szálló áporodott, dohos levegőjű halljába,
éreztem, hogy minden érzékem kiélesedik, mintha valami
elektromos éberség kitörölte volna az unott fáradtság hosszú
óráit. Miután megtudtuk, hogy Martucci a 12-es szobát kapta,
Geraldi intett Haleynek, hogy maradjon a halálra rémült
portással. Két alacsony, sovány homoszexuális férfi lépett be a
szállóba, egyetlen pillantást vetettek a portáspult körül álló
csoportra, és anélkül, hogy megtorpantak volna, kart karba
öltve sarkon fordultak és kimentek.

  Vito, Tom Finn és én felsorakoztunk a keskeny, sötét,
rovarirtószagú folyosón. Vito a fülét az ajtóra szorítva
hallgatózott. – Akár most is – suttogta.

  Az ajtó szilánkjaira hasadt, amikor Vito vállal nekiment.
Bebukfencezett a szobába, és majdnem elterült a meztelen
Vincent Martuccin meg a nem egészen meztelen prostituálton.
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A zűrzavarban Vito megragadta a fiút, és felnyalábolt egy
csomó ruhát: – Martuccit te fogd le, Joe – mondta.

  – Nem bízom magamban. Még megölném a nyavalyást.
  Felemeltem a vajpuha szarvasbőr inget és nadrágot, és

Martucci felé nyújtottam. Ő a gyomrához kapott, kétrét hajolt,
és még idejében berohant a sötét kis mosdóba. A W. C.-be
hányt. A csapból vékony sugárban csorgó vízben megmosta a
kezét, vizet locsolt az arcára, aztán megszárítkozott a durva
papírtörülközőkkel. Öt perc alatt felöltözött, aztán beültettük a
kocsim hátsó ülésére, Haley és Finn közé. Vito, aki halálra
rémisztette a fiút, majd a szálloda oldalsó kijáratánál egy
fenékbe rúgással útjára bocsátotta, mellettem ült. Nehezen
vette a levegőt; más hang nem is hallatszott az autóban.

  Martuccit egy csendes, használaton kívüli irodába vittük, a
Kew Gardens Bűnügyi Bíróságra. A kis szoba a harmadik
emeleten, egy hosszú folyosó végében helyezkedett el. Amikor
beléptünk, Tim, aki már várt bennünket, felkapcsolta a
mennyezeti világítást. Nem sokat javított a látási viszonyokon.
Kihúztam egy széket Martuccinak; valósággal leroskadt rá.
Olyan meggyötört volt a gyönyörű, mérték után készült
szarvasbőr öltözékben, mint egy madárijesztő vihar után. A
keze remegett, amikor az arcát a tenyerébe temette.

  – Vincent, nézzen fel.
  Vito a szék mögé állt, és Martucci arcát a fény felé rántotta,

de Tim megrázta a fejét, mire Vito odébblépett.
  – Vincent, akarja, hogy idehívjuk az ügyvédjét? – Tim

megfordult és felemelte a kis íróasztalon álló telefont. – Akarja,
hogy én hívjam fel? – Tim hangja komoly volt és megfontolt,
nem gúnyos. – Ha akar, tulajdonképpen most rögtön elmehet.
Ha nem akar, nem kell itt maradnia. Senki nem tartóztatta le,
ugye?

  Haley és Finn egyszerre mondták: – Nem, uram. – Vito
meg én egy szót sem szóltunk.
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  – Vincent, akarja, hogy idehívjam a sofőrjét? Eljöjjön
magáért kocsival? Csak egy szavába kerül.

  Tim minden szavára mintha egy-egy ütés érte volna
Martucci lehajtott fejét. Vékony, elcsukló hangon szólalt meg a
tenyere mögül: – Mit akarnak tőlem?

  Úton Queensbe, már annyi pénzt ajánlott, amennyit csak
akarunk, vagy bármi mást, de senki nem válaszolt neki.

  – Nagyon egyszerű, Vincent – felelte Tim. Megfordult és az
íróasztalon a telefon mellett álló magnetofonra mutatott. –
Csak azt akarjuk, hogy mondja el nekünk pontosan, miről
beszélgetett Kitty Keelerrel azon az éjszakán, amikor Kitty
gyerekeit meggyilkolták.

  Vincent Martucci a fejét ingatta, nem azért, mert
megtagadta a választ, hanem mert tudta, hogy nem tagadhatja
meg.

  Hiába tudtunk annyi mindent Vincent Martucciról, hiába
utáltuk tiszta szívünkből a hosszú, bűnös pályafutása miatt,
egyikünk sem, még Vito Geraldi sem lelte élvezetét e teljes,
tökéletes megaláztatásában. A többiek nevében nem
beszélhetek, de én az ilyen és ehhez hasonló esetekben
szégyellem magam. Talán a síró, rémült gyerek módjára
reszkető Vincent Martucci látványa emberi érzéseket
ébresztett mindannyiunkban; egyikünk sem érezte magát
különösképpen nagyszerűnek vagy elégedettnek.

  – Szegény kis Kittym – suttogta rekedten. – Úristen,
szegény kis Kittym. Hogyan tehetnék vele ilyet?

  – Nincs más választása – mondta Tim Neary.
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MÁSODIK RÉSZMÁSODIK RÉSZMÁSODIK RÉSZ

1. FEJEZET1. FEJEZET1. FEJEZET

  Quibrónak hat napjába tellett, míg a vádindítványt Kitty
Keeler ellen a queensi esküdtszék elé terjesztette. Ez idő alatt a
legnagyobb betűkkel szedett főcím így hangzott: KITTY ÉS
GEORGE HALLGATNAK A GYEREKGYILKOSSÁG-RÓL.
Alatta egy kép Kittyről és George-ról, amint a bíróság épülete
előtt álló kocsihoz sietnek, miután az ötödik paragrafusra
hivatkozva megtagadták a válaszadást. Egy másik, valamivel
kisebb betűkkel szedett főcím így szólt: KITTY K. SZERETŐJE
A MÁSODIK NAPON IS MEGJELENT, alatta kisebb, vastag
betűkkel a kérdés: „Martucci a kulcs a Keeler gyerekek
ügyében?” Alatta Martucci képe volt.

  1975. május 26-án, a queensi esküdtszék vádat emelt Kitty
ellen; a vád kétrendbeli, szándékos emberölés volt. A News-
ban a következő főcím jelent meg: KITTY K.-T VÁD ALÁ
HELYEZTÉK! KI SEGÍTETT A GYEREKEK
MEGGYILKOLÁSÁBAN? A Post pedig így fogalmazott: MRS.
KEELERT KETTŐS GYILKOSSÁGÉRT VÁD ALÁ
HELYEZTÉK!

  Vito Geraldi, Sam Catalano és én előre megbeszélt időben
érkeztünk a Madison Avenue-i szállodába, hogy átadjuk a
letartóztatási határozatot. George Keeler hamuszínű arccal
Kitty egyik oldalán állt, Jay T. Williams a másikon, Jeff
Weinstein pedig mögöttük, hármójuk fölé tornyosulva.
Ugyanazzal a lifttel mentünk le a földszintre. Amikor a hallba
értünk, a csoport alig észrevehetően, finoman átrendeződött.
Williams és Weinstein visszatartották George-ot, Kitty
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mellettem jött. Amikor George Kitty karja után nyúlt, Kitty
megfordult és határozottan azt mondta: – George, te Jay T.
kocsijával jössz. Menj csak, egész úton közvetlen mögöttem
leszel. – Aztán éles, tántoríthatatlan, követelő hangon
hozzátette: – George, mindent úgy csinálunk, ahogy Jay T.
mondta. – Egy pillanatig George arcát tanulmányozta, mintha
azt akarná eldönteni, mit tegyen. A kezét könynyedén George
karjára tette, és súgott neki valamit, olyan halkan, hogy nem
értettem. Hirtelen megfordult, és elindult mellettem; egyszer
sem torpant meg, egyszer sem nézett fel, hanem beült mellém
a megkülönböztető jelzés nélküli hivatali kocsi hátsó ülésére.

  Kittyt a 107-es körzetbe vittük, Fresh Meadowsba.
Izgalomtól mentesen, rutinszerűen zajlott le az egész,
legalábbis a mi számunkra. Kitty arca hamuszürke volt, és
időnként megérintette a szeme sarkában rángatózó ideget.
Amikor az őrmester az íróasztalnál megkérte, hogy ürítse ki a
táskáját, George megpróbált közbelépni. Kitty hátraperdült és
visszalökte.

  – A rohadt életbe, George! – Aztán Jay T.-hez fordult.
  – Vigye ki innen. Ültesse le valahol.
  Jeff Weinstein kivezette George-ot; Jay T. Williams Kitty

mellett állt, csak úgy sugárzott belőle a jóakarat és
megnyugtatás.

  – Most felmegyünk, Kitty – mondtam. – Levesszük az
ujjlenyomatát. – Valamilyen oknál fogva a mondat még nekem
is úgy hangzott, mintha bocsánatot kérnék. Amikor karon
fogtam, kirántotta magát. – Jó, jó – mondtam.

  – Kösse fel magát – vágta rá Kitty, felemelt fejjel,
előrefeszített állal, villogó szemmel.

  A jegyzőkönyvfelvétel és a vád alá helyezés során Kitty a
továbbiakban is dühös és ideges volt, de uralkodott magán. Az
autóban, amikor Queensből Manhattanre vitték, hogy
lefényképezzék a Bűnügyi Nyilvántartó azonosítási számával
a nyakában, és onnan vissza Queensbe, ahol meg kellett
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jelennie az elöljáróság előtt, Kitty egyszer sem nézett ki a hátsó
ablakon. Tudta, hogy Jay T. fehér Mercedese közvetlen
mögöttünk halad. A kocsiban egyetlen szót sem szólt; senki
nem beszélt, még Vito sem, aki egy meggyújtatlan szivart
rágott.

  Ráhajtottunk a Brooklyn-Queens gyorsforgalmi útra, vissza
New Gardens felé, és én megkínáltam Kittyt cigarettával.
Amikor a cigaretta után nyúlt, akkor figyeltem fel először a
kezére. Az ujjaira.

  Szó nélkül megfogtam a bal kezét és megnéztem, aztán a
jobb kezét is. Minden köröm végénél véraláfutásos seb
húzódott, ahol lerágta vagy lehúzta a körmét. Úgy bámult az
ujjaira, mintha borzasztóan meglepné a látvány. Felnézett rám,
aztán vissza az ujjai hegyére, ugyanazzal a zavarodott, értetlen
kifejezéssel, amelyet a Kelly testvéreknél már láttam az arcán,
amikor egyik halott gyermekről a másikra nézett, és nem
ismerte fel őket. Kicsit megszorítottam a csuklóját, mire
felkapta a fejét, a szeme összeszűkült, szorosan összezárta a
száját, és kirántotta a kezét az enyémből. Keresztbe fonta a
karját, hátat fordított nekem, és az út hátralévő részében
kibámult az ablakon.

  Amikor az autótól a bíróság kapuja felé siettünk, Jay T. a
figyelmet Kittyről nagy szakértelemmel saját magára
irányította. Feltűnés nélkül eltakarta, ártatlanul óvta, közben
nyilatkozott a sajtónak és a televíziónak.

  A legrosszabb pillanat a tárgyalóteremben következett el
Kitty számára. Mereven állt, kifejezéstelen pillantással bámult
a semmibe, miközben körülötte folyt a törvényes eljárás,
személytelenül, csendes állhatatossággal, rutinszerűen,
mindenféle érzelemtől mentesen. A hangok halk zümmögése
mintha hipnotizálta volna, talán még George egyre nehezebb
lihegését sem hallotta meg. Én a bal oldalán álltam, Jay T.
Williams pedig a vigasz eleven szobraként a jobbján. Amikor
Jay T. hozzáhajolt, és a kezével a karját simogatva valamit



202

mondott neki, megfordult, értetlenül, felkészületlenül, hiszen
az egészből semmit nem értett meg, a világon semmit.

  Meglátta a mögötte várakozó egyenruhás nőt, aki nyilván
őrá várt. Visszafordult Jay T.-hez, megfogta és tébolyult
gyorsasággal rángatni kezdte a mellényét meg a zakóját. Jay T.
elkapta a kezét, lehajolt hozzá, karját a vállára tette, és a
tárgyalóterem sarkába vezette, hogy Kitty ne lássa George-ot,
aki Jeff Weinsteinnel küzdött – küzdött, hogy levegőhöz
jusson és hogy Kittyhez férhessen. Sam Catalano segítségével
Weinstein kivezette George-ot az oldalajtón.

  – Nem hallgat rám, Kitty – mondta szigorúan Jay T. –, és
nem úgy viselkedik, ahogy elvárom magától. Hiszen tudta,
hogy mire számíthat. Az egész legfeljebb egy vagy másfél óra.
– Beszéd közben időnként megrázta Kittyt; hol szidta, hol
nyugtatta. – Csak viselkedjen úgy, ahogy egy jó kislányhoz
illik, Jeff meg én elintézzük az óvadékot, és mehet innen a
fenébe, vissza George-hoz, hallja? – Átkarolta a vállát,
hozzáhajolt, és a fülébe súgott valamit. Én csak azt hallottam,
amit már felegyenesedve mondott: – Szóval ne felejtse el, a jó
öreg George kedvéért bátornak kell lennie, szívem. Annak az
embernek szüksége van magára.

  Kitty bólintott, elfogadta Jay T. nagy fehér zsebkendőjét, és
elfordult, hogy megtörölje az arcát. A háta megint
megmerevedett, a fejét felemelte, egyetlen szó nélkül elfordult
az ügyvédtől, és elindult a bírósági rendőrnő felé. Én velük
tartottam; kimentünk a tárgyalóterem elején nyíló rácsos ajtón,
le a vaslépcsőn, és egy másik vasrácsos ajtón át beléptünk a
fogházba.

  Kicseréltük az aláírásainkat; én igazoltam, hogy átadtam
Kitty Keelert, ők igazolták, hogy átvették. Nem néztünk
egymásra, amikor Kitty elindult az egyik, én pedig a másik
irányba.
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  Timmel ültem az irodájában, és Jeremiah Kellehert néztük
a tizenegy órás hírekben. – Nem tölt el bennünket elégedettség
– mondta Jerry komolyan és csendesen. – Az egész ügy az
elejétől a végéig kész tragédia. – Óvatosan kerülte, hogy
részletekbe bocsátkozzék, csak ennyit mondott, szerintem
kissé önelégülten: – Mint már közvetlenül a tragédia után
közöltem a Queens megyei szülőkkel, semmi okunk nem volt
feltételezni, hogy bármilyen veszély fenyegeti az ő
gyermekeiket. Soha, egyetlen pillanatra sem menüt fel komoly
kétség afelől, hogy a megoldást a Keeler-lakás falai közt kell
keresni.

  Tim rábökött a televízió gombjára, és Jerry arcát elnyelte a
képcső közepe. Tim szeme vörös volt, és nem sokat használt
neki azzal, hogy ötpercenként megdörzsölte.

  – Isteni, nem? Hát nem csodálatos, hogy ennek a
nyavalyásnak minden sikerül? Sikerült vádat emelnie még a
választások előtt. Van ennél jobb reklám a világon? – Tim
belesüppedt a zöld bőrkanapé közepébe. Nagyot kortyolt a
whiskyjéből, és fejét hátrahajtva a mennyezetet bámulta.

  Úristen, Joe, mi lenne, ha holnap felszednénk valami
pasast, akiről még senki se hallott, valami nem egészen
komplett alakot, és az elmesélné nekünk, hogy ő ölte meg a
Keeler gyerekeket? Odaadná a pisztolyt, mindenféle
bizonyítékkal egyetemben, hogy Queensben minden gyerek
otthonába be tud jutni.

  Tim dühösen vigyorogva tovább szövögette a mesét:
  És úgy intéznénk, hogy ez a pasas Marvin L.

Schneidermannak tegyen vallomást a hatórás hírekben. –
Felnevetett. – Szeretném látni az Isteni Jerryt a tévében, amikor
erről nyilatkozik. Úristen, de élvezném!

  – Akarod, hogy megkeressem a pasasunkat, Tim?
  Tim felegyenesedett a kanapén. A pillantása rám tapadt és

hosszú ideig nem szólt semmit. – Te tényleg nem hiszed el,
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hogy ő csinálta, Joe? Az isten szerelmére, senki más nem
tehette.

  – Körülbelül kétmillió ember lehet a tettes, Tim.
  – Ez igaz. De csak egy volt a tettes. Kitty. Valaki segített

neki. És pillanatnyilag az a legfontosabb, hogy megtaláljuk a
segítőtársát.

  Felállt, odament az íróasztalhoz, kihúzta az alsó fiókot,
kivette az üveget, töltött, eltette az üveget és leült. Megint
megdörzsölte a szemét. Kimerültnek látszott, a hangja
megviselten, fáradtan csengett. – Joe, itt voltál, hallottad, amit
Martucci mondott. Szóról szóra ugyanazt, amit mi magunk is
gondoltunk.

  – Éppen ez az, Tim.
  Ivott a whiskyből, felnézett rám, mintha nem hallotta

volna, amit mondtam. – Tessék?
  – Tim. – Hosszú, mély lélegzetet vettem, előrehajoltam,

elnyomtam a tövig égett cigarettát, és rögtön rágyújtottam a
következőre. – Tim, éppen ez az. Martucci.

  Kicsit felkapta a fejét; villámgyorsan összeszedte magát.
Már nem volt bizonytalan és fáradt; tudta, hogy mondani
fogok valamit, és azt akarta, hogy ne érje váratlanul. Még a
hangja is megváltozott: éles lett, feszült, követelőző. – Oké, Joe.
Már jó ideje rágódsz valamin. Azóta az éjszaka óta, hogy
elkaptuk Martuccit. Vagy felejtsd el az egészet, vagy mondd
el, most rögtön. És utána mind a ketten elfelejtjük.

  – Martucci a világon semmi olyat nem mondott nekünk,
amit ne mi adtunk volna a szájába. – Tim szeme üveges lett,
halkan fütyült, de hallotta, amit mondtam, és oda is figyelt rá.
– Martucci szóról szóra elismételte azt, amit mi mondtunk. –
Felálltam; mozognom kellett. Az izmaim megfeszültek,
görcsbe rándultak. – „Amikor Kitty először telefonált, Vince,
nem azt mondta: Vince, éppen most fojtottam meg Georgie-t?”
„De igen.” „Mi igen, Vince?” „Igen, Kitty telefonált, és azt
mondta, hogy Vince, éppen most fojtottam meg Georgie-t.”
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„És azt mondta Kitty: Terrynek altatót adtam, most már nem
fog felébredni?” „Igen.” „Mi igen, Vince?” „Igen, Kitty azt
mondta, Terrynek altatót adtam.” Satöbbi, satöbbi, satöbbi! –
Az ablakhoz mentem, és kinéztem, de semmit sem láttam, csak
villódzó fényeket: autólámpákat, jelzőlámpákat, utcai
lámpákat, lakások lámpáit. Megfordultam, nekitámaszkodtam
az ablakpárkánynak. Tim felém fordult a széken, a kezét
összekulcsolta a hasán, és üres, kifejezéstelen pillantással
nézett rám.

  Tim tudta, miről beszélek. Talán akkor nem vette észre,
hogy mit csinálunk valamennyien Martuccival: szóról szóra
beletápláltuk, amit hallani akartunk tőle, vagyis mindazt, ami
beleillett abba, amit addig kisütöttünk.

  – Úristen, Tim, Martucci csak egyetlen dolgot nem tudott
megmondani, azt, hogy kit hívott fel Kitty, hogy segítsen
elvinni a holttesteket. És azt is csak azért nem, mert mi nem
tudtuk, hogy kit hívott fel, és így nem tudtuk megmondani
neki!

  Újra leültem, és lábamat az íróasztal alá csúsztattam. Tim
kivette az üveget, de most csak nekem töltött. Lenyeltem, és
igyekeztem nem tudomásul venni, hogy mit csinál a fekélyem.

  – Megmondom, Joe, mit kell tennünk. Ez most a
legfontosabb. Az egyetlen tisztázatlan kérdés az ügyben.
Szívesen kiegyezünk Kittyvel, ha megmondja, ki segített neki.

  Csendesen, racionálisan folytatta. – Sőt szinte fontosabb,
hogy megtaláljuk a cinkosát, mint hogy őt elítéltessük. Kitty
érzelmi felhevülésében ölte meg a gyerekeket, de az, aki
segített neki, hidegvérrel cselekedett. Sőt valószínűleg ő ölte
meg Terryt; senki nem gondolja, hogy a lövést Kitty adta le.

  – Szóval szerinted így állunk, Tim? Nincs vita? Nincs
semmi mondanivalód Vincent Martucci tanúvallomásával
kapcsolatban?

  Tim lassan, állhatatosan ingatta a fejét. – A világon semmi,
Joe. Egyetlen istenverte szavam, egyetlen rohadt szavam sincs.
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Vincent Martucci tanúvallomásának alapján Kittyt el fogják
ítélni. Ezen nem érdemes vitatkozni.

  – Szeretnék hazaérni, mielőtt bezár a szupermarket. Nincs
otthon se túró, se tej. – Kezemet a szúró fájdalomra
szorítottam.

  – Joe. Azt hiszem, jobb lenne, ha tovább dolgoznál azon a
tőlem kapott különleges ügyön. Örülnék, ha tovább
foglalkoznál Jeremiah ingatlanügyeivel.

  – Örülnél, Tim?
  Tim felállt. Egymásra meredtünk az íróasztal felett;

egyikünk sem mondott semmit. Végül Tim szólalt meg: – Joe,
hagyd ezt az ügyet, a te részedről le van zárva. Szerezz valami
információt Jerryről, méghozzá gyorsan, különben azt a
rohadékot jelölik a választásra. És akkor én egyenruhát
húzhatok, irodamunkára fognak, te pedig mehetsz Floridába.

  – Floridába… Tudod, Tim, ma este, de csak ma este, ez
nem is hangzik olyan rosszul.

2. FEJEZET2. FEJEZET2. FEJEZET

  Amikor hajnali kettőkor megszólal a telefon, az ember
természetesen arra számít, hogy valami rosszat fog hallani.
Hajnali kettőkor senki nem telefonál azért, hogy valami
csodálatosan jó hírt közöljön.

  – Jen? – Hunyorogtam az olvasólámpa hirtelen, éles
fényében. Ügyetlen kézzel próbáltam kikotorni egy cigarettát
az összegyűrődött csomagból.

  – Joe?
  – Ki a fene az? – Biztos, hogy nem Jen volt.
  – Én vagyok, Joe. Sam. Sam Catalano. Felmehetnék

hozzád? Itt vagyok az utcában. Egy bárban, a Dalyben. Itt a
sarkon.
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  – Igen, tudom, melyik az. Jól van, Sam, gyere fel.
  Sam frissnek és teljesen ébernek látszott, annak ellenére,

hogy azt állította, holtfáradt; még csak nem is volt borostás,
bár az állát dörzsölgetve azt hajtogatta, hogy meg kéne
borotválkoznia.

  – Nézd, Sam, biztos nem azért jöttél fel hozzám hajnali
kettőkor, hogy megbeszéljük, mennyire vagy jólápolt. Mi van?

  Sam egy darabig mellébeszélt; mindig nehezére esett, hogy
rögtön a tárgyra térjen.

  – Elég a szövegből. Mi van?
  – Oké, oké, Joe. Elmondok valamit bizalmasan. Benned

tökéletesen megbízom. – Úgy mondta, mintha ezzel mélyen
megtisztelne.

  Nem volt kedvem Catalanóhoz. – Sam, miért nem mész a
pokolba, és hagysz engem aludni?

  – Jay T. Williams kezében van a Keeler-ügy teljes
vádiratának másolata.

  – Micsoda? – Ez lehetetlen, gondoltam, vagyis
lehetetlennek kéne lennie, azonkívül törvényellenes is.

  A titokközlés hagyományaihoz híven Sam a válla felett
hátranézett, és végigmustrálta a falakat. – Tudod, hogy sokat
vagyok együtt Ceorge-dzsal. George mondta el. Mindent
elmond nekem. George szerint Jay T. Williams őrjöngve
veszekedett Kittyvel, mert Kitty nem volt hajlandó Martucciról
beszélni. Ordítozott vele, de hiába. Olyasmikkel jött elő, hogy
Vincent a szeretője, és most mégis mindent kitálal arról, hogy
Kitty mit mondott a telefonba, amikor a gyerekeket megölték.
Nem azt kérdezte Kittytől, hogy igazat mondott-e Martucci,
hanem azt, hogy: „Mit tudnak a zsaruk Martucciról, amivel
szóra bírták?” És George szerint Williams esküszik rá, hogy
Kitty tud valamit Martucciról, és azért akarja kiszedni belőle,
hogy neki is Legyen valamije Martucci ellen.

  Fura volt, hogy nekem ez eszembe se jutott. Kitty
bizonyára tudta az igazat Martucciról. Sőt istenemre, az elmúlt
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egy-két évben nyilván Kitty falazott neki; Vincent nyugodtan
járkálhatott a fiúkkal, hiszen mindenki azt hitte, hogy Kitty a
szeretője. Mi haszna volt ebből Kittynek? Valószínűleg pénz
meg ruhák. De miért nem hajlandó kiadni Vincen-tet? Hiszen
Martucci feladta őt.

  – George azt mondja, Williams szerint Martucci
tanúvallomása nélkül nem is lett volna elegendő bizonyíték
Kitty ellen. És éppen ezért jöttem el hozzád, Joe.

  – Miért jöttél el hozzám, Sam?
  Sam kihúzta a vállát a tökéletes szabású zakójában. Az

ablak felé nézett, hátha lóg valaki a hatodik emeleten a
párkányon és hallgatózik.

  – Joe, mint már mondtam neked, összehaverkodtam
Ceorge-dzsal. Tényleg nagyon összemelegedtünk, Joe.
Szegény pasas, alig maradt valaki, akivel beszélhetne. Az üzlet
pang, a törzsvendégek is elmaradtak. Kényelmetlenül érzik
magukat, érted, ugye? Nem tudják, hogyan beszéljenek vele,
mert az újságok úgy teli vannak Kittyvel, meg minden. Szóval
kénytelen egyre-inkább énrám támaszkodni. – Sam kacsintott.

  – Ez óriási, Sam.
  – Az. Szóval a következő a helyzet, Joe. Én úgy

okoskodtam, hogy Kittynek nagy szüksége van George-ra; az
ördögbe is, nincs már neki senkije, csak George. Tudod, az az
öreg hölgy, a szomszédból, a zsidó hölgy. ..

  – Mrs. Silverberg?
  – Igen, az. No, a múlt héten meghalt. George-tól tudom.

Mesélte, hogy Kitty tisztára kiborult miatta. Azt mondta,
mindenki, akit szeret, meghal vagy ellene fordul. Most már
senkije sincs, csak George.

  – És te mit mondtál George-nak?
  – Azt, hogy ha szeretné, hogy Kitty kimásszon a dologból

még mielőtt megöregszik, hát beszélje rá, hogy köpje be a
cinkosa nevét. A pasasét, aki elvitte a holttesteket a Peck
Avenue-ra. Fenyegesse meg, hogy ha Kitty nem árulja el, ő is
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lelép. – Sam előrehajolt, gyorsan, idegesen beszélt. – És akkor
nem marad senkije. Senkije a világon.

  – És amikor ilyeneket mondasz George-nak, ő mit szól?
  Sam vállat vont. – Á, George fura egy pasas, Joe. Hallgatag,

nem sokat beszél, de látszik rajta, hogy gondolkodik, csak
mindent magában tart. De biztos vagyok benne, hogy ő tudna
hatni Kittyre. És tudod, Joe, éppen ez az…

  – Azt akarod, hogy előléptessenek.
  Sam olyan képet vágott, mint akit leforráztak; kicsit

meglódult, körülnézett, előrehajolt. – Hát, végül is, nincs
abban semmi, Joe. Nézd, én nem tudom, miért piszkál folyton
Neary, de te is tudod, hogy ennek az ügynek még a közelébe
se engedett. Én nem maradhatok harmadosztályú nyomozó
egész életemben, Joe. Ha előállnék vele, hogy ki a cinkos, az
ördögbe is, mindenki mást rögtön elsőosztályú nyomozóvá
léptetnének elő. De én szívesen elfogadom a másodosztályú
minősítést, ha Neary többre nem hajlandó.

  – Szóval George azt hiszi, hogy Kitty tette?
  – Persze. Na, nem mondja ki így, nyíltan, de amikor arról

beszélgetünk, tudod, hogy szedje ki Kittyből a pasi nevét, meg
hogy fenyegesse meg azzal, hogy elhagyja, nem tiltakozik,
nem szól semmit. Én meg hangsúlyoztam a dolog előnyeit,
vagyis hogy ha Kitty beadja a derekát, akkor az ügyvédje
megalkudhat a kerületi ügyésszel.

  – Sam, miért nekem mondod el mindezt?
  Sam levert egy kis hamut a térdéről, aztán megnézte a

nadrágja szárát. – Hát, tudod, hogy van ez, Joe. Te meg én
együtt dolgoztunk, szinte azóta, hogy az alakulathoz
kerültem. Együtt voltunk bent, amikor ez a Keeler-ügy bejött.
Úgy értem, gyakorlatilag ez az én ügyem is, de valamilyen
oknál fogva Neary százados attól a naptól, hogy hozzátok
kerültem, nem kedvel. És biztos akarok lenni benne, hogy
senki nem üt ki a nyeregből. És mert látom, hogy te jóban vagy
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vele, mi meg együtt dolgoztunk satöbbi, arra akartalak
megkérni, hogy segíts nekem. Hogy ne verhessenek át.

  – Ennyire biztos vagy a dolgodban, Sam?
  – Hogy George kiszedi belőle? Teljesen. Holtbiztos. Nézd,

ismered a régi mondást, lassú víz partot mos. Senkije nem
maradt. Egyébként George-ot már lebeszéltem arról, hogy
megölje Martuccit.

  Úgy mondta, mintha ez lett volna az aznapi jócselekedete.
Csupa meglepetés volt ez a fiú.

  – És az ördögbe is – folytatta Sam –, akkor aztán ugrott
volna a vád, mi?

  – Arról nem is szólva, miféle következményekkel járt volna
Martuccira nézve. Meg George-ra nézve. És Kittyre nézve.

  – Ez az, ez az. Én is ezt mondtam neki. Na, mit szólsz, Joe?
Mellém állsz? Nem hagyod, hogy kitoljanak velem?

  – Sam. Menj haza. Feküdj le. Hadd feküdjek vissza én is az
ágyamba, jó?

  – Jó, jó. Persze. Ne haragudj, hogy felköltöttelek. De éppen
most jövök George-tól, és tényleg az az érzésem, hogy
sikerülni fog. Szinte érzem, hogy már a visszaszámlálásnál
tartunk, és nagyon hamar bekövetkezik.

  – Óriási. – Kikísértem az ajtóhoz, és szinte úgy kellett
kilöknöm a folyosóra.

  – Joe, ide figyelj, csak egyvalamit mondj meg, jó? Hogy
intéztétek el, hogy Martucci Kitty ellen valljon?

  Becsuktam az ajtót, és visszafeküdtem az ágyba.

  Samnek egyvalamiben igaza lett. Tényleg hamar
bekövetkezett. Ebben az egyetlenegyben igaza lett.

  Másnap, kedden, a délelőtt nagy részét azzal töltöttem,
hogy brooklyni és queensi ingatlan-nyilvántartásokat
ellenőriztem vagy húsz évre visszamenőleg. Mert Jeremiah
Kelleher körülbelül akkor léphetett állami szolgálatba. Az
évek során egy csomó haszontalan kis sikátort, szabálytalan
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alakú, használhatatlan, csupa szemét telket és épületek közti
keskeny foghíjat vásárolt fel potom pénzért a város árverésein.
Rendszeresen vásárolt, és ugyanolyan rendszeresen el is adott:
az ingatlanokat a város, néhány esetben pedig az állam
vásárolta vissza tőle, hihetetlenül magas összegekért, ha
véletlenül úgy esett, hogy gyorsforgalmi utat, postát,
rendőrséget vagy nyilvános könyvtárat építettek Kelleher
látszólag értéktelen ingatlanán.

  Tim ilyesfajta információ beszerzésével bízott meg. Az volt
a baj, hogy az egész túl bonyolult volt, vagyis Tim nem tudta
volna azonnal felhasználni a bizonyítékot. Vádak és
ellenvádak követnék egymást, mindez évekig elhúzódhat, és
időközben Jeremiah Kelleher talán már a Városházáról fog
védekezni. Mindegy; Tim azt akarta, hogy ezzel töltsem a
munkaidőmet, tehát ezzel töltöttem a munkaidőmet.

  Ettem egy harapást, aztán bementem az irodába, hogy
legépeljem a jelentésemet. Az irodában Max Gelber
őrmesteren kívül nem volt senki, ő meg úgy nézett ki, mintha
újabb közelharcra készülne az influenzával, amivel már egy
hetet ágyban töltött. Abbahagytam a gépelést, és hallgattam,
hogy mit ordít a telefonba. Amióta beteg volt, Gelber
mindenkit azzal vádolt, hogy suttog; nem volt hajlandó
beismerni, hogy a vírus megtámadta a fülét.

  – Mi? Mi? – ordította. Végül rám nézett, és azt mondta:
  – Joe, vedd át ezt az istenverte tréfacsinálót, nekem nincs

kedvem hülyéskedni.
  Várt, amíg felveszem a telefont, aztán lecsapta a kagylót, és

elindult a folyosón, a W. C. felé.
  – Peters nyomozó. Ki beszél?
  A hang halk volt és rekedt, alig hallottam, mit mond.

Kapkodó, szuszogó, fuldokló és kétségbeesett hang – és
hirtelen ráismertem.

  – George? George Keeler, maga az?
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  – Hol van Sam Catalano? Beszélnem kell vele. Nincs
otthon, megpróbáltam hívni, de nem veszi fel.

  – Itt Joe. Mi baj van, George? Rosszul van? Rohama van,
George? Küldök segítséget; tegye le, hívom a mentőket.

  – Nem, nem. Nem kell mentő. Hallgasson meg. Csak
hallgasson meg.

  Még hallgatni is rossz volt; úgy éreztem, az én torkom és
tüdőm is megfeszül, összehúzódik, mintha együttérzésből
fuldokolnék. Úgy hallottam, George lihegése rosszabbodik;
megpróbáltam rávenni, hogy hadd szerezzek segítséget.

  – Oké, oké, George. Hallgatom. Nyugodjon meg, és mondja
el, amit akar.

  – Kitty – lihegte. – Kitty. Nem ő tette. Nem Kitty volt.
  Többé nem szakítottam félbe, mert akkor még jobban

küszködött, és minél jobban küszködött, annál nehezebben
lélegzett. Csak ültem és hallgattam.

  – Tévedés. Mindenki téved. Újságok. Rendőrség. Szörnyű
tévedés. Nem Kitty volt. Ő sose bántotta a gyerekeket.
Mindent leírtam. Mindent leírtam a levélben. Mondja meg
Samnek. Mondja meg neki.

  Kezdtem érteni. – Miféle levél, George? Honnan beszél?
  – Levél… Itt… A konyhaasztalon… A lakásomban. A

kocsma… A kocsma felett. A konyhában. Levél az asztalon. Itt.
Benne van minden. Minden.

  George, odamegyek. Megbeszéljük. Magammal viszem
Samet is. Odamegyünk együtt, és megbeszéljük, jó?

  – Késő. Már késő. Levél… Mondja meg Kittynek, hogy
szeretem. Ó, istenem. Szeretem.

  Rettenetes, kétségbeesett fuldokló hangot hallottam;
George Keeler utoljára vett lélegzetet, mielőtt a revolvere
csövét a szájába dugta, én meg ott ültem és hallgattam, hogy
szétlövi az agyát, telispriccelve vele a kis konyha falát.
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3. FEJEZET3. FEJEZET3. FEJEZET

  A két, URH-s kocsival érkező rendőrnek, akik a sürgős
hívásomat vették, sikerült idejében odaérnie, hogy Danny
Fitzmartint és Lucille Traverát kihozzák George Keeler
lakásából, mielőtt bármi fontoshoz hozzányúltak volna,
beleértve azt is, ami George-ból megmaradt. Egy hekus
támaszkodott a bárpult végéhez, az ajtó közelében, amelyen át
az emeletre lehetett jutni. Megfélemlítő fejtartással,
összehúzott szemmel, hidegen végigmért.

  – Megálljon, haverom. Mit képzel, hova megy?
  Kinyújtottam a kezem és megmutattam a jelvényemet.
  – Az más. A zakójára tűzve kéne viselnie – oktatott ki. –

Honnan a fenéből tudjam, hogy ki maga?
  Sok mindent lehetne válaszolni egy ilyen baromnak, de

semmi olyat nem, ami megérné a fáradságot. Néhány centire
kinyitottam a konyhába vezető lengőajtót; Danny Fitz a
munkaasztal mellett ült magába roskadva; húsos válla
rázkódott a zokogástól; a fejét jobbra-balra ingatta. A sovány,
apró, göndör vörös hajú Lucille, aki olyan fehér volt, mint a
fal, visszafordult a mosogatótól, és egy nedves ruhával arcul
csapta Dannyt. Aztán rám nézett, apró kézmozdulattal és
fejbólintással jelezte: átvette az irányítást, ő majd gondoskodik
Dannyről.

  A fiatal hekus, aki odafönt őrködött George lakásának
nyitott ajtaja mellett, tisztelgett a zakómra tűzött jelvénynek.
Megkönnyebbült kifejezés jelent meg az arcán, amiért már
nem egyedül kell felügyelnie a háta mögött lévő dolgokra.

  – Ugye semmihez sem nyúlt odabent?
  – Úristen – mondta a kölyök –, maga viccel? Szent isten,

hogy ott mi van! Richie, a társam, azt mondta, a pasas biztos a
szájába vette a pisztolyt. Úristen, hogyan képes valaki erre? –
Hadarva beszélt, a válla felett a konyha felé bámult, aztán
elfordult, megint visszanézett, mintha nem tudna ellenállni.
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  – Azért szokás a pisztolyt a szájba venni, és nem a
homlokhoz illeszteni, mert ez az egyetlen biztos módszer. A
golyó pontosan áthalad az agyvelőn.

  – Úristen, úgy érti, az az, ami a falon van? Atyaisten, az
volna az agya?

  – Mi a fenét képzelt, mi az, resztelt máj?
  Szárazon nyelt egyet, becsukta a száját, és igyekezett

összeszedni magát. Még az előszoba tompa világításánál is
láttam, hogy az arca zöldessárga színű. Majd megszokja;
Idővel.

  Körülbelül olyan jelenet fogadott, amilyenre számítottam;
George a kisasztalnál ülhetett, onnan bukott hátra. A konyha
olyan kicsi volt, hogy a holttest valósággal beszorult az asztal
lába és a konyhafal közé. A telefon, egy sárga telefon, az
asztalon állt; a kagyló néhány centivel a föld felett lógott.
Végül lenéztem rá – George Keelerre.

  A lövés ereje hátrataszította, és mert nem volt hely, a test
természetellenesen féloldalra tekeredett. Először valószínűleg
a padlóra zuhant, aztán nekivágódott a falnak, úgyhogy az
alsóteste, a felsőteste és a feje más-más irányba fordult.
Profilból látszott az arca; a szeme kidülledt, a fejnek ezen az
oldalán a koponya nagy része leszakadt; apró darabokban,
hajtincsekkel, bőrdarabokkal és agysejtekkel a falakra, a
tűzhely és mosogató tetejére meg oldalára tapadt;
telefröcskölte a mennyezetet is, és finom, piros csíkokat vont
az átlátszó, tiszta függönyre és mögötte a tiszta ablaküvegre.

  A pisztoly a holttest alá kerülhetett, talán még most is a
kezében szorította. A gyilkossági csoport majd megkeresi és
eltávolítja. A kis, zárt térben még érezni lehetett a lőpor maró,
ismerős szagát.

  Az alacsony, sárga zománcasztal közepén, sarkával egy
kerek, virágmintás cukortartó alatt hosszúkás fehér boríték
feküdt. Apróbetűs, szép, nagyon jól olvasható írással, mintha
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géppel írták volna, a következő állt rajta: „A Kerületi
Ügyésznek”, és alatta: „Az újságok részére”.

  Mögöttem megszólalt Chris Wise; olyan hangja volt, ami
visszhangzik a kis, zárt helyiségekben.

  – Úristen, Joey-mondta –, hát szóval ezek az átkozottak
egyre csak gyilkolják egymást meg saját magukat.

  Az egyenruhás zsaru megfordult, és nyitva felejtett szájjal
rábámult; lenyűgözte a rettenthetetlen, kemény szívű
gyilkossági főnök. Chris kicsit rá is játszott, hadd lássa a *
gyerek, hogy ő micsoda kemény, kérges szívű egy alak. Nehéz
lett volna megmondani, hogy a kölyök csodálkozik-e vagy
halálra van rémülve, a sárgászöld szín alatt már kezdett
szürkülni az arca.

  A gyilkossági csoport emberei egyenként váltották
egymást, a fotós, a rajzos, a laboros. Körülbelül húsz perc
múlva megjött az orvosszakértő is, George teste fölé hajolt,
vacakolt valamit a sztetoszkóppal, megérintette a holttestet itt
is, ott is, aztán felállt. Apró, sovány pasas volt,
fényesrózsaszínű arcú, sűrű fekete hajú.

  Chris karjára tette a kezét és azt mondta: – Chris, bocsásson
meg. Megtettem mindent, ami tőlem tellett. Hiába. Ez az
ember halott.

  – Úristen, maguk hentesek mind egyformák. Az ember
semmit se várhat maguktól.

  A fiatal rendőr a jelenetet figyelte, közben szórakozottan az
ajtókilincsbe kapaszkodott.

  – Jézus Mária, maga marha-ordított rá Chris-, veszi le a
nyavalyás mancsát az ajtóról! Mi a fenét tanítanak manapság
az akadémián ezeknek a kölyköknek?–  Megrázta a fejét. – Ha
az ujjlenyomat-szakértő végzett idebent, magáról is veszünk
ujjlenyomatot, hogy később ne vesztegessük hiába az időnket.

  Végül George-ot a hátára fordították. A revolver a jobb
kezében volt; olyan erővel szorította, hogy úgy kellett
lefeszegetni róla az ujjait. Még töltve volt, ezért óvatosan
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kellett bánni a fegyverrel. George feje oldalra billent; a jobb
arca épen maradt; értetlen, szomorú, meglepett kifejezés
fagyott rá.

  – Magához futott be, Joe? – kérdezte Chris.
  Beszámoltam neki George telefonjáról meg a

beszélgetésünkről.
  Chris felemelte a borítékot a konyhaasztalról és átnyújtotta.

– Akkor, gondolom, ez a maguké, de kérek róla másolatot.
  A gyilkossági csoport egyik embere átkutatta George

zsebeit, és a különféle tárgyakat a konyhaasztalra rakta: tárca,
kulcscsomó, fésű, zsebkendő, két rágógumi, asztmapumpa,
egy kis üvegben nagy sárga kapszulák: megismertem, az
asztma ellen szedett gyógyszer volt, néhány ceruzával
telefirkált papírfecni. Amikor végzett, felnézett, és azt mondta:
– Mind a maguké, Joe. Csak egy listát kérünk róluk.

  Adott egy nagy sárga borítékot, én meg beledobáltam a
holmit. Átmentem a szobába, amit George nappalinak és
hálónak használt; az egész bútorzat egy habszivacs heverőből,
egy fiókos-szekrényből meg egy kis hordozható televízióból
állt. Minden rendes és tiszta volt. Az ablakhoz mentem,
félrehúztam a függönyt, hogy jobban lássak, és átnéztem
George tárcáját. Képek a szőke kisfiúkról; felismertem köztük
a műtermi felvételt, azt, amelyik a haláluk után szinte minden
lapban megjelent. Kittyről is találtam egy képet; kicsit fiatalabb
volt és nevetett. Látszott, hogy egy nagyobb fényképből
vágták ki, mert valaki más is volt még a képen, csak levágták.
Egy másik kép Kittyről, kalapban és köpenyben – az érettségi
fotó, amit az anyjánál láttam. Megszámoltam a pénzt: három
tízes, két ötös, hét egydolláros. Az összeget felírtam a sárga
borítékra. George jogosítványa alatt volt valami; előhúztam, és
egy csomó üzleti névjegyet találtam. Gyorsan átnéztem őket;
névjegyek az ital szállítójától, egy poharakat árusító cégtől, egy
queensi ingatlan-ügynökségtől, egy hús-nagykereskedéstől.
Volt még néhány más kártya is.
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  Visszadugtam a jogosítványt a négyszögletű celluloid alá,
és összeraktam a névjegyeket. Egy kicsit ragacsosak voltak, és
amikor a kis csomagot megpróbáltam a helyére csúsztatni, az
alsó meg a legfelső az ujjamhoz tapadt, a többi meg
szétszóródott a tiszta kék szőnyegen. Felszedegettem őket, és
amikor az utolsó után nyúltam, amelyet eddig nem vettem
észre, alig hittem a szememnek, annyira lehetetlennek tűnt az
egész.

  Az ablakhoz léptem, és nappali fényben is megnéztem a
kártyát. Az egyik oldalán nyomtatva ez állt:

  Marvin L. Schneiderman,
  Nyomozási Osztály Vezetője
  111 John Street, New York, N. Y. 10038 267-6000

Megfordítottam a névjegyet; a másik oldalára, kézzel, kék
tintával ezt írták: „Kitty! Ha valaha segíthetek, bármiben –
barátja, Marv. (237-4401).”

  Elővettem a saját tárcámat, és betettem a névjegyek közé,
amelyeket az évek során én gyűjtöttem össze. A többit
visszadugtam George jogosítványa alá, a tárcát meg a többi
holmit a lezárt búcsúlevéllel együtt betettem a kapcsos
borítékba.

  Megérkezett Tim, gyors pillantást vetett George-ra, és
bejött hozzám a szobába. Megrázta a fejét.

  – Ronda, mi?
  – Az.
  – Te beszéltél vele, ugye, Joe? Hallottad, mikor lőtt?
  – Igen.
  Lementünk a keskeny lépcsőn, és átvágtunk a kocsmán,

ahol két pasas a gyilkosságiaktól Dannyvel beszélt, aki
iszonyatosan nézett ki, meg Lucille-lel, aki úgy állt mellette,
mint egy anyatigris. Tim a saját kocsiján ment be az irodába;
én a Chevroletemmel követtem.

  Amikor megérkeztem, Tim már a szobájában ült és
telefonált. Útközben ugyanis megálltam, hogy elintézzek egy-
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két dolgot, többek között vettem egy pohár madártejet. A
George személyi holmiját tartalmazó borítékot Tim
íróasztalára tettem, leültem, és ittam a madártejből. Nagyon-
nagyon édes volt, aminek örültem, ugyanis rettenetesen
vágytam valami nagyon-nagyon édesre. Tim befejezte a
telefonálást. A sárga boríték után nyúlt, és tartalmát az
íróasztalra rázta.

  – Kittyt még nem értesítették – mondta csendesen Tim. –
Vállalod?

  Megráztam a fejemet. – Nem.
  Tim felállt, belelapozott a manhattani telefonkönyvbe,

felhívta Jay T. Williams irodáját; Jay T.-t kérte, várt, aztán
csendes hangon beszélt vele. Végül letette. – Williams majd
megmondja neki, Joe. – Bólintottam. – Tudod, mit felelt ez a
tenyérbemászó nagypofájú, amikor megmondtam neki, mit
csinált George? – Megráztam a fejemet. – Azt mondta, szó
szerint: „Úristen, az az ostoba fajankó, mi a fenét képzelt?”
Ehhez mit szólsz?

  Vállat vontam, és néztem, hogy Tim elrendezi a holmit az
asztalon. A papírvágókéssel felvágta a búcsúlevél borítékját, és
vastag köteg sárga levélpapírt húzott ki belőle, George szép,
apróbetűs, olvasható írásával teleírva. – Úristen, ez egy egész
könyvet írt – mondta Tim. A tenyerével kisimította a
papírokat. – Iszol valamit, Joe?

  Felemeltem a madártejet.
  – Nézd, Joe, rohadt érzés lehetett az a telefon George-tól.

Rémesen nézel ki. Nem lenne jobb, ha most hazamennél? –
Megráztam a fejemet. – Az ördögbe is, Joe. Akkor már a
világon semmit nem tehettél volna George-ért. Nem segíthettél
rajta. Hát ne izgasd fel magad.

  Hátrahajtottam a fejemet, és lenyeltem a maradék, sűrű,
édes madártejet; aztán előrehajoltam, és a poharat letettem
Tim íróasztalára. Egy darabig csak néztem Timet.
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  – Joe. Ugyan, öreg fiú, szedd már össze magad. – Aztán
megismételte, amit az előbb mondott: – Ne izgasd fel magad.

  Felálltam, benyúltam a farzsebembe a tárcámért, az ujjamat
becsúsztattam a jogosítványom alá, és kivettem két kis xerox-
másolatot: Schneiderman névjegyének elő- és hátlapjáról.
Felgyújtottam Tim íróasztali lámpáját, és a két papírszeletet az
asztalra tettem. Megcsillant rajtuk a lámpa fénye.

  – Most nem George miatt izgatom magamat, Timmy.
Hanem miattad.

  Tim rám bámult, aztán lenézett az íróasztalra. Én
visszaültem és hátradőltem. Szerettem volna inni még egy
pohárral abból a nagyon édes madártejből.

4. FEJEZET4. FEJEZET4. FEJEZET

  Timnek közel egy órájába tellett, mire telefonon utolérte a
feleségét. Albanyban volt valami jogászkonferencián. A
vacsoraasztaltól hívták el, és gondolom, azután, hogy beszélt
Timmel, nem sok étvágya maradt.

  Tim az irodai telefonján csak annyit mondott neki, hogy
írjon fel egy telefonszámot, tegye le a kagylót, várjon öt percig,
aztán hívja fel a megadott számot. Találomra választottunk ki
egyet a földszinti fülkék közül. Majdnem biztos volt benne,
hogy ezeket nem hallgatják le, ugyanis Tim majdnem biztos
volt benne, hogy az irodai telefonok nagy részét viszont
lehallgatják. Én őrködtem a telefonnál, bár az épület már
eléggé kiürült. Majdnem fél tíz volt. Tim idejében leért, hogy
az első csengetésnél felkaphassa a kagylót. Becsukta a fülkét,
és a telefon fölé hajolt. Körülbelül tíz perc múlva füstfelhővel
övezve kilépett. Egyébként Tim nem erős dohányos.

  – Elmegyünk Ken Sweeneyhez, Joe, Brooklyn Heightsba.
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  Ken Sweeney keskeny, emeletes családi házban lakik;
kívülről istenien néz ki, de belülről olyan, akár a
bolondokháza. Csinos felesége, Mary, átvezetett bennünket
egy sor szobán, és közben utat csinált: félrelökte a gyerekeket,
felszedte a szétszórt játékokat, képeslapokat, félig megevett
csokoládékat. Átmentünk egy helyiségen, amelyben középen
nagy ebédlőasztal állt, körülötte pedig nyolc szék. Volt még
benne ágy, egy fotel meg egy nagy, fülsiketítően bömbölő,
színes tévé és vagy öt-hat gyerek, akik azon vitatkoztak, hogy
melyik műsort nézzék. Nagyon hasonlítottak egymásra; gyors
felmérés után úgy láttam, valamennyien az anyjukra ütöttek.
Mind pizsamát és flanellköntöst viseltek.

  Amikor elértük a konyhát, Mary újabb csapat gyereket
zavart ki, mondván, hogy feküdjenek le. Utánuk ment, hogy
ellenőrizze, csakugyan oda mennek-e, ahova kell. Ken
Sweeney felállt a hosszú, keskeny konyhaasztal mellől,
amelyen félig teli tejespoharak álltak kenyérmorzsa és
süteményes papírok társaságában. Ő is pizsamát és ócska
flanellköntöst viselt, ami a könyökénél pókhálóvékonyra
kopott, és valami madzaggal volt megkötve a derekán. Ken
letörölte a tejet a felső ajkáról.

  – Kér valamelyikük tejet? Vagy süteményt, már ha a
csemetéim hagytak belőle. – Talált egyet, felénk nyújtotta,
vállat vont, kibontotta a papírból, és majdnem az egészet a
szájába tömte. Összeszedte a poharakat, a szemetet a padlóra
seperte, aztán intett, hogy üljünk le. Leöntött még egy kis tejet
a torkán, és utánaküldte a sütemény maradékát.

  – Jézus Mária, Joe, milyen képet vág ez a pasas? Mi van,
vége a világnak, Tim?

  Tim nehezen vette a levegőt, mintha futott volna. Előhúzta
a névjegy fénymásolatát, és átnyújtotta nekem. Én
továbbadtam Kennek.
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  Ken a fürdőköpenye zsebéből félkeretes olvasószemüveget
vett elő, feltette, és elolvasta Marvin L. Schneiderman
nagylelkű ajánlatát barátnőjének, Kittynek.

  Ken elgondolkodva csücsörített, aztán a szemüvege felett
ránk nézett. – Kinél van az eredeti? – Ragyogó, tiszta, kék
szeme Timről rám siklott. Kacsintott. – Hidegvérű pasas maga,
Joe, mi? Mi ez? – Felém bökött a másolattal.

  Kivettem a cigarettát a számból és vállat vontam. – Az
ember sose tudhatja, igaz?

  Ken ezen egy kicsit eltűnődött, aztán megrázta a fejét.
  – Csak azt nem értem, Tim, hogy ez a pasas miért nem tette

le azt a pár vizsgát. Joe, maga már rég a szemétdomb tetején
lehetne.

  – Dehogy, Ken. Én csak a gyakorlati dolgokhoz értek, a
könyvekhez nincs eszem.

  – Csak az számít, fiam, csak az.
  Tim percről percre feszültebbé vált. Azt hittem, felrobban,

amikor Mary bedugta a fejét. – Bocsánat – mondta lágyan. –
Ken, drágám, csak egy pillanatra.

  Sweeney felkapta egy cukormázas sütemény maradékát, a
szájába tömte, és azt mondta: – Mindjárt visszajövök. Le kell
fektetni a csapatot.

  Körülbelül öt perc múlva tért vissza. – Oké, minden
rendben. Mindannyian megkaptuk a legújabb, isten tudja
milyen nevű influenzát. Mind, ahányan csak vagyunk,
természetesen Maryt kivéve. Sose engedjük, hogy ő bármit is
megkapjon. Akkor ki az ördög ápolna minket, igaz, Mary?
Mary!

  Mary bemosolygott az ajtón, megint csak a fejét dugta be.
Nagyon gyorsan, nagyon halkan megkérdezte: – Hozhatok
valami erősebbet, mint a tej? Nem? Rendben. Majd én
felveszem a telefont, ha véletlenül szól, ne izgasd magad, Ken.
Most már nyugodtan beszélgethetnek, fiúk.
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  – Áldjon meg az Isten – mondta Ken, amikor Mary kiment;
megint felrakta a szemüvegét, megnézte a két papírszeletet,
csücsörített, az ujjával dobolt az asztalon és egy kicsit
hümmögött.

  – Jó kis slamasztika, mi? Adja már oda az eredetit, Joe, nem
eszem meg. – Ide-oda forgatta az ujjai között. – Lássuk csak.
Marv 1969-től 72-ig volt a Nyomozási Osztály vezetője, három
évvel ezelőttig. Igen, igen, 72-ig. Otthagyta, amikor a drága
felesége, nyugodjék békében, elhunyt. Nos, jó kis dilemmában
vagyunk, mi, Tim?

  – Mit gondolsz, Ken? – Tim hangja vékony és sürgető volt.
  – Úgy érted, erről? – Ken a sarkánál fogva felemelte a

névjegyet. – Nem érted, hogy miért nem gyújtok gyufát, és
égetem el azonnal, aztán spongyát rá? Aztán fogjuk vissza a
lélegzetünket, és reménykedjünk, hogy széles e világon senki
nem tudja meg, hogy a mi Marvin L. Schneidermanunk, a
gáncs nélküli lovag, fehér paripán, ragyogó mellvértben,
egykor, nem tudni, milyen körülmények között, miért és
miféle célból, a saját kezével azt írta a mi kis Kitty
Keelerünknek, „ha tudok, bármiben segítek”? És zárójelben, a
saját kezével felírta a hölgynek az otthoni, titkos
telefonszámát? – Ken megrázta a fejét, aztán rám kacsintott. –
Tanítsa meg őt egy-két „gyakorlati” tudnivalóra, Joe!

  – Azt hiszem, Ken, saját magától is rájön.
  Tim bólintott, és letörülte az izzadságot a felső ajkáról.
  – Úristen, Ken, most mit csinálunk?
  – Hát, először is most, mármint holnap reggel, miután jól

kialudtuk magunkat, én elmegyek a jó öreg Marvhoz, ahhoz a
szegény hülyéhez. Úristen, sose láttam még embert, aki
ennyire szeretett volna polgármester lenni, mint Marv.

  – Ken szomorúan megrázta a fejét. – De nem fog neki
sikerülni. Kizárt dolog. Nem fogunk félelemben élve,
reszketve várni, hátha valaki világgá kürtöli az újságok
címoldalán azt, amit mi hárman ma megtudtunk. A hölgyet is
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beleértve. Egyébként ezt nem egészen értem. Nem beszélt a
dologról, és amennyire én tudom, nem lépett kapcsolatba
Marvinnal.

  – És azután? – kérdezte Tim. – Azután, hogy beszéltél
Schneidermannal?

  – Ugyan, Tim, miért nem bízod rám? – Ken felállt az
asztaltól, és összeszedte a sütemény- meg kekszmaradékot a
mosogató mellett sorakozó tányérokról, és a szájába
gyömöszölte; a szája sarka morzsás maradt. Úgy nézett ki,
mint valamelyik gyerekének túlméretezett mása.

  – Bízzam rád, Ken? Mit bízzak rád? Mi az ördög maradt
még, amit rád lehetne bízni?

  Ken Sweeney töltött magának egy pohár sovány tejet.
  – Feleannyi kalória van benne, mint a rendes tejben, és

ráadásul egészségesebb is. – A dobozt visszatette a
hűtőszekrénybe. – Hát, Tim, nem szívesen lennék veled egy
lövészárokban, amikor repkedni kezdenek a golyók. Te az
ellenség első rohamára megadnád magad. Az ember
többféleképpen is kivághatja magát valamilyen, sőt bármilyen
helyzetből. És maga, Joe? Maga is kíváncsi?

  – Örülnék, ha lehetőségem nyílna rá, hogy egy hivatásostól
tanuljak, Ken.

  – Á, ez már igen. Maga a szívem szerint való ember.
  Ivott egy kis tejet, megnyalta a szája szélét és folytatta.
  No, a mi szegény Marvinunknak van egy kis baja a

szívével. Különös és rettentő betegség, amiről még csak nem is
tudott; de most rohama lesz, úgy két napon belül. Sürgősen
kórházba kell vitetni, ahol a saját bátyja a szívspecialista, hála
istennek. Neki majd sikerül megmentenie a mi Marvinunkat
az életnek, de előírja majd neki, hogy nem indulhat a
jelölőválasztásokon.

  Tim elnyomta a cigarettáját és megrázta a fejét.
  – Ugyan már, Tim. Ettől még nincs vége a világnak. Bízd

rám, majd én elintézem.
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  – Ettől nincs vége a világnak? Úristen, Ken. Én nagyon
számítottam arra az állásra. Ha Kelleher lesz a polgármester,
tudod, mi történik velem?

  – Hát persze hogy tudom, hogyne tudnám, Tim. – Ken leült
és kényelmesen hátradőlt. A kék szeme villogott, és kis
mosolyra húzta a tejes száját. – Amikor Jeremiah Kelleher New
York polgármestere lesz, Timmy kisfiam, no, akkor te leszel az
ő New York-i rendőrfőnöke.

  Mint kiderült, Marvin L. Schneiderman három évvel
ezelőtt ismerkedett meg Kitty Keelerrel, amikor a két
kislányával elutazott egy hétre a Bahama-szigetekre, hogy a
felesége hosszú betegségének és halálának megpróbáltatásai
után télen is élvezzen egy kis napsütést. Egy szomszédos
szálloda még vagy kétszáz vendégével együtt őt is meghívták,
hogy használja ki az Újvilág Termálfürdő nyújtotta
lehetőségeket. Ez a kis kiruccanás most nagyon sokba került
Marvinnak.

  Ken Sweeney segítségével Marvinnak sikerült halványan
visszaemlékeznie egy hosszú, programdús napra, amelyet
bágyadt, trópusi éjszaka követett, amikor is a minden
bizonnyal szokatlan mennyiségű alkohol Marvint
szomorkássá, érzelgőssé, dicsekvővé és nagylelkűvé tette. Saját
kézzel írott soraira bámulva eszébe jutott, hogy sokadmagával
egy kör alakú bárpultnál ült, és hallgatta, amint egy gyönyörű,
fiatal nő arról panaszkodik, hogy mennyi bajt okoz az Állami
Alkoholfelügyelőség a férjének, akinek kocsmája van
Queensben. Panaszkodott a korrupt városi hivatalnokokról, a
Közegészségügyi Osztály piszkálódásairól meg arról, hogy az
ember hiába is tesz panaszt. Marvin odaadta neki a névjegyét
meg a titkos telefonszámát, hogy megnyugtassa, senki nem
fogja megtudni, ha felhívja őt telefonon, és megígérte, hogy
személyesen fog nyomozást indítani Kitty bármely panaszával
kapcsolatban.
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  Marvin L. Schneiderman soha többé nem látta Kitty
Keelert, és soha többé nem hallott róla. Úgy látszik, Kitty a
névjegyet odaadta a férjének, George-nak, aki elrakta a
tárcájába, majd megfeledkezett róla.

  – Micsoda gyalázat – mondta filozofikusan Ken. – Ez a
szegény, szerencsétlen Marvin most nagy árat fizet, legalább
kapott is volna valamit Kitty Keelertől! Marvin egyébként
annyira el volt merülve a saját jövője tervezgetésében, hogy fel
sem tűnt neki, hogy az a gyönyörű lány, akivel a Bahama-
szigeteken megismerkedett, ugyanaz a nő, aki az elmúlt
néhány hétben az újságok címoldalán szerepelt. Szegény
pasas, csak bámulta a névjegyét meg Kitty képét az
újságokban. Hát igen, így van ez. Minden a szerencsén, a
sorson vagy a fene tudja, min múlik. Na, végre, készen is
vannak. – Felállt, megkerülte az íróasztalt, és átvett a
titkárnőjétől néhány levelet, amit az éppen akkor gépelt le.
Átfutotta őket, felnézett és a lányra kacsintott. – Helyes,
helyes, Annie. És ne feledje, ezeket sose látta, és nem is gépelte
le!

  A lány arca megmerevedett. – Csakugyan azt hiszi, Ken,
hogy ezért külön szólnia kell? – Nyilvánvaló volt, hogy
nagyon sok bizalmas ügyet intézett már Kennek.

  – Hű, de érzékeny valaki – mondta békítőleg Ken. –
Menjen, ebédeljen meg, elmaradhat két óra hosszat is. Úgyis
addig maradna el, de ma legalább áldásomat adom rá. – A
lány szó nélkül kiment, Ken meg azt mondta Timnek:

  Úristen, mintha legalábbis az erényét gyaláztam volna
meg. Persze az is megtörtént jó párszor, de nem akkor, ha más
is volt az irodában. Tim, ezeket hajtogasd össze és rakd
borítékba, én közben felkészülök a Mr. Kelleherrel való
találkára.

  Ken egy Miniphone magnetofont csúsztatott a zakója belső
zsebébe; a parányi mikrofont a nyakkendőtűje alá illesztette.
Aztán fogta a négy aláírásra kész levelet, amit Queens megye
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Kerületi Ügyészének fejléces levélpapírjára írtak, és kapcsos
barna borítékba rakta őket. A liften együtt mentünk le az
épület előcsarnokába, majd kiléptünk a délutáni, tavaszi
napfénybe.

  – Eszményi idő egy kis sétára a Battery park mentén, ugye?
– kérdezte Ken. – Na, fiúk, akkor négy óra körül találkozunk
az irodámban.

  Tim Neary körülbelül ugyanúgy bízott Ken Sweeneyben,
ahogy én Timben: tökéletesen. Egy-két fenntartással. Így aztán
Tim mondta, hogy várjak néhány percet, aztán menjek le
kocsival a Batteryhez, és titokban, egy teleobjektívvel vegyem
filmre Ken és Jerry Kelleher verőfényes találkozóját.

  Aznap négy óra után visszatértünk Sweeney irodájába; ő
lejátszotta nekünk a Miniphone-nal felvett anyagot, és
megmutatta Kelleher aláírását a négy levélen.

  Másnap az előhívott filmmel elmentem Tim lakására, és
többé-kevésbé szinkronba hoztuk a képet meg a hangot.
Kezdetben jó sok semmitmondó fecsegés volt. Ken
nosztalgikus húrokat pengetett: régi idők, jó meg rossz dolgok,
közös emlékek. Nyilvánvaló volt, hogy Jeremiah Kelleher a
legrosszabbra számított. Feszültnek, aggodalmasnak látszott,
azon tűnődhetett, mi a fenét tudott meg róla Ken, és milyen
formában fogja adagolni neki.

  Végül Ken belevágott: – Remélem, tudja, Jerry, hogy a
jelölésében nem a maga személye ellen volt kifogásom.
Pusztán az időpont és az elvárások egybeeséséről volt szó.
Azok a beszari idióták a Watergate-botrányban minden ismert
politikust gyanúba kevertek. Még a jókat is. – Az öklével
könnyedén megveregette Kelleher vállát. – És maga a
legjobbak közül való, Jerry. A legjobbak közül. Tehát. Rögtön a
tárgyra térek; nincs értelme kerülgetni a dolgokat. Bizonyos
okokból kifolyólag – hajolt közelebb Kelleherhez –, és ne
kérdezze meg, miért, mert úgysem válaszolok, úgy döntöttem,
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hogy mostantól magát fogom támogatni, természetesen a
mögöttem álló szervezettel együtt.

  Kelleher csapásra készült, és most úgy elképedt, hogy
mozdulni se tudott. – Engem?

  – Feltéve persze, ha előbb egy-két dolgot tisztázunk
magunk között.

  – Ha előbb tisztázunk egy-két dolgot?
  Ken elővette a gépelt leveleket a kapcsos barna borítékból.

– Tessék, Jerry, már csak alá kell írnia. Nem akarom azzal
fárasztani, hogy találgasson; nagyon egyszerűen és világosan
fogok beszélni. Természetesen a dolognak bizonyos ára van.

  Kelleher óvatosan válaszolt: – Természetesen.
  – Nos, ezek a levelek, amelyeket alá kell írnia, ennek az

árnak csupán töredékét képezik. A levelek a maga fejléces
levélpapírján íródtak a mai napon keltezve – mindenre
gondolok, hogy ne kelljen hiába fárasztanom, Jerry. A levelek
arra az időszakra vonatkozó terveit tartalmazzák, amikor
maga New York polgármestere lesz. Mint polgármester,
bizonyára jól felkészült embereket nevez majd ki bizonyos
pozíciókba, ahol ők legjobb képességeik szerint dolgozhatnak.
Hol találhatna például jobban felkészült rendőrfőnököt Tim
Nearynél, aki két diplomával és közel húszévi gyakorlattal
rendelkezik?

  Timre néztem; kicsit előrehajolt a vászon felé. Visszafojtott
lélegzettel figyelte, ahogy Jeremiah Kelleher gyorsan átfutotta
a levelet, aztán meglepett, de elismerő pillantással Ken
Sweeneyre nézett.

  A többi levelet lassan, egyetlen szó nélkül olvasta el. Végül
Kenre mosolygott. – Minek kéne nekem bármit is aláírnom,
Ken? Mindketten jó hosszú ideje vagyunk a szakmában. Hát
nem elég kettőnk között egy kézfogás?

  – De elég – lőtt vissza Ken. – Csak az aláírás biztosabb.
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  Álltak, és legalább harminc másodpercig nézték egymást.
A magnetofon csak egy repülőgép zúgását meg a New York-i
kikötő vizével birkózó vontató lármáját vette fel.

  – Hogy intézi el, hogy Marvin Schneiderman kiessen?
  Kelleher hunyorogva nézte Sweeneyt; a leveleket a kezében

lóbálta.
  – Á, nem kell aggódni, Jerry, nyugi. Lehet, hogy az

elkövetkező egy-két napban meghallja, hogy Marvin
váratlanul megbetegedett.

  Az Isteni Jerry félrehajtotta a fejét és ravaszul
elmosolyodott. – És ha mi ketten nem egyezünk meg, akkor
Marvin Schneiderman talán továbbra is egészséges marad.

  – Nem talán, hanem biztosan. – Ken ezt kemény hangon
mondta, bár a filmen barátságos maradt és mosolygott.
Halálosan komolyan beszélt. – Voltaképpen ezek a levelek a
maga aláírásával nekem garanciát nyújtanak, Jerry. Vagyis ha
Marvin az egészsége miatt kénytelen visszavonulni, akkor
maga meg én továbbra is kapcsolatban maradunk. –
Kinyújtotta a kezét és lefricskázott egy porszemet Kelleher
zakójának hajtókájáról. – És most kell megegyeznie velem,
Jerry. Nem gondolkozhat rajta. Nem „konzultálhat
tanácsadókkal”. Semmi ilyesmi. Most kell megegyeznünk,
most rögtön. – A karórájára nézett. – Az elkövetkező három
percben, különben ugrott a bolt. És Marvin L. Schneiderman
lesz a következő polgármester, ahogyan erre mindvégig
számítottunk is. – Vigyorgott, megint lefricskázott valamit
Kelleher zakójáról, talán egy cérnaszálat. – És mellesleg, Jerry,
gyalázat volna, ha élete fordulópontján, amikor olyan
izgalmas és sikeres útra léphetne, kénytelen lenne
magyarázatokba bocsátkozni – az újságoknak, az
esküdtszéknek, mit tudom én, kinek – az elmúlt húsz-
egynéhány év során kifejtett bizonyos üzleti ténykedéséről.
Ilyenkor már nem szabad befeketíteni egy ragyogó karriert.
Csak magától függ, Jerry, minden csak magától függ. Leülök
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arra a padra, magára hagyom a gondolataival. – Ken a
Szabadság-szobor felé intett. – Nézze azt a hölgyet a
kikötőben, Jerry. Hát nem nagyszerű látvány? Micsoda
szerencse, hogy a világ legcsodálatosabb országában élünk!

  Kelleher aláírta a leveleket, odament a padhoz, és nézte,
amint Ken Sweeney a kapcsos barna borítékba csúsztatja őket.
Ken felállt és kezet nyújtott.

  – Nos, majd jelentkezem, Jerry, hogy megbeszéljük a
bejelentések menetrendjét meg a többit.

  – Akár a régi időkben, ugye, Ken? – mondta szívélyesen
Kelleher. – Megint egy csapatban, minta régi szép időkben!

  – No, igen, mint a régi szép időkben. Majdnem. – Sweeney
a karja alá csapta a borítékot, gyorsan végigtapogatta Kelleher
mellkasát, szétnyitotta a zakóját, és előhúzta Kelleher
Miniphone-ját. – Emlékezetem szerint a múltban sosem
hallgatta volna le a kettőnk magánbeszélgetését, Jerry. Vagy
igen, csak én nem vettem észre?

  Jerry Kelleher vállat vont és elmosolyodott. Ezen már
valóban nem múlt semmi. Kivette a magnetofont a hóna alatt
lógó tasakból, a mikrofont a nyakkendőtűje alól, és a szalaggal
együtt mindenestül átnyújtotta Kennek.

  – Tessék, a magáé. Szívesen odaadom. A hang minősége
úgyis olyan pocsék, hogy egy szót sem lehetne érteni belőle.

  Ken kivette a szalagot, és a magnót visszaadta Jerrynek.
  – Kösz, öreg fiú, de nekem is van. – Kigombolta a zakóját,

és megmutatta a nála lévő, modernebb, jobb hangminőséget
produkáló típust. – Ha kell róla másolat, majd csináltatok
magának.

  Mindketten őszinte megkönnyebbüléssel felnevettek.
Kelleher láthatóan megnyugodott, kezdte elhinni, hogy
szerencséje van; már nem kételkedett. Helyesebben szólva
még nem. A korláthoz léptek, és nevetve nézték, hogy Ken
Jerry szalagját egy másik szalaggal együtt a New York-i kikötő
piszkos vizébe hajítja.
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  Jerry Kelleher azt hitte, hogy a vízbe csobbanó másik
szalag Ken Sweeney magnetofonjából származik. És Ken
Sweeney pontosan ezt akarta elhitetni vele. De nem onnan
származott. Egy harmadik, üres szalag volt, amit Ken gyorsan
odamutatott Jerrynek, mielőtt eldobta volna.

  Ken aznap délután négy órakor az irodában lejátszotta a
beszélgetésről készített szalagot Timnek és nekem.

  A saját elrejtett Miniphone-ommal én is felvettem a
beszélgetést. És ezt játszottam le Tim lakásán, majdnem
szinkronban a filmmel.

  Mint már említettem, Tim Neary tökéletesen megbízott
Ken Sweeneyben. Egy-két fenntartással.

5. FEJEZET5. FEJEZET5. FEJEZET

  Tim Neary hangulata folyvást változott, amióta Ken
Sweeney gyakorlatilag garantálta neki a rendőrfőnöki
kinevezést. Az egyik pillanatban boldogan tűnődött azon, kik
legyenek a helyettesei, a következő pillanatban az ujjait
ropogtatva átkozódott, amiért mégsem kapja meg az állami
bűnügyi rendőrfelügyelői állást. Ken megmondta, hogy ezt a
kinevezést egyelőre semmiképpen sem tudja elintézni Timnek.
Ha Kellehert támogatja, Ken pozíciója állami szinten gyengül,
bár a városban megerősödik a hatalma. Ken megnyugtatta
Timet, hogy a négyéves rendőrfőnöki munka nagyobb
dolgokra is előkészíti, nemcsak egy államszintű megbízatásra.
Erősen célozgatott az FBI igazgatói állására.

  Amikor Tim éppen optimista hangulatban volt,
nagylelkűen nekem is helyet ajánlott; ha november végén
hivatalosan nyugdíjba megyek, ő majd polgári rendőrfőnök-
helyettesként alkalmaz, és megtesz a sajtó- és
propagandaosztály vezetőjének. A nyugdíjammal és a
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helyettesi fizetésemmel több pénzt markolok fel, mint
amennyiről valaha is álmodtam. Feltéve persze, hogy nem
pakolok össze, és nem költözöm le Floridába november végén.
És nem kezdek el dolgozni az építőiparban.

  Tim engem küldött George Keeler temetésére, hogy legyen
kéznél valaki, ha a gyászba borult ifjú özvegyet úgy eltöltené a
megbánás, hogy mindent bevall, és felgöngyölíti maga ellen az
ügyet. George hétoldalas, apró betűkkel írott vallomását senki
nem vette komolyan. Én még el sem olvastam figyelmesen.
Azt hiszem, más sem. A főcímek harsogtak: KITTY K. FÉRJE
ÖNGYILKOS LETT – AZT ÁLLÍTJA, Ő ÖLTE MEG A
GYEREKEKET; Ő LETT VOLNA KITTY BŰNTÁRSA? A
KERÜLETI ÜGYÉSZ VÁLASZA: NEM! A BARÁTOK
SZERINT NEM KEELER TETTE. A legtöbb cikk többé-kevésbé
Kitty ellen állította be az esetet. Interjúkat közöltek,
amelyekből kiderült, George annyira szerette a feleségét, hogy
bármit megtett volna, csakhogy megmentse.

  Én úgy gondoltam, hogyha tényleg George ölte meg a
gyerekeket, vagy ha tényleg annyira szerette Kittyt, hogy
hajlandó volt meghalni érte, akkor megérdemli, hogy
figyelmesen elolvassam a hétoldalas vallomását. Annyi biztos,
hogy a kerületi ügyész nem így vélekedett, ugyanis a tévében
a hírekben bejelentette: a vallomás értéktelen. „A szegény
embert annyira lesújtotta a két gyerek halála, hogy nyilván
nem tudta, mit csinál.” Hazavittem a vallomás másolatát;
gondoltam, a temetés után majd elolvasom. Figyelmesen.

  Sam Catalano lépett be az irodába, hogy legépeljen egy
jelentést; Tim megbízásából valami kisebbfajta zsarolási ügyön
dolgozott. Sam rettenetesen nézett ki, George ön-gyilkossága
valóban nagyon megrázta. Nem mintha sajnálta volna George-
ot. Dühös és kétségbeesett volt, amiért George ezt az utat
választotta, holott Sam állandóan azt duruzsolta a fülébe, hogy
csak akkor mentheti meg Kittyt, ha megfenyegeti azzal, hogy
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elhagyja. George Keeler tönkretette Sam Catalano eddigi
legjobb tervét az előléptetésre.

  Már nem sokat tehettem George Keelerért, de egyvalamit
azért igen. Egyszer s mindenkorra elláthattam Sam Catalano
baját. Fogtam egy üres dossziét és piros tintával ráírtam:
BIZALMAS. A dossziéba betettem George vallomásának
másolatát és még néhány jegyzetet, találomra. George
vallomásához hozzákapcsoltam Marvin L. Schneiderman
névjegyének fénymásolatát, úgy, hogy az legyen az első, amit
az, aki a dossziét kinyitja, meglát. A dossziét annak az
íróasztalnak a felső fiókjába tettem, amelyiknél általában
dolgozom az irodában. Mielőtt elindultam volna a temetésre,
odamentem Samhez, hogy beszéljek vele. Nagyon csendesen.

  – Sam, biztos, hogy senkinek nem jutna eszébe, hogy
beleolvasson a papírjaimba, de a biztonság kedvéért nem
dolgoznál az én íróasztalomon lévő gépen? Van ott egy-két
dolog, és nem szeretném, ha turkálnának benne. Nem akarom
bezárni az íróasztalt, mert másnak is van benne holmija,
tudod, hogy van ez. Ha odafigyelnél egy kicsit, nagyon
leköteleznél.

  Sam majdnem szétrobbant a boldogságtól, hogy
átköltözhet az íróasztalomhoz, és látszott rajta, alig várja már,
hogy elmenjek. Úton a Long Island-i temető felé azon
tűnődtem, mit művelhet Sam. Amint úgy ítéli, hogy eljött a
biztonságos pillanat, kinyitja a bizalmas dossziét, megtalálja
Schneiderman névjegyének másolatát, kiveszi, ő is másolatot
csináltat róla, és az enyémet visszateszi a dossziéba. Aztán a
lábát törve felrohan az emeletre, hogy bebizonyítsa Jeremiah
Kellehernek, hogy mégiscsak értékes ember: a kezére adja
Jerry legfőbb ellenségét.

  Csakhogy Sam körülbelül huszonnégy órát késett. Ha
huszonnégy órával korábban áll elő az információval, ahogyan
jó kémhez illik, Jerry nem osztogatott volna szét négy állást
Ken Sweeney embereinek. A levelek aláírásával Jerry Kelleher
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visszavonhatatlanul Sweeney kezébe adta magát az
elkövetkező négy évre.

  És mert az információt késve juttatta el hozzá, Sam
Catalano elveszítette egyetlen támogatóját, a kerületi ügyészt.
És ami a legjobb, Sam soha nem fog rájönni, hogy miért. Ami
csak azt bizonyítja, hogy ha valaki besúgásra adja a fejét, hát
jobb, ha ügyesen csinálja.

  George Keeler öngyilkos lett, ezért nem kerülhetett
felszentelt földbe a két kisfia mellé. Mint II. világháborús
veteránnak joga volt rá, hogy Long Islanden, a Pinelawn
temetőben temessék el. Kevesen voltak a temetésén, csak a
család és a barátok. A szenzációhajhászok hátramaradtak a
ravatalozóban; nem sokan vállalkoztak a hosszú autóútra, csak
azért, hogy még egyszer megpillanthassák Kittyt feketében.
Úgy gondolták, beérik a tv-híradó felvételeivel meg az újságok
fotóival. Kitty mellett legidősebb bátyja állt, nem érintette meg,
de ott volt, elérhető távolságban. Az anyja kicsit messzebb állt,
Kitty másik három fivére és a feleségük mögött. Mindenki
furcsán magányosnak, elszigeteltnek, elhagyatottnak tűnt.

  Kittyből semmi nem látszott; névtelen fekete alak volt a
sötét fátyol és a sötét szemüveg mögött. Mozdulatlanul
végighallgatta az utolsó, gyors imát, majd sietve megfordult,
és nyomában a bátyjával elindult a limuzin felé. Jay T.
Williams és Jeff Weinstein, akik hátrébb várakoztak, követték.
Jay T. előrehajolt, és néhány percig beszélt a hosszú, fekete
kocsi hátsó ülésén ülő Kittyhez. Behajolt a kocsiba, nyilván,
hogy átkarolja vagy hogy vigasztaló szavakat mondjon neki.
Kitty bátyja is be akart szállni, de Kitty nem engedte. Néhány
másodperces beszélgetés után Kitty fivére hátralépett, és
bevágta a kocsi ajtaját. Mintha ez lett volna a jel, amire a sofőr
várt, a kocsi a temetői úton elindult a Long Island-i
gyorsforgalmi út felé.

  Visszamentem az irodába, hogy megírjam a kötelező rövid
jelentést George Keeler temetéséről. Tim nem volt bent aznap,



234

Sam eltűnt. A parányi fehér cérnaszál, amelyet ravaszul a
„bizalmas” dossziéra helyeztem, nem volt a helyén. Sam
Catalano tehát feltartóztathatatlanul megindította a lavinát
maga ellen. Fogtam a dossziét, váltottam egy-két vicces szót a
fiúkkal, aztán hazamentem.

  Egy csésze kávéval leültem George vallomása mellé, de
eszembe jutott Kitty a temetőben, és nyugtalan lettem. Vagy
legalábbis nem tudtam figyelni. Elszigeteltnek, magányosnak,
kivetettnek, elhagyatottnak látszott, és teljesen más volt, mint
az a Kitty, akit megismertem. Kíváncsi voltam, mit takart a
sűrű fátyol, a sötét szemüveg és a ruha, ha egyáltalán takart
valamit?

  Még akkor is Kitty járt a fejemben, amikor elkezdtem
olvasni George nagyon fegyelmezett, aprólékos beszámolóját.
Eszembe jutott az első reggel, amikor Sam meg én kimentünk
George hívására, és amikor Kitty olyan bosszús volt George
miatt. Visszatekintve olyasfajta bosszúságnak tűnt, amilyet
egy Kitty típusú lány érezhet egy olyan férfi iránt, mint
George, amiért az másodszor áll elő ugyanazzal a trükkel:
ugyan már, George, hozd haza a srácokat!

  De George ugyanazon a reggelen a kezdettől fogva félt, sőt
rettegett.

  Amikor azon a délelőttön először tettem fel kérdéseket
Kittynek, a George iránt érzett bosszúságát és mérgét átvitte
rám, de ezek voltak az egyedüli megfigyelhető érzelmei. Az
biztos, hogy sem pánik, sem rettegés nem volt benne. És
amikor a holttesteket megtalálták, Kitty George iránti
aggodalma ellentétben állt mindazzal, amit nekünk Kittyről
hinnünk kellett.

  A későbbi kihallgatások során, amikor szeretőinek neve
már szenzáció lett, amikor megjelentek Kitty fotói, és amikor a
nyilvánosság elfogadta a neki teremtett képet, Kitty a harag
fala mögé zárkózott. De néhányszor, ha futólag is, megláttam
az igazi énjét; a halottasházban, amikor Geraldi
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kérgesszívűségnek vélte a szemében tükröződő halálos
fájdalmat; otthon, amikor ruhát válogatott a halott fiúknak, és
mielőtt elbújt volna a harag páncélja mögé, lelepleződött a
rettenetes, nyers fájdalom; a fiúk temetésén, ahol egészen
addig a pillanatig mereven nyugodt maradt, és megőrizte az
önuralmát, amíg egymás után meg nem pillantotta a két arcot,
és ahol azzal próbálta megváltoztatni a valóságot, hogy azt
mondta, nem az ő fiai.

  Geraldi és a többiek, köztük az újságírók és a beteges
szenzációhajhászok, akik mindenhova követték, azt állították,
egyetlen könnyet sem ejtett a fiaiért, és nem fogja
meggyászolni a férjét sem. De tévedtek. Hogy a gyásza őszinte
volt-e, hogy miért gyászolt, nem tudom, de Kitty Keeler
mélyen gyászolt. Bezárkózott magányos gyászába; csak úgy
tudott uralkodni felette, hogy abból az őt körülvevő tömegből
merített erőt és elszántságot, amely arra várt, arra figyelt és
abban reménykedett, hogy végignézheti összeomlását. Minden
cselekedetét, minden kiejtett szavát, még a ruháit is nemcsak
szívtelensége, de bűnössége bizonyítékának tekintették.
Amikor a fiai temetésén rózsaszín ruhát viselt, azt kiáltották
rá, hogy „kurva”, amikor a férje temetésén feketét, azt, hogy
„álszent”.

  Furcsa, hogy az első benyomás mennyire meghatározza
érzéseinket egy személlyel kapcsolatban, függetlenül attól,
hogy később miféle tények birtokába jutunk. Vito Geraldi
gyűlölte Kitty Keelert. Ez volt a munkája kezdettől fogva. Ha
később valahogy bebizonyosodik, hogy Kitty Keeler ártatlan
mártír, aki valamennyiünk bűneiért szenved, Vito számára
akkor is mindig gyilkos és kurva marad.

  Az én feladatom az volt, hogy legyek ott és hallgassam
meg, ha valakinek a vállára akar borulni, ha valakiben meg
akar bízni, ha menekülni akar a körülötte összezáródó düh
elől.
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  Képtelen voltam George vallomására koncentrálni. Kitty
miatt. Láttam magam előtt, és eszembe jutott, milyen volt
reggel, a Pinelawn temetőben. Mintha légüres térbe zárták
volna, képtelen volt megérinteni másokat, és őt sem lehetett
megérinteni. Ott is azt éreztem, amit most: szeretném áttörni e
légüres tér falát, és magamhoz szorítani Kittyt. Magamhoz
szorítani, és érezni, hogy feléled. Mert Kitty haldoklott
érzelmileg. És senki nem maradt, aki elég közel állna hozzá
ahhoz, hogy észrevegye, mi történik. Vagy, ha észre is vette
valaki, senki nem törődött vele.

  Nem is tudom pontosan, hogy én miért törődtem vele.
Talán csak teljesítettem a Timtől kapott feladatot. Játszottam a
jó fiút Vito rossz fiúja mellett, és ezért másképp láttam Kittyt,
mint a többiek. Néhány kimerült, óvatlan pillanatban ő
engedte meg, hogy másnak lássam. És most megfizettem érte;
hiszen én bátorítottam, hogy bízzon bennem, én akartam,
hogy hozzám forduljon: segítsen, Joe, vigyen el innen, Joe.

  Felelősnek éreztem magam Kittyért. Segítenem kell neki,
hogy elviselje a fájdalmat, vagy segítenem kell, hogy
megszabaduljon tőle.

  És persze ennél sokkal többről, ennél sokkal mélyebb
dolgokról volt szó. Kitty szép volt, különleges vibráló erő és
energia áradt belőle; a kemény és kihívó póz, amelyet felvett,
nem rejtette el igazán sebezhetőségét, hanem inkább
hangsúlyozta.

  Meg akartam óvni az őrült tömegből feléje áradó
értelmetlen gyűlölettől, az ellene felhozott vádak hideg és
érzéketlen rombolásától, a halál reménytelen véglegességétől,
amely lassan-lassan úrrá lett rajta. Szüksége volt rám.
Adhattam neki valami értékeset életének egy kétségbeesett és
puszta időszakában. És az enyémben.

  Körülbelül három héttel George öngyilkossága előtt
Kittyék kisebb, nehezebben megközelíthető lakásba költöztek
egy luxus-felhőkarcolóban, nem messze az én lakásomtól a
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Forest Hills Teniszstadion közelében. Bútorozott bérlakás volt;
az épület legtöbb lakását átmeneti lakók foglalták el:
repülőtársaságok alkalmazottai, japán üzletemberek, ENSZ-
attasék, drága callgirlök. Áthajtottam az épülethez,
leparkoltam a földalatti garázsban, felmutattam a jelvényemet
az őrnek. Megmondta Kitty lakásának a számát, de nem szólt
fel neki, mert megkértem rá.

  Anélkül, hogy megkérdezte volna, ki az, vagy kinézett
volna, körülbelül két másodperccel azután, hogy csöngettem,
Kitty ajtót nyitott. Amikor látta, hogy én vagyok, sarkon
fordult és visszament a konyhába. Éppen vizet forralt a
neszkávénak.

  – Óvatosabbnak kellene lennie, Kitty. Akárki lehetett volna,
egy tolvaj, valami kéjenc vagy egy riporter.

  – Vagy egy zsaru – vágta rá. A fekete ruhában volt, amit a
temetésen viselt. Különös, üres arckifejezését még
hangsúlyosabbá tette a szeme alatti sötét karika.

  – Magával kell mennem, ]oe? Értem jött? – Fáradtan,
rezignáltan kérdezte, mint aki túlságosan kimerült, és több
nem akar harcolni.

  Eloltottam a gázt a forrásban lévő víz alatt, és készítettem
két csésze neszkávét. – Tudja, mit, Kitty? Menjen be és
öltözzön át. Szörnyen néz ki feketében. Vegyen fel valami
kéket, az jobban áll magának. És eressze le a haját. – Szoros
kontyba tekerve viselte a tarkóján.

  Vállat vont, nem kérdezett semmit; magával vitte a kávét.
Amikor visszajött a hálószobából, úgy nézett ki, mint egy
egyetemista: kék-fehér kockás ingblúzt vett fel, ugyanolyan
kendőt kötött a fejére, világos haja a vállára omlott. Kék
farmerszoknyát, krepptalpú kék cipőt viselt, az oldalán nagy,
puhabőr válltáska lógott.

  Amikor a garázsban kiléptünk a liftből, az őr úgy bámult
Kittyre, mint valami fejszés gyilkosra, aki most indult
portyára. Kitty észre sem vette.
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  – Gondoltam, szívesen kimozdulna Queensből egy rövid
időre, Kitty. Induljunk el északnak egy kis friss levegőt szívni!

  Vállat vont és azt suttogta: – Mindegy. Akárhová. Nem
érdekel.

  Egyszer-egyszer rápillantottam, de több mint egy óra
hosszat egyikünk sem szólalt meg. Sötétedett; amikor a hírek
előtt vége szakadt a zenének, áthajoltam Kitty előtt, és egy
állandóan zenét sugárzó állomásra állítottam a keresőt.
Szempillája se rebbent.

  Végül én szólaltam meg. – Tudok egy helyet, ahol
megvacsorázhatunk. Mit szól hozzá?

  – Vacsora? Nem tudom. Hol vagyunk? – Úgy beszélt,
mintha a világon semmi nem érdekelné.

  – Körülbelül egy mérföldre egy kellemes helytől, ahol
megvacsorázhatunk.

  A rusztikus, gyertyafénnyel megvilágított út menti fogadó
hátsó részén ültettek le. Kellemes hely volt, ahol nem sürgetik
az embert; mindenki a maga dolgával törődik, és élvezi a
csendes beszélgetést. Kitty üres tekintettel bámult az étlapra,
mint aki nem tud dönteni. Intett, hogy válasszak helyette.

  – Különben sem vagyok éhes – mondta.
  Azért szórakozottan csipegetni kezdett a kenyérből, aztán a

salátából is. Evés közben jött meg az étvágya, a falatok között
nagy kortyokban ivott a borból.

  – Nana, ez jó bor! Bánjon vele tisztelettel, megérdemli,
hogy ízlelgessék.

  Felkapta a fejét, a szemében visszatükröződött a gyertya
narancsszínű lángja. Döbbent meglepetéssel bámult rám, mint
aki álomból ébred, és még nem biztos a valóságban.

  – Kitty, semmi baj, Kitty. Nincs semmi baj.
  Amikor kihozták a vacsorát, az ételre bámult, aztán rám,

majd enni kezdett, kitartóan és gyorsan; az egyik kezével nagy
darabokat szakított a ropogós kenyérből, a másikban a villát
tartotta; a kenyeret a szájába tömte, aztán felkapta a kést, és
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levágott egy jó nagy darabot a marhasültből. Úgy evett,
mintha iszonyatosan éhes lenne, mintha ellenállhatatlan
szükségét érezné, hogy ételt, akármilyen ételt tömjön a
szájába, és hatalmas korty borokkal erőszakolja le a torkán.
Mintha valami hatalmas, rémisztő űrt kellett volna
megtöltenie, ami valahol a teste közepén tátongott. Éhesen,
mohón figyelt, amikor a saját tányéromról ételt raktam át az
övére, a villájával megkopogtatta a poharát, hogy bort kér;
majdnem megfulladt, úgy nyelt, evett és evett, míg végül az
összes ennivaló eltűnt, még a kenyereskosár is kiürült.

  Olyan mozdulatlanul ült, mint egy szobor, bámulta a
tányérját, aztán a keze a szájához tévedt, és csodálkozva,
zavarodottan megszorította a kezemet. – Joe, azok után, ami
történt, még éhes vagyok. Úgy érzem, mintha éhen halnék! Mi
bajom van? Hogy tudok az evésre gondolni?

  Intett a kezével, és felborított egy majdnem üres
borospoharat. Bénult rémülettel bámulta, ahogyan a folt pár
centi széles csíkká formálódik a fehér, kikeményített térítőn.
Hirtelen felállt, sarkon fordult, nekiment egy pincérnek, aki kis
híján leejtette a teli tálcát, aztán nekiiramodott, beleütközött az
asztalokba meg a vacsorázókba, és az ajtón át kiszaladt a
parkolóba.

  Elnézést kértem a pincértől, adtam neki pénzt, ami elég
volt a számlára meg egy tisztességes borravalóra, és azt
mondtam, hogy a hölgy nem érzi jól magát. Fogtam Kitty
válltáskáját, amely még ott lógott a széken, és kimentem utána.
A karját keresztbe fonva didergett a hűvös éjszakában. A
vállára borítottam a zakómat, átkaroltam és a kocsihoz
vezettem. Amikor a karomat a vállára tettem, Kitty megállt, és
értetlen, rémült, kétségbeesett arccal felém fordult.

  – Úristen, Joe, Éhes vagyok, éhes, éhes, éhes! – Felemelte a
karját, a kezét a vállamra tette, aztán a nyakamba
csimpaszkodott. Amikor felágaskodott, a zakóm a földre
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csúszott, és én előrehajoltam, hogy kielégítsem sürgető
éhségét.

  – Csókolj meg, Joe, csókolj meg. Istenem, istenem.
  Csak egy kicsit lepett meg, hogy milyen móhon tapasztotta

a száját az enyémre, hiszen ez is abból a vágyból fakadt, hogy
habzsoljon, faljon. Az ujja a nyakamba mélyedt, végigcsúszott
rajta, aztán át az arcomra; megérintette és végigsimogatta a
helyet, ahol a szánk összeért. Óvatosan, gyengéden, de
határozottan lefogtam a kezét és hátrahúzódtam.

  – Jól van, Kitty, nincs semmi baj. Elmenjünk valahova,
Kitty? Töltsük együtt az éjszakát?

  A ház már jó ideje üres és lakatlan volt, érződött is rajta a
nyirkos elhagyatottság szaga, amit a tűz egy kicsit eloszlatott.
Csak nehezen sikerült meggyújtanom, vagy két marok száraz
ág segítségével. Közel húsz percbe tellett, de végül két kis
tuskó meggyulladt; a harmadik, ami nagy és vastag volt, egész
éjszaka ég, ha egyszer lángra kap. Amíg a kandalló előtt
kuporogva foglalatoskodtam, Kitty az oldalára feküdt a
díványon; arcát megvilágította a tűz meleg, narancsszínű
fénye, a szemében visszatükröződtek a lángok.
Nyugodtabbnak látszott; visszaesett a kábult, érzéketlen
transzba. Körüljártam a házat, bekapcsoltam a vizet meg a
vízmelegítőt, elővettem a neszkávét, mert más nem akadt a
kamrában. Kittynek adtam néhány takarót, és betakartam,
mert csúnyán reszketett. Csendes volt, elgondolkodó,
mozdulatlan. Lerúgtam a cipőmet, és a széket közelebb
húztam a tűzhöz, de mielőtt leülhettem volna, hogy kivárjam,
amíg eldönti, mi történjen, Kitty megszólalt.

  Felült, és úgy rázta le magáról a takarókat, mintha azok
bilincsben tartották volna. – Segíts, Joe. – Ráncigálni kezdte a
blúzát, de nem boldogult a gombokkal, remegő ujjai nem
engedelmeskedtek. Segítettem neki, és igyekeztem
megnyugtatni, de volt benne valami kétségbeesettség, valami
sürgetés, agresszivitás és eltökéltség. A száját az enyémre



241

tapasztotta, aztán éhesen végigkúszott vele az arcomon; a
nyelvét nekilökte a fogamnak, és úgy csókolt, mintha belőlem
igyekezne életet szívni magába. Istenem, édes istenem,
zokogta, suttogta, lihegte újra meg újra.

  Ami kettőnk között történt, az sokkal mélyebb, elevenebb
és fontosabb volt, mint egy egyszerű szexuális aktus. Kitty
támadó, önpusztító és önkereső volt. Kétségbeesett, sürgető
erővel ugyanazt a rémült farkaséhséget igyekezett kielégíteni,
amit az étel és a bor nem tudott. Végül hanyatt fordult, a feje
oldalra billent, és a kezét tenyérrel fölfelé a szemére tette.
Nehezen, zihálva lélegzett, az arcán és nyakán patakokban
folyt az izzadság. Föléje hajoltam és a lepedő csücskével
óvatosan megtörölgettem az arcát. A fejét ide-oda forgatta;
eleinte lassan, aztán egyre gyorsabban és vadabbul.

  – Nem – suttogta –, jaj, nem, nem, nem, nem, nem!
  A kezem közé fogtam az arcát, hogy ne mozdulhasson.
  – Nincs semmi baj, Kitty. Nyugodj meg.
  Kísérteties volt a rekedt suttogás a vibráló fényben: az arca

árnyékba került, és a szeme mintha kitágult volna. – Hogyan
lehetek itt veled, így? Hogyan lehetek bárkivel? George
egyedül van abban a ládában. A fiúk is, Georgie és Terry,
mind egyedül vannak, mindenki egyedül van. És én is
egyedül vagyok!

  Az utolsó mondat a rémület kiáltása volt; kirántotta magát
a kezemből, és úgy kezdte dobálni a fejét, mintha a testét
valami szörnyű súly húzná le, és csak a feje mozoghatna
szabadon, csak azzal harcolhatna. Megsimogattam az arcát, és
halk, monoton hangon ismételgettem: – Velem vagy, Kitty,
nem vagy egyedül, velem vagy, Kitty. – A szájára szorítottam
a számat, hogy lelassítsam a kétségbeesett tekergőzést, a
forgolódást és a küzdelmet. Amikor végre megnyugodott, és
csendesen, tágra nyílt szemmel feküdt, figyelt és várt, én
végigcsókoltam a testét, simogattam és felizgattam,
igyekeztem visszasuttogni belé az életet. Megint akart engem,
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most kevésbé kétségbeesetten, kevésbé sürgetően; ezúttal
kölcsönös volt a szenvedélyünk, most én is társa lehettem a
szerelemben. Talán csak megnyugtattam, hogy még él és érez.

  Rövid időkre elaludt, mély csendbe és mozdulatlanságba
süllyedt. Aztán mozgolódni kezdett, mintha akkor merülne fel
az álomból. A keze nyugtalanul az arcára, a nyakára tévedt;
aztán úgy mozgatta a fejét, mintha nemet intene.

  Halkan felnyögött, mintha sírva fakadna, aztán hirtelen
felült. Éber volt, de zavarodott, a szeme gyanakodva siklott
végig a szobán, a parázsló meleg tűzön: végül rám nézett.
Átöleltem, visszafektettem a párnára, az ujjammal
megsimogattam sötét szemöldökét, finom, törékeny állát, kissé
nyitott, a tűztől narancsszínű, telt ajkát és világos haját.

  Néztem, ahogy aludt. Az arca ernyedt volt és óvatlan;
fiatal, sebezhető, ártatlan. A sápadt, narancssárga fényben
valószerűtlen finom és gyönyörű volt a bőre. Aztán
összevonta a szemöldökét, megfeszült a szája, hátrahúzódott
az ajka, és kivillantak összecsikorduló fogai. Megint
kezdődött, és én megint megnyugtattam.

  Néha az álom elleni küzdelemben kitakarta a testét, amely
törékenyebb volt, mint amilyennek képzeltem. Kicsi, éles
csontjai voltak, a világos bőre úgy feszült a bordáira, hogy
minden csont vonala világosan kirajzolódott. A melle kerek,
telt és feszes volt. Végigsimítottam a testét a lapos hasán az
éles peremű medencecsontok felé; amikor a hihetetlen
fehérarany háromszöghöz értem, azon tűnődtem, hogy
szülhetett gyereket ez a kicsiny, finom test. Egyszerre látszott
gyerekesnek és nőiesnek; furcsa párosítás volt. Figyelmesen
megnéztem az arcát, és megpróbáltam emlékezni. Kicsit
megmoccant, feljebb emelte az állát, aztán teljesen
mozdulatlanná merevedett, és én már tudtam, kire emlékeztet.
Kitty Keeler a tökéletes mozdulatlanságban pontosan olyan
volt, amilyen az idősebbik fia a koporsóban.
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  Reggel felé, a kihunyó tűz felé fordított fotelben, kinyúlva,
meggémberedve, könnyű, zavart álomba merültem.
Zavarodottan ébredtem, valami halk, fojtott zajra. Felugrottam
és odamentem Kittyhez. A hátán feküdt, és egész teste
görcsösen rángatózott a majdnem hangtalan lihegés
hullámaitól. Nyitott szájából nagyon halk, mélyről jövő, félig
elfojtott hangok törtek elő. Keze minden görcsös hangra a
takaróba markolt; megszorította és eleresztette. Kinyújtottam a
kezemet, és megérintettem az arcát; felém fordult, rám
pislogott, de úgy tűnt, nem ismer meg, még csak nem is lát. A
fal mellé húzódott, felült, felhúzta a térdét, átkarolta a
karjával, és úgy kuporgott. Az arcát a térdébe temette, mintha
el akarná fojtani a testéből felszakadó szörnyű sikolyokat.

  – Kitty! Gyerünk, Kitty, az isten szerelmére, sírjál! Engedd
el magad, Kitty! Nincs abban semmi rossz!

  Felemelte a fejét, vagy három-négy másodpercig
kifejezéstelenül bámult rám, aztán eltorzult az arca, mintha
maga is meglepődött volna a rettenetes sikoltástól, ami a
torkából felszakadt. Elárasztotta és legyűrte a felgyülemlett
fájdalom és a visszafojtott bánat. A fejét hátravetette a falnak,
és addig sikított, míg berekedt. Simogatta kifáradt, fájó torkát,
és amikor már nem tudott tovább üvölteni, zokogott, végül
már levegőt is alig kapott. Elvette tőlem a felé nyújtott
papírzsebkendőt, de nem tudta kifújni az orrát; reszelős
hanggal a száján át lélegzett.

  Végül lebukott a feje; a térde lecsúszott, a teste elernyedt.
Felemeltem, és fejét a párnára tettem; rögtön kinyújtotta a
lábát, és maga mellé vonta a karját. Egy régi flanellingem volt
rajta. Egész az álláig begomboltam, aztán betakartam egy
meleg paplannal, bár nem az éjszakai hűvös levegőtől
reszketett. Hidegvizes ruhát szorítottam a homlokára meg a
szemére, és megvártam, amíg mély, hangtalan, mozdulatlan
álomba merült.
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  Amikor felébredt, az arca püffedt volt és fényes. Az ujja
hegyével könnyedén megérintette a torkát és elfintorodott. A
hangja rekedt volt és fáradt.

  – Kávészagot érzek, Joe. Kaphatnék?
  Kint vártam a tiszta, hideg, csillogó reggelben, amíg Kitty

lezuhanyozott és felöltözött. A ruhákat egy
farmernadrágokkal, ingekkel, pulóverekkel és meleg
zoknikkal teli szekrényből szedte elő; a holmi az évek
folyamán gyűlt össze, amíg olyan sokan osztoztunk a házon.
Kerülte a pillantásomat; tudtam, hogy időre van szüksége,
amíg megemészti az éjszaka történteket. Óvatos és tartózkodó
volt; nem tudta, hogyan viselkedjék, nem tudta, hogy sajnálja-
e vagy örüljön annak, hogy tanúja és résztvevője voltam az
érzelemkitörésének, amit már nem tudott megakadályozni.

  A kölcsönvett ruhákban nagyon kicsinek és fiatalnak
látszott. A haját gumival lófarokba kötötte, a nyakába néhány
nedves fürt tapadt, az arcához meg egy-két hajszál. Az arca
fénylett, a szeme környéke még most is dagadt volt egy kicsit;
egyáltalán nem festette ki magát; az arca kipirult, de igazából a
szempillájától változott meg. Nagyon világos szőke volt,
ugyanolyan, mint a haja. A hópiheszerű szempilla olyan
sebezhető, gyermekesen ártatlan kifejezést kölcsönzött az
arcának, ami különös ellentétben állott mélyen tudatos
pillantásával és a szája körüli feszült vonással.

  A meglepően ragyogó, hideg levegőben megborzongott, de
nem akart pulóvert vagy kabátot venni.

  – Nem sétálnánk egy kicsit, Joe?
  Elindultunk a tóhoz vezető benőtt ösvényen; Kitty haladt

elöl, mintha pontosan tudná, hová megy. A földről felvett egy
hosszú, egyenes botot, és menet közben lehántotta a kérgét.
Nehéz lett volna megmondani, hogy a régi ösvényen
haladunk-e, olyan sűrűn benőtte a növényzet. Nagyon régen
nem járt erre senki. Egyébként mindegy volt; lefelé mentünk a
dombról, csak a tóhoz érkezhettünk.
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  Kitty hirtelen megtorpant, de nem azért, hogy megcsodálja
a kilátást; különben sem látszott más, csak a sűrű lombú fák és
az összegubancolódott indák a sok halott vagy halódó fa
törzsén. A fölénk lógó ágaktól nem lehetett látni a tavat, még
az eget is alig. Kitty mozdulatlan némaságban állt, háttal
nekem, aztán kihúzta a vállát és megfordult; testét
nekifeszítette a pillanatnak, amire készült. A szeme
elkeskenyedett, gyanakvóan megkeményedett, és keze erősen
megszorította a botot.

  – Tessék, Joe. Kérdezd meg. – Amikor nem válaszoltam
azonnal, addig csavarta és szorongatta a botot, amíg az éles
reccsenéssel eltörött. A kezében maradt darabokat úgy dobta a
bozótba, mintha azok hirtelen kigyulladtak volna. A gyermeki
sebezhetőség nyomtalanul eltűnt az arcáról. Feszült, cinikus
hangon beszélt. – Gyerünk, a fene essen beléd! Kérdezd meg!

  – Mit kérdezzek meg, Kitty?
  Megrázta a fejét, vadul körülnézett, aztán egész dühével

rám támadt. – Miért, nem ez volt a célod? Neked sikerült az,
ami eddig még senki másnak. Megtörtél! Magaddal hoztad a
vallomásomat, Joe? Hadd hallom, mit találtál ki? – Keserűen
elmosolyodott. – Összeültetek bent az irodában, és sorról sorra
kidolgoztátok, ahogyan Vincent esetében is, vagy te találtad ki
egyedül, Joe? Itt van nálad, talán a zakód zsebében?

  Amikor a zsebembe akart nyúlni, megfogtam a csuklóját.
Levegő után kapott a hirtelen, váratlan fájdalomtól, de nem
engedtem el a kezét. – Tényleg azt hiszed, Kitty? Hogy azért
hoztalak ide, hogy megtörjelek? – Felemelte az állát, és furcsa,
sűrű szempillája alatt éles és hideg volt a pillantása; olyan
mély gyűlölet és megvetés sugárzott belőle, amit szavakkal ki
sem tudott volna fejezni. – Csakugyan azt hiszed?

  Akaratlanul is megcsavartam a csuklóját, de amikor
megrándult az arca a fájdalomtól, eleresztettem. Megdörzsölte
a csuklóját és megvetően mondta: – Igen, eltaláltad, azt
hiszem!
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  Az éjszakai Kitty nyomtalanul eltűnt. Most kemény volt,
dühös, önelégült és okos; kihívó, dühös pillantásával
provokálta ki a válaszomat. Végül engedtem neki: – Igaz.
Igaza van, hölgyem, tökéletesen igaza van. Ez volt a célom.
Igaza van, a rohadt kurva életbe!

  Elindultam a ház felé, új ösvényt törve; olyan dühvel
rugdaltam, téptem a bozótot és az alacsonyan lógó ágakat,
mintha kizárólag az én bosszantásomra rakták volna oda őket.
A gyomrom jobb oldalán éles, sajgó fájdalmat éreztem; a két
csésze kora reggeli feketekávé nem sokat használt neki.
Gondoltam, egy harmadik csésze már nem sokat árthat. Újabb
cigarettára gyújtottam, gonosz elégedettséggel, hadd
fuldokoljon tőle egy darabig az a fekély. Abban a pillanatban,
hogy a víz felforrt, beleöntöttem a már használt csészébe, egy
kanál dohos kávéporra.

  – Joe? – Nem fordultam felé, csak amikor újra megszólalt. –
Joe, én nem öltem meg a fiaimat.

  Kezével a torkához nyúlt; talán a rekedtségen próbált
enyhíteni, amitől olyan furcsa és átható lett a hangja. Meg sem
kóstoltam a kávét, hanem a mosogatóba öntöttem, és néztem,
hogy tűnik el, sötét gyűrűt hagyva a lefolyó körül.

  – Kitty, ha megölted a fiúkat – felemeltem a kezemet, és ő
lenyelte a szavakat, összeszorította a száját és figyelt.

  – Hadd fejezzem be. Ha megölted a fiúkat, most mondd
meg. Mielőtt tovább megyünk. Most mondd meg, és én eget-
földet megmozgatok, hogy a lehető legenyhébben bírálják el az
ügyet. – Gondolatban előreszaladtam, láttam Sweeneyt, Timet,
Kellehert, a lehetséges lépéseket és manővereket. – Hidd el,
Kitty, meg lehet alkudni velük. Megígérem, hogy segítek.

  Leengedte a kezét, és a szemembe nézett. – Isten a tanúm,
Joe, nem öltem meg a gyerekeimet. – Megrebbent a szeme, és
másfelé nézett. – De… de…

  Miközben habozott, úgy éreztem, mintha a gyomromba
súlyos jégdarab került volna, olyan hideg, hogy már égetett.
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Kitty arcán olyan leplezetlen nyomorúságos kifejezés jelent
meg, hogy szerettem volna megvigasztalni, megvédelmezni,
ugyanakkor elfutott a méreg, hogy minek kertel még most is.
Megfogtam a vállát, és erősen megráztam. Hátrahajtotta a
fejét, és szorosan összezárta a szemét, hogy ne lásson engem.

  – Kitty! Az isten szerelmére, ha van még valami
mondanivalód, most mondd meg!

  Kinyitotta a szemét, mélyet lélegzett a száján át, és remegő,
rekedt hangon azt mondta: – Egyedül hagytam őket, Joe. Több
mint két órára egyedül hagytam őket azon az éjszakán.

6. FEJEZET6. FEJEZET6. FEJEZET

  A délután nagy részét a faházban töltöttük; Kitty beszélt,
én hallgattam, félbeszakítottam, jegyzeteltem. A
legaprólékosabb kérdésre is habozás nélkül, szinte
megkönnyebbülten válaszolt.

  Mire visszatértünk New Yorkba, a lakására, besötétedett;
Kitty kimerültnek látszott. Csak suttogva tudott beszélni.
Megálltam az előszobában, és intettem, hogy nem megyek be.
Fájdalmas, kísérteties hangon mondta: – Segíts, Joe. Már csak
két hetem van. Június 16. a határidő, hogy bűnösnek valljam
magam és kegyelmet kérjek. Már mondtam neked, hogy Jay T.
szerint, ha ezt nem teszem meg, szándékos emberölés vádjával
bíróság elé állítanak, és többé nem számíthatok
engedményekre. De azt mondta, ha bűnösnek vallom magam,
legfeljebb három-négy évre csuknak le. Ha nem, kockára
teszem az életem elkövetkező harminc évét. Hát nem őrület,
Joe? Ha azt mondom, bűnös vagyok, három-négy évre
csuknak le. Ha azt mondom, ártatlan vagyok, harminc évre. –
Megrázta a fejét, és végigsimította a torkát. – Istenem, Joe,
segíts, Jay T. szerint…
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  A mutatóujjamat a szájára tettem. – A fene essen Jay T.-be.
Csinálj magadnak forró, citromos teát, tegyél bele egy kis
whiskyt és feküdj le. Aludnod kell, rettenetesen nézel ki. –
Elvettem az ujjamat a szájáról, és gyorsan megcsókoltam a
száján meg a homlokán.

  – Felhívsz, Joe?
  – Holnap felhívlak. – Aztán, mert láttam a hirtelen

rémületet az arcán, hozzátettem: – Nem lesz semmi baj, Kitty.
Bízzál bennem.

  Nyolc órakor megszólalt a telefon. Természetesen Jen volt.
Természetesen elfelejtettem felhívni az elmúlt este. És
természetesen nem sértődött meg miatta, hanem vidámságot
színlelt, és még csak szóba sem hozta a dolgot: akár egy
mártír. Mindez persze nem igaz, csak kitaláltam
védekezésképpen, mert lelkifurdalásom volt.

  – Halló, Joe, féltem, hogy nem találsz meg, azért hívlak én.
– A háttérből beszélgetést hallottam. Jen kedvesen megkérte
őket, hogy egy kicsit maradjanak csendben. – Ne haragudj,
Joe. Már csak rám várnak, kész a vacsora.

  – Kik várnak rád?
  – Ja, csak Fred és Ellen. – A bátyja és a sógornője. Kis

szünet után hozzátette: – És Dave Waters. Biztos emlékszel
Dave-re, valamikor Fred társa volt, Long Islanden. – Aztán
halkabban, gyorsan azt mondta: – Néhány hónappal ezelőtt
meghalt a felesége, és Fred rábeszélte, hogy jöjjön le Floridába.
Végül eljött. – Aztán, normálisabb hangon, mert ez már nem
volt bizalmas: – Mit gondolsz, ki verte meg ma Fredet és Ellent
párosban? – Hallottam a nevetést, a viccelődő hangokat, az
ugratást. Láttam magam előtt Dave Waterst. Nagydarab pasas,
szőke, atlétatípus. Igen, emlékeztem Dave-re.

  – Nagyszerű, Jen. Örülök, hogy jól mulatsz.
  – És te, Joe? Te is jól mulatsz?
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  – Ezt hogy a fenébe értsem? – Aztán úgy éreztem, nincs
okom a bűntudatra, és hozzátettem: – Hogyne, Jen, piszok jól
mulatok. Vacsora, színház, koktélpartik…

  – Ezért nem jutottál hozzá tegnap este, hogy felhívj?
  Gyorsan bökte ki, könnyed, majdnem nevető hangon;

akkor beszélt így, amikor valamiért haragudott, de ezt nem
akarta beismerni, hátha téved.

  – Ezért, Jen. Sok nyüzsgéssel jár, ha az ember
előkelőségekkel érintkezik. Ha valaki, hát te biztos megérted.

  – Ugyan, szívem, csak vicceltem. Te, három éhes ember
rázza felém az öklét. Kellemes hétvégét, Joe. Kedden este hívj
fel, jó?

  Már nem hívtuk egymást találomra, mert nem volt mit
mondanunk egymásnak, amiért érdemes lett volna találomra
telefonálni. Beszélgetéseink a „rendszeres telefonestéken”
előre meghatározott séma szerint zajlottak: alapvető
információk kicserélése – egészség, időjárás, az én munkám, az
ő tanulmányai, telefonált-e valamelyik gyerek; aztán az
erőltetett búcsúzkodás: mindkettőnket nyomasztott, amit nem
mondtunk ki, de egyikünk sem volt képes rá, hogy kimondja.

  Jen ma este fiatalos, boldog hangon beszélt velem is és a
többiekkel is a szobában. Az ugratós hangján; magam előtt
láttam a hanggal együtt járó mosolyát.

  – Jen. Gyere haza. – Nem akartam kimondani, még abban
sem vagyok egész biztos, hogy komolyan gondoltam. Hirtelen
csend lett, de hogy azért, mert arra figyelt, amit a többiek
mondtak, vagy azért, mert eltűnődött azon, amit én mondtam
neki, nem tudom.

  Végül gyorsan, a szokott módon azt mondta: – Szeretlek,
szívem – és letette, mielőtt válaszolhattam volna, a szokott
módon.

  Hosszú ideig álltam a zuhany alatt, váltogattam a hideg és
a meleg vizet, de nem tudtam szabadulni a nyugtalan érzéstől.
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Folyton hallottam Jen élénk, lelkes, boldog hangját: mit
gondolsz, ki verte meg ma Fredet és Ellent párosban?

  Dave Watersre gondoltam, és szerettem volna visszahívni
Jent, hogy figyelmeztessem: vigyázz, túl ártatlan vagy, nincs
gyakorlatod, lehet, hogy túl fontossá válik majd a számodra.
Olyan érzés fogott el, hogy változások felé közeledem az
életemben, változások felé, amelyek általában olyan távolinak
tetszenek, hogy nyugodtan lehet gondolni rájuk, beszélni
róluk. De november már nincs messze, és véget ér az
életünknek egy húszesztendős szakasza. Jen azt mondta, hogy
a jövő és a további életünk érdekében az első konkrét lépése az
lesz, hogy végre megszerzi a diplomáját. Kíváncsi voltam,
vajon őt is kínozza-e a látomás, hogy az életünk a forró,
perzselő floridai nap alatt ér majd véget, ráncossá és barnává
sülünk, akár a krumpli, és végül szépen beleolvadunk a poros
homokba. Kétségbeesett kapkodást hallottam ki a hangjából,
nemcsak ma este, de más estéken, más telefonbeszélgetések
alkalmával is, amikor csak információkat közöltünk
egymással. Nem kerülhettük meg egyszerűen a kérdést, nem
engedhettük, hogy a dolgok menjenek a maguk útján, csak
azért, mert egyikünk sem volt hajlandó beismerni, hogy
csapdába kerültünk, csapdába ejtettek bennünket a tervek,
amelyeket évekkel ezelőtt szőtt az a két ember, akik akkor
voltunk.

  Nem szabad, hogy Jen megengedje, hogy Dave Waters csak
úgy „megtörténjen”.

  És én sem engedhetem, hogy Kitty Keeler csak úgy
„megtörténjen”.

  Egy-két órába tellett, amíg eldöntöttem, hogyan fogjak
hozzá a nyomozáshoz.

  A hosszú, keskeny, kihúzható asztalt teljes hosszában
kinyitottam. A nappali egyik falától majdnem a másikig ért. Itt
halmoztam fel a több kötegre való jelentést, feljegyzést,
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kihallgatási anyagot, vallomást, megjegyzést. Mindent
átnéztem, ami addig összegyűlt; egybevetettem egymással a
különböző vallomásokat, a különböző állításokat és a
különböző feltételezéseket. A munka teljes koncentrációt
követelt. A fekélyemet krémsajtos pirítóssal, két pohár nem túl
hideg tejjel és egy marék tablettával igyekeztem kordában
tartani. Minden cigarettából, amire aznap éjjel rágyújtottam,
csak néhányat szippantottam.

  Mindenekelőtt átnéztem Kitty rövid, tömör, részletektől
mentes vallomását. „Lefektettem a gyerekeket, lefeküdtem,
másnap reggel felébredtem, a gyerekek eltűntek.”

  A második, Quibro előtt tett vallomásában láthatólag
felkészült a kérdésekre, amelyeket először nem is tudtunk
volna feltenni neki: igen, telefonált Martuccinak, kétszer,
magánjellegű dolgokról beszélgettek, igen, telefonon be-szélt
Patti MacDougallel; nem, nem hiszi, hogy Patti valóban elment
Fresh Meadowsba, hogy hajnali kettő harminckor visszavigye
a Porschét, mint ahogy állította.

  Mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy Kitty hazudott,
amikor azt állította, hogy tíz tizenötkor hívta fel George-ot,
nem pedig tizenegy húszkor. Akkor is hazudott, amikor azt
mondta, hogy egy órától egy óra harmincig a fiúkkal
foglalkozott, és akkor még életben voltak. Úgy gondoltuk,
azért hazudik, mert meggyilkolta a gyerekeit; blöfföl, hogy
kimásszon a bajból.

  A feltételezéseinkből ésszerű, logikus, hihető menetrendet
állítottunk össze Kitty Keeler cselekedeteiről az április 16-ról
17-re virradó éjszakán. Ezeket a feltételezéseket aztán
egyenként beadagoltuk Vincent Martuccinak, és alaposan
betanítottuk, hogy vallomása az esküdtszék előtt megállja a
helyét. Átnéztem a jegyzeteimet, aztán legépeltem a magam
változatát Vincent Martucci esküdtszék előtt tett vallomásáról.
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  Vincent Martucci esküdtszék előtt tett vallomásának
kivonata.

  1975. április 15-én, kedden, Kitty Keelernek velem kellett
volna jönnie Phoenixbe, hogy együtt készítsük elő a másnap
esti ünnepélyes megnyitó fogadást. Nem tudott eljönni, mert a
kisebbik fia, George, kanyarós lett, és az az asszony, aki
vigyázni szokott a gyerekekre, kórházban feküdt. Kitty nem
talált senkit, akire rábízhatta volna őket, ráadásul a kicsi meg
is betegedett. Kitty azt mondta, amint talál valami megoldást,
utánam repül.

  Szerda éjszaka, 1975. április 16-án, tizenegy harminckor
Kitty Keeler felhívott a phoenixi irodámban. Hisztérikus
hangon azt ismételgette: „Vince, megöltem Georgie-t.
Megöltem Georgie-t.”

  Megnyugtattam, és kértem, mondja el, mi történt. Azt
mondta, szörnyű napja volt. Ő és George, a férje, folyton azon
veszekedtek, hogy Kitty eljöjjön-e Phoenixbe, George ezt nem
akarta, félt, hogy Kitty örökre ott marad. Kitty megpróbált
szerezni valakit a gyerekek mellé, ha csak két-három napra is,
hogy eljöhessen, de senkit sem talált.

  Kitty elmondta, hogy Georgie egész nap és egész éjszaka,
sírt, hányt, és ő órák hosszat ringatta, borogatta, amíg végre
elaludt. Aztán, mint mondta, Terry is panaszkodni kezdett,
hogy fáj a torka, és ő tudta, hogy a betegség a kisebbiknél is
így kezdődött, és hogy Terry is meg fogja kapni a kanyarót.
Elmondta, hogy altatót adott Terrynek, két tablettát, hogy
végigaludja az éjszakát, mert ő már annyira kimerült, hogy
nem tudott volna tovább fennmaradni. Mindkét fiú elaludt; de
tíz harminc körül Georgie felébredt. Összevissza hányta az
ágyát; Kitty áthúzta az ágyat, és tiszta pizsamát adott Georgie-
ra; kivitte a W. C.-re, de a gyerek azt mondta, nem kell pisilnie,
mire visszatette az ágyába, és két perccel azután, hogy
otthagyta, a gyerek utánakiabált. Bepisilt, így megint át kellett
húznia az ágyat, tiszta pizsamát kellett adni rá. Kitty megint
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kivitte a W. C.-re, és úgy tizenöt percig nem engedte, hogy
elaludjon. A gyerek végül azt mondta, hogy most már szeretne
lefeküdni. Kitty azt mondta, többször is megkérdezte tőle,
biztos, hogy nem kell-e pisilnie, nincs-e hányingere; a gyerek
azt mondta, biztos. Kitty kiment a konyhába, hogy igyon egy
csésze kávét, és amint lenyelte az első kortyot; hallotta, hogy a
gyerek kiabál, hogy már megint hányt. Kitty berohant a
szobába, lámpát gyújtott, a kicsi ült az ágyban, és minden
csupa mocsok volt körülötte.

  Kitty megrázta, és rákiabált, hogy miért nem szólt előbb,
miért várt, amíg ő kimegy a szobából. Csak rázta, rázta, mint
egy babát, a nyakánál fogva, és akkor a gyerek hirtelen nagyon
elcsendesedett. Kivitte a fürdőszobába, megmosdatta, aztán
visszavitte a gyerekszobába, és letette a nagyobbik gyerek
ágyára, amíg megint áthúzta az ágyat; aztán tiszta pizsamát
adott rá, és visszarakta a saját ágyába.

  Azt mondta, Georgie nagyon csendes volt, nem mozdult,
és ő azt hitte, talán csak ő fáradt el, ezért hiszi, hogy a gyerek
olyan furcsa. Visszament a konyhába, megpróbálta meginni a
kávét, de úgy remegett a keze, hogy nem tudta tartani a
csészét; aztán úgy hallotta, Georgie kiabál, mire visszarohant a
gyerekszobába, felgyújtotta a lámpát, de a gyerek nem
mozdult. Megpróbálta felrázni. Észrevette, hogy a másik
gyerek se mozdul, őt se tudja felkelteni, mire azt hitte, mindkét
gyerek halott.

  Erre felhívta a férjét, George-ot, de George nem tudott a
telefonhoz jönni, mire felhívott engem. Azt mondta, „valahogy
megfojthattam Georgie-t, Vincent. Megöltem Georgie-t. Nem
akartam”. És azt is mondta, hogy Terry biztos meghalt az
altatótól. „Most mit csináljak, Vincent” – ismételgette.

  Azt tanácsoltam, hogy hívja fel a gyerekorvost. Kérje meg,
hogy jöjjön ki, aztán mondja azt, hogy nem emlékszik rá, mi
történt, nem tudja, mi baja van a gyerekeknek.
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  Kitty ezt nem akarta. Mert mit fog gondolni a gyerekorvos,
miféle anya ő. Sírva mondta, hogy szereznie kell valakit, aki
srít neki, valakit, aki elviszi a holttesteket a lakásból, hogy úgy
nézzen ki, mintha elrabolták volna őket. Megpróbáltam
lebeszélni róla, de megint hisztérikus lett és letette a kagylót.

  Vissza akartam hívni, de foglalt volt a vonal.
Megpróbáltam George Keeler sunnyside-i számát, de az is
foglalt volt. Aztán a phoenixi igazgató bejött az irodámba,
mert valami képviselők érkeztek, és azokkal kellett
foglalkoznom.

  Később, pontosan nem tudom, hogy mikor, állítólag New
York-i idő szerint három óra tízkor, Kitty megint felhívott.
Nagyon különös, nagyon nyugodt volt a hangja, mintha
álmában beszélt volna. Azt mondta, Vincent, minden el van
intézve. Valaki segített neki. Azt mondta, Vincent, az illető
szörnyű dolgot tett. A gyerekek holttestét egy parkolóban
hagyta. Az egyiket lelőtte, nem tudja, melyiket. Ő nem szállt ki
a kocsiból. Azt mondta, az illető azért lőtte le a gyereket, hogy
a rendőrség azt higgye, gyerekrablás és gyilkosság történt.
Megkérdezte, hogy mit csináljon, azt mondtam neki, vegyen
be altatót, feküdjön le, aztán reggel hívja fel George-ot, és
tegyen úgy, mintha azt hinné, ő vitte el a fiúkat, mint egyszer,
múlt novemberben. Mindenkinek csak annyit mondjon, hogy
lefeküdt, reggel fölkelt, és a fiúk nem voltak sehol. Hogy ő
csak ennyit tud, és történjék bármi, ettől ne tágítson.

  Vincent még hozzátette, hogy saját akaratából tett
vallomást, és tisztában van azzal, hogy mivel lemondott
mentelmi jogáról, New York állam törvényeinek értelmében
vád alá helyezhető, mint bűntárs. Ragaszkodott hozzá, hogy
még azt is hozzáfűzze: „Azért teszek vallomást, mert tudom,
hogy Kitty Keeler nem akarta bántani a fiait. Baleset történt,
rettenetes baleset; nem akarom, hogy az emberek hidegvérű
gyilkosnak tartsák Kittyt.”
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  Hát ezzel aztán piszok sokat segített Kitty Keelernek.
  A jegyzeteim segítségével, emlékezetből legépeltem azt,

amit Kitty a faházban mondott el nekem. Időről időre
megjegyzéseket és kérdéseket írtam fel a jegyzettömbömbe,
ezekre majd Kittytől kérek magyarázatot – később, amikor
sikerül valami értelmeset kihámoznom abból, ami három
különféle vallomás szerint azon az éjszakán történt, amikor a
gyerekeket meggyilkolták.

  Kitty Keeler vallomása a gyilkosság éjszakájáról. Georgie
végre elaludt, miután isten tudja hányszor hányt és bepisilt.
Aztán Terry kezdte rá, hogy fáj a torka. Pontosan ugyanígy
kezdődött Georgie-nál is. Beadtam Terrynek két altatót –
körülbelül tíz óra volt. Az ilyesmivel nem szokás kérkedni, de
annyira ki voltam merülve, hogy már semmivel sem törődtem,
csak azt akartam, hogy a gyerekek végre maradjanak nyugton
éjszakára.

  Nagyon lehangolt voltam, folyton az járt a fejemben, mi
történik Phoenixben, amíg én itt rostokolok Fresh Meadows-
ban. Végül azt gondoltam, hogy a fenébe az egésszel.
Felhívtam George-ot, hogy megmondjam neki, akár tetszik,
akár nem, az elkövetkező egy-két napban ő lesz a gyerekekkel,
mert én elmegyek Phoenixbe. Nagyon sokat dolgoztam, hogy
felkészüljünk a megnyitóra, és úgy éreztem, jogom van ott
lenni.

  Valószínűleg tizenegy húszkor hívtam fel George-ot,
legalábbis mindenki azt mondja. Először; amikor azt
mondtam, hogy ez tíz tizenötkor vagy tíz húszkor lehetett,
tévedtem, jóhiszemű tévedés volt, és különben sem
gondoltam, hogy fontos. De amikor mindenki azt kérdezte,
hogy biztos vagyok-e benne, hogy nem inkább tizenegy
tizenöt vagy tizenegy húszkor telefonáltam, begurultam,
felülkerekedett bennem a szokásos ír vér, és ragaszkodtam az
eredeti kijelentésemhez, csak azért, mert annyira feldühítettek.
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  George nem tudottá telefonhoz jönni, és azzal a kurvával,
Lucille-lel kellett vitatkoznom. Mire letettem, már valósággal
füstöltem. Így aztán felhívtam Vincentet Phoenixben, és ő
elmondta, mi történik: milyen filmesek meg sportolók jöttek el.
Mire befejeztem a beszélgetést Vince-szel, már legszívesebben
a falra másztam volna.

  Így aztán felhívtam egy ismerősömet. A neve Billy
Weaver…

  Kitty szerint valamikor Billy Weaver is Moglianónál
dolgozott. Kitty onnan ismerte. Néhány évig nem találkoztak,
aztán úgy egy éve összefutottak, valami bulin. Nagyon felvitte
az isten a dolgát, éttermi leszedő fiúból kokainkereskedő lett.
Körülbelül tizenöt perccel azután, hogy felhívta Weavert, az
kocsit küldött érte.

  Amikor megszólalt a csengő – három rövid csengetés –
kimentem a lakásból. Nem néztem be a gyerekekhez,
csendesek voltak, minek keressem a bajt. A járda mellett
magas, fekete hajú pasas várt egy kis, zöld autónak
támaszkodva. Datsun, Toyota vagy valami ilyen kocsi lehetett.
Alig egy-két szót váltottunk, én beszálltam, és ő elvitt Jackson
Heightsba, egy bérházba. A 3-D lakásba vezetett. Odabent
nagyon sötét volt és egész tömeg, főleg férfiak, Billy Weaver a
konyhában várt. Azt mondta, hogy a lakásban nagyrészt
illegális bevándorlók laknak, Közép-Amerikából, a Karib-
szigetekről…

  Kitty elmondta, hogy ő meg Billy Weaver kokaint
szippantottak; ettől végre jól érezte magát, kicsit feldobódott,
de nagyon tudatos, nyugodt és élénk maradt. Weaver
panaszkodott neki, hogy bajban van, bizonyos „emberek” úgy
vélik, betolakodott az ő területükre. Megölték egypár
ügynőkét. Nagyon ijedtnek látszott, és megkérte Kittyt,
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beszéljen Vincent Martuccival, hátha Vincent valamilyen
módon beleavatkozhatna a dologba. Kitty közel két óra
hosszat volt ott, aztán a sofőr – Billy úgy nevezte, Benjamin, a
kubai – visszavitte a lakására.

  Amikor kinyitottam az ajtót, szólt a telefon. Berohantam a
konyhába, és mielőtt másodszor is megszólalt volna,
felkaptam. Patti volt. Mondta, hogy eljött Fresh Meadowsba,
hogy visszahozza a kocsit, de senki nem nyitott neki ajtót.
Nem hittem neki, de mint kiderült, mégiscsak igazat mondott.
Csak ugyan nem voltam otthon kettő harminckor, Billy
Weaverrel voltam, szippantottam és a gondjait hallgattam.

  Aztán bementem a gyerekek szobájába. A gyerekek nem
voltak ott.

  Kitty George-ra gyanakodott, mert ez már előfordult
egyszer. Biztos eljött a lakásba, egyedül találta a gyerekeket, és
magával vitte őket a kocsma feletti lakásába. Kitty fel akarta
hívni, aztán meggondolta magát. Mi az ördögöt mondhatna
neki? Hogy egyedül hagyta a beteg gyerekeket, és elment
szippantani egyet a kábítószer-kereskedőjével?

  Megint felhívtam Vince-et. Gondolom, úgy három tíz és
három huszonöt között lehetett, ahogy a telefonközpont
feljegyzései mutatják. Mondtam, hogy elmentem meglátogatni
Billyt, és amikor hazaértem, a gyerekeknek nyoma veszett, és
szégyellem magam, nem akarom felhívni Ceorge-ot. Vincent
azt mondta, ne hívjam fel Ceorge-ot, feküdjek le, várjak
másnapig. Addig George is lecsillapodik. Így aztán vártam. Az
éjszaka hátralevő részében képeslapokat olvastam. Nagyon
éber voltam. Le sem feküdtem, ezért nem volt megvetve az
ágy, amikor a rendőrség megérkezett. Reggel fél nyolckor
felhívtam George-ot. Átjött és felhívta a rendőrséget. A többit
már tudod.
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  Kittyre gondoltam; hogy milyennek láttam akkor, amikor
ezeket elmondta. Először éreztem, hogy nyíltan beszél, nem
kerülget semmit, nem próbálja mentegetni magát azért, amit
tett, de nem is hibáztatja magát azért, ami a fiaival történt. A
tanúvallomását egy dossziéba tettem, és belemélyedtem
George Keeler „vallomásába”.

  Hosszú, sűrű, jól olvasható, apróbetűs írás volt, ki tudja,
hány oldalon – nagyon sok mindent elárult George Keeler-ről.

  George Keeler vallomása arról, hogyan ölte meg a fiait.
  …felmentem a lakásomba, az emeletre, és megpróbáltam

visszahívni Kittyt, de foglaltat jelzett. Kértem a központot,
nézzék meg. Tudtam, hogy Kitty képes egész éjszakára
mellétenni a kagylót, hogy bosszút álljon rajtam, amiért nem
mentem a telefonhoz. Meg azért is, ahogy a dolgok alakultak,
tényleg nem akartam, hogy elmenjen Phoenixbe, féltem, hogy
nem jön vissza. Örültem, hogy a kicsi, Georgie, megbetegedett,
így Kittynek muszáj volt itthon maradnia…

  De George sajnálta Kittyt, és lelkiismeret-furdalása volt
miatta. Nagyon is tisztában volt a kettőjük közötti
különbözőséggel: nem csak a korkülönbséggel, hanem a külső
különbségükkel is. Beszélni akart vele, a kettőjük jövőjéről.
Körülnézett a kocsmában; mindenki el volt foglalva az
énekesekkel, a vendégek jól érezték magukat. Kisurrant hátul,
elkerülte Dannyt, Lucille-t és mindenkit, mert nem akarta,
hogy megtudják, hogy Kittyhez megy. Biztos sajnálták volna.

  Körülbelül tíz perc alatt ért Fresh Meadowsba, az épület
előtt leparkolt, és a saját kulcsával bement a lakásba.

  Hallottam, hogy Kitty a hálószobában telefonál. Az ajtóhoz
mentem lábujjhegyen; a szavakból rájöttem, hogy Vincent
Martuccival beszél. Azt hittem, bosszúból csinálja, hogy én ne
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tudjam felhívni. Nem tudta, hogy ott vagyok. Bementem a fiúk
szobájába.

  Csak látni akartam őket. A kis Georgie felébredt, meglátott
és sírni kezdett. Nem tudom, miért, de nem akartam, hogy
Kitty megtudja, ott vagyok a lakásban. Felvettem Georgie-t,
megpróbáltam lecsendesíteni, de csak még jobban sírt, így
aztán a kezemmel befogtam a száját. Csak azért, hogy
lecsendesítsem. És hogy Kitty ne jöjjön be a szobába.

  Nem tudom, hogy történt. Nem akartam bántani a kicsit.
Én csak azt nem akartam, hogy tovább sírjon. Gondolom, a
nyakára tettem a kezemet. Gondolom megfojtottam. Nagyon
elcsendesedett. Visszatettem az ágyába. Terry aludt.
Visszamentem a hallba és hallgatóztam. Kitty még mindig
beszélt Vincenttel. Nevetett valamin. Azt hiszem, ettől
bolondultam meg – Kitty nevet és beszélget, csak azért, hogy a
telefon foglaltat jelezzen, és hogy bosszút álljon rajtam. Hát én
is bosszút akartam állni rajta. Hogy visszaadjam neki, azt
hiszem…

  Tehát hogy „bosszút álljon” Kittyn, ahogy George Keeler
állította, a két alvó gyereket felemelte, csendesen kivitte és
betette őket a furgon hátsó ülésére, majd visszament a kocsma
mögötti parkolóba. A vallomásában azt írta, tudta, hogy
valami baj van a gyerekekkel, de akkor nem ért rá ezzel
foglalkozni. Visszasurrant a kocsmába, az énekesek éppen a
műsor végén tartottak, a vendégek pedig kezdtek új erővel
zajongani. George egyszerűen beállt Danny, Lucille és a
kisegítő mellé. Senki sem vette észre, hogy elment, azt hitték,
mindvégig ott volt.

  Egyszer-kétszer kiment, és megnézte a fiúkat; mindkettő
csendes volt. Várta, hogy Kitty felhívja, amint rájön, hogy a
fiúk eltűntek, de nem telefonált. Amikor a kocsma bezárt,
körülbelül kettő tizenötkor, felhívta Kittyt. Kicsengett, de senki
nem vette fel.
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  Kimentem, ültem egy darabig a furgonban, és azon
töprengtem, hogy mit csináljak.

  Tudtam, hogy Georgie halott. Tudtam, hogy halott, és
mégsem hittem el. A kommandóegységben szolgáltam
Koreában. Az egységem egyik feladata az volt, hogy elintézze
az őrszemeket, amikor valamilyen célból a vonalak mögé
küldtek bennünket. Ha az ember tudja, melyik az a pont a
torkon, amit meg kell nyomni, alig kell erőt kifejtenie. Gyors és
csendes módszer. Tudtam, hogy ezt tettem Georgie-val,
amikor nem akartam, hogy felsírjon. Nem akartam bántani,
soha élelemben nem bántottam a gyerekeimet. Csak nem
akartam, hogy felsírjon…

  George nem értette, hogy mi történt Terryvel. Nem
emlékezett rá, hogy vele bármit is tett volna. De úgy látta, a fiú
nem lélegzik, és ebből arra a következtetésre jutott, hogy
Terryt is megfojtotta. Egy darabig ült a kocsiban, aztán
visszament Fresh Meadowsba, és körbehajtott a lakótelepen.
Végül beállt a saját parkolóhelyére, és ott ült egy darabig, a
lakása ablakait bámulva. Aztán megint körbement egypárszor.

  Elmentem a Peck Avenue-ra, megálltam és csak ültem.
Megnéztem a fiúkat. Halottak voltak. Kittyre gondoltam, meg
arra, hogy örökre elveszítem, ha megtudja, mit tettem. Volt
egy pisztolyom a kesztyűtartóban. Nem volt nyilvántartva,
egy pasastól vettem el, aki ki akarta rabolni a kocsmámat, még
a Bronxban. Soha nem jelentettem be a rendőrségen.

  Eltörtem a pasas karját, és megtartottam a fegyverét. Arra
gondoltam, azt a látszatot keltem, mintha valaki, valami őrült
elrabolta és megölte volna a fiúkat. Bevittem őket a parkba, és
a földre fektettem őket. Rálőttem Terry re. Hogy Kitty azt
higgye, valaki elvitte és megölte őket, ott a parkban.
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  Aztán elmentem Flushing Meadow parkba, kiszálltam a
kocsiból, és egy darabig sétáltam. A fegyvert bedobtam a
Flushing Meadow-i öbölbe, aztán visszamentem a saját
lakásomra, lefeküdtem és elaludtam. Sokat álmodtam, aztán
felébredtem, és azon tűnődtem, csakugyan megtörtént-e az
egész vagy csak szörnyű lidércnyomás volt…

  Aztán Kitty felhívta reggel, és megkérdezte, „George, hol
vannak a gyerekek?” George Keeler rádöbbent, hogy nem
lidércnyomás volt, hanem valóság.

  Amikor mindenki azt mondta, hogy Kitty tette, nem
tiltakoztam. Tudtam, hogy ártatlan, és nem lehet
rábizonyítani, ha egyszer nem ő tette. De nem voltam képes
bevallani neki, hogy én öltem meg a gyerekeket. Ráadásul
Kitty számított rám, ugyanúgy, ahogy gyerekkorában; akkor is
mindig én segítettem, ha bajba került. Fontos voltam neki.
Sose voltunk még ilyen közel egymáshoz. És akkor vádat
emeltek ellene. Nem hittem, hogy ez bekövetkezhet. Az
ügyvéd azt mondta, meg kell alkudni; Kitty ismerje be a
bűnösségét, akkor megússza pár évvel.

  Mindent úgy írtam le, ahogy történt. Meg kell tennem,
azért is, amit a fiúkkal tettem, és azért is, mert többé úgysem
nézhetek Kitty szemébe.

  A teljes igazságot írtam le. Isten soha nem fogja
megbocsátani nekem, amit tettem, de imádkozom azért, hogy
Kitty képes legyen rá.

  George Keeler szerint tehát ez történt azon az éjszakán,
amikor a két kisfiát kivették az ágyból, meggyilkolták, és a
holttestüket egy parkban hagyták a Peck Avenue mellett.

  Ez volt tehát a levél, amelyből az általános vélemény
szerint egyetlen szó sem volt igaz.
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  Azon az éjszakán nem sokat aludtam. A vallomásokon
töprengtem, hallottam a különböző hangokat, mindegyik
másképpen mondta el, hogy hogyan ölték meg a Keeler fiúkat.
Valahol a szavak között ott volt az igazság.

  Tim Neary egészen addig jó hangulatban volt hétfő reggel,
amíg engem meg nem látott.

  – Átolvastam George Keeler vallomását, Tim. Mit szólnál
hozzá, ha utánanéznék, mielőtt az iktatóba kerül?

  Tim szája megfeszült, amikor felnézett az íróasztalát borító
papírhalomból. Ismertem jól az óvatos, üres pillantását, amely
a halk szavakat kísérte: – Azt hittem, ezt már tisztáztuk, Joe.

  Könnyedén egy fotelbe vetettem magam. – Az ördögbe is,
miért nem engeded, hogy rászánjak egy-két napot?

  – Sose hallgatsz rám, Joe. – A türelmes tanár modorában
folytatta, aki a hülye diáknak magyaráz. – Nem értetted meg a
minap? A Keeler-ügy le van zárva, már ami ezt az irodát illeti.
Megvan a tettes, megvan a vádirat. Kelleher is és Quibro is
elégedett. Mindenki biztos benne, hogy Kitty Keeler beismerő
vallomást tesz, és viszonylag könnyen megússza – cserébe a
bűntársa nevéért. Mindenki elégedett, csak te nem, Joe.
Tulajdonképpen mi bajod van?

  Kicsit megjátszottam magam. – A fenébe is, nem tudom,
Tim. Valószínűleg csak magammal van bajom, nem az üggyel.
Az ördögbe is, Tim, régóta ismerjük egymást. Tudod, azok az
interurbán beszélgetések Jennel… És egyre jobban
belegabalyodunk.

  Tim levette az olvasószemüvegét, és abbahagyta a
kopogást a golyóstollával a blokkján. Előrehajolt; csupa
együttérzés volt. – Joe, ez már tényleg piszok hosszú ideje tart.
Te, miért nem veszel ki egy kis szabadságot? Szállj fel egy
repülőre, menj le Floridába. A fenébe is, két-három órás út.

  Én tiltakoztam, de ő megnyugtatott, hogy egy-két hétig
kibírja nélkülem. Sőt, ragaszkodott hozzá, hogy két hétre
menjek. – Ennyi idő alatt megtudod győzni Jent, hogy jöjjön
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vissza ide, mert itt a helye. Azt az állást, amiről beszéltünk,
Joe, garantálom neked. Ezt mondd meg Jennek. És ide
hallgass, kivehetnétek egy szép lakást fent, Westchester-ben.
Van ott néhány barátom, Jennek szerzünk egy jó kis tanári
állást. – Tim agya villámgyorsan működött, míg felsorolta, mi
mindent tehet még értünk. Visszatért a jókedve végül is,
piszok jó érzés, ha az ember szívességet tehet a barátjának.

  Kitöltöttem a szabadságolást kérelmező űrlapot, Tim
aláírta, és elküldött második nászutamra. 1975. június 16-án
kellett újra felvennem a munkát. Ez volt a sorsdöntő nap Kitty
Keeler számára – aznap kellett beismerő vallomást tennie.

7. FEJEZET7. FEJEZET7. FEJEZET

  Danny Fitzmartin végére ért a George Keeler vallomásáról
készített gépelt kivonatomnak. Két nehéz ujját a lapokra lette,
és visszalökte őket elém a fényes bárpulton. Intett egy kora
délutáni vendégnek, máris megy, aztán lebukott, és nagy
szorgalommal kezdte rendezgetni a poharakat és üvegeket.

  Végül megszólalt: – Elsőre a szokásosat, Tommy? –
Valószínűleg nap mint nap ezzel üdvözölte ezt a vendéget.
Danny hangja a mondat közepén megcsuklott; megpróbálta
köhögéssel leplezni, mintha hirtelen kiszáradt volna a torka.
Kiszolgálta a pasast, és bekapcsolta neki a színes tévét. Valami
ócska sorozat ment; Danny ugratta egy kicsit a vendéget,
amiért az lemaradt valami remek kórházi jelenetről az előző
napon.

  – Tommy mindennap bejön, hogy nézze ezt a szart –
mondta, de nem nézett rám. – A felesége is nézi, de Tommy
inkább meghalna, semhogy elárulná, hogy ő is nézi.

  Erről a témáról nem lehetett többet mondani. Nem
érkeztek újabb vendégek. Kettesben maradtunk; végül
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kénytelen volt belenyugodni. Intett, hogy menjek a bárpult
másik végéhez, lerakott két pohár sört, közben sűrűn az ajtó
felé pillantott, és reménykedett, hátha bejön valaki, akárki.

  Fitzmartin arca pontosan tükrözte érzéseit. Láttam a nagy,
becsületes kék szemében, hogy pokolian szenved, és a
szenvedésével nem tud mit kezdeni.

  – Mondtam már, hogy esetleg megveszem a kocsmát?
Megbeszéltem a bátyámmal, és Kitty azt mondta, annyit
adunk érte, amennyit becsületesnek gondolunk, és olyan
feltételeket szabunk, amilyeneket akarunk. Mondtam már?

  Bólintottam, de nem válaszoltam. Danny tovább beszélt;
elmondta, hogy a bátyjának meg neki egyszer már volt egy
kocsmája a Bronxban, aztán hosszú történetbe fogott arról,
hogy mennyi bajuk volt egy sörszállítóval; de végül már maga
sem tudta, miről beszél. Reménykedve az ajtó felé pillantott,
de senki nem jött a segítségére. Kiitta a sörét, és a poharamért
nyúlt, de az enyémet nem kellett újra tölteni. Töltött magának,
de hirtelen abbahagyta, és hátat fordított nekem. Hatalmas
vállizmai hullámzottak és rázkódtak a világoskék ing alatt. A
kezét az arcához emelte, és amikor megint felém fordult, a
szeméből kétségbeesés sugárzott.

  – Úristen – mondta. – Jézus Mária. – Megrázta a fejét, de a
fájdalom nem akart szűnni.

  – Mondjon valamit a revolverről, Danny.
  A másodperc töredékéig habozott, hogy hazudjon-e vagy

sem. Rá volt írva a nagy, rózsaszín babaarcára: előbb
megfeszült, aztán rögtön kisimult, és tehetetlen kétségbeesés
ült ki rá. – Úgy tíz, tizenkét éve történhetett. A Bronxban,
George kocsmájában. A Webster Avenue-n, a Fordham Road
közelében. Nem olyan idők jártak, mint most, hogy minden
második héten van egy fegyveres rablás meg mit tudom én.
Szombat este, zárás előtt történt. Csak George volt ott meg én
meg egy alak. A számlákat adtuk össze. Ez az alak, nagydarab
ideges ember, már jó ideje üldögélt egy pohár ital mellett,
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szóval érezni lehetett, hogy készül valamire. Végül előhúzott
egy revolvert, és a csövét szinte belenyomta George arcába. –
Danny megrázta a fejét. – Nem lett volna szabad ezt tennie. Ha
engem támad meg, és George-nak mondja, hogy add ide a
pénzt, hát az még csak hagyján. De George, hát ő elég pocsék
időket élt meg Koreában. Nem mintha beszélt volna róla, mert
soha egy szóval sem említette. De én hallottam ezt-azt, tudja,
hogy van ez, az emberek beszélnek, és hallottam, hogy
George… hogy George jó pár embert kinyírt ott. Ellenséget. Ő
az egészről csak annyit mondott, hogy annyi öldöklést látott,
amennyi neki egy életre elég. Ez az állat meg revolvert dugott
a képébe. Sose láttam még George-ot olyannak.

  Danny nem tudta leírni, milyen volt akkor George; arról az
oldaláról csak hallomásból ismerte, és csak akkor egyszer látta
olyannak. – Csak annyit mondhatok, a pasas rosszul
választotta meg a kocsmát. George olyan piszok gyorsan
mozdult, hogy azt se tudtam, mit csinál, pedig ott álltam,
közvetlenül mellette. Az a hülye se tudta, mi történik vele. Az
egyik pillanatban még revolvert szegezett George fejének, a
következő pillanatban, esküszöm, egyetlen szempillantás alatt,
már a földön feküdt, sikoltott a fájdalomtól, George meg ott
állt fölötte, kezében a revolverrel. Aztán George a revolvert a
farzsebébe dugta, talpra rántotta a pasast, és belökte a hátsó
szobába. Én elindultam, hogy telefonálok a rendőrségre, de
George azt mondta: „Hagyd csak, majd én elintézem.” Először
semmit sem hallottam, aztán egy iszonyú ordítást, és valami
zajt, mintha valaki kirepült volna az ajtón. Aztán csend lett,
George visszajött a bárba, és csak annyit mondott: „Ez a
seggfej jó darabig nem fog kocsmákat kirabolni.” Én nem
kérdeztem semmit.

  Danny komolyan megrázta a fejét. – Se akkor, se később.
Sose láttam ilyennek George-ot, csak akkor egyszer, de én
mondom magának, Peters nyomozó, az utolsó szóig mindent
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elhittem, amit arról hallottam, hogy mit csinált George
Koreában.

  – És a pisztoly?
  Danny idegesen az ajtó felé pillantott, aztán az egy szál

vendég felé, aki elmerülten nézett egy orvost meg egy
ápolónőt, bár lehet, hogy mindkettő orvos volt, én csak
feltételezem, hogy egy nő fehér egyenruhában nem lehet más,
mint ápolónő; akármik is voltak, éppen átölelték egymást és
csókolóztak, és Tommy, a vendég, falta őket a szemével, és
nem vágyott újabb italra.

  – Egy harmincnyolcas volt – bökte ki végül Danny,
miközben gyorsan folytatta. – Azt hiszem, George megtartotta.
– Kis szünet után rezignáltan hozzátette: – A fenébe is. Szóval
George megtartotta. Egyszer itt is elővette, amikor két
rosszképű ficsúr egy kis műsort rendezett. Kezdtek úgy
viselkedni, hogy az ember már tudta, hogy a dolognak rossz
vége lesz.

  Bólintottam. A kocsmárosok és a zsaruk elég hamar
felismerik a bajkeverőket.

  – Na, mindegy, szóval már csak azok ketten maradtak itt,
és mielőtt bármi gazemberséget műveltek volna, előhúzta a
harmincnyolcast, és rájuk fogta, mire siránkozni kezdtek, hogy
George megbolondult, ők csak iszogatnak. Aztán a kisebbik,
Puerto Ricó-iak voltak, és a kisebbnek jó nagy szája volt, az azt
mondta George-nak: „Hé, a fenébe is, maga azt hiszi, hogy
rablók vagyunk? Hát csak hívja ki a zsarukat, gyerünk, hívja ki
a zsarukat.” Szóval, pofázott George-dzsal. George nagyon
csendesen, miközben a harmincnyolcast egyik pasiról a
másikra emelte, csak annyit mondott: „Látjátok ezt a
harmincnyolcast? Nekem ez is elég, minek ide egy hekus? Én a
magam módján intézem a dolgokat. Ezzel a pisztollyal
intézem el az ilyen férgeket, mint ti vagytok, és nem zaklatom
a zsarukat.” Aztán meg, „tudják, ez a revolver nincs
nyilvántartva, hát nem lehet kinyomozni, hogy nálam van. És
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ha találnak két kis férget, mint ti, Bed-Stuy valamelyik
sikátorában, no, akkor biztos, hogy engem nem fognak miatta
háborgatni”. – Danny a nedves ruhával megtörölgette a
tarkóját és a verítékes homlokát. – A két pasi hitt neki. Egész
belesápadt a barna képük. Megmotoztam őket, és találtam is
náluk néhány rugós kést. És amikor George azt mondta nekik,
hogy tűnjenek el, hát azok szinte felszívódtak, annyira örültek,
hogy kikerülhetnek George keze közül.

  Dannyt magával ragadta az emlékezés. Mosolygott,
megrázta a fejét, aztán azt mondta: – Várjon egy pillanatig,
kiszolgálom azt az ürgét, aki úgy odavan ezért a sorozatért.

  Két munkás jött be, nehézkesen letelepedtek a pulthoz, és
Danny őket is kiszolgálta. Vaskos, meleg szavakat váltottak,
régóta ismerhette őket.

  Aztán Danny tiszta törlőruhát vett elő, és dörzsölni,
fényesíteni kezdte a már amúgy is csillogó bárpultot.

  – Hol tartotta George a harmincnyolcast?
  Danny vállat vont, és tovább fényesítette a pultot. Végül

felnézett. A kék szeme könnyben úszott, és szaporán pislogott.
– Nem tudom – motyogta; aztán a szemembe nézett és azt
mondta: – Mindig nála volt.

  – Mikor látta utoljára a harmincnyolcast, Danny?
  Állt, megpróbálta eldönteni, mennyit mondjon el nekem.

Amikor végül megszólalt, tudtam, hogy igazat mond; látszott
rajta, hogy pokolian szenved.

  – Amikor a két Puerto Ricó-it elijesztette. Április
bolondjának napján volt, április elsején.

  – Idén április elsején?
  Bólintott. – Azért emlékszem, mert George valami ilyesmit

mondott: „Na, itt megy az én két áprilisi bolondom.” A két
Puerto Ricó-ira értette.

  George Keeler tehát két héttel a fiai meggyilkolása előtt
vette elő a pisztolyt. Azt hiszem, Danny tudta, mi lesz a
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következő kérdésem. Ökölbe szorított kezét a fényes pulton
nyugtatta, azt bámulta.

  – Danny, kisurranhatott George azon az éjszakán a
kocsmából, ahogy a levelében állítja? Tele volt a kocsma, az
emberek ide-oda mászkáltak, hallgatták az énekeseket –
megesküszik rá, hogy azon az éjszakán minden pillanatban
látta George Keelert?

  Danny Fitzmartin lehorgasztotta a fejét. Amikor felnézett, a
szeméből patakzottak a könnyek. – Én azt hittem – mondta
megtört hangon –, hogy csak felment telefonálni Kittynek.

  Ray Ortega az egyik legjobb zsaru a kábítószereseknél, akit
valaha ismertem, és emellett adósom volt legalább egy komoly
szívességgel. Sokan tartoznak nekem szívességgel; és én ezt a
fajta egyensúlyt szeretem. Ha én tartozom, sohasem tudhatom,
mivel kell fizetni, így viszont nálam a labda. Kicsit nehéz volt
megtalálni Rayt, mert az ő részlegében mindenki eléggé
veszélyes játékot játszik, senki nem tudja, hogy a napnak vagy
az éjszakának valamely pillanatában ki hol dolgozik. Nem
hagytam üzenetet, hiszen állítólag Floridában voltam, és még
valaki el találja ejteni a nevemet egy rossz pillanatban.
Meglepő, hogy egy nyolcmilliós város milyen kicsi is tud
lenni. Így aztán telefonálgattam, mintha besúgó volnék, és
valami tényleg forró nyommal szolgálhatnék.

  Végül a Foley Square-en, a Szövetségi Bíróságon
megtaláltam Rayt. Egész nap arra várt, hogy tanúvallomást
tegyen, de délután ötkor a bíró helyt adott a védőügyvéd
kérésének, és három napra felfüggesztette a tárgyalást.

  Néztem, milyen képet vág Ray, amikor a vádlott
vigyorogva, az ügyvédjével sugdolózva végigvonult a
padsorok között.

  – A szemétláda, ezzel akarja meglágyítani a bírót – mondta
Ray. – Akkor fogják ezt megoperálni, amikor engem. Bár én
tudom, melyik testrészét vágnám le szívesen.
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  A védelem egy orvosi igazolással szakította meg a
tárgyalást. Egy nagyon jól fizetett orvos igazolta, hogy egy
éppen akkor befejezett vizsgálat alapján a vádlottnak azonnal
be kell feküdnie a kórházba, hogy kis, de rendkívül fontos
műtétet hajtsanak végre rajta.

  A bíróság lépcsőjéről néztük végig, hogyan segíti be egy
egyenruhás sofőr a nehéz testű vádlottat egy hatalmas, fekete
Mercedes hátsó ülésére.

  – Ez egy „kubai szabadságharcos”, Joe – mondta keserűen
Ray. – Sikerült „felszabadítania” vagy kétmillió dollárt a
játékkaszinóiból és a bordélyházaiból, hogy legyen mivel
nekiindulnia az új hazában. Azóta persze már vagy évi
húszmillió dollár az adómentes jövedelme. És tudod, mért van
itt? Adócsalásért. A legközelebbi nagy szállítmányán behozza.
Aztán majd adakozik a Vöröskereszt, a Rákkutatási Alap vagy
a Szívinfarktus Elleni Alap javára, és a sajtó dicshimnuszt fog
írni a „kubai emigránsok”-ról.

  Ray Ortega Kubában született, és körülbelül tízéves
korában került az Egyesült Államokba. Egy zsaru általában
háromféleképpen bánik a „sajátjaival”. Megpróbálja futni
hagyni, mert végül is a „saját fajtája”; vagy pontosan
ugyanúgy bánik vele, mint hasonló körülmények között bárki
mással; vagy keményen csap le a pasasra, mint Isten haragja,
mert miatta van rossz híre a többieknek. Ray Ortega a
harmadik csoportba tartozott, vöröset látott, ha kubai, Puerto
Ricó-i vagy spanyol anyanyelvű törvényszegő került a kezébe.

  Bementünk egy „remek”, egészséges táplálkozást hirdető
étterembe, amit Ray ajánlott. Most lett negyvenéves, és kitört
rajta az egészségeséletmód-mánia. Előadást tartott a
kalóriákról, a szénhidrátokról, a koleszterinről, a fehérjéről
meg a rostos növényi táplálékokról. Minden reggel két
mérföldet kocogott, és mindennap huszonöt percet meditált.
Elmondta, hogy vendégjegye van egy belvárosi testedző
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klubba, ahol kétszer egy héten tíz kört úszik; később teniszezni
is akart.

  Úgy gondoltam, hogy kinövi vagy belehal.
  Az ennivaló pocsék volt, de miközben az élénk narancs-

színű sárgarépafelfújtat vagy mi a fenét kanalaztam, arra
gondoltam, hogy legalább nem valószínű, hogy itt ismerősbe
botlom. Ray-jel a két asztal egyikénél ültünk. Rajtunk kívül
csak két vendég volt: két fiú vagy két lány, vagy egy fiú és egy
lány. A pultnál ültek, és komor beszélgetésbe merültek a
tulajdonossal, aki maga volt a szakács is. Szomorú szemű
kölyök volt, nyomhatott vagy tíz kilót. Kávé helyett nagy
bögre langyos, füvekből főzött italt kaptunk. Ray lenyelt vele
egy marék vitamint, de amikor oda akartam adni neki az én
kotyvalékomat is, megrázta a fejét.

  – Fő a mértékletesség, Joe. Mindenben mértékletesnek kell
lenni, ez a dolog nyitja. – Megtörölte a száját, és megkért, hogy
ha lehet, ne gyújtsak rá. Egy nagy feliratra mutatott a falon, a
pult mögött: DOHÁNYZÁS = HALÁL. HALJON MEG
VALAHOL MÁSUTT.

  – Kedves.
  – Oké, Joe. Ki vele, mi kell.
  – Először is, ez nem hivatalos. Szigorúan magánügy.
  Ray bólintott; sok rendőr fogadott el nem hivatalos

megbízatást.
  – Sőt, nem is vagyok a városban. Vagy ezer mérföldre

innen, a floridai napfényben sütkérezem.
  – Értem.
  – Keresek két embert. Beszélnem kell velük. Jackson

Heightsban kereskednek kokainnal, egyébként nem
kábítószeres ügyről van szó. Potenciális tanúk egy ügyben,
ami tulajdonképpen nem kábítószeres jellegű.

  Szinte láttam, hogy lép működésbe Ray agya; mi a fenét is
hallottam, min dolgozik Joe Peters? Azért az arca teljesen
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kifejezéstelen maradt. Bólintott; kis fekete noteszt és vékony,
arany golyóstollat vett elő a zsebéből.

  – A nevek?
  – Az egyiket, aki valószínűleg harmadik vagy negyedik

átpasszoló, Billy Weavernek hívják. A másik, aki valószínűleg
eladó, „Benjamin, a kubai” néven ismeretes.

  Ray le sem írta a neveket. Nem volt rá szüksége. Éppen
ezért fordultam hozzá.

  – Remélem, nem nagyon fontos, Joe, hogy Billy Weaver-rel
beszélj.

  – Mért, mi a probléma?
  – Neki már nincsenek problémái, Joe. Május harmadik hete

óta nincsenek, amikor a felszínre emelkedett a Gowanus-
csatorna vizében, és magával húzott néhány betondarabot is.
Zongorahúrral voltak a nyakába kötve.

  Kitty azt mondta, hogy Billy Weavernek segítségre volt
szüksége, és ő megígérte neki, beszél Vincent Martuccival az
érdekében. Nem tudta, mibe keveredett, csak annyit mondott:
„Billy a barátom, segítségre volt szüksége, és én megígértem,
hogy megteszem, amit tudok.”

  – Mi a történet háttere, Ray? Vagy nem tudod?
  Ray vállat vont. – Még ha nem tudnám is, Joe, nem volna

nehéz kitalálni. A kokain lett a legelőkelőbb kábítószer, tehát
ez a legjövedelmezőbb üzlet. Hosszú ideig dél-amerikai és
kubai monopólium volt, és a feketék egészen mostanáig még
középszinten sem kapcsolódtak bele. Csakhogy egykét fekete
úgy gondolta, hogy itt az ideje megszabadulni egy-két
középszintű kereskedőtől. Néhány nagyfőnök belenyugodott,
mások nem. Azoknak, akik Billy Weaverrel voltak
kapcsolatban, nyilván nem tetszett, hogy Billy feljebb akar
kerülni.

  Eszembe sem jutott, hogy Billy Weaver fekete. Kitty nem
mondta.
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  – Ezek nem sokat vacakolnak, Joe, a kubaiak meg a dél-
amerikaiak. Sohasem vitatják meg, hogy mit csináljanak
valakivel, aki a terhükre van. Megelőzik a bajt, vagyis
megszabadulnak a baj okozójától, sőt, gyakran a lehetséges
bajkeverőt is kinyírják. Ezzel még a becsületes kereskedelem
szabályait és szokásait is lekörözik.

  – Szóval nekem csak Benjamin, a kubai maradt. Igaz?
  – Legjobb tudomásom szerint ő még megvan. Puerto Ricó-

i, de azt hiszi, többre viszi ebben az üzletágban, ha kubainak
adja ki magát. A neve Benjamin Garcia Nelson. Fiatal, jóképű
pasas, szeretik a nők. Könnyen lehet, hogy ő nyírta ki Billy
Weavert. – Ray vállat vont. – Így van ez, ha az ember előbbre
akar jutni a világban, nem igaz?

  A pultnál kóstolót tartott a két gyerek meg a sovány
tulajdonos. A két vendég beleharapott egy ragacsosnak látszó,
sötétbarna süteménybe, és megpróbálta kitalálni, mi az.
Amikor előhúztam a pénzt, hogy fizessek, az egyik gyerek
felém nyújtott egy tányért. – Azt hiszem, méz, datolya és még
valami. A még valamire nem tudok rájönni.

  Éhes maradtam, és a süteménynek remek illata volt.
Nagyón ízlett. Amikor a tulajdonos visszaadott, odaszólt
Raynek.

  – Látja, Ray, mondtam magának, jobb, ha nem tudják az
emberek, hogy mi a fenét esznek, csak azután, ha már
eldöntötték, hogy ízlik-e vagy sem.

  – Miből van? – kérdeztem.
  A srác csak vállat vont. Egész úton a parkolóig rágtam a

süteményt, és megpróbáltam rájönni, miből sütötték.
Akármiből is készült, tényleg finom volt.

  – Hol érhetlek el éjfél és mondjuk hajnali három között,
Joe?

  Megadtam Raynek az otthoni számomat. Aztán
megkérdeztem, miből van a sütemény.
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  – Fehérjedús keverék, datolyával és mézzel ízesítve. Lehet,
hogy egy nap megoldja a világ élelmiszerproblémáit, de azt
hiszem, jobb, ha nem tudod meg, honnan van a fehérje.

  Lenyeltem, ami még a számban volt, és a maradékot a
csatornába löktem. – Azt hiszem, igazad van.

  Az egész szoba megtelt a friss, vidéki levegő illatával,
amiről a televíziós samponreklámokban beszélnek. Kitty a
díványon ült velem szemben, törökülésben; a haja még nedves
volt. Módszeresen, egyenletesen, begyakorolt ritmusban
kefélte a hihetetlenül sűrű, majdnem fehér hajtömeget.

  Csak annyit mondtam neki, hogy egy-két hétig
szabadságon vagyok, mást nem.

  – Kérdezek valamit, Kitty, és egyenes választ kérek. – A
haja megvillant a kefe alatt; nehéz volt nem azt bámulni.

  – Nem hagynád abba?
  Meglepődött; mintha nem is lett volna tudatában az

automatikussá vált rítusnak. – Ne keféljem a hajamat? Bocsáss
meg, Joe. Figyelek.

  A kefét a kezében tartva rám nézett.
  – Kitty, mit gondolsz, ki ölte meg a fiúkat? – Megrázta a

fejét, aztán a kefét kezdte nézegetni az ölében. – Nézz rám,
Kitty. – Az arca sápadt volt; pislogott, és elnézett mellettem a
falra. – Kitty?

  – Azt hiszem, kezdettől tudtam.
  – Mit tudtál?
  A szemembe nézett, halkan, de fegyelmezetten és

nyugodtan beszélt. – Hogy George ölte meg a fiúkat. Volt
valami a viselkedésében. Amikor visszajöttetek a lakásba, és ő
azt mondta… azt mondta: „Meghaltak, kicsim, mind a ketten
meghaltak.”

  – Hogy a fenébe lehetséges, hogy egészen mostanáig nem
szóltál semmit?

  – Ki hitt volna nekem? Te?
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  – Hogy tudtál George szemébe nézni, hogy tudtál vele
lenni nap nap után, miközben azt hitted, hogy ő ölte meg a
gyerekeket?

  Furcsa szerepcsere következett; most én voltam feszült és
nyugtalan. Kitty különös nyugalommal figyelt, megpróbált
rájönni, miért olyan fontos nekem, hogy megértsem őt.

  – Nehéz megmagyarázni. Csak… szóval George. Én az
egész életet vele töltöttem el. Gyerekkoromtól fogva
mindennel George-hoz szaladtam. Rossz időket is megéltünk,
miattam.

  – De az isten szerelmére, Kitty, most a fiaid
meggyilkolásáról van szó!

  Nézegette a hajkefét, szórakozottan kihúzgálta a sörte
közül a hosszú, szőke hajszálakat. – Nem szándékosan
bántotta a fiúkat, Joe. Nem akarta bántani őket. Csak
megtörtént, pontosan úgy, ahogy a levelében írta. Georgie-t
véletlenül ölte meg. Terry pedig olyan mélyen aludt a
tablettáktól, hogy George biztosan azt hitte… azt hitte, hogy
Terry-vel is csinált valamit. Joe, el tudod képzelni, milyen
lehetett George számára ezzel a tudattal élni? A tudattal, hogy
mit tett? Te nem ismerted George-ot, nem tudod, mennyire
szerette a gyerekeket, és mennyire szeretett engem.

  – Szeretett, és mégis engedte, hogy meghurcoljanak az
újságokban. És vádat emeljenek ellened.

  – George szenvedett. Pokolian. Ami történt, az én hibámból
történt. Valóban az én hibámból. Olyan rohadt voltam hozzá.
Azon az éjszakán. Szándékosan telefonálgattam, mert tudtam,
hogy vissza fog hívni. Tudtam, hogy sokszor megpróbálja
majd. Csak… azt nem gondoltam, hogy át fog jönni.

  – És hogy megöli a gyerekeket? Nem gondoltad, hogy
megteszi, ugye, Kitty?

  Dühösen felugrott. – Úristen, nem ilyen egyszerű a dolog –
nem azért jött, hogy bántsa a fiúkat vagy engem. Olvastad a
levelét. Nem vagy képes legalább egy percre az ő helyébe



275

képzelni magadat, és megérteni, hogy milyen érzés lehetett
neki? Az a pillanat, amikor… amikor Georgie-t… el tudod
képzelni, mit érezhetett? Én el tudom képzelni, Joe. És
megértem, mennyit szenvedett. Lehet, hogy így kellett lennie,
hogy megvádoljanak, hogy meghurcoljanak a lapokban. Talán,
hogy… nem is tudom, hogy megszenvedjek a bűneimért. És
talán az is kellett, hogy George úgy érezze, ő véd meg engem,
ő az egyetlen, akihez fordulhatok. Talán… nem tudom, talán
ez volt az egyetlen dolog, amit még adhattam neki, és úgy
éreztem, tartozom neki ennyivel.

  – Nem tudom, mi a fenéről beszélsz, Kitty.
  Nem mondtam igazat, azt hiszem, tudtam, legalábbis

részben.
  Aggasztott az, hogy George-ról beszélt, mintha még most

is meg akarná óvni, amikor George már halott. Ahogyan
Vincent Martuccit is megvédelmezte. Sok mindent nem
tudtam róla, amit tudnom kell, ha segíteni akarok neki.

  – Kitty. Ülj le. – Kemény, cinikus, mindentudó kifejezés
jelent meg az arcán; a szeme villogott, a szája megfeszült, az
állát kicsit felemelte. Hosszú ujjaival átfésült a haján, aztán
hirtelen hátravetette a fejét; a haja átrepült a válla felett.

  – Bevallotta neked George, hogy ő tette?
  Megrázta a fejét.
  – Megkérdezted tőle, hogy ő tette-e?
  Megint megrázta a fejét.
  – Ha be akarjuk bizonyítani, hogy nem te ölted meg a

gyerekeket, Kitty, két dolgot kell megtennünk. Egy, be kell
bizonyítani, hogy George tette, kettő, be kell bizonyítani, hogy
nem te tetted.

  – Azt hittem, az ártatlanságát senkinek sem kell
bizonyítania. Azt hittem, a nagyszerű amerikai jog kimondja,
hogy mindenki ártatlan, amíg be nem bizonyosodik róla, hogy
bűnös. Vagy ez is csak szöveg, Joe?
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  – Jobb, ha abból indulsz ki, hogy csak szöveg. Ha holnap
megtartanák a tárgyalásodat, akkor tekintettel az ellenséges
közhangulatra meg arra, hogy az ügyvédednek semmiféle
segítséget nem nyújtottál… – Erről eszembe jutott egy másik
fontos kérdés. – Kitty, elmondtál ebből valamit Williamsnek?
Mit szólt hozzá a jó öreg Jay T.?

  – Hogy Billy Weavernél voltam? – Kitty vállat vont. – Nem
fárasztottam magam azzal, hogy bármit is elmondjak neki.

  – Nem fárasztottad magad? Neked nem ügyvédre, hanem
elmegyógyászra lenne szükséged!

  – Hát ide hallgass, tényleg azt hiszed, hogy Jay T.-t egy
cseppet is izgatja, hogy megöltem vagy nem öltem meg a
gyerekeimet? Eláruljak valamit Jay T. Williamsről? Hát ide
figyelj, Joe. A mai napig – mondta, és összeszorította az öklét –
, egyetlenegyszer sem kérdezte meg tőlem, hogy megöltem-e a
gyerekeimet, vagy volt-e valami közöm a gyilkossághoz.
Tudod, mit mondott? Akarod hallani, hogyan vélekedik a jó
öreg Jay T. a törvényről? „Ugyan, Miss Kitty, egy fikarcnyit se
számít, hogy valaki bűnös vagy nem bűnös. Az esküdtszéket
se nagyon érdekli. Nekik csak az a fontos, hogy meggyőzzék
őket: a vádlott megérdemli, hogy felmentsék, vagy
megérdemli, hogy börtönbe csukják.” – Kitty gonosz
tehetséggel utánozta Williams elnyújtott, délies
beszédmodorát, a hangsúlyokat és a ritmust is remekül
eltalálta. Hirtelen elkomolyodva folytatta. – És én most már
kiérdemeltem, hogy lecsukjanak, Joe. A közvélemény azt
akarja, hogy valamiért elítéljenek. Végül is nem úgy
viselkedtem, ahogy „kellett volna”, ahogy az egy „anyához”
illik, hát az ördögbe is, ítéljék el Kittyt gyilkosságért, ha az az
egyetlen vád, amit fel lehet hozni ellene. – Eszébe jutott, hogy
még nem válaszolt a kérdésemre. – Nem, nem mondtam el Jay
T. Williamsnek, hogy egyedül hagytam a gyerekeket, és hogy
találkoztam Billy Weaverrel. Minek mondtam volna el neki?
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  – Miért nem mondtad meg Jay T. Williamsnek, hogy
Vincent Martucci homoszexuális?

  – Minek mondtam volna meg? Mi értelme lett volna?
  Csak bámultam rá, és azon töprengtem, mikor kezd el

gondolkozni a saját helyzetén.
  – A fenébe is, Joe, Vincent a barátom!
  – A barátod? – Elfordítottam az arcomat, aztán csendes,

semleges hangon, mintha olyan információt közölnék vele,
amely nem újság a számára, azt mondtam: – Kitty, téged
Vincent Martucci meggyilkol.

  – Nem volt más választása. Neked ezt jobban kéne tudnod.
Te is benne voltál!

  Ha megrekedünk ezen a szinten, nem sok eredményt
érhetek el. – Oké, oké. – Aztán puszta kíváncsiságból
megkérdeztem: – Kitty, találkoztál azóta Marvin L.
Schneidermannal, hogy megismerkedtetek a bahamai
fürdőben?

  – Kivel?
  – George a tárcájában hordta a névjegyet, amit neked adott.

Vagy már elfelejtetted Marvin L. Schneidermant?
  – Persze hogy elfelejtettem, Joe, mi a fenében segíthetett

volna nekem? Hogyne, láttam a képét az újságokban, láttam a
választási plakátokat meg hirdetéseket. Egyszer találkoztam
vele, rendes embernek látszott. El tudom képzelni a főcímeket,
ha valakinek sikerülne kapcsolatba hoznia őt velem és… –
hirtelen elhallgatott. Láttam a szemében, hogy már érti. –
Úristen… Tegnap este hallottam a rádióban, hogy
szívinfarktust kapott. És nem vehet részt a polgármester-
választásokon. Hát ezért? Mert két évvel ezelőtt odaadta
nekem a névjegyét, és ráírta, hogy amiben tud, segít?

  Így megfogalmazva nagyon kegyetlenül hangzott. Az is
volt, kegyetlen egy ügy. Csak megerősítette Kittynek az
amerikai rendszerről alkotott véleményét.

  – Tudod, Joe, ha nem lenne olyan szörnyű, nevetnem kéne.



278

  A következő néhány percet azzal töltötte, hogy Marvin L.
Schneiderman miatt nyugtalankodott. Néhány perccel
korábban a halott férje miatt izgatta fel magát, hogy milyen
rossz érzés lehetett neki megölni a két gyereket. Aztán a
„barátja”, Vincent Martucci miatt gyötrődött, aki elárulta őt.
Kíváncsi voltam, legközelebb ki miatt emészti majd magát.

  – Még van egy-két kérdésem, Kitty, aztán elmegyünk
Jackson Heightsba.

  Leült és figyelmesen rám nézett; a pillantásában gyanakvás
és ellenszenv keveredett. Nagyon megnehezítette, hogy
néhány dologban az ő javára billenjen a mérleg – hacsak a
lojalitást nem számítom, amelyért valóban sok jópontot
kaphatott volna. Csakhogy nem a lojalitására kellett
bizonyítékot találni. Hanem az ártatlanságára.

  – Kitty, elmondtad George-nak, hogy azon az éjszakán
egyedül hagytad a gyerekeket?

  Megrázta a fejét. – Nem. Szégyelltem magam. –
Megpróbálta kifürkészni, hogy ehhez mit szólok. – Tényleg
szégyelltem magam. Miféle anya az, aki egyedül hagy két
kisgyereket, amikor az egyiknek kanyarója van?

  Összehasonlítva egy apával, aki megfojtja a két gyerekét,
aztán a holttestüket egy parkban hagyja, de előbb még golyót
ereszt az egyikük fejébe, úgy éreztem, van ennél rosszabb anya
is.

  – Rendben van. A következő kérdés: mi az ördögnek
erősködtél, hogy egy és fél kettő között láttad utoljára a
gyerekeket azon az éjszakán, amikor meggyilkolták őket.

  – Mert kiszámítottam, hogy ha otthon maradok velük,
körülbelül akkor néztem volna be hozzájuk.

  – De nem maradtál otthon velük, Kitty. Miért tartottál ki a
vallomásod mellett még akkor is, amikor az orvosszakértői
jelentés megállapította, hogy akkor már valószínűleg mind a
ketten halottak voltak, vagy Georgie halott volt, Terry meg
eszméletlen?
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  Tudtam pontosan, hogy mit fog válaszolni. Azt is
válaszolta.

  – Mert folyton azt ismételgették, hogy biztos vagyok-e
benne, biztos vagyok-e benne, biztos vagyok-e benne,! hogy
egy és fél kettő között…

  – És te mindenkire megharagudtál, és azt felelted, hogy
„igen, biztos vagyok benne”.

  – Mi mást tehettem volna akkor, Joe? Változtattam volna
meg a vallomásomat? Mondtam volna azt, „Egy pillanat,
tévedtem, nem is akkor volt”? Mindenki rájött volna, hogy
hazudok!

  – Mindenki tudta, hogy hazudsz.
  – Nem akartam, hogy mindenki megtudja, hogy egyedül

hagytam őket, Joe. Hát nem érted?
  Az volt a furcsa, hogy minél többet tudtam meg Kittyről,

annál jobban megértettem őt.
  Kocsival elvittem Fresh Meadowsba, onnan pedig Jackson

Heightsba. Kitty szerint ostobaság volt, hogy az új lakásából
nem mentünk azonnal Jackson Heightsba, de én vezettem, és
így nem volt más választása. Csak annyit kértem tőle, hogy
legalább egy órára hagyja abba a velem való veszekedést, és
próbáljon meg visszaemlékezni arra az áprilisi éjszakára,
amikor a kubai Benjamin mellett ült, a kis zöld autóban.
Körülbelül tizenöt-húsz percig autóztunk Jackson Heights
utcáin, a három- és ötemeletes lakóházak meg a kétszintes
sorházak között, amikor Kitty megtalálta az épületet.

  Tudtam, hogy ez az a ház, mert ellenőriztem a
telefonszámot, amelyen Kitty felhívta Billy Weavert. A telefon
egy asszony nevén volt, akiről a neve alapján feltételeztem,
hogy rokona lehetett a Puerto Ricó-i kubainak, Benjaminnak.
Valószínűleg az anyja lakott az ötemeletes, barna
téglaépületben, amelyre Kitty végül ráismert.

  – Ne engem nézz, nézz ki az ablakon. Hol állt meg az autó
akkor éjszaka?
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  – Nem tudom, Joe. Én…
  – Nézz ki az ablakon, Kitty.
  Egyirányú utca volt, tehát ugyanabból az irányból kellett

érkezniük, mint most nekünk. Kitty a fejét rázta. Még egyszer
megkerültük a tömböt, és ahogy lassan közeledtünk a barna
téglaépülethez, Kitty felkapta a fejét.

  – Ott, azok mellett a szeméttárolók mellett. Ott állj meg.
Emlékszem, alig tudtam kiszállni tőlük a kocsiból.

  – Rendben van, most fordulj oldalra, és nézz ki az ablakon.
Kiszálltál a kocsiból, igaz? Meg kellett kerülnöd a
szeméttárolókat, igaz? Segített neked a sofőr, megkerülte a
kocsit, és kisegített? A fenébe is, Kitty, ne fordulj meg, és ne
nézz rám! – Megfogtam a vállát, és a kocsi ajtaja felé
fordítottam. – Nem én voltam itt, hanem te.

  – Nem emlékszem, Joe, nem emlékszem. Kiszálltam a
kocsiból, és itt voltak a szemetesvödrök. Legalábbis azt
hiszem. Nem tudom. Olyan régen volt.

  – A sofőr megkerülte a kocsit, hogy segítsen neked?
Nekimentél a vödröknek? Piszkos lettél? Mondtál neki valamit
ezzel kapcsolatban? És amikor…

  – Joe! Várj egy pillanatig, várj. Ne szólj semmit. Csak várj.
  Kitty kiszállt a kocsiból. Átcsúsztam az ő helyére és

néztem. Oldalazva elindult a kocsi és a tárolók között, aztán
megkerülte őket és fellépett a járdára. Állt; láttam rajta, hogy
erőlködik, kényszeríti magát, hogy visszaemlékezzen
valamire.

  – Joe, istenem, Joe! – Kitty beugrott az ülésre, és
belekapaszkodott a karomba. – Joe, volt itt néhány nő. Kettő
vagy három, azt hiszem. Sötét ruhában. Tudod, mint… mint
amilyet az olasz nők viselnek, egész sötét vagy fekete, mint a
gyászruha. Ő… Benjamin megkerülte a kocsit, és… várj csak,
elindult felém, mintha segíteni akarna, de akkor azok a nők…
az egyik mondott neki valamit. Nem tudom, mit, de mérges
volt, nagyon mérges. Azt hiszem, olaszul beszélt. Benjamin
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egyszerűen lerázta, és… és… megfogta a karomat, az épület
felé tuszkolt, és az a nő – istenem, Joe,! emlékszem, mondott
nekem valamit, valami olyat, hogy… „Jobb, ha távol tartja
magát ettől az alaktól, kisasszony, ez egy szemétrevaló.
Kérdezze csak meg a lányomat, kisasszony.” – Kitty izgatottan
beszélt. – Erről egészen megfeledkeztem, csak most jutott
eszembe. De tényleg itt voltak azok az asszonyok. És láttak
engem, Joe, láttak.

  Valóban óriási. Most már tanúk is voltak rá, hogy Kitty itt
járt, ebben a lakóházban, Jackson Heightsban. Nekem csak
annyi a dolgom, hogy megtaláljam az asszonyokat,
kikérdezzem őket, és eszükbe juttassam az esetet. Aztán
eszükbe juttassam a napot és az órát, amikor mindez történt.
Aztán vegyem rá őket, hogy aláírjanak egy eskü alatt tett
vallomást, és ha beidézik őket, tanúskodjanak a bíróságon.

  – Hát, kezdetnek ez is valami – mondtam Kittynek.
Visszavittem a lakására, az ajtó előtt letettem és hazamentem.
Vártam, hogy Ray Ortega felhívjon.

  Ray nem sokkal éjfél után telefonált.
  – Joe, Mets-drukker vagy?
  – Csak szép időben. És csak akkor drukkolok nekik, ha

győznek.
  – Ez nem szép tőled, Joe. Nem is érdemled meg az isteni

páholyjegyet a holnapi meccsre.

8. FEJEZET8. FEJEZET8. FEJEZET

  A megbeszélt időpontnál körülbelül tizenöt perccel
korábban érkeztem a Shea Stadion parkolójába. Akkort ért oda
Ray Ortega is. A vele levő férfihoz fordult, nyilván azt mondta
neki, várjon, aztán odajött a Chevroletemhez.
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  – Takaros fiatalember, ugye, Joe? – Mindketten Benjaminra,
a kubaira bámultunk. – Az a rongy, amit visel, méretre készült;
háromszázhatvan dollárba került. A lábán csináltatott
bokacsizma van, kétszázötvenért. Pedig baráti alapon szerezte.
– Méregettük még egy darabig; végül elértük a célunkat:
fészkelődni kezdett, rágyújtott egy cigarettára, gyorsan
szippantott belőle néhányat, aztán eldobta; körülnézett,
igyekezett hanyagul viselkedni és nem ránk nézni; nyilván
azon tűnődött, mit beszélünk róla.

  Ray átadott két páholyjegyet. – Megyek, nézem a meccset,
Joe. Ha nem jössz be, este hívj fel otthon.

  Intett a fejével, mire Benjamin odajött és bemutatkozott.
Bár sötét szemüveget viselt, ami nagyon drága lehetett,
amennyit az arcából láttam, nem volt kellemetlen; már ha
valakinek tetszik a kreol bőr, a szögletes áll, a szabályos arc, a
sűrű, göndör hajhoz illő tömött, fekete bajusz és a villogó fehér
fogsor. Őszintén szólva biztos vagyok benne, hogy néha
piszok kényelmetlen lehet, ha az ember úgy néz ki, mint egy
hollywoodi filmsztár; de hát ez az ő problémája volt, nem az
enyém.

  Miután Ray elment, beültünk a kocsimba. Benjamin levette
a szemüvegét; nagyon nagy és nagyon fekete szeme volt. Szó
nélkül odaadtam neki Kitty Keeler fényképét. A szeme még
tágabbra nyílt, és olyan ártatlanul tiltakozva adta vissza a
fényképet, mint egy pap, akit megkértek, hogy álljon modellt
egy obszcén képhez.

  – Ugyan már. Nem ismerem a madarat. Soha életemben
nem láttam. – A homlokán finom verítékcseppek jelentek meg;
valószínűleg a felső ajkán is, bár ezt a bajusza miatt nem
láthattam.

  – Ő ismeri magát, Benjamin. – Benjamin csak rázta a fejét. –
Azt mondja, ismeri. – Aztán beakasztottam a horgot. – Azt
mondja, maga segített neki megszabadulni a gyerekek
holttestétől.



283

  A szeme szinte hihetetlenül nagyra tágult. – A fenébe, soha
az életbe, még ilyet! – Egy darabig még folytatta az ékesszóló
tiltakozást, végül azt mondta: – Az ördögbe is, én csak
elvittem azon az éjszakán Billyhez, aztán vissza a lakására. Én
semmit se tudok a gyerekeiről meg a többiről. Csak nem
képzeli, hogy ezt a nyakamba varrhatja? Ha kíváncsi rám, hát
kérdezze meg Ray Ortegát. Ray kölyökkoromtól ismer.

  Megint rágyújtott, beleszívott a cigarettába, köhögni
kezdett tőle és kidobta az ablakon.

  – Maga nem is igazán szeret dohányozni, ugye, Benjamin?
  Amikor kiköhögte magát, válaszolt: – A fene egye meg.

Szóval a múlt csütörtökön leszoktam, csak ma felidegesítettem
magam és elfelejtettem.

  – Van is miért idegeskednie, Benjamin. Meséljen nekem
arról az éjszakáról, amikor felvette a hölgyet és elvitte Billy
Weaverhez.

  Billy Weaver felhívta, és megadta a hölgy nevét meg a
címét; mondta neki, hogy vegye fel, és vigye el egy lakásba
Jackson Heightsba. Pár órával később Billy szólt, hogy vigye
vissza a hölgyet Fresh Meadowsba. Ő visszavitte, ennyi az
egész.

  – Na, aztán másnap nézem az újságot, hát ott van a madár
fényképe az első oldalon, és olvasom, hogy a gyerekeit
elrabolták és megölték. Előző éjszaka. Ide hallgasson, én nem
láttam a gyerekeit, még csak azt se tudtam, hogy egyáltalán
vannak gyerekei. Nem is érdekelt volna, világos? Be se tettem
a lábam a lakásába, se semmi, csak megnyomtam a csengőt és
vártam. Elvittem Billyhez, aztán visszavittem a lakására. Kész.

  Megnéztem egy darab papírt, aztán visszatettem a
tárcámba. – Ki az az Elena Garcia Gonzalez? Az anyja?

  Benjamin meglepetten rázta a göndör fejét. – Ugyan már,
dehogy, hogy volna az anyám, amikor a nagyanyám. Mit akar
a nagyanyámmal? Szegény kis öregasszony!
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  – Aki egy kis kábítószer-csomagoló üzemet tart fenn a
lakásán Jackson Heightsban. Ott, ahová maga Kitty Keelert
vitte, hogy találkozzon Billy Weaverrel, igaz?

  – Üzemet? Milyen üzemet? Abban a lakásban együtt lakik
a nagyanyám, az anyám meg a kishúgaim, és nekem ott lehet
üzenetet hagyni, és néha, szóval jó hely arra, hogy találkozni
lehessen ezzel-azzal. De hogy üzem? Nem értem.

  – Már hogy a büdös francba ne értené. Csomagoló üzem,
ahol egy csomó ember szorgoskodik egy hosszú asztal mellett,
fehér gézmaszkban, nehogy belélegezzék a kokaint, amit
porcukorral vagy mi a fenével kevernek össze.

  – Jézus Mária – mondta Benjamin –, maga szörnyűségeket
beszél. Hiszen az én nagyanyám egy idős hölgy. Legalább
ötvenöt vagy ötvenhat éves!

  – Ilyen öreg? És még él? Hát ez óriási, Benjamin. Még
magának is sikerülhet. – Úgy döntöttem, hagyom a
kokainüzemet, különben csak vaktában lőttem, bár abból,
ahogyan reagált, tudtam, hogy a lövés talált. Nem volt nagyon
nehéz kitalálni, hogyan kapcsolódnak be a család nőtagjai a
kokainüzletbe. Többé-kevésbé háztáji gazdaságnak tekintették,
a nőknek nem kellett elmászkálni hazulról, és szemmel
tarthatták egymást.

  Inkább Benjamin első nyilvánvaló hazugságára
koncentráltam, amit meg akart etetni velem; így legalább majd
azt hiszi, hogy a többi kérdésre is tudom már a választ.

  – Mondja el még egyszer, hogyan hívta fel Billy. Azt
hiszem, az első részét elmismásolta, mármint hogy ki hívott fel
kit.

  Egy percig gondolkozott, aztán rájött, hogy én tudom,
hogy Kittynek csak a nagyanyja telefonszáma volt meg; oda
telefonált, és ott kereste Billy Weavert.

  – No, igen, hát persze. Szóval Billy folyton úton volt, ezért
a nagyanyám telefonszámát adta meg; amolyan
üzenetközvetítőnek használta. Szóval a madár a
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nagyanyámhoz telefonált neki. És véletlenül éppen ott volt
akkor éjszaka. Szóval én vettem át az üzenetet és letettem;
aztán Billy visszahívta a madarat, és mondta nekem, hogy
menjek el Fresh Meadowsba és hozzam el. Ennyi az egész.
Esküszöm az élő istenre. – Felemelte a jobb kezét, és
ünnepélyesen megesküdött.

  Másodszor és harmadszor is elismételtettem vele a
történetet; kiderült még néhány apróság, de semmi fontos:
legjobb tudomása szerint azon az éjszakán senki nem látta
Fresh Meadowsban, sem amikor egyedül ült a kocsijában, sem
amikor Kitty is vele volt.

  – Dehogy akartam én Fresh Meadowsba menni. Mondtam
Billynek, hogy nem is ismerem a környéket. Olyan, mintegy
lakótelep, csak nem felhőkarcolókból áll, hanem egy csomó
két- meg háromemeletes téglaépületből. Jó, van egypár fa meg
fű, nagy dolog. Attól még pont olyan, mint egy lakótelep.

  – Nehezen találta meg az épületet?
  – Hát, csak azt ne higgye, hogy ki vannak világítva a

házszámok, vagy mit tudom én. És mintha körben építették
volna a házakat. Én meg csak köröztem azon a rohadt helyen.
Tulajdonképpen kétszer elmentem a ház előtt, amikor végre
megkérdeztem egy pasast…

  Elhallgatott. Egymásra bámultunk.
  – Folytassa, Benjamin. Megkérdezett egy pasast…
  Kivillantotta a gyönyörű fehér fogsorát. – Hát tudja, ez

vicces. Csak most jutott az eszembe. Tényleg volt ott valami
pasas, a kutyáját sétáltatta…

  – Milyen kutya volt?
  – Milyen kutya? Honnan a fenéből tudjam, hogy milyen

kutya volt? Nem értek a kutyákhoz. Nem is szeretem a
kutyákat. Egyszer gyerekkoromban megharapott egy, és…

  – El ne mesélje, Benjamin. Nem érdekel a gyerekkora. Arról
a férfiról beszéljen, aki a kutyáját sétáltatta azon az éjszakán
Fresh Meadowsban.
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  – Mi a fenét mondjak róla? Megkérdeztem, melyik az a ház,
ahol a madár lakik, ő meg azt mondta, forduljak vissza, mert
túljöttem rajta. Így aztán visszafordultam; a pasinak igaza volt.
Megnyomtam a csengőt, bim-bam, a madár kijött, beszállt a
kocsiba, és elindultunk. A kutyás ember mondta is, „Na,
látom, megtalálta”. Benjamin pattintott.

  Igen, ez az, a kutyás látott, látta, hogy megtaláltam a házat.
  – Hogy nézett ki az a kutyás ember? Magas volt?

Alacsony? Kövér, sovány, milyen?
  – Ugyan már, honnan a fenéből tudjam? Egy pasas

kutyával. A kutya olyan birka formájú volt. Várjon csak egy
pillanatig. Igen, pont mint egy birka.

  – Na ne hülyéskedjen, Benjamin!
  Benjamin megrázta a fejét. – De, isten bizony. Olyan volt,

mint egy birka. Göndör szőrű. Van ilyen fajta kutya?
  – Hát, ha maga látta, biztos van.
  Nem emlékezett rá, hogy bárki mást látott volna Fresh

Meadowsban. Amint Jackson Heightsra terelődött a szó,
Benjamin elkezdett mellébeszélni.

  – Á, nem, senki se látott minket, csak kiszálltunk a
kocsiból, meg bementünk, és kész.

  Vártam úgy egy percig, aztán megkérdeztem: – Na és az az
olasz nő?

  – Olasz nő? Miféle olasz nő?
  A szeme éppen hogy elkerülte az enyémet, és újabb

cigarettát kotort elő a dobozból.
  – Mi a fenét művelt maga az olasz nő lányával?
  Benjamin ujjai között eltört a cigaretta, de mintha észre se

vette volna. – Hogy mit csináltam a lányával? Ugyan már! Hát
csak nézzen meg jól. – Hagyta, hogy jól megnézzem, aztán
nagyon józan hangon megkérdezte: – Na látja hát úgy nézek
én ki, mint akinek csinálnia kell valamit egy madárral, ha a
madár nem akarja?

  El kellett ismernem, hogy nem úgy néz ki.
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  – Nézze, szóval nem akarok én nagyképűsködni, meg mit
tudom én, de hát az a helyzet, hogy nekem elég, ha intek.
Nekem elég, ha csak annyit mondok egy madárnak, na jó,
gyere.

  Pattintott az ujjával, hogy jelezze, ennyi az egész. – Mert
ugye, nézzen rám. Ilyennek sikerültem. Az én problémám csak
a válogatás, érti, mire gondolok. Nekem nem kell
rátukmálnom magamat egy nőre, ha az nem akarja. –
Megrázta a fejét; látszott rajta, hogy őszintén el van keseredve.

  – Nekem elhiheti, egyvalamit megtanultam. Nem
kifizetődő, ha az ember valami kis olasz madarat választ.
Valahogy még nincsenek felkészülve a szexuális forradalomra,
érti, ugye? Akarják, aztán megijednek. Hogy majd rájönnek a
szülők, vagy ő elkottyant valamit, és rögtön nagy ügyet
akarnak csinálni valamiből, aminek pedig semmi jelentősége
sincs, érti, ugye? Csinos kis pipi volt, csak nem tudta rendesen
intézni a dolgokat. Hát én nyíltan felteszem magának a
kérdést, olyan embernek látszom én, aki erőszakoskodik egy
lánnyal, ha az nem akarja?

  Nem olyan embernek látszott. Elismertem, hogy nehéz
élete lehet, hiszen egy olyan pasasnak, mint Benjamin, tényleg
az a problémája, hogy hogyan vakarhatja le magáról a nőket.

  – De hát honnan hallott az öregasszonyról, az olasz csaj
mamájáról?

  Hagytam, hadd izguljon néhány percig azon, hogy mennyi
mindent tudok róla, és vajon honnan szereztem az
információimat, aztán csak vállat vontam, és azt feleltem: –
Tudja, hogy van ez. – Ebbe ugyanis minden belefér.

  – A fenébe is – mondta Benjamin lassan –, igen, azt hiszem,
az öregasszony nekem támadt azon az éjszakán. Nem mintha
nagyon emlékeznék rá, de egy ideig akárhova mentem azon a
környéken, mindenütt ott volt ennek a csajnak az anyja. Amint
meglátott valami másik madárral, rögtön kiabálni kezdett,
hogy én tönkreteszem a lányokat meg hasonlók. Gondolom,
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azon az éjszakán is nekem támadt, amikor ezt a Keeler lányt
elvittem Billyhez.

  Benjamin nagyon vonakodva megmondta a nő nevét – a
haragos olasz anyáét.

  – És maga hogy áll most, hogy Billy Weavert kiiktatták?
Nyert rajta, vagy folyton hátra kell néznie a válla fölött?

  – Hogy én nyertem-e rajta? Ide figyeljen, én semmiről nem
tudok semmit, világos? Szaladgáltam Billy ügyeiben és kész.
Nekem semmi közöm az üzletnek ahhoz a részéhez. Annál én
óvatosabb vagyok.

  Végigsimítottam az öltönyét. Puha volt, mint a vaj.
  Szép szövet. Maga nem úgy öltözik, mint egy kifutófiú,

Benjamin.
  Vállat vont. – Tudja, hogy van ez. Egy kicsi innen, egy kicsi

onnan. Tényleg tetszik az öltönyöm? Őszintén mondja meg,
úgy gondolja, hogy ez az öltöny szép? Mert egy pasas azt
mondta nekem a minap, hogy a stricik hordanak ilyen öltönyt.
Maga szerint is a stricik hordanak ilyet?

  Nyilván nagyon fontos volt neki, hogy mit válaszolok, mert
komoly aggodalom ült ki az arcára. Alaposan megnéztem, és
megráztam a fejemet. – Szó sincs róla, Benjamin, ez egy
nagyon szép öltöny. A stricik a feltűnő holmit szeretik, ez
viszont nagyon szolid öltöny.

  Benjamin nagyon örült; valószínűleg az lehetett számára a
legsúlyosabb sértés, ha azt mondták, úgy néz ki, mint egy
strici. Elővettem a páholyjegyeket, és felajánlottam őket
Benjaminnak.

  – Nem, nem, ez engem egyáltalán nem érdekel. Én a
futballt szeretem. Nekem mozgás kell. A baseball dög
unalmas, egy csomó pasi ácsorog egy kupacban, mint egy
csapat vénasszony, és csak várnak, várnak, hogy történjen
valami, aztán valaki beleüt a labdába, bumm-bumm-bumm,
egy, kettő, három, körbedobálják párszor, aztán megint
kupacba tömörülnek. Nekem meg mozgás kell. Ha egyszer
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látni akarja Pelét, hát csak hívjon fel. A legjobb jegyet kapja, és
még meg is ismerkedhet vele, ha akar. Van néhány!
kapcsolatom, ugye.

  Remek, mondtam, megadtam neki a telefonszámomat,
azzal, hogy bármikor, éjjel-nappal felhívhat, ha eszébe jut
valami, ami esetleg fontos lehet.

  Mielőtt kiszállt a kocsimból, megjegyezte: – A fenébe is,
nagyon kikészített, amikor azt mondta, hogy a madár szerint
én vittem el a gyerekei holttestét, mit tudom én, hova. Ezt csak
azért mondta, ugye, mert ez olyan hekusmódszer?

  Megnyugtattam, hogy azért, mire nagyon
megkönnyebbült; odament a csillogó, zöld Datsunjához, még
csak hátra se nézett, beült és elhajtott.

9. FEJEZET9. FEJEZET9. FEJEZET

  Azon az estén, amikor beszámoltam Kittynek Billy Weaver
nemrég bekövetkezett haláláról, előre tudtam, mit fog
mondani.

  – Úristen, az én hibámból ölték meg!
  Mielőtt felajánlhatta volna, hogy az esküdtszék ítélje el,

megpróbáltam meggyőzni, hogy akár átadta Billy Weaver
üzenetét Vincent Martuccinak, akár nem, Billy esélyei az
életbenmaradásra igen csekélyek voltak. A
kokainkereskedelemben a halálozási arány nagyon magas volt
és állandóan növekedett.

  – Mikor láttad utoljára Billyt, Kitty?
  – Azon az éjszakán. Azon az éjszakán, Jackson Heights-

ban.
  – Utána már nem beszéltél vele? Nem hívott fel? Nem

hívtad fel?
  Megrázta a fejét.
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  – Szóval ő is a „jó barátaid” közül való, ugye, Kitty?
  – Ezt hogy érted?
  – Billy Weaver nem keresett meg azután, hogy megtalálták

a fiuk holttestét? Hacsak nem volt süket, néma és vak, hallania
kellett róla. És azt is tudnia kellett, hogy igazolhatja az
alibidet, mert a gyilkosság éjszakáján a kérdéses időpontban
vele voltál.

  – Billy szökésben volt, Joe. Keresték. Ne ítéld el, nem is
ismerted. Amikor mindketten Moglianónál dolgoztunk, néha
beszélgettünk. Délről jött, és fogalmad sincs róla, mik
történtek vele gyerekkorában, csak azért, mert fekete volt.

  – Miért nem mondtad, hogy Billy Weaver néger volt?
  Nem így akartam feltenni a kérdést, bár lehet, hogy igen.
  Csak bámult rám, mire én hozzátettem: – Segített volna, ha

pontosabb személyleírást kapok róla, Kitty. Így értettem.
  – Billy Weaver nem volt a szeretőm, Joe.
  Még ekkor is képes volt rá, hogy időnként meglepjen.
  – Nem ezt kérdeztem. Nem tartozik rám, Kitty. Egyáltalán

nem érdekel, hogy ki a szeretőd és ki nem, vagy hogy ki volt
és ki nem volt az.

  Nyugodtan, meggyőződéssel felelte: – De igen, érdekel,
Joe. Szinte ez a legelső, amit minden ismerősömről meg akarsz
tudni.

  – Nekem ez nem fontos, Kitty. Nem tartozik rám.
  De természetesen fontos volt nekem, és érdekelt. Csak az

volt a baj, hogy semmiféle jogcímem nem volt kérdezősködni.
  Kitty egy tányér csirkehúsos szendvicset tett a

dohányzóasztalra, és behozott két bögre forró kávét. Abban a
mély, feszült csendben kezdtünk enni, ami olyan csodálatosan
jót tesz az emésztésnek.

  Két harapás között megkérdeztem: – Emlékszel egy
emberre, aki kutyát sétáltatott?
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  Megmerevedett, az arcára kiült a gyanakvás. Láttam, hogy
óvatosan megforgatja a kérdést, és keresi benne a rejtett
értelmet.

  – Hallgass ide, Benjamin, a kubai mondta, hogy azon az
éjszakán, amikor elment érted, nem találta meg rögtön a házat.
Valami pasas igazította útba, akinek a kutyája birkához
hasonlított. Aztán, amikor te már beszálltál a kocsiba, a kutyás
ember megint arra sétált, és azt mondta: „aha, szóval
megtalálta a házat” – vagy valami ilyesmit. Emlékszel?

  Megrázta a fejét.
  – Ismersz valakit Fresh Meadowsban, akinek birkához

hasonló kutyája van?
  – Sose hallottam még ilyen kutyáról.
  – Nem ezt kérdeztem, a fene egye meg!
  Remekül haladtunk. Nem tudom, hogy jutottunk idáig, de

a helyzet nem javult. Kitty minden centiméterért megharcolt,
pontokat gyűjtött ellenem. Csak azt nem tudom, mit képzelt,
mire lesz jó neki, ha megnyeri a játszmát.

  – Ennek nem sok értelme van, Kitty. Kezdek azon tűnődni,
mit keresek itt.

  Letette a szendvicset, hátradőlt a kanapén, és keresztbe
fonta a karját. – Ott az ajtó. Isten áldjon.

  Bólintottam, elindultam az ajtó felé, aztán megtorpantam,
és egy darabig úgy álltam, háttal neki. Végül megfordultam,
odamentem a kanapéhoz, felemeltem és jól megráztam.
Ezúttal ő lepődött meg.

  – A fene essen beléd, Kitty, velem ezt ne csináld! Nekem ne
játszd meg magad. Azt hittem, több eszed van. Azt hittem, ezt
már tisztáztuk.

  Sokáig szorítottam magamhoz; sokáig sírt Billy Weaver
miatt. Megfeszítette magát, úgy próbált ellenállni; rázkódott a
teste a visszafojtott fájdalomtól, aztán egyszer csak elengedte
magát. Amikor elhúzódott tőlem, vércseppet láttam az ajkán;
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beleharapott, így próbálta magába fojtani az érzelmeit, ahogy
mindig.

  A szendvicseket betettem a hűtőszekrénybe, és készítettem
egy csésze teát Kittynek. Az ujjával a csésze peremén körözött.

  – Joe – mondta halkan. – Megtettem, amit kértél. Ma
elolvastam George vallomását, újra meg újra, sorról sorra.

  Éreztem, hogy hátul bizsereg a nyakam, mint amikor az
ember megborzong, és égnek merednek az apró hajszálak.

  – Igen, és?
  Felnézett a csészéről. – Azt hiszem, tudom, hol dobta el

George a revolvert. Volt egy hely a Flushing Meadow
parkban, ahova horgászni járt a fiúkkal.

  A Flushing Meadow parkban már kétszer rendeztek
Világkiállítást: először 1939-ben, másodszor 1968-ban. A két
esemény között a park feledésbe merült; majd ismét aktív
szerepet kapott, mint az ENSZ közgyűlésének ideiglenes
székhelye. Amikor az ENSZ is elköltözött, New York régi,
1939-es kiállítócsarnokát görkorcsolyapályává alakították át. A
második Világkiállítás után a város a New York-iak kedvéért
fenntartotta a hatalmas parkterületet; egyre többen utaztak ki
Queensbe, hogy élvezzék a darabka természetet.

  A park még nem kelt életre, csak egy-két korai kocogó meg
biciklista akadt. A babakocsik, a labdázók, a mamák és a
nagymamák csak később jönnek, amikor a meleg tavaszi nap
megszárítja a harmatos füvet. A nagy, puszta, nem éppen
hívogató tavon sem úszott még csónak, bár néhányat már
vízre bocsátottak. A többit bakokra téve javították, festették a
park gondnokságának emberei.

  Kitty keresztülvágott a réten, a repülőgép-modellezők
hétvégi találkozóhelyén, és a tó egy elmocsarasodott részéhez
vezetett, ahová csónakkal nem lehetett eljutni.

  – George idejárt a fiúkkal horgászni. Persze sose fogtak
semmit. Egyszer-kétszer George kis halakat hozott ide,
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sneciket. És beeresztette őket a tóba. Terry azt hitte, nagyra
fognak nőni, és egyszer majd kifoghatja őket. – A mező felé
fordult, amelyen átjöttünk. – Kihozta a gyerekeket, és nézték a
modellezőket. Amikor nyugtalankodni kezdtek, George
áthozta őket ide horgászni. Valami olyasmit mondott nekik,
hogy ez az ő kis saját tavuk.

  Néha mind a négyen kijöttek ide. Nézték a repülőket,
horgásztak, megebédeltek a szabadban. Lassan
körbesétáltunk, és Kitty mesélt. Most beszélt először a családi
életéről. Nagyon visszafogott, nagyon tartózkodó volt. Kis
öbölhöz értünk, amelyet elrejtettek a bokrok és a bozót meg
egy szikla, ami a víz fölé nyúlt, akár egy párkány. Amikor
Kitty felém fordult, láttam, hogy holtsápadt.

  – George azt szokta mondani a fiúknak, hogy ez az ő vidéki
telkük, és hogy egyszer majd épít ide egy házikót, mikorra az
összes hal nagyra nő, és ők majd mindet kifogják, és…

  Hirtelen elfordult, és visszament a tisztásra.
  Kavicsokat szedtem fel a földről; kacsáztam. Aztán

nehezebb kövekkel próbálkoztam. Megpróbáltam megbecsülni
a súlyukat, és egyenként bedobáltam őket a vízbe.

  Nem tudom, Kitty megértette-e, miért csinálom. Nem
kérdezte, és én nem magyaráztam meg.

  Visszavittem a lakására, és mondtam, hogy majd
jelentkezem.

  Kikerestem egy régi noteszt egy doboz kacat közül, amit a
fiam hagyott a lakásban, amikor útban Ann Arborból északon
lakó barátaihoz egy éjszakát itt töltött. Balkezes, erősen dőlt
írását mindig nehéz volt kibetűzni. Emlékeztem rá, hogy
valamelyik osztálytársa búvár volt, de a nevét elfelejtettem.

  A második csengésnél kaptam fel a kagylót. – Halló.
  Bizonytalan csend volt, majd megszólalt egy hang: – Joe?
  – Jen? Te vagy az? Mi van, Jen, baj van?
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  Nem a „beütemezett” hívás volt, és Jen hangja furcsán
csengett.

  – Nem tudom, Joe. Talán majd te megmondod.
  – Nem értem, miről beszélsz.
  – Rendben van, Joe, elmondom. Körülbelül tíz perccel

ezelőtt Tim Neary telefonált. Veled akart beszélni.
  Óriási. Nem gondoltam volna, hogy Tim felhív. Persze a

lehetőséggel akkor is számolnom kellett volna.
  – Ne izgulj, Joe, nem vesztettem el a fejem. Azt mondtam,

kimentél az építkezésre, hogy megnézd Fred új munkáját.
Ugyanis nem tudtam, mikor érlek el. Vagy hogy egyáltalán
elérlek-e.

  – Bocsáss meg, Jen. A fenébe is, telefonálnom kellett volna.
Johnny Flynn átadott egy ügyet, és nem akartam, hogy Tim
megtudja, hogy maszekolok. – Flynn nyugdíjas rendőr volt;
magánnyomozó-irodát nyitott Suffolk megyében. Néha
dolgoztam neki. – Nagyon sajnálom, hogy ilyen helyzetbe
hoztalak.

  – Semmi probléma, Joe. Csak váratlanul ért.
  Tényleg nem hallatszott dühösnek, legfeljebb egy kicsit

bosszúsnak. Semmi kérdés, semmi magyarázat.
  – Te Jen, nem emlékszel véletlenül, hogy Mike melyik

barátja volt búvár? Itt van Mike régi telefonkönyve, de nem jut
eszembe a kölyök neve.

  – Azt hiszem, Tommy Dawson, nem? A vöröshajú.
  – Te, azt hiszem, igazad van. Várj csak. Igen, itt van az

otthoni száma. Ez a gyerek kapott ösztöndíjat a St. John's-ba,
ugye?

  – Igen, azt hiszem.
  – Nagyszerű, remek. Szükségem van valakire, aki

megkeresne valamit a víz alatt. Az üggyel kapcsolatban, amin
dolgozom. – Semmi válasz. – Egyébként lehet, hogy néhány
napra lemegyek, ha ezt a dolgot befejeztem, rendben?

  – Jó lenne, Joe. Ha futja az idődből.
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  Erre most csakugyan nem volt szükségem, főleg mert
tudtam, hogy nekem nincs igazam. Mindenesetre
eleresztettem a fülem mellett.

  – Na jó, bébi, még egyszer kösz. Ne haragudj, amiért ilyen
helyzetbe hoztalak. Nagyon jól kivágtad magad, köszönöm. A
hét vége felé majd felhívlak, jó?

  – Nagyszerű. Ja, pénteken ne hívj, Joe, nagyon sok dolgot
kell elintéznem a hétvégére. És várj egy-két órát, mielőtt
felhívod Timet. Mindössze húsz perce telefonált. Szia, Joe.

  Ezzel letette; persze előbb az orrom alá dörgölte, mennyi
programja van a hétvégére. Büntetésként. A rohadt életbe.

  A fene essen Tim Nearybe.
  Feltárcsáztam a Dawson gyerek számát, és beszéltem az

anyjával. Először nagyon megijedt, mert emlékezett rá, hogy
rendőr vagyok.

  – Úristen, csak nem történt valami Tommyval?
  Megnyugtattam, hogy semmi nem történt vele; semmi

olyat nem tett, ami a rendőrséget érdekelné, csak szeretnék
tőle tanácsot kérni búvárügyben, mielőtt elutazom nyaralni
Floridába. A mama nagyon megkönnyebbült, és megígérte,
hogy a fia még aznap visszahív.

  Lekopogtam pár oldal jegyzetet, és vagy egy órát azzal
töltöttem, hogy igyekeztem rendszerezni az elmúlt néhány
nap munkáját, és megpróbáltam némi értelmet adni neki. Fél
háromig vártam, hogy Tim nyugodtan megebédelhessen,
aztán felhívtam az irodát.

  – Joe, olyan tisztán hallom a hangod, mintha a sarokról
beszélnél.

  Hálát adtam az égnek, amiért feltalálták a közvetlen
kapcsolást. – Csak éppen nem annyiba kerül, mintha innen a
sarokról hívnálak. Mi van, Tim? Jen mondta, hogy beszélni
akarsz velem.

  Tim aznap reggel nagyon különös telefonhívást kapott
Jeremiah Kellehertől. Az isteni Jerry közölte Timmel, hogy
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megígérte valakinek, elhelyez a Kerületi Ügyészség
alakulatában egy nagyon okos, jó kapcsolatokkal rendelkező,
jó modorú, fiatal, olasz, harmadosztályú nyomozót. Jerry, aki
gondosan odafigyelt az alakulat etnikai egyensúlyára, elejtette,
és még csak nem is burkoltan, hogy nem lenne kifogása az
ellen, ha Tim valahogy megszabadulna attól a
„nyomozóutánzattól, hogy a fenébe is hívják, Catalanótól”.

  – Hát érted ezt, Joe? Mit gondolsz, mi történt, miért fordult
Jerry Catalano ellen?

  – Hogy én mit gondolok? Ne viccelj, Tim. Ti vagytok a
politikusok; én egy szót sem értek abból, amit ti csináltok.
Mikor akarod kirúgni Catalanót?

  – Hamarosan, Joe, minél hamarabb. Van rá tíz jobbnál jobb
okom. Mindössze azt kell eldöntenem, hogyan csináljam.

  – Nagy szakértelemmel teszed majd, ebben biztos vagyok.
  – Egyébként mi van, Joe?
  Azt feleltem, hogy Jen meg én majd csak tisztázzuk a

dolgokat, jól haladunk.
  – Nagyszerű, óriási, ezt akartam hallani. Sok időt töltesz a

napon, Joe?
  – Ellenőrizni akarsz, Tim? Hívjalak fel óránként, vagy

küldjek napi jelentést?
  – Nem, dehogy. De viccen kívül, Joe, ugye gondolsz a

jövőre? Megbeszélted Jennel a dolgot, érted, ugye?
  Tim azért volt ennyire diszkrét, mert biztos volt benne,

hogy lehallgatják a telefonját. Valószínűleg igaza volt.
  – Sok mindent megbeszéltünk, Tim. Figyelj csak, lehet,

hogy még szükséged lesz rám? Maradjak itthon, és várjam a
hívásaidat?

  Tim megígérte, hogy többé nem zaklat nyaralás közben.
Minden ügyes-bajos dolgával megvár, amíg visszamegyek.

  Tommy Dawson este hívott vissza. Megnézte a tanrendjét.
A hét hátralévő részében minden délelőtt fél egyig ráért.
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  Másnap a St. John's hallgatói részére fenntartott
parkolóban találkoztunk. Tommy Dawson áttette a
búvárfelszerelését a Volkswagenjából az én Chevroletembe.
Kimentünk a Flushing Meadow parkba; a Grand Central
Parkway padkáján parkoltam le. Még csípős volt a reggel;
örültem neki, mert nem akartam nézőközönséget.

  Fantasztikus, hogy valaki mennyire megváltozhat egy év
alatt. A múlt tavasszal, amikor Tommy és Mike leérettségizett,
mindketten kialakulatlan, hórihorgas, tizennyolc éves
kamaszok voltak. Tommynak rövid, nagyon göndör, vörös
haja volt, és a sok szeplő közt alig lehetett észrevenni, hogy
serken a szakálla. Most, tizenkilenc évesen, egy év jogi
tanulmány után, ragyogó narancssárga szakálla van, ami az
összes szeplőit eltüntette. A hangja is mélyebb lett.
Figyelmesen, intelligens pillantással hallgatta végig, amikor
elmondtam neki, mit kell megtalálnia.

  – Azaz érzésem, Mr. Peters, hogy ennek az ügynek kettőnk
közt kell maradnia.

  – Úgy van. Egyelőre. – Aztán válaszoltam az összehúzott,
vörösesbarna szemében megjelenő kérdésre: – A világon
semmi törvénytelen nincs benne, Tom. Csak tisztáznom kell
valamit egy régi ügyemmel kapcsolatban, ami annyit jelent,
hogy ez a „horgászat”, akárhogy végződik is, egyelőre kettőnk
között marad.

  Lehúzta a farmernadrágját, aztán a trikóját, és belebújt a
búvárruhájába. A sziklapárkány, „George rejtekhelye”,
eltakart bennünket, bár amúgy sem járt senki a környéken.
Azért a biztonság kedvéért, mert tömeg néhány másodperc
alatt is összeverődhet, különösen, ha az ember nem akarja,
megbeszéltem Tommal, mit hazudunk.

  Azért merül le, hogy megkeressen egy repülőgépmodellt,
ami a múlt héten beleesett a zavaros vízbe. Arra az esetre, ha
valaki kérdezősködne.
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  Körülbelül olyan esélyeink voltak, mintha tűt keresnénk a
szalmakazalban. Igyekeztem nem reménykedni, hogy ne
csalódjak, ha nem sikerül. Tommy Dawson ezt nagyon
mulatságosnak találta; és amikor szaggatott, magas hangon
elnevette magát, a szakáll mögött megláttam a tavalyi sovány,
sápadt, sima arcú kamaszt.

  Felszedtem két nehezebb követ, megálltam a
sziklapárkányon, és az egyiket normális lendülettel hajítottam
el, a másikat teljes erővel. A két pont közötti távolság úgy hét
méter lehetett, nem szólva arról, hogy a két pont sugarában
mekkora területet kellett átkutatni, hiszen George bármely
irányba eldobhatta a fegyvert. Mindenesetre az „egyenesen
előre” iránnyal kezdtük.

  Tom eljutott az első kavics vízgyűrűjéhez, feltette a
maszkját, megigazította az oxigéncsövet, intett és lemerült.
Körülbelül négy vagy öt perccel később felbukkant; törött
repülőgépmodellt tartott a kezében.

  – Arra az esetre, ha magyarázkodnunk kell, Mr. Peters. Itt
visszadobom, aztán ha kell, tudom, hogy hol keressem.

  Nem kellett. Alig tíz perccel később Tom megint
felbukkant és bólogatni kezdett. Valamit a feje fölé tartott.
Amikor kiabálni kezdett, teli lett a szája vízzel. – Megvan, Joe,
azt hiszem, megvan!

  A csövénél fogva óvatosan beleengedte a revolvert a vastag
műanyag zacskóba, amit magammal hoztam.

  – Ezt kerestük, Mr. Peters? – Figyelmesen rám nézett, nem
értette, miért nem vagyok lelkesebb.

  – Megmondom én, mi van, Tom. Úgy megszoktam, hogy
mindig minden piszok nehezen megy, hogy kényelmetlenül
érzem magam, ha valami ilyen könnyen sikerül, mint ez.

  Tommy ismét lemerült, hogy felhozza a repülőgépmodellt.
Rettenetes állapotban volt, de Tom azt remélte, megmentheti a
motort, vagy legalábbis egyes alkatrészeit. Amíg átöltözött,
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megfogalmaztam egy nyilatkozatot, amit alá akartam íratni
vele.

  A szakállából még csöpögött a víz, amikor gondosan
elolvasta, amit írtam: alulírott ezen a napon, ebben az órában
és ezen a helyen Joseph Peters nyomozó (jelvényszáma: 4513)
jelenlétében a víz alól hozta fel a kérdéses revolvert.

  – Nem kellene megjelölnünk valamivel a pisztolyt, Mr.
Peters?

  – Nem, nem hiszem. Tulajdonképpen nem is igen
gondoltam, hogy találunk valamit. Azt hiszem, bíznod kell
bennem, hogy nem cserélem ki másikra. Azt beírtam, hogy
harmincnyolcas Colt, a tárban öt golyó van, egy hiányzik.
Tessék, nézd meg jól, Tom.

  A revolvert a zacskóból óvatosan a törülközőre
csúsztattam, amit Tom hozott magával, hogy a haját
megtörülje. Gondosan megvizsgálta; közben fel-felnézett rám.
Aztán elvette a nyilatkozatot és megint elolvasta.

  – Lehet, hogy tanúskodnom kell arról, hogy megtaláltam a
fegyvert?

  Az a rohadt érzésem támadt, hogy a gyerek azt hiszi, bele
akarom keverni valamibe. A szemében megjelenő
gyanakvásban nem volt semmi kamaszos, és abban sem,
ahogy vonakodott belemenni valamibe anélkül, hogy tudná,
miről van szó. Egyébként tiszteletre méltó bölcsesség, de
ezúttal az idegeimre ment.

  – Lehet, hogy ez a revolver szerepet játszik egy gyilkossági
ügyben, de lehet, hogy nem. Bizalmas értesülés alapján (a
szeme sem rebbent a szakmai zsargonra, csak meredten
figyelt) valószínűnek tartottam, hogy a fegyver ott van, ahol te
valóban megtaláltad. Amíg nem végeztetem el a ballisztikai
vizsgálatokat, nem tudhatom, hogy ezt kerestem-e vagy sem.
Éppen ezért lenne jó, ha az egész ügy egyelőre kettőnk között
maradna. Ha ezt a fegyvert kerestem, nagyon valószínű, hogy
beidéznek tanúnak. Akkor majd pontosan el kell mondanod,
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hogy mit csináltunk ma itt. Ha nem tetszik a nyilatkozat, amit
leírtam, fogalmazz egy másikat. Egyébként, azt hiszem, úgy
jobb is lesz.

  Gondolkozott, majd bólintott. – Én is azt hiszem, Mr.
Peters. Ma este vagy holnap reggel elviszem magához. Jó lesz
úgy?

  Kíváncsi voltam, vajon melyik jogászprofesszorától kér
majd tanácsot. Felírta a címemet, és megígérte, hogy elküldi a
nyilatkozatot. Amikor odaadtam neki a húsz dollárt, amiben
előre megállapodtunk, nem szívesen fogadta el a csupán
félórai munkáért.

  – Nézd, ha húsz órádba tellett volna, akkor is csak egy
húszast kaptál volna, mert annyiban egyeztünk meg.

  Elismerte, hogy igazam van. Visszavittem a St. John's
hallgatói részére fenntartott parkolóba, és ünnepélyesen kezet
ráztunk. Nem tudtam, mire véljem a hosszú, kutató pillantást,
de abban bizonyos voltam, hogy ha sor kerül rá, Tom
Dawsonból pokoli rossz tanú lesz.

  Nem tudtam, hogy ez a tizenkilenc éves kölyök, akinek
elég kevés tapasztalata lehetett a világról, miért volt ilyen
gyanakvó, de azt tudtam, hogy én miért érzem kényelmetlenül
magamat. Ha az ember húsz évet tölt el ebben a szakmában,
megtanulja, hogy vannak bizonyos alaptörvények: A tanú, akit
ki kell hallgatni, soha nem a földszinten lakik egy lift nélküli
házban, hanem mindig a legfelső emeleten; ha van egy ötven
dossziéból álló aktacsomag, akkor biztos, hogy a keresett
információ mindig a negyvennyolcadik vagy a
negyvenkilencedikben lesz benne, sohasem az első tízben vagy
húszban; ha az ember megpróbál lecsendesíteni valami őrültet,
aki éppen agyon akarja verni a feleségét, akkor ugyanaz a
feleség az első keze ügyébe kerülő tárggyal engem próbál
agyonütni, amiért beleavatkoztam.
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  Biztosan van olyan hely a világon, ahol hisznek abban,
hogy az ember az első próbálkozásra sikerrel járhat. Nekem ez
új és szokatlan élmény volt.

  Elmentem egy fegyverkereskedésbe Manhattan déli
részére, vártam, amíg minden vevő elmegy, aztán
megkérdeztem a tulajdonost, hogy felállítana-e nekem egy
lövést próbáló ládát. Volt egy kis lövöldéje az alagsorban, és
amíg előkészítette a nehéz ólomütköző ládát, én
megvizsgáltam a Coltot, vannak-e rajta ujjlenyomatok. Egy pár
folton kívül, ami még részben sem volt használható, semmit
nem találtam. A golyókat még a parkban kivettem; az egyiket
visszacsúsztattam a tárba és kilőttem. Mivel éppen csak
megszárítottam a fegyvert, kicsit meglepett, hogy elsült.

  A kilőtt golyót selyempapírba csomagoltam, a
tulajdonosnak öt dollárt adtam egy háromdolláros noteszért,
és mondtam, hogy kvittek vagyunk.

  Felhívtam a rendőrségi laboratóriumot, ahol közölték,
hogy Harry Sullivan, a barátom, szabadnapos. Másnap
nyolctól négyig lesz bent.

  Hazamentem, felhívtam Kittyt, mondtam, hogy nincs
semmi újság; és lehet, hogy egypár napig nem hall felőlem, de
megvagyok és dolgozom.

  Aztán felhívtam Benjamint, a kubait, aki vonakodva
beleegyezett, hogy később, az est folyamán találkozik velem.
Ettem egy kis túrót, ittam egy kis tejet, és aludtam egy-két órát.
Tudtam, hogy sokáig fenn kell maradnom; erőt gyűjtöttem.

10. FEJEZET10. FEJEZET10. FEJEZET

  Benjaminék háza előtt, a szeméttárolók mellett parkoltam
le. Már csak néhány autó állt azon az oldalon. Ha másnap
reggel nyolcig nem viszik el a tulajdonosok a kocsijukat,
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magas büntetést fizethetnek. Az utcában másnaponként
váltakozó oldalon lehetett parkolni.

  Benjamin majdnem úgy nézett ki, mint egy színpadi kellék;
hanyagul egy lámpaoszlopnak támaszkodott, hosszú lábát
kinyújtotta, hogy jól lehessen látni magas sarkú, szép
bőrcsizmáját. A szájából cigaretta lógott, de nem volt
meggyújtva. A következő negyvenöt percben Benjamin
foszlánnyá morzsolta a cigarettát. Amikor meglátta, hogy a
nők közelednek, eldobta, elővett egy másikat, rágyújtott és
szinte a cipője talpáig leszívta.

  – Holnap végleg leszokom róla – mondta, és beszívta a
füstöt. Talán abból akart bátorságot meríteni, ahogy a hét vagy
nyolc nő felénk közeledett.

  Két magas, sovány fiú kísérte őket a St. Anthony
gimnáziumból. Az egyház csak úgy folytathatta a
bingójátékot, hetenként kétszer, ha utána gondoskodott
kísérőkről.

  Kétszer is meg kellett böknöm Benjamint, mielőtt
megnyikkant. Nagyon vékony, reszkető hangon szólt oda. –
Mrs. Deluca! Beszélhetnék magával egy pillanatra, kérem,
Mrs. Deluca?

  Az egész csoport megállt, megfordult, és az éles fekete
szemek egyszerre mértek végig bennünket, szakértő, gyors
pillantással. A nők többnyire jellegtelen fekete ruhát viseltek,
az utcai lámpa tompa fényében az arcuk egyformán gyanakvó,
óvatos és kemény volt. A szájuk mindenre készen megfeszült.
Ahogy elindultak felénk, a válluk és a karjuk összeért, szilárd
tömböt alkottak. A két kölyökkísérőt hátralökték, amiért azok
láthatóan hálásak voltak.

  – Ki az? – szólalt meg egy ravasz, durva hang. – Csak nem
az a strici Benjamin?

  Jó öt percembe tellett, amíg meggyőztem a hölgyeket, hogy
nincs semmi baj, rendőr vagyok, és szeretnék megbeszélni egy
jelentéktelen dolgot Mrs. Delucával, és ha majd befejeztük a
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beszélgetést, személyesen kísérem el a lakásáig. Amikor Mrs.
Deluca megígérte, hogy másnap a piacon mindent elmond, az
asszonyok végre továbbmentek.

  Mrs. Deluca és a húga, Mrs. Romero, türelmetlenül és
kétkedve várták, hogy meghallják, miféle bajba keveredett
Benjamin, akit közben kemény pillantásokkal méregettek.

  – Mrs. Deluca, hallott arról a fiatal nőről, akit azzal
vádolnak, hogy megölte a két kisfiát? Mrs. Kitty Keelerről?

  Mrs. Deluca a jobb kezét a szájához kapta; a karján lógó
fekete retikül nekicsapódott a testének. A szeme a húgára
villant.

  – Látod, Lucy, látod? Mondtam, hogy az a nő volt.
Mondtam, ugye? – Oldalra hajolt, hogy lássa Benjamint. – Ez a
strici is benne volt?

  Megnyugtattam, hogy Benjamin nem keveredett bele, és
hozzátettem, hogy csak azt akarom megkérdezni, emiékszik-e
arra a bizonyos éjszakára.

  Pontosan emlékezett. Látta a stricit a csinos fiatal nővel egy
éjszaka, amikor a bingó után hazafelé tartott. A szokásosnál
később, mert benézett egy barátnőjéhez valami hímzőfonalért.
Eljátszotta, hogyan látta meg a fiatal nőt Benjaminnál.
Emlékezett rá, mit mondott Benjaminnak, és hogy mit kiabált
oda a fiatal nőnek, aki beszaladt a ház előcsarnokába.

  – Mondtam neki, hogy ez egy semmirekellő strici.
Kérdezze meg a lányomat, ő majd mesél Benjaminról. Ezt
mondtam. – Elhallgatott és a húga felé bólintott. – Az a nő volt.
A nő az újságokban. Tudom, mert másnap reggel találkoztam
ezzel itt, a stricivel, és mielőtt megkérdezhettem volna, hogy
megint tönkretett-e egy lányt, ahogy az enyémet, megmutatta
nekem a képet a News-ban, és mondta, hogy a tegnapi nő, és
hogy meggyilkolták a gyerekeit. Rögtön felvittem az újságot a
húgomhoz, és megmutattam neki a képet. – A másik
rábólintott. – És mondtam neki, „Lucy, én láttam ezt a nőt, az
anyát, tegnap éjjel, azzal a strici Benjaminnal”.
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  – Nem hittem neki – mondta a húga –, de azért elmentünk
a templomba, és gyertyát gyújtottunk a szegény gyerekekért. –
Keresztet vetett.

  Mrs. Deluca az a nő volt, aki életének minden szokatlan
eseményére a legapróbb részletekig emlékszik. Nem sok
szokatlan esemény fordult elő az életében, amely
megerőltethette volna az emlékezőtehetségét, így aztán
ragaszkodott a meglévő néhányhoz. Talán egyáltalán nem is
emlékezett volna Kittyre, tette hozzá, ha Benjamin nem
mutatja meg neki másnap a képet.

  – Tudta, hogy Kitty Keelert azzal vádolják, hogy
meggyilkolta a gyermekeit?

  Igen, tudta, de ez őrültség. Nincs anya, aki képes lenne
megölni a saját gyerekét.

  – Tudta, hogy Kitty Keelert azzal vádolják, hogy akkor ölte
meg a gyermekeit, amikor itt volt, ebben az utcában, Jackson
Heightsban? Tehát nem ölhette meg őket Fresh Meadowsban?

  Mrs. Deluca a húgára nézett, aztán vissza rám. – Látja?
Mondtam, hogy nincs anya, aki képes lenne megölni a saját
gyerekét.

  – Elmondta valakinek, hogy látta a nőt azon az éjszakán? A
húgán kívül?

  – Csak a húgomnak. Senki másnak. Senki nem kérdezett
semmit, egészen mostanáig. Én csak a magam dolgával
törődök. Nem keveredem bele mások ügyeibe.

  Elkísértem a két nővért a házukig, fel a harmadik emeletre,
a lakásukig; az egyik a 3-A-ban, a másik a 3-B-ben lakott.
Mondtam Mrs. Delucának, hogy majd legépelem, amit ő meg a
húga elmondtak nekem, és elhozom, hogy írják alá. Bólintott;
szívesen aláírja, csak nem akar belekeveredni semmibe.

  Amikor az épület mögött megálltam a parkolóban, a
Keeler's Korner már zárva volt. Danny Fitzmartin említette,
hogy egyre korábban zár, mert lanyhul az üzlet. Már csak
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hetenként egyszer tudja megfizetni az ír énekeseket, pedig
azok hozták be a vendégeket. Ördögi kör, mondta Danny.
Néhány percig a kocsiban ültem, és feljegyeztem Mrs. Deluca
elbeszélésének lényeges pontjait.

  Pontosan két órakor elindultam a parkolóból, és a közepes
sebességnél kicsit gyorsabban áthajtottam Fresh Meadowsba.
Körülbelül tizenkét perc alatt értem a kocsmától Keelerék
parkolójáig. Ültem és cigarettáztam egy darabig; körülbelül
addig, ameddig George-nak tarthatott, hogy csendesen
beosonjon a lakásba, meghallja a telefonáló Kittyt, bemenjen a
fiúk hálószobájába, felvegye a kis Georgie-t, „lecsendesítse”,
felvegye a mélyen alvó Terryt, kisurranjon a lakásból,
visszamenjen a parkolóba, a fiúkat a furgon hátsó ülésére
fektesse, és elinduljon vissza a kocsmába.

  Harminchét perc múlva ismét ott álltam a Keeler-kocsma
mögötti parkolóban.

  Odahaza legépeltem Mrs. Deluca és a húga vallomását,
aztán feljegyeztem a kísérleti út eredményét Sunnyside-ból
Fresh Meadowsba és vissza. Beállítottam az ébresztőórát hétre,
elaludtam, és fekete ruhás, gyönyörű arcú olasz nőkről
álmodtam; valamennyien úgy néztek ki, mint a Forest Hills-i
madonna.

  Álmomban.

11. FEJEZET11. FEJEZET11. FEJEZET

  Flarry Sullivan az a típusú ember volt, akin nem látszik,
hogy rendőr. Ezért is tudott bárhová beépülni. Egészen addig,
amíg valaki rá nem jött, hogy a sovány, tyúkmellű, sápadt,
halk beszédű, vastag szemüveg mögött hunyorgó pasas
mégiscsak zsaru. Egy mocskos brooklyni sikátorban találták
meg, ami Flarryból megmaradt. Nyolc golyót kapott, és eltört
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a lába, de túlélte. A törött lába miatt kis híján kiszuperálták, de
valahogy sikerült meggyőznie a főnökséget, hogy ha sántít is,
lehet még belőle jó laboráns.

  Fél egykor mentem be a laborba, mert Harry munkatársa
akkor szokott ebédelni. Amikor odaadtam neki a
harmincnyolcas golyót, és megkértem, hogy hasonlítsa össze a
Keeler-gyilkosságban szereplő golyóval, egy szempillája se
rebbent. Nekilátott a munkának, és dallamtalan, nyöszörgő
hangon dúdolgatott; megvizsgálta a két golyót, és közben egy
noteszbe jegyezgetett.

  Levette a szemüvegét, és megtörölgette egy
papírzsebkendővel. – Természetesen még nem mondhatok
véglegest, Joe. Tudod, hogy eltart egy darabig. De nagyon
valószínű, hogy a két golyó egy pár.

  Amikor odaadtam neki a revolvert a műanyag zacskóban,
megkérdezte, hogy vannak-e rajta ujjlenyomatok, csak azután
nyúlt hozzá. A revolvert a munkaasztalra fektette. Szerettem
volna, ha megnéz még egy-két dolgot. Harry megígérte, hogy
egy-két napon belül közli a vizsgálat eredményét.

  Beleegyezett, hogy a golyót és a revolvert hamis iktatószám
alatt kezeli, hogy pillanatnyilag ne lehessen kapcsolatba hozni
a Keeler-féle gyilkos golyóval. Annyit azért megkérdezett: –
Ugye nem akarsz a végtelenségig rám sózni egy gyilkos
fegyvert, Joe?

  Megnyugtattam, hogy szó sincs róla, vagy én kérem ki a
közeljövőben az iktatószám alapján, vagy valaki más, akit arra
felhatalmazok.

  Még erről beszélgettünk, amikor izgatott, fiatal,
egyenruhás rendőr rontott be.

  – Te Harry, képzeld, kit nyírtak ki! Azt a maffiózót, Vincent
Martuccit. Forest Hillsben intézték el. A sofőrjével együtt.

  Nem fordul elő gyakran, de néha furdal a lelkiismeret,
amiért olyan jól tudok hazudni. Ilyenkor arra gondolok, hogy
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ez a képesség nagyon sok hosszúra nyúló magyarázkodást és
bajt spórol meg nekem, és rögtön megnyugszom. Amikor
megérkeztem Forest Hills Gardensbe, csak annyit mondtam
Tim Nearynek, hogy tegnap éjjel hazarepültem Miamiból. És a
dolgok nem állnak valami remekül köztem és Jen között. Ami
igaz is volt, legalábbis részben. Timnek éppen más gondja volt,
és nem tett fel kérdéseket. Csak a kezét tette a vállamra
együttérzően.

  A Martucci-konyhában elég csúnya jelenet fogadott.
Vincent és a sofőrje, William „Willie” Donato, éppen
zöldpaprikás rántottát akartak ebédelni. A sűrű, ragyogópiros
valami az ételen nem ketchup volt. Vince, aki a kertbe vezető
konyhaajtónak háttal ülhetett, valószínűleg arccal az
ételbeesett, mielőtt a földre zuhant. A szemöldökére
tojásmaradványok ragadtak. A homlokán egy hosszú, keskeny
zöldpaprikaszelet olyan volt, mint valami indiai női ékszer.

  A konyhapulthoz drága bőrtok támaszkodott, benne
golfütők. A két férfi kora reggel kiment Martucci előkelő
klubjába Manhassetbe, és lejátszott egy tizennyolc lyukas
játszmát.

  Persze, sohasem jöttünk rá, hogy ki kísérte figyelemmel
Martucci napirendjét, de annyi biztos, hogy jól időzített.

  Mrs. Martucci ezen a napon egy Long Island-i kórházban
végzett önkéntes munkát, a gyerekek iskolában voltak, a
szobalány pedig szabadnapos volt. Első pillantásra a támadók
legalább négyen lehettek. Jól szervezett művelet volt, pontosan
tudták, mi a teendőjük. A bejárati ajtót szitává lőtték,
valószínűleg ugyanabban a pillanatban, amikor betörték a
konyhaajtót. A két dobermann az előcsarnokban őrködött. Ott
is találták meg őket, gyönyörűek voltak, kecsesek, csak nem
éltek.

  Edward M. (mint Martin) Quibro, a kerületi ügyész
helyettese, körülbelül fél órával utánam érkezett meg a
helyszínre. Úgy kellett lefogni, nehogy megfogjon vagy
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megérintsen valamilyen lehetséges bizonyítékot. Ha megjelent
egy bűncselekmény helyszínén, az mindig kész veszedelem
volt. Most ráadásul mindenáron meg akarta értetni velünk,
milyen súlyos katasztrófa történt.

  – Úristen – mondta –, ezen az emberen alapult az egész
Keeler-ügy. Őrá építettem a vádat. Nem is történhetett volna
rosszabb pillanatban. Hogy az ördögbe engedhették, hogy
ilyesmi megtörténjék, Neary?

  Tim elnézett Quibro csinosan fésült feje felett, aztán egy jól
irányzott mozdulattal a karjával hirtelen félrelökte. Quibro
nekirepült a falnak, de mielőtt a földre csúszhatott volna, Tim
már mellette termett, a karjánál fogva felrántotta, és
megkérdezte, nem esett-e baja.

  – Úristen, Ed, majdnem belelépett abba a vértócsába. Csak
nem akartam, hogy bemocskolja a szépen kifényesített cipőjét.

  Tim odament az alakulat tagjaihoz. Vigyék innen a fenébe
ezt a rohadékot – mondta.

  Pár órába telt, mire a holttesteket el lehetett szállítani. Mrs.
Martucci kocsija abban a pillanatban érkezett meg, amikor a
halottaskocsi indult. A Mercedes egy rendőrségi kocsi mögött
parkolt le. Amikor Mrs. Martucci be akart lépni a konyhába,
útját álltam. Még mindig elég ronda volt a látvány.

  – Mi történt? – kérdezte halkan.
  Megmondtam. Aztán elkísértem a főbejárathoz. A kutyák

még ott voltak, de már letakarták őket. Mrs. Martucci egy
pillanatra megállt, kecses mozdulattal lehajolt, és felemelte a
takarót, aztán visszaejtette. Megfordult. – Sose szerettem ezt a
két állatot. Túl nagyok voltak. És kellemetlen szokásaik is
voltak – mondta.

  Mrs. Martucci megkínált bennünket konyakkal, de Tim is
és én is visszautasítottuk. Néztük, ahogy tölt magának, és
kecsesen elhelyezkedik egy kis bársonykanapé közepén.
Elegáns, finom mozdulattal intett, hogy üljünk le, vele
szemben.
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  Tim most látta először; az asszony szépsége elkábította.
Mrs. Martucci várt. Neki valószínűleg nem volt mit kérdeznie.

  – Hánykor jönnek haza a lányai az iskolából, Mrs.
Martucci?

  Az ujjával a pohár peremén körözve válaszolt: – Általában
háromkor. – Megnézte az óráját. – Vagyis most. De egy
iskolatársuk meghívta őket a hétvégére. – Szünetet tartott, és a
pillantása belém fagyasztotta a szót. – Már hetekkel ezelőtt
megbeszélték – tette hozzá, pedig nem kérdeztük.

  – A szobalánynak mindig pénteken van szabadnapja?
  – Nem. Az anyja már egy hónapja beteg. Megengedtem

Pearlnek, ő a szobalány, hogy minden pénteken és szombaton
hazamenjen Brooklynba az anyját ápolni. A hét többi napján
Pearl nővérei gondoskodnak róla. A jamaikaiak nagyon
családszerető emberek.

  – És ön minden pénteken dolgozik a kórházban, Mrs.
Martucci, vagy csak ma?

  A szája kicsit felfelé kunkorodott; hűvösen, visszafogottan
elmosolyodott. – Minden pénteken. Nagyon rendszeres életet
élek.

  – És a férje? Minden pénteken golfozott? Ő is rendszeres
életet élt?

  Éreztem, hogy Tim rám pillant, aztán Mrs. Martuccira.
  Nyilván azon tűnődött, mi a fene folyik köztünk? Könnyed

kihívással beszéltünk egymással, mintha a szavaink mélyén
valami rejtett jelentés bujkálna.

  – Vincent azt csinált, amit akart és amikor akarta. Soha nem
avatott be a terveibe.

  Ennél többet nem is tudott mondani. Nem ismerte a férje
barátait, nem ismerte a férje ellenségeit. Keveset tudott az
üzleti ügyeiről és az üzleti kapcsolatairól. Úgy vélte, sokan
kívánhatták a halálát. És valószínűleg sokan kívánták azt is,
hogy éljen.

  – És ön, Mrs. Martucci?
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  Az ujjai a konyakospohárra fonódtak; sötét szeme gyorsan
Timre villant, aztán visszanézett rám. Leheletfinom
vállrándítással válaszolt: így vagy úgy, mi a különbség?

  Azt mondta, hogy a következő néhány napot a nővérénél
tölti, amíg a „dolgok” rendeződnek.

  Odament a bőrrel bevont íróasztalhoz, és vastag,
krémszínű levélpapírra, amelyre már rá volt nyomtatva a
neve, felírta a nővére címét és telefonszámát. Felém nyújtotta,
én érte nyúltam, de nem eresztette el azonnal; kapcsolatot
teremtett kettőnk között.

  Lágyan, szemét a számra függesztve mondta: – Engem ez
az ügy nem érint. Nincs jelentősége. Ő semmiféle módon nem
volt hasznomra. Márpedig én olyan asszony vagyok, akinek
sok mindenre szüksége van. – Mosolygott és elengedte a
papírt. – Ezen a címen megtalál. Ha szüksége lenne rám.

  Az ajtóhoz vezetett minket; Tim le volt nyűgözve: „hé, mi
folyik itt?”, kérdezte a pillantása. Rákacsintottam és vállat
vontam.

  A New York Post késői kiadása már hozta a főcímet:
MEGÖLTÉK A KEELER-ÜGY KORONATANÚJÁT. Alig
vártam, hogy meglássam a News korai kiadásának főcímét is.

  Jeremiah Kelleher nagylelkűen átengedte az egyik kisebb
tárgyalótermet, hogy valamennyi érdekelt találkozhasson: a
gyilkossági csoport meg a Kerületi Ügyészség Nyomozó
Alakulatának tagjai, Paul Sutro és néhány családi
bűnszervezetekre specializálódott kollégája.

  Jerry nyitotta meg a rögtönzött ülést. Megnyugtatta Chris
Wise századost a gyilkosságiaktól, hogy mindenben számíthat
Queens kerületi ügyészére és annak alakulatára: bármikor,
bármilyen minőségben rendelkezésére állnak, hogy segítsenek
e gyilkosság felgöngyölítésében. Vagyis, nagyon csinos
csomagolásban, azt közölte Wise-zal, hogy övé az ügy.
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  Chris Wise egy igen logikus kérdést tett fel, egészen józan
hangon. – Csak azt szeretném tudni, hogy ez a fűrészporagyú
marha mi a lószarnak mászkált összevissza védelem nélkül?

  Edward Martin Quibro azonnal felvette a kesztyűt. – A
kerületi ügyész irodájának az volt a feladata, hogy a Keeler-
ügyben vádat emeljen. Ez megtörtént. A tanú az esküdtszék
előtt való megjelenése előtt és után több hétig védőőrizet alatt
állt. Ezt csak akkor oldottuk fel, amikor az elhunyt az
ügyvédjén keresztül ismételten kérte.

  Chris Wise kifejezéstelen arccal bámult Quibróra. Aztán
megszólalt: – Csak azt szeretném tudni, hogy ez a
fűrészporagyú marha mi a lószarnak mászkált összevissza
védelem nélkül?

  Tim Neary mellett ültem egy fényesre politúrozott padon.
Tim a golyóstollával a noteszét kopogtatta, és ugyanilyen
ritmusban, alig nyitott szájjal az isten tudja miféle dallamot
fütyült. A fütyülés most nem azt jelezte, hogy mindjárt
elveszíti a türelmét. Inkább azt sugallta, hogy „nekem ehhez
semmi közöm”.

  Timhez hajoltam. – Timmy, csak magunk között, hogyhogy
nem figyeltetted Martuccit?

  Tim gyorsan körülnézett, aztán rám kacsintott, és olyan
grimasszal biggyesztette le a száját, mint egy tízéves kölyök,
amikor bevallja, hogy nem csinálta meg a házi feladatát. – A
fenébe is, Joe, annyi minden történt – kacsintott tudod, hogy
van ez, elfelejtettem kijelölni valakit.

  Jerry Kelleher, aki a bírói emelvény előtt helyezkedett el,
csendesen kivonult az igencsak heves vita közepette, amit Paul
Sutro listája robbantott ki Quibro és Wise között. A listából
kiderült, hogy a „család” mintegy harminc tagjának haszna
származhatott Vincent Martucci eltávolításából.

  Kelleher egy pillanatra megállt, Tim felé bólintott, és
komolyan azt mondta: – Ne veszítse el a bátorságát, Timmy.

  – Naná, hogy nem – felelte Timmy.
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  Már egyikükre sem nehezedett felelősség a Keeler-ügyben.
A választásokig alig egy hét volt csak hátra, és Jerry Kelleher
ellenfél nélkül indult. Kétség sem férhetett hozzá, hogy ő lesz
New York következő polgármestere. És ez esetben Tim Neary
lesz a következő rendőrfőnök.

  Most Edward M. Quibro sorsa forgott kockán. A nevét nem
ismerte senki, szüksége volt rá, hogy a Keeler-ügy kielégítő
felgöngyölítésével nevet szerezzen magának a következő
novemberi választásokig. És azt aligha lehet a Keeler-ügy
sikeres felgöngyölítésének nevezni, ha ejteni kell a vádat Kitty
Keeler ellen. Martucci nélkül, finoman fogalmazva, a vád
csupa közvetett bizonyítékon alapszik.

  Körülbelül még egy óra hosszat tartó értelmetlen vita után
Chris Wise felemelte a kalapját az ügyvédi asztalról,
határozott mozdulattal a fejébe nyomta és bejelentette:

  – Egy büdös szót se szólok addig, amíg ez az ostoba
szamár el nem hordja magát innen.

  Erre Tim Neary meg én megnyugtató szavak kíséretében
kivezettük Quibrót a tárgyalóteremből. Megígértük neki, hogy
mindenről tájékoztatni fogjuk. Tim nem tudta megállni, hogy
hozzá ne tegye: – Végül is, Ed, valamennyien tudjuk, hogy
magának mennyi minden múlik ezen az ügyön.

  Néztük Quibrót, aki végigcsoszogott az előcsarnokon, és
közben bekapcsolta az aktatáskája szíjait.

  Paul Sutro Tim irodájában várt ránk. Kényelembe
helyezkedett Tim kanapéján, olyan volt, mint maga a
megtestesült nyugalom és kiegyensúlyozottság. Kivéve nagy,
sötét szemét, a félig leeresztett szemhéja alatt. Talán attól,
hogy az árnyékok az erős vonású profiljára estek, és attól,
ahogy a fejét tartotta, Paul Sutro modellt is ülhetett volna egy
római császár márványszobrához. Homlokába fésült fekete
haja úgy keretezte az arcát, mint egy koszorú. Paul Sutro a
szervezett bűnözés felépítésének és működésének két lábon
járó lexikonja volt. Úgy gyűjtötte az apróbbnál apróbb
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információkat, ahogyan mások a különleges, egzotikus
bélyegeket; és a kincseit ugyanolyan tisztelettel és odaadással
mutatta meg. Az a hír járta, hogy könyvet ír. Kevés esélye volt
rá, hogy megérje a megjelenését, én mégis Paulra fogadtam
volna. Mintha a „hallgatás szabálya” alól ő lett volna az
egyetlen kivétel. Az emberek beszéltek Paulnak. Megvolt rá az
okuk, természetesen. Ő viszont értett hozzá, hogy sok mindent
tudjon meg abból, amit az emberek elmondtak neki.

  – Nos, mit mond a pletyka, Paul? Vincent kinyírása a
kezdete vagy a vége valaminek? Vagy valaki talán szívességet
akart tenni Kitty Keelernek?

  – Hát, elég nyilvánvaló, hogy Vincent számára ez a vég –
mondta Paul –, de az a hír járja, hogy valami sokkal nagyobb
dolog kezdődik, mint amekkora Vincent Martucci volt. És sok
vér elfolyik még, mire megint nyugalom lesz.

  – Csak nem úgy érted, hogy valaki majd bosszút áll
Martucciért?

  Sutro megrázta a fejét, és megdörzsölte a szemét. – Nem,
Tim, nem. Vincentre azon a napon kimondták a halálos
ítéletet, amikor kiderült, hogy tanúskodott az esküdtszék előtt.
Ez ugye nyilvánvaló. És ehhez Kitty Keelernek semmi köze.
Az a lényeg, hogy egyáltalán tanúskodott; mondott valamit,
akármiről, akárkiről. Ezt nem lehet megtenni és életben
maradni. Azt beszélték, hogy ő meg Kitty szakítottak, a
szerelmesek összevesztek, és Vincent ezért tanúskodott ellene.
De akármi volt is az oka, a tény tény marad: Vincent
megszegte a hallgatás szabályát. És ha egy ember ezt egyszer
megteszi, megteheti újra, mert akkor már úgysem veszíthet
semmit.

  – Na és mi van Kitty Keeler bűntársával? – kérdezte Tim. –
Nem lehet, hogy ez a Mr. X., Y. vagy Z. nyírta ki Vincentet a
saját védelme érdekében?

  – Lehetséges, Tim, de nem valószínű. Nagyon nem
valószínű. Túl sok a mozgás a színfalak mögött. Valamelyik
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éjszaka Alfredo Veronne megbeszélést tartott a fiaival.
Nagyjából ugyanaz történik, mint amikor egy király átadja a
koronáját: át fog rendeződni a hatalom, a keleti part „családja”
átszerveződik. Bizonyos személyek „visszavonulnak”,
kivégzés, eltűnés vagy „ipari baleset” által – az illető például
belekeveredik egy új épület betonalapjába. Meg ilyesmik.

  – Egy pillanat, Paul. – Valamit nem értettem. – Mit jelent
az, hogy Veronne átadja a koronát? Találkoztam vele, mennyi
is, úgy hat vagy hét héttel ezelőtt, és úgy láttam, már hosszú
ideje nem vesz részt a dolgokban. Szóval éppen csak hogy
életben volt.

  – Nagyon is életben van még, Joe. És a szervezetet még
néhány nappal ezelőtt is ő ellenőrizte. Csendesen, az ágyából
uralkodott, Joe. Machiavelliánus az öreg, és olyan agya van,
mint egy számítógép. Betáplálod az információt, felteszed a
kérdést, és katt-katt-katt, már kapod is a tíz különböző,
használható megoldást. Ilyen pasas nem sok akad, Joe. A többi
nagy öreg közül egyik se igazán tudja, miféle változásokra van
szükség a modern világban. Az egyetlen, aki megértette és
méltányolta a modern üzleti élet különböző hatalmi
struktúráit és módszereit, Veronne volt. Egyedül ő látott
valóban messzire; a fiait előkészítette a modern szervezetre.
Kettőnek jogi diplomája van, kettőnek közgazdasági. A többi
nagy öreg számára az egész üzlet nem jelentett többet, mint
egy nagy vödör vért meg a munka jutalmát, a pénzt. Csak
Veronnéban volt annyi kifinomultság és ritka, vele született
intelligencia, hogy megértse, a régi szervezetnek be kell
épülnie a törvényes ipar és az államgépezet különböző
területeire. Igen figyelemreméltó ember.

  – Akkor ki az ördög végzi majd el az öldöklést, amiről
beszéltél, Paul?

  – Ja, kinyírások még mindig vannak, Joe. Mindig is lesznek.
A közkatonák miatt, hogy példát statuáljanak nekik, így a
szervezeten belül minden szinten mindenki „becsületes”
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marad. Vincent Martucci esete tanmese volt. Figyelmeztető,
hogy az új szerkezet mélyén továbbra is a régi szabályok
érvényesek.

  – Tehát nem hiszed, hogy Martuccit azért nyírták ki, hogy
segítsenek Kitty Keelernek?

  Paul vállat vont. – Van, aki nyer, van, aki veszít. Azt
hiszem, Kitty Keelernek ezúttal véletlen szerencséje volt. Így
megy ez.

  Tim hátradőlt, és összekulcsolta a kezét a mellén. – Na,
ehhez mit szólsz, Joe? Mégiscsak megfordult a kis hölgy
szerencséje. – Az íróasztal felett továbbra is engem nézett, de a
szavait Paulhoz intézte: – Joe-nak álmatlan éjszakái voltak,
annyira aggódott, hogy mi lesz Kitty Keelerrel. Mert hogy mi
meghurcolunk egy ártatlan nőt.

  – Én sose mondtam, hogy ártatlan, Tim. Csak sose hittem,
hogy bűnös.

  – Az ugyanaz – mondta önelégülten Tim.
  – Tudod, Paul, az a jó Timben, hogy minden vizsgát letett,

ami az útjába került. Pontosan úgy működik az agya, ahogy
azt az állami vizsgák megkívánják. Minden kérdésre csak egy
helyes válasz lehetséges. Miss X. ezt vagy azt teszi, tehát Miss
X. a) jó, b) rossz. A valóságban nem így van, Tim. Nagyon sok
átmenet van az a) jó és b) rossz között.

  – Végül minden ugyanoda lyukad ki, Joe – felelte Tim.
  – Az egyik oldalon ott vannak a jók, a másikon a rosszak.
  – Leegyszerűsíted a jó és a rossz bonyolult filozófiai

problémáját, Tim. Minden attól függ, honnan, milyen
szemszögből nézed a dolgokat, és hogy abban a pillanatban
milyen helyzetben vagy. – Sutro gyakran mondott ilyeneket,
már megszoktuk.

  – Marhaság – válaszolta Tim egyszerűen, ugyanolyan
meggyőződéssel, ahogyan tizennyolc éves korában, amikor
egyszer megpróbáltam megmagyarázni neki, hogy egy „jó” és
egy „rossz” lány közötti különbség talán a körülményeken és
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az alkalmon múlik, és nem feltétlenül velük született
tulajdonság.

  – Tudod, mit, elmondok neked valami érdekeset – folytatta
Paul a maga lassú, kényelmes, rendíthetetlen modorában. –
Kitty Keelerről mindenki azt tartja, hogy „rendes nő”.
Senkinek nem volt rá egyetlen rossz szava sem.

  – És mit jelent az, hogy „rendes nő”, az olyan emberek
számára, akikről most beszélünk? Egy olyan nőt, aki
nyikkanás nélkül elfogadja a húszast, amikor huszonötöt
ígértek neki?

  Megpróbáltam uralkodni a növekvő idegességemen;
megpróbáltam hátradőlve udvariasan hallgatni, mintha semmi
közöm nem volna ehhez az egészhez. Nagyon nehéz volt; Tim
rohadtul önelégült képet vágott, és jól mulatott magában.

  – Nem, nem, Tim, erről szó sincs. – Paul előrehajolt, és
Timről rám nézett, akár egy tanár, aki mindkét diákját bevonja
az előadásba. – Ezek tisztelik Kitty Keelert. Mert nagyon okos
lány. És ezek mindig tisztelik az észt. Az a világ, amelyben
Keeler forog, nem biztosít mindenkinek egyenlő esélyeket.
Ezeknek a pasasoknak egy nő legfeljebb szexuális játékszer.

  – Mért, Kitty Keeler talán nem az? Hiszen ő maga mondta,
Paul. Mikor is, még a nyomozás első hetében, valami riporter a
News-tól megkérdezte tőle: „Mondja, Kitty, a kis rózsaszínű
könyvből hány pasas a szeretője?” Ugye emlékszel rá, Joe, mit
válaszolt? Valami olyasmit, hogy „kiszámolhatja
akárhányszor, mindig beletalál”.

  – Mondok neked valami érdekeset, Tim. Egyedül Kitty
Keeler állította, hogy ezek közül a férfiak közül bármelyik a
szeretője volt.

  – A fenébe is, persze hogy a könyvecskében szereplő pasik
letagadják. Ki a fene ismerné be, hogy lefeküdt egy nővel, aki
megölte a saját gyerekeit?

  Paul folytatta a maga csendes módján; nem vitatkozott,
csak magyarázott: – Hát, Tim, én összefutottam egy-két Don
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Juannal, akik nagyon meg akartak győzni róla, hogy milyen
remek Kitty az ágyban, de én egyiknek sem hittem.

  – Felemelte a kezét, hogy Tim ne szakítsa félbe, és
elmosolyodott. – Nem abban kételkedem, hogy Kitty remek az
ágyban. Csak azt hiszem, hogy ezt egyikük sem személyes
tapasztalatból tudta. Kittyvel kapcsolatban az az érdekes, hogy
mindig ugyanaz a jelző kapcsolódik hozzá: okos. Kitty más.
Már-már azt mondhatjuk, példaképül állítják.

  – Ahelyett, hogy lefektetnék. – Tim nem tudott ellenállni.
Aztán szívélyes, haverkodó, nekem-nyugodtan-elmondhatod
hangon hozzám fordult: – No, te mit szólsz mindehhez, Joey?
Te állsz a legközelebb a szóban forgó hölgyhöz. Szerinted is
meggondolatlan szájának ártatlan áldozata?

  Eddig még eszembe sem jutott, de valóban Kitty
terjesztette a saját rossz hírét. Ő maga adta a hányaveti, kihívó
válaszokat azoknak, akik a szexuális életéről kérdezték:
rendőröknek, riportereknek, tévéseknek. Mérgében saját maga
teremtette meg a róla alkotott képet. Valóban nem tudtam, kik
voltak a szeretői.

  Ray Mogliano nem, legalábbis a bátyja, John szerint nem.
(„Kitty haver volt, érti?”)

  Vincent Martucci sem. (Kitty falazott Vincentnek.)
  Billy Weaver sem. (Kitty azt mondta, nem feküdt le vele.)
  – Szerintem, Tim – feleltem könnyedén –, ez a lány még

szűz.
  Tim hátravetett fejjel felnevetett, aztán azt mondta, hogy

menjünk és együnk valamit. A karomra ütött, és Paul Sutróhoz
fordult: – Te, Paul! Ha valaha szükséged van egy rendes
pasasra, aki melléd áll, hát az én barátomnak, Jóe-nak szólj. Ha
ő kitart valaki mellett, akkor a végsőkig kitart.
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12. FEJEZET12. FEJEZET12. FEJEZET

  Majdnem éjfél volt, amikor Kitty telefonált. Éppen annyi
ideje voltam otthon, hogy átfuthattam a Post késő esti és a
News hajnali kiadását. Vincent Martucci meggyilkolását
mindkét lap összefüggésbe hozta a Keeler-üggyel.

  Körülbelül húsz perc alatt értem Kitty lakására. Azóta nem
találkoztam vele, amióta azon a délelőttön megmutatta, hova
szokták vinni George-dzsal a gyerekeket tavaszi
kirándulásokra a Flushing Meadow parkban. Magam sem
tudom, mire számítottam, milyen hangulatban találom.

  Merev tartással ment be előttem a nappaliba, és rámutatott
a teli bárkocsira. – Tölts magadnak, Joe. Én nem kérek.

  Leült a gyönyörű, sötétbarna szarvasbőr huzatú kanapéra;
a szobát mintha egyenesen az ő számára tervezték volna. A
drága berendezésben modern bútorzat keveredett egy-két
valóban szép antik darabbal. Jobban illett hozzá, mint Fresh
Meadowsban bármi.

  Amikor leültem mellé, felugrott. Egy pillanatig állt, háttal
nekem, és leeresztette a karját. Láttam, hogy a keze ökölbe
szorul és elernyed.

  – Nos, Joe – szólalt meg végül és megfordult. Nagyon
sápadt volt, és csupa feszültség meg izgalom. – Vége.
Mindennek. Tudni akarod, mit mondott a „jogtanácsosom”?
Az elegáns déli úr, Mr. Jay T. Williams? Ma délután ideküldte
a strómanját, Jeff Weinsteint, hogy csempésszen ki az
épületből a garázson át, nehogy belebotoljak valamelyik tetves
gazember keselyűbe, aki a fényképezőgépével és
mikrofonjával várja, hogy… hogy megtudja, mit szólok
Vincent halálához. Tudod, mit mondott nekem Jay T.
Williams, az első pillanatban, amint beléptem az irodájába?

  – Mit mondott, Kitty?
  – A szarházi. – Fel-alá járkált, aztán felkapott egy nagy,

durva szövettel behúzott párnát a fotelből, és magához
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szorította. Megfordult, egy darabig mozdulatlanul állt, aztán
megszólalt, Williams hanghordozását utánozva: – „No, kis
kisasszony, annyi bizonyos, hogy magának van egy jóságos
keresztapja a maffiában, aki őrködik maga felett.”

  – Leejtette a párnát. – Neked is ez a véleményed, Joe? Te is
ezt gondolod? Hogy valakivel megölettem Vincentet? Mert ha
azt hiszed, akkor tudni akarom, most rögtön. Tudni akarom,
mit gondolsz rólam, most azonnal.

  – Nem, Kitty. Nem hiszem, hogy bármi közöd is volt
hozzá. Ennek ellenére, Vincent halála kapcsolatban áll veled.

  – Eláruljak valamit, Joe? – Megint ugyanolyan intenzíven,
ugyanolyan nyughatatlan energiával és feszültséggel kezdett
beszélni. – Tudni akarod, hogy mit érzek? Azt érzem, hogy
minden halálnak, hogy a világon minden egyes istenverte
halálesetnek köze van hozzám. – Körülnézett, mint aki keres
valamit, aztán felkapta a New York Times-t az asztalról. A
halálozási rovatnál volt nyitva. Felemelte, hogy lássam. –
Nézd, Joe. Nézd meg. Tudod, mit csináltam, mielőtt
felhívtalak? Itt ültem, olvastam a neveket, a halottak nevét, és
azon töprengtem, van-e valami közük hozzám. – A keze
remegett, amint az újságot a fény felé fordította, pislogott,
aztán olvasni kezdte. – „Judah Abramson, Esther szeretett
férje, David és Hannah apja, a legjobb nagyapa.

  Elvettem tőle az újságot, magamhoz húztam, de elhúzódott
tőlem.

  – Nem, Joe. Nincs rá szükségem, hogy megvigasztalj.
Tudni akarod, hogy miért? Mert boldog vagyok, hogy Vincent
meghalt. Örülök neki, hogy meghalt. Örülök neki, hogy
meghalt!

  A keze fejével megtörülte a szemét, aztán felemelte a fejét,
és előrefeszítette az állát. – Ezt nem akartam megmondani
neked, Joe. Nem akartam beszélni róla. Tudod, miért? Mert
féltem attól, hogy mit gondolsz majd rólam. Hogy ugyanazt
gondolod, amit a jó öreg Jay T. Williams. Hogy elég, ha… ha
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pattintok vagy mit tudom én, és emberek halnak meg. Tudod,
mit mondott nekem, amikor George… amikor George
öngyilkos lett? Azt mondta, „nahát, Miss Kitty, mi a fenét
mondott ennek a szegény hülyének, amitől azt hitte, hogy
azzal segít magának, ha szétlövi a fejét?”. És Joe, én soha
semmit… George magától tette. Dehogy akartam, hogy…

  Kitty felemelte a poharamat, ivott belőle egy nagy kortyot,
aztán leült a kanapéra, maga alá húzta a lábát, és összefonta a
karját, mintha a testét akarná összefogni a sötét lazacszínű
jersey köntösben. Mély lélegzetet vett. – Csak engedd, hogy
beszéljek, Joe, jó? Úgy érzem… úgy érzem, beszélnem kell,
annyira teli vagyok.

  – Beszélj, Kitty.
  – Szeretném, ha tudnál valamit. Szeretném, ha tudnád,

hogyan érzek. Vincent haláláról beszélek. Ti ugyanannyira
felelősek vagyok érte, mint bárki más. Valamennyien. Tőrbe
csaltátok, és Vincent nem látott kiutat, így aztán odaállt az
esküdtszék elé, és elismételte a történetet, amit betanítottatok
neki, mert nem volt más választása. Vincent attól a pillanattól
fogva halott volt, hogy kiderítettétek, hogy biszexuális, és…

  Fura. Sőt, elég ostoba. Attól a pillanattól fogva, amikor Vito
Geraldi közölte velünk, hogy Vincent Martucci fiúkat keres,
mindannyian azt hittük, hogy homoszexuális. Eszembe se
jutott, hogy biszexuális, és hogy ez mit jelent.

  Kitty elhallgatott, és meredten figyelt. – Mi van, Joe? Fura
képet vágsz. Mire gondolsz?

  – Csak hogy így még nem gondoltam Vincent halálára.
Hogy a mi… felelősségünk. – Ami persze nem volt igaz,
eszembe jutott, meg aztán törődött is vele a fene, hogy kinek a
felelőssége.

  – Pedig így van. Mindenki tudta, hogy Vincentnek meg
vannak számlálva a napjai. És nem leszek álszent, és nem
mondom, hogy sajnálom, amiért a tárgyalás előtt és nem a
tárgyalás után nyírták ki. És egyébként is. Még csak nem is
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lesz tárgyalás. Williams azt mondta, hogy a kerületi ügyész az
egész vádat Vincent tanúvallomására építette. Hogy soha,
egyetlen pillanatig sem volt semmiféle konkrét bizonyíték
ellenem. Csak a személyem. Hogy ilyen vagyok. Amit
Williams az „életstílusomnak” nevez. És hogy nem csináltam
belőle titkot. Williams azt mondja, senki nem fog tovább
erősködni. Valami politikai oka is van. Ebből nem sokat értek,
és nem is érdekel, viszont egyvalami érdekel.

  – Mi, Kitty? Mi érdekel?
  – Hogy nem kényszeríthetjük őket arra, hogy legyen

tárgyalás, hogy nem adnak rá lehetőséget, hogy felmentsenek.
Szeretném, ha az a szemét Quibro odaállna az esküdtszék elé.
Ugyanis nem készítette elő a vádat. Nem is kellett igazán
bizonyítania, hogy bűnös vagyok, amíg Vincent élt. Nekem
kellett bizonyítanom, hogy ártatlan vagyok. Most már fordítva
van, úgy, ahogyan lennie kell. És most már nem tudja
bebizonyítani, hogy bűnös vagyok. Tehát egyik halasztást kéri
majd a másik után, amíg le nem zajlanak a választások. Ezt Jay
T. mondta. És akkor a kerületi ügyész majd szép csendesen ejti
a vádat.

  A hosszú haj keretében gyönyörű arca fénylett a verítéktől;
a bőre őszibarackszínű volt a köntöséről visszaverődő fénytől.
Nagyon halkan azt kérdezte: – Joe, meg tudod érteni? Meg
tudod érteni, hogy én azt akarom, hogy legyen, tárgyalás? Azt
akarom, hogy minden kiderüljön és fölmentsenek.

  – Igen, Kitty, megértelek.
  Egy pillanatra lehajtotta a fejét, a haja teljesen eltakarta az

arcát; aztán szétválasztotta a kezével, mintha függönyt húzna
szét, az arcát a fény felé emelte és rám nézett.

  – Joe, Vincenttel kapcsolatban nem egészen úgy érzek,
ahogy mondtam. A halálával kapcsolatban. Mi… én régóta
ismerem Vincentet. Barátom volt. Jó volt hozzám. Bíztunk
egymásban. Soha semmiért nem ítéltem el. Nem tartozott rám,
hogyan él. Jó lenne… ha nem halt volna meg.
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  De ugyanakkor, a magam érdekében, örülök neki, és ettől
iszonyúan érzem magam. Mintha szörnyeteg lennék…

  Tudtam, hogy most van itt a pillanat, amikor melléje kell
ülnöm, és magamhoz kell szorítanom. Magába roskadt,
kiszállt belőle az energia; könnyű lett, törékeny. Teljesen
kimerült.

  A kezemben tartottam Kitty kezét, megnéztem lerágott
körmeit, a véresre harapdált ujjhegyeket. A számhoz
szorítottam a sebes ujjakat.

  – Joe, engem nem érdekel, hogy egy olyan szarházi, mint
Jay T. Williams, mit gondol. Nem érdekel, hogy mit írnak
rólam az újságok. Tényleg nem. De… az számít, hogy te mit
gondolsz, Joe. Nagyon sokat számít nekem, hogy te azt hiszed,
semmi közöm sincs Vincent halálához.

  – Hiszek neked, Kitty. Hiszek neked.
  – Joe, fektess le. Olyan fáradt vagyok.
  Úgy láttam, mindjárt elalszik. Lefektettem, de amikor

indulni akartam, kinyújtotta utánam a kezét.
  – Maradj velem, Joe. Itt tudsz maradni? Csak feküdj itt

mellettem. Nem akarok egyedül lenni ma éjszaka.
  Magamhoz öleltem Kittyt; arca az éjjelilámpa felé fordult,

amit égve akart hagyni. Az álom fázisai visszatükröződtek az
arcán; feloldódott benne a feszültség, az ajka szétnyílt, és
mintha valami komolyság áradt volna szét a testében. Olyan
sima és érintetlen volt, akár egy drága porcelán baba, szinte túl
tökéletes ahhoz, hogy igazi legyen. Amint mélyebb álomba
merült, egyenletesebben és lassabban kezdett lélegezni, ökölbe
szorította a kezét, a szája mozogni kezdett, és összevonta sötét
szemöldökét. A szeme meg-megrándult a finom, aranyszínű
szemhéj alatt; és furcsa, fehér szempillája is megrebbent, amint
egészen elmerült az álomban. A teste megfeszült, suttogni
kezdett és megrázta a fejét, arra, amit álmában látott.
Kisimítottam a hosszú hajszálakat a nedves arcából. Álmában
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Kitty a kezembe kapaszkodott, úgy sodródott az öntudat
pereme felé.

  Kora reggel, amikor a szoba tárgyai láthatóvá váltak hajnali
derengésben, egymás felé fordultunk, mintha mind a ketten
ugyanazt az álmot álmodnánk, és lassú, szinte szerves
összekapcsoltságban szeretkeztünk, ernyedten, minden
feszültségtől mentesen, mintha minden mozdulatunk a
kölcsönös kielégülés tökéletes rítusának volna része.

  – Joe – mondta Kitty; az ujja kitapogatta a számat, a
vonásaimat, nem tölthetnénk együtt a hétvégét? Nem
mehetnénk el valahová?

  – Hová szeretnél menni?
  Megrázta a fejét. – Nem. Te válassz egy helyet. –

Ragaszkodott hozzá, hogy én döntsem el, hová menjünk.
  – Mit szólnál Montaukhoz? Körülbelül két, két és fél óra

kocsival. Szereted a tengerpartot? Tudod, mit, hazaszaladok,
hozok egy váltás ruhát. Egy óra múlva itt vagyok érted. Most
hat óra van, hétre legyél útra készen, rendben?

  – Oké, Joe. Csak még egyvalamit. Ezen a hétvégén…
legyünk csak kettesben. Ne… ne olvassunk újságot, ne
nézzünk televíziót. Csak zenét hallgassunk a rádión. Ne
beszéljünk a…

  Föléje hajoltam és megcsókoltam. – Miből gondolod, hogy
lesz időnk beszélgetni?

  A két nap, amit Montaukban töltöttünk, olyan volt, mintha
megállt volna az idő; mintha ez a két nap semmilyen más
időhöz vagy helyhez nem kapcsolódott volna. Kitty sugárzóan
szép volt és könnyű szívű. Elöntötte a teljes szabadság érzése;
térdig gázolt a jéghideg óceánba, és ingerkedett velem, hogy
fogjam meg, fussak vele, csússzak le vele a dűnéken,
szeretkezzünk a szabadban, az elhagyatott, napos, hideg
tengerparton.

  Meglepett, hogy sikerült lépést tartanom Kittyvel. Mintha
energiát merítettem volna belőle, és elértem volna az ő
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vitalitásának szintjét. Kortalannak éreztem magamat, mintha
tökéletesen összeillettünk volna. Új életet öntött belém az,
hogy mindent teljes átéléssel csináltunk.

  Tengeri halat ettünk egy remek és üres étteremben, aztán
visszamentünk a motelszobába. Mindketten kimerültek és
kábultak voltunk a friss levegőtől, a túl sok ételtől, a túl sok
bortól, és mégis, titokzatos módon, mind a ketten pontosan
ugyanabban a pillanatban tértünk magunkhoz. Annyira
megtöltött önmagával, hogy kezdtem hinni neki, amikor azt
suttogta: – Csak a most van, Joe. Csak az itt és a most. Csak mi
vagyunk. Csak te meg én. Nincs tegnap, nincs holnap. Csak a
most van. Csak a most.

  Gondolom, ez az „új generáció” filozófiájának a lényege:
nincsenek ígéretek, nincsenek elkötelezettségek, nincsenek
kérdések, nincs múlt és nincs jövő. Csak a most van.

  Lehet, hogy ez a helyes életmód, lehet, hogy nem.
  Vasárnap este mentünk vissza a városba, barátságos

csendben, ami néha többet mond, mintha órák hosszat
beszélgetnénk. Amikor megálltam Kitty háza előtt, azt
mondta: – Feljössz, Joe? Csak egy pohár italra. – A kezét
végigcsúsztatta a karomon. – Valamit meg akarok beszélni
veled.

  Attól fogva, hogy ezt kimondta, egészen addig, amíg
whiskyt töltött egy pohárba, éreztem, hogy növekszik benne a
feszültség. Éreztem, amikor mellettem állt a liftben, amikor
végigmentünk a folyosón a lakásához, amikor a kezembe adta
a poharat és amikor koccintott velem.

  Nem akartam, mégis hatalmába kerített a gyanakvás. Két
napra felfüggesztettem a valóságot. Két napig életem
legtökéletesebb nőjével voltam, és most szerettem volna
megcsókolni, jó éjszakát kívánni neki, és elmenni, anélkül,
hogy egy szót váltanánk.

  – Miért nem teszed le a poharat és mondod el, amit
mondani akarsz?
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  Az álla vonala megkeményedett; vége lett a jó
hangulatnak. A csönd várakozással terhes volt, amíg Kitty
felkészült rá, hogy valamit elmondjon nekem. Nem
könnyítettem meg a dolgát, mert elrontott valamit, amit
érintetlenül akartam megőrizni.

  – Rendben van, Joe. Meg akarlak kérni valamire. Hogy
tedd meg a kedvemért, Joe… amióta beszéltünk a… amióta
beszélgettünk nálad, a faházban, és én elmondtam neked…
hogy mi történt azon az éjszakán, és elolvastuk együtt George
vallomását, én azóta semmit nem kérdeztem tőled. Arról,
hogy… mit csinálsz. Hogy mit tudtál meg.

  – Igen, és?
  Végül a szemembe nézett. – Joe, azt akarom, hogy ejtsd az

egészet, most. Semmit nem akarok megtudni abból, amit
kinyomoztál. Most már nincs értelme. Nem lesz tárgyalás.
Semmit nem kell bebizonyítanom. George-ról. Magamról.

  – Nem akarod biztosan tudni, hogy George csinálta-e?
  Megrázta a fejét. – Nincs értelme. Ha az életem függne tőle,

az más. De így, Joe, így már nem kell biztosnak lennem. Nem
akarom, hogy úgy kelljen George-ra gondolnom… hogy
bántotta a fiúkat, hogy ő tette. Nem akarom biztosan tudni,
hogy ő volt-e az.

  Letettem a poharamat. – Azt akarod, hogy hagyjam abba a
nyomozást? Egyszerűen hagyjam abba?

  – Igen.
  – Nézz rám, Kitty. – Felkapta a fejét, az arca meglepett és

ijedt volt. – Hát ezért? Erről szólt a hétvége? A fenébe is, ne
fordulj el! Válaszolj.

  Az állát előrefeszítette, a szeme elkeskenyedett és
megkeményedett: az a Kitty Keeler volt, aki megmutatja az
egész rohadt világnak. – Persze. Csakis. Ez az, Joe. Hát rájöttél.
Erről szólt az egész hétvége. Úgy van.

  Nem tudom, ő is ugyanúgy rájött-e, mint én: ugyanabban a
helyzetben voltunk, mint az elmúlt héten a faházban, csak a
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szerepek cserélődtek fel. Akkor ő vádolt azzal, hogy
érzelmileg kihasználom, most én vádoltam őt. És ő pontosan
ugyanúgy reagált, ahogyan akkor én: haraggal.

  Megenyhültem. – Rendben van, Kitty, nyugodj meg,
nyugodjunk meg mind a ketten.

  – Tényleg azt hiszed, Joe? Hogy az egész hétvégének ez
volt a célja?

  – Nem tudom, Kitty. Nem tudom, mit higgyek. De mondd
meg te. Miért esett olyan nehezedre, hogy megkérj, hagyjam
abba a nyomozást? Mi a fenének kellett emiatt így
felidegesítened magad?

  – Mert tudtam, hogyan fogsz reagálni. Mert semmivel sem
bízol jobban bennem, mint…

  – Mint amennyire te énbennem?
  – Joe, nagyon fáradt vagyok. Tudod, mit, csinálj amit

akarsz. Az sem érdekel, ha az életed hátralévő részét azzal
töltőd, hogy utánam meg George után nyomozol. Csak tessék.
Csinálj, amit akarsz, a fenébe is.

  Hazamentem, megnéztem a postaládát, aztán hosszú ideig
üldögéltem, és megint lejátszódott bennem a hétvége. Nem
szívesen ismertem be, de bizonyos kifejezések, gesztusok,
érzések és érintések nagyon is mély kapcsolatot teremtettek
közöttünk.

  Aztán bosszút állt rajtam a korom; fájtak a csontjaim, fájt a
fejem, égett a fekélyem; és Kitty Keeler ugyanolyan rejtély
maradt előttem, mint azelőtt volt.

13. FEJEZET13. FEJEZET13. FEJEZET

  A hétfő tökéletes júniusi napnak ígérkezett. Ezen a napon
volt Vincent Martucci temetése. A temetésen jól öltözött, jó
modorú férfiak és nők, tiszta, jól nevelt gyerekek vettek részt;
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szomorú, visszafogottan gyászos arccal hallgatták a Vincentért
tartott gyászmisét.

  Rajtam kívül még legalább tíz másik, a törvényt képviselő
személyt bíztak meg azzal, hogy részt vegyen a temetésen.
Némelyek diszkréten fényképeztek, mások szorgalmasan
feljegyezték az autók rendszámát. Nyolc limuzin és hosszú sor
drága autó kísérte Vincentet a Westchester megye északi
részén elterülő parkszerű temetőbe. Uralkodott a jó ízlés. A
régi gengsztertemetések egyetlen kirívó vonását sem lehetett
felfedezni; nem voltak nagy, patkó alakú „jó szerencsét”
kívánó virágkoszorúk, a koporsó előtt nem vitték az elhunyt
virágokból kirakott arcképét. Vincent Martucci temetése nem
úgy zajlott, ahogy annak idején a „chicagói”, a „szesztilalom
alatti” temetések. Nagyon kevés volt a virág, nagyon rövid a
szertartás, nagyon kevés a könny. A ceremóniát a
visszafogottság jellemezte; kétségtelenül a királynői özvegy
akarta így, akinek éber szeme ott volt mindenen és mindenkin.

  A temetés után Mrs. Martuccit és két kislányát nagy
társaság kísérte a Forest Hills Gardens-i házba, ahol a
rokonokat és barátokat könnyű ebéd várta.

  Mrs. Martucci a szobalányával kiüzent, hogy a háza előtt
felügyelő rendőröket szívesen látja frissítőre; külön az ő
számukra megterítettek a konyhában. A legtöbben udvariasan
visszautasítottuk a meghívást.

  Mielőtt elmehettem volna, Sam Catalano bukkant fel a
semmiből, és a karomba kapaszkodott. – Te Joe, egész délelőtt
a nyomodban voltam. Nem láttál a templomban? Meg a
temetőben?

  Dehogynem láttam, csak sikerült elkerülnöm.
  – Joe, hallottad, mi történt velem? Áthelyeztek Paul Sutro

csoportjába.
  – Hiszen ez remek, Sam. Gratulálok. Paul nagyszerű

ember, jó főnök, és a szervezett bűnözéssel foglalkozó csoport
igazán komolyan dolgozik.
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  – Joe, ne viccelj. Az a csoport zsákutca! Hivatalosan még
csak nem is része a rendőrségnek, hanem kikölcsönözték egy
állami bizottságnak. Onnan soha senki nem kerül máshova,
legfeljebb kihal belőle az ember. Kutatómunka,
adminisztráció, statisztikai táblázat meg hasonlók. A csoport
tagjait még csak számba se veszik előléptetések idején. Ott
sose jutok előbbre a harmadosztálynál. Mintha elevenen
eltemettek volna.

  – Van annál rosszabb is, Sam. Például ha holtan temetnek
el. Ahogy George Keelert. Vagy ahogy ma reggel Vincent
Martuccit.

  – Viccen kívül, Joe, nem hallottál semmit? Hogy ez csak
ideiglenes, vagy mit tudom én? Hogy csak kölcsönadtak
Sutrónak? Te jóban vagy Neary századossal, Joe. Semmit nem
mondott rólam?

  – Egy szót se, Sam. Egyetlen szót se.
  Sam Catalano körülnézett, kihúzta a vállát, megigazította a

nyakkendője csomóját. – Te Joe, azt hiszem, bemegyek, és
eszem egy keveset abból az ebédből, amit Mrs. Martucci
készített nekünk. Te Joe! Hogy annak a nőnek micsoda
pillantása van! Képzeld, szemezett velem kint, a temetőben.

  – Pontosan az a típus vagy, Sam, akinek Martucci özvegye
szívesen kiöntené a szívét.

  Sam a nagy diadal reményében felvidult. – Az ember
sosem tudhatja, Joe. Még lehet is belőle valami, így vagy úgy,
nem igaz?

  Az irodában csak annyi ideig maradtam, amíg legépeltem a
pár soros jelentést Vincent Martucci temetéséről. Más dolgom
nem is igen akadt. Tim Neary Bostonba utazott egy
háromnapos törvényvégrehajtási szemináriumra, Gelber
őrmester volt az ügyeletes, és ő sosem keresi a bajt. Mondtam,
hogy majd jelentkezem, mire azt válaszolta, hogy remek.
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  Elmentem a New York-i Közkönyvtár Jamaica kerületi
fiókjába, és amint azt már a Kittyvel töltött hétvége előtt
elhatároztam, átnéztem egy-két könyvet a kutyákról.

  Benjamin, a kubai állítása beigazolódott: valóban van egy
kutya, amelyik pontosan úgy néz ki, mint egy birka: a
Bedlington terrier. A képeken a szerencsétlen állat olyan
benyomást keltett, mint egy pórázra kötött, négy lábon járó
birkacomb. Nagyon hosszú ideig bámultam a képet, és azon
tűnődtem, hogy most mit csináljak. És ami még fontosabb:
miért csinálom, amit csinálok.

  Kittynek tulajdonképpen igaza volt: az ügy befejeződött.
Quibro kétségbeesett utasítására Tim újra megbízott egy-két
embert, hogy nyomozzon a Keeler-ügyben, de sem Tim, sem
Kelleher nem mondta meg, hogy mit kell tenniük. Az ő
számukra az ügy befejeződött, ők vádat emeltek Kitty ellen,
tehát a munka rájuk eső részét elvégezték. Sehonnan,
semmiféle nyomás nem nehezedett rájuk, hogy az ítéletet is
kierőszakolják.

  Az lett volna a legegyszerűbb, ha én is veszem a kalapom,
és azt mondom, a pokolba az egésszel. Pokolba a kubai
Benjaminnál, a birkaszerű kutyával, pokolba Mrs. Delucával és
az aláíratlan vallomásával, pokolba George pisztolyával,
amely a rendőrségi laborban rozsdásodik. Az lett volna a
legegyszerűbb, ha elmegyek Kittyhez és azt mondom: – Igen,
igazad van, nincs múlt és nincs jövő, csak a most van.

  De nem tudtam megtenni, és ez nyugtalanított. Nem
tudtam megtenni, mert Kitty több lett nekem, mint valaha is
akartam és valaha is képzeltem.

  Negyvenkilenc évig eléggé szabályos, egyszerű életet
éltem, valódi választási lehetőségek nélkül: iskola, katonaság;
egy-két állás, majd a rendőrség. Mindig tudtam a
kötelességemet: a feleségem, a gyerekeim, az állásom. Soha
nem kerültem valódi választási lehetőség elé. Volt néhány futó
kalandom, Jennek ebben igaza volt, de nekem azok a nők
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semmit nem jelentettek. A világon semmit. Olyasvalaki, mint
Kitty Keeler, soha nem volt az életemben.

  A hivatalos megbízatásból személyes ügy lett, felelősség.
Sokkal több lett annál, semhogy egyszerűen hátat fordítsak az
egésznek. Ez már nem csak egy véletlen alkalom volt, már
nem csak arról volt szó, hogy állítsuk meg az időt egy
hétvégére a tengerparton. És én tudtam, hogy ha nem fejezem
be a nyomozást, ha nem tisztázom a homályos részleteket,
akkor sohasem fogunk megbízni egymásban igazán, sohasem
lehetünk egymáshoz teljesen őszinték.

  Ha lesz valaha ennél több kettőnk között.

  A Fresh Meadows-i lakótelep gondnoka biztos volt benne,
hogy valahol van egy lista az ebtulajdonos lakókról.
Körülbelül két évvel ezelőtt heves vita robbant ki. Volt, aki azt
állította, hogy a kutyáknak joguk van megkönnyebbülni,
mások viszont azt, hogy az embereknek joguk van úgy sétálni,
hogy e megkönnyebbülés végterméke ne zavarja őket. A lista
azonban nem nagyon pontos, mert ahogyan az az életben
lenni szokott, az ebellenes csoportból sokan kiváltak, és
biztonsági okokból kutyát vettek.

  – Tudja – mondta a gondnok –, a kutyák legnagyobb
ellenzőjét egy éjszaka kirabolták a metrón. Másnap vett
magának egy dán dogot. A dog, ha a hátsó lábára áll, két
méternél is magasabb. Harcra idomították. Nagyon sok haszna
lesz belőle, ha a kutya otthon mászkál a lakásban, miközben őt
kirabolják a metrón.

  Elmondott még néhány mulatságos történetet, majd
kiderült, hogy nem tudja, hol van a „kutyadosszié”. Többnyire
a helyettese kezeli az ilyesmit, aki most betegszabadságon van,
de ha várok egy kicsit, felhívja és megkérdezi, hol a dosszié.

  Vártam. Mondtam, hogy majd elfoglalom magam addig,
amíg ő felderíti, hol van az ebtartók listája. Kinyitottam a
levelet, amit Tommy Dawson küldött; a szépen legépelt
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nyilatkozat szerint talált egy bizonyos revolvert, egy bizonyos
helyen, egy bizonyos napon, egy bizonyos órában, egy
bizonyos nyomozó társaságában stb. stb. Tommy
fogalmazványa pontosan ugyanazt tartalmazta, mint a
jegyzetfüzetemből kitépett lapra lefirkantott nyilatkozat, amit
alá akartam íratni vele.

  Elfelejtettem szólni Harry Sullivannek, hogy a
laboreredményt érthető, tömör nyelven közölje velem. A
jelentés két és fél oldalnyi, kis sorközzel gépelt adathalmaz
volt a kémiai vizsgálatok eredményéről, amelyeket a kérdéses
revolveren elvégzett. Én csak annyit mondtam Harrynek, hogy
legjobb tudomásom szerint a revolver bizonyos helyen,
bizonyos körülmények között el volt rejtve. Az elvégzendő
tesztek alapján Harrynek további részleteket kellett
megállapítania a rejtekhelyről és a körülményekről.

  Gyorsan átfutottam a jelentést, és megtaláltam a lényeget:
„megállapítást nyert, hogy a kérdéses revolver sós oldatban
nyugodott, továbbá, a kérdéses revolver agyába beágyazódott,
szabad szemmel nem látható részecskék vizsgálata alapján
megállapítást nyert, hogy a kérdéses revolver valószínűleg a 3.
bekezdésben (l. később) tárgyalt anyagban nyugodott, vagy
idővel odakerült, nem pedig felfüggesztve helyezkedett el a
sós oldatban”.

  A revolver tehát sós vízben, homokban és iszapban feküdt.
  A részletes leírás végén megtaláltam azt a bekezdést, amely

szerint beigazolódott, hogy a Keeler-gyilkosságban szereplő
golyó, valamint a kísérleti golyó, amit én adtam át Harrynek,
ugyanabból, a vizsgálat tárgyát képező revolverből származik.

  – Megvan, Mr. Peters. Otthon találtam Audreyt. Uramisten,
milyen a hangja! Remélem, a tüszősmandula-gyulladás nem
ragályos. – A gondnok a torkát fogva felém nyújtott egy
szakadozott dossziét, ami teli volt szamárfüles jelentésekkel,
listákkal és körlevelek fénymásolataival. Kérvények kutyák
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érdekében, kérvények kutyák ellen, lakógyűlések határozatai
kutyaügyekben meg egy régi lista az ebtulajdonosokról.

  – Mint mondtam, a lista több mint kétéves. És a rendelet
egy ideje már csak szellemében létezik, de kezdetnek ez is
megteszi, ugye? – A torkát masszírozta, aztán kezdte
részletesen felsorolni a tüneteket.

  Nem tudom, miért, de van az embereknek egy csoportja,
aki szívesen elmond bármit – sőt mindent – egy rendőrnek.
Beszámolnak házaséletük legintimebb pillanatairól,
legtitkosabb vágyaikról, politikai és vallási
meggyőződésükről, betegségük tüneteiről. És közben meg
vannak győződve arról, hogy kitárulkozásuk megspórolja
nekik a gondot és a költséget, hogy házassági tanácsadóhoz,
pszichiáterhez, paphoz vagy orvoshoz forduljanak.

  Figyelmesen végighallgattam a gondnokot, aggodalmas
arcot vágtam, és azt javasoltam, vegyen be két aszpirint,
feküdjön ágyba, sűrűn hőmérőzze magát, igyon sok
folyadékot, gargarizáljon meleg sós vízzel, és holnap hívjon fel
újra. A fenébe is. Szegény pasas egész megkönnyebbült.

  Odahaza legépeltem azt a tanúvallomást, amelyet alá
akartam íratni Mrs. Delucával, és hozzáírtam a bekezdést,
amelyben Mrs. Romero megerősíti a nővére vallomását. Aztán
fogtam az ebtulajdonosok listáját meg a Fresh Meadows-i
lakótelep térképét, és megpróbáltam megállapítani, hol lakhat
a birkaszerű kutya gazdája. Amikor Benjamin először
meglátta, lehet, hogy éppen hazulról jött, és a kutyával
Keelerék épülete felé sétált. Vagy lehet, hogy a Keeler ház felől
jött, elsétált odáig a kutyával, ahol Benjamin először meglátta,
és akkor ért haza, amikor Benjamin másodszor találkozott
vele.

  Persze, az is lehet, hogy egy mérföldről jött, és körbe-körbe
sétáltatta a kutyát.

  A másnapi munkámat úgy osztottam be, hogy szabad
legyek a négy szerintem leggyakoribb kutyasétáltatási időben:
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reggel hat és nyolc között, délután három és négy között,
amikor az iskolás gyerekek viszik le a kutyát, fél hat és fél hét
között, amikor a gyermektelen dolgozó emberek sétáltatnak
kutyát, meg fél tizenegy és hajnali egy között, amikor a
legtöbb ember, lefekvés előtt, utoljára leviszi a kutyáját.

  Amikor csütörtök reggel felhívtam Gelber őrmestert, már
három órája talpon voltam, de ezt nem mondtam el neki.
Semmit sem mondtam neki, csak azt, hogy majd jelentkezem,
aminek nagyon örült. Azt hiszem.

  Azon a környéken csengettem be először a lakásokba, ahol
Benjamin először látta a férfit a birkaszerű kutyával, mert azt
reméltem, hogy innen indult esti sétájára. Kiderült, hogy a
listán szereplő minden megkérdezett kutyatulajdonos még két
vagy három lakóról tudott, aki időközben kutyát vett. Az ok
mindig ugyanaz volt: a félelem. Rablóktól, betörőktől,
szatíroktól, elmebetegektől, emberrablóktól, gyilkosoktól. A
listám nem rövidebb, hanem egyre hosszabb lett; minden
kihúzott név helyett több újat kellett felírnom.

  Körülbelül egy órakor elindultam Jackson Heightsba, hogy
aláírassam Mrs. Deluca és Mrs. Romero vallomását.
Egyszerűen nem találtam parkolóhelyet. Két óráig még szabad
lett volna a jobb oldalon parkolni, de az autótulajdonosok már
jóval korábban beálltak a bal oldalra. Körülbelül húsz percig
köröztem, míg végre valaki elment.

  Nappal másképp festett a környék. Sok ember volt az
utcán. Ifjú anyák ácsorogtak és fecserésztek, egyik kezükkel
babakocsit ringattak, a másikkal féken tartották a szabadulni
igyekvő kisgyerekeket. Idősebb nők vegyültek a fiatalok közé,
pletykáltak, tanácsokat adtak, megmutatták, milyen alkalmi
vételhez jutottak a környék üzleteiben.

  Mrs. Deluca és a húga éppen akkor jött meg a
bevásárlásból. Mindent kiraktak Mrs. Deluca konyhaasztalára,
és éppen a holmit rakták szét, amikor megérkeztem. Az
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egyszerűség kedvéért elfogadtam a kávét meg süteményt,
amivel megkínáltak. Okosabb is volt. Szívélyesebb,
engedékenyebb lett a hangulat. Mrs. Deluca elolvasta a
vallomást, aztán odaadta a húgának. Először egymással, aztán
velem beszélték meg. Igen, pontosan így történt, ahogyan a
papíron áll. De miért kell nekik bármit is aláírniuk? Hiszen
akkor „belekeverednek”?

  Elfogadtam még egy krémes süteményt, és megnyugtattam
a két nőt, hogy ez a szokás; az aláírás csak arra kell, hogy ez a
papír is a többi közé kerülhessen. Mrs. Deluca aláírta a
vallomását, Mrs. Romero meg aláírta a külön bekezdést.

  Mrs. Deluca megkérdezte, nem gondolom-e, hogy
Benjamin, a kubai, rosszul fogja végezni. De igen, mondtam,
de még mennyire. Mrs. Deluca húga is egyetértett velünk.

  Elindultam a meleg, napos utcán a kocsim felé, és élveztem
az elém táruló képet, amely annyira más volt sötétben; mintha
most máshol jártam volna. Egy-két percbe tellett, míg rájöttem
az egyik különbségre: ahol korábban a lakóházak
szeméttárolói álltak, most egy csomó nő üldögélt
összecsukható székeken, élvezve a tavaszi délutánt. Nem
sokat törődtek a hulladékkal, amelyet a köztisztasági hivatal
nem éppen ügybuzgó dolgozói hagytak maguk mögött. Egy
fiatal srác, úgy tizennyolc-tizenkilenc éves, nekitámaszkodott
a váltakozó parkolást jelző táblának, és egy babakocsit ringató
ifjú anyával vitatkozott. Végül egy testes öregasszony,
hümmögve és a fejét csóválva benyúlt nagy fekete retiküljébe,
előhúzott egy összehajtogatott bankjegyet és odanyújtotta a
fiúnak. Az elkapta a pénzt, és kitörő örömében, akár egy
gyerek, aki megkapja, amit akar, megperdült, felugrott, és a
parkolást szabályozó táblán rácsapott a „kedden és pénteken”
szavakra. Aztán homlokon csókolta az idősebb nőt, és azt
mondta a fiatalabbnak: – Meglátod, Angie. Most biztosan
kifogom a nyerőt.
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  A fiatal nő arckifejezéséből és az idősebb nő szemében
felvillanó diadalmas fényből ítélve úgy gondoltam, hogy a fiú
anyja éppen legombolt öt dollárt, hiába tiltakozott a fiú kis
felesége.

  Kedves kis családi jelenet az utcán.
  Amikor visszaértem Fresh Meadowsba, beszéltem egykét

gyerekkel, akik nagy és kicsi, közönséges és ritka kutyákat
sétáltattak. Bedlington terrier egy sem akadt. Egy darabig még
lógtam a környéken, néztem néhány kosárlabdázó teenagert,
körbehajtottam, becsöngettem néhány lakásba, figyeltem a fél
hattól fél hétig sétáló kutyatulajdonosokat. Észrevettem, hogy
a gyermektelen kutyatulajdonosok drágább fajtákat tartottak,
és szívesebben beszéltek a kedvencükről. Egész jó képzést
kaptam a különböző féle és fajta kutyák gondozásáról,
etetéséről és érzelmi problémáiról. Egyik kutya sem hasonlított
birkához.

  Úgy döntöttem, hogy a késő éjszakai sétáltatókat egyelőre
kihagyom, és reménykedtem, hogy nappal is sikerrel járok.
Végül is, miért rémisszek halálra egy kutyasétáltató
honpolgárt a sötétben? Még az is lehet, hogy egy kutya
megharap, vagy feljelentenek, mint idegen, veszélyes alakot
egy amúgy is félős környéken.

  Hosszú ideig álltam a forró zuhany alatt, és korán
lefeküdtem. Nem is a hosszú nap fárasztott el, hanem a
hosszú, üres várakozások, az aktív órák közötti üresjáratok.
Fél hatra állítottam be az ébresztőórát, hogy biztosan
felébredjek, és odakint legyek, mire az első kutya megjelenik
reggel.

  Eszembe jutott Kitty. Vasárnap este óta nem beszéltem
vele, amikor haraggal váltunk el. Csak azon járt az eszem,
hogy megtaláljam Benjamin emberét a birka formájú kutyával;
ő majd megerősíti, amit Benjamin mondott, sőt, talán
emlékszik is Kittyre Benjamin kocsijában, és ha nagyon nagy
szerencsém van, talán még George Keelert is látta a környéken
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azon az éjszakán, amikor a fiúkat megölték. Akkor majd
legépelem a vallomását, és beteszem a saját, privát aktáim
közé. Elmegyek Kittyhez, és megmondom neki, hogy igaza
volt, vége, mindez a múlté, vigye el az ördög, hagyjuk a fenébe
az egész ügyet.

  Kittyre gondoltam. Arra, hogy milyen gyönyörű; hogy
milyen hihetetlenül gyönyörű volt Montaukban. Könnyű,
kellemes félálomba merültem, és Kittyre gondoltam. Láttam,
ahogy kiszáll a kocsimból, és visszaemlékezik arra, ami azon
az éjszakán történt, amikor Benjamin kocsijából szállt ki,
megkerülte a szeméttárolókat, és Benjamin odament hozzá,
hogy segítsen neki, aztán megjelentek azok az olasz
asszonyok.

  Láttam Kittyt, amint kiszáll a kocsimból, és
visszaemlékszik rá, mi történt azon az éjszakán, amikor a
gyerekeit meggyilkolták.

  Azon az éjszakán, egy szerdai napon. Szerda éjszaka.
  Felültem, felkapcsoltam a lámpát, és rágyújtottam.
  Mi a fenét kerestek a szemetesvödrök a járdaszegélyen

azon az éjszakán? A váltakozó parkolást szabályozó tábla
szerint a környéken kedden és pénteken reggel volt
szemétgyűjtés. Ami normális esetben annyit jelent, hogy a
házmesterek hétfőn és csütörtökön este rakják ki a tárolókat.

  Megnéztem a nyomozásról készített napi jegyzeteimet.
Kitty és én egy hétfői estén köröztünk Jackson Heights utcáin,
amíg ő megtalálta az épületet, ahol találkozott Billy Weaverrel.
Hétfő volt, tehát a kukák kint álltak, mert másnap jött a
szemetes.

  Megnéztem még néhány feljegyzést. Benjaminnal csütörtök
este találkoztam. Mrs. Delucát egy csütörtök éjszakán vártuk
együtt. És a tárolók kint álltak, hogy másnap, péntek reggel,
kiürítsék őket.
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  Vajon miért álltak a szeméttárolók a járdaszegélyen – ha
egyáltalán ott álltak-azon az éjszakán, amikor a Keeler fiúkat
megölték?

  Másnap reggel hat óra tizenöt és nyolc óra negyvenöt
között találkoztam négy német juhásszal, egy dobermannal,
két nagyon idős cocker spániellel, egy kövér tacskóval, egy
zsemleszínű labradorral, három korccsal és egy egér
nagyságú, mogorva, kaffogó chihuahuával. Egyikük sem
hasonlított birkához, és egyikük gazdája sem ismert birkaszerű
kutyát a környéken.

  Mivel még nem volt kedvem lakásokba becsengetni, és ami
még fontosabb, izgatott a szeméttárolók ügye, elmentem
Queens köztisztasági hivatalába, és elkértem a
hulladékbegyűjtési naplójukat három hétről, 1975. április 7-től
26-ig.

  Jó hazugsággal mindig készen állok; azt mondtam az
aggodalmaskodó felügyelőnek, hogy valami dühödt autós
perli a várost; azt állítja, hogy egy szemeteskocsi elvitte a
lökhárítóját Jackson Heightsban. Egész jó kis történetet
fabrikáltam: ugyanez a dühödt autós az elmúlt néhány évben
már több kisebb pert indított más városi és magánhivatalok
ellen. A kerületi ügyész irodája hamisítási és rágalmazási pert
akar indítani ellene, és ezúttal szinte biztos, hogy megfogtuk.

  A napló szerint, ez alatt a három hét alatt nem változtatták
meg a terület szemétbegyűjtési napjait. Nem volt semmilyen
vallási vagy egyéb ünnep, ami miatt meg kellett volna
változtatni a begyűjtés időpontját.

  – El tud képzelni bármilyen más okot, amiért egy
házmester mondjuk már szerdán kiteszi a kukákat, pedig a
szemetes csak péntek reggel jön?

  Ő se tudott okosabbat kitalálni, mint én: a házmester talán
el akart utazni néhány napra, és előre kirakta a szemetet. Vagy
szokatlanul nagy mennyiségű szemét gyűlt össze, és ki akarta
vinni a tárolókat az udvarról. Vagy új házmester állt munkába,
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és egy félreértés folytán – talán hétfő/csütörtöki begyűjtéshez
volt hozzászokva a régi munkahelyén – nem a megfelelő
éjszaka rakta ki a kukákat.

  Talán igen. Talán nem.
  Ezt majd a Jackson Heights-i ház házmesterétől kell

megkérdeznem. Később.
  Visszamentem Fresh Meadowsba, és elhatároztam, hogy

másképp próbálok szerencsét, másutt folytatom a
kérdezősködést. A Keeler-ház közelében kezdtem, abból a
lehetséges feltételezésből kiindulva, hogy a birkaszerű kutya
gazdája hazafelé tartott, nem pedig az ellenkező irányba,
amikor találkozott Benjaminnel.

  Két kutyatulajdonos otthon volt, mindkettő szerepelt az
eredeti listán. Az egyiknek morgó német juhászkutyája volt, a
másiknak egy tacskó-spaniel keveréke.

  A kutyatulajdonosok listáján még egy olyan név szerepelt,
aki Keelerék közvetlen szomszédságában, egy három-szintes
házban, a 3-B lakásban lakott. A legfelső emeleten. Arnold
Nadlernek hívták.

  Amikor megnyomtam a csengőt, halk csilingelő hang
hallatszott. – Egy pillanat – szólt ki egy nő. Körülbelül egy
perccel később, a zárt ajtó mögül a kellemes hang azt kérdezte:
– Ki az?

  – Mrs. Nadler? Joe Peters nyomozó vagyok, a Kerületi
Ügyészség Nyomozó Alakulatától. Beszélhetnénk egy
pillanatra?

  Az ajtó kinyílt, amennyire a biztonsági lánc engedte. A
nyíláson át a nő megnézte az igazolványomat, aztán
kiakasztotta a láncot. – Nem Mrs. Nadler vagyok – mondta –,
hanem Mrs. Arons. Nadlerék majdnem két hónappal ezelőtt
elköltöztek.

  Előrehaladott terhes, nagyon szép, ragyogó fiatalasszony
volt, lehetett vagy huszonhárom éves. Nem volt kutyája.
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Nadleréknek, akik New Jerseybe költöztek, volt, de nem tudta,
hogy milyen fajta. Sose látta.

  – Miért kérdezősködik a kutyákról? Csak nem a szegény
két kisfiú ügyében nyomoz? Akiket meggyilkoltak? –
Kényelmetlenül karba fonta a kezét és folytatta: – Szörnyűség
ilyet mondani, és valószínűleg nem volna szabad ezt
mondanom, sőt gondolnom se, de az a szörnyű tragédia
nekünk szerencsét hozott. Majdnem két héttel korábban
kaptuk meg ezt a lakást.

  Amikor óvatos érdeklődést mutattam, Mrs. Arons
beinvitált a napos, vidám konyhába, és megkérdezte, mit
kérek, kávét, teát vagy tejet. Megnézte az óráját és azt mondta:

  – Mindjárt meg kell innom a második pohár tejemet. – Az
orrát ráncolta. – Soha nem innék tejet a magam kedvéért, de
hát most nem magamnak iszom. A babának.

  Köszönettel elfogadtam egy pohár tejet, nem magamnak, a
fekélyemnek. – Hogy érti, hogy két héttel korábban megkapták
a lakást a Keeler-gyilkosság miatt?

  – Hát, tulajdonképpen, nem megkaptuk a lakást. Hanem
beköltözhettünk. Eredetileg csak május elsején költöztünk
volna ide. Nadlerék háza New Jerseyben még nem készült el
egészen. De hát, azt hiszem, a házak sohasem készülnek el
igazán véglegesen, még akkorra sem, amikorra ígérik. No
mindegy, nagyon szerettünk volna néhány napot, hogy
kifesthessünk, mielőtt beköltözünk. A régi lakásunkból, tudja,
el kellett jönnünk legkésőbb május elsején. Szóval kénytelenek
lettünk volna egy kifestetlen lakásba költözni, és a legteljesebb
rumliban élni, miközben a festők dolgoznak. Tudja, milyen az.

  Tudtam. – Persze, sokkal jobb olyankor festeni, amikor
senki sem lakik a lakásban.

  Csakhogy Nadlerék nem akartak kiköltözni április 30-ig.
Április 18-án a lakótelep gondnoka mégis telefonált
Aronséknak, és közölte, hogy Nadlerék már azon a hétvégén
elköltöznek New Jerseybe, tehát a lakás hétfőtől, április 21-től
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üres lesz, így Aronsék kifestethetnek, mielőtt május 1-én
beköltöznek.

  – Persze, nagyon örültünk. Az biztos, hogy Nadlerék sietve
költöztek ki. Rengeteg holmit felejtettek itt, könyveket,
ruhákat, párnákat, egy teáskannát meg ilyesmit, apróságokat.
Különben, egy nap, azon a héten, amikor festettünk, Mrs.
Nadler eljött a holmiért. Szegény asszony. Egész ki volt
készülve. Nem az ő ötlete volt, hogy ilyen sietve költözzenek.
Mondta, hogy majd megbolondul a munkásoktól, akik még
dolgoznak az új házon. Meg hogy rosszul szerelték a csöveket,
és a gyerekszobát elárasztotta a víz, meg… szóval sorozatban
jöttek a kisebbfajta katasztrófák. Látszott rajta, hogy mindjárt
falra mászik. Nagyon sajnáltam.

  – Nem az ő ötlete volt, hogy ilyen sietve költözzenek el?
  – Nem, Arnoldé. A férjéé. Szegény Mrs. Nadler. „Amikor

az a szörnyűség történt, Arnold az takarta, pakoljunk össze és
menjünk innen, de azonnal” – mondta.

  – Úgy érti, amikor a Keeler gyerekeket meggyilkolták?
  Mrs. Arons ivott egy kis tejet és bólintott. – Én csak egyszer

találkoztam Mr. Nadlerrel, amikor először megnéztük a lakást.
Nagyon ideges embernek látszott. A felesége mondta is, hogy
mindig ideges, annyira, hogy már fekélye is van. – Mrs. Arons
a szájára tapasztotta a kezét.

  – Ugyan, nem sértett meg. Végül is, tényleg van fekélyem,
hát ismerem az ilyen embereket. Nem tudja véletlenül, volt
valami a Keeler-ügyben, ami különösen bántotta Mr. Nadlert?

  Mrs. Arons nagy fekete szeme tágra nyílt. – Ami különösen
bántotta? Úristen, Mr. Peters, általában véve is elég szörnyű
volt. Nemhogy különösen. A felesége szerint csak annyit
mondott, hogy azonnal el akar menni, elege van a bűnözésből
meg hasonlókból.

  Mrs. Arons megkereste Nadlerék New Jersey-i címét, és
Mr. Nadler manhattani telefonszámát.
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  – Hites könyvvizsgáló, de ezen a számon, azt hiszem, csak
üzenetet lehet hagyni neki, mert sokat utazik. De ha telefonál
ide, ők megadnak egy számot, ahol utolérheti. Vagy ő
visszahívhatja magát.

  Néhány percbe tellett, amíg megnyugtattam Mrs. Aronst,
hogy annak ellenére, ami a Keeler gyerekekkel történt, és
annak ellenére, hogy félelemhullám árasztotta el a környéket,
Fresh Meadows továbbra is a város egyik legbiztonságosabb
környéke.

  Amivel nem sokat mondtam.
  Egy telefonfülkéből felhívtam Arnold Nadler

üzenetközvetítőjét. Kilenc csengetés után unott, monoton hang
válaszolt; megismételte a tárcsázott telefonszám utolsó négy
jegyét.

  – Megmondaná, hol érem el Mr. Arnold Nadlert?
  – Van ceruzája?
  – Igen.
  – Akkor írja fel a következő számot.
  Elmotyogott egy számot; kénytelen voltam megkérni, hogy

ismételje meg. Letettem, és megint tárcsáztam.
  Egy telefonközpontos jelentkezett: – Itt a Heilweilder,

Simkowitz, Kelly, Smith és Ito importvállalat; jó reggelt.
Kérem, tartsa a vonalat.

  Még egy tízcentest le kellett gombolnom a
telefontársaságnak, mire a vidám hang ismét jelentkezett, és
megkért, hogy várjak, megkeresi Mr. Nadlert. Végül közölte,
hogy körülbelül két perccel ezelőtt elment, éppen elkerültem.
Hívjam fel az üzenetközvetítőjét, az megmondja, hová ment.

  Kezdtem elölről, tárcsáztam, kivártam kilenc csengetést.
Hol érhetem utol Arnold Nadlert? Van ceruzája?

  Ezen a számon sem találtam meg, de egy nehéz dohányos
hang közölte velem, hogy Mr. Nadler éppen úton van; ez az
irodája a Lexington Avenue és ötvennegyedik utca sarkán, és a
délután hátralévő részében ott lesz, akarok-e üzenetet hagyni?
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  Nem akartam.
  Úgy gondoltam, a legkönnyebben úgy érem utol Mr.

Arnold Nadlert, hogy bemegyek Manhattanbe, az irodájába.
  Az iroda egy nagyon ócska, régi épületben volt; a hosszú

sötét folyosókon katedrál üveges ajtók sorakoztak,
mindegyiken több felirat állt: Thomas és Thomas; Atty Jogi
Tanácsadás; Hillard Mfg. Co., Inc.; Nu-Skin Kozmetikai
Cikkek; Benson Öv és Csat; Arnold Nadler, hites könyvvizsg.;
Bernard Jackson, hites könyvvizsg.

  Kopogtattam az üvegen, és beléptem egy kis, négyzet alakú
szobába, amelyet egymással szemközt állított íróasztalok és
egymás mellé állított iratszekrények töltöttek meg. Nem sok
látszott a padlóból. A fogasnál kövérkés, elhasznált nő állt, a
szája sarkában cigaretta lógott. Megfordult és felvonta a
szemöldökét.

  – Tessék. Keres valakit?
  A reszelős telefonhang volt. Mielőtt válaszolhattam volna,

megszólalt a telefon. Felkapta, belehallgatott, aztán a kezét a
kagylóra téve átordított a másik irodába: – Arnie, vegye fel.
Mr. Kaye keresi. – Megvárta, míg odaát felveszik, aztán letette
a kagylót, és levette a kabátját a fogasról.

  – A legjobb időpont ebédelni, mi? Fél tizenkettő van, ki
éhes fél tizenkettőkor? És tudja, hogy ettől milyen hosszú lesz
a napom?

  Megint megszólalt a telefon. A nő a mennyezetre emelte a
szemét, aztán rám nézett, együttérzésre számítva. Hogy lássa,
mennyire vele érzek, kicsit megráztam a fejemet.

  – Most nem beszélek veled, Sheldon, mert megyek
ebédelni, tehát az én időmet pocsékolod. Hívjál föl este
odahaza, akkor beszélgethetünk. – Letette. – Nem tud
otthonról felhívni, mert a felesége nem engedi! – mondta.

  Felsegítettem a kabátját.



343

  – Titokban kell felhívnia a saját anyját, szép, mi? –
Kinyitotta a belső ajtót és beszólt: – Azt akarta, hogy korán
menjek ebédelni, Arnold, úgyhogy korán megyek ebédelni!

  Megrázta felém a fejét; mártír egy közönyös világban.
  Körülbelül három perccel később Arnold Nadler kijött a

belső irodából. Mielőtt bármelyikünk megszólalhatott volna,
megcsördült a telefon. Nadler gyorsan, pattogva beszélt. –
Mondtam magának, Ralph, hogy nincs miért
nyugtalankodnia. Végighallgatna? Ha felhívják, csak annyit
mondjon: „Megadom a könyvelőm nevét.” Oké? Rendben?
Mert pontosan ezt várják magától. És nincs miért aggódnia,
Ralph, maga az utolsó fillérig mindent kifizetett. Higgye el,
nem lesz semmi baj. Én tárgyalok velük, nem maga. Nem nagy
eset. Mindennapos adóügy. Hát ne izgassa magát. Igen, igen.
Viszlát.

  Arnold Nadler jó felépítésű, zömök férfi volt; negyven-
egynéhány éves lehetett. Sötétvörös haja erősen ritkult, egy
tincset megnövesztett, és keresztben rátapasztotta a
tonzúraszerű részre, hogy azt a benyomást keltse, mintha
lenne elég haja. Idegesnek, nyugtalannak látszott. Pontosan
olyan volt, amilyennek egy hites könyvvizsgálónak lennie kell.
Az ingujja félig fel volt tűrve, a gallérját kigombolta, a
nyakkendőjét meglazította; a szemüvege a kicsi orrára
csúszott. A ceruzáját a füle mögé tűzte, majd odanyújtotta
izzadt kezét, és gyorsan, keményen megszorította az enyémet.

  – Jöjjön be az irodámba, majd ott beszélünk.
  A belső iroda még zsúfoltabb volt, mint a külső. Mindenütt

halomban álltak a dossziék, a székeken, a padlón, a két
egymásnak háttal álló íróasztalon és az íróasztalok alatt.
Nadler felemelt egy csomó dossziét meg üzleti könyvet az
egyik székről, letette őket a padlóra és hellyel kínált.

  – Rendben. Elhozta a könyveket, ugye? – Akkor nézett meg
először jobban magának, és amikor feléje nyújtottam az
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aranyszínű jelvényemet, előrehajolt. – Maga nem Stanley
Beck?

  – Joe Peters nyomozó vagyok, Queensből, a Kerületi
Ügyészség Nyomozó Alakulatától.

  Nadler hosszú, mély lélegzetet vett, de amikor
megpróbálta kifújni, mintha a torkában rekedt volna a levegő.
Elfordította a fejét, köhögött, zsebkendőt húzott elő a hátsó
zsebéből, a szájához emelte, és letörülte a verítékcsöppeket a
felső ajkáról. Gombóccá gyűrte a zsebkendőt, és nem is
próbálta leplezni hirtelen támadt idegességét és rémületét.

  Nagyon nyugodtan és csendesen, remélve, hogy közben
összeszedi magát, azt mondtam: – Semmi baj, Mr. Nadler.
Számított rá, hogy előbb-utóbb megkeresem, ugye, Mr.
Nadler?

  Bólintott, aztán a nedves zsebkendővel végigtapogatta a
homlokát. Cigarettával kínáltam; nem dohányzott. Úgy láttam,
nehezen lélegzik a fülledt, áporodott szobában, ezért én sem
gyújtottam rá.

  Előrehajoltam. – Azon az éjszakán a kutyáját sétáltatta,
ugye? – kérdeztem.

  Nadler abbahagyta az arca törölgetését, és rám bámult. – A
kutyámat sétáltattam? Azon az éjszakán? Hogyhogy a
kutyámat? A kutyám miatt jött ide?

  Vagy ugyanarra az eseményre gondoltunk, vagy két
különböző eseményre. A második esetben én jöttem volna
olyan zavarba, mint Nadler.

  – Mr. Nadler, maga szerint miért vagyok én itt?
  Elég okos volt ahhoz, hogy semmit ne mondjon el magától,

hacsak és amíg én meg nem kérdezem. – Nem tudom, miről
van szó, Mr… Peters. Mondja el.

  – Maga majdnem két héttel korábban költözött be a
somersi házába, mint tervezte, Mr. Nadler. Összecsomagolt, és
a Keeler gyerekek meggyilkolását követő hétvégén elköltözött.

  Hevesen bólogatott. – Igen. Igen, elköltöztünk. Igen.
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  – Nagyon hirtelen elhatározás volt, nem?
  – Igen. Nagyon hirtelen.
  – Miért, Mr. Nadler?
  – Miért? Miért? Nem akartam, hogy ottmaradjon a család.

Csak mert… mert azonnal el akartam költözni Fresh
Meadowsból.

  – Mert úgy gondolta, ott többé nincsenek biztonságban?
  Bólintott.
  – Ön nincs biztonságban? Személy szerint?
  Arnold Nadler felállt, körülnézett, de nem volt annyi hely,

hogy fel-alá járkálhasson, ha ugyan azt akarta. Visszaült a
forgószékbe, előbb az egyik, aztán a másik irányba fordult a
székkel; közben a fejét ingatta, és verítékes arcát törölgette.
Végül abbahagyta a forgást, levette a szemüvegét,
megdörzsölte kivörösödött, fáradt szemét, és a piszkos
zsebkendőjével összekente a szemüvegét.

  Vártam.
  Végül megnyugodott, összeszedte magát, mély lélegzetet

vett, és azt mondta: – Tudtam, hogy előbb-utóbb eljönnek. Ha
nem maguk közül valaki, hát közülük. Azt hiszem, örülnöm
kellene, hogy maguk jöttek el.

  – Nos, én éppen azért vagyok itt, úgyhogy mi lenne, ha
mesélne nekem? Arról az éjszakáról?

  Bólintott, a ceruzájával az asztalra koppintott. A ceruzái
kirepült a kezéből, és valahol a padlón ért földet. A kezét
tenyérrel lefelé az itatósmappára tette. A mappa nedves lett
tőle.

  Segítettem neki. – Kezdjük azzal az éjszakával, Mr. Nadler.
Elvitte a kutyáját sétálni és…

  – A kutyámat? A kutyámat? Mi köze van ehhez az
egészhez Pom-Pomnak?

  – Tudja, mit, Mr. Nadler? Másképp csináljuk. A maga
története. Mondja el maga, mi történt azon az éjszakán, amikor
a Keeler fiúkat meggyilkolták.
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  Egyik kezét a másikra szorította, de még így sem tudta
leplezni, hogy mennyire remegnek. A jobb szeme sarka
rángatózott; időről időre megigazította a szemüvegét, és
könnyedén megérintette az ugráló ideget.

  – Éppen hazaértem. Beálltam a parkolóhelyemre. Késő
volt. Áprilisban sokáig dolgozom, néha késő éjjelig. Az
emberek azt hiszik, hogy 15-e után nyugalom van, de vannak
klienseim, akik határidő-módosítást kérnek, és velük csak az
állandó ügyfeleim után kezdek foglalkozni. Rengeteg munka
jön össze. így aztán majdnem egész áprilisban és májusban,
néha még júniusban is, sokáig dolgozom.

  Magához húzta a naptárját, és kinyitotta az 1975. április 14-
től 20-ig tartó hétnél. A kis négyszögeket olvashatatlan
feljegyzések töltötték meg. Április 16-ra, szerdára mutatott.

  – Egész nap dolgoztam. Először a belvárosban. Aztán át
kellett mennem Brooklynba. Aztán este, itt van, nézze… – A
naptárat felém fordította, és megmutatta a bejegyzést. – „Este:
Christie's Lounge, New Jersey.” Akkor már volt néhány
ügyfelem Jerseyben, Somers közelében. De még Fresh
Meadowsban laktunk, és sokat kellett utaznom. Áprilisban és
májusban napi tizenöt, tizennyolc órát dolgoztam. Adófizetési
időben egy könyvvizsgálónak ez a napi normája. Szóval azon
az estén Jerseybe kellett mennem. És a könyvelés rosszabbul
állt, mint vártam. És új ügyfél volt az illető. Úgy hajnali kettő
tizenötkor vagy kettő húszkor, így aztán…

  – Egy pillanat. Biztos az időpontban? Ennyire késő volt?
Nem lehet, hogy inkább éjféltájban ért haza? Talán úgy fél
egykor?

  Nadler határozottan megrázta a fejét. – Nem. Úgy kettő
húsz lehetett vagy akörül.

  Nem értettem; Benjamin úgy fél egy körül vehette fel
Kittyt. Persze lehet, hogy Nadler akkor látta Kittyt, amikor
Kitty hazament, vagyis inkább három óra körül.
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  – És az sem lehet, Mr. Nadler, hogy később volt? Mondjuk
… háromkor?

  Nadler értetlen képet vágott.
  – Bocsásson meg, Mr. Nadler. Csak folytassa, és mondja el,

mit látott. Az időpontokkal ráérünk később is foglalkozni.
  – Szóval leparkoltam a saját helyemen, és elindultam a

házunk felé.
  Vagyis a Keelerék házával szomszédos épületbe.
  – A ház oldalánál parkoltam, és ahogy befordultam, hogy

az első udvar bejáratához menjek, észrevettem egy kocsit. A
járda mellett állt. A lámpája égett, a motor járt. Az volt benne a
legfurcsább, hogy az ajtói nyitva voltak. A hátsó és az első ajtó.

  – Mindegyik? Mind a négy ajtó?
  Bólintott. – Igen, igen. Illetve nem. Nem mind a négy. Csak

kettő, a járda felőli oldalon. És… mentem is volna tovább, el a
kocsi mellett, de hangokat hallottam. És úgy hallottam, hogy
dühösek, szóval érti. Nagyon dühösek.

  – Dühösek?
  – Mintha veszekedtek volna. Vitatkoztak. Az épületből;

jöttek ki, egy férfi meg egy nő; mintha a házban kezdték volna
a vitát, és folytatták, ahogy a kocsi felé mentek.

  – Melyik épületből jöttek ki?
  – Abból, ahol Keelerék laktak.
  Sem Kitty, sem Benjamin nem mondta, hogy vitatkoztak

valamin. – Rendben van. És aztán? Aztán mit csinált?
  – Hát, rájöttem, hogy nem láttak meg, mert az árnyékban

maradtam. Azt hiszem, még hátra is léptem egy-két lépést,
hogy ne lássanak meg. Mert zavarba jöttem, érti. Valahogy
úgy képzeltem, hogy nekik is kínos lenne, ha meglátnának,
mert azt hiszik, egyedül vannak, és ha meglátnak… szóval ez
olyan kínos.

  – Folytassa.
  – Hátraléptem és vártam. Gondoltam, majd beülnek a

kocsiba és elmennek.



348

  – És? Beszálltak a kocsiba és elmentek?
  Nadler nem nézett rám, a kezét bámulta.
  – Mr. Nadler, milyen kocsi volt?
  Vállat vont. – Nem tudom. Nem ismerem a kocsikat. Sötét

színű volt.
  – Nagy? Kicsi? Milyen?
  – Ja, nagy kocsi volt. Nagy.
  – Nagy? – Egy Datsun? Nagy? – Biztos benne? Nem kis

kocsi volt?
  Nadler megrázta a fejét. Színtelen hangon mondta.
  – Nagy, fekete kocsi volt. Talán egy Cadillac vagy egy

Lincoln. Valami ilyesmi.
  – Cadillac vagy Lincoln? Nem… nem egy zöld Datsun?
  – Datsun? Nem. Hiszen az kis kocsi. Ez meg nagy volt.
  Várta a kérdéseimet; mint aki eldöntötte, hogy mindenre

válaszol, de magától többé egy szót sem szól.
  – Megszólította valamelyiküket, a nőt vagy a férfit, akik

beszálltak a kocsiba?
  Megrázta a fejét. – Nem, dehogy. Nem. Csak álltam az

árnyékban és vártam. Amíg… amíg beszálltak… amíg…
  – Mr. Nadler. – Éreztem, hogy a tarkómon bizsereg a bőr, a

torkom kiszárad és összeszorul. Nadler kihúzta magát,
megnyalta a szája szélét, és a kezét az ölébe ejtette. A
tartásában volt valami elszántság, mintha végre döntött volna.
Felém fordította az arcát, és a szemembe nézett.

  – Arnold. Mondja el pontosan, mit látott és mit hallott azon
az éjszakán. – Bólintott, és továbbra is mereven figyelt. –
Mondja el, megkönnyebbül, éppen elég ideig magában
tartotta.

  Nyugodtabban folytatta, mintha valóban megkönnyebbült
volna attól, hogy elmondhatja, amit addig eltitkolt.

  – Álltam és néztem, ahogy a kocsihoz mennek. Legfeljebb
három méterre lehettem tőlük. Mind a ketten vittek valamit, a
nő is meg a férfi is. – Lenézett a kezére, és mélyet lélegzett. A
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hangja reszketett, de folytatta. – Mr. Peters, mind a ketten egy
gyermeket vittek. Úgy látszott, mintha aludnának. A gyerekek.
A férfi… nagydarab férfi volt. Megtermett. Nézze, őszinte
leszek. Halálra rémültem. Volt valami a férfiban, és
mindkettőjükben. A férfi a kocsi felé lökte a nőt, aztán
valósággal behajította a hátsó ülésre azt a gyereket, amelyiket
ő vitt. – Nadler az ujjait tördelte, és megnyalta a szája szélét. –
Egy puffanást is hallottam, ahogy a gyerek a hátsó ülésre esett.
A nő azt mondta, nem tudom, valami ilyesmit: „Úristen,
beütötte a fejét.”

  A sebhely Terry Keeler homlokán; a megmagyarázhatatlan
horzsolás, amiről nem írtak a lapok.

  – És erre mit mondott és mit tett a férfi?
  Arnold Nadler arcán végigfolytak a könnyek. Nem is vette

észre őket; a hangja el-elcsuklott, elvékonyodott. – A férfi
egyszerűen belökte a nőt a kocsiba, és valami olyasmit
mondott: „Mit számít az most már?”, és amikor a nő beszállt a
hátsó ülésre, a karjában a gyerekkel, a férfi bevágta az ajtót.
Aztán bevágta az első ajtót is, megkerülte a kocsit, és beszállt a
vezetőülésre. Elmentek. Vártam, amíg a kocsi befordul a
sarkon. Aztán… aztán hazamentem. A lakásomba.

  Arnold Nadler csöpögött a víztől, mire befejezte. Befelé
jövet láttam egy doboz papírzsebkendőt a recsegő hangú nő
íróasztalán, átmentem, behoztam és Nadler kezébe adtam.
Kivett egyet, megtörölgette az arcát, kifújta az orrát, aztán a
nyakát is megtörülte az inggallér alatt. A keze annyira
remegett, hogy a papírzsebkendőt a földre ejtette, aztán
utánanyúlt, de félúton megállt és a kezére nézett.

  Mindketten az iszonyatos remegést bámultuk.
  – Az óta az éjszaka óta remeg ennyire. Másnap persze

valamennyien hallottunk a… Keeler fiúkról. És az újságok
mindenfélét összeírtak Mrs. Keelerről meg a… meg a
gengszter barátairól. Féltem, Peters nyomozó. Halálosan
féltem. Most is félek.
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  Nem akartam több kérdést feltenni Arnold Nadlernek.
Legfőképpen az egyetlen és legfontosabb kérdést nem akartam
feltenni neki.

  De megkérdeztem.
  – Mr. Nadler, felismerte a nőt, aki a gyermekkel a karjában

beszállt a hátsó ülésre?
  – Ó, igen. Ő volt.
  – Ő?
  Bólintott, és gyorsan pislogni kezdett. – Az anya. Kitty

Keeler. Megismertem. Tudja, a szomszédban lakott. Azonnal
megismertem. De azt hiszem, a férfit soha nem láttam. Nem a
férje volt, az biztos. Nagydarab, sötét hajú, drabális férfi volt.
Úgy nézett ki, mint egy… mint egy gengszter.

  Igen, másnap járt a lakásán egy rendőr, de ő már elment
hazulról egy korai megbeszélésre az ügyfelével. Nadler
bizonyítékul megmutatta a naptárját. A felesége semmit nem
tudott mondani a rendőrnek; Nadler semmit nem mondott el
neki, csak néhány nappal később, amikor kierőszakolta, hogy
azonnal költözzenek el New Yerseybe.

  Csak úgy, kíváncsiságból, hogy ezt is tisztázzam,
megkérdeztem, milyen kutyája van.

  – Pom-Pom? Japán pincsi. Nagyon öreg már, van vagy
tizenkilenc éves. A feleségemé, még a házasságunk előtt vette.

  Tehát Arnold Nadler még csak nem is a birka formájú
kutyát sétáltató férfi volt.

  Volt még valami, amit nem mondott el, és el akart
mondani. Csak arra várt, hogy megkérdezzem.

  – Mr. Nadler, tud még valamit, ami a segítségünkre lehet?
  Tudta a nagy, fekete kocsi rendszámát, amivel a Keeler fiúk

holttestét a Peck Avenue-i parkba vitték.
  A kocsimárkákhoz talán nem nagyon értett, de ha

számokról volt szó, Arnold Nadler agya úgy működött, mint
egy számítógép.
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14. FEJEZET14. FEJEZET14. FEJEZET

  A kocsi, egy 1975-ös Lincoln Continental, forgalmi
engedélye Lorenzo Pellegrino nevére szólt.

  Lorenzo Pellegrino volt Alfredo Veronne társa, testőre,
sofőrje és bérgyilkosa.

  Órákon át ültem a lakásomban, és újra meg újra elolvastam
valamennyi jelentést, kihallgatási jegyzőkönyvet, feltevést,
vallomást és nyilatkozatot a Keeler gyerekek meggyilkolásával
kapcsolatban.

  Most először olvastam el teljes egészében Harry Sullivan
jelentését, és találtam valamit, amit először nem vettem észre.
Piros tollal aláhúztam a kulcsfontosságú adatot:

  …tehát alulírott a fent leírt vizsgálatok alapján azt a
következtetést vonta le, hogy a vizsgált revolver sós vizes
oldatban feküdt (lásd 3. bekezdés b pont) legalább egy, de nem
több mint két hétig”.

  George a vallomása szerint a nyilvántartásba nem vett
harmincnyolcas revolvert, amelyre nem volt engedélye, a fiai
meggyilkolásának éjszakáján dobta a Flushing Meadow-
öbölbe, hajnali három óra körül, 1975. április 17-én,
csütörtökön. Majdnem két hónappal ezelőtt.

  1975. május 27. után, George öngyilkosságát és részletes
vallomását követően az események bizonyos séma szerint
alakultak.

  A sok kézzel és géppel írt oldal kezdett összefolyni a
szemem előtt; egymásba olvadtak a szavak és a sorok.
Iszonyúan fáradt meg szétszórt voltam, és irtóztam attól, hogy
beismerjem és elemezzem a gyanakvásomat és rossz
előérzetemet, amely már napok óta növekedett bennem.
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  Amikor az ember hazudik, alapszabály, hogy a kitalált
történet maradjon laza, szétfolyó, változtatható: kerülni kell a
sok precíz részletet, be kell építeni a környezetet, fel kell
használni, amit az ember abban a pillanatban lát maga körül,
mert a történet annál hihetőbb lesz.

  Például a szeméttárolókat a járda szélén, azon a késő
éjszakán.

  Kitty, Kitty.
  Amikor bekapcsoltam a televíziót, meglepődtem: éppen a

tizenegy órás hírek mentek. Úgy éreztem, legalább hajnali
három óra van egy nagyon nehéz nap után.

  Egyetlen nemzetközi rémtörténet sem indított meg, túl
távoliak és személytelenek voltak.

  Idehaza valami szerencsétlen heroinista megpróbált
kirabolni egy bankot Clevelandben; fegyvernek egy kis,
szappanból faragott revolvert használt. A ragyogó szemű,
nagymamaküllemű bankpénztáros belenevetett a kamerába,
amikor megdicsérték a bátorságáért, mert szembeszállt az
állítólagos banditával: „Ugyan, az ég szerelmére, lefolyt a
pisztolyról a festék, és csupa maszat lett tőle a rabló keze.
Hiszen csak egy darab szappant tartott a kezében, és jól
látszott, hogy csak szappan.” Kacaj. „Csak nem fogom
odaadni valakinek a napi bevételt, mert egy darab szappannal
hadonászik az orrom előtt!”

  Valószínűleg elbóbiskoltam egy-két percre, amikor a
bemondó hangja belehasított eltompult, kimerült agyamba:
„…Alfredo Veronne az utóbbi három-négy évben
visszavonultan élt kensingtoni birtokán, az előkelő Creat Neck
legelőkelőbb zugában.”

  A bemondó kommentálta a képernyőn megjelenő régi
híradórészleteket a Kefauver-ügy idejéből. Egy fiatal, acélarcú
Alfredo Veronne tisztelettel megtagadja a válaszadást. Egy
egyenes hátú, puhakalapos Veronne az ügyvédje nyomában
leszalad a bíróság lépcsőjén, és beugrik a várakozó limuzinba.
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Gyorsan pergő összeállítás következett szenzációsabb
letartóztatásairól: Veronnét bilincsben a rendőrségi kocsitól az
őrszobáig kísérik; képek a siető Veronnéról, aki lehajtott fejjel,
a hagyományos gengszterszokás szerint eltakart arccal a
Bűnügyi Bíróság épületéből egy taxihoz igyekszik, miközben
ügyvédje hangot ad felháborodásának a „túlzott összegű
óvadék” miatt.

  Aztán a jelen; a kamerák Veronne házát mutatják kívülről;
gyors interjúk a vonakodó szomszédokkal: „Én soha nem
találkoztam a családdal. Ezen a környéken mindenki igyekszik
a maga dolgával törődni.” Egy nőt sikerült meglepniük: „Még
hogy gengszter? Ne vicceljen, én azt hittem, nyugalomba
vonult európai filmrendező. De hogy ezt miből gondoltam?”

  A kamera apácákat mutatott, akiket egy kocsiból gyorsan a
bejárati ajtóhoz tereltek, majd be a házba. A riporter
megpróbálta azonosítani őket – vajon melyik rendből valók?
És minek vannak itt?

  Végül egy fiatal pap lépett az ajtó elé, és válaszolt a kitartó
kérdésekre. „Nézzék, uraim. Mr. Veronne több millió dollárt, a
szó legszorosabb értelmében több millió dollárt adományozott
különböző jótékonysági szervezeteknek. Kétlem, hogy már ő
maga fel tudná sorolni valamennyit. Az ő jótékonyságának
hála, több ezer nyomorék gyermek élhet hasznos életet. Idős,
nélkülöző embereknek biztosított otthont, ahol emberhez
méltóan és biztonságban élhetnek; ezeket az otthonokat Mr.
Veronne egyedül finanszírozta. Nagyon sok ember van a
különböző vallási rendekben és azokon kívül, aki ma éjszaka
szeretne imádkozni a lelkéért.”

  A pap elmosolyodott, a fejével biccentett, és a kérdésekről
tudomást sem véve eltűnt a Veronne házban.

  – Kedves nézőink – mondta a riporter. – Különös,
ellentmondásos képet kaptunk Alfredo Veronnéról. Egyrészről
zsenialitásáról és kegyetlenségéről híres rettegett
gengsztervezér, másrészről filantróp, megszámlálhatatlan
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rászoruló megsegítője. Családtagok, barátok és vallási rendek
tagjai érkeznek az egész országból erődszerű Long Island-i
házába, a kensingtoni Great Neckbe, hogy virrasszanak
Alfredo Veronne mellett, aki arra készül, hogy az utolsó bíró
elé lépjen, a bíró elé, ahol már érvényét veszti az ötödik
paragrafus.

  Másik csatornára kapcsoltam, és újabb összefoglalót láttam
Alfredo Veronne pályafutásáról: egy interjút Paul Sutróval, aki
kijelentette, hogy életében nem találkozott Veronnénál
zseniálisabb machiavelliánus gondolkodású emberrel. Ha
Veronnénak lehetősége és képzettsége lett volna rá, más
körülmények között hegyeket mozgathatott volna meg; súlyos
nemzetközi bonyodalmakat oldhatott volna meg, valamennyi
résztvevő megelégedésére.

  Paul Sutro hangja tovább zengett; szinte szóról szóra
elismételte, amit Tim Nearynek és nekem mondott Alfredo
Veronne ragyogó problémamegoldó képességéről. Közben én
kotorászni kezdtem a rengeteg jelentés között, aztán eszembe
jutott, hogy amit keresek, azt nem gépeltem le: a rejtélyes
feljegyzés még egyik noteszomban volt.

  Gondosan elolvastam.

  Jamaica kórh.; 1970. dec. 23.; dr. J. Lattimore id.seb.; R.
Mogliano – zúzód, véraláf.; C. Mogliano – lehetséges agyrázk.;
röntgenfelv.; kérdés – lány miért nyomorék? Miért nem
operálták ill. kezelték?

  Lattimore: lányt nyolc-tíz évvel ezelőtt operálni kellett
volna; már késő; beteget magánmentővel elvitték.

  Dr. Lattimore akkor elmondta nekem, hogy a fiatal férj
nem értette a kérdést; azt hitte, hogy a lány gyermekkorában
bénult meg, gyógyíthatatlanul. Amikor Ray megkérdezte
Alfredo Veronnétól, hogy miért nem kezeltette Cindyt,
Veronne kijelentette, hogy a dologról nem hajlandó beszélni.
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Lattimore úgy gondolta, és más információ híján ez volt a
leglogikusabb feltételezés, hogy Veronne szándékosan nem
kezeltette a lányát, valószínűleg azért, hogy maga mellett
tarthassa, magához kösse.

  Mielőtt elmentem hazulról, még egyszer megnéztem
magam a fürdőszobatükörben: frissen voltam borotválva,
tiszta inget vettem, sötét öltönyt és nyakkendőt. Ugyanolyan
tiszteletreméltó és tisztelettudó ember benyomását keltettem,
mint bármelyik „családtag”, aki búcsúlátogatást tett Alfredo
Veronnénál.

  Egy-két utcával odébb parkoltam le. Nem akartam, hogy a
Chevroletem feltűnést keltsen a Veronne háza előtt álló
Continentalok, Cadillacek és Mercedesek között.

  Kicsi, néma csoportok gyülekeztek az ajtó előtt; amint az
egyik elhagyta a házat, beeresztették a következőt. Elmentem
az egyenruhás testőrök, a tv-operatőrök és újságírók mellett;
szomorúan lehajtottam a fejemet, és udvariasan hátraléptem,
hogy a mellettem álló hölgyet előreengedjem. Bevezettek
bennünket a homályosan megvilágított márvány
előcsarnokba. Egy magas, napbarnította, enyhén őszülő úr jól
szabott öltönyben megköszönte, hogy eljöttünk, és
mindenkivel kezet fogott. Nyilván Veronne egyik fia volt;
hallottam, amikor valaki a nevén szólította, így amikor kezet
fogtunk, csak annyit mondtam: – Anthony, Anthony.
Borzasztó, borzasztó. – Szomorú, egyetértő pillantással
egymásra néztünk.

  – Miután látták papát – mondta Anthony –, kérem,
menjenek be néhány percre a könyvtárba a húgomhoz és a
többiekhez.

  A könyvtár nyitott ajtaján át hátulról megláttam a lány fejét
és vállát. Tolószékben ült. Emberek vették körül, lehajolva
suttogtak hozzá, arcon csókolták. Magam sem tudtam, mi a
fene van, él-e még az öregember vagy már gyászolják.
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  Mielőtt bárkit megkérdezhettem volna, kis csoportunkat
bevezették Alfredo Veronne hálószobájába. A jelenet egy
utolsó óráit élő középkori fejedelemnek sem vált volna
szégyenére. A súlyos, díszes ágyat gyönyörű, gyöngyfehér
selyemtakaró borította. A takaró alatt szinte eltűnt Alfredo
Veronne, akit másfél méter széles selyempárnákra
támasztottak fel. Nagyon is életben volt még. A vörös
selyempizsamába bújtatott aszott karja a takarón feküdt;
dagadt ujjai nyughatatlanul mozogtak, megkapaszkodtak a
takaróban, aztán eleresztették. Körös-körül, tisztelettudó
távolságban, a még lélegző és éber padrone örökösei és utódai
álltak. Gyorsan körülpillantottam a szobában, de Lorenzót
nem láttam.

  Az ágy mellett fiatal pap állt, ő közvetített a házigazda és a
vendégek között. A látogatók egymás után tisztelettel
lehajoltak, és megcsókolták Veronne kicsit kinyújtott bal kezét.
Végül már senki nem maradt mögöttem, mindenki elment, és
a következő csoport még nem érkezett meg. A pap felém
bólintott. A pillantása üveges volt; kíváncsi lettem volna, vajon
mióta áll Veronne ágya mellett.

  – Öntudatánál van, ugye, atyám?
  – Ó, igen. Hogyne. Kérem, járuljon Mr. Veronne elé. Még

nagyon sokan szeretnék tiszteletüket tenni.
  Veronne halottnak látszott, pedig csak a szemét pihentette.

Megragadtam a kezét, megszorítottam, lehajoltam és
egyenesen a bal fülébe mondtam:

  – Joe Peters vagyok, Veronne. El fogja mondani nekem,
most azonnal, hogyan gyilkolták meg a Keeler gyerekeket.

  A kis, vizenyős szemek felpattantak, a petyhüdt száj
megfeszült és levegő után kapott. Veronne megpróbálta
kiszabadítani a kezét a szorításból, de én megint odahajoltam
hozzá, és azt mondtam halkan és egyértelműen:

  – Mert ha nem beszél, abban a pillanatban, amint maga
meghal, elmondom a lányának, hogyan tette őt nyomorékká
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egész életére, csak azért, hogy maga mellett tarthassa. És lesz
öt orvos, aki megerősíti az állításomat.

  Megint levegő után kapott, megint megpróbálta kihúzni a
kezét az enyémből. A fiatal pap kérdőn ránk mosolygott.

  – Mr. Veronne azt mondta, szeretne négyszemközt beszélni
velem – mondtam. A pap mosolygott, és körülnézett, hogy kit
hívhatna segítségül. Nem szokott hozzá, hogy egyedül
döntsön.

  Veronne hangja belereccsent az ágyhoz közeledő újabb
csoport óvatos suttogásába.

  – Ki innen – mondta élesen Veronne. A karját nagy
erőfeszítéssel a fia, Anthony felé emelte. – Vidd ki őket –
parancsolta Veronne. – Az ördögbe is, tedd, amit mondtam, és
a papot is vidd magaddal. Valamit meg kell beszélnem. Kifelé,
kifelé!

  Alig negyven másodperc múlva egyedül maradtunk. – A
lányom – kezdte Veronne elhaló hangon – mindig mindenből
a legjobbat kapta. Hogy megóvjam, hogy megvédjem a
szenvedéstől, hogy…

  – Engem nem érdekel, hogy maga miatt nyomorék a lánya,
Veronne. Az indítékait egy papnak sorolja el. Én csak annyit
mondok: kössünk üzletet. Most. Ha maga beszél, én hallgatok.
Mondja el, mi történt azon az éjszakán, különben
gondoskodom róla, hogy a lánya a sírjára köpjön.

  Mindkét keze felemelkedett sovány teste mellett.
Akaratlan, görcsös mozdulat volt. Megpróbált vállat vonni,
felköhögött, aztán kiszáradt nyelvével megnyalta száraz,
kifehéredett szája szélét. A feje félrecsúszott, és oldalról olyan
volt, akár egy pusztulófélben lévő múmia.

  – Kitty felhívta azon az éjszakán. Mert tudta, hogy maga
segíteni fog neki.

  – Igen, igen. – A párnába beszélt, de én jól hallottam
minden elsuttogott szót. – Véletlen volt. Baleset. Kitty nem
akarta bántani a gyereket. De a gyerek olyan törékeny volt.
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  – Tudom. Folytassa. Beszéljen.
  – A másik gyerek megrémült és hisztérikus lett, és ő altatót

adott neki, hogy lecsendesítse. Szomorú és iszonyatos baleset
volt.

  – És erre maga odaküldte Lorenzót?
  Bólintott; sóhajtott. – Elküldtem Lorenzót. Elég sokáig

tartott, amíg megtaláltam. Látogatóban volt az öccsénél, Long
Islanden. Hiba volt Lorenzót odaküldeni. Ő soha… soha nem
bízott a nőkben. Senkiben nem bízott, csak bennem. Az egész
életét mellettem töltötte. Az egész életét nekem szentelte. –
Veronne csontos kezével a halántékára bökött. – Lorenzo
egyszerű ember. Mindig pontosan, egészen pontosan azt
csinálta, amit mondtam neki. Amikor Kitty telefonált, azt
mondta, mind a kettő, mind a két fia halott. Így aztán
mondtam Lorenzónak, menjen el a holttestekért, valahol a
közelben hagyja ott őket, talán valami parkban. És az egyik
gyerek fejébe eresszen golyót, hogy úgy nézzen ki, mintha
gyerekrablás és -gyilkosság történt volna. Veronne szárazon,
fújtatva, reszelősen köhögött. Megrázta a fejét. – Kitty rögtön
azután telefonált, hogy Lorenzo eljött tőle. Hisztérikus volt.
Azt mondta, hogy a másik gyerek mégsem halt meg az
altatóktól, mert amikor a kocsiban voltak, felsírt. Megpróbálta
megmenteni, és mondta Lorenzónak, hogy ne lője le, de… de
Lorenzo elvette tőle a gyereket. Mert ő azt teszi, amit én
mondok neki. Pontosan, egész pontosan azt csinálja. Kitty
semmit sem tehetett. Semmit. Olyan szörnyű volt, olyan
szomorú. Iszonyatos baleset.

  – És maga azt mondta neki, feküdjön le. És ne szóljon
semmit. És hogy majd maga kitalál neki valami történetet.

  – Azt mondtam neki, hogy bízzon bennem. Bennem
mindig megbízhatott. Hát nem érti, mit éreztem? A másik
gyerek az én hibámból halt meg. Lorenzo ölte meg, aki egész
életében azt tette, amit én mondtam neki. Szegény Kitty, az én
gyönyörű szép Kittym. Micsoda tragédia.
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  Veronnéra bámultam, és furcsa gondolatom támadt. Ez az
öreg, kiszáradt, haldokló és erőtlen ember nem volt mindig
öreg, kiszáradt és erőtlen. Pár évvel ezelőtt erős, egészséges és
dinamikus volt; csúnya férfi, akit közismert bája, udvarias és
figyelmes modora vonzóvá tett a társadalom különböző
szintjein élő nők szemében. Amikor idejöttem, még azt hittem,
Kitty is azt használta fel, amit én: tudott a lánya állapotáról.
Ray Moglianótól tudhatott róla. De Veronne mosolygott, és
magában azt suttogta: – Az én gyönyörű szép Kittym.

  Lassan, óvatosan Veronne megerősítette a sejtésemet: ő
mondta meg Kittynek, hogyan használja fel George
vallomását. Szinte játék volt az egész, olyan egyszerű, olyan
egyszerű, mondta. Az ember kitalál egy jó történetet, és szerez
tanukat, akik megerősítik azt, amit mond. Tanút találni nem
nehéz.

  – Billy Weaver meghalt; egész életében soha senkivel nem
tett jót. Miért ne tehetett volna jót Kittyvel a halálában?

  Benjamin, a kubai: – Pénzért, egy öltöny jó ruháért, egy pár
jó csizmáért Benjamin bármire megesküszik.

  És Mrs. Deluca?
  Különös, fuldokló hang tört fel lassan Veronne torkából,

egy pillanatig azt hittem, meghal, de nem halt meg. Nevetett.
  – Aha, Mary. Abban a családban mindig ő viselte a

nadrágot. A férje, Salvatore, kisstílű szerencsejátékos volt,
hűséges, jószívű egy marha még a régi napokból. Megbízható
ember. Amikor meghalt – Veronne megkopogtatta a mellét –, a
szíve vitte el, szóval, amikor meghalt, a felesége vette át a
munkát. Okos asszony, nagyon okos. Bármit rá lehet bízni.

  Danny Fitzmartin: Veronne keskeny szája gúnyosan
legörbült. Minden embernek megvan az ára. Egy vagy két év
múlva övé lesz a kocsma; teher és adósság nélkül.

  – De tudja, az egy álszent – mondta halkan Veronne. Rám
kacsintott, és a mutatóujjával az orrára koppintott.
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  – Azt mondta Kittynek, csakis George miatt csinálja. Mert
ha egyszer George hajlandó volt az életét adni Kittyért, hát ő
nem fogja meghazudtolni George-ot. Álszent. – Veronne
szárazon harákolva felköhögött: – Álszent.

  – És a biztonság kedvéért, a sok tervezés, cselszövés meg
játék után, kinyíratta Martuccit?

  A ragyogó pillantása megfagyott, a keskeny száj
farkasvigyorra húzódott. – Vincent már rég halott volt. Csak
idő kérdése volt. Ezt tudta ő is.

  – Akkor mire kellettem én? Minek kellett engem is
belekeverni?

  Veronne megvonta a vállát. – Miért ne?
  Két fia lépett be egy harmadik emberrel, az orvossal.

Veronne elnézett mellettem, és intett az orvosnak, hogy
közelebb mehet.

  – Mr. Veronne, így kifárasztja magát. Befejezte a
beszélgetést? Ez a sok látogató nagyon kifárasztja.

  – Megmondom, hogy mi fáraszt ki engem – felelte Veronne
kemény, erős hangon. – Maga. Maga fáraszt ki, azzal, hogy
bejön és megmondja, mit szabad tennem és mit nem. Menjen
innen, elég hamar rendelkezhet majd fölöttem. De most
menjen. Szóljon a barátaimnak, azt akarom, hogy bejöjjenek,
látni akarom őket. Küldje be őket, küldjétek be őket, rohadt
csend van idebent.

  – És maga… – Veronne megragadta a zakóm ujját, és
magához húzott. – Nézze, Peters. Amit én a lányomért tettem
– egész életében a legjobbat kapta, a világon mindenből a
legjobbat.

  – Az operáción kívül, amire szüksége lett volna.
  Az apró, karomszerű kéz megszorította a kezemet.
  – Nem a maga dolga, hogy kimondja, nyomorult! –

sziszegte. – Mit tud maga? Maga nem ítélkezhet.
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  Megint lehajoltam, hogy a szobába lépők semmit ne
halljanak abból, amit mondok. Csak Alfredo Veronne hallotta,
és én pontosan ezt akartam.

  – Nem ítélkezem maga felett, Veronne. De elmondom a
lányának az igazat, abban a pillanatban, amikor maga halott.
Hadd ítélkezzen ő.

  A zakóm ujja után kapott, amikor felálltam, és lefejtettem
magamról az ujjait. Rettenetes, fuldokló hangot adott ki. A két
fia és az orvos az ágyhoz rohant. Veronne elnézett mellettük;
engem keresett. Hátrahúzódtam, elvegyültem a látogatók
között.

  Valahogy futotta rá az erejéből, hogy félretolja a doktort,
felhúzódzkodjon az ágyban, és a fejét forgatva megpróbáljon
megkeresni. Vadul körülnézett; amikor végre a szemembe
nézett, a szeme egy kicsit kidülledt, és rájött, hogy nem ura a
helyzetnek.

  Veronne mereven ült, aztán felemelte az egyik kezét és
felém mutatott: – Jézus – lihegte –, Jézusom, maga…

  Aztán hátraesett a másfél méter széles párnára. Az orvos
föléje hajolt, hogy megbizonyosodjék arról, amit valamennyien
tudtunk. Mindenki felsóhajtott; fojtott, halk, gyászos suttogás
hallatszott: hívjátok a lányát, az unokákat.

  Aztán az udvarias, halk hangokba egy kövér, fekete ruhás
öreg nagynéni sikoltása hasított bele: – Látta Istent!
Hallottátok? Utolsó leheletével a megváltót szólította!

  A nő elájult, és kivitték. A felfordulásban kihátráltam a
szobából, és óvatosan félreálltam, amikor Veronne lányát
betolták az apja halottas ágyához. Elkeveredtem a többiek
közé, és amikor megláttam a szoba felé tartó Lorenzo
Pellegrinót, lehajtottam a fejemet. Lorenzo hosszú, sötét arcán
csurogtak a könnyek.

  Körülbelül öt percbe tellett, míg egy oldalsó ajtón sikerült
kisurrannom a házból. Utána pontosan egy percbe tellett, míg
eljutottam a kocsimig. Siettem haza, mielőtt valakinek eszébe
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jut, hogy kérdéseket tegyen fel az öreg Veronne utolsó,
négyszemközti megbeszéléséről.

15. FEJEZET15. FEJEZET15. FEJEZET

  A különféle dokumentumok, vallomások, jegyzetek,
térképek és jelentések úgy voltak szétszórva a kihúzott
asztalon, ahogyan hagytam őket. Mindent összeszedtem, és a
papírhalmazt megpróbáltam rendbe rázni. Végül az egészet
belegyömöszöltem egy piros bőr irattartóba. Átkötöttem a
mappát egy foszladozó madzaggal, bevittem a hálószobába, és
belöktem az íróasztal felső fiókjába.

  Aztán lefeküdtem, és nagyon mély álomba merültem. Az
ilyen mély álom után az ember nem érzi kipihentnek magát,
csak zavarodottnak és szétszórtnak; akkor alszik így az ember,
ha altatót vesz be vagy ha iszik – és nálam eddig még egyik
sem vált be. Gondolom, a rendszertelen étkezés és életmód
meg a kimerültség nyomott mélyebbre a feltételezhetően
gyógyító hatású álomszintnél.

  Másnap reggel fél tízkor ébredtem fel; betelefonáltam az
irodába, hogy megkérdezzem Gelbert, keresett-e valaki. Azt
felelte, hogy nem, mire én azt mondtam, hogy remek, majd
jelentkezem.

  Lezuhanyoztam, megborotválkoztam, felöltöztem. Aztán
néhány holmit becsomagoltam egy kicsi bőröndbe, csak a
legszükségesebbet.

  Felhívtam Kittyt, és mondtam neki, hogy odamegyek.
Halk, bizonytalan hangon beszélt.

  Törékeny, gyönyörű és kecses volt a hosszú, rózsaszínű
pamutpongyolában. Nem volt kifestve, csak a száján volt egy
kevés nedves, rózsaszínű rúzs. Hosszú, gyönyörű, sűrű,
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világos haját hátrafésülte az arcából. Az arca úgy csillogott,
mint a kifényesített porcelán.

  Kávéval és aprósüteménnyel kínált. A kávé frissen volt
pörkölve, mindketten tej nélkül ittuk, az aprósüteményhez
egyikünk sem nyúlt. Amióta megismertem Kittyt, most
először nem viselt ékszert, sem a csilingelő ezüst karkötőket,
sem a bonyolultan csavarodó ezüstgyűrűket.

  – Jól vagy, Kitty?
  Bólintott, anélkül, hogy rám nézett volna. Keze

mozdulatlanul feküdt az ölében. Arcát a napfény felé
fordította, ami széles sugárban ömlött be az ablakon, végig a
szőnyegen, a lábát is érintve. Kitty tiszta metszésű arcéle
tökéletes volt. Kifejezéstelen pillantással fordult felém; néztem
a törékeny arcot, amin otthagyta nyomát a számtalan halál
fájdalma és bánata, a sok gyász, a sok veszteség. Volt valami
rejtélyes, megtévesztő és távoli ártatlanság ebben az arcban, és
szinte lehetetlen volt kapcsolatot találni a mostani Kitty és az
események között, amelyek pusztán azért történtek meg, mert
egy hosszú, fülledt, kellemetlen, kimerítő és csalódott áprilisi
éjszakán egy beteg és nyűgös kisfiú túl sokszor hányt. Ez az
éjszaka vezetett két kisfiú halálához, az apjuk halálához,
Vincent Martucci halálához, Marvin L. Schneiderman
„nyugdíjazásához”, Jeremiah Kelleher biztos
megválasztásához, Tim Neary rendőrkapitánnyá való
kinevezéséhez. És az én jövőm? Gondolom, csak tőlem
függött.

  Végül Kitty pislantott egyet, és türelmes, halvány
mosollyal rám nézett. – Mi van, Joe?

  – Mikor beszéltél utoljára Jay T. Williamsszel?
  Összeráncolta a homlokát, és megérintette a szemöldökét

az ujjával. Olyankor csinálta ezt, amikor emlékezni próbált,
vagy amikor megpróbált rájönni, miért akarják, hogy
emlékezzen valamire.
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  – Jay T.-vel? Azt hiszem, hétfő este. Amikor ő, Jeff
Weinstein és én megbeszéltük a dolgokat.

  – Hétfőn. Akkor volt Vincent Martucci temetése.
  Sötétkék szeme furcsán megtelt élettel; figyelt, igyekezett

koncentrálni. – Igen, Joe, akkor.
  – És akkor mondta, hogy jövő hétfőn, a tárgyaláson valld

magad ártatlannak. Elég, ha kibírod a halasztásokat, mert
amint a kerületi ügyész úgy érzi, hogy a helyzet megengedi,
ejteni fogja a vádat.

  – Igen, Joe. De elmondtam neked, hogy megpróbáltam
rávenni, kényszerítse arra a kerületi ügyészt, hogy folytassa le
a tárgyalást. Azt akartam, hogy tárgyalják az ügyemet, és
mentsenek fel, egyszer s mindenkorra.

  – Emlékszel, Kitty, amikor néhány hete fent voltunk nálam
a faházban, elmesélted, hogy Jay T. azt mondta, a kerületi
ügyész felajánlotta, hogy a kettős gyilkosság vádját
emberölésre változtatja. És megígérte, hogy nem ítélnek el
három-öt évnél többre. Cserébe a bűntársad nevéért.

  Kicsit előrehajolt, éberen, óvatosan. – Igen, Joe, emlékszem
rá, hogy beszéltem neked erről az ajánlatról.

  – Tudod, hogy hol van most Jay T. Williams?
  – Miért?
  – Tudod, hogy hol van most Jay T. Williams?
  – Igen, Joe. A New York-i irodájában. – Odajött hozzám,

felemelte a kezemet, és féloldalra hajtott fejjel megnézte a
karórámat. – Valószínűleg az íróasztala mellett ül.

  Megfogtam a kezét, amely még könnyedén a csuklómon
nyugodott, megnéztem a hosszú fehér ujjakat, a sebes
körmöket, aztán a kezét a számhoz emeltem, az ajkamhoz
nyomtam az ujjperceket, a fogamhoz szorítottam, a
nyelvemmel megízleltem a szappan édeskés virágízét, és a
kezembe fogtam az övét. Megszólaltam, de nem néztem fel rá:
– Hívd fel, Kitty. Hívd fel, és mondd meg neki, hogy
elfogadod a kerületi ügyész ajánlatát.
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  Elhúzta a kezét, és hátralépett, hogy jobban láthasson.
Halk, követelő hangon megkérdezte: – Miért, Joe? Miért
kellene elfogadnom?

  Az életlen késként hasító fájdalom elérte a kezeletlen
fekélyt és belemart, aztán szétáradt egész testemben, végül
ismerős, tompa sajgássá enyhült, amit már leszoríthattam a
kezemmel.

  – Azért, Kitty, mert ha te adod fel neki Lorenzót, akkor
még így is egész jól jársz. Ha én teszem meg helyetted, akkor
marad a kettős gyilkosság vádja, és te kockára teszed az életed
elkövetkező húsz-harminc évét, ahelyett, hogy elfogadnád a
háromtól öt évig terjedő fegyházat. Egyébként valószínűleg
hamar feltételesen szabadlábra helyeznek.

  Nem tudom pontosan, mire számítottam, hisztériára,
felháborodásra, tiltakozásra, tagadásra. Vagy legalább arra,
hogy megkérdezi, hogyan, mit, miért. De azt nem vártam,
hogy ilyen csendesen beismeri majd, amit hetekig tagadott.

  – Mi értelme lenne, Joe? Változtatna ez bármin? Számítana
bárkinek is?

  Megpróbáltam a nyugodt, semmi meglepetést nem mutató
felszín alá látni. Lágyan, szinte biztatóan megismételte:

  – Mit számít az, Joe? Bárkinek is?
  Megráztam a fejemet, mert erre csakugyan nem tudtam mit

mondani. Kinyújtotta a kezét, és valami különös, irracionális
részvéttel megszorította a karomat. Mintha nekem lett volna
szükségem támaszra, mintha nekem kellett volna valaki, akire
számíthatok.

  – Ettől semmi sem változna meg, Joe.
  – Gondolom, nem.
  – Én tudom, hogy nem. – Csendes magabiztossággal

beszélt. – A fiúk halottak maradnak. George is halott marad.
Vincent is halott marad. Én szerettem a fiaimat, Joe. Valóban
szerettem őket.

  – Tudom, Kitty.
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  – Megtörtént; gyorsan. Villámgyorsan. Nem volt benne
semmi szándékosság vagy kegyetlenség. Szerettem őket, mind
a kettőt. Soha nem érdemeltem volna ki a legjobb anya címet,
de hát ki a fene érdemli azt ki? Én szerettem őket.

  Csendes szenvedéllyel beszélt, mintha csak arról kellene
meggyőznie, hogy ő szerette a fiait.

  – Megtörtént, Joe. Baleset volt. És attól fogva nem tudtam
úrrá lenni az eseményeken. Minden kicsúszott a kezemből.
Darabokra mentem. Velem még soha nem történt ilyesmi, Joe.
Vincent beszélt és beszélt, megpróbált megnyugtatni, de
amikor visszamentem a szobájukba… Megint éreztem, hogy
darabokra megyek. Felhívtam… Alfredót. – Vállat vont. – És
attól fogva nem én cselekedtem. Egyik dolog történt a másik
után… Joe? Mi értelme lenne most már bárminek? – A hangja
először tört meg. Kezét gyorsan a szájára tette, hogy
megnyugtassa magát. – Még élhetek eleget, Joe. Még maradt
elég idő az életemből, amit le akarok élni.

  Hozzám simult, és hideg kezével belém kapaszkodott. A
teste megremegett az elfojtott, rettenetes félelemtől. Nehéz,
tiszta hajának olyan illata volt, mint a virágoknak, a friss
levegőnek, az ártatlanságnak. Meleg, fojtott hangon érthetetlen
szavakat suttogott, a nyelvével megérintette a fülemet, az ajka
végigsiklott az arcomon a számhoz. Összeszorítottam a
fogamat, és a testem megmerevedett.

  Kitty hirtelen visszahúzódott, a keze a karomon feküdt, az
arcán értetlen kifejezés ült. – Joe? Joe, kérlek. – A hangja
remegett.

  Amióta megismertem, most először hallottam a halálos
rémületet a hangjában. – Joe, eddig nem szóltam róla, de
nekem van pénzem. Nagyon sok pénzem van. Tehermentes
ingatlanok a Bahamákon, meg részvényeim egy építőipari
vállalatnál ugyanott. Megvárhatnánk, amíg ez az egész véget
ér. Aztán utazhatnánk együtt, és átvehetnéd a részemet a
vállalatból… És…
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  Megráztam a fejemet. – Ezúttal nem, Kitty.
  – Hogyhogy, Joe? Mi az, hogy „ezúttal nem”?
  – Én nem vagyok az életmentő George, Kitty. És nem

vagyok Veronne papa.
  A szavak erős fizikai hatást váltottak ki belőle. Elhúzódott

tőlem, és száraz, összehúzott szemmel, kemény pillantással
rám meredt. Egy pillanat alatt megváltozott; a növekvő
rémület eltűnt, beleolvadt a hideg, visszafogott dühbe. – Te
átkozott álszent – mondta lassan. – Nem is arról van szó, ami a
gyerekekkel történt azon az éjszakán, ugye? – Hátraperdült, és
felkapta az aznap reggeli New York Times-t.

  A halálozási rovatnál volt nyitva, ahol a Veronne haláláról
a címoldalon kezdődő cikk folytatódott. Kitty rábökött.

  – Látod ezt, Joe? Látod ezt a sok szart, amit olyan régóta
szerettek volna kinyomtatni róla? Egy szó, egyetlen szó sem
közelíti meg azt, amilyen igazán volt. – A lapra mutatott. – Itt
a „rosszat” mondják el róla, a kapcsolatait ezzel meg azzal a
bűnöző családdal. Itt meg leírják, hány jótékonysági
szervezetet támogatott, hány embernek segített. Szavak,
szavak, semmi egyéb. Itt semmi sincs az emberről, Joe. Semmi
az emberről.

  „Az én gyönyörű szép Kittym” – mondta Veronne.
  – ”Gyönyörű szép Kittym.”
  Kitty mintha olvasott volna a gondolataimban. – Kérdezz

róla, amit akarsz, Joe – mondta. – Gyerünk, kérdezz. Tudni
akarod, ugye? Majd belepusztulsz?

  – Semmit nem kell nekem elmondanod, Kitty.
  – És ha nem mondom el, akkor nem kell majd ezen

töprengened, amikor egyedül leszel a gondolataiddal, igaz,
Joe? Nem tudod, tehát nem kell vele élned, nem kell rajta
rágódnod, mi? Hát én elmondom neked…

  – Kitty, ez nem változtat semmin. Semmi nem változtat
semmin.
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  Megmerevedett. – Azt hiszed, nem tudom, Joe? Éppen
azért mondom el neked, mert úgysem számít. Hallani fogod, a
fene vigyen el. – A kanapéra vetette magát, keresztbe fonta és
a kezével gyengéden masszírozta a karját.

  – Csak a Papa volt. Csak a Papa. Senki más. Senki. Utána
nem jöhetett senki. – Elhallgatott, lehunyta a szemét, aztán
hirtelen megrázta a fejét és cigarettáért nyúlt. Előrehajolt, és
kezét az enyémre tette, amikor tüzet adtam neki.

  – Köszönöm, Joe. Semmit nem akarsz kérdezni tőlem, Joe?
Helyes. Akkor elmondok mindent, amiről akarom, hogy tudj.
Tudod, hogy miért nem tudott senki a kettőnk kapcsolatáról?
Soha? Mert ő így akarta. Soha senki nem tudott rólunk. Én
fontos voltam neki, Joe. Nem csak a testem. Istenem, ő volt az
egyetlen, aki az eszemért szeretett. Igen, szeretett. És
megbízott bennem, Joe. Tudod, mit jelent az egy olyan
embernek, mint Alfredo, hogy valakiben tökéletesen
megbízhat?

  – Tudta, hogy akárkivel lefekszel, ha ő mondja, igaz?
  – Vigyázz, Joe – mondta halkan Kitty. – Vigyázz, különben

többet elmondok, mint amennyit hallani akarsz.
  – Mindent tudok, amit hallani akarok, Kitty. Tudom,

hogyan talált ki Veronne neked egy történetet, George
öngyilkosságára alapozva, hogyan szerzett tanúkat, és végül
hogyan nyíratta ki Martuccit a biztonság kedvéért.

  – Fontos részeket ugrasz át, Joe.
  – Kitty, ne húzzuk az időt. Hívd fel Williamset, és…
  – Csakugyan ez az utolsó szavad? – Megnyugodott; a

hangjában nem volt könyörgés. – Rendben van, Joe. Hogy
kielégítsem a kíváncsiságodat, rólam. És Veronne Papáról.

  – Nem akarom…
  – Tudom, hogy nem akarod, de akkor is elmondom. Te

csak most láttad, amikor haldoklott. Soha nem láttad, amikor
valóban élt. Öt évvel ezelőtt, Terry születése után, Mo-



369

gianónál dolgoztam, és ott ismertem meg Alfredót. Úgy bánt
velem… ahogy más férfi soha.

  – Még George sem?
  Kitty mosolygott és megrázta a fejét. – Semmit nem tudsz

George-ról. És rólam se. George… úgy bánt velem, mintha
cukorból volnék. Mintha elolvadhatnék, elillanhatnék. Mintha
tünemény volnék, nem pedig hús-vér nő. Alfredo Veronne
volt az egyetlen férfi az életemben, aki úgy bánt velem, mint
nővel: igazi nővel. Százszázalékos nővel. Mindent
megkaphattam volna, amit csak akartam, de ő tudta, hogy
nem szívesen költöznék be egy East Side-i lakásba, hogy
folyton arra várjak, mikor ér rá. Én… független akartam lenni,
Joe. Komolyan akartam dolgozni. Saját üzletet akartam. Ő
hagyta, hogy tanuljak tőle, és tanított, hogy egy nap saját
vállalatom lehessen, talán egy fürdő, egy étterem vagy egy
klub, amit akarok.

  – És az is az oktatás része volt, hogy lefeküdj Ray
Moglianóval, a vejével.

  Kitty hátradőlt. Utolsót szippantott a cigarettából, aztán a
kezében tartott nagy kék hamutartóban elnyomta a csikket.
Lassan megrázta a fejét. – Nem, Joe. Soha nem feküdtem le
Ray Moglianóval. Alfredo megkért, hogy próbáljam meg
ráncba szedni. A lánya kedvéért.

  Emlékeztem rá, hogy John Mogliano azt mondta, Kitty más
volt; az egyetlen olyan nő az ismerősei közül, akit barátnak
lehetett tekinteni.

  – Nagyon aggódott a lányáért, ugye, Kitty? És mint jó apa
gondoskodott is arról, hogy otthon tartsa. A tolószékben.

  Kitty szeme gyűlölködve megvillant. – Semmit nem tudsz
az egészről. Imádta a lányt. Féltette.

  – És a saját érdekében megengedte, hogy nyomorék
maradjon.

  – Tudok erről. Tudom, Ray azt állította, hogy Cindyt meg
lehetett volna operálni évekkel ezelőtt, gyerekkorában. De
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többről volt szó, Joe. Cindy… Cindy szellemileg
visszamaradott. Megrekedt nyolc-kilenc éves koránál.
Mindenkiben megbízott. Alfredo féltette. De kárpótolta őt, Joe.
Nagyon sokféle módon. Rayt kivéve Cindynek egyetlen
boldogtalan napja nem volt az életben.

  – Odaadó és szerető apa. Nagyon megható.
  – Nem számít, hogy te mit gondolsz, Joe. Nem számít. De

nekem számít, hogy egy olyan férfi, mint Alfredo Veronne,
szeretett engem, tisztelt és megbízott bennem…

  – Összehozott Vincent Martuccival, igaz? Annyira bízott
benned, hogy összehozott Vincenttel.

  – Vincent Martucci Alfredo unokatestvérének a fia volt. Ezt
ugye nem tudtad? Alfredo… hallott ezt-azt Vincentről. Hogy
biszexuális. Megkért, hogy… vigyázzak Vincentre. Tartsam az
egyenes úton – vagy ügyeljek, hogy legalább diszkréten
csinálja.

  – Még csak meg se kért, hogy feküdj le Vincenttel? Hogy az
„egyenes” úton maradjon?

  – Az isten verjen meg, Joe. Alfredo ennyi év alatt csak
kétszer kért meg rá, hogy valakivel lefeküdjek. – Felemelte a
két ujját és előrehajolt. – Az egyik George volt. A másik meg…

  Vállat vont és leengedte a kezét.
  – George? Alfredo kért meg arra, hogy lefeküdj a férjeddel?

George-dzsal?
  – Alfredo azt mondta, George megérdemli, hogy saját fia

szülessen. Isten a tudója, George jó volt Terryhez, de Terry
nem az ő gyereke volt.

  – Adtál George-nak egy fiút? Ajándékba? Amiért jó ember
volt?

  – George sohasem panaszkodott az életünk miatt. Ott volt
neki a kocsma. Alfredo tette le rá a pénzt.

  – És a szegény jó George megölte magát, hogy megmentsen
téged? – Megráztam a fejemet.
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  Kitty nagyon hűvösen mondta: – George csak azt tette,
amit tenni akart.

  – Pedig.nem is volt rá szükség. Mert Alfredo végül mégis
kinyíratta Vincentet.

  – Joe. Ez van. Most már semmin nem lehet változtatni.
Semmit nem lehet letagadni. – Megint lágy, meleg és csalogató
lett a hangja. – Joe? Miért nem hagyod a fenébe az egészet?

  Nem válaszoltam. Egy darabig nézett, aztán mosolyogva
azt mondta: – Jól van, Joe. A másik férfi, akivel Alfredo
kérésére le kellett feküdnöm, te voltál, bébi. Mindketten elég
jól kiismertünk. Te túl jól játszottad a jó fiú szerepét. Könnyű
eset voltál, Joe. Akár egy bábu. Mindent bevettél. Mindent,
amit én mondtam neked, minden kis trükköt, minden kis
történetet. Pontosan úgy, ahogy a Papa előre megmondta.

  Mostanra már én is rájöttem erre.
  – De miért, Kitty? Mire volt jó ez a sok hazugság, amikor az

egész olyan egyszerű volt: ki kellett nyírni Martuccit.
  – Mert a Papa úgy érezte, ő a felelős azért, hogy ilyen

helyzetbe keveredtem. Azt akarta, hogy bebizonyosodjék az
ártatlanságom.

  – És én voltam kijelölve arra, hogy bebizonyítsam?
  Vállat vont. – Te jó voltál, Joe. A Papával egyetértettünk

abban, hogy jó vagy. – Megrázta a fejét. – Jobb, mint
amilyennek akartalak.

  – Na és az a birkaszerű kutya, Kitty? Az meg mi a fenének
kellett?

  Összeszorította a száját, és megrázta a fejét. – Az a hülye
szarházi, Benjamin. Rögtönzött. Azt hiszem, egyszerűen
kitalálta, hogy valószínűbben hangozzék.

  – Hogy lehet, hogy Veronne nem költöztetett ide valakit
egy Bedlington terrierrel? Hogy lehet, hogy ezen elcsúszott? |

  Kitty vállat vont. – Azt mondta, hagyjuk. Ha Benjamin
második tanúja is előkerül, az már túl tökéletes. Gyanút
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foghattál volna. De te ezért folytattad, ugye, Joe? Hogy
megtaláld az utolsó tanút?

  – Nem csak ezért, Kitty. Volt… más oka is annak, hogy be
akartam fejezni a nyomozást.

  – Jaj, Joe. Nem gondoltam, hogy ez lesz belőle. Veled. Hogy
elmegyek veled, hogy annyi időt töltünk együtt. Erre nem
számítottam. Hogy ilyen érzés lesz veled lenni.

  Hittem neki, csak azért, mert hinni akartam.
  – Joe, joggal haragszol rám. Joggal hiszed, hogy

kihasználtalak. Igen, kihasználtalak. Az emberek nap mint nap
kihasználják a másikat. De kettőnk között ennél azért több
volt. Te is tudod, és én is tudom. Joe, nem csinálhatnánk úgy,
ahogy Montaukban terveztük? Hagyjuk az egészet, felejtsük el
a múltat, legyen vége, és éljünk egyik napról a másikra. Egy
napra előre, tervek, hosszú távú tervek nélkül.

  – Hirtelen elhallgatott, figyelmesen rám nézett, és megrázta
a fejét. – Istenem, Joe, mi a fenének kell így megnehezítened a
saját életedet? Mi az, amitől képtelen vagy elszakadni, mi az,
aminek nem tudsz hátat fordítani?

  Nem tudtam válaszolni sem neki, sem magamnak.
  – Kitty, hívd fel Williamset.
  Nagyon csendesen állt, nem is lélegzett, az arcomat kutatta;

nem értette; nem értett semmit.
  – Kitty – mondtam még egyszer halkan, mielőtt elmentem

–, hívd fel, és fogadd el az ajánlatot.

16. FEJEZET16. FEJEZET16. FEJEZET

  Otthonról felhívtam Jent. Mondtam neki, még a nap
folyamán odarepülök. Meglepődött, de úgy tett, mintha nem
érdekelné; „ha tényleg van hozzá kedved, Joe”. Valami
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ilyesmit mondott. De még mielőtt befejeztük volna, hozzátette:
– Joe, azt hiszem, jó ötlet. Beszélnünk kell.

  Felhívtam egy légitársaságot, és helyet foglaltattam egy
floridai járatra: turistaosztály, oda-vissza, visszautazás
időpontja függőben. Bedobtam még néhány holmit a
bőröndömbe, megfordultam és a megszólaló telefonra
bámultam. Megszámoltam: tizenötször csengetett, végül
elhallgatott, és én felhívtam az irodát.

  Azt mondtam Gelbernek, hogy sürgősen Floridába hívtak.
Szóljon Tim Nearynek, amikor megjön Bostonból, hogy
kivettem néhány nap szabadságot és elrepültem. Ő tudja, hol
érhet el.

  Tim biztosan utol akar majd érni hétfő reggel, amikor Jay
T. Williams az ügyfele, Kitty Keeler nevében elismeri az
emberölésben való bűnösséget. Akkor majd megmondom
Timnek, hogy hívja fel Harry Sullivant. Megadom neki az
iktatószámot, és akkor Tim kezében lesz a gyilkos fegyver.

  Azt hiszem, az ügy igazán ironikus részét sohasem fogom
elmondani neki; azt, hogy mindvégig igazunk volt. A legelső
naptól fogva, amikor az irodában ültünk, és megvitattuk, mi
hogyan történhetett. Hogy a történet, amit sorról sorra
beadagoltunk Vincent Martuccinak, igaz volt. Hogy a lehető
legpontosabban ráhibáztunk mindenre.

  A telefon megint megszólalt. Miközben lezártam a
bőröndöt, és megnéztem a tárcámat, automatikusan számolni
kezdtem, hányszor cseng.

  A repülőtér felé a taxiban végig hallottam a telefon
csengését, és láttam magam előtt Kitty megdöbbent, gyönyörű
arcát.

  Ha Tim telefonál hétfőn, megmondom neki azt, amit
szerintem mindketten elég régen tudunk. Hogy semmiképpen
nem megyek nyugdíjba, és nem költözöm le Floridába. Azt
teszem, amit mindig is tettem; itt maradok, és megyek Tim
után, akárhová is viszi az útja. Nem tudom, hogy Jen mit fog
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csinálni. Az kizárólag Jentől függ. De tudom, hogy én azt
akarom, hogy boldog legyen, és ebben megpróbálok segíteni
neki, akárhogyan dönt is.

  Még a repülőgépen is, hátradőlve, a felszállásra várva
hallottam a telefon csengését, és láttam magam előtt Kittyt.
Egy vagy két óra múlva majd rájön, hogy jobban jár az
alkuval, mint ha megpróbálja elhitetni magával, hogy
blöfföltem.

  Az a furcsa, hogy most ebben a pillanatban nem tudom,
mit tennék, ha úgy döntene, hogy a nehezebbik utat választja.
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