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„Ennyiért vehetnék tíz kiló perui kokaint. És nem kellene
kibérelnem egy egész lóistállót, hogy legyen hova
lepakolnom. Ez a baj ezzel a raktározósdival. Most
kotolhatok itt ezen a nagyrakás gazon, és azon
izgulhatok, nehogy még kiszúrja a szemét valakinek.
Pedig már így is annyian lettek beavatva, hogy egy
komolyabb báli mulatságot összehozhatnánk a
résztvevőkkel. Szétvet az ideg. Itt bent – csúsztatta fehér
köpenye alatt a hasára a kezét Chucky. – Elzáródnak tőle
a beleim, haver. Az esti híradó alatt mindig magnéziumcitrátot kell innom a vodka mellé… Megtalálták Rainyt.”
Miután lenyomta egy michigani börtönben héttől húsz
évig terjedő börtönbüntetését fegyveres rablásért, Ernest
„Stick” Stickley melegebb éghajlatra, Floridába megy,
és elhatározza, mostantól becsületes életet él. Ez a nemes
terv azonban komoly akadályba ütközik, mikor egy
pofonegyszerűnek tűnő megbízatás során szeme láttára
volt rabtársát, Rainyt lelövik. Stick rájön, tulajdonképpen
őt akarták beáldozni egy sok milliót érő kábszer
tranzakcióban. A kirobbanó sikerű Glanc szerzőjének, az
„Amerika legjobb élő krimiírójának” tartott Elmore
Leonardnak újabb remeke.
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Joannak, mindig

1
Stick azt mondta, ha bármit is el kell hozniuk, ő nem megy. Rainy azt
felelte, nem, a megállapodásban nem volt szó áruról, csak le kell
szállítaniuk a táskát, ennyi. Mire Stick megkérdezte: – És a fickó ezért
hajlandó lesz leperkálni öt rugót?
– Ettől fontosnak érzi magát – válaszolta Rainy. – Ez így működik.
Nézd, haver, ez egy nagy dobás. Beviszlek a felsővárosba.
Rainy biztosította Sticket, hogy még csak ki sem kell nyitnia a
száját, hacsak a fickó, ez a Chucky, valamit nem kérdez tőle. Amire
mondjuk van némi esély, mert Chucky imád dumálni. – Egyből letegez
bárkit, nagyon lazán, nagyon nyugodtan nyomja, széép lassaan,
vontatottabban beszél még nálad is – mondta Rainy. Stick erre azt
mondta, hogy már alig várja, hogy megismerhesse, és közben ezeken a
neveken tűnődött: Chucky, Rainy… mintha játszótéren lennének.
– Ha bemész Hialeahba, Calderbe – mondta Rainy –, ott mindenki,
még koktélpincérnők is, egyszerűen mindenki csak így szólítja:
Chucky. De ha végigsétálsz a délnyugati Nyolcadik utcán, arrafelé,
vagy lent Dél- Miamiban, ahol az utcáról ismerik, ott még mindig
Chucky Bucknak szólítják – folytatta Rainy. – Így hívták az utcán,
mielőtt felvitte volna az isten a dolgát egy felhőkarcoló legfelső
szintjéig. Ja, Chucky Buck, vagyis Dolcsi Chucky. Na, most ha a helyi
golfklubba, vagy valami hasonló helyre esik be, akkor már persze
mindjárt a régi rendes nevét használja: ilyenkor megint Chucky
Goreman. Jó negyvenes, de igyekszik fiatalabbnak látszani. Nagydarab.
Nem mondanám, hogy kövér, de a testalkata elég furcsa egy férfihoz,
inkább nőies. Az egész megjelenése bizarr, sokan azt hiszik, hogy ferde
vagy kétéltű. De azért jó srác. Lehet vele marháskodni, meg minden,
mondhatsz neki bármit. Soha nem kúrták seggbe vagy ilyesmi.

Rainy rendes neve Rene Moya volt, egy világosbarna bőrű Puerto
Rico-i és kábé nyolcadrész haiti anyai ágon. Furgonnal szállította a
marihuánát Miamiból Toledóba meg Detroitba. Volt vagy hatvan kiló;
hegyes kis bajuszkáját pengére nyírta.
Sticket ifjabb Ernest Stickley-nek hívták. Negyvenkét éves volt, az
oklahomai Normanben született, de Detroitban nőtt fel, mert az apja ott
kapott munkát a Ford Rouge-nál. Stick úgy nézett ki, mintha a
régmúltból csöppent volna ide. Egy hippivé avanzsált farmer.
Momentán padlón volt.
Ő meg Rainy Jacksonban, Michigan államban találkoztak, mikor
mindketten a Cooper Street 4000 vendégszeretetét élvezték. Ez volt az
előszoba a világ legnagyobb, falakkal körülvett börtönébe. Stick héttől
húsz évig terjedő szabadságvesztését töltötte fegyveres rablásért, Rainy
meg háromtól négyet kábszerbirtoklásért, és mert szándékában állt
túladni a cuccon. Azt mondták Rainynek, hogy: „Beszélj, akkor nincs
veszély”. Ez felfüggesztettet jelentett volna. De nem ment bele, inkább
lenyomta mind a három évet. Rainy néhány hónappal előbb szabadult,
mint Stick. Azzal búcsúzott tőle, hogy jöjjön utána Miamiba, élvezze a
napfényt, a friss levegőt, haver, a csajokat már nem is mondom. Stick
azt válaszolta, hogy így is, úgy is leutazna, hogy meglátogassa a
kislányát; nem látta hétéves kora óta.
De most véletlenül sem üdülni mentek, hanem egy kis pénzt
keresni.
Stick egyszerűen le sem tudta venni a szemét a pultoslányról, aki
annyira friss és ropogós volt, mintha csak egy narancsdzsúsz-, vagy
naptejreklámból lépett volna elő. Szinte ragyogott a teste: finom barna
bőr, vakítóan fehér fogsor; nyúlánk termetének lágy mozdulatai kecses
természetességet sugároztak. A ruhájára tűzött apró névtábla szerint
Bobbinak hívták.
Miamiból Rainy új furgonján utaztak ide Lauderdale-be, hogy
találkozzanak Chuckyval, és fussanak egy kört a kedvéért.

Wolfgang’s-nak hívták a helyet, egy kis kikötői bár volt Sunrise
közelében az óceánparttól beljebb eső vízborította területen. Kívülről
félóránként megszólalt egy harang, mire felnyílt a híd, hogy utat adjon
az arra elhaladó néhány jachtnak meg vitorlásnak. Ilyenkor a bár túlsó
végében valaki belefújt egy ködkürtféleségbe, mire a mély, bariton
búgásra a késő délután szórakozni vágyók azonnal szedelőzködni
kezdtek. Kívül a ponyvával fedett terasz védelmében leülhettek az
italukkal egy asztal mellé, hogy megnézzék az előttük sorban elhaladó
hajókat. Amúgy rózsaszínfüstös tükreivel, magasfényű, faerezetet
imitáló műanyag burkolatával ez a hely semmiben sem különbözött a
többi bártól. Csak egy könnyed kikapcsolódást biztosító gondűző,
semmi más.
Legalábbis itt mindenki ezen dolgozott.
Hát errefelé az összes ember ennyire gondtalan lenne?
Még Rainy Moya is felhőtlen hangulatban üldögélt, magába szívta
a zenéből áradó ritmust, és úgy verte az ujjaival az ütemet a bárpult
ovális szélén, mintha csak egy tizenöt méteres bongón játszana. Stick
arra tippelt, hogy diszkó szól a dübörgő hangszórókból. De elég volt
csak kiejtenie a száján, hogy diszkó, és egyből kijavította egy szőrös,
kopaszodó pasas a jobbra mellette álló bárszéken. Valószínűleg ő volt
itt az egyetlen nála is idősebb vendég, foncsorozott napszemüvegében,
kék-fehér csíkos tengerész strandcuccában. – A diszkó már lejárt
lemez, ma már senki nem diszkózik – közölte. Stick nem igazán
szimpatizált ezzel a csávóval, aki le nem vette volna róla a szemét, és
belecsimpaszkodott minden egyes szavába, amit csak Rainynek
mondott. Megkérdezte Rainyt, hogy mégis mit csinálnak az emberek
diszkózás helyett, mire Rainy csak annyit felelt, hogy dugnak. Rainy
azt mondta, haver, túl sokáig voltál bent, be kell hoznod a lemaradást.
A zene ettől függetlenül elég diszkós volt. Latin diszkó. Rainy rávágta,
hogy nem, ez fúziós zene, rock, figyeld csak a sűrű ritmusszekciót. Hol
a fenében voltál?
Stick eddig azt hitte, hogy lépést tartott a korral. A tizenegyes
blokkban a jó magaviseletért elkülönített rabokat helyezték el fokozott

biztonsági intézkedések mellett. Saját pihenő körletük volt a
földszinten, még színes tévét is nézhettek. Ezek szerint valahogy
mégiscsak lecsúszott pár meghatározó fordulatról meg eseményről.
Senki nem szólt neki, amikor Warren Oates tavaly nyáron meghalt.
Belushiról hallott, de Warren Oatesról nem szólt a fáma. Pedig még
magazinokra is előfizetett… Napi száz fekvőtámaszt meg felülést
csinált az első évben, aztán megint a hetedik vége felé…
Rainy meg a turista átbeszéltek Stick feje fölött, adták a lovat
egymás alá. A pasas egyre csak azt hajtogatta, hogy nem úgy van most,
mint volt régen, Rainy meg bólogatott, hogy bizony, bizony. A csávó
hozzátette, hogy különösen a csajok körül fordult meg a világ. Rainy,
rávágta, hogy úgy bizony, és oldalba bökte Sticket, hogy erre figyuzzon
csak oda jobban. A fickó azt mondta, hogy ő már kétszer volt házas, de
ahogy itt a dolgok mennek, az is bolond, aki manapság házasodik. Stick
a fickóra meredt, és magában arra gondolt, hogy ez itt mellette tutira
kamuzik, kizárt dolog, bárki másról előbb hiszi el, mint erről. Duplán
látta saját torzított képmását visszatükröződni a napszemüveg óriási,
foncsorozott lencséiből. A bár füstös tükreiben valamivel jobban
mutatott, de a pultoslány miatt furcsa érzés fogta el. Bobbi minden
nagypofájú vendégéhez ugyanazzal a természetes mosollyal fordult,
látszott, hogy nem játssza meg magát. Hogy lehet ennyire vidám, egy
ilyen helyen, ahová az emberek csak azért jönnek, hogy seggrészegre
igyák magukat…? Rainy azt mondta, úgy bizony, haver, semmi
szükség rá, hogy fölösleges piarendelésre vesztegesd az időd. Meglátsz
egy csajt, és csak megkérdezed, hogy eljönne-e veled. Ennyi az egész,
haver. Ha nem, hát nem, gond egy szál se, már mész is a következőhöz.
Stick a pulton hagyta a bourbonjét, és a férfimosdó felé vette az
irányt. Elege volt a macsós dumából, abból, ahogy ezek itt elhitetik
egymással, hogy kemény utcai vagányok, meg állandóan azt
ismételgetik, hogy „haver”. Nem kellett volna felhívnia Rainyt. Jó,
azzal nincs semmi gond, ha telefonál neki, és megisznak együtt
valamit, de nem szabadott volna megígérni neki semmit. Stick az
adagolóból kiömlő rózsaszínű, illatosított folyékony szappannal

megmosta a kezét – jó alaposan –, miközben a vonásait vizsgálta a
mosdó kristálytiszta tükrében. Sápadt és komoly. Ez meg ki lehet?
Mintha valaki más képébe bámulna. Régen, még Jackson előtt
hunyorítva szokott szembenézni önmaga tükörképével – ezzel a
csontos, de korántsem rosszarcú figurával és rendszerint azt mormogta:
– Na, akkor ennyi? Ez minden, amit fel tudsz mutatni? – Aztán
elvigyorodott, és megvillantotta azt a belső mosolyt, ami mindig
megnyugtatta. Ha véletlenül odasodródna, ahol a józan ész, az
intelligencia, az elővigyázatosság és az egyenes beszéd egyaránt csődöt
mond, akkor még mindig nekiállhat kamuzni, megoldhat mindent
okosba, csak ügyelnie kell, hogy szorosan tartsa a záróizmait. De ma
nyoma sem volt annak a belső mosolynak. Fehér bőr, fehér ing, úgy
nézett ki, mint aki most szállt le kofferral a kezében egy távolsági
buszról. A mosdóból visszatérve mindent ugyanúgy talált, ahogy
hagyott.
Felcsúszott a bárszékre, és azt kérdezte Rainytől: – Most akkor jön
vagy nem?
Rainy a pult mögött álló miniatűr hajókormányba épített órára
nézett. Öt negyven. – Ha nem jön meg hatig, haver, akkor mi megyünk
el hozzá – mondta Rainy. – Nincs messze, csak át kell sétálnunk a
hídon.
– Fejével a teraszt beborító nap felé intett. A vízi útvonalon túl
dokk állt, a mögötte elterülő pázsit fölé egy felhőkarcoló tornyosult.
A turista fejét abba az irányba fordította, amerre Stick, és látni
engedte kopaszfoltos koponyáját, a napégette tonzúrát a feje búbján, és
a frottírgallérjára csüngő ritkás, olajos hajcsimbókokat. Stick hallotta,
ahogy Rainy azt mondja: – Bobbi…? Hé, Bobbi! – Stick ezúttal Rainy
arcát látta megkettőződni a turista napszemüvegében, mikor az feléjük
fordult. A világért le nem maradt volna semmiről. A turista látta, hogy
Rainy megpróbálja magára vonni a csinos pultoslány figyelmét,
úgyhogy Rainyt túlkiabálva odaszólt: – Hé, Bobbi! – A lány felnézett,
tenyerével leszorítva a szűrőt, martinit töltött a sékerből, aztán addig
rázogatta, míg az utolsó cseppet is kicsalogatta a pohárba. – Na,

vonszold csak ide a seggedet! – kiabálta a turista. – Már nagyon
hiányolunk. – Aztán Stickhez fordult: – Abból én is szívesen innék. Te
nem kérsz?
Stick nézte, ahogy a fickó a szőrös mancsai között szorongatott
gin-tonikja fölé görnyed. – Falbontó vagy? –kérdezte. – Gyári hibás?
A fickó a homlokát ráncolta: – Mi van?
Stick elfordult. A lány most Rainyhez lépett. Pont úgy nézett ki,
mint Cybill Shepherd, magasságra is olyan, éppen az a típus, csak
fiatalabb kiadásban. Stick életében nem látott még lányt, akiről ennyire
sugárzott volna az egészséges életerő. Rózsaszín, kötött trikót viselt –
golfpólót, amin egy aligátor volt az embléma –, és úgy festett benne,
mintha csak kirándulni készülne. A másik pultos olyan feszes felsőt
hordott, hogy szövetét szinte kiszúrták belepréselt mellei. Bobbi laza
felsője viszont engedte, csak hadd táncoljanak, vagy épp hogy
megfeszüljenek bájosan szexis mellei, miközben a lány tett-vett.
Túlságosan is fiatalnak tűnt ahhoz, hogy ilyen helyen dolgozzon.
Stick lánya most tizennégy éves volt. Még nem tudta meglátogatni.
Már telefonált, és röviden beszélt is a volt nejével…
Rainy azt kérdezte a lánytól: – Chuckyt láttad már ma?
A lány a fejét ingatta: – Ma nem járt még itt. – Aztán még
hozzátette: – Nem, eddig csodás napunk volt.
– Csak az eszembe jutott, hátha beugrott ide, mi meg nem vettük
észre.
– Most viccelsz? – mondta Bobbi. – Hogy lehet Chuckyt nem
észrevenni?!
Sticknek tetszett, ahogy a lány ezt mondta. Ez a lezser
magabiztosság. Biztosra vette, hogy Bobbi tudja, mi a dörgés, és semmi
nem kerüli el a figyelmét. Már jött is a kérdés: – Kértek még egy kört?
– Tekintete Rainyről egyenesen őrá siklott. Stick megrázta a fejét. A
lány pillantása egy másodpercig elidőzött rajta. Stick úgy érezte,
mintha lebegni kezdene, és borzasztóan szeretett volna mondani
valamit.

A turista szólalt meg: – Én elvinnélek egy körre. A helyzet az, hogy
akár többre is.
Mire a lány: – Nagy dolog.
A turista nem állt le: – Szivi, ez lenne a legnagyobb dolog, amit
életedben láttál. Már ha veszed az adást.
– Előre nyúlt, hogy megpaskolja a lány kezét, ami a pulton pihent.
Bobbi felvonta a szemöldökét, és épp mondani készült valamit,
amikor Stick közbevágott. – Rá ne tedd a mocskos mancsodat.
A turista Stick felé fordult: – Micsoda?
A lány szólalt meg: – Ne kapkodj olyasmi után, ami úgysem lesz a
tied.
Rainy ekkorra már leszállt a bárszékről, és kezét Stick hátára tette.
Egész közelről mondta neki: – Ugyan, öreg, hagyd már, ne szívd fel
magad.
Stick azt mondta: – Falbontó… A sitten az ilyet kicsinálják. Elég
ránézni.
– Ez meg mi a fenéről beszél? – kérdezte a fickó.
– Nyugi, haver, nincs gáz. Úgyis mennünk kell. Ideje indulni. –
Rainy, kezét Stick vállára téve, elfordította a turistától, és lehúzta a
bárszékről.
A turista levette a napszemüvegét, és hunyorogva kihúzta magát. –
Mit mondott ez itt az előbb?
– Semmi gond, mennünk kell – mondta Rainy és Bobbira nézett,
aki mozdulatlanul állt. – Kérem a számlát. Nem, úgyis visszajövünk
még. Majd később rendezem. Oké?
Stick hallotta, ahogy a fickó azt morogja: – Jesszusom. Ez tisztára
beteg… – De nem nézett sem rá, sem a lányra. Stick rendesen felhúzta
magát: jobb, ha lelép.
***

A furgont a parkolóban hagyták, és átsétáltak a hídon az óceán irányába
özönlő forgalomban, a híd fémrácsozatán dübörgő kerekek zajában.
Stick mélyen beszívta a levegőt, aztán kiengedte. Érezte hátán a napot,
érezte a pár háztömbnyire elterülő óceánt túl a kék sátrakkal teleszórt
szabadstrandon, melyen a cabanák összecsukva hevertek a nap
végeztével. Kezdett lenyugodni.
– Haver, egyből láttam az arcodon, hogy ki kell hozzalak onnan.
– Hallottad, mit mondott? – kérdezte Stick.
– Ugyan mégis mit mondott volna? Húzta egy kicsit a csajt, ennyi.
Megiszik pár pohárral, és irány vissza a szállodájába. Leteszi a seggét,
aztán nézegetheti a vénasszonyt.
– Azt mondta, nem házas. Nem figyeltél?
– Bárcsak hallanád magadat! És mi van, ha agglegény? Lehet, hogy
van egy lestrapált neje, lehet, hogy nincs. Kit érdekel? – Rainy Stick
vállára tette a kezét.
– Haver, tőled tanultam meg, hogy mi az a lazaság. Emlékszel? Te
mutattad meg, hogyan is kell ezt csinálni, hogy nem kell mindent
személyes sértésnek venni. Már elfelejtetted? Ami tényleg számít,
persze, azt komolyan vesszük, de a szarságokkal nem foglalkozunk.
Ugyanez van itt is, barátom. Helyiértéken kell kezelni a dolgokat, nem?
Mégis mit akarsz bizonyítani? Szerinted mi történt ott bent? A csávó
elmarháskodott azzal a Bobbi nevű lánnyal. A csaj meg le se szarta az
ürgét. Ezt nyeli egész nap.
Stick nem szólt semmit.
– Beléptél a civil életbe – mondta Rainy. – Fogod? Ez egy szabad
ország, haver. – Megtapogatta Stick vállát, aztán leengedte a kezét. –
Vásárolj néhány új göncöt, kamatyolj párszor, és meglátod, mindjárt
jobban fogod érezni magad.
Beértek a tizenöt emeletes ház árnyékába, és ráfordultak a feljáróra.
Egy Cadillac parkolt a bejáratnál. Két öltönyös fickó, aki eddig a
portással dumált, most feléjük pillantott. A sporttrikó nyaka kikandikált
zakóik alól.
– Ezek is neki dolgoznak.

A két öltönyös végignézte, ahogy felkaptatnak az aszfaltborítású
emelkedőn. Zsebre dugott kézzel, unott arccal bámulták az érkezőket.
Stick látta őket maga előtt a börtönudvaron munkaruhában, tolldzsekiben. Bármit viselhettél Jacksonban, amit csak akartál. Már ha
magadon tudtad tartani, és el nem kérte valami színesbőrű csávó – a
kötelező kötött sapka mindig mélyen a szembe húzva. Amikor szűzen,
hóvirágként besétáltál, az volt az első, hogy valaki megpróbált
megszabadítani a cuccaidtól, már ha elég jól néztek ki. Aztán a
következő lépésben megkörnyékeztek, hogy megszerezzék a tested is.
A legtöbb sittes fekete volt. Persze ott voltak a tökös fehér fickók is:
kigyúrt test, fekete haj. Ugyanaz a típus, mindegyiknek sűrű, sötét haja
volt. Megállnak előtted, kóstolgatnak, hogy beléjük mész-e. Stick most
jött rá, hogy azért van itt egy különbség. Ezeknek amiatt sötét a hajuk,
mert valószínűleg kubaiak. Meglehetősen elszánt, ádáz tekintettel
álltak, de nem voltak akkorák, mint akikhez odabent szokott.
– Ismered őket?
– Lehet – mondta Rainy. – Nem tudom biztosan. Sokan lógnak
körülötte.
– Mitől fél ennyire?
– Most szórakozol velem? – mondta Rainy.
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Ha a telefon épp nem csevegésre kellett, amennyiben valami komoly
munkamegbeszélésről volt szó, Chucky szívesebben használta a
dolgozószobáját.
Itt
négyméteres
íróasztalán
konferenciabeszélgetésekre felkészített kihangosító rendszer állt a
rendelkezésére; az ajtón túl lévő nappaliban pedig elérhető távolságban
volt a mindenféle kalappal meg sapkával teleaggatott kalaptartó fogas.
Ilyenkor mindig felvette valamelyiket: a zsirardit, vagy ha kemény
tárgyalásra számított, akkor a keménykalapot, esetleg a hosszú, zöld
szemellenzős horgászsapóját, ha éppen filozofikus hangulatban találta a
beszélgetés. Mindig valami fejfedőben járkált fel- alá, amíg a tárgyalás
tartott.
Mozgás közben – ez Chuckynak szilárd meggyőződése volt –
csúcsra járatta testét és szellemét, teljes készültségbe helyezte magát:
villódzó neuronhálózata ilyenkor tökéletes kapcsolódásokat hozott
létre. Ez az egész odament vissza, amikor tíz, tizenegy éves korában
túlmozgásos kölyökként volt, hogy négy kutyát is kikészített.
Jesszusom, állva hagyta őket: a szerencsétlenek nyelvüket lógatva,
lihegve vonszolták be magukat utána a házba. Mindig elmondta, hogy
amikor teljes sebességre kapcsolt, a leggyorsabb kopók is föladták. –
Menj a francba – mondta szomorú kutyatekintetük.
Chucky úgy mondta, hogy rendesen lenyugodott, amióta fölnőtt,
rátalált arra a fennsíkra, ahol végre meglelte a békéjét. A lépcsőfokok:
kibukott a Wake Forest jogi előkészítőjéről. A kétségbeesés tetőpontját
hét hónap Vietnam jelentette, kétszáz nap abban a biztos tudatban,
hogy elveszíti a józan eszét. Hogy hacsak ki nem nyírja magát, esélye
sincs megszabadulni a pánikrohamoktól. Pedig ő igyekezett, pokolian
igyekezett… végül thorazine-nal hozták le a memphisi

veteránkórházban. A végső állomás Miami volt, ahol Harmadik Charles
Lindsay Gorman átesett a Chucky Buck-fázison, gyanús ügyletekbe
keveredett, meggazdagodott és rátalált a boldogságra. Mégpedig
állapotfenntartó kezelést jelentő válium és egyéb nyugtatok
formájában. Étkezés előtt, vagy bármikor, amikor a nagy fordulatszámú
üresjáratok ezt szükségessé tették.
Ha begyógyszerezte magát, az olyan volt, mintha víz alatt úszna,
csak épp a víz nem volt sehol. Fényben lebegett. Továbbra is
mozgásban volt – a késztetés így sem múlt el, de ez nem fizikai
értelemben vett mozgást jelentett, hanem lebegést. Kiütötte magát, és
hagyta, hogy sodorja a hangulat árja. Fején félrebillentette tengerész
szalmakalapját, és laza mozdulatokkal, hangtalanul szteppelt
dolgozószobája parkettjén, merev térddel siklott fel-alá a Kool and the
Gang zenéjére, amit finoman feladott odabent a fejében. Elmerült a
koponyájában felvillanó ezernyi színes jelzőtűz néma robbanásának
látványában. Sehol semmi hang. Tudod – mondogatta erről Chucky-, a
hallásod annyira kiérzékenyül, hogy le kell hangszigetelni a burádat, és
alaposan letekerni odabent a hangerőt.
Valami furcsa okból azon kapta magát, hogy ezt a jelenséget a
kubaiak egyik emberének, egy fiatal srácnak, Eddie Moke-nak taglalja
éppen a telefonban. Moke azt válaszolta: – Szóval csak úgy lebegsz,
mi? Szerintem teljesen bekattantál. Meg kellene nézetned magad. –
Mindezt a Moke-ra jellemző fagyos hanghordozással, még a száját is
alig mozgatta. A srác hallhatóan egy szakadt rocksztárt akart imitálni,
fejpánttal, vasalós matricás pólóval, az összes kötelező kellékkel
kidekorálva…
Nem szabadott volna Moke-nak a lebegésről, meg a néma
szteppelésről beszélnie. Talán amiatt mondta el neki, ahogy Moke ülni
szokott. Szinte a gerincére heveredett le, görnyedt testtartással terült el
bármilyen székben. Chucky pedig nem állhatta meg kérdés nélkül,
hogy hogyan képes ilyen helyzetben huzamosabb ideig mozdulatlan
maradni. Mintha csak betont lőtt volna be magának. Mondhattál bármit
Moke-nak, nemigen válaszolt, hacsak nem volt feltétlenül szükséges,

de akkor is alig nyitotta résnyire a száját. Úgyhogy Chucky újból
nekigyürkőzött; igen, mintha csak egy betontömbön akarná átrágni
magát. A legtöbb latino szépen kiöltözött, játszotta az agyát, és
szappanoperákból ismerős egysorosokban beszélt: „Mi a pálya, öreg?”
De ez a Moke, mintha csak egy szájzárat kapott betépett rocker lenne,
eltűnt résnyire nyíló szemhéjai mögött. Telefonon meg aztán teljes
képtelenség volt beszélni vele…
– Még vonalban vagy? – kérdezte Chucky a kihangosító
rendszertől.
Moke hangjában elkülöníthető volt egy elpattanó húr jellegzetesen
orrhangú rezgése is: – Ja, még itt vagyok.
– Szóval, mi a véleményed?
– Szerintem jobb, ha fizetsz.
Chucky az íróasztalát körbecsoszogva görcsbe görbített ujjakkal
beletúrt hátul kunkorodó, drótszerű, szökés tincseibe. Átslisszant a
kalapfogashoz, leemelte narancssárga keménykalapját, és mélyen a
szemébe húzta.
– Naná, hogy kifizetem. Nem is ezt kérdeztem, kölyök. Hát
mondtam én valaha is olyat, hogy nem akarok fizetni?
A kihangosító néma maradt.
Egy tétova gondolat moccant Chucky agyában. Mi van, ha a srác
azért ilyen hallgatag, mert egyedül van, mint az ujjam. Egy surmó
parasztgyerek a latino aranyifjak között. Mi van, ha a kölyök
egyszerűen csak zavarában hallgat? Chucky egyből talált is egy
megfelelő szerepet, ami jobban illett a srácra. Moke-nak egy belevaló
rodeóst kellene alakítania, nem is valami puhapucás rockért.
De most nem volt idő mélyanalízisre.
Chucky egyre csak rótta a köreit. – Hogy a saját kérdésemre
válaszoljak: nem. És ezt Nestornak is megmondtam. Vagyis hogy
megmondtam neked, te meg nyilván elmondtad neki. – Csak hogy
félreértés ne essék. – Ma éjjel megkapja a csomagot. A teljes összeget,
kétszázezer dollárt. Százasokban. Lionel szólt, hogy Nestor
ragaszkodik a százasokhoz, meg a Samsonite bőröndhöz, amit egy

kétmázsás gorillával előbb tesztelnem kell, nehogy véletlen még
kinyíljon, aztán huss a lóvé. Jól mondom? De hogy még egy személyt is
mellékeljek… Hát azért ez elég beteg egy dolog, nem igaz? Az a
benyomásom, hogy Nestor megfeledkezett arról az aprócska tényről,
hogy jelenleg Floridában él, Miamiban. Érted, mit mondok.
Megemlíthetnéd neki, hogy a világnak ez a szeglete legalábbis részben
civilizált. A mi isteneink nem szomjúhozzák az emberáldozatot.
– Tényleg nem? – felelte a hang.
A srác azért elég távolságtartó maradt, az ember hiába nyomta neki
a dumát. Chucky az íróasztalától az erkély irányába indult, aztán
hirtelen ötlettel megfordult. A nappali ajtajánál levette a
keménykalapot, és az ajtólaphoz közel hajolva keresztülkandikált a
kulcslyukon.
Egy lány ült a nappali kanapéjának közelebb eső végénél, a bal
profilját mutatta úgy öt méter távolságból. Több mint csinos, de azért
nem a prémium kategória. Visszafogott érdeklődéssel lapozgatta
Chucky magazinját, a Vadászpuskák legújabb számát. Szandál, a karcsú
lábak keresztbe téve, kábé negyvenhét kiló. Bézsszínű nyári ruha sejlett
elő pamut blézere alól, aminek ujjait kissé feltűrte a karján. Szépen
lesült. Semmi ékszer a bőrszíjas Cartier-stílusú karórán kívül. Szőkére
melírozott haja vállára omlott. A tincsek hirtelen érnek véget,
egyszerűvé és könnyen kezelhetővé téve a frizurát. Chucky jobban
kedvelte, ha egy tyúknak olyan ondolált, göndör-bongyor csigákban áll
a haja. A lány egyáltalán nem úgy nézett ki, mint ahogy maga elé
képzelte, amikor lebeszélte ezt a találkozót barátján, Barryn keresztül.
Nem, inkább emlékeztetett valakinek a hugicájára, aki ölbe tett kézzel
megállás nélkül mosolyog tömésektől mentes, hibátlan fogsorával, és
azt ismételgeti: – Nahát, Mr. Goreman… – Ráadásul kinézett innen
vagy tizennyolcnak. Egy percen belül kiderül, hogy mennyit ér.
Chucky lecserélte a keménykalapját egy állítható méretű
jachtsapkára, melyet mélyen a szemébe húzott. Az íróasztalhoz
visszaérve azt mondta: – Mondd meg Nestornak… Mondd meg neki,

mielőtt még este a kokótól annyira beszakít, hogy keze-lába remegni
kezd, és teljesen kifordul magából…, hogy várom a hívását.
A telefon hangszórói némák maradtak.
– Mondd meg, hogy nekünk is vannak tradícióink – mondta
Chucky. – Afféle gringó szokások. Ha mi levágunk egy csirkét, akkor
azt rendszerint meg is esszük, nem állunk neki gyöngysorokat rázva
mindent összevérezni vele. Ha mindenáron hullát követel hulláért,
akkor jobb, ha személyesen maga kéri. Az ilyen kérésnek fölülről kell
jönnie, ne üzengessen nekem itt valami kifutófiúval.
Ismét csönd. De Chucky tudta, hogy ezúttal nem fog sokáig tartani.
Moke hangja azt felelte: – Gondolom, felfogtad, hogy milyen
szinten függsz a drótodtól. Már ha továbbra is jó cuccot akarsz.
– Jó, hogy akarok! Meg ráadásnak egy félméteres varázsgombát –
mondta Chucky. – Persze, nincs nála jobb forrás, ez nem vitás. Már
abból is látszik, hogy degeszre keresi magát. De hidd el, kettőnk
kapcsolata korántsem egy leányálom. Nestornak elég csak belenéznie a
tévén a Keresztapába, és egy hétre vérszomjas vadállattá válik. A
lényeg a lényeg, hogy nem én rendeztem így a dolgokat. Nem én
csesztem ki vele. Csak elkövettem egy véletlen hibát…
– Egy ostoba hibát.
– Amiért alaposan meg is fizetek. Beszélj a fejével, érted? Itt ülök a
pénzes ládikómon, amíg fel nem hív.
Csönd.
– Értesz? Egyet krákogj, ha igen, kettőt, hogyha nem.
– Ha megfenyegeted, annak tudod, mi lesz a vége.
– Világosíts csak fel – mondta Chucky. – Mondjad gyorsan, amíg
még nyitva van a szád.
– Üres lesz a zacsid. Vagy az, amelyikben a cuccot tartod, vagy az,
amelyikben két cojonest.
Chucky fölhördült: – Van neked fogalmad arról, hogy csak az
elmúlt tíz évben, hányszor vágtak meg, át, szét, kapartak össze,
rángattak meg így vagy úgy, aztán tessék, odanézzenek, hát ki kapirgál
még mindig ennek a szemétdombnak a tetején?! – Rózsaszín kis

figyelmeztető fények kezdtek vilidózni a szeme előtt, úgyhogy
leállította magát, várta, hogy alábbhagyjon a szikrázás,
összerendeződjenek a csillogó pontok, nem akarta elpazarolni az összes
energiáját. Kisvártatva folytatta: – Ostoba dolog nekiesni annak, aki
tolja a gazdád szekerét. Épp egy ifjú hölgy várakozik rám odakint a
nappalimban, és egy remek ajánlatot készül tenni nekem, úgyhogy…
Moke hangja közbevágott: – Te ezt a kis köcsögöt a gazdámnak
nevezed?! Jesszus Máriám!
A döbbenettől Chuckyban megállt az ütő. Oldalra billentett fejjel
bámult az íróasztalán álló telefonra.
– Ezek szerint mégsem vagy reménytelen eset – mondta Chucky, és
lassan belelendült. – Láttam én nem is egy fehér srácot, belevaló, tökös
gyerekeket, akik majd’ szétestek, olyan lazán vonultak vicsorgásra
húzott szájjal, majmolták a sok digót meg latinót, aztán valamelyik
állami büntetés-végrehajtási intézetben kötöttek ki, amiért ennyire
rázták magukat. Nem rühellnek semmit a kábszeres zsaruk jobban,
mintha egy fehér kölyök megjátssza nekik a kreolt vagy a hippit. Ha
nekem dolgoznál, én rendesen felöltöztetnélek, Mr. Moke.
– Hála a magasságos Atyaúristennek, hogy nem neked dolgozom! –
felelte Moke hangja. Dajng-dajng – pattogtak a húrok.
Még szüksége van egy kis lökésre. – Azt hiszed – mondta Chucky
hogy nem volnék képes megváltoztatni az életed, de legalábbis véget
vetni neki?
– Csak próbáld meg – válaszolta Moke hangja elég nyersen ahhoz,
hogy Chucky, arcán széles vigyorral, a kalaptartóhoz lépjen, és
lecserélje jachtsapkáját egy széles karimájú westernkalapra.
Gondolatban visszament térben és időben, átszelte a folyót – a
veteránkórházból mehetne mondjuk a Crump Boulevardon – vissza
egészen Nyugat Memphisbe, hogy előássa azt a tahó, melós szöveget,
amire most szüksége volt. – Figyeljél má’. Csak úgy a hecc kedvéért…
Hová valósi vagy? Ide a rozsdás bökőt… Most akkor figyelsz?
Lefogadom, hogy ötven mérföldes körzeten belül nőttél fel valahol a
Vörös-folyó egyik kanyarulatánál. Na, jól mondom, vagy jól mondom?

Pillanatnyi habozás után Moke hangja azt mondta:
– Ezt meg honnan vetted?
– Igazam volt, mi? Mi a hely neve?
– Texarkana.
– Nem mondod?! Ne csináld már – kiáltott fel Chucky.
– Itt volt a nyelvemen, hogy Texarkana, csak nem mertem
kimondani. Olyan furcsa megérzésféle volt.
– Tényleg?
– Figyelj, mondj meg nekem még valamit. Mi a fenének lejsztol
egy ilyen magadfajta cowboy a helyi erőknek?
– Pénzért – közölte Moke hangja.
Chucky kivárt egy pillanatot, fékezte magát. – Le merem fogadni,
hogy még soha sem hagytak szabadon vágtatni, nem törhettél még ki a
karámból, hogy így fejezzem ki magam. Érted, hogy mondom? Esélyed
sem volt megmutatni, mire vagy képes.
– Hát nem sok, az biztos.
– Te ugye nem veszel részt ebben az elmebeteg santeria
szarságban, igaz?
– Ahogy elkezdik befesteni a csirkéket, már megyek is át Neon
Leonhoz egy pofa hideg sörre.
Chucky újabb hatásszünetet tartott. Piszkosul nehezére esett.
– Nézd, ez csak egy ötlet. Átugorhatnál hozzám egykét sörre, aztán
dumálhatnánk kicsit. Mondjuk holnap. Furcsa előérzetem van.
– Mivel kapcsolatban?
– Nem telefontéma. Várhat holnapig.
– Persze, éppen beugorhatok. – Moke hangja természetesen
csengett.
– Csodás. Ja, és még valami. Mondd már meg a lökött kubai
főnöködnek, hogy szeretnék vele beszélni. Megtennéd?
– Meglátjuk, mit szól hozzá.
– Finoman vezesd elő – mondta Chucky.
Kimerülten fújt egy nagyot, kikapcsolta a telefont. Az egész olyan
volt, mint a régi szép időkben visszaédesgetni magához egy kiscsajt,

hogy végre leimádkozza róla a bugyit. Remény meló volt egyszerre a
segged is védeni, és közben egy lépéssel a másik előtt járni. Mindig
csak a munka, a munka, a munka…
Moke behajtó volt a kubainál. Buta és túlbuzgó, a megfelelő ember
a megfelelő helyen. Tökéletes választás, hogy leszedesse vele a kubait,
ha arra kerül a sor.
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A Vadászpuskák – mint erre Kyle-nak rá kellett jönnie – lényegesen
többet ajánlott vadászfegyvereknél. A nagyalakú kiadvány hadászati
fegyverek és felszerelések széles választékát kínálta olvasóinak:
karabélyokat, kézi fegyvereket, ádáz kinézetű géppisztolyokat, késeket,
macsetéket, acélkorbácsokat… – acélból készült korbácsok…?! –,
holland harci sisakot, mustárgázzal töltött nyolcvangrammos aerosol
spray-t…
Arra gondolt, hogy alaposabban utána kellene néznie, ki is ez a Mr.
Gorman. Hogy nem ártana kicsit kérdezősködni, megtudni ezt-azt az
életviteléről. A Vadászpuskák nem igazán illett a brokát huzatokhoz, az
elegáns, tradicionális bútorzathoz, a súlyos, aranyozott keretekbe
feszített hatalmas, Hudson Valley-t ábrázoló tájképekhez. Vagy mégis?
Talán az anyja rendezte be a lakást a saját ízlése szerint. Lehetséges
volna, hogy Chucky Gorman a Nemzeti Lőfegyver-Szövetség
keményvonalas támogatói közé tartozik? Olyan ember, aki csak arra
vár, hogy megvédhesse házát-hazáját a kommunista, kubai, haiti vagy
csak úgy általában a miami betolakodók ellen? Ha már az északi
irányban meglévő harminc mérföldes távolság nem nyújt számára
elegendő biztonságérzetet…
Volt előtte egy telefon is, a mellékek hívógombjai közül világított
az egyik. Ezen kívül üres volt a márvány kávézóasztal: sehol egy
hamutartó, vagy más egyéb magazin, csak és kizárólag a
Vadászpuskák.
Na, mit szólnánk mondjuk egy MIA-E2 félautomata karabélyhoz
felszerelhető markolattal, hordszíjjal és kétlábú állvánnyal? Csak fel
kell állítani a kávézóasztalon, és tizenöt emelet magasságból szedhetsz
le bárkit, aki átlépi a kerítés vonalát.

Úgyhogy eszébe is jutott, hogy odébb üljön a szófáról. Az erkélyre
nyíló franciaablak tolóajtaja a szoba túloldalán éppen vele átellenben
volt, a függönyök teljesen széthúzva, így teljesen védtelenül ült a
nyugati égbolt vakító napsütésében. Ha Mr. Gorman vele szemben ül
le, Kyle képtelen lesz bármit is kivenni a férfi arckifejezéséből. De
ahogy múlt az idő, s a nap fokonként veszített erejéből, szépen lassan
Kyle is meggondolta magát.
Most miért ülne át bárhova is? Először is, szinte biztosra vette,
hogy csak az idejét vesztegeti itt. Ugyan mit kezdhetne egy felnőtt
férfival, aki „Chuckynak” hívatja magát? Életében egyetlen élőlénnyel
találkozott, akit így neveztek, az is egy elkényeztetett, rosszindulatú,
taknyos kiskorú volt New Yorkból – szóval erről ennyit. Eddig a
következőket tudta meg Chuckyról:
Adott egy harminckét éves fickó, aki kinéz vagy negyvennek.
Eredetileg Georgiából származik, jómódú családból: ősei
gyapotmalmot üzemeltettek nemzedékekre visszamenően. A szülők egy
darabig apanázzsal segítik a gyereket – valami homályos jellegű lelki
bajjal küszködik –, aztán lepattintják, kitagadják. De mindez nem
nagyon számít, mert Chucky nagyon jól elboldogul egyedül is.
Befektetésekben utazik, ingatlanokat vásárol, exkluzív klubokba jár…
De mit is csinál valójában?
Kyle barátja és ügyfele, Barry Stam, aki közvetve összehozta ezt a
találkozót, csak annyit mondott: – Erről kérdezd inkább őt. Majd
meglátod, mit mond. – Barry tanácstalanul húzta fel szemöldökét. –
Magam is kíváncsi vagyok, mit szólsz majd hozzá. A benyomásaidra.
– Pénze van? Úgy értem, sok?
– Majd meglátod, várd csak ki – felelte Barry faarccal.
– Elég különös fickó. Színes egyéniség, mondhatni.
Hát várni várt már eleget, az biztos…
Kis híján félórát, mielőtt az ajtó végre kinyílt, és a házigazda
megjelent teljes valójában.
Ami Kyle első benyomását illeti, nos, ez a Chucky, aki most
belépett kilógó ingével, folyó cipőfűzővel, trottyos gatyában – fején

cowboykalap, arcán idétlen vigyor – nem sokban különbözött attól a
kiskorú Chuckytól, akit annak idején megismert New York keleti
Harminc- egyedik utcájában. Igaz, hogy ez a Chucky lényegesen
nagyobbra nőtt, de felőle aztán lehetett az előtte álló fickó a szíve
mélyén – a zsírrétegek alatt – elkötelezett rajongója a
Vadászfegyvereknek, egy kőkemény konzervatív patrióta kiterjedt
kapcsolatokkal a déli óhazában, attól még a legkevésbé sem hasonlított
egy komoly üzletemberre.
Micsoda ennivalón édes kis tünemény.
Chuckynak szilárd meggyőződése volt, hogy ő bizonyára csakis
azokat a csajokat csípi, akik édesek és ennivalók. Akik se nem
romlottak, se nem bomlottak. Ez a meggyőződése nyilván abból
táplálkozott, hogy ilyen lánnyal még soha életében nem találkozott.
Csakhogy most épp itt ült egy vele szemben a saját nappalijában. Ettől
újra átjárta az élet.
Aztán megérintette sűrű hajkoronáján trónoló cowboykalapját, még
fel is tekintett rá, hogy megbizonyosodjon róla, tényleg ott van. Azt
mondta az édes kis tüneménynek: – Hoppá, rajtakapott. Egy kicsit
eljátszadoztam. – Levette a kalapját, miközben az irodája felé indult,
ahova behajította, mielőtt rácsapta volna az ajtót.
– Szóval… kegyed lenne az a bizonyos Kyle McLaren.
– Mindezt úgy mondta, mintha maga sem hinné el. Ami igaz is
volt, csak annyira azért nem volt meglepett, mint ahogy előadta. –
Nagyon tetszett a hírlevél, amit küldött. Ezt a sok-sok mindent, ezt
mind egyedül írta össze?
– Igen, ez része a szolgáltatásnak. – A lány hangja kicsit távolinak
tűnt. De érezhetően kezdte összeszedni a gondolatait.
– És csak azért jött ide Palm Beach-ről, hogy velem
találkozhasson? Hát ezt igazán tudom értékelni.
– Hát, megfordulok erre-arra…
– Azt el is hiszem.

– Meglehetősen sokat utazom – mondta Kyle. – Szóval nem tűnt
különösebben megerőltetőnek ez az utazás Palm Beach-től idáig.
Ez így, ahogy volt, mind nagyon illendően és rendben lévőnek
hangzott. Chucky közelebb siklott a kávézóasztalhoz, hogy letekintve
közelebbről is megnézhesse magának vendégét. Lányosan finom
vonások, némi pír az ajkakon – esetleg rúzs, épp csak leheletnyi –, de
az összhatás mégis inkább vallott egy vagány, hátizsákos
cserkészcsajra. A lány jobb karját a mellette lévő szalmafonatú
retikülön pihentette.
– Ugye véletlenül sem hozott magával egy miniatűr diktafont?
Igaz?
– Nem. Miért, gondot jelentene? – hallotta Chucky a lány válaszát,
miközben sarkon fordult, és néhány lépést tett az erkély felé. Hirtelen
megtorpant, visszafordult a lány felé: a széles vigyor még mindig a
helyén.
– Hát momentán több ismerősöm is van, akik biztosan
megmotoznák, mielőtt kiejtenének egyetlen szót is a szájukon. Bár
most, hogy így belegondolok, a motozás nem is olyan rossz ötlet. – A
hatásszünetben elkapta a lány komor tekintetét, majd újra megszólalt:
– Úgy látszik, ma már csak ilyen vicces hangulatban vagyok.
– Hívjon fel inkább majd akkor, ha más hangulatban van – ezzel
felvette a táskáját –, és én is éppen erre járok.
– Ugyan, ne csinálja. Már komoly is vagyok. Nézzen csak rám,
ennél komolyabb már nem is lehetnék.
De vendége az ajtó felé pillantott, Chucky követte tekintetét, amint
meghallotta a három finom koppintást az ajtón. – Igen? Ki az? –
kérdezte, mire kinyílt a dupla ajtó egyik szárnya.
Lionel Oliva lépett be halványkék kétsoros öltönyében, szürke
selyempólójában a haliból. – Itt van Rainy. Mi legyen vele?
– Jesszusom, Rainy – sóhajtott fel Chucky. – Na, mindegy. Vidd az
irodámba.
– Van vele valaki. Rainy azt mondja, hogy egy barátja.
– Az ott, rajtad az egyik pólóm – mondta Chucky hunyorogva.

– Te adtad nekem – válaszolta Lionel.
– Igen, és valószínűleg jól is tettem – bólintott Chucky. – Rainy tök
megbízhatatlan. – Ezzel el akart fordulni, de meggondolta magát. –
Lionel, ismered azt, aki vele van?
– Nem. Ezzel a taggal még északon találkozott, tudod, ott fent.
– Ja, ja. Gondolom, akkor ez rendben is van – mondta Chucky.
Becsukódott az ajtó, ő meg visszafordult Miss Kyle McLarenhez…
Tágra nyílt tekintet. Nézzenek oda, micsoda szempár veti rá
sugarát. Itt áll ez a kis nő Palm Beach-ből; makulátlan, friss nyári
ruhája alatt patyolattiszta fehérnemű, fölötte könnyű pamut blézer.
Tökéletes alkalmi ruha üzleti tárgyalásokhoz, de egyben remek utcai,
sportos öltözet is, amellyel viselője még az Everglades Klubban sem
vallana szégyent, még akkor sem, ha esetleg valamelyik kiemelten
fontos ügyfelével óhajtana egy koktélt elfogyasztani. Vagy éppen
személyesen a nagy Ő-vel… Látta is maga előtt a skatulyából előhúzott
ifjú pár fotóját valamelyik női magazin lapjain.
– Mit hozhatok?
– Semmit, köszönöm.
– Nem iszik alkoholt?
– Köszönöm, most nem kérek semmit – mondta a szófa szélén
egyensúlyozva a lány. – Talán jobb lenne, ha áttennénk ezt a
beszélgetést egy későbbi időpontra.
– Dehogyis, ha már egyszer itt van – mondta Chucky.
– Hadd tegyek fel egy kérdést, és akkor lenne miből kiindulnunk.
Rendben?
A lány bólintott: – Rendben.
– Mi a véleménye az aranyról?
– Jelen pillanatban? A svájci frank alapú tőzsdei határidős kötés
szimpatikusabbnak tűnik.
– Ugyan már, én befektetésről beszélek. Csak arra vagyok kíváncsi,
hogy számíthatok-e egyenes válaszra, vagy egész nap szógörgetegeket
akar rám zúdítani.

– Először is – a lány hangja ismét távolinak tűnt – az arany
befektetésre nem, csak spekulációra alkalmas. A brit hadsereg tavaly
bevonult a Falkland-szigetekre és az arany ára huszonhárom ponttal
emelkedett csak az első két napban…
– Na, tessék. Pontosan erről beszéltem, amikor megemlítettem a
szógörgetegeket – tiltakozott Chucky, és ismét a kávézóasztalhoz
lépett. – És most majd jön nekem a világpiaci viszonyok
bizonytalanságával, a font inflálódásának mértékével, tovább nyomja
nekem ezt az unalmas Wall Street-zsargont. Igaz?
– És miközben a flotta partra szállt az Argentína elleni háborúban –
folytatta Kyle, és szemét le nem véve vitapartneréről, hátradőlt ültében
–, a West Enden rendületlenül játszották tovább az Evitát. Ha ez
kellőképpen meglepi, akkor következő lépésben talán eszébe juthat
Broadway-darabokba fektetni a pénzét. Hozzávetőleg azonos kockázati
feltételekkel jár, mint a határidős gabonakötések, de ennél az utóbbinál
azért lényegesen szórakoztatóbb. Vagy ott van például a mozi. Tudok
olyan filmre szóló ajánlatot mutatni, ami egészen ígéretesnek tűnik.
Chucky vigyora ezúttal őszintébb és természetesebb már nem is
lehetett volna. – Okos, nagyon okos. Filmek. Magamtól soha nem jutott
volna eszembe. Tudja, mi volt az utolsó mozi, amit láttam?
– Az Elfújta a szél – mondta Kyle. – Sokat üzletel?
– Mivel?
– Úgy értem, aktív a piaci részvétele?
– Hát, tudja, hogy van ez. Hébe-hóba adok-veszek… Várjunk csak!
Ha befektető vagyok egy filmben, találkozhatok sztárjelöltekkel is?
A lány némán meredt rá.
– Ez most tök komoly – mondta Chucky. – Az ilyesmi tényleg
izgalmasnak tűnik. De hadd vázoljam fel, hogy mi az ábra velem. A
konkrét probléma, amibe beleszaladtam… Nem, előbb inkább
válaszoljon még pár kérdésemre. Nekem szakemberre van szükségem,
és tudni szeretném, hogy a célnak megfelelő személlyel van-e dolgom.
– Miről akar kérdezni? – szólt a lány. – A múltamról, az üzleti
életben szerzett tapasztalataimról?

– Pontosan. Hogy merre járt, hány éves…
– Harmincegy – felelt Kyle. – A Merrill Lynchnél kezdtem
elemzőként, aztán a Huttonhoz kerültem, ahol számvitellel
foglalkoztam… Utána leköltöztem ide, és két és fél évvel ezelőtt
megnyitottam a saját irodámat…
– Férj?
– Nincs.
– De azért csak pasizik?
– Mr. Gorman, valamit tisztáznunk kell.
– Csak szólítson Chuckynak, ha megkérhetem. Mindenki
Chuckynak hív, még a személyzet is.
– Chucky – kezdte a lány óvatosan, mintha először még ki akarná
próbálni. – Jól van… Hát akkor, Chucky… – Fejét fel-le mozgatva
tornáztatta a nyakát, majd félresöpört néhány rakoncátlan tincset a
homlokából. – Görcs áll a nyakamba, ha még sokáig kell ilyen közelről
felfelé néznem magára.
– Jaj, ezer bocs – lépett néhány lépést hátra a férfi.
– Így már jobb?
– Miért nem ül le inkább?
Mintha ez a lehetőség fel sem ötlött volna benne, Chucky úgy
felelte: – Tényleg, akár le is ülhetek, nem igaz? – A kávézóasztalt
megkerülve oldalvást telepedett le a lány mellé, karját kinyújtóztatta a
szófa gömbölyded támláján.
– Kérdezhetek valamit? – szólalt meg a lány.
Meglepte ez a szempár. Halványkék írisz. Nyugodt mélység.
Csodálkozástól kerekre nyílt tekintetnek nyoma sem volt. A karjait
bezzeg keresztbe fonva pihentette az ölében.
– Amit csak akar.
A lány azt kérdezte: – Mivel foglalkozik?
Chucky egyenesen a szemébe bámult, kíváncsian, hogy a lány
állja-e a tekintetét. De a higgadt szempár nem nézett félre. Volt egy kis
pukli az orrnyergén. Ettől, meg az egyenesre vágott, vállig érő hajtól az
embernek az volt az érzése, hogy egy belevaló, természetimádó

kiscsajjal találkozik. A szája, mmm…, nagyon finom, az ajkak enyhén
szétnyílnak…
Megszólalt a férfi: – Azt hiszem, mindjárt szerelmes leszek.
Vagyis, mi is volt a kérdés? Ja, igen, azt szeretné tudni, mivel
foglalkozom. Akkor ezt most ebben a szent pillanatban akarja
megtudni? Végül is én vezetném ezt az állásinterjút, vagy mi…
– Ó – felelte a lány, és elgondolkozva bólintott egyet.
– Vagy nem?
– Tudja, hogy mi a foglalkozásom?
– Persze, befektetési tanácsadó. Nem igaz? Megmondja az
embereknek, hogy mihez kezdjenek a pénzükkel.
Kyle ismét bólintott. – Így van. De tudnia kell, hogy magántőkebefektetésekre, hozamnövelési lehetőségekre szakosodtam; a
célzott területet pedig elsősorban olyan új cégek jelentik, amelyeknek
törzstőkére van szükségük.
– Valóban? – kérdezte Chucky. – De ha maga már ért mindehhez,
akkor nekem miért is kéne?
– Szeretnék valamit tisztázni – folytatta Klye –, csak hogy értsük
egymást.
Nyugodt hang és nyugodt tekintet. Semmi kislányos trükk. A csaj
klasszis, Chucky most már biztosra vette.
– Az időm zömét azzal töltöm – kezdte –, hogy lehetőségek után
kutatok. Általában legalább ötven cégnek kell utánanéznem ahhoz,
hogy találjak egyet-kettőt, ami potenciálisan ígéretesebbnek tűnik az
átlagosnál.
– Hogy talál rá ezekre?
– Tippek alapján, amiket a kapcsolataimtól kapok. Bankároktól,
ügyvédektől, tőzsdeügynököktől… Szóval meg kell értenie, hogy ha
esetleg majd leteszek maga elé egy vonzó befektetési lehetőséget,
mondjuk egy betéti társaságot vagy egy induló vállalatot, akkor addigra
nekem már rengeteg időm és munkám fekszik a dologban. Az idő pedig
pénz, nem igaz?
– Igen, erről már én is hallottam.

– Éppen ezért, ha most azt mondja, hogy ebben a pillanatban épp
egy állásinterjún veszek részt, akkor valamivel tisztában kell lennie.
– Igen? És mi lenne az?
– Lényegesen nagyobb annak az esélye, hogy én utasítom vissza
önt jövendőbeli ügyfelemként, mint annak, hogy esetleg nem alkalmaz
majd engem pénzügyi tanácsadónak.
– Jesszusom! – sóhajtott fel Chucky. – És én még azt hittem, hogy
egy édes, kedves lányhoz van szerencsém.
– Én igazán kedves vagyok – válaszolta Kyle. – Dehogy édes is,
abban nem vagyok egészen biztos. Ha passzív, irányítható valakire
gondolt…
– Nem, nem. Értem – felelte Chucky. – Azt akarja mondani, hogy
nem szereti a szarakodást, és főleg az ügyfeleitől nem tűri az ilyesmit.
– Nagy vonalakban erről volna szó – mondta Kyle, és megvillantott
egy jókislányos mosolyt. – Akkor most elkezdhetünk komolyan
beszélgetni, vagy inkább kiszállna ezen a ponton?
– Ezt mégis miért csinálja? – kérdezte Chucky. – Hogy így rá
hozza a frászt az ügyfelekre? El kell ismernem, hogy sok jót hallottam
magáról.
– Kitől?
– Barry Stam egynek jó lesz. Aztán másoktól is a Leucadendrán.
Időnként oda járok le golfozni. – Elhallgatott. – Nem is tudom, hogy
okos dolog-e ezeket elmondanom.
– Mert Barry az ügyfelem?
– Más oldalról közelíteném meg a kérdést – mondta Chucky. –
Mondjuk, hogy kérdezősködni kezdene nálam Barry felől, ez esetben
nekem fel kellene tárnom a szívemet, ki kellene adnom a legféltettebb
titkaimat, amennyiben nem akarom valami felütött, szőlőcukorral
hígított cuccal átverni. – Ismét elvigyorodott, mintha csak
gombnyomásra tenné. – Már ha szabad így fogalmaznom. Persze,
Barryvel haverok vagyunk, együtt járunk golfozni, elmarháskodunk.
Csak hát Barry – ha hiszi, ha nem – sajnálatos módon könnyen
befolyásolható. Szeretne magáról kialakítani egyfajta képet…, és emiatt

hajlamos olyan emberekkel mutatkozni, nos, akik nem igazán illenek a
klubok vendégkörébe. Érti, mit akarok ezzel mondani?
– Ne csak akarja, mondja is ki – felelte Kyle.
– Szeretné elhitetni mindenkivel, hogy ismerős azokban a belső
körökben, ahol igazából eldőlnek a dolgok. Ezért is forgolódik
Mutinyban, a Wolfgang’s-ban, ilyesféle helyeken. Tud követni? – A
lány mozdulatát akár bólintásnak is vehette. – Szóval hallottam ezt-azt
magáról, de fogalmam sincs, hogy tényleg tud-e nekem segíteni. A
helyzet az, hogy beszélgettem már pár tanácsadóval, pénzügyi
szakértővel. Ezek a fickók idejöttek nekem a sötétkék, háromrészes
öltönyükben, aligátorbőr aktatáskával, grafikonokkal, elém raktak pár
statisztikát, de tudja, hogy valójában miről szólt az egész mindvégig?
Csak ködösítettek. Már az is elég fárasztó, hogy az ember igyekszik
megérteni, hogy ezek mit hablatyolnak össze, aztán nekem még el kell
magyaráznom a helyzetemet, a konkrét szitut, hogy úgy mondjam…
A kávézóasztalon lévő telefon megcsörrent, az egyik gomb
világítani kezdett.
Chucky felállt. – Fel kell vennem.
A lányt meglepte, hogy a férfi ezek után nem nyúl a kagyló felé.
– Szeretné, ha magára hagynám?
– Nem, maradjon csak ülve nyugodtan – válaszolta Chucky, és
kifelé indult. – Egy perc az egész.
Kyle nézte, ahogy a férfi félretolja az üvegajtót, és kilép az erkélyre.
Volt egy másik telefon is a balkonon lévő fém kerti asztalon. Chucky
felvette, és hassal az erkélyrácsnak dőlve beszélni kezdett. Előredőlt a
tizenöt emeletes magasság biztonságos magányában. Az ég
kontrasztjában most élesen kirajzolódott az alakja. Furcsa egy kinézetű
fickó volt, az biztos. Testes alkat, a medencecsont túl magasan, nőkre
jellemző széles, terebélyes csípő, körte alakja fent, vállban
elkeskenyedik, lottyadt tompor. Chucky jelenség volt.

Kyle látta magát, ahogy a karácsonyi asztal mellett meséli apjának,
és két fivérének Chuckyt. – Ismernetek kellene Chuckyt! Nem hinnétek
a szemeteknek. – Amíg az anyja meg sógornői a nappaliban múlatnák
az időt, ők tőzsdei trükkökről, svindlikről, nagymenőkről, az
amerikaifutball-bajnokság döntőjére tett nagybani fogadásokról
beszélgetnének; közben kiakadnának
Reaganen, David Stockmanon, a Szövetségi Jegybank Felügyelő
Bizottságán, gúnyolódnának a sok ostoba dogmán meg fontoskodó
főmuftin, és olyan magasra csapna a jókedvük, hogy anya már nem
állná meg, hogy végül néma csodálkozással be ne dugja fejét az
ajtórésen. Az apja kislánykora óta a Wall Streeten dolgozott, és
dolgozik most is, de azt mondta, csak azért, mert máshoz sajnos nem
ért. Kyle soha nem vallotta be neki, hogy már rég több pénzt keres,
mint ő: hogy a sznoboskodó Gucci-Cartier köntösbe bújtatott
befektetési tanácsadás lényegesen kifizetődőbb. Pedig maga az apja
tanította meg rá, hogy a gazdagok imádják, ha vezetgetik őket, de
csakis addig, amíg abban a hitben élhetnek, hogy ez kizárólag egyedül
nekik jár. Az apja száraz cinizmusán soha nem tört át egyetlen örömvagy bánatkönny sem egészen addig, amíg Jim bátyja át nem igazolt a
Pawtucket ificsapatától a Red Soxhoz, majd beállított egy 12-2-es
rekordot az azévi téli szünetig, aztán három játékrészben védhetetlenül
dobott, és végül 18-8-as eredménnyel zárta az első idényét. Most Jim
tőzsdeügynökként dolgozik Bostonban. Másik bátyja, Mike sikeresen
túljutott a Columbia Jogi Egyetemen, és az FBI New York-i irodájánál
lett ügynök.
Maga elé képzelte, ahogy elejti Chucky előtt: – A bátyám, aki a
szövetségieknek dolgozik… – Ezen mosolyognia kellett. Elég fárasztó
tudott lenni az ügyfele, de legalább nem volt unalmas. Ki lehetne vele
jönni.
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Stick a hatalmas íróasztal mögötti bőrfotelt próbálgatta. Lassan forgott
benne jobbra-balra, miközben egyre a telefonközpont-méretű készülék
narancsfénnyel égő mellékválasztó gombját bámulta.
– Lefogadom, hogy ez a hogyishívják, ez a Chucky most éppen
beszél valakivel. Nem hallgatunk bele?
Erre a mondatra Rainy azonnal visszajött az üvegajtótól;
előregörnyedve lépegetett, mintha lábujjhegyen járna, nehogy
véletlenül valami zajt csapjon.
– Maradjál már veszteg, haver. Ne hülyéskedj.
– Hozzá sem nyúltam.
– Ez a kéró dugig van telefonokkal – figyelmeztetett Rainy. –
Tudod, hány telefonja van?
– Négy? – kérdezte Stick. – Vagy öt?
– Öt a francokat. Van neki vagy… Azt mondja: egy, kettő, három,
négy… öt, hat, hét… – Rainy maga elé képzelte a lakás különböző
pontjain elhelyezett készülékeket, és ujjával a levegőbe böködve
számlálgatta őket. – …Nyolc, kilenc: kábé tizenkét telefont szereltetett
be itt fent.
– Hát az jó sok – mondta Stick. – Nyilván bolondul értük, nem?
– Ennyi kell is neki – mondta Rainy. – Chuckyé az egész zárószint,
az összes lakást egybe nyittatta. Azt hallottam, az egész belekerült neki
vagy egy millába. De le se szarja, az neki csak aprópénz. Néhány
embere is itt lakik vele. Az a fickó, Lionel Oliva olyan, mintha a testőre
lenne. Chuckynak van egy külön lakása, ahol az új barátnőit tartja, ha
itt esetleg már volna neki egy. Nem tudom, hogy most éppen lakik-e
vele valaki. Chuckynak annyi nője van mindig, mint a szemét.
Általában egyik sem marad sokáig. Megszabadul tőlük hamar, ha csak

a tyúk nem lép le előbb azért, mert sík ideg lett attól, hogy Chuckyval
kellett élnie. Vannak, akik tutira állítják – vagy ezt mondtam már? –,
hogy a csávó kétéltű. De én még csak nővel láttam, csávóval soha.
– Szóval csajok kihúzva – jegyezte meg Stick.
Mire Rainy. – Mi van?
– Semmi – mondta Stick. Ezt egyszer végig kellene gondolnia.
Van-e különbség nők és csajok között? Esetleg megkérdezhetné erről
Rainyt is. Felállt az asztal mellől, hogy Rainy ne legyen már annyira
ideges, és körbe nézett a lambériázott irodán. A fával borított falak és a
parketta csomagolásában a szoba teljesen üresnek tűnt.
Stick a sorban függő bekeretezett színes fotókhoz lépett, amelyeken
szinte csak sportosan öltözött férfiak voltak láthatók. Társaság
golfütőkkel. Egy másik csoport farokúszóiknál fellógatott vitorláshalak
előtt. Italozó kompánia egy jacht tatján. A hajófar aranyozott betűinek
tanúsága szerint a vitorlás neve Tengeri Hínár volt. Ez a kép azért
keltette fel Stick érdeklődését, mert a hereszorítóikban feszítő puhány
fickók között volt két tangás lány is. Szemérmes csodálkozással
ártatlan Ó-ra kerekítették szájukat, bármit is mondtak előtte nekik a
fiúk. Stick közelebb hajolt. Az egyik lány pucér pociját körülölelő
derékláncába egy született mókamester kapaszkodott hátulról. A fickó
elkerekedett szemmel azt kérdezte: – Még hogy én?! – A láncot olyan
szorosra húzta, hogy az belemélyedt a lány feszes hasának finom
húsába.
– Azt a rózsaszín ingeset nézed a hajón? – szólalt meg Rainy, és
közelebb érve a képre mutatott. – Azt ott? Na, az Chucky.
Stick egy darabig nem szólt semmit. Első blikkre azt mondta volna,
hogy Chucky az a tipikus szerencsétlen balfék, akit halálra cukkoltak az
osztálytársai gyerekkorában: sanyargatták, bedörzsölték hóval az arcát,
mire ő könnyeit morzsolva, taknyát nyelve eliszkolt, hogy magába
tömjön némi édességet.
– Chuckyé a hajó?
– Nem hinném. Ha az övé, akkor engem nem hívott meg rá.
– Formás kis nők.

Ezt csak azért jegyezte meg, mert kíváncsi volt, hogy Rainy
kijavítja-e: – Á, dehogy, ezek csak kiscsajok.
– De Rainy meg sem szólalt, úgyhogy Stick elfordult a fotóktól.
Szemben a falon volt egy darts tábla, körülötte a lambériát hegyes
kis mélyedések pöttyözték.
A szobában volt egy tévékészülék is. Először Stick azt hitte, hogy
kettő is áll egymás mellett, de aztán rájött, hogy a kisebb monitor egy
személyi számítógéphez tartozik. Hét év előtti emlékeiben a komputer
hatalmas fémszekrényként élt. Mára kölykök játékszerévé vált. Ő maga
még sosem játszott videojátékkal, túl bonyolultnak tűntek.
Felemelte a padlón heverő, pörgekarimájú cowboykalapot, hogy
megvizsgálja belülről. „Crested Beaut”- modell volt, a belsejébe varrt
CLG kezdőbetűkkel. Stick felakasztotta a kalapfogason lógó
mindenfélefajta fejfedő mellé. Volt ott golfsapka több színben,
jachtsapka, egy narancssárga keménykalap, zsirardi, piros katonai
barett, horgászsapka elnagyolt, zöld, műanyag szemellenzővel, New
York Yankee feliratú baseballsatyi meg egy teniszkalap. A házigazda
láthatóan két dologért rajongott igazán: a tökfödőkért meg a
telefonokért.
Stick az üveg tolóajtóhoz ment, elhúzta az egyik szárnyat, mire
Rainy azonnal megszólalt: – Haver, Lionel világosan megmondta, hogy
itt kell várnunk rá.
– Csak kimegyek ide – mondta Stick.
Kint melegebb volt, és neki jólesett a napsütés. Újra hozzá kell
szoknia a légkondicionálókhoz. A nap gyorsan hanyatlott pályáján,
kezdett eltűnni valahol a távolban, ahol az Evergladeset lehetett sejteni.
Már csak a napkorong széle látszott, tűzpirosan szórta halványuló
sugarait. Gyorsított felvételben kúszott le a nap.
Úgy tűnt, órák múltak el. Közvetlenül alattuk, a vízi utakat szelő
hajók futó fényei mellett már égtek a Wolfgang’s teraszát fedő
ponyvatető borostyánszínű sorlámpái. Stick egyenesen rájuk látott,
hallotta a felszüremlő zene lüktetését, és esküdni mert volna rá, hogy
diszkó szól. Ez eszébe juttatta, hogy még rendezniük kell a számlát.

Maga elé képzelte Bobbit, a csinos kis pultoslányt, hogy milyen lazán
dumál a sok taknyos vagánnyal, akik egymás tenyerét csapkodják, ha
eleresztenek egy vaskos poént. Rainynek teljesen igaza volt, neki is
jobb, ha hátradől, és felveszi a helyi tempót. Egy durvább beszólásért
Jacksonban simán megböktek, de itt kint mindez az égvilágon semmit
nem jelent. Ezek a kölykök csak rázzák magukat, azt hiszik, ők itt a
janik. Igaz, ami igaz, Bobbi tényleg átkozottul jól néz ki…
Stick felegyenesedett a fémkorláttól, és végigtekintve a balkonon,
meglátott valakit úgy tőle tíz méterre. A kilógó inges fickó látványa
meglepte. Először azt hitte, az előre görnyedő alak éppen hány, de
aztán hirtelen felegyenesedett és fordult egyet: kiderült, hogy csak
telefonál. Még így is, hogy most nem volt rajta az a rózsaszínű ing,
amit a hajón viselt, Stick felismerte, igen, ez csakis Chucky lehet.
Egyáltalán nem keltette olyan ember benyomását, akinek a lakása egy
toronyház teljes legfelső emeletén terpeszkedik. Stick inkább olyan
csávónak nézte, aki Jacksonban abban a pillanatban válik valakinek
stabilan a nejévé, ahogy a bejáratnál leadta a cuccait.
Chucky épp azt mondta a telefonba: – Dehogyis titkolózom. Ne mondj
ilyet. Üzleteltünk már párszor… Nehogy már, te is tudod – a francba is
–, hogy sosem csinálnék ilyesmit… Hogy mi…? Nem. Eszem ágában
sincs tönkrevágni a drótomat. Az isten szerelmére, hogyan tehetnék
ilyet a szállítómmal?! Nézd, ezen már túl vagyunk. Elbénáztam, oké?
Engem ugyanúgy átvertek, mint téged. Idehallgass, még a
rendszámokat is lecsekkoltam a számítógépen, és nem dobott ki
semmit… Mi…? Ja, persze, akkor neked van igazad…
Nestor…? Ugyan, Nestor, hagyjál lógva, ez már elmúlt, túl
vagyunk rajta… Igen, tényleg nagyon sajnálom. De ezt már mondtam.
Az isten szerelmére, hányszor mondtam már?! Csak azt szeretném
tudni – persze abszolút értékelem, hogy vetted a fáradságot, és felhívtál
–, szóval csak arra gondoltam, hogy mi lenne, ha végre lenyugodnál
kicsit. Érted? Én meg leperkálom a kétszázat, és elfelejtjük az egészet.

– Chucky a korlátnak támaszkodva, előredőlve koncentrált, hogy
megértse, az erős akcentussal beszélő hang mit is mond neki. Végül azt
felelte: – Nézd, ha neked ez a mániád… Nem, de azt meg kell
mondjam, hogy ez nekem azért így elég meredek. – Chucky ismét
felegyenesedett, és a lenyugvó nap utolsó sugaraiba meredt. – Már
hogy vitatkoznék veled? Csak annyit mondtam, hogy ez azért meredek,
ennyi, te meg azt gondolsz, amit akarsz, amigo… Hogy? Nem, ami
engem illet, amint elküldtem a csávót a pénzzel, én a magam részéről
letudtam az egészet. Ugyanaz lesz, ami a többi küldeménynél is…
Nem, nem akarom ezt tovább ragozni. Hogy aztán te hogyan rendezed
le a dolgot az emberemmel, az már nem az én dolgom…
***
Kyle nézte, ahogy Chucky visszateszi a kagylót, lassan felegyenesedik,
fúj egyet, és az eget kémleli. Hirtelen teljesen megváltozott. A
telefonbeszélgetés alatt tele volt energiával, megfeszült vállakkal
gesztikulált, testes ülepe ide-oda ringott, ahogy a rácsnak dőlt. Most
viszont másodpercekig meg sem mozdult.
Aztán egy szemvillanás alatt ismét összekapta magát, felpörgött,
műmosollyal arcán, fejét rosszallóan ingatva tért vissza a nappaliba.
– Mit szólna, ha egy golyóálló mellényt gyártó cégbe fektetnék
pénzt? Ahogy itt a dolgok mennek! Jesszusom…
Láthatóan várt volna valami reakciót. Az arcán szétterülő vigyor
lassan tétova kisfiús szájhúzássá olvadt.
Kyle megtörte a csendet: – Egy izraeli cég amerikai leányvállalata
gyárt a célnak megfelelő síruhákat, overallokat és más alkalmi-, illetve
sportöltözéket. Általában nejlon és kord kivitelben, DuPont
védőbetétekkel. Azt hiszem, huszonkilences kevlárral. – Várta a hatást.
Chucky rámeredt. – A fickó, akivel beszéltem, befektetne az
Államokban. Dugig van pénzzel, és szeretné, ha találnék valamit a

számára. Csak hát tudja, mit mondanak erre a tőzsdeügynökök meg a
befektetési tanácsadók?
– Hallgatom – felelte Kyle.
– Össze-vissza mindent. Ha az ember a piacról kérdezi őket, a
válasz rendszerint a következő: – „Kilátás van a tőzsdei forgalom
megélénkülésére, amennyiben a kamatlábak és a faszomtudja milyen
lekötések tekintetében jelenleg fennálló bizonytalan folyamatok
stabilizálódnak az elkövetkező negyedévre prognosztizált gazdasági
mutatók kedvező alakulásának tükrében…” Valahogy nem szeretem a
„bizonytalan” kifejezést – jegyezte meg Chucky, és megint elkezdett
fel-alá járkálni. – Megfájdul tőle a hasikóm, aztán meg bármit is egyek,
szorulásom lesz tőle. Görcsölni kezdek.
De hát tudja maga jól, hogy ki és mi vagyok, nem igaz? Gondolom,
nem kell semmit a szájába rágnom.
– Hálás lennék, ha nem tenné – mondta Kyle. – Érdeklődést mutat
a golyóálló mellények iránt, szem előtt tartva azt – hogy is fejezte ki
magát? –, ahogy „a dolgok errefelé mennek”. Gondolom, ezzel Miami
unalmasnak cseppet sem mondható mindennapjaira célzott.
– Na látja – mondta Chucky. – Megértjük mi egymást.
Kyle előre dőlt, és könyökével a térdének támaszkodott. Nem. Ez a
testhelyzet így, hogy Chucky fölébe tornyosul, nem fog működni. Ismét
hátradőlt, és frufrujának tincseit igazgatta ujjaival.
– Tudja, Chucky, amikor egy ügyfelem idegrendszeri
problémákkal, emésztési zavarokkal – és a többi – közelít meg, akkor
mindenekelőtt közlöm vele, hogy nem vagyok orvos. Másodszor
figyelmeztetem rá, hogy amennyiben az általam ajánlott pénzügyi
manőverek zavarják az éjszakai nyugalmát, akkor jobb, ha állami
kötvényekben, vagy pénzpiaci alapokban helyezi el a pénzét. Ezentúl
azonban… – vont vállat Kyle.
– Nem. Az én gondom az… – kezdte Chucky, de tétován szünetet
tartott.

Kyle előredőlt, és minden egyes szótagot külön megformálva
befejezte a mondatot: – …hogy találjon valakit, akivel megoszthatná a
gondjait. Igazam van?
– Pontosan – bólintott Chucky. – Ráérzett a lényegre. Ezek meg
bejönnek ide nekem a háromrészes, sötétkék öltönyeikben, elegáns
bőrcipőkben, mintha skatulyából húzták volna elő őket. Az ilyenek
legszívesebben
minimum
négyszer
zuhanyoznának,
meg
borotválkoznának naponta, és mégis hiába mondom nekik, hogy az én
problémám egészen egyedi…
Chuckynak háttal, a balkon széthúzott tolóajtaja mögött
elhaladtában benézett egy fehér inges alak. Kyle épp hogy
megpillanthatta, már ott sem volt.
– Jó, ez azért így nem egészen igaz – folytatta Chucky.
– Nem nyavalygok én állandóan a gondjaimról. A problémák akkor
kezdődnek, amikor ezek a szemüvegesek elkezdenek nekem itt
majomkodni az idétlenül megkötött nyakkendőikben, bámulnak rám,
mintha életükben nem hallottak volna készpénzben lebonyolított
üzletről. Mint amikor bementem a Szent Kereszt Kórházba, hogy
kivizsgáltassam magam, nincs-e gyomorfekélyem vagy hurutom, vagy
mit tudom én. Teljes kiszolgálást kapok: endoszkópiát, béltükrözést,
bárium beöntést… Tudta, hogy ma már tévén mutogatják a páciensnek
a beleit? Azt mondja a doki: – Ha akarja, nézze csak meg. – Mire én: –
Elment a józan esze? Majd pont a beleim látványára vágyom. Az isten
szerelmére! – Jó, megyek a pénztárhoz, hogy fizessek, a nővér látja,
hogy nincs betegbiztosítási számom. Erre megkérdezi: –
Magánbiztosítása sincs?
– Mondom neki, hogy készpénzzel fizetek. Ott helyben leesik az
álla. – De négyezerháromszáz-nyolcvankét dollárt kellene befizetnie! –
Vagy valami ilyesmi. – Ennyi dollárt és ötvenhárom centet. – Mire én:
– Jó, és hol itt a gond? – A nővérnek gőze nem volt, hogy hogyan
kezelje a helyzetet, ha valaki készpénzben akar fizetni. Na, ugyanez a
helyzet ezekkel a kék öltönyösökkel… – Chucky egy pillanatra sem
maradt egy helyben, járt-kelt fel-alá.

A fehér inges férfi ismét elhaladt az ajtón kívül a balkonon,
bepillantott, miközben visszafelé baktatott.
– Hé! – állította meg Chucky a fickót. Kyle meglepetten figyelte a
jelenetet.
– Elárulná, hogy mégis mit keres itt?
– Rainyvel jöttem – felelte Stick.
– Szerintem még csak véletlenül sem úgy néz ki, mint aki Rainyvel
jött – állapította meg Chucky. – Ezzel szemben egészen pontosan úgy
néz ki, mint aki fel-alá sétafikál az otthonomban, hogy jól
kinézelődhesse magát. Mi maga, ingatlanbecslő?
Stick sarkon fordult, és tovább akart menni.
– Nem megy innen sehova! – szólt rá Chucky. – A rohadt életbe,
ugyan várjon már egy pillanatot! Kérdeztem valamit. Ha már így
hívatlanul körülnéz a lakásomban, legalább azt mondja meg, lát
valamit, ami elnyeri a becses tetszését?
Kyle nézte, ahogy a férfi kínosan feszeng, mintha nem tudná, hogy
mihez kezdjen a kezeivel, vagy hogy mit is válaszoljon. Chuckyra
szegezett tekintete azonban nagyon is nyugodtnak tűnt. Most belépett a
tolóajtón. Kyle nem erre számított. A férfi ráérősen körbenézett a
nappaliban, végül a lányon állapodott meg a tekintete.
Ismét Chuckyra nézett, és azt mondta: – Nem. Azt hiszem, semmit.
– És ezzel kisétált.
Chucky Kyle-hoz fordult. – Maga ezt elhiszi? Jézus atyám! –
elindult a balkon felé, aztán szokása szerint hirtelen sarkon fordult. – A
rohadt életbe! Szólok valakinek, hogy ezt intézze el.
– Nem ismeri? – kérdezte Kyle.
– Életemben nem láttam. – Megint járkálni kezdett.
– Miközben én itt üzleti dolgokkal vagyok elfoglalva. –
Vendégéhez fordult, aki összetett kézzel állt. – Nem kér egy italt?
Kyle a fejét ingatta. – Nem, de miattam ne zavartassa magát.
– Most már láthatja, hogy mitől lett gyomorfekélyem. Mindenféle
emberek csak úgy besétálhatnak ide. Nem azt mondom, hogy naponta
kijut egy ilyen, de időnként azért elég beteg alakokkal hoz össze a rossz

sorsom – panaszkodott Chucky. – Barry esetleg… – említette, hogy az
ügyfele… Szóval sok mindent mesélt rólam Barry?
– Annyit mondott, idézem: „Majd meglátod.” És felvont
szemöldökkel hosszan, sokatmondóan rám nézett a szemüvegkerete
fölött.
– Szinte látom magam előtt – mondta Chucky. – A dolog lényege
tömören annyi, hogy van némi pénzmagom, amit munkára szeretnék
fogni, csak épp nem tudom, hogy hol lenne a legjobb helye. És nem
csak azért, mert nem olvasom a Wall Street Journalt, hanem azért – ezt
a betegbiztosításos példából is láthatta –, mert az emberek nem igazán
tudnak mit kezdeni azzal, ha azt mondom, hogy készpénzben óhajtom
lebonyolítani az ügyletet. Elegem lett az építőipari befektetésekből,
amúgy is herótom van a lakóházaktól. Az embert hülyére veszik az
építési vállalkozók, a pénz meg csak úgy olvad a kezedben. Rühellem a
magasházakat, fogalmam sincs, mi a fenének költöztem ide. – Ezen
eltűnődött egy pillanatra. – De azért van előnye is, nem? Végül is elég
biztonságos itt fent. Tényleg biztonságos – úgy általában.
Kyle csak annyit mondott: – Azért nem kell feltárnia előttem a
szíve legféltettebb titkait. Sőt, az az igazság, hogy kifejezetten hálás
lennék, ha nem tenné.
– A lényeg az, hogy valóra akarom váltani az amerikai álmot –
folytatta Chucky. – Naná, kicsire nem adunk. Szeretném befektetni a
pénzem valami kütyübe, amit visznek, mint a cukrot, jól
meggazdagodnék rajta, aztán visszavonulnék. És nincs több para, nem
kell örökké háttal állnom a falnak. Szóval idejönnek nekem ezek a
srácok a háromrészes, sötétkék öltönyeikben, a bőrcipőikben, de mikor
kinyitom a számat, elkezdik kényelmetlenül igazgatni a nyakkendőiket.
Szerintem, ha eléjük raknám az összes suskám, ha kipakolnám az
összes bőröndömet, kiüríteném a fagyasztót, kisöpörném a padlást, és
az egészet kiraknám eléjük az asztalra, még megfulladnának nekem a
sűrű nyakkendő igazgatástól.
Kyle bólogatott, igyekezett távolságtartóan kezelni a problémát, és
be kellett ismernie magának, hogy minden további nélkül túllépett a

hallottakon. Önmagát is meglepte, hogy mennyire fenntartások és
viszolygás nélkül kezeli a dolgot. Hiszen a pénznek nincs szaga. A
pénz csak pénz, semmilyen önmagában vett erkölcsi érték nem társul
hozzá. Kézről kézre vándorol… És egy százdolláros, ami ma Miamiban
van, holnap lehet, hogy Minneapolisban bukkan fel, hogy több száz
társával egyetemben kifizessenek vele például egy Bridgeport
esztergapadot.
Kyle a nyakához nyúlt. – Én nem hordok nyakkendőt.
Chucky erre felderült. – Egy ilyen kis hölgy aztán tényleg nem
hord, igaz?
– Egy valamit azonban előre megmondok – tette hozzá Kyle. –
Pénzmosásban nem veszek részt.
Chucky elvigyorodott. – Hát ez aranyos. És ettől nekem miért lesz
jobb?
– Gondolom, semmi akadálya nem lehet annak, hogy tanácsokkal
lássam el – válaszolta Kyle. – Olyan pénzbefektetési konstrukcióban
szerepeltetném, ami busás hozammal kecsegtet. Jelenleg több ilyet is
tudok ajánlani. A múlt hónapban Barry bevásárolta magát egy kicsi, de
nagyreményű daytoni cégbe. Olyan méréstechnikával foglalkoznak,
amely egyaránt kezel digitális és analóg jeleket.
– Már látom is a jövőmet a high-tech piacon – melegedett bele
Chucky. – Számítógépek. Ez a következő nagy buli! – Észrevette, hogy
Kyle várakozón bámul rá.
– Igen, néha olvasni is szoktam. Azt hitte, fingom sincs, hogy mi a
trendi?
– Mire a Time magazinban olvashat egy trendről – figyelmeztette
Kyle –, az már lefutott. Ha ilyenkor akar eladni, alig lesz vevője, ha
egyáltalán. De ne aggódjon, ki fogunk találni valamit. Ahol igazán kell
a befektető, ott azt sem bánják, ha a pénzt talicskán tolja eléjük
egydollárosokban. Szóval efelől is nyugodt lehet… Mindaddig, amíg a
díjazást csekken számlázza ki nekem. Ebben meg tudunk egyezni?
– Nem probléma – bólintott Chucky. – De hallja, maga is megéri a
pénzét. Elsőre azt hinné az ember, egy kiscserkésszel van dolga, aztán

meg… – Az arckifejezése lassan megváltozott: a sugárzó öröm sugárzó
önelégültségnek adta át a helyét. – De ugye nem sérti, mondjuk úgy, az
önbecsülését, hogy velem fog dolgozni?
– Van ügyvédje, nem?
– Viccel? Egy egész ügyvédi irodát ellátok munkával.
– És nyilván van díjszabásuk.
– Persze, előre kérik a pénzt átalányban… Á, értem, hogy mire akar
kilyukadni – vigyorgott Chucky az előbbi önelégültséggel. – Szóval
nem kell foglalkoznom az erkölcsi érzékével. – Kacsintott. – Csak
viccelek.
– Rendben. Nekem pedig, ugye, nem kell foglalkoznom a
drogfüggőségével? – mondta Kyle egy bájosan kislányos mosoly
kíséretében. – És én nem viccelek.
Lionel egy bőrönddel érkezett, amit az asztalon helyezett el. Sticket
meglepte a szertartásosság, amivel körülállták az asztalt, amiről Rainy
levette a táskát, és föl-le emelgetve megbecsülte a súlyát. – Kétmázsás
gorillával tesztelve – szólalt meg Chucky. – Nehogy még véletlen
szétnyíljon nekünk.
Rainy rávigyorgott. – Ezt mindig elmondod.
Stick jobb híján hallgatott. Lionel nehéz, álmos tekintettel bámulta,
markáns arcvonásai elernyedtek. Stick Rainytől azt hallotta, hogy
Lionel kubai, és a másik neve Oliva. Azt mondta, hogy mindenki, aki
Chuckynak dolgozik, kubai. Öten vagy hatan állandóan itt lógnak vele,
de több embere is elérhető szükség esetén. Stick állta Lionel tekintetét
– különösebben nem izgatta a dolog. Lionel tartotta is magát öt vagy
hat másodpercig, mielőtt elkapta a szemét. Chucky alig vett Stickről
tudomást, mióta megérkezett a nappaliból. Egyedül érkezett. A lány
nyilván már elment. Valahogy nem illett bele ebbe a környezetbe.
Elsőre szociális munkásnak nézte. Olyan szociális munkásnak, aki
dugig van pénzzel. Már ha létezik ilyen egyáltalán. Esetleg lehetne

profi teniszező is. A nő is megnézte magának. Tekintete elárulta, hogy
tud egyet s mást, de az érzéseket már homályban hagyta.
Rainy ismét megszólalt: – Nem ártana egy fegyver. Legalább
egyikünknél legyen.
Erre Stick nem számított. El akarta kapni Rainy tekintetét, hogy
fejét rázva tiltakozzon. De erre talán nem is volt szükség. Chucky
vágott közbe: – Nem arról volt szó, hogy ez sima ügy? Még ezt a
balekot is magatokkal cipelitek, olyan szinten kéjutazás az egész?!
Akkor meg minek ide fegyver?
– Mindig a kezünkbe nyomsz egyet, haver. Egy őrző-védő csúzlit.
Hogy baj ne legyen. Ez a meló miért volna más?
– Most vállalod vagy nem? – mordult rá Chucky. – Ha kell a
munka, akkor jobb, ha lódulsz… Lionel?
Lionel erre az ajtóhoz lépett, és megvárta, amíg a többiek sorban
elhaladnak előtte, miközben Rainy megkérdezte: – És mi lesz a
pénzzel? Ötezret mondtál.
– Az ráér holnapig – válaszolta Chucky. – Holnap is itt leszek,
tudod, hogy nem megyek innen sehova… Na, gyerünk, nyomás a
dolgotokra…
Chucky beütött egy számot a telefonkészülékbe, odasétált a kalaptartó
fogashoz, és a szemébe húzta a Crested Beaut-modellt. Mikor Moke
hangja megreccsent a hangszóróban, Chucky közölte:
– A küldemény úton van.
Csönd.
– Hallasz?
– Nem vagyok süket.
Csak segghülye, gondolta Chucky. – Ami az üzlet másik részét
illeti. Nem lesz jó Rainy helyett az a balek is, aki vele van? El lehetne
intézni valahogy?
– Nekem aztán hót mindegy – hallatszott Moke hangja.

– A társamtól csak kérhetek ennyit, igaz? – szólt Chucky. – Akkor
viszlát holnap.
Moke máris neki dolgozott. És még csak észre sem vette.
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Rainy, miközben beszélt, a Chevy furgon volánja mögött időnként az
anyósülésen utazó Stickre pillantott, aztán vissza a négysávos autóút
sötétjében előtte pirosló helyzetjelző fényekre.
– Én annyit tudok, hogy Chucky lóvéval lóg Nestor Sotónak,
mégpedig azzal a kétszázezerrel, amit Nestornak kellett letennie
cserébe az egyik emberéért. Miután elengedték, és szabadon távozott
Kolumbiába, Nestor lazán közölte Chuckyval, hogy fizesse csak ő ki a
számlát. Merhogy Chucky jelentkezett be nála azzal, hogy ismer valakit
New Yorkból, vagy mittom én, honnan, és az arc tök okés. A
Mutinyben futott vele össze, meg máshol is, és az új haverja anyagot
akart venni. Ennyi. Na, most ez a valaki azt mondja Chuckynak, hogy ő
nem kispályázik. Fingom nincs, hány kilóról volt szó, mindenesetre
kokóról beszélünk. Chucky csak bemutatná az emberünket Nestornak,
leakaszt tőle öt-tíz százalékot, és mindenki boldog. A cink az volt, hogy
a vevő New Yorkból érkezett, és drogelhárítós volt. És máris tudott
mindent. Kommandósok rohamozták meg Nestor vízparti rezidenciáját
Homesteadben, lelőtték az egyik emberét, a másikat bevitték – érte
kellett letenni a kétszázezret –, plusz lefoglalták az összes cuccot.
Nestor arra a következtetésre jut, hogy mindezt Chuckynak köszönheti.
Te mire gondolnál? Nestor amúgy is elég veszett. Vannak, akik úgy
hívják: El Chaco. Mert azon a pokoli vidéken született. El Chacóban.
Babonásan hisz a santeriában. Tisztára, mint a vudu. Bekokózik, és
máris áldozati állatok torkát nyiszálja késsel. Összeszarom magam, ha
ilyet látok. Chucky meg próbálja elmagyarázni neki, hogy haver, én
sem tudtam, hogy az arc rendőr. Egyre győzködi, hogy kérdezzen csak
meg bárkit a Mutinyben, azok is megmondhatják. Nestor végül futni

hagyja azzal a kikötéssel, hogy Chuckynak vissza kell fizetnie a
kétszázezret, amit Nestor elbukott.
– Ez a bánatpénz – mondta Stick.
– Ja, a bánatpénz. A bíróság tutira nem fizeti vissza. Szóval ez az a
pénz, itt a táskában. Chucky… persze elnyomta a szokásos poént a
kétmázsás gorillával. – Rainy vigyorgott. – Hát szóval azért tudod…
– Miért téged választott?
– Engem? Hogy én szállítsam le? Én jutottam az eszébe.
– Ott a sok testőr. Miért nem közülük küld valakit?
– Szóltam neki, hogy kéne egy kis pénz, hogy kell a munka.
Szóval…
Stick eljátszott a gondolattal, hogy milyen is volna az, amikor
Chucky önszántából szívességet tesz Rainynek.
– Mivel nyomja magát?
Rainy felkapta a fejét. – Ki? Chucky? Csakis nyugtatók, haver. Ne
mondd, hogy nem tűnt fel. Láttad, hogyan mozog?
– Mintha sárban vonszolná magát – mondta Stick.
A Miamit átszelő 95-ös úton Stick nem hitt a szemének, hogy
mennyi betont kentek itt szét, mióta utoljára erre járt. Amikor még
házas volt, és errefelé élt… A volt feleségére gondolt, Marry Lou-ra,
amikor Rainy padlóféket nyomott, mert a sűrű forgalomban már nem
tudott eléggé koncentrálni. Stick ülése előre siklott, ki kellet
támasztania a lábát. A felesége Camarójának is ilyen volt az ülése.
Hiába igazította a helyére, pár nap múlva újra elszabadult, és végre
megint volt miről veszekedniük az asszonnyal, ha már lerágták az
összes csontot. A fülledt-időjárás-csontot, a miért- nem-látogatjukrokonszenves-rokonainkat-csontot,
az
anyósom-őrületbe-kergetcsontot… Ez egészen odáig fajult, hogy végül elköltöztek Detroitba, de
ekkor a kedves neje váratlanul rájött, mennyire elégedetlen a hideg
éghajlattal, a fárasztó buszozással, valamint a hipermarketeket
fenyegető színesbőrű invázióval. És erre láss csudát: most meg
visszaköltözött ide. Stick más egyébre nem tudott gondolni, ex-neje
nyilván azért jött vissza, mert az anyját már nem tudta mivel zrikálni.

Páratlan párost alkottak ők ketten: örökké durcásan, sírásra görbülő
szájjal. Sajnos úgy is maradtak. Csak remélni tudta, hogy nem sínyli
meg a kislánya az örökös kárálást. Úgy hívták a kislányát, hogy Katy.
A börtönben töltött hét év során a kis angyal küldött neki saját
készítésű szülinapi lapot, apák napi képeslapot. Volt, hogy
osztályképeket is, és vagy legalább húsz levelet. Több mint a felét jóval
tizenkét éves kora előtt írta… Holnap feltétlen felhívja… Visz neki
ajándékot is…
Miután letértek a gyorsforgalmi útról, Stick már nem tudta, merre
járhatnak. Talán Dél-Miamiban. Az egymást rácsban keresztező utcákat
csak számok jelölték. Végül Rainy ráfordult a délnyugati
Hetvenharmadik utcára, és leparkolt egy épület előtt, ami egy felirat
szerint Neon Leon tulajdonát képezte. Itt találkozni fognak egy
fickóval, mondta Rainy, akitől majd megtudják, hova kell menniük.
Moke-ot kell keresniük.
Stick azt kérdezte: – Miért nem adjuk át neki a táskát? Hogy
mihamarabb túl legyünk az egészen.
– Személyesen Nestor Sotónak, vagy Avilanosának, az apósának
kell átadnom a csomagot. Más szóba sem jöhet – válaszolta Rainy. –
Nestor pedig nem reklámozza, hogy hol tartózkodik. Nekünk kell
megtalálnunk… Zárd le belülről a kocsiajtót.
Stick figyelte, ahogy Rainy bemegy az épület előcsarnokába – de
lehetett étterem is. Bármi is volt, vadonatújnak látszott, puccos egy
hely, az biztos. Neon Leon’s. Csicsás fos. Sticknek az életkedve is
elment az ilyen helyektől, mint ez itt, meg a Wolfgang’s. Úgy látszik,
öregszik. Tengődni egyik napról a másikra, üres zsebbel. Jacksonban
ötdolláros hetibért kapott a Mentálhigiénés Központ portásaként.
Vezette az adminisztrációt, mosta a padlót, takarította a vécéket, és a
végén hatszáznyolcvan dollárt kapott kézhez. Százötven elment arra,
hogy eljusson Floridáig, aztán ki kellett fizetnie egy hetet előre a South
Beach-i Bon-Aire Szállóban… Maradt kábé háromszáz dollárja. Most
még összekapar Rainytől annyit, hogy legyen egy kerek ezrese. Ülhet

itt a sötétben, és őrizheti Chucky bőröndjét benne majd’ negyedmillió
dollárral. Te jó isten…
Moke kilépett, a kapu visszacsapódó szárnyait Rainynek épp hogy
sikerült megállítania maga előtt. Stick nézte, ahogy a fickó odajön a
furgonhoz, míg Rainy megkerüli, és visszaül a vezetőülésbe.
– Velünk jön.
Mikor Stick kinyitotta neki az ajtót, a vállig érő hajú Moke fejével
biccentve utasította: – Ülj hátra. – Úgy tűnt teljesen be van tépve,
félálomban szorította maga előtt a bal karját, könyök szorosan az
oldalánál. Ütött-kopott bőrdzsekijének félig felhúzott cipzárja fölött
látszott a csupasz bőr. A dzseki alatt nem hordott semmit. Stick mérget
vett volna rá, hogy a fazon testét számos igazán agresszív tetoválás
díszíti.
– Talán ki kéne engedned, mielőtt beülsz, nem? – próbálta meg
Stick rávenni, hogy lépjen hátrébb.
– Csak ha tényleg ekkora balfasz vagy – válaszolta Moke.
Rainy megveregette az anyósülés oldalát: – Csússz át itt, haver. A
két ülés között.
Stick oldalazva préselte át magát a hátsó ülésekhez. Közben
hallotta Moke hangját: – Ezt meg hol szedted össze? – Sticknek
túlságosan is ismerős volt a dörzsölt, lusta hangból sugárzó laza
nemtörődömség.
Moke bekászálódott Stick helyére az anyósülésbe, és becsapta az
ajtót. Hátrafordulva Stickre nézett: – Na, kérem azt a táskát. Nehogy
még eszetekbe jusson okoskodni, baszkikáim.
Mivel a hátsó rész szinte teljesen üres volt, Stick épp arra készült,
hogy leül a bőröndre. A kárpiton térdelve lehajolt, hogy maga elé állítsa
a táskát, és egy pillanatra fontolóra vette, esetleg nem kellene-e
szétkenni vele Moke pofáját. Érezte, hogy a szíve szaporán ver.
Moke maga elé vette a táskát, és az ölében tartva addig babrált a
csatokkal, míg végül sikerült kinyitnia. Félig felemelte a fedelet. Rainy
kipillantott az oldalablakon, és felkapcsolta a belső világítást. Stick
feltérdelve látta a rendezett sorokban tömörülő százdolláros kötegeket a

táskában. Moke kiemelte az egyik pénzcsomót, átpörgette, aztán egy
másikat is a füléhez emelt, és megismételte az előbbi mozdulatot. –
Rendben, mind megvan. – Rainy felnevetett. Moke félig hátrafordult,
álmos tekintetét Stickre emelte.
– Te meg mi a faszt bámulsz?
– Mégis hova megyünk? – vágott közbe Rainy. – A műsor ráér
akkor is, ha már úton vagyunk.
Stick egészen addig állta Moke álmos tekintetét, míg az
visszafordulva nem közölte Rainyvel, hogy menjen rá a
Nyolcvanhetedik sugárútra, onnan meg tartson mindig délnek.
Stick még mindig érezte szapora szívverését.
Kényszerítenie kellett magát, hogy hagyja a francba az egészet. Azt
hajtogatta magában, hogy neki ehhez az egészhez semmi köze, ő csak
kísérő. El kell számolnia magában tízig, mielőtt bármire is reagálna.
Nem szabad megfeledkeznie arról, miért is van itt.
Az a fazon, akiről múlt télen olvasott, a fickó, aki könyvet írt
odabent, és végül kegyelmet kapott, na, az bezzeg nem számolt el tízig.
Aztán ott volt az a másik tag, aki egy menzán melózott, és azt találta
mondani, hogy a vendégek nem használhatják a mellékhelyiséget, mert
a Népegészségügyi Szolgálat, vagy valami más hivatal nem
engedélyezi. Valószínűleg rosszat szólt, mert a frissen szabadult
csávónak ettől szapora lett a szívverése. Ezt, mondjuk, meg lehet érteni.
De a civil életben nem rántasz kést valakire, csak azért, mert azt
mondta, hogy itt nem lehet hugyozni. Odabent a csávót hugyoznád le.
De kint még kés sem lehetett volna egy ex-fegyencnél. Sőt. Eleve nem
is sétafikálhatott volna szabadon azok után, hogy bent kicsinált valakit.
Csak mert a szemében az emberi élet értéktelen volt, és mert már túl
régóta ült a kaptárban. Az illetékesek akár el is olvashatták volna a
könyvét, és akkor időben felfogják, hogy egy ilyent soha lett volna
szabad kiengedni. Idekint annyira más az élet… Itt voltak mindjárt a
fények. Az autók reflektorai, az utcalámpák, a színes neonreklámok

csillogása, az emberekről visszaverődő nagyvárosi fények. Mindez
külső körülmény, nincs hozzá közöd. De odabent a fegyencek az
életüket ugyanaz alatt a hunyorgó pislákolás alatt élik, osztoznak a
fémketrecek árnyéktalan megvilágításában. A közös világítás közös
világot is jelent. Ha egy ilyen Moke-típusú alak így néz a szemedbe,
vagy nekiáll kötözködni veled, egyből odafigyel mindenki, és te jobb,
ha rögtön lerendezed a dolgot, különben bevarrhatod a segglukad. Mert
ha engedsz, akkor az embered tudhatja: bármikor bármit megtehet
veled.
Iszonyatos mázlid volt odabent, tudod? – gondolta magában Stick.
Jesszusom, baromi nagy mázlid volt. Remélem, tisztában vagy vele.
Sokukat sikerült leszerelnie. Jó pár kötött sapkás, kőkemény
csávót. De esélye sem lett volna hét hosszú éven át távol tartania
magától az összeset, hacsak a jó szerencséje össze nem hozza egy
százkilencven centis, száztíz kilós rokonlélekkel. A neve DeJohn
Holmes. Stick az egyik pillanatban a betonfalnak préselődve még azt
hitte, hogy eljött a vég, a másikban pedig már volt szerencséje
megpillantani DeJohn széles vigyorát. Csillogó aranyfogak, rózsaszín
nyelv, és azt mondja: – Srác, haverom vagy. Vágod? – Stick tagadólag
rázza a fejét, egyre csak arra gondol, hogy mindjárt meg fog halni,
csakhogy DeJohn folytatja: – Hallom, te nyírtad ki azt a geciládát, aki
felnyomott. Csak mondd ki, mit akarsz. Megszerzek neked bármit. Fű
kéne, vagy valami durvább? Csak szólj…
Moke épp azt mondta: – Itt lefordulunk, a következő saroknál lesz egy
balos. – Aztán azt: – Nekem egy kettőnyolcvanas Datsunom van. Azzal
ezt a fostalicskát rükvercben is feltolnám egy utánfutóra. – Majd: – Ott
valahol a száztizenötnél. Még mielőtt az út elágazna Montgomery
felé…
Végül: – Ott, túl az iskolán.
– Azt sem tudom, hol a fészkes fenében vagyunk – mondta Rainy.
– Menj át a másik oldalra… Jó, látod a feljárót? Na, odamegyünk.

– Abba az iskolába? – kérdezte Rainy. – Úgy nézem, be van zárva.
A régi épület oldala mentén haladtak, előttük a balra elterülő füves
rész játszótér, esetleg sportpálya lehetett.
– Itt parkolj le – utasította Moke. – Tolass be orral kifelé. Állítsd le
a motort.
– Nem látok itt semmit – mondta Rainy.
Csöndben ültek.
– Van füved? – kérdezte Rainy.
Moke nem válaszolt.
– Legalább hallgassunk valami zenét – próbálkozott Rainy.
Kisvártatva újra megszólalt: – Jön arról egy kocsi. Őszintén remélem,
hogy nem a zsaruk.
Stick feltérdelt. Látta, hogy a füves tér átellenben lévő végéről
lassan, lopakodva két fényszóró közeledik feléjük a sötétben. A
reflektorok fényében már látszott, hogy egy baseballpályán parkolnak.
– Kapcsold a lámpákat fel és le – utasított Moke. – Mondom, hogy
le, te húgyagyú!
Stick csöndben figyelte, hogy a fényszórók tőlük tizenöt-húsz
méterre, a harmadik bázis partvonalának magasságában megállnak.
Azután kihunynak. Végül újra kigyulladtak, de ezúttal a kocsi sofőrje a
vakító reflektorokat kapcsolta be.
– Rendben, kiszállás – mondta Moke, és tekintetével követte,
ahogy Rainy kinyitja az ajtót, és lelép a földre. – Moke odalökte neki a
táskát. – Várjál még. Azt akarom, hogy ez a srác vigye át – pillantott
Moke Stick felé.
– Haver, nálam van, odaviszem, ennyi – ellenkezett Rainy. – Mit
számít, hogy ki csinálja?
– Ennek a srácnak kell mennie – mondta Moke. – Fogd már fel!
– Ne csináld ezt, haver. Úgy volt, hogy enyém a meló – mondta
Rainy, és kezében a táskával kezdett elhátrálni a furgontól.
Stick Moke arcába nézett, a vakító fényben is álmosan csukódó
szemhéjak mögé. – Miért csinálnám én? – kérdezte. – Úgy volt, hogy
csak kísérő leszek.

Hallotta, ahogy Rainy kintről azt mondja. – Akkor elindultam, oké?
Be akarok köszönni Nestornak. Már rég nem találkoztunk.
Moke a fejét rázza. – Jesszusom. Gyere már vissza! Hallod?
Stick látta, hogy az előttük álló kocsi belső világítása felgyullad,
látta, amint kinyílik az egyik ajtó. Most már teljes terjedelmében
kivehető volt az amerikai autó. Egy alak jelent meg a jobb első
sárhányónál. Rainy a furgon előtt belépett a másik kocsi
fénypászmáiba. Hangosan kiáltott: – Nestor…? Ki van ott?- Egyik
kezével felemelte maga előtt a táskát, a másikkal pedig rácsapott. – Itt
hozom, haver!
Moke csak annyit mondott: – Fenébe. Nekem aztán hót mindegy.
Minden Stick szeme előtt történt, hátulról figyelte az eseményeket.
Látta, amint Moke keze eltűnik a viharvert bőrdzseki hajtókája mögött.
– Akciós ajánlatunk csak ma, csak Önnek – mondta Moke. – Egyet
fizet, kettőt kap!
– Rainy! – üvöltötte Stick.
A szélvédőn keresztül látta, amint Rainy visszapillant. Látta, hogy
a fényszóróknál álló alak felemel valamit a kezében, látta a csőből
előtörő torkolattüzet, hallotta a szabadban eldördülő fegyver robaját.
Látta kint Rainyt felbukni, és bent valamit fémesen megvillanni. Moke
kezében egy revolver volt.
Stick teljes testsúlyával belevállalt hátulról Moke ülésének
támlájába, érezte, ahogy az ülés a sínen előresiklik, aztán hirtelen
megakad. Hallotta, ahogy Moke felkiált, mikor fejjel előre a
szélvédőnek zuhan. Stick nem várt, nem nézett vissza. A limuzin
reflektorának fényében megvillant a kilincs, Stick feltépte az ajtót, és
rohant lélekszakadva, hogy maga mögött hagyja a furgont, és lefussa a
robajló dörrenéseket, melyek egész addig üldözték, míg végre be nem
fordult az iskolaépület sarkán.
Fogalma sem volt, hol járhat. Valami lakónegyedben kóborolt a
növényzetben megbúvó, cseréptetős faházikók szegélyezte kis utcákon.

Időnként megugatta egy dühös kutya. A közúti megvilágítást követve
kijutott a South Dixie gyorsforgalmi útra anélkül, hogy tudta volna,
merre is lehet a térképen. Leintett egy taxit, tűrte, hogy a sofőr alaposan
végigmérje, annyit mondott neki: „South Beach”, és többet az út során
már nem is szólt. Maguk mögött kellett hagyniuk a város utcai
forgalmát ahhoz, hogy az óceán fölött végigfutó töltésúton, a
MacArthur Causeway-en megiramodva végre letekerhesse a kocsi
ablakát, és beengedje az öböl hűs fuvallatát, hogy elmerülhessen az
Atlanti-óceán távoli, magányos fényeinek látványában. Egyre csak
Moke hangja csengett a fülében: – Ennek a srácnak kell mennie…
Neki kell meghalnia.
Hét dollárért kaphattál egy zacskó füvet, de árultak itt rendes cigit is,
sampont, mindent a világon. Volt itt krumpliból erjesztett pancsolt
zugpia: tíz dolcsiért vehettél egy gallon pityókás „lólét”. Vagy csak
hagytad a gyümölcslevet addig állni, míg meg nem indul, és akkor azt
is megihattad. Stick régi társát, Frank Ryant végül a krumplilé vitte a
börtönkórházból a sírba.
DeJohn Holmes azt állította, hogy megszerez neki bármit. Mit
szólnál egy szatén dzsekihez? Kék és arany színben, a hátára
rávarrathatnád a neved. Stick. Tutira jól állna, adnod kéne magadra.
A legkülönösebb az egészben az volt, hogy nem a kötött sapkás
színesbőrűek jelentették az igazi veszélyt.
Nem. Több mint ötezernyolcszáz-iksz szerencsétlen balek közül,
akik azzal voltak elfoglalva, hogy fel-alá csoszogjanak a
börtönudvaron, valahogy betépjenek, vagy fiúkákat hajkurásszanak,
neki épp egy Luther nevű fehér csávót kellett kifognia. Luther, akit
kettőtől öt évre ítéltek, néhány héten át csak méregette Sticket, aztán
addig körözött körülötte, míg a végén ki nem bökte: meg fogja ölni.
Hogy miért?
(Ugyanígy, miből kellett volna kikövetkeztetnie, hogy jobb, ha
odafigyel Moke-ra? Köze nem volt a csávó bizniszéhez.)

Értelmetlen volt az egész. Ott ül egyik nap a „főtéren ”, a
sokemelet magas ebédlőcsarnokban, piszmog a hideg rántottával, erre
odajön neki ez a hüllőtekintetű mocis, és tátott szájjal csámcsogva közli
vele, hogy akkor fogja megbökni a surijával, amikor ő tutira nem
számít rá. A feketékkel abszolút ki lehetett jönni, szinte mindent tudtak
róla DeJohn Holmestól.
DeJohn egyike volt azoknak a „kapitányoknak” Jacksonban, akik
felügyelték az udvar egy adott körletét, akik részt kaptak a kártya-, és
más szerencsejáték-nyereményekből. Ha épp nem használta, még a
súlyzópadját is bérbe adta negyedórás etapokban. – Maradj mellettem,
ha kell – figyelmeztette DeJohn Sticket. – Megtanítalak, hogyan
maradhatsz a sitten felszínen.
Nem pazarolhatod az időd egy eszement baromra.
De miért akarta Luther eltenni az útból?
– Mert azt látja, hogy velem vagy, amikor a fehér srácokkal kéne
lógnod. Mondjuk ezért – mondta DeJohn.
– Az ilyenek még fogat sem tudnak mosni. Muszáj odafigyelni,
mert nem tudhatod, hogy mikor borul el végképp az agya, és kezd
ámokfutásba. Az is lehet, hogy a szarrá szívott agyával összekever
valakivel, vagy simán csak emlékezteted egy gecire, aki egyszer betett
neki. Vagy csak olyan szeretne lenni, mint te, de ez már soha nem fog
összejönni neki. Azt mondja, hogy beléd teszi a kést, pedig te már attól
is majdnem megmurdelsz, ha végig kellett nézned, ahogy zabál. A
fickó viszont nem egy lángész, még arra is rákészül, ha pislogni akar.
Úgyhogy beosztom a hentesek közé, ott megnézheti, hogy mi vár rá, ha
az én Stickly spanommal próbál meg gecizni.
Színtiszta mázli. DeJohn mellé került, aki felfedezte magának.
DeJohn története a következő volt:
– Egy tag rám mutat a jegyző előtt a Detroiti Városi Bíróságon,
hogy igen, ő volt az, semmi kétség. Tanúsítja, hogy én voltam az:
betörtem hozzá fegyveresen, és kitakarítottam mindkét pénztárgépét.
Igen, ő volt az. Harminc évtől életfogytig tartó szabadságvesztést
kaptam, mert már harmadszorra ítéltek el. Na, most a mókus nem azért

mutatott rám, mert elvittem a számláit, hanem azért, mert a nőjét vittem
el, igaz csak egyetlen egyszer, egyetlen éjszaka, ráadásul a nő imádta.
Szóval a tagot úgy hívták, hogy Sportree, még mielőtt átküldte volna a
másvilágra egy golyó, amit az én legdrágább spanom, Ernest Stickley
küldött bele – mesélte DeJohn. – Néhány részlet nem világos, de így
sem volt semmi követni a híreket, attól fogva, hogy kiraboltátok
Frankkel Detroit belvárosában a J.L. Hudson’s-t, egészen addig, hogy
lebuktatok.
Stick óvatos volt. Mindenkinek azt mondta, hogy egy Oakland
megyei élelmiszerbolt kirablásáért ül. A gyilkosságról, meg a detroiti
rablásról elfelejtett említést tenni.
– Értem én. Nem gáz – mondta DeJohn. – Nekem elhiheted, haver.
Jó srác vagy, nincs is semmi cink. De azon már semmi sem változtat,
hogy ott volt az a másik csávó is Sportree-vel.
Stick azt válaszolta DeJohnnak, hogy igen, de azt nem lehetett
megúszni.
– Sosem lehet megúszni, ha már odakerültél. Mint azzal a két
tesóval a bevásárló központ előtti parkolóban. Asszem az Northlandben
volt.
Stick bólintott, hogy igen, azt sem lehetett megúszni. Az a két
szerencsétlen mindenáron meg akarta markecolni
– Jesszus atyám! –, el akarták venni tőle a bevásárló szatyrát.
DeJohn megvillantotta aranyfogait, és előtűnt a rózsaszín nyelv is.
– Rámentek a tatyódra. Hát ez nagyon meleg. – Eljátszott a gondolattal.
– A táska alján a kukoricapehely alatt meg ott pihen az összes lóvé,
amit te meg Frank a boltból elhoztatok. Azt mondják, annyi kocsit
loptatok meló közben, hogy csak azért kaphattál volna úgy száz évet.
Te bebuktad az élelmiszerboltot, de Frank a csúnyábbik végét kapta el.
Őt a Hudson’s kirablásáért hozták be, igaz?
Sticknek fogalma sem volt, honnan tudhat DeJohn ilyen sokat.
– Híres vagy, haver – vigyorgott DeJohn.
Mikor Luther végre rászánta magát, Stick épp az udvaron
kosarazott. Teljesen kijött a formából, levegő után kapkodva hagyta ott

a játékot. Felhúzta a munkás jakóját, lerogyott egy padra, és
előregörnyedve igyekezett lélegzethez jutni. Érezte a hátán a
nedvességet, és első gondolata az volt, hogy biztos az izzadság csurog a
hátán. Aztán valami szagot érzett… Jesszusom, benzin! Halotta a gyufa
sercenését, mielőtt Luther rádobta volna a hátára, és vumm, a kabátja
már lángokban is állt. Fejjel előre a betonra vetette magát, a hátán
jobbra-balra gördülve próbálta eloltani a kabátját. Miközben
kétségbeesetten kapálózott ebben a nyomorult helyzetben, látta a
szemlélődő Luthert egy színtelen folyadékkal teli ablaktisztítós
flakonnal a kezében.
DeJohn azt mondta, hogy ez simán a csávóra vallott, és jobban is
észnél lehettek volna. – Csak hát átvert, nem igaz? Azt hazudta,
börtönkéssel fogja csinálni.
Három nappal később a henteseknél baleset történt.
Három szemtanú, akik a baleset idején kötött sapkát, és fehér
kötényt viseltek, eskü alatt állították, hogy Luther épp disznóbordát
darabolt egy bárddal, amikor elvétette, és véletlenül levágta a bal kezét.
– A fickónak piszok mákja volt – mondta DeJohn. – A sérülése
sokkal komolyabb is lehetett volna, és akkor a végén még ott helyben
elvérzik. Ezt persze neki is megmondtam.
Sokféle szerencse létezik.
Stick a Bon-Aire Szálló beton teraszán üldögélt, ahol néhány idős New
York-i zsidó nyugdíjas zsémbesen panaszkodott a magas árak, valamint
az egészségügy tarthatatlan állapota miatt, de legfőképp Reaganre
voltak kirúgva, aki rútul elárulta őket. A szálloda négy emeletét
halványzöld stukkóborítás díszítette, és sokkal inkább emlékeztetett
nyugdíjas otthonra, mint hotelre. Stick a bőrén érezte, hogy az idősek
egyre figyelik. Végül az egyikük megkérdezte, hogy nem-e a
kormánytól jött-e az ellenőrzés végett.
Augusztust írunk, turisták sehol, mégis tele a South Beach.

Stick átvágott a parkoló kocsikkal szegélyezett utcán, és a homokos
fövényen elsétált a burjánzó tengeri szőlősor mellett, ahol kubai
családok sütögették faszénparázson az uzsonnájukat, amit piknik
asztalkáikról fogyasztottak el. Lefeküdt a homokba, ki a napra, és
elhallgatta a felé áradó spanyol beszédfoszlányokat. Az egész úgy
hangzott, mintha vitatkoznának, de mégis valahogy úgy tűnt, inkább
csak jól érzik magukat. A kubaiakon egyszerűen nem lehet elmenni.
Csak feküdt mozdulatlanul a napon, miközben azon morfondírozott,
hogy felutazhatna Stuartba, vagy Daytonába. Esetleg átmehetne a
nyugati
partra,
dolgozhatna
valahol
Naples
környékén
építőmunkásként. Még mindig el tudna vezetni egy betonkeverő
teherautót, csinálta már éppen eleget.
Az égető nap a szemüvegére tűzött, hunyorítva zárta össze
szemhéjait, hogy a jövőbe pillantva meglelje azt a helyet, ahol egy
negyvenkét éves újrakezdőnek is lehet még keresnivalója, ahol
behozhatna valamennyit az elvesztegetett évekből. Ha állást akar
vállalni, akkor mindenképpen Floridában kell maradnia: dolgozhatna az
ottani építkezéseken. De Miami környéke szóba sem jöhet. És Detroit
sem. Arrafelé még a rutinos öreg szakik is segélyen tengődnek. Olyan
messzire azért nem tekintett előre, hogy elképzelje, ahogy
öregemberként rója az utcákat. A mostani életét szerette volna maga
előtt látni. De akármilyen elszántan igyekezett is, képtelen volt
melósként elképzelni az életét.
Még mindig nem beszélt az ex-nejével, és a kislányával sem.
Ahogy a dolgok most alakultak, erre még nem érezte késznek magát.
Az volt a terve, hogy vesz valami rendes ruhát, a többit meg
rábízza a szerencséjére. A szálloda vezetője, egy hajlott hátú öreg,
elébe vonszolt néhány telepakolt tisztítós zsákot, amit az egyik vendége
hagyott itt maga után. Stick az egészet megkaphatná harminc dollárért.
A zsákokban volt egy rakás miniatűr pólójátékossal díszített színes
póló, néhány egészen tűrhető nadrág – épp csak kissé szűkek –, plusz
pár zakó. Minden egyes darab kitisztítva, szépen összehajtogatva. Alig
használták őket, de legalább egyik sem nézett ki vadonatújnak, aminek

Stick külön örült. Az igazgató elmondta, hogy az a fiatalember, aki itt
hagyta a ruhákat, májusban elindult egy hétvégére Key Westbe,
ahonnan végül soha nem tért vissza. Az öreg végül odaadta a zsákokat
húsz dollárért is. Stick ezután bement egy boltba, és vett egy pár
sportcipőt, aminek kék sávok díszelegtek az oldalán.
Ennél kényelmesebb cipője még életében nem volt. A kora esti
órákban rendszerint elsétált a Tizenhetedik utcától a Collins sugárúton
gyakran egész a Negyvenegyedik utcáig: nézte a hatalmas szállodákat,
aztán visszafelé keresett valami csendes bárt, ahol rendelhetett néhány
bourbont tört jéggel, és a finom italt kortyolgatva élvezte, hogy
lassanként megnyugszik, és önbizalma is visszatér. Már az első nap
leégett a bőre. A negyedikre úgy nézett ki, mint egy építőmunkás,
gyorsabban barnult, mint valaha. Még a frizurája is másképp állt.
Ahelyett, hogy a megszokott módon hátrafésülte volna a haját, hagyta,
hogy természetesen hulljanak alá a naptól kiszívott tincsek. Négy nap,
és máris úgy nézett ki, mint egy tősgyökeres floridai. A következő
lépés az lesz, hogy diszkóba megy, és erotikus táncot lejt az ifjú
hölgyekkel. Rengeteg volt belőlük, általában minden éjszaka összejött
neki egy-két pincérnő, aki érdeklődést mutatott iránta. Egyelőre
azonban semmi értelmét nem látta, hogy elsietett lépést tegyen ebbe az
irányba. Előbb még tisztába kell tenni pár dolgot. Egyszerre csak egy
dologra akart koncentrálni.
Vásárolt DeJohnnak egy képeslapot, amin egy vese alakú medencét
aligátorok vettek körül. Egyikük állkapcsa szélesen kitárva. A
bourbonje mellett üldögélve a képeslap tátongóan üres hátoldalára
meredt, és ilyesmik jutottak eszébe:
Kedves DeJohn! A szerencsém majdnem elhagyott a múltkor éjjel…
Kedves DeJohn! Most igazán jól jönne a segítséged, haver…

Kedves DeJohn! Rainy megkért, hogy kísérjem el egy üzleti útra,
ami elmondása szerint sétagalopp lett volna…
De ha nekiáll belemenni a részletekbe, akár nyugodt erővel írhat egy
levelet is. Megírhatná, hogy mi történt. Megírhatná, hogy mit készül
tenni az ügyben.
Hát, most ahogy így jobban belegondolt, leginkább semmit sem.
Ugyanis a helyzet az volt, hogy egyszerűen semmit sem tehetett.
Ugyanis ez nem az ő biznisze volt, hanem Rainyé. Rainy tisztában volt
vele, hogy ez a fajta üzlet milyen kockázatokat rejt magában, végül is
ebből élt. Nem számított, hogy a megállapodás pontosan miről szólt, és
az sem segített, ha ezerszer végigrágja magát rajta, mert egyszerűen
nem ismerte a részleteket.
Chucky pénzzel tartozik egy kubainak. Chucky fizet. A kubai
elrakja a pénzt – ez egyértelmű –, aztán lelöveti Chucky küldöncét.
Miért? Rainy elmondása alapján a kubai futóbolond. Hát ezért.
Ezeknek nem csak beütésük volt, hanem géppisztolyuk is mellé.
Miközben napozott vagy sétált a hullámverés szélén, valójában a
jövőjét próbálta meg elképzelni. Ebben a verőfényes időben ez a jövő
most ígéretesnek tűnt. Elterült előtte az egész világ. Vajon mit tartogat
a számára? Eddig csak az élet árnyékos oldalát ismerte. Bármerre indult
el gondolatban, előbb-utóbb mindig odalyukadt ki, hogy szerez egy
kocsit, aztán indulás. A gondolatai ettől a ponttól már össze-vissza
ugráltak.
De estére, mikor minden elcsendesedett, és visszatalált önmagához,
képes volt helyes mederbe terelni a gondolatait. Végigtekintve az
eseményeken olyan magyarázatot talált, amiben maradt ugyan hézag,
de elfogadhatónak tűnt. Arra a következtetésre jutott, hogy először is:
Rainynek nem azért kellett meghalnia, mert az volt, aki. Láthatóan
tök mindegy volt nekik, hogy kit nyírnak ki. Őt vagy Rainyt, nem
számított. Moke azt mondta: „Nekem aztán hót mindegy”. Esetleg
mindkettejüket. Felidézte Moke hangját: „Egy fizet, kettőt kap!”

De alapból nem Rainyre esett a választás.
Stick látta maga előtt Moke-ot, amint ránézve így szól: „Ennek a
srácnak kell mennie.”
Homlokát ráncolva, hunyorgó szemmel koncentrált, hogy értelmet
adjon ennek a részletnek.
Lehet, hogy csak rosszul hallotta. Vagy Moke önhatalmúlag már
előbb úgy döntött, hogy őt fogja átküldeni a táskával, tehát Moke
fejében az volt, hogy tényleg Sticknek kellett mennie. Lehet, hogy csak
ennyi volt az egész.
Ugyanis, ha mégis jól hallott mindent, az azt jelentette, hogy valaki
utasította Moke-ot. Rainy azt mondta, hogy Chucky pénzzel lóg a
kubainak. Rainynek tehát fogalma sem volt róla, hogy a főnök ennél
lényegesen többel tartozik a kubainak: egy ember életével. Úgy tűnt,
Rainy nem húzott le itt elég időt ahhoz, hogy levegye, hogyan is
működnek ezek a dolgok. Stick viszont pontosan tudta.
Belekortyolt a bourbonbe, és máris a napnál is világosabban látta,
hogy Chucky választása miért esett éppen őrá. Azért mert átlépte a
határt, belépett oda, ahova nem lett volna szabad belépnie. Mert
egyenesen Chucky szemébe nézett. Mert körülnézett Chucky
otthonában, szobájában, és nem tetszett neki, amit ott talált.
„Látsz valamit, ami elnyeri a tetszésedet?”
Chucky magának kereste a bajt. Mégis mit kellett volna felelnie?
Persze, imádok itt mindent? Vagy el kellett volna kérnie a
lakberendezője számát?
Amint Stick készen állt ezzel a magyarázattal, képes volt az
eseményeket – Rainy halálát is beleértve – elfogadni úgy, ahogy
megtörténtek. Persze azt kívánta, bárcsak megmenthette volna Rainyt.
Csak hát Rainy és a többiek ugyanazt az életet élték. Csakis így voltak
képesek elrendezni közös dolgaikat. Az életük mindig ugyanúgy folyt,
függetlenül attól, hogy az őrtornyokkal megerősített ötméteres fal
melyik oldalán éltek éppen. Ami azt is jelentette, hogy ha ő maga
idővel képes lesz kitörölni Jacksont az emlékezetéből, akkor ettől is
megszabadulhat. Kezdetnek megpróbálhatna túllépni az egészen.

A gond csak az volt, hogy megint eszébe jutott Chucky, és az az
egyetlen, apró kis hézag – vagy inkább kérdőjel –, ami nyitva hagyta az
eseményekre adott magyarázatát.
Chucky valószínűleg átverte őket, de ezzel a történetnek még nincs
vége. A kétmázsás gorillával tesztelt táskát rendben leszállították. De
hát akkor nem tartozik Chucky valakinek ötezer dollárral?
A DeJohnnak vásárolt aligátoros képeslapra a következő sorokat
írta:
Kedves DeJ!
Hidd el, eddig nem maradtál le semmiről idekint, de ezt magad is
megállapíthatod, ha vetsz egy pillantást a medence mellett napozó
csajokra (a túloldalon). Komolyan mondom, még az ex-nődet, Antoine-t
is előbb vinném el egy körre, mint valamelyiket ezek közül. Brrr!!!
Üzenem a tesóknak, hogy a diszkó halott, éljen a soa Jóisten, vigyázz
magadra! Ami engem illet, azt hiszem, a jó szerencsémre bízom
magam. Kívánj nekem sok sikert.
Stick
Felvett egy zöldcitrom színű pólót, felhúzott hozzá egy kifakult khaki
nadrágot, ami jól passzolt a selyemszövet zakóhoz. Belebújt a
kékcsíkos sportcipőjébe, a maradék ruháit meg begyömöszölte egy
fehér vászontáskába, kék fogantyúkkal. – Nézzenek oda, egy igazi
sportember! – mondta az öltözőszekrény tükrének. Különösen bőre
barna színét értékelte. Lesült arcán széles mosoly.
Hét éven át hordott rabruhát. Azt felelte DeJohnnak, amikor annak
idején visszautasította a szatén dzsekit, meg a sporttrikókat, hogy nem
játssza meg magát, a ruhája fogja emlékeztetni rá, hogy ő csak egy
fegyenc. Egészen addig fogja emlékeztetni rá, amíg idebent van.
És most, hogy kint van? Most ki is ő?
Hamarosan kiderül.
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Azon tűnődött, hogyan lehetséges, hogy az ember besétál egy bárba, és
elég egyet szippantani a levegőből, már tudni is lehet, ha pangás van
odabent. Ha viszont dugig van a hely, azt nem lehet megérezni.
Aztán azon is elmerengett, hogy miért áll a parkolóban több kocsi,
mint ahány ember idebent tartózkodik.
Az erős napfényből a félhomályba lépve Stick behunyta szemét,
majd újra kinyitva néhány foglalt asztalt látott, meg pár védősisakos
melóst a bárpultnál. A helyiség olyan csöndes volt, hogy Stick azt hitte,
rossz helyen jár. Miközben ott állt, kívül megszólalt a híd
felemelkedését jelző harang, de idebent ezúttal nem fújták meg a
ködkürtöt. Úgy látszott, ilyen tájt érdemes idejönni. Most nem tört rá,
hogy túl öreg ő már ehhez, kimondottan jól érezte magát, talán a
fáradtságot leszámítva. Hét autót kellett lestoppolnia a három és félóra
alatt, míg elért Miamiból a US 1-en Lauderdale-be, aztán az
autópályáról még ott volt a gyalogút a partig.
Pedig jó helyen járt. Bobbi éppen két sárga sisakos melóst szolgált
ki a pultnál.
Stick a bár túlsó végéhez sétált, ahol a teraszhoz vezető ajtónyílást
betöltötte a délutáni napfény. Itt jó lesz. Csak egy negyedfordulatot
kellett tennie a bárszéken, és közvetlenül rálátott a parti épületre, ahol
Chucky lakott. Felismerte a bejárathoz felkanyarodó aszfaltborítású
bejáróról.
Bobbi laza, rózsaszín kötött pólójában odalépett hozzá, és egy
koktélszalvétát elé téve köszöntötte: – Szia, hogy vagy? – Stick nem
volt biztos benne, hogy a lány felismerte. Azt felelte, hogy minden
rendben, és rendelt egy pohár csapolt Michelob sört. Mikor megkapta

az italát, letett tíz ötvenet a pultra. A lány megkérdezte: – Ezt most
miért?
– Emlékszel, hogy a múltkor itt jártam Rainyvel?
A lány: – Igen?
– Felírtad a cechet, mert úgy volt, hogy visszajövünk.
Nem esett le neki mindjárt. – Ja, az múlt héten volt.
– Oldalra billentett fejjel méregette egy darabig. – Te voltál itt
Rainyvel?
– Emlékszel arra a szőrös fickóra, aki kikezdett veled?
– Az te voltál?
– Nem. Arra a hosszú hajú fickóra strandszerelésben. Fogdosta a
kezed.
Nyitott szájjal gondolkodott. Aztán megszólalt: – Az, akire azt
mondtad…, hogy falbontó?
– Könnyen lehet, hogy mondtam ilyesmit.
Gondolataiba merülve bólintott. – Igen, már emlékszem. – Aztán
összevonta a szemöldökét. – Hogy értetted azt, hogy „falbontó”?
– A pedofilekre mondják, hogy falbontók. Sehol sem túl
népszerűek, de vannak helyek, ahol még annyira sem.
Nem szólalt meg mindjárt, látszott, hogy kezdi összerakni a fejében
a dolgot. Aztán összeállt a kép.
– Te együtt voltál Rainyvel, igaz? Ott fent, Michiganben.
– Jacksonban – mondta Stick. Jól csúszott a sör. Ez is nagyon
hiányzott neki a sitten.
– Leveleztem vele – emlékezett Bobbi. – Azaz írtam neki párszor.
Igen, most már beugrik, hogy amikor ezt mondtad, arra gondoltam,
ilyesmit csak ott hallani, ahol te meg Rainy voltatok.
– A sitten – szólt Stick. – Nyugodtan kimondhatod. Együtt ültünk.
– De miért nevezted úgy?
– Mert rá volt írva a homlokára. Legalábbis akkor úgy tűnt. Tudom,
semmi közöm az egészhez.

– Már hozzászoktam. Látnod kéne azt a sok szerencsétlen vén
trottyost, akik bejönnek ide, aztán bepróbálkoznak. Mocskos vén
kéjencek.
– El tudom képzelni – helyeselt Stick. Most egyáltalán nem érezte
magát öregnek. Azt látta, hogy a lány tekintete bizalmat sugároz, hogy
partnernek tekinti. Felvillant előtte néhány igéző kép. Látta kettejüket
egy óceánra néző erkélyen, a lány mosolygó tekintetét a borostyánszínű
gyertyafényben, borospoharakat, a háttérben lágy bossa nova; látta
ahogy a lány álmodozó tekintettel keresztbe fonja testén karjait, és
lehúzza magáról rózsaszín pólóját. Bobbi megszólalt:
– Hol van Rainy? Nem láttam mostanában.
– Én sem – mondta Sitck.
– Nem emlékszem, hogy erre járt volna azóta, hogy együtt itt
voltatok. – Elmosolyodott. – Persze. Most már tisztán emlékszem rád.
Te aztán alaposan megváltoztál.
– A lány érezhetően felszabadultan társalgott vele. Mintha csak régi
barátok lettek volna.
– Jól esik, ha eszébe jut valakinek az ember – szólt Stick. –
Időnként mindenképp. – Odatolta a lány elé a poharát. – Megtennéd,
hogy töltesz még egyet?
Aztán többet is töltött, miközben Stick az elhaladó hajókat bámulta,
míg végül megpillantotta a sötét hajú, kubai kinézetű öltönyösöket
sportpólóikban az út túloldalán… És erről eszébe jutott egy másik nap
egy másik bárban, még Detroitban, ahol Frank Ryannel beszélgettek.
Frank hosszan taglalta, hogy mik a sikeres fegyveres rablók
boldogulásának aranyszabályai. A Wayne Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetből frissen szabadult Stick pedig csupa fül volt.
Olyan szerencsésnek és magabiztosnak érezte magát akkor is, mint
most ebben a pillanatban. Persze fel is állhatott volna az asztal mellől.
Úgy megspórol magának hét hosszú évet.
Innen is kisétálhatna…
Az egyik nagydarab sötét hajú fickó világoskék öltönyben, kék,
mintás pólóban a teraszról belépve elhaladt Stick mellett, és néhány

széknyire tőle megállt az üres pultnál. Slusszkulcsával megkopogtatta a
bár gömbölyű szélét: – Hé, Bobbi!
Stick elfordult, hogy megnézhesse magának az öltönyöst profilból.
Lionel Oliva volt az. Lionel rumot rendelt és tonikot. Miközben italát
várva a kulcsával dobolt a pulton, odakiáltott Bobbinak: – Tegyél be
valami zenét. Olyan ez a hely, mint egy halottasház.
Stick odaszólt neki: – Hahó! Mi a helyzet?
Lionel ránézett, az érdeklődés legcsekélyebb jele nélkül bámulta
pár pillanatig, aztán vállat vont. Visszafordult a pulthoz, és várta tovább
Bobbit.
Stick ettől megnyugodott, miközben a sörét szürcsölte.
Simán leléphet innen. Kimehet a parkolóba. Amikor bejött, látott
egy Mercit, néhány Cadillacet meg egy vattaúj Corvette-et, amit gond
nélkül elnyomhatna öt gurigáért, még az se lenne probléma, hogy nincs
rá megrendelője… És akkor nem kellene felcaplatni annak a
toronyháznak a legfelső szintjére, hogy megpróbálja kidumálni
Chuckyból a pénzt. Kockáztatva, hogy esetleg le találják hajítani egy
tizenöt emelet magas erkélyről.
A parkolóban az igazi főnyeremény azonban a halványszürke Rolls
Silver Shadow volt. Kábé tizenöt éves, újszerű állapotban. A Corvette
könnyebb lenne. Leszedné a rendszámot egy másik kocsiról, felvinné
Atlantába, és ott egyszerűen túladhatna rajta. Aztán másnap éjjel
visszarepülne, és meglátogatná a kislányát… Bár azt hallotta, hogy
ezeket az új Corvette- ket csak úgy lehet beindítani, ha lyukat ütsz a
kormányoszlopon. Ha már a tiéd, onnan sima ügy: egy Corvette-et
könnyen el lehet passzolni. Egy régi Rollsba viszont semmibe nem
kerül bejutni, és meglovasítani.
Lionel pohárral a kézben elsétált mellette, ki a teraszra. Még csak
vissza sem nézett rá. Pedig Chucky lakásában jó hosszan szemeztek
egymással.
Bobbi jött oda hozzá. Stick azt hitte, hogy Lionelről fog valamit
mondani, de nem. – Kérdezted azt a számlát. Már emlékszem, ki van
fizetve.

– Ki fizette ki?
– Chuckyval volt találkozótok, igaz? – Stick bólintott. – Amikor
láttam, hogy már nem jöttök vissza, hozzáírtam a cechet az ő
számlájához. Rosszul tettem?
– Dehogy. Ha akarod, ezt a pár sört is hozzácsaphatod.
– Chucky mindig elfelejti aláírni a számláját, úgyhogy
rendszeresítettünk egy tollat, ami úgy fog, mint az övé.
– El ne felejtsem megköszönni neki.
– Épp most volt itt Chucky testőre. Nemsokára Chucky is benéz.
– Tényleg? És mire kell neki egy testőr?
– Nézd, én itt italokat keverek, de hülye azért nem vagyok – felelte
Bobbi. – Ha Rainy barátja vagy, akkor neked is pontosan tudnod kell,
hogy mire. Ennél többet nem mondhatok.
– Meg tudlak érteni – mondta Stick.
Miközben nézte, ahogy a lánya dolgára megy, megint eszébe jutott
Frank Ryan. Ott ültek Frankkel a bárban, és ő arról beszélt, hogy
Floridába készül meglátogatni a kislányát. Istenem. Majd’ hét és fél év
telt el, és még azóta sem találkoztak… Nem, mert Frank épp azt
magyarázta neki, hogy a más pénzének eltulajdonítása esetén –
ellentétben az árulopással, ahol orgazda is szükségeltetik – a
„százalékilag” legkisebb kockázattal járó, legjobban fizető módszer
csakis a fegyveres rablás, semmi más. Mire ő: – Nagy ügy. – Egy ilyen
felvezetés után. Erre Frank rávágta: – Mondd visszafelé. Rablás,
vessző, fegyveres. Naná, hogy nagyon is nagy ügy. – Még aktuális
statisztikákat is idézett, és egyre azt hajtogatta, hogy ha betartják a
sikeres fegyveres rablók boldogulásának aranyszabályait, akkor hetente
megkereshetnek három-ötezer dollárt. Lazán. Ez volt az a pillanat,
amikor gondolkodás nélkül ki kellett volna sétálnia onnan. Nem volt
egy vasa sem, de egy valamije biztosan volt: lelki békéje. Magabiztos
volt, és többé-kevésbé elégedett is. De mindenekelőtt: szabad.
Elkapta Bobbi tekintetét. A lány odament hozzá: – Ugyanazt még
egyszer?

Stick tagadólag rázta a fejét. – Nem. Azt hiszem ideje indulnom. –
Habozott egy pillanatig, aztán megszólalt:
– Meg kell látogatnom a kislányomat.
– Ó – csodálkozott Bobbi. – Hány éves?
– Betöltötte a tizennégyet – válaszolta Stick. – Rá emlékeztetsz.
Kicsit hasonlítasz hozzá.
Megkönnyebbülten, szinte büszkeséggel telve hagyta el a bárt.
Igaz, nem állta meg, hogy egy pillanatra még egyszer el ne időzzön
annál a képnél, amikor a lány a borostyánszínű gyertyafényben leveszi
a pólóját. A sötétben hallotta a távolban megtörő hullámok moraját…
A Tengeri Hínár oldala még majd egy méterre volt a dokktól, amikor
Barry átlépett a hajóról a partra. A halkan duruzsoló motorok finoman
navigálták a huszonöt méter hosszú Hatteras jachtot a kikötőbe.
Chucky a dekk székei mellett, a hajófarban állt egy Pam nevű
lánnyal és Aurorával, aki Barryhez tartozott. Féltették Barryt a
veszélyes
mutatványtól.
Bár
nem
tördelték
a
kezüket
kétségbeesésükben, kis csoportjuk mindenesetre a döbbent rémület
élőképét alkotta. Chucky kék-vörös csíkozású, derék alá lógó pólóban,
a lányok anyagtakarékos fürdőrucikban szörnyülködtek.
– Gyere már vissza, nem hallod? – kérlelte Barryt Chucky.
A fénylő fekete hajú Aurora nyivákoló hangon siránkozott: –
Barry, várjál már, könyörögve kéérleek.
– Barry a kötélvégre mutatott, amit a matróz az imént kidobott a
dokkra, és mondott valamit Lionelnek, aki világoskék öltönyében
teljesen értetlenül meredt maga elé. Barry kapitánya a Tengeri Hínár
hídjáról közömbösen figyelte sötét napszemüvege mögül, amint a
matróz előreszalad, és kezében a vitorlafeszítő kötél hurkával átugrik a
dokkra.
Barry hunyorítva nézett fel, hogy átkiáltson a hajón álldogáló
csoport felé: – Rorie? Chucky majd hazavisz, rendben? Nekem most el
kell rohannom.

Chucky nem értette: – Majd én hazaviszem?
Aurora durcásan tiltakozott: – Pedig azt ígérted, hogy együtt
fogunk vacsorázni.
– De hát tudod, kaptam azt a hívást – mondta Barry.
– Már nem emlékszel? Ott lógtam a telefonon. Mennyi ideig is? Ott
voltál, nem?
– Állandóan a telefonon lógsz – panaszolta Aurora. – Majd hívlak,
kicsim – búcsúzott Barry.
Aurora még egyszer kísérletet tett, hogy megállítsa:
– Bar-ry!
Már ott sem volt.
***
Bobbi arca felderült, a lány szélesen elmosolyodott, amikor meglátta
Barryt közeledni. Aztán megpróbálta elnyomni ezt a mosolyt, de csak
részben sikerült neki, a szája sarkában még bujkált egy kis öröm,
amikor Barry üres arckifejezéssel a pulthoz ért. Nem volt ez a tekintet
komor vagy komoly, egyszerűen csak üres.
Kezével pisztolyt formázott, mutatóujj előre Bobbi arcába, aztán
középső ujjával meghúzta a ravaszt.
– Mi suhan át utoljára egy bogár agyán, amikor a szélvédőnek
csapódik?
– Nem tudom. Mi? – kérdezte Bobbi.
– A segge… Hol vannak a kulcsok?
– Milyen kulcsok?
– A kocsi kulcsok. Itt járt Cecil, nem? Mondd, hogy itt járt.
– Járt itt.
– És odaadta neked a Rolls kulcsait.
– Nem igazán. Nem hagyott itt semmit. Meg nekem se békét.
Barry a homlokát fogta, és kiszakadt belőle egy sóhajtás: – Krisztus
az égben! – Elfordult, mielőtt újra Bobbira nézett volna: – Ivott?

– Már eleve kár volt fölvenni – mondta Bobbi komolyan, ártatlan
szemekkel.
Barry fölcsattant: – Ácsi! – Kis hatásszünetet tartott. – Majd én
elrendezem a dolgot Cecillel, oké? Szóval ivott?
– Pár pohárral.
Barry a fejét ingatva kimerülten a bárpultnak dőlt. – Itt hagyta a
Rollst? Mondjuk, elképzelésem nincs, hogy kulcs nélkül mihez
kezdenék vele, de legalább nyugtass meg, hogy itt hagyta a kocsit.
– Fogalmam sincs – mondta Bobbi. – Bejött, és leült éppen ide
elém. Nem volt rajta az egyenruhája…
– Ma szabadnapos.
– Legurított három Chivast, hozzá pár sört kísérőnek, aztán elment.
Eléggé ki volt.
– Inkább ki volt akadva.
– Igen, így is mondhatjuk.
– Azért van a kettő között némi különbség – mondta Barry.
Rácsapott a bárpultra: – Francba! – Aztán a terasz irányába nézett,
ahonnan Chucky hangját hallotta. Épp belépett két lány társaságában.
Rövid, csípőig érő, áttetsző strandruhát viseltek, szinte teljesen
meztelennek tűntek alatta. Barry azt mondta Bobbinak: – Majd
elüldögélnek itt, iszogatnak, ez Chucky bulija, nem az enyém. Aurora
nem kaphat martinit, még a végén szétteszi a lábát az első beeső
vendégnek. – Ismét a terasz felé pillantott, ahogy elindult a pulttól. –
Rorie, később találkozunk, kicsim. Hívlak, amint tudlak.
Még hallotta, ahogy a lány utána szól: – Bar-ry!
– De anélkül, hogy egy pillanatra is megállt volna, végigsietett a
pult mellett, aztán ki a bárból.
Stick szemével követte, ahogy levágott szárú farmerében, egyszerű
fehér sportcipőben – nagyon szőrös lábai voltak – ez a fickó kiviharzik
a bárból, és a Rolls Royce-hoz siet. Megpróbálja kinyitni az ajtót.
Zárva. Előredől, és homlokára szorított kézzel beles a kocsiba. Aztán

elkezdi rángatni az ajtót, és kis híján tőből kitépi a kilincset.
Felegyenesedik, és a kocsi tetejét csapkodva káromkodni kezd, hogy az
isten verje meg, a hétszentségit neki. Ki van kelve magából. Csak egy
kis hiszti. Stick nem igazán értette – már amennyiben a csávó bezárta a
slusszkulcsát –, hogy mi a fenének izgatja fel magát ennyire.
Stick a Wolfgang’s ponyvatetője alatt ült a bejárati lépcsőn.
Gondolta, beugrik egy plázába, vagy egy autós moziba, mivel már
lemondott róla, hogy pont innen kössön el egy kocsit, amikor ez a
tépett farmeros kis fazon kivágtatott a bárból. Sötét haja lenőtt a fülére.
Először Stick azt hitte, a csávó kubai, mivel csakúgy hemzsegtek
errefelé a kubaiak. Csakhogy nincs az a kubai, aki megengedhet egy
Rollst, és mégis levágott szárú farmerben, kilógó citromsárga aligátoros
pólóban mászkál. Nem, a fickó valószínűleg zsidó, egy gazdag zsidó
srác, úgy a harmincas évei elején. Inkább Frankié Avalonra
emlékeztette Sticket, a túlszőrössége. Esetleg a fiatal Tony Curtisre.
Stick odaszólt neki: – Kell egy kabátakasztó?
Barry csak most vette észre Sticket. Meglepetten, sőt, reménykedve
nézett rá. Már feladta, lemondóan csípőre tette a kezét. Csüggedt vállal
húzta ki magát.
– Nincs meg a kulcs. Az se nagyon segítene, ha valahogy bejutnék.
– Elveszett a kulcs?
– A seggfej sofőrömnek le kellett volna adnia a bárban, miután
letette itt a kocsit. Ehhez nem kell hat tánciskola, ugyebár? Kiveszi az
ember a kulcsot, aztán a pultoslány kezébe nyomja, és pá. De neki
sikerült ezt is elcsesznie.
– Esetleg fel lehetne hívni.
– Hol? Szabadnapos. Akárhol is van, mostanra már sakál részeg.
Ennyit Cecilről. Torkig vagyok, elég volt ebből a szarságból.
Komolyan mondom, hogy…
Stick felállt. Lesöpörte újonnan beszerzett khaki nadrágjának
kopottas hátsóját, és kisimította zöldcitrom színű pólójának elejét, rajta
a miniatűr pólójátékossal. Már nyúlt volna a vászontáskáért, aztán mást

gondolt. Most még nem. Közömbösen, halvány érdeklődéssel a
hangjában újra megszólalt:
– Azt hiszem, tudnék segíteni.
– Miben? Kinyitni a kocsit? – kérdezte Barry. – Ha csak ezt
akarnám, elég lenne betörnöm az istenverte szélvédőt. Ki kell nyitnom
a kocsit, és ki kell jutnom Bal Harbourra. – A Rolexét nézte. –
Mégpedig, a francba is, negyven percen belül. Szükségem van a
kocsiban lévő cuccra, plusz még vagy öt telefont el kellene intéznem
útközben.
– Van telefon a kocsiban?
– Kettő is. Van egy az utastérben, egy másik pedig hátul a
csomagtartóban, bent a táskában.
– Mikori a Rolls?
Barry nem válaszolt azonnal. – Hatvanhetes. Ez egy Silver
Shadow, öreg. Nagyjából akkoriban álltak le a gyártásával.
Stick bólintott. – Fogadjunk, hogy bejutok, és elindítom… ötven
másodperc alatt.
Barry megint nem szólt egy darabig. – Ez most valami vicc?
– Fogadjunk száz dollárba – mondta Stick.
– Szóval nem vicc. – mondta Barry. – Istenemre, tényleg komolyan
gondolja.
Nézte, ahogy Stick lehajol, kicipzárazza a vászontáskát, és valami
után matat odabent. Látta, amint kiemel belőle egy kabátakasztót. Látta,
hogy kiemel egy jó méteres kábelt is, a két végén fém
krokodilcsipesszel.
Barrynek leesett az álla. – Maga autótolvaj? El sem hiszem. Jesszus
atyám! Pont, amikor az embernek egy autótolvajra volna szüksége, mit
ad isten, épp ott terem egy? Esküszöm, ezt nem hiszem el. Pedig látom
a saját szememmel. – Elhallgatott. – Mit akart itt? Meglógni a
kocsimmal?
– Száz dollár – mondta Stick, és anélkül, hogy odanézett volna,
meghajlította a fémet.

Barry csak bámult, merev arckifejezéssel. – A múltkor berohant ide
egy polák. Azt mondja: „Adjon valaki egy kabátakasztót, de gyorsan!
Bezártam a feleségemet, meg a gyerekeket a kocsiba!”- Maga elé emelt
karral a Rolexre meredt, várt egy kicsit, aztán megszólalt: – Mehet.
Sticknek esze ágában sem volt kapkodni. Mire a Rollshoz ért, meg
is hajlította az akasztót. Az ablak felső szélén bepréselte a kampós
végével lefelé, leengedte, hogy felemelje a kilincset. Elsőre sikerült
beakasztani, aztán megrántotta egyszer, kétszer, háromszor. Kihúzta az
akasztót, és kinyitotta az ajtót. Odaszólt Barrynek: – Nyissa fel a
fedelet.
– A motorháztetőt – javította ki Barry. – Egy Rolls Silver Shadowval nem motorfedelet, hanem motorháztetőt kap az ember, haver.
Stick eltűnt a motorháztető alatt, miközben Barry érdeklődéssel
figyelte, hogy mire megy. Stick a kábel egyik végét az akkumulátorhoz
kapcsolta, a másikat pedig az indító tekercseléséhez. Aztán U alakba
hajlította az akasztót, az egyik végét az elektromágneses indítóhoz
érintette, a másikat pedig az akkumulátorhoz. Az indító felpörgött, a
motor egy hangos hördüléssel életre kelt, aztán beállt az alapjárat. Stick
Barry felé fordította a fejét: – Mennyi volt?
Barry az órájára nézett. – Keresett száz dollárt. És… maradt még
négy másodperce. Nem is rossz.
Stick lecsukta a fedelet, illetve a motorháztetőt, és összedörzsölte a
tenyerét. – Azért van egy kis probléma. Előbb-utóbb le fog égni az
indítómotor, ha így használja. Be kell kötni egy stabilizáló ellenállást
az áramkörbe.
– Törődöm is én a gyújtással, amikor itt van nekem maga a
motorbikázó fantom. Szálljon be, aztán meséljen el mindent… a
priuszáról, hányszor ítélték el, bármit, amit csak akar. Maga vezet.
Stick még mindig a kocsi orránál állt. – Nem terveztem, hogy ma
kiruccannék Bal Harbourba.
– Mégis miről beszél? – háborgott Barry. Az anyósülés felőli
ajtónál állt. – Ha a motor leáll, akkor cseszhetem az egészet, nem igaz?

Csak maga tudja újra bebikázni. Szóval ne szarakodjon itt velem. Ha
már belerángatott engem ebbe, akkor vigyen is el hazáig.
– Bal Harbourig? – kérdezte Stick. – Ott lakik?
– Élvezni fogja – mondta Barry. – Na, beszállás.
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Eleinte Stick azt hitte, hogy bárkivel is beszéljen a fickó telefonon,
nyilván kocsikról tárgyal. – Nem, csakis azok érdekelnek, amiknek a
legrövidebb a futamidejük. – Mintha legalábbis egy flottányi
versenyautót készülne fölvásárolni. – Igen, csakis rövid futamidejű
lekötések. Jó, hallgatlak. – Ekkor esett le Sticknek, hogy tőzsdéről,
kötvényekről van szó, a vonal másik végén pedig valószínűleg egy
bróker beszél. A fickó „tőkenyereségi potenciálról” és
„fizetésképtelenségi kockázatról” kérdezett.
A déli 95-ös úton haladtak a növekvő forgalomban. Ugyanazon az
úton, amit alig egy hete tettek meg Rainyvel.
A fickó, Barry Stam, az álla és a válla közé szorított telefonba
beszélt, miközben jobbjával egy sárga papírtömb legfelső lapjára
jegyzetelt. Arany tollával dőlt számokat vésett a papírra. Levágott szárú
farmer és sportcipő, szőrös combjain aligátorbőr aktatáska, azon meg a
Wall Street Journal. Ilyen zavarba ejtő látványban Sticknek soha
korábban nem volt része. Miután kihajtottak a Wolfgang’s elől, a fickó
kezét előrenyújtva bemutatkozott: – Barry Stam. – Stick kezet rázott
vele:
– Ernest Stickley. – Mire a fickó egyből rávágta: – De mindenki
csak Sticknek hívja, igaz? Naná, hogyan is máshogy…
Ismét a telefonba beszélt: – Még egyszer, mit mondtál?
Parkview…? Igen másfélmillió – mennyi is volt? – nyolc és félen.
Nem, nyolc egész hét tized százalék… Megvan. Mi a határidő…?
Micsoda…? Tudom én is, hogy a városi befektetési alapba tartozik.
Nézd, lehet, hogy tudok neked segíteni, Arthur. Adj egy perc
gondolkodási időt, mindjárt visszahívlak.

Stick a gyöngyszínű motorháztető alatt futó úton tartotta tekintetét.
Hunyorítania kellett az erős délutáni fényben. A hűs kocsiban
kényelmesen ültek a finom tapintású bőrüléseken.
– Muszáj mozgásban tartani a dolgokat – mondta Barry, és beütött
egy számot a telefonba. – Néha aludnunk is kell – magának meg nekem
–, nem igaz? De a pénz sosem alszik, haver. Lehet, hogy éppen egy
hétvégi golfmeccsen vagyok, de a pénzem még ilyenkor is keményen
melózik. Mindig csak a munka, a munka, a munka…
– Most befektetésekről beszél, kamatokról? – kérdezte Stick.
De Barry már ismét telefonált. – Szia, kislány. Megint én vagyok
az… Nem, a hajó Lauderdale-ben van. Épp hazafelé tartok. – Barry
hangja most nyugalmat, melegséget sugárzott. Ami teljesen hiányzott
belőle, amikor a brókerrel beszélt. – Épp most hívtam Artot.
Helyesebben Arthurt, ezer bocsánat. Szóval adómegelőlegezési
kötelezvényről van szó, másfélmillió nyolc egész hét tized százalékon.
Júliusban jár le… Parkview állami iskolák. – Egy rendőrautó villogó
megkülönböztető jelzéssel, vijjogó szirénával húzott el mellettük. –
Mi? Nem, csak a kopók üldöznek valami szerencsétlent.
Nem, dehogyis engem, az isten szerelmére! Hiszen tudod, hogy
milyen kit-tű-nő sofőr is vagyok én.
Stick odapillantott, Barry némi várakozás után felé kacsintott.
Tömött, sűrű, filmsztáros frizurája fülét, homlokát takarta, nem
egyszerűen telefonált, valóságos kis kamaradarabot rittyentett egyetlen
telefonbeszélgetésből.
– Igen, július tizenötödikén. – Csöndben hallgatta a vonal másik
végén lévő hangot. – Miért júniusban? – Ismét felírt valamit a sárga
lapra. – Jó, meglátom, mit fog válaszolni. És mégvalami, Kyle…
Imádlak, kislány. – Pár másodpercig hallgatta a választ, arcán lassan
széles vigyor terült el. – Ugyan már… Csak akkor mondj ilyet, ha
komolyan is gondolod. – Ismét pillanatnyi szünet. – Várj csak. Mikor is
érkezel vissza? …Akkor miért nem ugrasz át hozzám Miamiba?
Pihenhetnél is egy kicsit nálam. Érted mennék… Persze, nem
probléma… Jól van, kislány, utazz jól. Nemsokára találkozunk.

Kinyomta a telefonját, aztán beütött egy újabb számot. – Arthurt
kérem. – Kis szünet után megszólalt:
– Arthur? A Parkview kötelezvényhez visszatérve kérnék egy
határidő módosítást június tizenötre, és cserébe leszek olyan
nagyvonalú, hogy átveszem tőled az egészet egyben. – Hallgatott, de
nem túl hosszan. – Június végén éppen…- tolla hegyével a szükséges
információ után kutatott a tömb sárga lapján – építőipari befektetések
lesznek soron, vagy isten tudja, mi… Ja nem. Emlékeim szerint
határidős szójalekötésekről volt szó. Nem tudom, nem találom a….
Hogy honnan tudom biztosan? – Csöndben figyelt pár másodpercig,
aztán türelmesen elmagyarázta a telefonba: – Onnan, hogy azok az
összegek menetrendszerűen megérkeznek. Felszabadulnak az egyik
lekötésből, és már mennek is bele a másikba. A pénz nem alszik, haver.
Nem pihen az egy szusszanásnyit sem. Hát még ezt sem tudod, az isten
szerelmére?! – Itt Stickre pillantott, de tőle hiába is várt megerősítést. –
Jó, rendben. Csak szólj időben. – Lassan a beszélgetés végéhez értek. –
Nem, otthon hívjál… És Arthur? Nem kell több állami értékpapír. Az
ilyen szarokat egyelőre tartsd meg magadnak… Jó. Úgy lesz.
Stick hagyta, hogy befejezze a jegyzetelést, és visszategye a
táskába a sárga tömböt, mielőtt felé fordult volna.
– Befektetésekben utazik, ugye?
– Most megelégszik egy egyszerű igennel vagy nemmel is, vagy
bonyolódjunk bele a részletekbe? – mondta Barry, és hátranyúlva
letette a táskát meg az újságot a hátsó ülésre. Lábait keresztbe téve
kényelembe helyezte magát. – Inkább azt kellene megkérdeznie, hogy
akkor mit csinálok, ha épp nem befektetésekkel, tőzsdei
kereskedelemmel meg spekulációval töltöm az időmet. A válaszom az,
hogy semmit. Mert bármivel is foglalkozzam látszólag, közben
befektetek, kereskedem és spekulálok. Ez tart életben. Érti, mit
mondok? Lélegzel, és közben mást is csinálsz, de ha nem lélegzel,
akkor már nem csinálsz egyáltalán semmit sem. – Láthatóan elégedett
volt magával. – Megválaszoltam a kérdést?

Stick már bánta, hogy feltette. Gyorsan bólintott egyet. Barry
hosszan nézett rá.
– És amúgy mit csinál? Már amikor nem ruhaakasztóval bikázza be
mások kocsiját.
– Ugyanazt, amit maga – mondta Stick. – Semmit.
Kettőnk között az lehet a különbség, hogy én bikázás közben nem
fektetek be, nem kereskedem, nem spekulálok. Ha nem csinálok
semmit, akkor nem csinálok semmit.
– Hány kocsit lopott el karrierje során?
– Úgy három- négyszáz között.
– Van ebben pénz?
– Nem tudom, kiszálltam – felelte Stick. – Már régen.
– Épp csak véletlenül magánál volt egy bikázó kábel?
Stick erre nem felelt semmit. Most mit erőlködjön.
– Akkor valami könnyebbet kérdezek – folytatta Barry. – Itt él
Floridában?
– Az régen volt.
– Ült már?
Stick az utat nézte. – Olyan is volt.
– Raiford?
– Nem. Fent északon. Hallott már Jacksonról?
– Nem mondja?! – Barry le volt nyűgözve. – Az aztán a kőkemény
egyetem, haver.
Stick erre azért odanézett.
– Kocsilopásért?
– Rablásért.
– Milyenért? Volt egy-két betöréses rablás a rovásán?
– Fegyveres.
– Ez komoly?! Csak azt ne mondja, hogy bankot…
– Bankokat. – Stick kezdett belelendülni. Nem igazán érdekelte,
hogy mennyit árul el a fickónak, talán kicsit imponálni is akart neki. –
A bankrablás annak való, aki keresi a veszélyt.
– Hányszor ítélték el?

– Egyszer ültem a Milanban is. Nem sokat, tíz hónapot.
– Mi az a Milán?
– Szövetségi börtön. Fent Detroit mellett.
– JSZH?
– Nem, a Jogosulatlan Személygépkocsi Használatért először
felfüggesztettet kaptam. A következő már lopásnak számított, és
mehettem a Milanba. Rendszerint így megy ez. Először az ember
gyereke balhéból kölcsönveszi valakinek az autóját, második lépésben
elfelejti visszaadni – így már JSZH –, aztán a lovak közé dobja a
gyeplőt, és máris azon kapja magát, hogy padlógázzal tép át valamelyik
állam határán nyomában a szövetségi kopókkal. Ismerős?
– Ezt most miért kérdezi éppen tőlem?
– Valamiért az a benyomásom, hogy mielőtt elkötelezte volna
magát a tőzsdézés közbeni szigorú semmittevés mellett, valószínűleg
jogász volt.
– Ez igazán éles szemre vall – mondta Barry. – Praktizáltam
néhány évet. Összeszedtem azt, amit a szerződésekkel meg az ilyen
nagyvállalati umbuldákkal kapcsolatban tudni illik: hogyan ne
fizessünk adót, ilyenek… Szóval bebukott kétszer Michiganben, aztán
lejön ide délre, ha már egyszer ilyen mozgalmas az élet errefelé…
Részül a harmadikra?
– Azért vagyok itt, hogy meglátogassam a kislányomat.
– Tényleg? Ez szép. A korai Robert Michumöt juttatja az eszembe.
Egy fickó, akinek helyén a szíve, de csúnyán átkúrták a palánkon…
„Hamisan vádolnak! Esküszöm, hogy nem én tettem.”
– Én tettem – mondta Stick.
– És most szánja-bánja a múltbéli bűnöket?
– A legtöbbet.
– A legtöbbet – ismételte Barry. – Azokat, amiért lecsukták. Hát ez
gyönyörű. Hogy bírta odabent? Sok szopás volt a sitten?
Stick erre megint ránézett. – Azt kérdezi, hogy szopattak-e?
– Hogy sokat geciztek-e, sok szarságot kellett lenyelni?
– Hát mást nem igen tudtak felajánlani erre a célra.

– De azért túlélte, igaz? Készen áll, hogy visszailleszkedjen a
társadalomba.
– Igenis, uram, egy életre megtanultam a leckét.
– Szeretne dolgozni? – kérdezte Barry.
Stick Barry felé fordult. – Milyen melóról volna szó?
– Arról, amit épp most is csinál. Vezethetne.
– Hogy legyek sofőr? Még soha nem vezettem hivatásból.
– Hát, ha vezetett már három-négyszáz különböző kocsit – már
pedig ezt állítja –, akkor az érzéke is, meg a tapasztalata is megvan
hozzá.
Stick a zöldszínű táblákat nézte a gyorsforgalmi út jobb oldalán. –
Hol kell lemenni Bal Harbour felé?
– A Százhuszonötödik utcán. Mindjárt a következő. Az rávisz a
töltésútra, a Broad Causewayre.
– És mi lesz, ha odaértünk?
– Mit akar, mi legyen?
– Mi van, ha visszautasítom az ajánlatát? Kifizeti a buszjegyemet
visszafelé?
– Jesszusom, már így is leszedett egy százasra.
– Az igaz, hogy tartozik nekem egy százassal, de még egy centet
sem láttam belőle. – Stick a visszapillantóba nézett, és hozzákezdett
átsorolni a jobb külső sávba.
– Fölösleges aggódni, idejében meg fogja kapni – válaszolta Barry.
Stick átsorolt a szélső sávba, a lejárón balra ráfordult a
Százhuszonötödik utcára. Sticknek errefelé állandóan akkora
forgalomban kellett haladnia, amilyet életében nem látott máshol.
Szinte lépésben haladva érték el az Amoco töltőállomást. Itt lehúzódott
egy padkához, és a kéziféket behúzva leparkolta a kocsit.
Barryhez fordult. – Mikor?
– Mit mikor?
– Mikor kapom meg a százasomat?
– Jesszus atyám! – tiltakozott Barry. – Ennyire nem bízik bennem?

– Nem is ismerem – mondta Stick. – Lehet, hogy idén magát
választották kamukirálynak, és én még csak nem is hallottam róla. A
múlt héten volt egy bulink a haverommal, és mivel nem kértük előre a
pénzt, pofára estünk. A haverom jobban, mint én. Szóval nem tudom.
Ez nem az a fajta megállapodás volt kettőnk között, amiért bíróság elé
ráncigálhatnám vagy beperelhetném.
Barry elképedten ült. Stick nem volt biztos benne, hogy figyelt-e
egyáltalán arra, amit mondtak neki.
– Vagyis nem bízik bennem… – ismételte Barry.
– Ha bíznék magában, akkor meg kellene bíznom bárkiben, akivel
összehoz a rossz sorsom. Nem igaz?
– Maga járta meg a börtönöket, az isten szerelmére, nem én.
– Ez, mondjuk, igaz – felelte Stick. – Úgyhogy elmesélem, hogy
működik ez odabent, hogy mit tanulhat az ember az „egyetemen”,
ahogy maga mondta. Ha tartozol valakinek, akkor azt jobb, ha mielőbb
rendezed. Mert ha megváratod az emberedet, ő még véletlenül félreérti
a helyzetet, aztán anyád kap egy levelet, hogy sajnálatos módon
elpatkoltál egy műtét közben. Itt persze ez másképp működik.
Kiszállok a kocsiból, fogom a kábelem, és elhúzom a belem.
– Hé! – mondta Barry.
– Mi van?
– Nincs semmi gáz. – Barry most egyenesen Stick szemébe nézett.
Férfi a férfival. – Azt akarja, hogy kifizessem ebben a kibaszott
pillanatban? Rendben, úgy lesz. Egyszerűen csak azt hittem,
meggyőződésem volt, hogy érti ezt magától is. – Barry most aztán
nagyon komoly volt. Miközben beszélt, oldalára dőlve kihalászott a
farzsebéből egy ezüst csattal összefogott pénzgurigát.
– Pontosan tudja, hogy honnan jövök. Mégis mit kellene
megértenem?
– Hogy mennyit ér a szavam. Ha már egyszer a szavamat adtam
valamire. Mert ha én azt mondom valakinek a telefonba, hogy beteszek
másfél millát egy adómegelőlegezési kötelezvényre, akkor az azt
jelenti, hogy az a másfél millió meg is fog érkezni, és a csávó ezt

pontosan tudja. Alá sem kell írnom semmit, ő mégis biztosan tudja,
hogy tutira így lesz. Tud követni?
– Több pénzbe kellett volna fogadnom magával – mondta Stick.
– Megegyeztünk, hogy lógok egy százassal…- Barry letekert egy
vadonatúj, ropogós bankót, és Stick felé nyújtotta. – Itt a százasa.
Akkor most minden frankó? Kvittek vagyunk?
Stick elvette a pénzt. – Kösz szépen. – Sebességbe rakta a Rollst, és
miután végighaladtak a Százhuszonötödik utcán, követték a töltésutat a
Biscayne-öböl felső kiszögelléséig. Keresztülvágtak a Bay Harbourszigeteken, míg ki nem értek az Atlanti-óceánhoz a Collins Avenue-n,
amit egy lapon nem lehetett említeni South Beach-i névrokonával. Az
Amoco benzinkúttól a Százhuszonötödik utcán át vezető mindössze
negyedórás úton egyikük sem szólt egy szót sem, meg se nyik- kantak
egészen addig, amíg az óceánhoz érve Barry azt nem mondta: – Itt
balra.
Immár Florida képeslap-paradicsomában jártak: hullámzó tenger,
szikrázó égbolt, buja trópusi növényzet. Stick szinte habzsolta a
látványt, élvezte, ahogy a pazar tájkép folyamatosan túllicitálja
önmagát. Egy újabb bal kanyarral a Collinsról egy őrbódéhoz értek. A
fehér ingén váll-lapot viselő, kék parafasisakos – felfegyverzett – őr
karjával intett, hogy mehet a Rolls. Még csak előre sem hajolt, hogy
benézzen. A kerítésen belül a táj természetes pompája kozmetikázott
giccsé fajult. A kényes ízléssel gondozott trópusi parkban volt minden,
ami hizlalta a tekintetet: magasra nőtt, de gondosan nyírt bukszus,
égbenyúló pálmafák, virágba borult növények színpompás kavalkádja,
amit itt-ott egy matt fekete aszfaltcsík tagolt. Mohó pillantás
Meseországra… Ezt a tündérkertet világok választották el Normantól, a
bérelt olajkutak mellett kushadó meszelt falú házaktól, a lepukkadt
lakásoktól Nyugat-Detroit ipari negyedében, ahol a kivert kölykök a
Ford Rouge kormos hajókéményeinek, a rendező pályaudvar kopott
vagonjainak árnyékában rúgják a port.

– Majd ott jobbra – szólalt meg Barry. – És itthon is vagyunk.
Stick ráfordult a bejáróútra – Bali Way 100 – egy darabig
dzsungeltól körülölelve folytatódott a fekete burkolatú út, míg végül ki
nem bukkantak a vakítóan fehérre festett, és még fehérebb tetővel
koronázott ház elé. Sticket a steril épület kimódolt egyszerűsége inkább
egy mauzóleumra emlékeztette. – Hátul kell körbe menni – utasította
Barry. Kikövezett térhez érkeztek, ahol a kocsi kényelmesen
ráfordulhatott a négy garázsbejáró bármelyikére. Onnan már kényelmes
sétány vezetett a ház bejáratához. Stick elhűlten méregette az épület
hatalmas kiterjedését és arányait. Mintha építőkockákból rakták volna
össze, a ház üvegfalai, nyitott teraszai a lehető legváltozatosabb
elrendezésben határolták egymást. Az épület előtti szabad tér
lépcsőzetesen vezetett a teraszokkal szegélyezett belső udvar felé,
akárha egy múzeum előtti közterület kialakítását utánozná. A
manikűrözött pázsit a Biscayne-öböl délnyugati végén elterülő
hajódokkig nyúlt, háttérben Miami belvárosának felhőkarcolói. A
terebélyes úszómedence távolabbi végénél, a bokroktól övezett
pálmafák szomszédságában Stick egy teniszpálya vöröslő salakját
pillantotta meg. A pálya oldalát hosszanti irányban piroscsíkos
napellenző kötötte össze egy másik házzal: a mellékszárnnyal. A két
épület olyan egységet alkotott, mintha egy hatalmas kéz választotta
volna le, és emelte volna át ennek a másik háznak az építőkockáit a
főépülettől úgy hatvanméternyire. Stick tekintete visszatért a
garázsajtókhoz.
– Hány kocsija van?
– Négy – felelte Barry. – Jelenleg. – Kiszállt, aztán az utasfülkébe
hajolva kivette aktatáskáját. – Ne fogja vissza magát, tudom, hogy le
van nyűgözve. Higgye el, én is, pedig enyém az egész birtok.
Stick a volán mögött ülve végighordozta tekintetét a hatalmas
területen. Megpillantott a teraszon egy zöld ruhás nőt: feléjük nézett.
Gesztenyebarna hajára vörös sávokat festett a napfény.
Barry odakiáltott neki: – Szia, drágám! Hogy vagy? – Aztán
visszahajolt a kocsiba a Journalért. – Hát ő lenne a ház asszonya.

Furikázni kell majd őt is. De általában csak egy helyre, a Leucadendra
klubba. Coral Gablesben van, ha nem tudná, hol keresse. Ő biztos nem
tudja. De nem a feleségemet kell lenyűgöznie, hanem engem.
Remélem, maga nem alkoholista.
– Ez a megfejtés még nem jutott eszembe – felelte Stick.
– Jó válasz. Cecil mindig elmondta, hogy megy az Anonim
Alkoholistákhoz, aztán totál elázva ténfergett vissza. Ha az ember a
rehabról szedi össze a munkaerőt, nagyot kockáztat.
– Miért akar alkalmazni? – kérdezte Stick.
Barry kissé előrehajolva nézett be a kocsiba. – Mi az, hogy miért?
Munkát ajánlok, maga meg már úgyis bent ül a kocsiban, nem igaz?
Így legalább nem kell bemennem a munkaközvetítőhöz.
– Mennyit fizet?
– Jesszus atyám! – sóhajtott Barry. Felegyenesedett, aztán újra
előrehajolt. – Fizetés kétszer hetente, plusz szállás és kaja. Ehet,
amennyi magába fér, remek szakácsunk van. És a szobalányokat nem
kefélni. Pedig higgye el, nagyon helyesek. Az a tyúk, aki a szennyest
hozza-viszi, az szabad préda. Mit kell még tudnia? …Ja, a ruhák. Az
öltönyöket én állom.
– Egyenruhában kell járnom?
– Atyám az égben! Mi van magával?! Igen, képzelje, egyenruhában
kell járnia. Három gombos, egysoros öltönyökben. Lesz egy fekete, egy
sötétszürke meg egy világosbarna egyenruhája. Alkalomhoz illően.
Valami kifogás?
– Hol fogok lakni? Saját szobám lesz?
– Ezt egyszerűen nem hiszem el! – Barry félig elfordulva a
garázsépület felé intett a fejével. – Abban az épületben van egy
kétszobás apartman, amin megosztozik a gondnokkal, és igen, saját
szobájában fog lakni. Na, és most akkor kell az állás, vagy nem?
Jesszusom…
– Hadd magyarázzak el valamit, csak hogy értsen – magyarázta
Stick. – Tudja, én egy kétszer háromméteres cellában éltem hét hosszú
éven át, minden áldott nap. Tisztában vagyok vele, hogy meg kell

tanulnom legyőzni a buktatókat, meg a balszerencsémet, nem beszélve
arról a rossz szokásomról, hogy – fogalmazzunk így – előnyben
részesítem a rövidtávú és gyors megoldásokat. Máskülönben mehetek
vissza oda, ahonnan jöttem, vagy valami kísértetiesen hasonló helyre.
De mindaddig, amíg kint vagyok, tehát nem odabent, csakis én
választom meg, hogy hol élek. Szóval, ha nem veszi sértésnek, előbb
megnézném azt a szobát, aztán döntök. Mit szól hozzá?
Barry pillanatnyi szünet után azt mondta: – Felőlem.
– Semmi más nem jutott az eszébe.

8
Chucky kint várakozott. Ugyanis amikor megemlítette a telefonban
Kyle-nak lehetséges helyszínként a Wolfgang’s-ot, Kyle csak annyit
mondott, hogy nem üzletel bárokban. Az egészből nem csinált nagy
ügyet, teljesen higgadtan, természetes hangon mondta ezt. Puszta
tényként közölte. Azt mondta, hogy ha már úgyis délen jár,
megmutatna valamit. De ha élből tetszik Chuckynak a tőzsdei ajánlat,
írhatna akár egy szándéknyilatkozatot is.
Chucky azt felelte, hogy készítse csak elő a papírokat, ő majd
szépen odakanyarítja a nevét a pontozott vonalra. Sürgős
elfoglaltságára hivatkozva kérte, hogy a lány ezúttal tegyen kivételt –
egyszerűen képtelen lesz elszabadulni a Wolfgang’s-ból – csak ez
egyszer, és ígéri, ilyen soha többet nem fog előfordulni.
Azon mesterkedett, hogy összehozza Kyle-t Eddie Moke-kal, és
rávegye a lányt, hogy próbáljon meg kedves lenni a haverjával. Igazán
nem nagy kérés. El akarta a lánnyal kápráztatni Moke-ot. Szerette
volna zsebre vágni Eddie-t, akár egy régóta áhított Kubaellenes
Védelmi Garancialevelet. A fehér srác ütköző lehetne közte és azok
között a veszett állatok között. Valaki, aki amerikai módra
gondolkodik, de a csirkenyak-nyiszálóknak dolgozik. Chuckynak nem
fűlött a foga ahhoz, hogy újabb negyedmilliót fizessen ki bánatpénz
gyanánt olyan bakiért, amiről igazából nem is tehetett.
Piros-fehér-kékcsíkos, negyvennégyes méretű pólójában ácsorgott
a parkolóban. Aki látta, azt hihette, hogy vagy jachtbuzi, vagy hazafi.
Épp autókról társalgott a parkolófiúval, akit a Happy Hour
engedményei vonzottak a bár bejáratához. A kölyök meglátta, hogy
begördül a parkolóba egy szürke Porsche. – Na, ez aztán a dögös kocsi.
Basszus, egy kilenc-huszonegyes.

És Chucky, ha másból nem is, ebből az elismerésből biztosan tudta,
hogy csak Kyle lehet az. Galambszürke dukkó narancssárga
hajszálcsíkokkal. Talpraesett kislány ez, nem igaz? Kéró Palm Beachen, impozáns tőzsdei portfoliók a kirakatban, a bájos kis feneke alatt
meg egy ilyen vagány sportkocsi. Apuci és anyuci egymást taposva
kepeszthetnek, ha a pici lányuk nyomába akarnak érni. Mire Chucky
készenlétbe helyezett egy barátságos mosolyt, a lány már ott is állt
előtte.
Halványsárga ruha, egyszerű napszemüveg, egyik kezében cipzáras
bőr irattartó, a másikkal a frufruját igazítja. Szabadtéri megvilágításban
most jobban tetszett Chuckynak a lány frizurája – valahogy szőkébbnek
tűnt. A férfinak megint az az érzése támadt, hogy a lány csak kirándulni
jött. Igen, ez ő. Csinos kis csaj, és még esze is van hozzá. Kíváncsi lett
volna, hogy Pam és Aurora kivégezték-e már az italaikat mostanra…
Chucky szinkron érzékelte agyának kivetítőjén felbukkanó és
eltűnő vibráló gondolatokat, lebegő képeket, miközben halványsárga
ruhájában itt állt előtte a konkrét pillanat kihívását jelentő élő akció.
Készen állunk?
– Kyle!
A lány elindult felé, feltolta homlokára a napszemüveget, majd
levette, mikor hozzá ért. – Chucky! – mondta ugyanazzal a túláradó
lelkesültséggel, amivel a férfi köszöntötte őt. De a következő
pillanatban arckifejezése már ismét nyugalmat, összefogottságot
tükrözött. – Késznek érzi magát arra, hogy nagyvállalati részvényessé
lépjen elő? – kérdezte.
– Csak ha nem kell elolvasnom az apró betűs részleteket… Akár be
is mehetnénk. Be akarom mutatni néhány ismerősömnek. – Miközben
megindult felfelé a lépcsőn, finoman megérintette a lány hátát. –
Megtenne nekem valamit?
A lány ránézett, de egyáltalán nem tűnt meglepettnek.
– Mit?
– Lesz ott egy haverom is, akivel összeismertetném. Igazán
megdicsérhetné a kalapját.

Chucky odahúzott egy széket a bennülő asztaltársasághoz, közben
szabad kezével integetve kérdezte ismerőseit, hogy vannak mindig.
Pam és Aurora odébb húzódott, hogy helyet adjon az érkezőknek, csak
az a fiatal fickó nem mozdult, aki szimplán Moke-ként mutatkozott be,
és üvegből itta a sörét.
Nagyon szigorúan ült ott, eredeti amerikai cowboy- kalapjának
tölcséres karimája mélyen a szemébe húzva; zord tekintet. Testével
viszont igyekezett laza hanyagságot sugározni. Egy érzéketlen macsó.
Kyle üdvözölte: – Tetszik a kalapja. Van egyénisége.
Moke-ot ez kissé fel rázta. A lányra nézett, aztán valahova mögé,
végül tekintete visszatért Kyle-hoz. Kiegyenesedett, nyújtott nyakkal
végighordozta tekintetét a termen, látni engedve hegyes ádámcsutkáját,
védtelen, sápadt torkát. Valószínűleg a hangos zenében nem is hallotta,
mit mondtak neki, kint kolompolt a szokásos harang, bent válaszolt rá a
ködkürt, az emberek meg éljeneztek, többen erőltetett nevetésben törtek
ki. Rossz időzítés.
Kyle közelebb hajolt az asztal fölött. – Mondom, klassz a kalapja.
Ezúttal megjött a válasz. Moke megfogta a karimát, felcsúsztatta a
fején a kalapot, aztán megint a szemébe húzta. Válláig érő sötét
hajfürtjei eközben meg sem rezdültek.
– Ez egy igazi Crested Beaut – mondta Chucky.
– Az inge is nagyon tetszik – erőltette a dolgot Kyle, bár maga sem
tudta, miért. A világoskék inget sötétvörös rózsák díszítették vállánál, a
szinte végig kigombolt gyöngygombok látni engedték a csontos,
csupasz mellkast. – Maga cowboy?
– Moke igazi, belevaló texasi gyerek – mondta Chucky. – Igazam
van, Moke?
Moke vállat vont, mintha ez semmiség lenne.
– Azt el is hiszem – mondta Kyle. És ebből neki ezen a ponton
ennyi elég is volt. Szerette volna tudni, mit akarhat ezzel Chucky. Mire
megy ki ez a színjáték? Vagy csak egyszerűen így veszi magát körül
emberekkel?

Kyle úgy tippelte, hogy a Pam nevű lány valószínűleg Chuckyhoz
tartozik. Elképesztő mennyiségű haja volt, több, mint amit Kyle emberi
fejen valaha látott. Hamvasszőke. Ha Charlie összes angyalának
minden fürtje egyetlen hajzuhataggá bongyorodna, az sem érne fel
ezzel a kazallal, amiben szinte eltűnt a lány vékony arcocskája.
Egyköves, solitaire gyűrűt viselt Chucky karjához simuló kezén. Ásított
egy nagyot, de azért láthatóan jól elvolt itt.
A másik lány, Aurora ágyba hívogató szemeivel, pilledt
mozdulataival inkább volt cicás jelenség. Hét ujján is viselt ékszert:
gyémántot, opált, és finom mívű aranygyűrűket. Ő nem ásítozott,
elfoglalta magát azzal, hogy ujja köré tekerte a collins koktél
szívószálát, hagyta kicsavarodni, aztán kezdte elölről az egészet.
– Barryvel kint voltunk ma az óceánon. Északnak mentünk Dinner
Reyből. Hajókáztunk egy kicsit – mondta Chucky.
– Tudom – felelte Kyle. – Épp akkor hívott, amikor elindultam
otthonról.
Most Pam is csatlakozott a társalgáshoz. – Mindig az van, ha
kimegyünk a hajóval – kezdte lassan, elnyújtva a szavakat –, hogy
amikor visszajövünk ide, én rögtön elszaladok a női mosdóba, hogy
tisztára mossam a kezemet, meg hogy rendbe hozzam kicsit a frizumat,
meg ilyenek, na, és akkor tudjátok, mit szoktam észrevenni a tükörben?
Ilyenkor valahogyan nagyobbnak tűnnek a pattanásaim.
– Nagyobbak is, nyugodj bele – közölte Aurora.
Chucky Kyle-hoz fordult: – Maga otthon dolgozik, igaz?
– Igen, otthon van az irodám.
– Hát ezek ketten is otthon keresik a pénzt – mondta Chucky.
Pam a karjára csapott: – Ezzel meg mit akartál mondani?
Aurora Chuckyt kérdezte: – Arról volt szó, hogy hazaviszel, nem?
– Nyávogó hangja meglepte Kyle-t. Inkább dorombolásra számított.
Most Chuckyt hallotta válaszolni: – Ha mindenáron menni akarsz,
hívjál taxit.
– Erre ismét nyivákolás volt a felelet. – Te szemét állat. Barry
megmondta, hogy neked kell hazavinned. – Nem is ágyba hívogató

szemei voltak. Örömtelen, legjobb esetben is álmosító volt ez a
szempár.
Chucky nem késett a visszavágással: – Hé, mégis mióta a főnököm
nekem Barry? Ha haza akarsz menni, felőlem menj haza. Ha meg
hajlandó vagy kivárni, amíg itt végzünk, akkor akár el is vihetlek. És
most légy jó kislány.
– És miért ne vihetne haza Lionel? – folytatta Aurora.
– Mert Lionelnek most dolga van.
Erre Moke is bekapcsolódott. – És ugyan mi dolga lenne? Hogy
zabál? Mást nem tud a barma, csak tömni a fejét. – Moke elégedetten
vigyorgott, és Kyle-ra nézett, hogy veszi-e a lapot.
A lány elmosolyodott. Puszta udvariasságból, de egyből megbánta.
Moke a sikeren felbátorodva rátett egy lapáttal: – Ja, Lionel
belenyomja a pofáját a vályúba reggel, azt’ estig ki se szedi belőle. Jól
mondom?
– Nagydarab állat, az már igaz – csatlakozott Chucky.
– Hátha az enyém lenne, én bizony kicsapnám a legelőre, annyit
mondok.
– Arra gondoltam, hogy ezt itt hagyom megtekintésre – szólt Kyle,
és felemelte ölében a bőr irattartót, kivett belőle egy mappát, amiben
néhány különálló lap volt összefűzve. – Így legalább lesz elég idő
átolvasni a prospektust, aztán majd hívjon fel… De csak a jövő héten.
Egy hétig New Yorkban leszek.
– Addig nem tudok várni – mondta Chucky. – Essünk ezen túl most
azonnal.
– Az itt a bökkenő, hogy nem tud ám ez olvasni – mondta Moke. –
Igaz-e, Chucky?
Kyle meredten nézett Chuckyra. – Itt akarja megbeszélni?
– Ilyen még úgysem volt – felelte Chucky. – Ez lesz az első legális
üzlet, ami ebben a bárban megköttetett.
– Ez esetben… – kezdte Kyle, és az összefűzött prospektust letette
Chucky elé. – Egy programozó cégről van szó, két éve vannak a
piacon.

– Pogromok – lassan forgatta a szájában a szót Moke.
– Ja, erről hallottam már. Ez olyan, mint nálunk délen a lincselés,
csak előkelőbben hangzik.
– Most mi van?! – értetlenkedett Pam.
Kyle nem nézett fel. – Kifejlesztettek egy szoftvercsaládot
személyi számítógépekre. – Chuckyra pillantott. – Részt akart venni a
technológiai robbanásban, nem?
– Már most rajongok az ötletért – lelkesedett Chucky. – Saját
komputerem van, mondtam már?
Kyle meglepetten rázta a fejét. – Nem, egy szóval sem.
– Nem igazán tudom, hogy működik. Viszont ismerek egy
tizennégy éves kölyköt, akinek csak szólok, ha kell valami. Úgy hívják,
Gary. Gary bármikor képes betörni mind a Dade, mind a Broward
megyei adatbázisba. Mondjuk, tudni szeretném, kihez tartozik egy adott
rendszám? Gary kábé tíz másodperc alatt megmondja nekem, hogy
megyei vagy állami autóról van szó, vagy esetleg egy haveromé a
verda. Közben rágózik, és buborékokat fúj.
Ezt Moke nem állta meg szó nélkül: – Most kamuzol, haver?
– Megkérdezheted tőle például a kedvenc rendőrtiszted
születésnapját. Bármikor eszedbe juthat egy üdvözlő lap kíséretében
valami meglepetésfélét küldeni neki.
Kyle folytatta: – Ezzel itt csak a Dow Jones, és a többi tőzsdei
index adatait lehet manipulálni. Ez a cég olyan programokra
specializálódott, amelyekkel levelezési lista, finanszírozási prognózis,
költségvetési analízis, kiadástervezés készíthető, sőt, egy
szövegszerkesztővel is előrukkoltak. Valahogy sikerült belepréselniük
egy nyolcvannyolcezer szavas szótárt mindössze kilencvenhárom
kilobájtnyi lemezterületre. Fogalmam sincs, hogy magát ez mennyire
hozza lázba…
– Ja, tök jó – mondta Chucky. – Még valami?
– Nos, a piac rendkívül kedvezően alakul a számukra. Évente
harmadával nő a fizetőképes kereslet, így ez az adott cég az elmúlt két
évben megtriplázta a profitját. Most már meglehetős biztonsággal

számolhatnak évi háromszáz százalékos növekedési rátával minimum
’85-ig.
– Ezeket meg honnan tudod? – kérdezte Aurora.
Kyle felnézett, és azt látta, hogy a feketehajú lány homlokát
ráncolva mered rá. – Bocs, de miket?
– Honnan veszed ezt a sok izét?
– Szoktam olvasni – felelte Kyle. Chucky elé tett egy gépelt
levelet, amit egy New York-i befektetési bankvállalatnak címeztek. Az
irattartójából előhalászott egy tollat. – Ez egy részvényjegyzési
megállapodás. Ha aláírod ott, ahol a nevedet látod, a Stor-Tech
Egyesülés részvényesévé válsz másfél százalékos tulajdoni résszel.
– Jó-jó, de hol tanultad meg ezt a sok mindent? – makacskodott
Aurora.
– Az a helyzet, hogy okos – adta meg Moke a választ. Ha valaki
még várta volna.
– Van egy remek ötletem. Hazaviszlek kocsival, és akkor útközben
lesz időnk mindent megbeszélni – javasolta Klye a teljesen
összezavarodott Aurorának. – Na, mit szólsz hozzá?
Chucky csodálkozott: – Hé, csaknem akar bennünket most itt
hagyni? Ugye nem?!
– Sajnos muszáj… – mondta Kyle. – Mindig ez van. Amikor az
ember végre kezdené jól érezni magát…
Bobbi, kezében számlát lobogtatva kiáltott a terasz irányába távozó
Chucky után. Nézte, ahogy visszafordul, és keresztülvág a bejárat körül
tömörülő
vendégseregen.
Moke
szorosan
mögötte
hülye
cowboykalapjával.
– Aláírod, vagy ki akarod fizetni?
– Imádok autogramot osztogatni – válaszolta Chucky.
– Ide azt a tollat.
Bobbinak a pénztárgéphez kellett mennie a hitelszámláért. Ott
hevert előkészítve a pulton, a főnöke ragaszkodott hozzá, hogy

Chuckynak is igazolnia kell. Úgyhogy a tollal együtt odatette Chucky
elé.
– Gabe rám szólt, hogy meg kell mutatnom neked, mivel én írtam
helyetted alá. Ez múlt heti.
Chucky elvette a számlát, megnézte. – Pont úgy írod alá, ahogy én.
– Csak meg akarom könnyíteni a dolgodat, de sajnos Gabe
észreveszi a különbséget.
– A hurok végén egyenesen hozd ki a vonalat, és kanyarints rá egy
farkincát. Az a baj, hogy ez itt már majdnem olvasható – mondta
Chucky. – Nem adtál magadnak borravalót.
– Jó, hogy nem. Csak nem hiszed, hogy meg akarlak vágni?
– Édesem, te sosem tennél ilyet – mondta Chucky, miközben a
számlát ellenőrizte. – Kivel is voltam? Már nem emlékszem.
– Hát tulajdonképpen – kezdte Bobbi, aki tartott ettől a kérdéstől –
nem te voltál itt, csak Rainy azt mondta, hogy írjam hozzá a többihez –
itt Chucky felnézett a lányra –, mert neki meg annak a fickónak, akivel
együtt volt, találkozója lett volna veled, csak te végül nem jöttél el.
– Múlt csütörtökön? – várta a választ Chucky. Tág pupillái a lányra
meredtek.
Moke már mellette állt, a bárpultnak dőlve Chucky válla fölött
vizslatta a számlát. Bobbi felemelt karral simította hátra a haját, aztán
ott hagyta a kezét, és babrált a tincsekkel, csak hogy csináljon valamit.
Észrevette, hogy Moke a hónalját bámulja. Moke beteg egy fazon volt.
Sokszor csak ült a pultnál, és bámult. A nyakánál fogva tartotta öklében
a sörös üveget, el sem vette a szájától, elég volt csak csuklóból
megbillentenie, hogy kortyolhasson. Ha vicces akart lenni, kért egy
szívószálat a söréhez, és várta, hogy ő erre elnevesse magát. Hát arra
aztán várhat az a mocskos bunkó. Elmebeteg állat.
– Azt mondta, hogy be fogok nézni? – kérdezte Chucky.
– Ki? Rainy? Igen, hogy itt fogsz találkozni velük. Rainyvel, meg
azzal a haverjával. Nemrég járt itt, alig egy órája. Még dumáltunk is.
– Rainyvel? – Chucky láthatóan össze volt zavarodva.
– Nem, nem Rainyvel. A barátjával.

– Miközben én itt voltam?
– Fogalmam sincs. Lehetséges. Nem figyeltem.
Chucky felegyenesedett. – Akkor nem járhatott itt, amikor én is itt
voltam. – Moke-hoz fordult. – Te láttad?
– Kit kellett volna látnom? – kérdezte Moke.
– A fickót, aki Rainyvel volt a múlt héten. Tudod, aki vele ment…
Most már Moke is felegyenesedett a bárpulttól. – Itt járt? Mikor?
– Bobbi azt állítja, nemrég.
– Nem vagyok biztos benne – szólt közbe a lány, akinek az
ösztönei azt súgták, hogy jobb, ha visszakozik.
– Lehet, hogy jó pár órája is megvolt már. – Nem tetszett neki
Moke arckifejezése. De Chuckyé sem, ami azt illeti.
– Ezek szerint pont lecsúsztunk róla – mondta Chucky. – Mit
mondtál, mi a neve?
– Nem tudom, hogy hívják. Csak azt, hogy Rainy egyik barátja.
– Egy barna hajú girnyó, igaz? – kérdezte Chucky.
A pultoslány még életében nem látta Chuckyt ilyen feszültnek,
ilyen komornak. Egy perccel ezelőtt még kikívánkozott belőle valami
arról, hogy Rainy barátja mennyire megváltozott, főleg a külseje,
mintha betegségből gyógyult volna fel. Most azonban meggondolta
magát, és csak annyit mondott: – Olyan átlagos kinézetű, azt hiszem.
– Hol szállt meg? – tette fel Chucky a kérdést.
– Honnan tudnám? – Ezt már ingerülten mondta, hogy mutassa,
elege van az egészből. – Kérdezd inkább Rainyt.
Erre egyikük sem válaszolt semmit.
Moke mintha készült volna felelni valamit, de aztán felvonta a
szemöldökét, és elvigyorodott. Kézfejével megtörölte a száját, és
elnézett a távolba. A szappanoperák színészi eszköztárában ez azt
jelenti: ez a szereplő ártatlan. Esetleg éretlen, értetlen vagy csak hülye.
Vagy mindegyik. Túl nagyot nem tévedhetek, gondolta Bobbi. Hiába
tépett be Moke, kár volt belé. Egyszerű volt, mint a vállfa.
Chucky szólalt meg: – Végül is nem számít. – Előrehajolva aláírta
a számlát.

Aztán Moke mondott valamit, amire Bobbi még sokáig emlékezni
fog. – Tök sötét volt, amikor utoljára láttam, de az életemet teszem rá,
hogy meg fogom ismerni, csak kerüljön elém az a köcsög. – Vontatott
hanghordozásában most volt valami ijesztően követelőző.
Bobbi hálát adott az égnek, hogy nem mondta el nekik, mennyit
változott Rainy barátja azóta, hogy utoljára látta. Nem tudta, vajon
viszontlátja-e még. Nem tudta, mit mondjon neki, ha mégis így alakul.
A híd járdáján gyalogoltak Chucky lakása felé. Lionel mögöttük
lemaradva baktatott. Moke épp azt mondta:
– A csaj meg közli velünk, hogy kérdezzük meg Rainyt. Na, azt
aztán megnézném. Nem kell hozzá más, csak búvárpalack, meg egy pár
békauszony…
– Tudni nem akarok erről – zárta le a témát Chucky.
– Pedig meg kellene találnod ezt a fickót. Ha szólók róla
Nestornak, azt fogja mondani, hogy keressük meg, és vonjuk ki a
forgalomból.
Chucky tenyerével megtörölte az arcát. Legszívesebben elfutott
volna. Hazáig, fel a tizenöt emeletnyi lépcsősoron, mert a lift túl lassú
lett volna neki, egyszerűen nem várhattak azok a tabletták. Ha elkapta a
gépszíj, akkor nem volt mese, futnia kellett, de azonnal. Megszólalt: –
Nyilván tévedett a lány. Az emberünknek esze ágában nem lett volna itt
lógni, úgyhogy felejtsd el az egészet úgy, ahogy van.
Moke megragadta Chucky karját, és megállította a járdán. A
járókelők rosszalló pillantások kíséretében leléptek a járdáról, és az
úton kerülgették őket. Lionel beérte két társát, de Moke sem vele, sem a
gyalogosokkal nem törődött. – Te voltál az, aki a csávót elküldte
Rainyvel, de én láttam elfutni. Avilanosa kezében még füstölgött a
MAC-1o-es géppisztoly, ott állt a közvetlen közelben, és képzeld, ő is
látta, hogy elfut. Avilanosa erre azt kérdezi, ez meg mi volt? Ha
megmondom neki, még a szart is kiveri belőlem. Mégis mit
mondhattam volna?! Á, csak valaki, akit Chucky el akart tenni az
útból?

Chucky minden erejével igyekezett összeszorítani a fogát. – Az a
fickó Rainyvel volt. Még csak nem is ismerem. Most már tényleg
mennem kell.
– Persze. Mondtad a telefonba is, emlékszem: „Nem lesz jó Rainy
helyett az a balek is, aki vele van?” Te is emlékszel?
– Lehet, hogy mondtam valami ilyesmit. – Chucky idegesen izgettmozgott, vállai rángatóztak, kínjában legszívesebben csettintett volna
egyet az ujjával. – Most már tök mindegy, hogy mit mondtam, nem?
Majd én elrendezem a dolgot. Az emberünk itt van valahol, és én meg
fogom találni.
– Csak még egyszer baszd át Nestort, haver – sziszegte Moke –, és
Avilanosát fogja rád küldeni. Én akkor már az égadta kerek egy világon
nem tehetek érted semmit, de meg se fogom próbálni, és tök mindegy
hány istenverte kalapot ajándékozol még nekem, meg hányszor rágod a
számba, hogy mi társak vagyunk… Hé, hallasz, tisztelt társam?!
Chucky ekkor már tiszta erőből rohant, bár ezt igyekezett éjszakai
kocogásnak álcázni. Még éppen idejében lőtt ki, mielőtt az
idegrendszerét elárasztotta volna a mindent elsöprő pánikhullám. Ha
Moke ebben a pillanatban hozzá ért volna, ha csak egy tétova kísérletet
is tesz, hogy megállítsa…
Pontosan ugyanaz az érzés öntötte el, mint tizenkét éves korában,
amikor puszta kézzel megölte azt a kutyát.
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Cornell Lewis, a gondnok azt kérdezte tőle: – Megelégedésedre
szolgál? – Valószínűleg esze ágában sem volt gúnyolódni, csak azt a
benyomást akarta kelteni Stickben, hogy van modora.
Stick nem számított ilyen látványra. A szobában hatalmas
franciaágy fogadta, az ablakok a pálmaligetre néztek. – Úgy tűnik,
megteszi.
– Azt el is hiszem – biccentett Cornell. – Fürdő a két szoba között
van, káddal, zuhanyzóval… – Cornell előremenve mutatta az utat, Stick
megállt, hogy vessen egy pillantást a fürdőszoba tiszta csempéire, a
vécé hófehér ülőkéjére. – Ez pedig egy külön nappali szoba színes
tévével… én társalgónak hívom. Az ott egy hűtő, még tűzhely is van…,
ha esetleg nem akarnánk a konyhában étkezni a személyzettel.
– Te tudsz főzni?
Cornell ránézett. – Persze, szoktam főzni. Miért, te nem?
– Azt hiszem még annál is jobban főzök, mint amilyen remek
autószerelő vagyok – felelte Stick. – De erre előbb-utóbb a főnök is
rájön.
– Nem kell ide autószerelő – legyintett Cornell. – Ha elromlik
valamelyik kocsi, azonnal eladja, és vesz helyette újat… Menjünk, még
meg kell mutatnom neked a ház többi részét is. Az úr azt akarja, hogy
tisztában legyél vele, mit hol keress. „Hé, Stickley, hozd ki a telefont a
reggeli szalonból.” Neked meg tudnod kell, melyik a reggeli szalon,
pedig lehet, hogy nem is reggel van. Értem?
– Persze, de én nem a házon belül dolgozom.
– Szereti, ha egy sofőr sokoldalú, segít a ház körül, ha lehet
számítani rá, amikor társaságot fogadnak itt. Ez alól csak Cecil volt
kivételt. Cecil mindent összetör, általában be van baszva, és szarik bele

az egészbe. Csodálatos egy fazon. Ezért aztán Mr. Stam kitiltotta a
házból. De szerintem inkább meg kéne láncolni.
– Nem sok jót hallottam Cecilről – jegyezte meg Stick. – Te kijössz
vele?
– Ahhoz, hogy valaki kijöjjön Cecillel, korbács kell meg egy szék,
amire lekötözöd. De egy bikacsök is megteszi. Először is nem szereti a
magamfajta feketéket, másodszor pedig szívből utálja mindet. Mindjárt
itt kell lennie, hogy összecuccolja a szarjait.
– Azt sem tudja, hogy ki van rúgva, igaz?
Cornell fájdalmas arcot vágott. – Még nem.
A ház inkább emlékeztetett múzeumra, mint lakóhelyre. A zárt tereket
mindenütt márvány és üveg borította, a tágas udvarokat, széles
sétányokat pedig függő növények, virágkertészeti költemények,
cserepes pálmák díszítették. Ha valaki keresztül nézett az egybenyitott
szobákon és a hatalmas előcsarnokon, nem igen tudta megmondani, hol
végződik az idebent, és hol kezdődik az odakint.
A nappali egy művészeti galéria enteriőrjét utánozta. Két lépcső
vezetett le a szürke márványpadlóhoz, aminek közepén egy hófehér
ülőgarnitúra árválkodott. Párnái között egy tucat embernek is elegendő
hely volt. A szemlélődő ezen a központi helyen elmerülhetett az őt
körülvevő megannyi festmény, és szobor nyújtotta tökéletesen kaotikus
látványban. A terem rózsaszín és halványszürke színekben pompázott,
ez alól csak a fekete márványból készült koktélasztal jelentett kivételt.
Lapján a fehér virágok mellett hamutartó nem, de olvasnivaló annál
több volt. Nyitott példányai ugyanannak a Műértő című magazinnak.
Stick belépett a nappaliba, és megállt egy háromszor másfél
méteres fehér vászon előtt. A kép tele volt szórva szürke foltokkal,
amik akár emberi testrészek, szervek, csontok is lehettek.
– Ez mi?
– Bízd magad a határtalan képzeletedre – válaszolta Cornell.

Kissé odébb, a márványlépcsőn állva Cornell magasabb volt
Sticknél is. Egy kortalan, kreolbőrű afroamerikai. Hosszútávfutó
alkatán olyan makulátlanul állt ruházata, hogy az valósággal a
dekoráció részévé avatta. Szürke, vasalt nadrágja, nyitott nyakú, fehér
ingét átszelő fekete nadrágtartója, fényes makkoscipője mind azt
üzenték a ház urának: a gondnok készen áll esti kötelmeinek
maradéktalan ellátására.
– Takarítanod is kell?
– Az a szobalányok dolga – felelte Cornell.
– Legalább van munkájuk.
– Sehol nem maradhat szemét vagy por – magyarázta Cornell. –
Nem húzhat be sehol a hideg egy törött ablak miatt. – Hirtelen
elnémult. Stick a szemébe nézett. Cornell törte meg a csendet: – Most
szabadultál?
Stick a műtárgyakat vizsgálgatva elindult Cornell felé. Közben
megállt egy fényesre csiszolt kődarabnál, ami akár egy baglyot is
ábrázolhatott volna, ha lettek volna szemei. – Csak találgatsz.
– Lehet, hogy találgattam – ismerte el Cornell –, de azért te
mégiscsak megválaszoltad a kérdést, nem igaz?
– Ahogy mondani szokás… – bólintott Stick.
– Mit mondtál, hol voltál? – Cornell eddig sem volt vele görcsös,
de most már kifejezetten otthonosan társalogtak. Mosolyogva sorolta. –
Én először Raifordban ültem, aztán négy évvel ezelőtt már csak csókos
sittes voltam Lake Butlerben, utána meg inkább új pályát választottam
magamnak.
– Én Jacksonban ültem – mondta Stick.
– Hmmm… Nyilván el lehet ájulva tőled. Igen, Jack város. Ott
aztán minden van: lázadások, ami csak kell.
– Azt hiszem, tényleg értékelte.
– Ő azt a veszélyt értékeli igazán, amiből neki semmi baja sem
származhat – ingatta a fejét Cornell. – Ettől igazi macsónak érzi magát.
Érted, mit mondok?

– Azt kérdezi tőlem: „Hogy bírtad a sitten?” Mintha legalábbis
bennfentes lenne. Tisztára úgy beszélt, mint egy pártfogó tiszt.
– Tudom, tudom… Gyere, menjünk. – Cornell megfordult, és
elindultak. – Tudom, mit mondasz. Úgy kérdezi, hogyan bírtad
odabent, mintha halvány fingja lenne arról, hogy mi az, amit ki kell
bírni. Próbáltam neki elmagyarázni az ajtócsapódást. Bárhova is mész,
befelé még félrecsúszik előtted ajtó, de amint bent vagy, már rád
csapódik. Bemész a celládba, egy csattanás, és haver, te ott állsz
bezárva. Ő meg úgy csinál, mintha tudná, miről ugatok… Ne adj’ isten,
hogy egyszer bekerüljön, egyből bedobnák a közösbe, hogy
mindenkinek jusson belőle egy hatalmas falat.
– Öltöztető babát csinálnának belőle, aztán indulhat a banzáj. Ő
meg el akarja hitetni veled, hogy totál képben van.
– Vakítani akar, hogy ő aztán tényleg nagyon gonosz. Az akarja,
hogy ezt beszopd. Gondolom, neked is ezt nyomta. Mintha ő már
megjött volna onnan, ahova te még csak most készülsz, és tesztelni
akarna. De lószart se tud, hacsak belőled ki nem szed valamit. – Cornell
most már nagyon lazán nyomta, kezdett átváltani a
géppisztolysorozatokból álló fekete utcai szövegelésre.
– Ha kicsit hesszelsz, meglátod a sok sittes öreg ráját, akikkel
körülveszi magát. Ennyi, már kened is, hogy mi a leosztás. Itt héderel a
házban egy rakat kókler, akiknek a pofáját láttad már a hírekben, vagy a
jardon. Ez a szarság megy itt. Ezért vagy jó nála te is, meg én is. Ott ül
a klubban a kőgazdag spanjaival, és vetíti magát. Süketel ez összevissza: – Ha egy kalickába kerülök velük, engem senki nem fog
bántani. Tudom, hogy kell ezekkel bánni, beszélek a nyelvükön. – Ezt
az avétos dumát löki mindenkinek. Ha köröz a policáj, akkor jobb, ha
húzol innen, haver, mert a végén még felnyom ez a nagypofájú vamzer.
– Leültem a magamét – mondta Stick. – Végeztem velük. Egy
életre.
– A próféta szóljon belőled.
– Akóterből szedett össze, vagy bemásztál az ablakon? – kérdezte
Stick.

– Az komoly sztori volt – kezdte Cornell. – Tudod, hol talált rám?
Fingja nem volt, ki vagyok. Portásként dolgoztam a parton egy nagy
lakóépületben. Jön a kocsijával, a parkoló meg fullon volt, mert valami
fogadást rendezett az egyik májer lakó. Na, most én ott nem vagyok
parkolóinas, csak álldogálok az ajtónál, oszt baj ne legyen. Na, Mr.
Stam letekeri a kocsiablakot, kinyújt egy tízest az ujjai között. Azt
mondja nekem: – Ha nagyon akar, tud még egy szabad helyet a
kocsimnak, igaz? – És tukmálja rám a lóvét, hogy vegyem már el. El is
veszem, begyűröm az ingzsebembe, aztán mondom neki: – Sajnos tele
a parkoló, uram. – Ezzel odébb caplatok. Kiszáll a kocsiból, és odajön
hozzám, kábé itt volt az arca.
– Cornell tenyerét az orra elé tette. Aztán lecsúsztatta
állmagasságba. – Nem, inkább itt. Mintha ő lenne a szövetségi
kapitány, én meg a bíró. Vágod a szitut? Szóval olyan közel volt, hogy
az orrunk majd’ összeért. Elkezdi:
– Mi van okoska, velem akar itt szórakozni? – Mire én:
– Maga nyomta a kezembe azt a pénzt. Hülye lettem volna nem
elvenni. – Erre elvágtat, aztán visszajön, a száját úgy szorítja össze,
mintha szarba harapott volna.
– Látom, van vér a pucában, kölyök. Értékelem, ha valakiben van
spiritusz. – Kivesz a zsebéből egy gurigát, leteker egy százast, és most
már normális emberi hangon, de azért nagyon hangosan azt mondja: –
És most végre parkolja le a szájbabaszott kocsimat! – Erre én
megvakarom a fejemet, és csak annyit mondok: – Á, szóval ez kellett
volna?! – Elbohóckodtunk egymással, lenyomtuk ezt a kis jelenetet,
érted? Bemegy bulizni, aztán nem sokkal később kijön. Megint odajön
hozzám:
– És mit csinál, amikor nem portást játszik? – Láttam, hogy a csávó
nem százas, szeret marháskodni, úgyhogy gondoltam, megmondom
neki az igazat, úgyis azt fogja hinni, hogy csak süketelek a hecc
kedvéért. Mondom neki: – Striciskedek, csórok, lopok, eladok. Bármit,
amit akarsz: tévét, ezüst étkészletet, meg ami leesik a kamionról. – A
csávónak fülig ér a szája. Azt kérdezi: – Kifényezi az ezüstöt, mielőtt

tovább passzolja? Ki tudja polírozni? – És kezd belelendülni. – Maga
az orgazda, a nagyon gazdag, nagyon gizda? – És hasonló szarságok.
Most már tudom, hogy ezeket rutinból nyomja. Ha összejön itt nála egy
társaság, és én felszolgálom nekik a teasüteményt, tudod, mi a
szórakozása? Valamelyik hölgyet megtalálja azzal, hogy: – Ne hagyd
őrizetlenül a retikülöd, Sharon! Itt jön Cornell! – Én meg vigyorgok,
mint a tejbetök.
– Nem zavar ez téged? – kérdezte Stick.
– Most mit zavarjon? Felveszem ezt a bohócruhát, aztán idétlenül
bazsalygok. – Jesszusom, miket nem mond, Stam úr! – A testes szőke
Sharon asszonyságot meg ilyenekkel etetem: – Sharon nagysád, hát
hogy ez a Mr. Stam ilyen szörnyűségeket mondjon! – Vedd fel a
bohócruhádat, és hidd el, már nem is látnak. Így legalább
megfigyelheted őket. És közben tanulhatsz is valamit…
Ezen Stick elgondolkozott. – Mégis mit?
– Nem tudom. Valamit – felelte Cornell. – Kell valaminek lenni
abban, amit összeszedsz ettől a sok gazdag csókától, és még hasznát is
veheted.
– Valami, amit öntudatlanul elmondanak magukról – próbált
segíteni Stick.
– I-gen – húzta el a szót elgondolkodva Cornell. – Azt hiszem,
ráéreztél a lényegre.
– Csak épp azt nem tudod, mit is akarsz megtudni.
– Addig nem, amíg meg nem hallom – bólintott Cornell. – De
amikor kimondják – értesz? –, akkor egyből tudom, hogy ez volt az.
– És már évek óta hegyezed a füled?
– Hova siessek? – kérdezte Cornell.
Ez eddig rendben is van. De ha eddig hiába várta, hogy
elhangozzanak a csodás lehetőségeket valóra váltó varázsigék, akkor
mégis mit akart? Stick arra jutott, hogy Cornell magával játssza ezt a
vigyorgós bújócskát. Ezzel nincs is semmi baj, valószínűleg ő maga is
beismerné, ha kicsit sarokba szorítanák. Másrészről viszont volt abban

ráció, hogy valaki nyitott füllel figyel, készen arra, hogy lépjen, ha kell;
hogy mindig résen van, és soha nem tunyul el.
***
Stick kíváncsi volt, vajon hol lehet a főnök.
– Telefonál – mondta Cornell. – Ha nem látod sehol, akkor biztosra
veheted, hogy telefonál. Ha viszont valahol mégis meglátod, akkor
általában telefonálni fog.
– A pénzes fazonok odavannak a telefonokért – vonta le a
következtetést Stick.
– Egyszerűen imádják őket – bólintott Cornell. – Ez örök igazság,
érdemes lenne leírni, hogy el ne felejtsd.
– Találkoztam valakivel, akinek tizenkét telefonja volt – mesélte
Stick.
– Tizenkettő még semmi – licitálta túl Cornell. – Mr. Stamnek csak
a garázsban van hét, hogyha beleszámolom azokat is, amik a kocsikban
vannak beszerelve. Kábé tizenöt készülék van a főépületben meg a
vendégházban, plusz négy-öt az épületeken kívül. Kukkants be az
irodájába, mikor elhaladunk mellette.
Tény, ami tény, Barry feketére festett falú irodájának fekete
íróasztala előtt ült, és épp a telefonon lógott. A mennyezeti világítás
kúpalakú fénykörében jól látszott a piros telefon. Stick arany és vörös
színfoltokat kapott el. De nem ezért torpant meg. Meglátott egy óriásira
felnagyított fekete-fehér fotót is Barryről. Fürdőgatyájától
jachtsapkájáig a kép volt vagy száznyolcvan magas. Barry ártatlanul
felvont szemöldöke, egész arckifejezése azt mondta: „Még hogy én?!”
A háttérben álló fekete-fehér papír-Barry a magasból tornyosult az
igazi Barry fölé.
Honnan volt olyan ismerős ez az arckifejezés?
– Hé! – sürgette suttogva Cornell Sticket, hogy menjenek már
onnan. Tovább indultak, Cornell meg azt ecsetelte, hogy az úr azért

ragaszkodik a feketéhez, mert az nagyon békés szín, kellő nyugalmat
biztosít számára üzletkötés közben. Imádja a piros telefont fekete
háttérrel.
Stick miközben ezt hallgatta egyre látta maga előtt az előbbi „Még
hogy én?!”-arckifejezést. Pedig a fickó már a kocsiban sem tűnt
ismerősnek, biztos nem látta azelőtt… hacsak nem egy másik
fényképen, amivel egy iroda lambériázott falán találkozott több más
fotó között… A képen egy jacht tatján két fazon állt hereszorító
fecskéikben két csajjal az oldalukon… A fickó, aki mellett az a lány
állt, akinek belemélyedt a hasába a deréklánca, ugyanezzel a „Még
hogy én?!”-kifejezéssel az arcán állt ott. Igen, a lány mellett álló fazon
lesz az. Még hogy én?! Én aztán nem csináltam semmit.
Jesszusom. Barry és Chucky…
Persze az is lehet, hogy téved. Az arckifejezés ugyan stimmelt, de
lehet, hogy két különböző emberről volt szó, akik véletlenül hasonló
típushoz tartoztak.
– Na, most az asszony, Miz Diane Stam – folytatta az ismertetőt
Cornell – tök más történet. Váratlanul megjelenik itt, aztán eltűnik, és
valahol teljesen máshol bukkan fel megint. A férj azt mondja, hogy
egyszerűen csak nagyon ráér, nem tud magával mit kezdeni. Járja a
birtokot, és elvégzendő feladatok után kutat. Aztán a kezedbe nyom
egy listát. A férj a telefonjaiba van belebolondulva, az asszony meg a
listáiba. Ilyeneket ír fel, hogy rakd a könyvtárban lévő összes könyvet
ábécésorrendbe a szerzők neve szerint. Meg hogy a piros
medvecukorkákat vidd át az irodába, a mangó ízűt meg a marcipánosat
pedig a reggeli szalonba… Ott is van, nézd csak. A szőlőízesítésűt a
nappaliba.
Az éléskamrán keresztül a konyhába léptek.
Az asszony még mindig zöldes, vékony selyemköntösét viselte. A
szakáccsal beszélgetett. Cornell várt. Stick a köntös eséséből arra
tippelt, hogy a nő mellei abba a típusba tartoznak, amelyek annyira
teltek és gömbölyűek, mintha tejtől duzzadnának, és ilyen kis finom,
átlátszó kék erek ölelik körül az effajta hófehér szépségeket. Harmincas

lehetett, a legszebb kor. Amikor végre feléjük fordult, Cornell szólította
meg az asszonyt: – Miz Stam. Szeretném bemutatni az új sofőrt,
Stickley-t.
Az asszony ránézett, de közben lehet, hogy valami egészen más járt
a fejében. Tétova, barna szempár, sápadt bőr; erős szálú barna haját
hátul egy fonállal fogta copfba.
– Stickley?
– Igen, asszonyom.
Stick magában megállapította, hogy az ilyen passzív, álmosan
mozgó, kényelemszerető nők szinte kivétel nélkül mind fehérbőrűek.
– Stickley? Ez valami angol név?
Az ilyen nő látványától a rács mögött felizzott az ágyéka. A
gondolattól kissé zaklatott és ideges lett, de valahogy bele kellet vágnia
ebbe a bemutatkozó első mondatba, bár tudta, hogy nyilván nagyon
ostobán fog elsülni.
– Igen, asszonyom, angol – válaszolta Stick. Pedig legjobb
tudomása szerint az összes felmenőjével egyetemben közép-nyugatról
származott.
– Hát ez kitűnő – mondta Mrs. Stam. – Nos, hát akkor… – Stick
várta, hogy mi következik, de ezzel véget is ért a bemutatkozás. A nő
kisétált a konyhából.
Ezek után megismerkedett a szakácsnővel, Mrs. Hofferrel, egy
dongalábú, fehér ruhás öregasszonnyal. Erős asszony benyomását
keltette. Amikor Cornell pajkosan rácsapott a fenekére, Mrs. Hoffer jó
nagyot húzott rá a konyharuhájával, bár Stick biztosra vette, hogy a
szakácsnőnek jól esik, hogy foglalkoznak vele. Stick azt mondta, hogy
örül a találkozásnak, Mrs. Hoffer pedig azt felelte: – Én is neked, fiam.
Cornell átkarolta a szakácsnő vállát. – Az én szívem hölgye készíti
a legízletesebb palacsintát, knédlit meg pirogot az egész
földkerekségen. És még számtalan finomságot; a kuglófja egyszerűen
isteni. Na, persze tőlem is tanult pár spéci trükköt. Például, hogy a
kiolvadt szalonnazsírt félre kell tenni, hogy feldúsítsuk vele a
kelkáposztát, így lesz csak igazán gazdag a főzelék.

A konyha rendkívül barátságos helynek bizonyult. Stick itt
ismerkedett össze Luisa Rosával és Marianával, a szobalányokkal,
akiket Cornell csak úgy hívott: „a Marielita-ikrek Qbából”. Kedvesen
mosolyogtak, sárga uniformist viseltek fehér köténykével, és a világért
el nem mozdultak volna egymás közeléből. Cornell elmesélte, hogy
angolul tanítja őket, két mondatot már kívülről fújnak, az egyik az,
hogy: „Lehangolná tesz a bennem felgyülemlett feszültség”. A másik
pedig a „Szép napot!”
Nem, döntötte el magában Stick végleg, szó sincs arról, hogy
Cornell a csodatévő varázsigét akarná kihallgatni ebben a házban.
Egyszerűen csak otthon van itt.
Mikor vacsora után a fedett átjárón keresztül a garázshoz mentek, Stick
még mindig az óriásira nagyított „Még hogy én?!”- fényképen
merengett. Jó lett volna valahogy stikában bejutni az irodába, hogy
alaposabban is szemügyre vehesse. Ekkor azonban furcsa dolgot vett
észre. Egy jachtot látott a kikötőben horgonyozni. Egy hatalmas,
legalább tizenöt méter hosszú, kecses motoros hajót. Lesétált a
dokkhoz, és a hajóorrtól visszafelé sétálva húsz lépést számolt meg a
tatig, amin felirat hirdette a hajó nevét:
Tengeri Hínár. Alatta pedig: Bal Harbour, Florida Visszagyalogolt
a garázsban lévő apartmanhoz. Most már világos volt a kapcsolat „Még
hogy én?!”-tekintetű Barry, és a Chucky irodájában látott jacht között,
de egy valamiben még mindig nem volt biztos.
Cornell szürke nadrágjához épp gyöngyszürke nyakkendőt kötött,
majd felkapott magára egy vékony fekete blézert.
– Készülsz valahova?
– Haver, szerinted úgy festek, mint aki elmegy itthonról? Egy
sírásó hozzám képest az éjszaka császára.
– Horgonyoz a kikötőben egy hajó.

– Egy hajó?! Az egy félmillió dolláros motoros cirkáló, ember! A
Tengeri Hínár. A főnök azon szokott elmenekülni, ha már nagyon ég
itthon a lába alatt a talaj.
– Csak gondoltam, látogatók érkeztek.
– Jönnek ide ma vendégek, de nem az óceán felől – gombolta be
Cornell a blézerét. Oldalt fordult az öltözőszekrény tükréhez, hogy
ellenőrizze az eredményt. – Nagyon csibészes! Micsoda jóképű, slank
egy szívtipró is vagy te!
– Partikat is szokott a hajón rendezni?
Cornell elfordult a tükörtől. – Látom kíváncsi vagy valamire.
Miben lehetek a szolgálatodra?
– Csak azon tűnődtem, hogy a főnöknek van-e egy Chucky nevű
haverja?
Cornell arcára széles vigyor ült ki. – Chucky? Ismered Chuckyt?
Akkor még nem mondtál el nekem mindent, öreg.
– Jó barátok?
– Néha együtt teniszeznek. Honnan ismered Chuckyt?
– Volt Jacksonban egy fickó, úgy hívták Rainy Moya. Dolgoztam
neki.
Cornell a fejét ingatta. – Nem ismerek semmiféle Rainy Moyát.
Csak Chuckyt. A francba is, Chucky itt a főmájer, a mókamester, a
főnök büszkesége, ő aztán benne van mindenben, együtt nyomul a
rosszfiúkkal, a maffiózókkal, mindenkivel… Most mi van? Mit nézel?
Stick hallgatott.
Végül Cornell szólalt meg: – Jó, értem én… – nem siette el a
dolgot. – Valamit nem mondasz el nekem.
– Beszélnem kell valakivel – mondta Stick.
– Engem nem rángatsz bele semmibe. Tiszta vagyok. És tiszta is
maradok.
– Meg kell tudnom valamit…
– Mennem kell dolgozni.
– Csak egy percet várj még, oké? Mindössze egyetlen kérdést
akarok feltenni neked, ennyi az egész. Legalábbis azt hiszem – vágott

bele Stick, aztán tétován elhallgatott. – Gyakorlatilag száz százalék,
hogy Chucky felültette a haveromat, akit már említettem neked. Rainyt.
Elküldte, hogy adjon át egy csomagot, miközben biztosan tudta, hogy
ki fogják nyírni szerencsétlent. Amikor a címzett kiszállt a kocsijából, a
kezében akkora mordály volt, amivel haza lehet vágni egy fél
hadsereget. Te meg azt mondod nekem, hogy Chucky egy bohóc, az
élete csupa móka és kacagás. – Stick elhallgatott.
– Igen? És mi a kérdés?
– Most akkor bohóc vagy nem bohóc?
– Megyek dolgozni – mondta Cornell.
***
Stick elaludt. Nem tudta biztosan meddig alhatott. Kényelmes
foteljéből egy James Bond-filmet nézett a tévében, aztán a következő
pillanatban valaki megérintette a karját, mire ő összerázkódva ébredt
fel, de ekkor már a hírek mentek.
– Bocs, nem akartam rád ijeszteni… – sajnálkozott Cornell. – Mr.
Stam szeretné, hogyha kijönnél a belső udvarra.
Sticknek fel kellett emelnie a fejét ültében, hogy láthassa az arcát. –
Azért ennél többet is közölhetnél velem. Mit vegyek fel?
– Jó vagy így, ahogy vagy.
– Valami gond van?
– Cecil – mondta Cornell. – Cecil hazajött, és kissé zabos meg
kezelhetetlen. Nem vette jó néven, hogy ki van rúgva.
– Már alig vártam, hogy megjöjjön, és eltakarítsa innen a cuccát, én
meg végre ágyba fekhessek.
– Hát most itt van. Mr. Stam azt szeretné, ha beszélnél a fejével.
– Nem én rúgtam ki, hanem ő.
– Akkor azért gyere ki, hogy ezt közöld Mr. Stammel.
– A csávó azt hiszi, hogy lenyúltam az állását?
– Azt nem lehet tudni, hogy Cecil mit hisz.

– Tényleg? Miért, milyen a csávó?
– Cecil? Egy mocskos, büdös szájú, geci tahó, ha engem kérdezel.
És szarik mindenkire.
– Na, itt álljunk meg – mondta Stick. – Ha belemegyek ebbe az
egészbe, akkor idejön, és összeszedi a ruháit, igaz? És aztán?
– Haver, most erre én mit tudok neked mondani?
Ez egy laza kis baráti összejövetel lett volna. Kedves ismerősök
ülnek össze, hogy megigyanak együtt néhány pohár bort a tarisznyarák
olló, meg a sült garnéla mellé. Itt volt Barry ügyvédje, belgyógyásza, a
hajóügynöke a nejeikkel együtt. A hölgyek könnyű alkalmi ruhát
viseltek, fölötte vállukra vetett vékony blézert. Merev arcukat finoman
világították meg az átrium növények közt megbúvó lámpái, a
büfékocsin elhelyezett gyertyák, és a körben földbe szúrt fekete
fémrudakon lobogó fáklyák.
Barry és Diane fehér kaftánt viselt. Diane a vendégek gyűrűjében
ült, Barry a fáklyák szétfoszló lángnyelveinek rituális derengésében
egyedül állt Cecillel szemben, aki bizonytalanul kapaszkodott a kerekes
étkezőpultba.
Mindannyiszor, amikor Cecil egyik lábáról a másikra helyezte
egyensúlyát, megmozdult a kocsi, amitől a ráhelyezett üvegek hangos
csörömpöléssel egymáshoz koccantak. Ilyenkor Cecil hátranyúlt, és
előhalászott maga mögül a nyakánál fogva egy üveget, meglóbálta,
aztán a vendégek feje fölött átívelve belehajította a közeli medencébe.
Senki nem mozdult. Már jó néhány palack lebegett félig elmerülve az
alulról megvilágított medence felszínének opálos ragyogásában.
Barry, testéhez szorított könyökkel, függőlegesen előretartott
tenyérrel, megadón védte magát. Amikor beszélt, gesztikulálva
nyomatékosította mondanivalóját, de amint abbahagyta, visszatért
ehhez a zárt testtartáshoz.
– Cece…? Mégis mit mondhatnék még?
– Már éppen eleget mondtál, seggfej. Nagyon is jól hallottalak. –
Cecil annyira részeg volt, hogy akármikor orra eshetett. A kocsiba

kellett kapaszkodnia, amikor a szájához emelte a Jack Danielses
üveget.
– Hát pont erről beszélek. Most még mit akar hallani, Cecil?
– Azt, hogy visszaszívod, te bukszaszájú. És elrendezzük a dolgot.
Barry próbált higgadt maradni. – Cece, azt sem tudom, miért
hallgatom ezt egyáltalán. – A szemével keresett valamit a sötétben.
Mintha valaki jönne. Na, végre.
– Nem szeretném kihívni a zsarukat, Cece, úgyhogy ne
kényszerítsen erre. Ne felejtse el, hogy feltételesen van szabadlábon.
Ha feljelentem, nagyon megüti a bokáját, igaz? – Barry a vendégeire
nézett, végül az ügyvédjén állapodott meg a tekintete. – David, azt
hiszem te is egyetértesz velem, hogy nagyon veszélyes dolgot művel
Cece, nem?
Az ügyvéd összerezdült, aztán kihúzta magát. – Nos, véleményem
szerint fennáll a lehetősége annak, hogy…
A garázs irányából érkező alak keresztül vágott a gyep lankáján.
Valamit cipelt az oldalánál. Egy vödröt? Valami henger alakú tartályt,
aminek füle is volt. A másik alak, Cornell mögötte baktatott.
Barry ezúttal valamivel hangosabban szólalt meg: – Nézze, Cece.
Csak magán múlik. Még egyszer utoljára felszólítom, hogy távozzon
innen, és ne csinálja itt a balhét.
– Én meg felszólítalak, hogy kapjad be eztet itt – mondta Cecil, és
az ágyékába markolt. – Te pinaszájú kis bibsi, biztos jól cidázol.
– Hát azt hiszem, akkor ennyi volt – szögezte le Barry. – Már
kifizettem, ami járt, és itt jön, aki átveszi a helyét. Úgyhogy legyen
olyan kedves, és húzzon el innen a picsába. Most! – Szemét a
fáklyafénybe lépő Stickre szegezve behátrált a vendégek közé… De ez
mégis mire készül? Mi a francnak cipel ide egy rozsdás, kétgallonos
benzines kannát…?
Stick szándékosan rá se nézett Cecilre amikor elsétált mellette.
Máris túl sokat látott belőle. Ismerte a fajtáját: szikkadt, inas, vidéki
paraszt, fehér karok, kidagadó nyakerek, széles orrlyukak. – Jesszusom,
a csávó eldugult orra minden lélegzetvételnél úgy fújtatott, mint egy

gőzmozdony. Az ilyen cecilekkel nem állsz le társalogni, inkább rájuk
dobsz egy hálót – már ha akad egy a kezed ügyében. A zsaruk meg a
börtönőrök péppé verik az ilyenek agyát, de hiába, újra rád jönnek.
Stick a büfékocsihoz lépett. Kiválasztott egy poharat, a tálca szélére
helyezte, aztán lecsavarta a sapkát a kanna csőszerű nyakáról, felemelte
a tartályt, és óvatosan teletöltötte a poharat.
– Te meg mi a szart iszol? – kérdezte Cecil.
Stick a földre tette a kannát. Megfogta a csurig töltött poharat,
vigyázva megfordult, és Cecilhez lépett. Cecil meredten bámulta.
Imbolyogva belekapaszkodott a kocsiba. Stick felemelte a poharat.
– Most mit akarsz? Nem iszok benzint, baszd meg. Sima benzin ez,
vagy etil?
Stick kivárt, halványan elmosolyodott. Aztán a magasba emelt
pohár tartalmát ráborította Cecilre, akinek ingmelléről a sliccéig
csurgott végig a folyadék.
A vendégek halkan felszisszentek, de moccanni senki sem mert.
Némán nézték a jelenetet. Figyelték Cecilt, ahogy tántorogva a
kocsinak dől, könyökével lesöpör néhány üveget, látták, ahogy ma már
az ötödik Jack Danielses üveget emeli a feje fölé, és nedves ingén végig
ömlik az alkohol: készül, hogy lesújtson a palackkal…
Stick mellmagasságba emelte bal kezét, faarccal meggyújtotta az
öngyújtóját, és odatartotta néhány centire Cecil ingéhez.
– Bepakoltam a táskádat – mondta Stick a láng túloldaláról. –
Elmész, vagy vitatkozunk még egy kicsit?
Épp lepedőt cserélt az ágyon, amikor Cornell bejött, és az ajtókeretnek
dőlve figyelte, mit csinál Stick.
– Ezek után nem nagyon értem, mi aggaszthat Chuckyval
kapcsolatban, Mr. Stickley – mondta Cornell.
Stick odanézett. – Mit tudom én, hogy van-e okom az
aggodalomra. Nem válaszoltál a kérdésemre.

– Ágyakat kihúzni! – Hányszor hallották reggel a sitten a
parancsot. – Látom még mindig sok mindenhez értesz. Teljesen
beszarattad a vendégeket. Kértek még fejenként egy dupla Chivast,
aztán siettek haza lefeküdni. – Cornell belépett a szobába, hogy
körülnézzen, de a csupasz, világoszöld falakon kívül nem nagyon akadt
látnivaló. – Azt kérded, hogy ki is Chucky igazából. Bohóc, vagy
valami egészen más? Hogy megölethette-e a haverod? Ha Mr. Stamet
kérdezed, a válasz az lesz, hogy nem. Chucky egy fehér, angolszász
kokaindíler, de a légynek sem ártana. Ha az utcán kérdezősködsz, az
már teljesen más történet. Hallasz ezt is, azt is Chuckyról. Főleg rossz
dolgokat. Egy kis lóvéért eladná a saját emberét, a saját anyját is. Neki
az nem számít. Összeállt qbaiakkal, és nyugtatókon él. Nem is ember
az már.
– Idejár?
– Néha-néha – válaszolta Cornell. – De annak, aki tud a tűzzel
játszani, nem jelenthet gondot.
Stick kisimította a zöld ágytakarót a párnák fölött, aztán a sarkainál
fogva visszahozta az ágy lábaihoz, és ott negyedrét hajtotta.
– Akarod tudni, mi volt a kannában? – nézett Cornellre. – Víz.
– Nem mondod… – Cornell arcára kezdett kiülni egy fülig érő
vigyor. – Ne csináld már… ez most komoly?
– Honnan szereztem volna hirtelen benzint? – mondta Stick. –
Most ugrottam volna ki az Amoco kúthoz?
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Mikor is volt utoljára abban a luxusban része, hogy maga választhatta
meg a ruháit?
Először Florida feliratú pólókban járt. Aztán megörökölte annak a
srácnak a ruhatárát, aki Rey Westbe utazott, és soha nem tért vissza.
Most azonban volt egy-egy rend fekete, szürke és világosbarna öltönye.
Az Eden Roc Szálló szabója három és fél nap alatt alakította át mindet
személyesen az ő számára. Szinte ingyen csinálta, baráti szívességként,
mindössze hetvenöt dollárt kért öltönyönként.
Az utolsó ilyen alkalom még valamikor ’76-ban lehetett. De már
nem emlékezett azokra a ruhákra. Egy hawaii ing kivételével, amit
színes vitorlások és pálmafák díszítettek.
Az öltönyökhöz fehér vagy világoskék inget, valamint egyszerű
fekete nyakkendőt fog viselni. A fekete öltönyt a fekete Cadillechez, a
szürkét a Rollshoz, a világosbarnát pedig a bézsszínű Continentálhoz
kell majd felvennie. Ha Mrs. Stamet szállítja, bármilyen ruhát
választhat, rendszerint úgyis a zöld Mercedesszel fognak menni.
– Reggelenként meg majd üldögéljek egy szál alsóban, amíg ki
nem derül, hogy melyik kocsival megyünk?! – kérdezte Stick.
– Hát ez nagyon vicces – mondta Barry. – Nem, egyáltalán nem
kell gatyában üldögélnie. Előző este mindig meg fogja kapni az
utasításaimat. – Komoly tekintetében kérdés ült. Mintha kétségei
támadtak volna. – Az adott kocsinak lemosva, feltankolva, útra készen
kell várakoznia abban az időpontban, amit előzetesen megadtam, vagy
a telefonhívásom utáni legfeljebb tizedik percben. Meg fogja tudni
oldani?
És ezt pont neki mondja, aki az életében nem volt semmilyen
fegyveres erőnek sem a tagja, viszont hét éven át szívott rács mögött, és

tele volt a töke azzal, ha ugráltatják. Stick elszámolt magában tízig.
Mintha a hallottakat rendezgetné magában, de valami még aggasztaná,
hátradőlt, csak aztán szólalt meg: – Igen, uram. De ha egyeztetnünk
kell óráinkat, akkor bajban leszünk, mert nekem olyan nincs.
Egykönnyen nem fogja elfelejteni Barry komor tekintetét. Most hol
maradnak a poénos beszólások?
Később, a nap folyamán megkérdezte Cornellt erről. Hogy Barry
így gyökeresen megváltozott egyik napról a másikra.
– Most meg mi a franc van veled? – dühöngött Cornell. –
Elmagyaráztam, hogy mi a felállás, nem? Ő a főműsor. Nem mi
mondjuk a poénokat. Ő mondja a poénokat. Ő az, aki nagyon vicces,
mi meg vigyorgunk, mint a tejbetök. A fenébe is, azt hittem, érthetően
a szádba rágtam.
Stick bólintott: – Ez igaz, de mégiscsak a kezembe nyomott egy
órát.
– Naná – csóválta a fejét Cornell. – Mert egyrészt azt akarja, hogy
tiszteld, másrészt pedig még nem felejtette el a benzinkannás
sztoridat… A csávó azt várja el tőled, hogy hülye legyél, de boldog.
A Cadillacet vitték Leucadendrába. Barry hátul ült, és telefonálgatott.
A brókerével, Arthurral beszélt, mindjárt visszahívja. Beütött három
számot, egy Kyle nevű illetőt kért, és mivel nem érte el, Arthurral
nagyon rövidre fogta a beszélgetést, aminek a végén ismét közölte vele,
hogy még jelentkezik. Aztán egy „Rorie” nevű lánnyal dumált, csak
úgy szórta a púdert, hogy mennyire hiányzik neki a csaj, aki váratlanul
„Aurora” lett, amikor Barry üzleti részletekbe menően kifejtette neki,
hogy mennyire elfoglalt, és ezért egyszerűen képtelen lesz időt
szakítani rá. A fekete öltönyös Stick a visszapillantóból figyelte, ahogy
Barry fehér teniszruhájában előadja egyszemélyes műsorát a
telefonban, ahogy elmagyarázza a csajnak, hogy értse meg, ebben a
pillanatban is az ügyvédjeihez siet egy fontos megbeszélésre. De, hé,
fel a fejjel! Mi lenne, ha találkoznának a hajón úgy hat körül?

Miután letette, azt kérdezte Sticktől: – Tudja, mi a különbség a
feleség meg a szerető között…? Csak a napszak, haver…
Stick a visszapillantóba nézett: – Azt el is hiszem.
– Árnyalatnyi elismerést csempészett a hangjába, de azért
igyekezett nem túljátszani.
– Néha azt kérdezed magadtól – folytatta Barry hogy megéri-e. –
Megvárta, míg Stick ismét a tükörbe néz. – Naná, hogy naná!
Stick ismét bólintott egyet a visszapillantó tükörbe. Végül is miért
ne?
Behajtottak a Leucadendra zöldterületére, elhaladtak a
teniszpályákhoz vezető pázsit mellett, távol a stukkóval dísztett, piros
cseréptetős spanyol klubépülettől. Barry egy oldalsó bejárat felé
mutatott, ami a grill étterembe vezetett, majd közölte Stickkel, hogy: –
Parkoljon le ott arra, aztán üsse agyon az időt valamivel. Kábé egy órát
leszek itt.
Barry vállára vetett szvetterrel, kezében teniszütőkkel telepakolt
sporttáskájával elballagott. Stick a légkondicionált limuzinból nézte
főnökét. Kint harminckét fok volt, az égen egy szál felhő sincs.
Sebességbe rakta a Cadillacet, és megfordult vele.
Parkoljon le, és várakozzon. Kösz.
De várjunk csak…
Hirtelen beléhasított a felismerés, amit eddig valahogy figyelmen
kívül hagyott. Ez a munka azt is jelentette, hogy az idejének több mint
felét valószínűleg várakozással kell majd töltenie. Húsz perc alatt itt
voltak Bal Harbourból Coral Gablesben, és most főnöke „kábé egy
órát” marad itt. Ez vajon többet vagy kevesebbet akart jelenteni egy
óránál? Ha Barry teniszezés után legurít még pár pohárkával, amiről
esetleg eszébe jut bekapni valamit a grill étteremben… Sticknek csak
most kezdett leesni, hogy legalább két-három órán át malmozhat itt
anélkül, hogy bármi dolga is lenne… Amikor vezetett, akkor legalább
elfoglalta magát valamivel, és kizárhatta a világából a hátsó ülésen
terpeszkedő alakot. De egyre arra várni, hogy a főnöke újra mozgásba
lendítse a napját… Hogy felhúzza, bekapcsolja, beindítsa, mint egy

gépet… Ha egész nap itt kell ücsörögnie, akkor sem szólhat egy rossz
szót sem. „Hé, nem azt mondta, hogy csak egy órát marad?” A
várakozás benne van a munkaköri leírásában. A sofőrök már csak
várakoznak. Volt is itt belőlük néhány. Csak álldogáltak az ívelt
kocsifeljárón sorakozó limuzinok előtt. Három egyenruhás úrvezető.
Nálánál jóval idősebbek, úgy ötvenes éveik végén, hatvanas éveik
elején járhattak.
Őt nézték az árnyékból. Felismerték a Cadillacet az egyedi
rendszámról: BS-2. A Rolls volt a BS-1, a Continental meg a BS-3.
Mrs. Stam Mercedesének hagyományos a rendszáma. Stick kiszállt a
kocsiból, és elindult a kis társaság felé. Igen, jó hatvanasak voltak.
Mindhármukon fekete egyenruha, fehér ing, sötét napszemüveg.
Az egyikükön még sapka is volt. Oldalra billentett fejjel
megszólította: – Úgy látszik, Cecilnek végül csak sikerült kirúgatnia
magát. – Stick bólintott, és csatlakozott a három, egymásra
megszólalásig hasonló figurához. A fiatalabb, akin sapka is volt, most
odafordult a másik kettőhöz: – Én megmondtam. Ugye hogy
megmondtam? – Aztán vissza Stickhez: – A kelleténél eggyel többször
ütötte ki magát, igaz?
– Hát valahogy úgy – válaszolta Stick.
Fejüket ingatva tárgyalták ki Cecilt. Sticket meglepte, hogy ennyire
csalódottak. Szép sorban bemutatkoztak: a sapkást Harveynak hívták, a
másik kettő John meg Edgar volt. Nem voltak túl bőbeszédűek, de azt
azért elmondták, hogy kinek dolgoznak, mintha Sticknek legalábbis
tudnia illett volna, kikről van szó. Bal kezüket zsebre téve dohányoztak,
és olyan klubtagokat emlegettek, akiket nyilván Sticknek is ismernie
kellett volna. Kezdte megérteni, hogy ebben a munkában az emberre
ráragad egyfajta lezser felsőbbrendűség. Egy sofőr mindenkit ismer, és
már végképp nem lepődik meg semmin sem. Stick elkövette azt a hibát,
hogy láthatóan meglepődött, amikor Cecilhez visszatérve arról kezdtek
beszélni, hogy bár hanyag volt és a többi, de az emlékezőtehetsége, az
aztán párját ritkította. Pedig még Owennek is, aki Cecil előtt dolgozott
Mr. Stamnél, még neki is jegyzetelnie kellett, ha azt akarta, hogy ne

vesszen el semmi sem. A három sofőr egyre csak Owent meg Cecilt
emlegette. Stick erősen figyelt.
Aztán Harvey váratlanul odafordult hozzá, és azt kérdezte: – Hogy
áll Mr. Stam kaliforniai befektetése? Tudod, a vetőmagos cég.
– Erről semmit sem hallottam – felelte Stick, és igyekezett még
jobban odafigyelni a társalgásra. Ezek az öreg mukik nem siették el a
dolgot, de szép lassan, fokozatosan kezdték becserkészni az új embert,
a friss húst.
– Te tőzsdézel? – kérdezte Harvey.
Stick nemmel válaszolt, és azok hárman láthatóan elképedtek.
– Nahát, de ilyet! – csodálkozott Harvey. – Pont te, aki legközelebb
ülsz a tűzhöz?
Stick ebből érthette, hogy Harvey arra számít, erre ő majd meg
fogja kérdezni, mégis mire gondolt. Úgyhogy pontosan ezt is tette.
– Hát a melódra, hogy Barry Stam kocsijában ülsz – vágta rá
Harvey hangjában döbbent csodálkozással.
– Megkérdezzük tőle, mik a jó befektetések – magyarázta Edgar –,
Mr. Stam meg elmondja. Egész jó tippeket szokott adni.
A John nevű figura vigyorogva helyeselt: – Hát nem is rosszakat.
Bizony, hogy nem.
– Többnyire „pulton keresztül” bizniszelünk. Általában csak
tőzsdén kívüli értékpapír kereskedésben utazunk. Olyan cégekkel,
amikről még senki sem hallott.
– Volt köztük olyan is, ami még a „pultnál” is abszolút
ismeretlennek számított. Mr. Stam néha teljesen új cégek
részvényügyleteiről is tud.
– Hát, ahogy a telefonbeszélgetéseit elhallgatom – bólintott Stick –,
mást se csinál, csak részvényekkel kereskedik.
– Pontosan – helyeselt Harvey. – Na, most Cecil fejből sorolta a
neveket meg a telefonszámokat, amiket a kocsiban hallott. Owennek
ehhez papír és ceruza is kellett. De Cecilnek olyan agya volt, mint egy
Wurlitzer. Csak bedobtad az aprót, ő meg eldúdolta a kedvenc

melódiádat. Elnézett arra, a kettes pálya irányába, hunyorított egyet, és
már mondta is a mindenféle részvények vételi meg eladási árfolyamát.
– És jól is keresett vele – tette hozzá Edgár.
– Hogy jól keresett? – licitálta túl a haverját John. – Betegre kereste
magát.
Erre Harvey is beszállt: – Fogadni mernék rá, hogy ezzel
összekapart egy százast is hetente. Simán.
– Cecil tőzsdézett? – kérdezte Stick.
– Nem. Csak a tippekből ennyit szedett össze – felelte Edgar.
– Teljesen összezavarod a srácot – vágott közbe Harvey. – A
lényeg az, hogy Cecil elpasszolt nekünk egy- egy jó tippet, mi pedig
sosem voltunk hálátlanok. De most nehogy azt hidd, hogy rongyos
négy-öt dollárról beszélünk. Azt hallod, hogy Mr. Stam beszállt egy
vadonatúj cégbe? Na, az ilyesmi alsó hangon megért nekünk ötven
dollárt.
– Nektek sem mehet rosszul a tőzsdén, ha megengedhettek
magatoknak ilyen ötvendolláros tippeket.
Harvey jelentőségteljesen Edgarra nézett, aztán ismét Stickre. – Én
egy olyan asszonynak dolgozom, aki szart se tud azon kívül, amit a
brókere elmond neki. A brókere viszont szart se tud azon kívül, amit a
New York-i értéktőzsdén bárki le tud olvasni a kijelző tábláról. Tudsz
követni? Tíz évvel ezelőtt Barry Stam egy taknyos kis okostojás volt,
aki a földhöz csapkodta a teniszütőjét, ha elborult az agya. Heti kettőt
simán széttört. Mára meg a kis Barry zsebből kifizethetné ezt az egész
kócerájt: klubostul, teniszpályástul, mindenestül. Már ha eladó lenne.
Ahogy itt mindenki, ő is a gazdag apukája védőszárnyai alól indult el,
csakhogy mostanra alaposan lehagyta az apucit. Kilóra megvehetné.
Ingatlanbefektetésekkel kezdte, de most már csak részvényekkel
kereskedik – különösen az elmúlt néhány évben. Amihez csak nyúl,
arannyá válik a kezei között. Így aztán ha Mrs. Wilson kapott tőlem
valami jópofa tippet, akkor a vénasszony hálája jeléül leperkált nekem
egy adott összeget, amit beforgattam, a profitot meg elfeleztem
Cecillel. Na, látod, kivan ez találva. És nem csak velem meg Edgarral

vagy Johnnal működik ez így. Gyakorlatilag bárkivel, akit itt látsz,
megjátszhatod ezt a játékot.
– Miközben várakozom – mondta Stick.
– Ja, miközben itt ácsorogsz.
– És ti nem pusztultok meg az unalomtól?
Chucky másfél tonnányi, majdnem elsőosztályú marihuánával
szemezett. A drog utcai értéke megközelítette a kétmillió dollárt.
Nestor Soto nyolcvan dollárt fizetett kilójáért Santa Martában,
idehajózta az árut Kolumbiából, és most kész volt az egészet átadni
Chuckynak kilónkénti négyszáz dolláros áron. Na, most aztán Chucky
állhat neki ész nélkül szétdobálni a cuccot kis tételekben a puserek meg
a dílerek között. Ezt hívják a tőzsdén töredékkötésnek, meg maradékkiárusításnak. Közben pár napra megugrik a gyógyszeradagja, de a
végén megduplázhatja a befektetett pénzt.
Feszült légkör volt az öreg istállóban. Az épület az északnyugati
Tizenhatodik sugárút közelében állt, nem messze Hialeah városától.
Gyorsan el kell nyomnia a füvet. A rosszakarói előbb-utóbb
megneszelnek valamit, és akkor alaposan leszedik. Vagy jöhet valaki a
Kábítószer-Ellenes Osztályról, a Szövetségiektől, a Veszélyes
Narkotikumok Hivatalától vagy a Dade Megyei Közbiztonsági
Hivataltól, és lefoglalják az egész készletet. Aztán elfüstölik egy állami
égetőben, de neki ettől még ugyanúgy ki kellene fizetnie Nestornak a
nyolcszázezret. Negyvennyolc órán belül – így szólt a megállapodás.
Nestor azt is megteheti, hogy visszalopja a cuccot, aztán újra eladja
valaki másnak.
Chucky vadászpuskákkal felfegyverzett emberei készenlétben
álltak az istállóknál, a bozótfenyő takarásában, meg egy rádiós
kocsiban a Tizenhatodik utca alsó szakaszán. Az adó-vevő Lionel övén
lógott, zakó kigombolva. Chucky a por miatt védősisakot és fehér
laborköpenyt viselt – ezeket általában itt hagyta felakasztva egy szögre
vagy vasvillára.

Épp azt magyarázta Lionelnek: – Komolyan mondom – és ezt most
tényleg komolyan mondom –, az lenne a legjobb, ha kiszállnék a
nagykereskedelemből, és egyszerűen csak tovább passzolnám az
egészet egyben anélkül, hogy egy ujjal is hozzáérnék. Ha nem
hegyekben állna nálam a cucc, még normális emberi életet is élhetnék.
– A csálé spaletták közt átszűrődő napfény sávokban sütött a
felhalmozott bálákra. Chucky elképzelte, hogy odakint felkel a szél,
felszippantja az udvar porát, az örvény letépi innen a feje fölül ezt az
istállót, és letépi róla is ezt a fehér köpenyt, és ő végül ott állna a
szorosan kötegelt bálák közt, védtelenül.
– Brókerkedtem én épp eleget telefonon. Vagy egyszerűen csak ott
vacsoráztam, ahol bizonyos illetők is rendszeresen tiszteletüket teszik.
Ebben nőttem fel. Van valami kívánságod? Keresd Chucky Buckot,
megtalálod balra az első bokszban.
– Jól hangzik-mondta Lionel. – Csak így nem keresel rajta semmit.
Legfeljebb tíz-húsz dollárt kilónként.
– Most csakis a fűről beszélek. Mennyit érne ez a cucc, ha egyben
elpasszolnám? Ráteszek az árra harmincezret, és annyiért simán túl is
adnék rajta. Telefonon el tudnám intézni az egészet, még a közelébe
sem mennék a salátának. Rendben, harmincért meg fél kiló jóféle perui
fehérért tied a gyep, már viheted is. Ennyi lenne az egész. Most meg
nézd meg ezt a nagy halom szénakazlat! Nézd csak meg.
– Azt nézem – mondta Lionel.
– Hatszázezrembe került. Ennyiért vehetnék tíz kiló perui kokaint.
És nem kellene kibérelnem egy egész lóistállót, hogy legyen hova
lepakolnom. Ez a baj ezzel a raktározósdival. Most kotolhatok itt ezen a
nagyrakás gazon, és azon izgulhatok, nehogy még kiszúrja a szemét
valakinek. Pedig már így is annyian lettek beavatva, hogy egy
komolyabb báli mulatságot összehozhatnánk a résztvevőkkel. Szétvet
az ideg. Itt bent – csúsztatta fehér köpenye alatt a hasára a kezét
Chucky. – Elzáródnak tőle a beleim, haver. Az esti híradó alatt mindig
magnézium-citrátot kell innom a vodka mellé… Megtalálták Rainyt.

Láttad te is a tévében? Benne volt a hírekben, még a ma reggeli Herald
is leközölte. Valahol hátul volt a cikk.
– Nem hiszem, hogy láttam volna – ingatta a fejét Lionel.
– Nem hiszed?! – kerekedett el Chucky szeme. – Ugyanazt a fickót
mutatták, akinek a kezébe nyomtál egy táskát, hogy nem sokkal később
hatszor belelőjenek, te meg azzal jössz, hogy lehet, hogy láttad, de az is
lehet, hogy nem?
– Nem. Azt hiszem, nem láttam.
– A Bay Front jachtkikötőjénél húzták ki az óceánból. A lőtt sebek
alapján megállapították a halál okát, sőt, a személyazonosságát is, mert
a zsebében ott volt a tárcája, abban meg a jogsi. Nem hiszem el.
– Ja, ja. Kár Rainyért. Őt bírtam – mondta Lionel.
– Három évvel ezelőtt dolgoztam valakinek, és őt nem bírtam.
Haver, egyáltalán nem szívesen dolgoztam neki. Lelőtték őt is. De
annak igazából örültem…
Chucky kíváncsi lett volna, hogy Lionel mire akar ezzel
kilyukadni, de ezt végül sosem tudta meg, mert Lionel adóvevője
recsegve bekapcsolt, és egy spanyol hang szólalt meg benne. Lionel
leakasztotta az övéről a készüléket, és spanyolul visszaszólt. Chucky
várt.
– Azt mondja, hogy Nestor kocsija közleledik. A fehér Cadillac.
– Hányan vannak? – húzta ki magát Chucky.
– Azt mondja, csak hárman. Úgy tűnik, Moke és Avilanosa
elkísérték.
– Francba! – sziszegte Chucky, és a pajta bejáratához lépett, hogy
megnézze magának a közeledőket. A kocsi az autópályáról lekanyarodó
bekötőút bozótfenyői között hatalmas porfelhőt húzott maga után. Az
istállók előtt elhaladó Cadillac mögött feltűnt Chucky két embere,
egyikük kezében egy ismétlő sörétes puska.
Moke kiszállt a kocsiból, és unottan nézett vissza rájuk. Láthatóan
különösebben nem hatotta meg, hogy ott vannak. Rajta volt szokásos
cowboykalapja, a karimája lefelé görbült az orr vonalában. Odaszólt
Chuckynak: – Hoztam valakit, aki meg akarja látogatni az én

legkedvesebb társamat. – Mióta Moke ráérzett erre az új, macsós
imidzsre, nem győzte reklámozni ismerősei között.
Avilanosa, aki a vezető felőli oldalon szállt ki, teljesen más típus
volt, az ő irányából Chucky nem érzékelt fenyegető hullámokat.
Egyszerű sportzakójában Avilanosát primitív, falusi embernek látta
Chucky: széles tenyerű, görbe lábú cukornádvágó napszámosnak, akit
jó sorsa Nestor testőrévé, sőt, pillanatnyilag az apósává tett. A kubai
parasztja. Chuckynak még az is nehezére esett, hogy üdvözölje. De
azért megerőltette magát, és összeszorított fogakkal kipréselt magából
valami köszönésfélét:
– Minden okés? – Alig figyelt oda, az energiáit Nestorra
tartalékolta, akinek faarcáról jó lett volna leolvasni, mire készül.
Mielőtt még előáll neki valami újabb lehetetlen követeléssel. Nestor
kiszállt a Fleetwood Cadillac hátsó üléséről, és napszemüvegének
füstös lencséin át úgy bámult körbe a környéken, mintha életében ehhez
foghatót nem látott volna. Ez jellemző volt az alattomos kis patkányra:
szerette, ha alábecsülik. Elaltatta az ellenfeleit, hogy akkor csapjon le,
amikor tőle erre már senki sem számít. Intett egyet bágyadtan annak
jeléül, hogy felismerte a jelenlévőket. A napfényben kavargó
porszemek között megcsillant kezén a sok arany és gyémánt. Egy
mahagóni bőrű kiskirály lenyalt dzsigoló hajjal. Nestor azt terjesztette
magáról, hogy kubai spanyol, de többen tudni vélték, hogy valójában
felerészben lengua indián. Hogy eredetileg Paraguaynak arról a vad,
elszegényedett vidékéről való, amit Chacónak neveznek az ottaniak.
Ezen a kopár, savanyú talajú alföldön nőtt fel – azt suttogták –
póktojáson. Hogy attól vált volna ilyen gonosszá és kegyetlenné. Nem
ő lenne az egyetlen sikerember dél- Miamiban, aki primitív
felmenőktől származik. Chucky szívesebben fizetett volna csillogó
gyöngyökkel ropogós bankók helyett.
– Nestor – mondta vigyorogva Chucky –, te aztán nem vagy
semmi, hallod! Igazi egyszemélyes showműsort adsz, haver, és még
csak meg sem kell erőltetned magad.

Nestornak láthatóan tetszett a bók. Mosolyogva üdvözölte a
házigazdát: – Chucky! – Belépett az árnyékos pajtába, sötétbarna
selyem öltönye a félhomályban veszített némileg fényéből. Bólogatva
hordta tekintetét körbe a fűbálákon. – Látom, megvan, ami neked kell.
Nagyon jó minőségű Santa Marta ez. Te meg vagy elégedve?
– Tűrhető – válaszolta Chucky. – Ha mázlim lesz, és senki nem vág
meg, vagy buktat le, akkor még kereshetek is pár dollárt az üzleten…
Hallottál valamit Steinbergről? Emlékszel rá?
– Persze – bólintott Nestor. – De nem látom. Öt éve.
– Így van. Lebukott hetvennyolcban, aztán, amikor óvadék
ellenében feltételesen szabadlábra helyezték, meglógott. Most
hallottam, hogy nemrég elkapták Kaliforniában. És tudod, hogy találtak
rá? Volt neki az a böhöm nagy bernáthegyije, tudod.
– Igen, Sasha.
– Így van. És emlékszel, hogy Steinberg annyiszor változtatta meg
a nevét, hogy követni sem lehetett. Viszont a kutyáját, Sashát, mindig
ugyanúgy hívta. Na, hogy kapták el? Az állatorvos segített nekik. Sasha
dokija volt a nyom.
Egy halvány mosolynál több nem tellett Nestortól. Chuckynak
jobban kellett igyekeznie, ha azt akarta, hogy Nestor felengedjen egy
kicsit. Pedig az még jól jöhet neki.
– Ebből az a tanulság, hogyha hamis személy- azonossággal élsz,
akkor változtasson nevet körülötted mindenki más is. Neked is volt egy
kecskéd, úgy emlékszem. Volt más háziállatod is?
– Volt, de ők mindig megdöglenek – mondta Nestor.
– Ó – szaladt ki Chucky száján, és az volt az érzése, hogy most
nagyon rosszat szólt. Még jó, hogy a csirkéket nem említette meg.
– Mi ez rajtad? – kérdezte Nestor. – Olyan a ruhád, mint aki
gyilkolni akar. Ez a hely egy carniceria?
Chucky kitárt karokkal mutatta laborköpenyét. – Csak egy gönc,
amit magamra kaptam.
– Úgy nézel ki, mint aki ölni fog. Halálra rémül tőled a pollo.

Francba. – Én olyat nem tennék, Nestor. – És nem állta meg, hogy
hozzá ne tegye: – Nekem aztán semmi bajom a csirkékkel. – Érezte,
hogy Avilanosa mögé lopakodik. Sarkon fordult, épp csak
megpillantotta a vasvillát – Jesszus! –, megpróbált előregörnyedve
kitérni az útjából. Avilanosa viszonylag gyengén ütötte meg vele a
védősisak tetejét.
Nestor mosolygott. – A marhát így ölik le, igaz?
Avilanosa ismét ráütött a sisakra, de ezúttal erősebben. Chucky
érezte, ahogy az ütés ereje lekúszik a nyakán.
– Igen, a kövér marhát – mondta Nestor.
Avilanosa ismét felemelte a vasvillát, és Chucky nem igen tehetett
mást, mint hogy vigyorogva próbál jópofát vágni ahhoz, hogy a két
bekokózott kubai pofozógépnek használja. Csakhogy Avilanosa ezúttal
két kézzel markolta meg a vasvillát, és erőből sújtott le az élével.
Chucky letaglózva négykézlábra rogyott. A védősisak középen
megrepedt, lerepült a fejéről és messzire gurult. Érezte, hogy Avilanosa
alárúg a bordáknál, hogy lábfejével a hátára fordítsa. Csengett a füle, és
hasogató fájdalom futott végig fején-nyakán. Látta, hogy Avilanosa és
Nestor fölébe tornyosulva néz le rá. Látta Moke-ot, aki keresztbe font
karral áll. Fejét oldalra fordítva látta testőrét, Lionelt két másik
emberével a nyitott istállóajtó ellenfényében. Most egy bála zuhant rá,
próbált félregurulni előle, de egy láb a földhöz nyomta. Utána érkezett
egy másik bála is, és aztán a következő, meg még újabbak. A feje
szabadon volt, és jól látta, mi történik vele, de a végtagjai moccanni
nem tudtak. A bálák most már nagy halomban álltak rajta, egy- egy
legurult a gúla tetejéről. A súly ugyan nem nyomta agyon, de moccanni
sem bírt. Megpróbálta. Moccanni sem bírt. Erőlködve nekifeszült,
Nestorra függesztve könyörgő tekintetét. Moccani sem bírt. Kitört
belőle az üvöltés…
Mert pontosan ugyanez már megtörtént vele egyszer Dau Tiengnél,
amikor a Huszonötödik Gyalogsági Hadosztálynál szolgált. Az
osztagukat úgy hívták „Lazafiak”, pedig semmi keresnivalója nem volt
ott egy részegen besorozott újoncnak, aki ideje nagy részét betépve

töltötte Vietnamban – de nem eléggé betépve. Váratlanul rohanták le
őket. Egy árok mélyén próbált elrejtőzni, beásta magát a sárba, amikor
elkezdtek fölülről hullani rá a testrészek. Azoknak a vietkongoknak a
roncsolt hullái, akiket az amerikai aknavetők téptek széjjel.
Mindenhonnan ruhacafatok, sárcsomók hullottak rá, ő meg csak feküdt
a hátán, és moccanni sem bírt. A tömérdek hulla a sárba préselte. A feje
mélyebben volt, mint a teste. Az arcába belenyomódott egy láb csonkja.
A mélyből látta a zöld nyomjelzők fényét, és látta az árok gazos
peremeit távolodni egymástól, a dübörgő zajban a megcsúszott
földdarabok feléje potyogtak, az emelkedő sárban megfeszített nyakkal
igyekezett a felszín fölött tartani a fejét, de moccanni sem bírt. Ekkor
tört ki belőle az üvöltés: saját ordításával akarta megölni magát,
kiszakítani a tüdejét, széttépni a szívét, úgy üvölteni, hogy a villódzó
fények felrobbanjanak a szeme előtt az égen vagy a fejében, már nem
tudta, csak üvölteni, kiüvölteni magát ebből az átkozott, nyomorult
testből… hogy aztán a veteránkórházban térjen magához Memphisben.
Avilanosa vízszintesen beledöfte a vasvillát a Chucky arca mellett
néhány centire lévő egyik bálába. Lehajolt, és csak annyit mondott
Chuckynak, hogy: – Hé! – Mire Chucky abbahagyta az üvöltést,
kinyitotta a szemét. A vasvilla fokai börtönrácsként meredtek rá.
Nestor homlokát ráncolva várta, hogy a hunyorgó Chucky előtt
kiélesedjen a kép. – Csak tudnám, mi veled a baj. Maradj csöndben egy
percre. Állandóan mászkálsz, amikor akarok neked mondani. Most azt
akarom, figyelj végre. Rendben? Az az ember kell nekem, aki Rainyvel
volt. Azt mondod Moke-nak, nem lesz gond. De nem tudok róla, hogy
megtaláltad.
Chucky levegő után kapkodva csak nehezen nyögte ki: – Csak pár
napja hallottunk róla.
– Hát ez az. Napok elmúltak, és te nem csináltál semmit – mondta
Nestor. – De arra van idő, hogy üzletelj.
– Veled! – Chuckynak már köhögnie kellett a marihuána bálák
súlyától meg tömény szagától.

– Legyél nyugodtan – bíztatta Nestor. – Lélegezz lassan. A jó
kapcsolatok eladják ezt itt neked egy nap alatt, de azt az embert nem
tudod megtalálni.
– Senki nem tud róla semmit – köhögött Chucky. – Még Rainy
haverjai sem. Senki. – Mélyeket lélegezve próbált nyugalmat erőltetni
magára. – Én is csak azt tudom, hogy Rainy megkérdezte tőlem, hogy
elvihet-e magával valakit. Egy fickót, akivel együtt ült, de én még
sosem láttam.
– Nem ismered – mondta Nestor –, de akartad a halálát.
– Vagy ő vagy Rainy, úgyhogy akkor már inkább ő, ennyi. Rainyt
ismertem. Megmondtam neked, elküldök valakit a pénzzel, és onnantól
már nem az én dolgom, csinálj, amit akarsz. És csak azt tettem, amiben
megállapodtunk. Különben is előled lógott meg, nem előlem.
– Hallgattalak – szólt Nestor, a nadrág szárait összecsippentve kissé
felhúzta a térdén a selyemszövetet, és egyenes háttal egyensúlyozva
leguggolt Chucky mellé. – Te sok szart csináltál nekem, igaz? Küldesz
nekem egy nyomozót, hogy üzletet csináljon velem. Küldesz nekem
egy embert megölni, akit te nem ismersz. Azt mondod, megtalálod ezt
az embert, de nem találod meg. Azt mondod, mutatsz helyeket, ahol
tisztára mossák a pénzemet, de nem mutatsz. Mondd meg, mit csinálsz
jót?
– Rengeteg dolgom volt – nyögte Chucky. – Még én is új vagyok a
tőzsdézésben. Nestor, ne csináld ezt, engedj el, és mindent
megbeszélünk.
– Nem akarok beszélni befektetésekről – felelte Nestor. – Azt
akarom, te találd meg azt az embert. Ez az első dolog, ez az egyetlen
dolog, amit kell neked csinálni.
– El kell adnom ezt a füvet, Nestor, különben nem tudlak kifizetni
– fogta könyörgőre Chucky. – Ezt te is tudod.
– Eladod, ezen nem kell gondolkodnom. Azon az emberen
gondolkodom… Kicsoda? Hol van? Azt gondolom, meg kell
találnod…
– Próbálom. Mindent megteszek, amit csak tudok!

– Csss! Hallgass! – Nestor a szájára tette az ujját. – Ha nem találod
meg nekem, ceremóniát kell tartanom, felajánlás kell Changónak meg
Eleguának. Én megcsinálhatom, mert babalawos vagyok, főpap mielőtt
idejöttem. Ha nem csinálom meg, megharagszanak, és balszerencsét
hoznak nekem. Érted?
– Kérlek, Nestor, Jézusra kérlek – könyörgött Chucky, akit ismét
elöntött a pánik, most hogy meglátta El Chacót, a vajákos embert, aki
egy másik századból, egy másik bolygóról nézett vissza rá. – Te hiszel,
amiben hiszel, de nekem ahhoz semmi közöm. Csak egy kívülálló
vagyok, ember, nem tudok én semmiről semmit.
– Az áldozatban visszaadjuk a földnek az ajándékát – mondta
Nestor a vasvilla rácsai mögött lévő arcnak.
– Érted? Megtalálod azt az embert, vagy eltemetünk élve.
Moke a Fleetwood Cadillac első üléséből visszatekintve nézte a hátsó
ablakon át Chucky embereit, akik a pajtaajtóban hátrafordulva
védekeztek a kocsi felverte por ellen. Nem fognak ezek
megpróbálkozni semmivel. Megigazította Crested Beaut kalapját,
melynek bélésszalagja a homlokához tapadt, aztán Nestorra nézett, aki
keresztbe vetett lábbal, ölbe tett kézzel ült hátul. Rendszerető kis
fószer, és pokolian okos is.
– Szegény Chucky – törte meg a csendet Moke. – Semmitől nem
fél jobban, mint attól, hogy nem tud megmozdulni. Nem tudom, mitől
van ez neki, de attól még működik.
– Valami baj van vele. A fejével – mondta Nestor. – Csak sajnálni
lehet. De azt meg kell hagyni, gyorsan mozgatja az árut.
– Azt hitte a nyomorult, hogy ott helyben azonnal föláldozzuk. –
Moke Avilanosára nézett, aki hatalmas mancsait a volánon pihentette. –
Behitte, mi?
– Igen – válaszolta Avilanosa, és félig mosolygott.

– Persze, hogy behitte – vágta rá Moke, hisz ez is része volt annak,
ahogy a kubaiak az ügyeiket intézték. Ismét hátranézett Nestorra. –
Beijesztesz ezzel a santeriával, és rájuk jön a hígfosás. Esküszöm.
– Igen, jól szokott jönni – bólintott Nestor. – Így nem kell magadat
annyira strapálni. Már rég tudom: az istenek mindenkit halálra
ijesztenek.
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Három és fél órát kellett várakoznia, még meg is ebédelt – vett egy hot
dogot –, közben meg hallgathatta a húsvéti nyuszis jelmezbe öltözött
golfozók dicsekvésnek is beillő panaszáradatát. Részletesen ecsetelték
a döglött helyzeteket; ahogy egy rövid, nyesett ütéssel visszahozzák a
zászlórúd síkjába a menthetetlennek tűnő labdát, hogy aztán a végén
egy másfél méteres gurítóütéssel tegyenek pontot az i-re. Mindezt
macsós férfiassággal, és viszolyogtató érzelmességgel előadva.
Barry fehér sortban, és kék és sárga színekben pompázó,
patyolattiszta teniszpólóban jött elő az épületből; beült hátúlra, és
miután becsapta az ajtót, kiadta az utasítást: – Na, húzzunk innen. –
Miközben Coral Gables-en át South Dixie irányában haladtak, Sticktől
megkérdezte: – Nyaggatják már a piaci tippekért?
Stick a visszapillantóba nézett. – Ami azt illeti, igen. A többi sofőr
meg van győződve róla, hogy magának varázsereje van. Mert mindig
ráhibázik, hogy mi lesz a befutó.
A légkondicionált Cadillac füstös válaszüvegén át is hallani lehetett
Barry hangján az önelégültséget:
– Valóban? Varázserő, mi? Ezek a sofőrök olyanoknak dolgoznak,
akiknek csak megszületni volt nehéz, egy rakás dohányt örököltek a
felmenőktől. Életükben a kisujjukat nem kellett megmozdítaniuk. És ez
volt a szerencséjük. Mert oly buták, hogyha az IQ-juk még egy kicsit
esik, ott már a növények vannak… Nem, inkább csak gombák…
Varázserő, igaz…? Tudja, hogy miben van az én varázserőm, Stickley?
Kezdte már megszokni kötelező egysorosát: – Nem, uram.
– Abban, hogy hülyére dolgozom magam. Ennyi.
– Igen, uram.

– Erről azoknak a majmoknak halványlila gőzük sincs. Hogy mi az,
reggel felkelni, és munkába menni. Kiadják a sofőrjeiknek, hogy
dumcsizzanak kicsit ezzel-azzal, hátha megtudnak valami érdekeset. Ne
értsen félre, nincs nekem ezzel semmi bajom. Inkább azt mondja meg,
rákérdeztek valamire konkrétan is? Egyes területekre, mondjuk olajra,
vagy csúcstechnológiákra?
– Az egyikük úgy mondta, hogy „pulton keresztüli” adás-vétel
érdekli.
– Persze, az új kibocsátásokért vannak megvadulva. Mondja nekik
azt, hogy vegyenek Ranco Manufac-turing-papírokat. Én ugyan
hamarosan túladok rajtuk, de erről nekik nem kell tudniuk. Mondja,
hogy vegyenek Rancót. Ne is mondja, inkább csak suttogja a fülükbe…
Különben leszarom, mondjon nekik, amit csak akar. Kereshet rajta pár
dollárt. Dzse-nö-rál-mo-torsz. Szótagolva mondja, úgy talán megértik.
Stick a visszapillantóba nézett: – Honnan tud a többi sofőrről?
– Csak úgy tudok róluk. Stickley. Stickley, öregfiú… A nejem meg
van győződve róla, hogy maga angol. Mit adott be neki? Hogy
Jacksonshire-ből jött? Ja, persze tudom, az ott van mindjárt eggyel
Yorkshire után. Maradjon a Kilencvenötösön, Lauderdale-be
megyünk… Olyan dolgokat tudok, amiktől simán összeszarná magát,
Stickley-kém. Történetesen tudom, hogy amiért Michiganben
bevarrták, az lószar sem volt ahhoz képest, ami tényleg a rovásukon
volt. Úgy hallottam, maga meg a haverja valami sokkal komolyabb
cinkben voltak. Maga meg a társa. Hogy is hívták…?
– Kit? Frank Ryant? – kérdezte Stick a tükörtől.
– Igen, ez az: Frank Ryan. Maga meg Ryan pár bokszossal
üzleteltek, aztán az egész bolt bedőlt, maguk meg ott álltak nyakig a
szószban. De maga egy ideig még óvadék ellenében szabadlábon
védekezhetett a forrásom szerint. Pedig ő száz százalékban megbízható.
Úgyhogy mielőtt még leültették volna, leszedte azt a két suvickost. Igaz
vagy nem igaz?

Stick nem érzett magában elég erőt, hogy elővezesse történetét a
kisméretű üvegtábla mögött üldögélő valakinek, még akkor sem, ha ez
szándékában állt volna. – Ezt meg hol hallotta? – szólalt meg végül.
– Úgy tudom, hogy ezelőtt a csúnya ügye előtt Frank Ryannel, volt
még egy-két bokszos, akiket szerencsésen elrakott az útból. Talán csak
nem neheztel valamiért a fekákra, Stickley? Mert akkor jobb, ha szólok
Cornellnek, hogy védje a seggét.
Stick a tükörben nézte ezt az ifjú milliomost, aki mindenáron utcai
vagányként akarja előadni magát. – Nyomoztat utánam?
– Zavarja? Végül is tőlem kapja a kosztot meg a kvártélyt. Én
vagyok a kéz, amelyik enni ad.
– Azt hittem, megdolgozom a fizetésemért.
– Most meg szemantikai vitába akar itt bonyolódni nekem?!
Kívánja, hogy átfogalmazzam a mondandómat?
A kutyaugatásszerű utcai hanghordozás sehogy sem illett a
választékos szavakhoz. A csávó percenként esett ki a szerepéből. – Ki a
forrás? Már ha nem titok.
– De az. Köze hozzá?
Már az izomagyút nyomja. A csávónak igazán ki kellene próbálnia
magát a filmszakmában. Hátha az elkövetkező száz évben kap egy
esélyt, és beugorhat Warren Oates helyére. Atyavilág! Hát nem lenne
egyszerűbb, ha csak simán hátradőlne, és élvezné, hogy dugig van
zsével? Most megint telefonál, a kis Rorie-val beszélget. Ez a
seggdugasz nepper egy limuzin hátsó ülésén terpeszkedik fehér tenisz
rucijában, de minden erejével azon van, hogy kikúrt kőkemény
szöveggel álljon elő. A végén meg olyan az egész, mintha Eddie Fisher
játszaná Marlon Brandót. Azzal kéne kezdenie, hogy kihajítja az összes
telefonját – mondjuk egy kivételével. Jó, legyen kettő. A saját szaros
kocsiját meg mondjuk vezethetné akár ő maga is.
– Megkérdezhetem, hogy hova megyünk?
– Telefonálok – csattant fel Barry. Aztán lemondóan utána vetette:
– Majd szólok, ha már odaértünk. Értem?! – Rorie-nak panaszkodott
egy kicsit, hogy mennyi szarságot kell elviselnie a személyzettől. Stick

csöndben hallgatta, hogy Barry sajnálkozik Rorie-nak, amiért valami
mindig megzavarja a beszélgetésüket. Azt mondta a lánynak, hogy
jöjjön hozzá ki taxival. Most megemelte a hangját:
– Mert már így is késésben vagyok, és egyszerűen nem lesz időm
arra, hogy felvegyelek. Pontosan tizennégy és fél perced van. Értve?
Vagy csókol anyád: Barry. – Ezzel letette a kagylót.
Sticknekvolt ideje átgondolni a helyzetet. Megszólalt:
– Mr. Stam? Amikor elértünk oda, ahova megyünk…
– A Wolfgang’s-ba – vágott közbe Barry, miközben már egy újabb
számot tárcsázott.
– Ott kell majd várakoznom?
Stick a visszapillantóból figyelte, hogy mi lesz a válasz erre a
számára döntő fontosságú kérdésre.
– Nem. Elég, ha kirak a bejárat előtt – takarta el a kagylót
tenyerével Barry.
Stick ettől még nem volt biztos a dolgában. – Tehát akkor nem
szükséges, hogy megvárjam.
Hallotta Barry hangját: – Menjen haza. Csináljon, amit akar. –
Aztán Barry már a telefonban folytatta: – Kicsim? – Lágy hangon. – Ne
haragudj… egyszerűen csak nehéz napom volt… Tudod, hogy van ez.
Figyelj csak, arra gondoltam, mi lenne, ha haza jönnél velem?
…Micsoda?
És kuncogni kezdett. Stick a tükörből nézte. A fickó
előregörnyedve göcögött. Úgy gurgulázott, mint egy kiskölyök.
– Nem. Nem, nem annyira otthon. Csak a hajón. Mégis mit hittél?
Komoly vagyok én, kicsim. Ismerhetsz már, pontosan tudod, hogy
mikor mondok valamit komolyan. …Akkor tizennégy perc múlva. –
Ezzel letette a kagylót.
– Nem azt mondom, hogy ő a legkeményebb kiscsaj, akit
ismerek… – szólalt meg Barry.
Stick a tükörbe nézett.
– …de nem láttam senkit, aki punciból be tud bikázni egy vibrátort.

Stick csak bámult meredten a visszapillantóba, amíg a mellette
felharsanó türelmetlen tülkölés vissza nem terelte saját sávjába.
Szerencsésnek érezhette magát, hogy a pult Bobbi felőli végén talált
még egy szabad bárszéket. Amikor odaért az újonnan érkezőhöz
kezében koktélszalvétával, Bobbi zavarodottan meresztette a szemét az
öltönyre: – Te most teljesen össze akarsz kavarni, vagy mi?
– Csak szeretnék veled elbeszélgetni – mondta Stick –, fehér
asztalnál, vacsora mellett. Előbb-utóbb csak befejezed a munkád.
A lány fancsali képet vágott. – Ötre járok be, és nincs váltás.
Valamikor máskor egyszer azért összehozhatnánk… Már van munkád?
– Nem lettem temetkezési vállalkozó, ha erre gondolsz –
mosolygott Stick. – Ismersz egy Barry Stam nevű tagot? Van egy
hajója is. – A lány hevesen bólogatott, erre ő kibökte: – Na, neki
dolgozom.
– Te Barrynek dolgozol? Jesszus isten…!
– Miért, mit tudsz róla? Kedveled?
– Hát… – kezdte bizonytalanul. – Végül is helyes meg minden.
Kicsit zizi, de azért kedves. Mindig lerohan valamivel – hát viccnek
azért nem mondanám –, valami találós kérdéssel vagy ilyesmi, amikor
idejön. Amikor látom, hogy ő az, már tudom, mi következik.
Alapvetően rendes fazon, pláne, ha nem erőlködne annyira. –
Elhallgatott, és felemelte a kezét. – Áhá, most már értem, mi történt
Cecillel. – Az egyik türelmetlen vendég irányába pillantott. – Mindjárt
jövök. Jaj, mit is akartál kérni?
Kisvártatva mosolyogva hozta a bourbont. – És hogy van a
kislányod? Jó volt vele találkozni?
– Igen, jól van – felelte Stick, akinek már nem volt ereje ahhoz,
hogy kitaláljon valamit ennek a mondatnak a végére. De aztán
megmenekült, Bobbinak ismét el kellett sietnie. Nézte, ahogy a lány
teletölti a poharakat. Nem kapkodott, de nagyon hatékonyan osztotta be
az erejét, idejét, sehol egy fölösleges mozdulat, és mindegyik

vendégnek jutott egy kedves mosoly. Sticknek még le kell tudnia azt a
telefonbeszélgetést az ex-nejével. Elképzelhető, hogy szándékosan
felejti el? Hogy direkt halasztgatná a dolgot…?
Bobbi visszajött, letett elé egy újabb bourbont, és szinte
szájmozgás nélkül dünnyögte maga elé: – Hozzáírtam Chucky
számlájához, fizessen csak az a kis tetű.
– Ugye most nincs itt? – Stick hátrafordulva végignézett a termen.
A hely tömve volt; a vendégek hangos társalgását túlharsogta a zajos,
nagy tempójú háttérzene.
– Nincs, de valaki más itt van – válaszolta Bobbi. – Ne nézz körül.
Épp most tér vissza a férfi mosdóból… A bárterem közepén ült le.
– Kicsoda? – Stick az előtte álló, foncsorozott tükröt fürkészte.
– Eddie Moke, az a féreg. Chucky egyik haverja.
– Nem látom.
– A terem közepén. Cowboykalapot visel. Jesszusom, hogy néz ki!
El sem lehet téveszteni.
Meglátta a kalapot – halványsárga szalmakalap, magas tetővel,
pörge karimával –, és azon nyomban felismerte. Vagy ez volt az, vagy
pontosan ilyen volt. Utoljára egy kalapfogason látta egy tucat más
különböző kalap meg sapka társaságában.
– Ha bejön ide, rögtön az az első kérdése, hogy láttalak-e.
Moke ebben a pillanatban Stick tükörképének irányába nézett.
Stick arca a bár rózsaszín-füstös üvegéről tükröződött vissza rá. Moke a
szájához emelte az öklében fulladozó üvegnyakat. A kalap meg nem
moccant volna a fején.
– És mit szoktál válaszolni neki?
– Semmit. Neki nincs mit mondanom – vont vállat Bobbi. –
Viszont lehet, hogy csináltam egy hülyeséget. Emlékszel, amikor a
múltkor itt jártál? És én nem ismertelek meg egyből?
– Persze…
– Amikor elmagyaráztam Chuckynak, hogy ideje rendeznie a
számlát – tudod, a ti fogyasztásotok is rajta volt Rainyvel –, elszóltam
magam, hogy nem sokkal előttük te is itt jártál. Erre elkezdtek faggatni,

hogy mi a neved, hogy tudom-e, hol laksz. Azt mondtam, hogy
kérdezzék meg Rainyt… Ezt nem kellett volna, igaz?
– Nem, nincs ezzel semmi baj.
– Még a nevedet sem tudom.
– De azt már kitalálhattad, hogy hol lakom.
A lány tekintetéből kihunyt a fény, szemhéjai elnehezültek. – Kösz
szépen. Most azt hiszed, hogy elpletykálnék azoknak a tetveknek
bármit is?!
– Nem ezt akartam mondani. A nevem Ernest Stickley, és a Bali
Way 100 alatt lakom egy garázsban.
A lány szemébe visszaköltözött az élet. – Ernest?
– Stick.
Erre Bobbi szemöldökével meg gömbölyű vállaival történt valami
huncut apróság, amitől a külső szemlélő számára úgy tűnhetett, a lány
teste álmodozásszerű lebegésbe kezd. De közben Bobbi már szolgálta
is ki az új vendéget.
Stick befejezte az italát, letett az asztalra egy ötöst, és a bárnak
ahhoz a részéhez sétált, ahol Moke sárgafekete csíkos, testhezálló
trikójában, lovaglóülésben dőlt neki a megfordított szék támlájának.
Keze ügyében sör, és egy papírpohárban mogyoró, amiből időnként egy
marékkal beledobott a szájába. Aztán anélkül, hogy megrágta volna,
utána küldött egy pofa sört is. Stick hátulról a szikár vállra tette a kezét.
A kalap feléje fordult, és Stick már látta is a kifejezéstelen
szemgolyókat a pöndörödő karima, meg a csontos váll között.
– Ha nem haragszol meg a kérdésért – szólította meg fekete
öltönyben, nyakkendőben Stick az emberét –, hol tesz szert egy
magadfajta cowboy ilyen remek kalapra?
– Boltban – felelte Moke fogai között mogyoró darabkákat
szopogatva.
Stick hunyorítva vizsgálta a kalapot, időt engedve Moke-nak arra,
hogy alaposan szemügyre vehesse őt.
– Tetszik, hogy ilyen magas a teteje. Már messziről látszik.
– Ez egy Crested Beaut – mondta Moke.

– Azt el is hiszem – bólogatott Stick. – Levennéd egy pillanatra?
Szeretném közelebbről is megnézni.
Moke kihúzta magát, a bár tükre felé fordulva óvatosan levette
fejéről a kalapot, aztán fehér, csontos ujjaival megigazította a haját.
Stick elvette a kalapot, mindenféle lehetséges szögből
megvizsgálta, még bele is nézett. – Valami itt kilóg a bélésszegély alól.
– Vécépapír – válaszolta Moke. – Kitömtem papírral, hogy jó
passzentosan álljon.
– Első osztályú szalmának látszik – szólt Stick.
– A legjobb minőség.
– Ez aztán nem nyomódik be, nem jön ki a formájából, igaz?
– Ebbe’ nem lehet kárt csinálni.
– Erre azért kíváncsi lennék – ezzel Stick ledobta a kalapot a
padlóra, és rátaposott. Egyetlen mozdulattal sikerült a fejrészt
rásimítania a fényes műanyag padlóra. Felemelte azt, ami a kalapból
maradt, és az asztalra helyezte Moke elé. – Kösz – mondta Stick.
Kiment a bárból. Végigsétált a termen, aztán a bejárati ajtón
kilépett a járdára. A parkolóinas messziről üdvözölte: – Igenis, uram. –
Odasietett Stickhez, aki ujjával a távolba mutatott: – Az lesz az, ott.
Végül Moke is megjelent. A bejárat védőtetőjének árnyékában
megállt a három lépcsőfok tetején, kezében a kivasalt kalap. A
várakozó Stickre pillantott. Stick levette a zakót. Leparkolt mellette a
Cadillac, kiugrott belőle a srác. Stick zakóját az anyósülésre dobta. A
parkolófiú kezébe nyomott egy dollárt, mondott neki valamit, mire az
eltűnt. Stick lehúzta magáról a nyakkendőjét, és a kocsiba hajította.
Moke egy lépcsőfokkal közelebb lépett western-csizmájában, de ott
tanácstalanul megállt. Megszólalt:
– Láttalak már valahol.
Stick feléje lépett, a bejárati védőtetőhöz. Moke erre oldalt fordult,
egyik csizmája már ismét a legfelső lépcsőfokon pihent. Láthatóan
össze volt zavarodva, nem nagyon tudott mit kezdeni egy cadillaces
taggal, aki úgy ment rá, akár egy utcai harcos. Nagyon szigorúan

nézett, de azért készen rá, hogy visszaiszkoljon a bárba, ha a szükség
úgy hozza.
– Tudod, ki vagyok? – kérdezte Stick. – Nem?
Moke nem válaszolt. Stick visszasétált a kocsihoz. Reze egy
pillanatra megállt az ajtókilincsen, még egyszer visszanézett Moke-ra.
– Mert én tudom, hogy te ki vagy – mondta Stick.
Beszállt a kocsiba, és nyugat felé indult a Sunrise-on. Moke
meredten bámult a Cadillac után, míg végül el nem tűnt a szeme elől.
***
Chucky szélsebesen regenerálódott, még komoly testi sérülésekből is
felépült egy szemvillanás alatt – feltéve, hogy ezt otthon tehette,
mégpedig bizonyos tabletták hathatós közreműködésével. Édes jó
istenem! A puszta fizikai megkönnyebbülés, hogy a cucc végre
lehozza, leteszi, már az mindent megért. Ismét lassított felvételben
mozgott. Csak az előbb lépett ki a kádból, pucér testén arany lamé
fürdőköntös, alja a padlót súrolja, ahogy elsiklik a franciaablakon
némán átszivárgó alkonyati hangulatvilágításban. Egy férfihang a Le
Mer melódiáját énekelte valahol, gyors tempóban, bigband kísérettel. A
dob húzta-vonta magával Chuckyt, aki némán szteppelt, zokniban
csúszott, merev térddel siklott ebben a tótágast állt világban…
Miután szétpörgette magát szpíddel, vagy félhülyére itta magát –
ami azért nála napi rutin volt egy időben rendszerint derengeni kezdett
neki valami, úgyhogy meg kellett kérdeznie magától: ezt én tettem
volna? A kutya kinyírására kristálytisztán emlékezett. Húsz évvel
ezelőtt, még a legelején. A kis vakarcs a nadrágszárába csimpaszkodott,
addig idegesítette, míg fel nem kapta, aztán otthon nekiállt fojtogatni,
meg a téglafalhoz csapdosni. Ez így megtörtént. De a többi… Én tettem
volna? Gránátot dobni a csapattest parancsnokra?! Az a geciláda
állandóan ott lihegett a nyakában. Begurított egy repeszgránátot a
kunyhójába, és a hadnagyot, akinek már a nevére sem emlékezett, egy

hullazsákban küldték haza. Ezt is én tettem? Elütött volna valakit csak
azért, mert leállt vele vitatkozni, hogy kié a parkolóhely?! Homályosan
emlékezett erre a tagra, tipikus fazon, bicepszén feszülő rövid ujjú
ingében elindult felé. Ő csikorgó gumikkal kilőtt, a csávót, de még a
kocsiajtót is legázolta… Húsvágó késsel megszurkálni egy kubai stricit
a Neon Leon’s előtt…?! Ha tett is ilyesmit, az csak azért volt, mert
túlságosan fiatal volt, túl ördögi, és még nem talált rá a megfelelő
számú tablettával kikövezett aranyközépútra. – Szkennelje csak a saját
agyát! – háborgott a neurológusnak. – Pont hogy innen lentről indul ki.
Mindig hasfájással kezdődik.
Hallotta, hogy nyílik az ajtó. A fejében lüktető tempó ritmusára
közelebb siklott megnézni, ki az. Lionel lépett be.
– Moke van itt.
Chucky megdermedt a sikító csöndben.
– Kivel jött?
– Senkivel. Egyedül van. Valamiért nagyon pipa.
– Biztos, hogy egyedül jött? Ha az a nádvágó, ez az Avilanosa is itt
van, ki vagy rúgva.
– Mégis mit csinálhattam volna – mentegetőzött Lionel. – Nem
tudtam semmit se csinálni.
– Mit tucc te csináni – utánozta Chucky Lionel kiejtését ha
semmiccse? Vasvillával ütik a fejemet, te meg csak állsz ott, és
bámulsz.
– Nem tudom, mit vársz tőlünk – mondta Lionel. – Nem mondtál
semmit se.
– Mégis hogyan mondhattam volna bármit is? A földön feküdtem.
Te meg csak állsz ott és bámulsz.
– Nem hagytalak egyedül – védekezett Lionel.
Chucky kitárt karokkal tett egy lassú fordulatot, mintha
repülőgépmanőver lenne, aztán egészen Lionelig siklott, aki
rendületlenül állt a helyén – egy hű szolga, aki a világért cserben nem
hagyná a jó gazdit. – Küldd be Moke-ot – adta ki az utasítást Chucky,
belemerevedve a repülőgéppózba, készen, hogy lecsapjon a kígyóra,

ráberregjen, ha kell, és ezzel végképp összezavarja. Moke belépett, és a
Crested Beaut roncsát erőből Chucky felé hajította. A töredezett,
összelapított kalap aljával lefelé landolt a padlón.
– Most meg mit csinálsz?
– Egy geci fasz rátaposott.
– És te ezt hagytad?
– Az a geci elvette, rátaposott, aztán elhúzott a Caddyjében, mielőtt
még megállíthattam volna. De a rendszáma megvan: BS-2. – Moke
Chucky számítógépére pislantott. – Kérdezd meg ettől az izétől, kié a
kocsi.
Chucky nem siette el a dolgot. Sok volt ez így egyszerre. Érezte,
ahogy a melegség szétárad a testében, behunyta a szemét, két ujja közé
csípte orrnyergét, és monoton hangon sorolni kezdte: – Fekete Cadillac,
egyedi floridai rendszámmal. BS-2. A tulajdonos: Barry Stam. Cím…
Valahol a Bali Way környékén. A szám pillanatnyilag nem ismert.
Moke szólni sem tudott, csak bámult. Chucky egy másodpercig
komolyan fontolóra vette, hogy odaslisszan, és tökön rúgja. A
gondolatra felvidult, mosolyogva szólalt meg: – Most azt akarod nekem
mondani, hogy a kis Barry Stam letépte a fejedről a kalapod, és táncra
perdült rajta?! De hát akkor Cecil is vele volt…
– Senki nem volt vele. Levette a fejemről, és kirohant.
– És mindez hol történt? Itt az utca túloldalán?
– AWolfgang’s-ban. Nestor azt mondta, hogy menjek oda, hátha
feltűnik ott az az alak. Sosem lehet tudni – mondta Moke
gusztustalanul vigyorogva.
Chucky a homlokát ráncolta. – Várjál. A fickó, akiről beszélünk,
egy kábé százhetvenöt magas, sötét hajú zsidó gyerek?
Ha Moke nem értett valamit, még a szokásosnál is otrombább
tudott lenni.
– Te is ugyanúgy tudod, hogy néz ki, akárcsak én. Gizda,
egyszálbél fazon, kábé mint én. Csak most rendesen fel volt öltözve,
öltönyt viselt. Tudtam, hogy ismerem valahonnan. Tudtam, csak nem
esett le. Addig, amíg azt nem mondta, hogy „Tudod, ki vagyok?” Nem

voltam biztos benne, mert akkor a furgonban tök sötét volt. Aztán azt
mondja: „Mert én tudom, hogy te ki vagy. ” Na, akkor egyből leesett,
hogy mi van.
Chucky próbálta összerendezni magában a hallottakat, sorba rakni
az eseményeket. – Azt hittem, rátaposott a kalapodra, aztán kirohant.
Most meg azt mondod, hogy beszélgettetek is?
Moke erre csak még dühösebb lett. – Hallod, hogy mit pofázok itt,
hájfejű?! Ez volt az az ember, aki Rainyvel volt. Akit meg kell
találnunk, az istenit neki! – Aztán csöndesebben. – Csak most öltönyt
viselt. És egy fekete Caddyvel jár.
Chucky szoborrá dermedve állt, és közben azon merengett, meddig
bírja ki így mozdulatlanul.
Moke felcsattant: – A rohadt életbe, legalább mondj már valamit!
– A pofátlan gecije – mondta Chucky.
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Megint ez a várakozás. Most épp a Miami Nemzetközi Repülőtéren, a
termináltól távol eső keleti poggyászkiadónál. A Lincoln Continentált
kellett elhoznia, aminek halvány színével remekül harmonizált
világosbarna uniformisa. Várhat Barryre, aki mára sportos viseletet
választott: kikeményített munkásingben, vasalt farmernadrágban jött ki
egy bizonyos Kyle McLaren elé, aki ma érkezik New Yorkból.
Stick nem értette, minek öltözik fel így. Azért, hogy mások azt
higgyék, néha munkába is jár? Hogy hétköznapi embernek nézzék?
Hétköznapi emberek nem ügyelnek kínos gonddal arra, hogy a
kocsijuk színe harmonizáljon a sofőr egyenruhájával.
Hétköznapi emberek nem tartanak szeretőt a jachtjukon, alig ötven
méterre attól a partsávtól, ahol kedves nejük nap mint nap elsétál
szélfodrozta, áttetsző köntösében.
Hogy ezeknek még van bőr a pofájukon.
Úgy másfél órával ezelőtt világosbarna egyenruhájában Stick
menetkészen átsétált a garázstól a medencéhez. Megvárta, amíg Barry,
aki épp végzett a reggeli úszásadagjával, feltűnjön a medence létrájának
tetején. Sötét szőr borította, csenevész felsőteste mellett lógó karjairól
csöpögött a víz, nyakán aranylóan megcsillant a fuksz. Miközben
ráadta a fehér frottírköpenyt, Stick karórájára pillantva kijelentette: –
Tizenegy harminc. – Mire Barry: – Na és?
– Nem úgy volt, hogy a gép egykor száll le?
– Egy óra ötkor.
– Mikor indulunk?
Barry elnézett a kikötő irányába, a Miami magas partszakaszába
benyúló keskeny óceánsávra, és csípőre tette a kezét. Inkább dühösen,
mint dacosan.

– Stickley, ha valaki több mint tíz percet hagy rá, hogy elérjen egy
gépet a reptéren, akkor az illető valószínűleg időmilliomos.
– Nem tudtam, hogy ennyire elfoglalt – mondta Stick, de amikor
Barry erre ránézett, még hozzátette:
– Értem. Igenis.
Visszament a garázshoz. Az ajtóban, amit az imént nyitott fel, hogy
kiálljon a Lincolnnal, Cornellt pillantotta meg. Az árnyék szélénél állt,
egy távcsövet szorított a szeme elé. – Tudtam – mondta. Kis idő múltán
leengedte, és Stick felé nyújtotta. – A hajót nézd. Mondd el, mit látsz.
Stick felemelte a lencséket, és beállította a fókuszt.
– Egy sirályt.
– Ne azt a madárkát nézd, hanem a másikat. Bent a hajóban.
Közeliben látta a vízben enyhén ringó jachtot, a viharvert
dokkcölöpök mögött vakítóan fehérlő fedélzetet, a repülőhíd
szerkezetét.
– A tat irányában – hallotta Cornell hangját.
Most már látta a kabinjában fel-alá sétáló alak körvonalát. Egy nő
volt, valami fehéret – talán köntöst – viselt, ami elütött vállig érő, sűrű,
erős fekete hajától.
– Megvan?
– Aurora?
– Igen, ő a kis Aurora. A főnök első számú kedvence jelenleg. És
most nézd meg a főnököt… majd meggebed utána.
Stick balra húzta a távcsövet. Néhány átszaladó pálmatörzs után
lelassítva fókuszált rá a medencére. Barry a napernyős asztalánál
üldögélt, előtte az asztalon reggeli újságok, egy ezüst kávéskészlet. A
kikötővel szemben ült, ölében hosszában kétrét hajtott újságlapok.
– Maga a megtestesült nyugalom – kommentálta a látványt Cornell.
– Egyszerűen imádom, ez valami csodálatos lesz… Nicsak, nézd, ki
érkezik!
Stick a jacht felé fordította a lencséket.
– Nem. Nem arra. A terasz felől. Haver, itt jön Miz Diane,
személyesen.

Stick egy negyedfordulattal Mrs. Stamre irányította a távcsövet, aki
a franciakertből most ért a teraszlépcsőkhöz. Áttetsző levendula színű
köntösének könnyű anyagába belekap a szél. Miközben levonul a
fokokon, a szöveten keresztül a tűző napsugarak kirajzolják a lábak
kecses körvonalait, lángra lobbantják hajának gesztenyés tincseit, a
tekintetet rejtő napszemüveg kormos lencséit.
– Szombat délelőtti szappanopera – összegzett Cornell.
– Jobb, mint az All My Children összes epizódja együttvéve. A ház
asszonya azt üzeni a hajó fogságában sínylődő ágyasnak: – Lehet, hogy
most téged kefél, de itt minden az enyém.
Stick leengedte a távcsövet. – Hát tud róla?
– Persze, hogy tud. Múlt éjjel végignézte, ahogy a kedves ura
lábujjhegyen kioson a házból. Naná, hogy tudja. Azzal az ürüggyel jött,
hogy Neillel kell beszélnie. Neil King a hajó kapitánya. Tied az
autóflotta, övé a vízi. A nő meg egyből sarokba szorítja: – De Neil már
nincs itt, az előbb láttam elmenni. – Mire a férj közli vele, hogy ez igaz,
de valami fontos papírokat a hajón felejtett. A csávó mindig épp ott
szokta hagyni a fontos papírjait, ahová majd menni akar. Most nagyon
szeretne valahogy kijutni a hajóra megint, de az asszony ott áll mögötte
a sodrófával.
Stick a távcsövet ismét Mrs. Stamre emelte, aki hátradőlve feküdt
egy napozóágyon. A köntös szárai szétnyíltak, látni engedve a
fürdőruha két levendula színű szövetcsíkját, a hófehér bőrt, a felemelt
combbelső finom fehér húsát.
– Még megég.
– Soha nem ég le, még csak le sem barnul – mondta Cornell. –
Ahhoz nincs kint a szabad levegőn eleget. Inkább az árnyékban jár.
Stick Mrs. Stamre szegezte távcsövét – bizsergést érzett az
ágyékában. Nem arról volt itt szó, hogy hibátlan Playmate-teste lett
volna tökéletes arányokkal. Nem. A nő látványa azért találta ennyire el,
mert teljesen megfelelt annak a képnek, ami sok-sok évvel ezelőtt, a
kinyilatkoztatás napján égett bele az agyába. Ez a nap tízéves korában,
Normanben jött el, amikor meglátta anyja egyik látogatóba érkező

barátnőjét meztelenül mászkálni a fürdőszobájukban. Megleste fehér
bőrét, a lába között a sűrű, fekete szőrpamacsot. Utólag
meggyőződésévé vált, hogy ez a kép számára a belépő, hogy ez a
gyönyör ismétlődik meg benne mindig, ha egy pőre testű nőre nézve
kivetkőzik önmagából a felindulástól. Mélyen elgondolkodva eresztette
le maga előtt a távcsövet, egyre hunyorgott az erős napfényben, és az
jutott eszébe, hogy nem lehet ő valami bonyolult lélek. De ha ez így is
volt, akkor sincs ezzel semmi gond.
– És mi van, ha Diane-nek hajókázni támadna kedve? – szólalt meg
végül Stick.
– Tengeri beteglesz – felelte Cornell. – Afőnök teljesen eszement,
de nem hülye. Ma délután majd kitalálja, hogy: – Na, ki jön el velem
egy kis hajókirándulásra? – Néha kifejezetten könyörögve kéri: –
ígérem, nem lesz semmi bajod, kicsim. Ma olyan nyugodt az óceán. –
És nem, és nem. A nő egyszerűen nem hajlandó a lábát a fedélzetre
tenni.
Stick a távoli medence partján, a napágyon pihenő halvány test
irányába nézett. – És mit kap ezért cserébe?
– Bármit, amit csak akar. Nekem elhiheted.
– Az egész csak színjáték, igaz?
– Isten hozott Meseországban.
– Szórakoztató lehet figyelni, hogy na, most mi lesz – mondta
Stick. – Már ha nincs jobb dolgod.
– Különösen, ha a füledet is nyitva tartod – figyelmeztette Cornell.
– Figyelni kell, emlékszel?
Először Barry beszélt, széles gesztusokkal, válltáskáját lengetve
magyarázott az érkezőnek. Aztán a lányon volt a sor – aki tehát nem
lehetett más, csak Kyle McLaren.
Testbeszéde sokkal visszafogottabb volt. Maga elé emelt keze –
amivel időnként elsöpörte a haját az arcából – figyelmet kért a
beszélgetőtárstól. Másik kezében szalma retikült, és bőrmappát tartott.

Egy hordár várakozott két bőrönddel a társalgók mögött. Stick egyelőre
nem ismerte fel a lányt.
Előreállt a Continentállal, leparkolt a padka melletti harmadik
sávba, meghúzta a csomagtartó zárjának kioldókarját, és kiszállt. A
parkoló autók tetői fölött látta Barryt, aki peckesen lépve, kinyújtott
nyakkal forgatta a fejét minden irányba, csak épp maga elé nem nézett
volna egy pillanatra sem. Stick a kocsi mögé lépett, felnyitotta a
csomagtartót. Mikor újra feléjük pillantott, már közel jártak: Barry
kikeményített munkásingében, keze Kyle karján. A lány valahogy
ismerősnek tűnt…
Aztán rájött, kit lát. Chucky nappalijában találkoztak, most már
emlékezett melírozott hajára, tornász alkatára, a nyugodt, okos
tekintetre. A kocsit megkerülve az ajtóhoz lépett, és kinyitotta.
Most a lány beszélt: – Az a bajom, hogy a befektetett energiának és
az elért eredménynek közvetlen összefüggésben kellene állnia.
Márpedig én ezekkel a sikerekkel – és most nem elsősorban pénzről
beszélek… – A lány elhallgatott. Egyenesen őrá meredt, olyan közelről,
hogy akár kezet is foghattak volna. – …egyáltalán nem vagyok
kibékülve.
– Mindenkinek megvan a maga baja – mondta Barry.
– Szállj be a kocsiba.
Mikor már távolabb jártak a termináltól, Stick felnyúlt a
visszapillantóhoz – Kyle McLaren közvetlenül mögötte ült –, és
megigazította a tükröt, hogy megfelelő szögben láthassa a lány arcát.
Az apjával kapcsolatban mondott valamit, hogy életében először volt
türelmetlen az öreggel, és igazából az okát sem tudta, miért. Stick
hallotta, amint a lány azt panaszolja: – Apa mindig is cinikus volt meg
sznob, de tőle ezt egyszerűen nem lehetett zokon venni, mert van hozzá
humorérzéke. Abszolút visszafogottan teszi a száraz megjegyzéseket.
De most – nem is tudom, miért – az egész valahogy annyira fárasztó
volt. Még az is eszembe jutott, mi van, ha én is ilyen lettem.
– Fel akarom hívni Arthurt – közölte Barry. – Add meg a neveket,
mindent, amit össze tudtál gyűjteni nekem.

– Ma szombat van.
– Holnap meg vasárnap lesz. Arthurnál nem számít. Ugye csak
viccelsz?
– Épp próbálok valamit megosztani veled, ami kivételesen rólam
szól. Figyelsz te rám egyáltalán?
– Jaj, ne hülyéskedj. Iszom minden szavad. Ha már ennyit fizetek
értük.
– Beszéltem apunak Chuckyról.
Stick a tükörbe nézett.
Kyle is a tükörbe nézett.
Egymás szemébe néztek.
Stick tekintete visszatért az autópályára. A 112-esen autóztak,
viszonylag gyér forgalomban haladtak az óceán irányába. Hallotta a
lányt megszólalni: – Gyakorlatilag eljátszottam neki, hogy milyen. És
azt kell mondanom, hogy elég jó vagyok Chucky szerepében, még ha
ez önajnározásnak tűnik is.
– És még azzal vádolsz, hogy nem figyelek rád.
Amikor ilyeneket hallok tőled, az valósággal fizikai fájdalmat okoz
nekem.
– Fogd már be a szád legalább egy percre. Rendben? Először is
előadtam neki, amikor Chucky készpénzzel akart fizetni a kórházban.
Azt a háromezervalahányszáz dollárt a szorulása miatt. Aztán azt,
amikor Chucky egy százdollárosokkal teli fagyasztóval besétál a
Bostoni Első Nemzeti Bank igazgatótanácsi irodájába, kiszórja az
egészet a konferenciaasztalra, az igazgatók meg csak állnak ott leesett
állal, szólni sem bírnak…
– Hol lehet Arthur otthoni telefonszáma? – Barry két kézzel
matatott az ölében lévő nyitott aktatáskában. – Valahol itt kell lennie. –
Aztán a lányra pillantva megbökte a karját. – Hé, benne vagyok a
játékban. Ma este játszd el nekem Chuckyt. Ha már lesz egy kis
szabadidőnk.
– Pont olyan vagy, mint az apám – szólt Kyle. – Mesélek neki
Chuckyról, mire ő: – Hogy bírod azt a nedves éghajlatot odalent, délen?

– Járt már itt egyszer. Elvitte az anyámat a Roney Plázába még ’47ben. Már akkor mondogatta, hogy ez lesz a kaszkadőrök meg a
huszadrangú színészek mekkája. – Stick hallgatta, hogy a lány azt
panaszolja, hogy fáradt. Érződött is a hangján: kimerülten, érdeklődés
nélkül beszélt. Látta, hogy a lány kinyitja a bőr irattartót, és kivesz
belőle egy mappát.
Stick látta, hogy Barry kezében már ott a telefon, beüt egy számot,
aztán átnyújt Kyle-nak egy sárga jegyzetpapírt.
– Ha rám hallgatsz, akkor beviszed Chuckyt az erdőbe mindenféle
árutőzsdei ügyletekkel, máskülönben előbb-utóbb az agyadra megy.
Tessék, fogd már. – Kyle az ablak felé fordulva nézte a tájat, úgyhogy
Barrynek meg kellett lobogtatnia a kezében lévő papírt, hogy
észrevegye. Stick most az utat figyelte, elérték a 95-ös leágazást,
követték a lejáró fokozatosan kanyarodó ívét, aztán északnak fordultak.
Gyönyörű napjuk volt, de senki nem hozta szóba az időjárást. Eszébe
jutott Cornell tanácsa, hogy nyissa csak ki a fülét, még tanulhat is
valamit.
Egy pillanatra ismét találkozott a tekintetük, amikor a lány felnézett
a jegyzetpapírból, és megszólalt: – Jó. Egyelőre maradj csak a kisebb
hozamú lekötéseknél. Még úgyis kell pár hónap. A Kaneb, meg a
Fleetwood addig megteszi…
Barry telefonon beszélt: – Mi az, hogy ki az?! Ne szarakodj velem,
Arthur, hanem kapcsold be a rögzítődet. A Kaneb Services érdekel. –
Kyle-ra nézett, aki széttárt ujjakkal emelte maga elé a tenyerét. – Még
ötezret… Rendben.
– Egy darabig csöndben hallgatott, aztán azt mondta:
– Igen. – És befogta tenyerével a kagylót. – Arthur még tízezret
venne az Automated Medicalből. Mit szólsz hozzá? …Hé!
– Bocs. Mit mondtál, miből?
– Automated Medical Labs. Már elfelejtettem, mivel vannak
piacon.
– Interferonnal – mondta Kyle. – Rákellenes gyógyszer. A herpeszvíruson is dolgoznak.

– Jesszusom, te most ugratsz… Arthur, mehet az Automated
Medical… Nem. Csak pár ezer részvényt… Naná. – Bólogatva
hallgatott. – Ezen hadd gondolkodjam egy kicsit. – Kyle-hoz fordult. –
Ébresztő! Ranco Manufacturing. Tizenkettőn állt, de felment
tizenhétre. Arthur egész héten azzal nyúz, hogy ideje volna kiszállni.
Mi szólsz hozzá?
Ezt a nevet Stick hallotta már korábban. Ranco. Ez az, amire Barry
azt mondta, hogy lepasszolhatja a tippet a többi sofőrnek, de csak
akkor, ha ő már megszabadult a részvényeitől.
A lány csak annyit mondott:- Át fogom aludni az egész hetet.
– Ne csináld már. Ranco. Tizenhéten áll. Eladjam, vagy ne?
– Mi a pozíciód?
– Négyezer részvény. Tavaly kaptam tőled a tippet.
Stick a tükörben látta, ahogy a lány átlapozza a jegyzeteit. Kis idő
múltán megszólalt: – Igen, már emlékszem. Nem túl erős kibocsátás.
– Ne vacakolj, Arthur vár.
– A lebegő kamatozás csak valahol háromszázötvenezernél tart.
Kérdezd meg, hogy mennyi lenne a nettó profit részvényenként, és
kérünk egy év végi prognózist is.
Stick próbált valami értelmet kihámozni ebből a halandzsából.
Barry mondott valamit Arthurnak, aztán megint befogta kezével a
telefont. – Kettő és negyed dollár. Az év végi előrejelzések alapján még
felmehet úgy egy dollárral, de Arthur szerint hallottuk ezt már épp
eleget.
– Mit árulnak? – kérdezte Kyle. – Valamit a hadsereg számára,
ugye? Víztartályokat?
– Igen, tartálykocsikat. Teherautókkal vontatható utánfutókat. Meg
mást is. Mindent kormány megrendelésre.
Stick felnézett a lány arcára. Unottnak tűnt. – Az ár/bevétel
mutatónak a Ranco esetében legalább húsz az egy környékén kellene
állnia. Három és negyed dolláros emelkedést jósolnak, és a részvény
még csak tizenhét ponton áll?
– Mondjad már! Akkor eladjam?

– Ilyen gyenge lebegő kamatozás mellett hihetetlenül könnyű lesz
feltornászni az árat. Az a benyomásom, hogy Arthur meg akarja
szerezni magának a részvényeket.
– Biztos vagy benne?
– Csak annyit mondj neki, hogy szerinted megy az még följebb is –
válaszolta Kyle. – Meglátjuk, mit válaszol.
Barry: – Most szórakozol velem, Arthur?! Ennek a papírnak az
értéke az egekbe fog szökni… Igen, pontosan ezt hiszem. Mibe akarsz
engem belerángatni, te mesüge? – Hallgatta még egy darabig a választ,
aztán a telefont lerakva azt mondta Kyle-nak: – Arthur azt állítja, hogy
bizonytalan és kiszámíthatatlan a papír.
Kyle: – Szerintem meg Arthur a kiszámíthatatlan. Mondd meg
neki, hogy megkaphatja a részvényeket, ha elérték az ötven dollárt. De
előtte semmiképp. Mondd meg azt is, hogy még ötezer részvényt kérsz,
mielőtt felmegy húszra, különben mész a Huttonhoz.
Lefordultak az autópályáról a Százhuszonötödik utcánál. Stick
koncentrált, hogy megjegyezze az összes nevet: Kaneb, Automated
Medical Labs, Ranco Manufacturing…
Most Kyle-on volt a sor, hogy felsorolja jegyzeteiből a jelölteket: –
Titán Valve, kétezer részvény tizenöt és fél dolláron… Delta Health
Services, tizenkettőért megint csak kétezer. Biotech Systems… KMA
Industries…
Stick ezeket is feltette a listára.
Barry: – Arthur azt állítja, hogy a tőzsdére frissen bevezetett,
előszöri részvénykibocsátások most nagyon gyengék. Jobb, ha
kimaradok az ilyesmiből.
Kyle: – Arthur ezt mondja, mert neki ezt kell mondania. Muszáj
megszabadulniuk a teljes-tételektől, mielőtt valami újba foghatnának.
Hányszor elmondtam?
Barry: – Arthur azt is mondja, hogy a gyorskölcsönöket hitelező
bankok nem lesznek hosszú életűek.
Kyle: – Sosem érdekeltek.
Barry: – És hogy az energiaszektor már lejárt lemez.

Kyle: – Mindjárt rosszul leszek itt helyben, a kocsidban.
Barry: – Azt is mondta, hogy a befektetők örökre szívükbe zárták a
csúcstechnológiákat.
Kyle: – Röszönj el szépen Arthurtól.
Kemény meló volt egyszerre vezetni, meg fülelni is. Megjegyezni,
hogy a Southwest Bell és a British Colonial Hydro vállalati kötvények,
amikkel érdemes kereskedni. Hogy bankot robbanthatsz, ha a
Firestone-t felvásárolják, márpedig ez egyre valószínűbbnek látszik.
Mire átértek a töltésúton, és elérték Bal Harbourt, Sticknek többé
kétsége nem volt afelől, hogy Kyle McLaren nélkül Barry sosem
lehetne a sofőrök bálványa.
Barry nem tudott leállni. Amikor a kocsi rágördült a ház előtti
feljáróra, még mindig valami Howard Ruff nevű taggal értekezett.
Amennyire Stick a beszélgetésből ezt ki tudta hámozni, ő is befektetési
tanácsadó lehetett, afféle gazdasági időjós. Barryt mindenesetre
lenyűgözte a tanácsaival. – Howard Ruff azt mondja, hogy vásároljak
fel annyi aranyat, amennyit csak tudok, de az ezüst még jobb.
– Majd még azt is fogod hallani tőle, hogy vedd meg a lemezét –
felelte Kyle. – Ha te tényleg hallgatsz valakire, aki olyan dalokat
énekel, hogy Ostromolj sok szirtfokot, és Tőled derűs az életem, akkor
levettem rólad a kezem.
Sticket nem érdekelte különösebben, hogy sosem hallott Howard
Ruffról. Neki bőven elég volt annyi, hogy már tudta, kicsoda is ez a
Kyle McLaren.
Kivette a lány csomagjait a kocsi hátuljából, és a teraszra vitte, ahol
Kyle Diane Stammel beszélgetett. Barry a reggeli szalonba indult.
Behúzott fejjel haladt el a védőtető árnyékában meghúzódó boltívek
előtt. Stick lemaradt, hogy kicsit még nézhesse az udvarias társalgásba
merült két nőt. Egyikük lesült, karcsú lábait, kedves mosolyát, ahogy
megérinti Diane vállát; ezt a tőle annyira elütő másikat, akinek lágy és
fehér teste felsejlik az áttetsző, csíkos köntös alatt. Lassan kezdtek

távolabb lépni egymástól, arcukon még mindig barátságos mosoly;
látszott, hogy jól kijönnek egymással. Kyle most feléje pillantva
észrevette, hogy várnak rá a csomagjaival. Diane elfordult, Stick pedig
követte Kyle-t a sétányon, ami összekötötte a teraszt a teniszpályával.
Korábban még nem járt a birtoknak ezen a részén, de Kyle láthatóan
kiismerte itt magát; oldalán széles válltáskája, hóna alatt az irattartó.
Elhagyták a pálmafasort; a piros-fehér csíkos védőtető alatt most üresen
álló bárpult és néhány strandszék között kijutottak a vörössalakos
pályára, aminek túloldalán, félig a bozótosban megbújva ott állt a
vendégház. A bejárati ajtó épp szemben volt velük, de Kyle a házat
megkerülve az öböl felőli oldalhoz ment.
A sarkon visszafordulva, odaszólt Sticknek: – Hagyjuk a
producernek, hadd gyönyörködjön csak ő a reggeli napsütésben – én
megelégszem a kilátással.
Sticknek fogalma sem volt, hogy miről beszélhet, és épp meg
akarta kérdezni, milyen producerről van szó, de máris a másik
bejáratnál voltak. Egy fiatal lány jelent meg az ajtóban, Kyle üdvözölte:
– Luisa Rosa! – Látszott, hogy örül a viszontlátásnak, mosolyogva
kérdezte a szobalányt: – Hogy állunk azzal a sok feszültséggel?
– Már nem is vagyok olyan lehangolt – felelte Luisa Rosa még
mindig mosolyogva. – Nagyon örülök, hogy megint itt van köztünk.
Stick bevitte a táskákat, amíg ők ketten beszélgettek. Szétnézett a
nappaliban. A falak fehér- és sárgaszínűre festve, a padlón rattan
bútorok, mindenütt frissen vágott virágok, a koktélasztalon egy ezüst
vödörben egy üveg pezsgő hűl, mellette három pohár. Nem igazán
tudta, hova is tehetné a csomagokat. Az öbölre néző teljes front
üvegből épült, jól látszott a kicsit távolabb, jobbra horgonyzó jacht.
Vajon Barry szeretője még mindig a fedélzeten van? Hallotta, hogy
Luisa Rosa elneveti magát. A lány bájos akcentusával elköszönt: –
Szép napot.
– Ezeket tegye csak le a hálószobába – mondta Kyle. – Legyen
szíves.

Két ágy volt egymáshoz tolva, rajtuk sárga ágyhuzat. Az üvegajtók
egy belső udvarra nyíltak, ahonnan most más szögből lehetett rálátni a
Biscayne-öbölre. A vendégház lényegesen nagyobb volt, mint
amilyenekben ő valaha is lakott. Amikor kijött a hálóból, Kyle
lecsatolta a válltáskája szíját, és az irattartóval együtt a kanapéra dobta.
Stick tétován megállt, nem tudta, mi a szokás, hogy adnak-e
ilyenkor borravalót. Remélte, hogy nem.
A lány szólalt meg: – Történt valami nemrég, ami nem hagy
nyugodni. Azt hiszem úgy két hete volt. Emlékszik, hogy ott voltam
Mr. Goreman lakásában, Lauderdale-ben? A nappaliban beszélgettünk,
amikor maga a balkonról belépett a szobába.
– Tudja, hogy emlékszem – felelte Stick. A lány is emlékezett.
Valahogy ez ott lebegett köztük. – Szeretné, ha megmondanám, hogy
mit kerestem ott?
– Csak ha nem veszi tolakodásnak – válaszolta a lány.
– Az tett kíváncsivá, hogy Chuckynak láthatóan fogalma sem volt,
hogy ki mászkál a saját lakásában.
– Egy barátommal voltunk ott. Találkozni akart Chuckyval.
– Emlékszik arra, amit akkor mondott?
– Azt kérdezte tőlem – mit is? –, hogy ingatlanbecslő vagyok-e. –
Neki is vigyorognia kellett, ahogy meglátta a lány mosolyát.
Ismerősökként beszélgettek, és már tudta is, mit fog mondani neki
Kyle.
– Igen, de a legjobb rész az volt – már a szemei is mosolyogtak –,
amikor megkérdezte magától, hogy lát-e ott valamit, ami elnyeri a
tetszését. Erre maga körbenézett, és kimérten azt válaszolta: „Nem. Azt
hiszem, semmit.” Aztán kisétált.
– Á, szóval erre is emlékszik.
– Remek volt az a hatásszünet.
– Köszönöm. Én is kérdezhetek valamit?
– Hogy mit csináltam ott?

– Nem. Arra már magamtól is rájöttem. Megmondja az ilyen Barrymeg Chucky-féléknek, hogy mihez kezdjenek a pénzükkel. Mindenki
Barryt csodálja, de a magáé az igazi érdem.
A lány felvonta a szemöldökét. – És erre mind aközben jött rá,
hogy bejöttünk a reptértől?
– Ennél többre is. Elviseli Barryt, de valójában rettenetesen
fárasztja. Csak akkor figyel magára, ha üzletről beszél neki…
– Lenyűgöző.
– Egyáltalán nem. Mindezt maga mondta, én csak meghallottam.
De azt hiszem, ennél többről van szó. Többször is elmondta neki,
mennyire fáradt. Szerintem a munkájába fáradt bele. Maga adja az
infót, de ő aratja le a babérokat, ő keresi degeszre magát.
– Közel jár, de mégsem erről van szó. – Az okos, gyengéd szempár
megpihent rajta, egy hosszú másodpercre úgy tűnt, többet is elárul,
talán bizalmasan is. De a következő pillanatban a lány kilépett a
helyzetből, és csak annyit mondott: – Nem igazán úgy beszél, mint –
hát… – általában azok, akik sofőregyenruhát viselnek.
– A személyzet tagjai. Nem, általában jobban szeretem, ha a
magam ura vagyok. Átmenetileg próbálgatom még ezt a munkát egykét hétig.
– Nem szeret vezetni?
– Nem szeretek más emberekre várakozni.
– Azt mondjuk én sem. Amúgy mit csinál?
– Hát, pár évig autókkal kereskedtem. Használt kocsikkal. Időnként
teherautót vezetek, ilyesmi… Igazából akartam még magától kérdezni
valamit. Amikor néhány héttel ezelőtt összefutottunk Chuckynál, akkor
csak egy fél percre látott…
– Igen, kábé.
– Szóval hogyhogy mégis felismert?
A lány hangjában csodálkozás csengett: – Hát ez jó kérdés.
Ráadásul azóta maga alaposan meg is változott. Mégis, ahogy a
kocsihoz értem, egyből tudtam, hogy ki maga.
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Cornell Lewis piros alsógatyában ült, és bámulta a tévét; lábát a maga
elé húzott széken nyújtóztatta. Fel sem nézett, amikor Stick belépett a
szobába.
– Mi a helyzet?
– Chuck Norris megy, haver. Némmá, milyen keményen osztja a
sárgákat.
– Úgy értettem, hogy itt és most mi a helyzet?
– Ja, semmi. Rápihenek a ma estére. Szabadnapos vagyok.
– Tényleg jön ide valami producer?
– A jövő héten. Hétfőn, azt hiszem.
– Filmproducer?
– Ezt nézd, mit nyomott Chuck! Naggyon kemény, mi…? Ja, ha jól
értem, a producer azért jön, hogy a főnököt meg néhány haverját
eligazítsa, hogyan lehet bekerülni a showbizniszbe. Lesz itt egész napos
sürgés-forgás.
– Már el is hoztunk egy lányt a repülőtérről.
– Ja, az Kyle lesz. Helyes lány, mi? Kyle a világon az egyetlen,
akiért hajlandó lennék kifeféredni, pedig tök világos, hogy le se szarna.
– Barrynek dolgozik?
– Nem. Ő csak magának dolgozik. Tanácsadó, segít a főnöknek
eldönteni, hogy mibe fektesse a vérrel-verejtékkel megkeresett pénzét.
– Nem tűnt túl lelkesnek a kocsiban. Persze lehet, hogy csak fáradt
volt.
– A főnök nem hagy neki békét. A helyzet az, hogy Kyle már rég
külön üzletágakra szakosodott, amiket feldob, hogy ide meg ide
érdemes lenne beszállni. A gond csak az, hogy a főnök nyakig
belemászott mindenbe, amibe lehetett. Részvények, kötvények, amit el

tudsz képzelni. Na, most Kyle még úgy is jobban átlátja ezt az általános
tőzsdei káoszt, hogy igazából már rég nem is ez a terepe. És a főnök ezt
ki is használja, ahogy tudja.
– Igen, nagyjából ezt vettem le én is.
– Á, szóval már te is hegyezed a füledet, mi? Na, ezt a reklámot
figyeld! – intett fejével Cornell a képernyő felé. – Donny és a kis Marie
dalra fakad egy szirupos üdítőtől. Hawai Puncs. Meg kell őket zabálni!
Figyeld már!
– New York-i a lány?
– Ki? Marie?
– Nem. Kyle McLaren.
– Palm Beachben él. Úgy emlékszem, tőzsdeügynökkorában még
New Yorkban lakott. Amikor először járt nálunk, mesélt egy csomó
mindenről. Van egy bátyja az FBI-nál.
– Jézusúristen… Mondd, hogy nem igaz.
– Nem itt. Talán New Yorkban. Nézd már Donnyt meg a cuki kis
Marie-t. Ez az, bébi, majd én jól megpuncsollak. Még a bátyót is
megpuncsolom, olyan cuki az egész família.
– Miért szállt itt meg?
– Kicsoda?
– Kyle McLaren. – Tetszett neki a név.
– A főnök azt akarja, hogy Kyle itt legyen, amikor a producer le
akarja nyomni a torkukon a showbizniszes ajánlatát. Szeretné, ha a lány
eltöltene vele némi időt. Nem úgy, ahogy gondolod. Kyle még a
főnököt is hagyta megégni. Mr. Stam annyira nem volt képben, hogy
kikezdett vele. De végül nem volt gáz. A csaj szélsebesen leszerelte, és
közben még nagyon kedves is volt. Mintha mi sem történt volna,
mindenki mosolyogva hagyta el a helyszínt. A főnök azóta is mindig
elmondja, hogy ezzel a nővel senki nem kekeckedhet. Jönnek
mindenhonnan a milliomosok, de tök mindegy…, ha nem tetszik valaki
Kyle-nak, ugrott az üzlet.
– Férj?

– Nem hinném… Nem. Egyedül él. Van egy lakása fent Lake
Worth-ben.
Stick megszabadult a zakótól meg nyakkendőtől, a szobájába ment,
mindkettőt az ágyra dobta, és visszatért a nappaliba.
– Hogy van Aurora?
– Mi vagy te, kérdezőbiztos? Még a hajón van. Amint
visszaértetek, a főnök már rohant is telefonálni. Még kintről is
hallatszott, ahogy a csaj üvöltözik vele a telefonban. Állandóan a sírás
határán…
– Akkor nemsokára hajókázni mennek – mondta Stick.
– Nem-nem. Ma biztosan nem. Anyuci rövidre fogta a pórázt.
Felhívta pár ismerősüket, és megszervezett egy koktélpartival
egybekötött vacsorát…, hogy csörögjenek egyet a klubbanda pergő
ritmusú szving-muzsikájára.
Bizony, haver, hamarosan beindul a tuti buli. Egy csodás este
ezekkel a kedves, aranyos helyi népekkel.
– Vagyis nekem kell elvinnem őket?
– Szóltak, hogy szóljak, hogy a fekete öltönyt vedd fel.
Stick nézte, ahogy Chuck Norris merev, rezzenéstelen arccal ütivágja, csapja-rúgja az ázsiaiakat. Meglepte, hogy Norris csak ekkora.
Chuck és Chucky…
Chuck és Barry meg az összes nagymenő, akik elhitetik az
emberekkel, hogy az élet habostorta… – Mi volt a legtöbb, amit egy
meló hozott neked? – kérdezte Cornelltől. – Még mielőtt elküldtek
volna hűsölni.
– Már hogy a régi életemben?
– Igen. Mennyi volt a legtöbb, amit kaszáltál?
– Az egy italbolt volt. Egy korábbi betörésnél lenyúltam egy
stukkert. Bemegyek a boltba…, szpíd nélkül az ajtóig sem jutottam
volna el. Ezeregyszázhatvan dollárt újítottam, de ennél több nem jött
össze soha. Miért érdekel?
– Csak azon gondolkodtam – mondta Stick –, hogy kényelmesen
telefonálgatni a brókerednek egy százzal tépő, légkondicionált Cadillac

hátsó üléséről valószínűleg lényegesen kényelmesebb, mint berontani
valahová fegyverrel a kézben.
Cornell most először vette le a szemét a tévéképernyőről: – És erre
csak most jössz rá?
– Tanulnom kell még ezt-azt – mondta Stick.
A sofőrök nem láttak ugyan a sötétben semmit, mégis egy irányba
néztek, a zene forrása felé, valahová a virágágyások és bokrok mögé,
ahol a klub lampionokkal kivilágított belső udvarán slágeregyvelegre
lötyögött a sok hosszú szoknyás hölgy, és drapp nadrágos, blézeres úr.
Néhány hölgy szinte egy helyben állt, mások mintha előre megrajzolt
lábnyomokon topognának, megint mások betanult fesztelenséggel
diszkóztak igyekvő partnereik társaságában. A tisztes urak
lampionfényben
megcsillanó
szemüvege
mögött
mesterkélt
lelkesültség, de azért előredöntött, vonagló vállakkal ringtak, néha még
csettintettek is egyet, mert az olyan szvinges.
A liftekböl ismerős háttérzene töltötte be az éjszakát. Stick még
soha életében nem látott ilyen táncos klub összejövetelt.
Egy órája tette ki a Stam házaspárt és Kyle McLarent a klubnál,
aztán a délnyugati Nyolcadik utcán padlógázzal az első útjába kerülő
bárig hajtott. Itt legurított pár pohárka jégpehellyel hűsített bourbont a
fekete öltönyén fennakadó kubai tekintetek kereszttüzében. Bár
valószínűleg így is, úgy is megbámulták volna. Stick-et nem zavarta
különösebben. Végre szabad volt, kicsit lazított, nem bántott az
égvilágon senkit, és őt is békén hagyták. Ennyi. Aztán ismét vissza
Leucadendrába.
Harvey vette észre, hogy visszaérkezett. Megigazította fején a
sofőrsapkát, aztán kilépett a többiek közül, és elindult Stick felé. A
klubház ablakaiból kiáradó fénysáv szélénél vagy féltucat sofőr
várakozott. Egyikük mintha Lionel Oliva lett volna, de ebben a
sötétben ezt képtelenség volt megállapítani. Sápadt holdfény szűrődött
át a pálmafák ágain, a konyhai ventilátor zúgása összeolvadt az öttagú

tánczenekar ömlengő melódiáival, a Szeretett férfi belefolyt az Idegen a
paradicsomban dallamába. Vadászpilótásan félrebillentett sapkájában
Harvey máris ott állt Stick előtt.
– Minden rendben? Vagy inkább azt kérdezzem, mit suttognak a
tűz közelében?
– Az a nagydarab fickó… – kérdezte Stick – Az ott Lionel?
– Igen, a kubai. – Harvey a többieknek háttal állt. Közelebb lépett
Stickhez. – Azt mondja, hogy a főnöke dél óta megállás nélkül
kockapókerezik az öltözőben, ő meg még nem is vacsorázott.
– Miért nem ugrik el valahova enni? – Stick nem tudta, itt mekkora
veszélyt jelent Lionel.
– Abban a pillanatban, hogy kihajt az udvarról, már jönne is Mr.
Goreman, hogy hova a fenébe tűnt. Mindig ez van. Ennyit se tudsz?
– Majd csak megtanulom, ha túl sokáig dolgozom itt. – A bourbon
kellemesen melegítette odabent, úgyhogy úgy döntött, Lionel nem
számít. Viszont elkezdhetett azon rágódni, hogy kis szerencsével még
Mr. Goremannel is összefuthat. Belépett egy belterjes, zárt világba, de
még nem vágta át magát rajta teljesen. Azért pár dolgot már megtanult.
Harvey megpróbált visszafogottnak, és közömbösnek látszani. –
Nézd csak, hogy táncol örömében a sok pénz. Nincs gondjuk semmire a
világon.
Nyitó mondatnak ebből ennyi elég is, gondolta Stick.
– Említetted ezeket a tőzsdepiaci tippeket.
– Igen, és hogy állunk? – kérdezte Harvey.
– Tudod, azon tűnődtem, hogy mi lehet nálatok erre a bevett
módszer. Van valami szokásos eljárás, amit követtek? – Látta, hogy
Edgar is közeledik.
– Csak elmondod nekünk, hogy Mr. Stam éppen miben utazik –
felelte Harvey, és zsebre dugott kézzel vállat vont.
Stick várt egy kicsit. – Ennyi?
Harvey elismételte a kérdést Edgarnak: – Azt akarja tudni, hogy
van-e valami eljárás, amit követünk, ha tippet kapunk.
– Miféle eljárás? – kérdezte Edgar.

Stick átvette a szót. – Mi van akkor, ha adok nektek egy jó tippet, ti
meg visszajöttök azzal, hogy a főnökötöknek már van olyan részvénye?
Értitek, mit mondok? Hogy védhetném meg magamat? – Harvey és
Edgar egymásra néztek. Stick felkapta a fejét fájdalmában, a zene
irányába fordult. Jesszus Máriám! A Kóbor macskát játsszák, és csak
reménykedhetett, hogy ezt most jobban elsietik, mint az eddigieket,
különben nem bírja idegekkel, és kifut a világból. Ez volt az egyetlen
szám, amitől két ütem után dührohamot kapott.
– Most ezt úgy érted – kezdte Edgár –, hogy mondjuk Mr. Harrison
elfogadná a tippet, de nekem mégis azt állítaná, hogy már tudott róla?
– Ebben az esetben csúnyán megszívnám – mondta Stick –, nem
igaz?
– De Mr. Harrison soha nem tenne semmi ilyesmit.
– És ezt én honnan tudjam? Persze, ti majd megesküsztök
mindenre, ami szent, de a francba is, én nem ismerhetem Mr. Harrisont!
– Sokatmondóan Harveyre nézett. – És Miz Wilsont sem… Ti is
tudjátok, akárcsak én, hogy a gazdagok néha nagyon furcsán tudnak
viselkedni. Nem mindig nagyvonalúak ám. – Stick fáradtan ingatta a
fejét. – Srácok, a főnök egész úton a repülőtértől hazáig a telefonon
lógott, és a brókerével tárgyalt. Ott volt a befektetési tanácsadója is…
Tudjátok ti, kiről beszélek?
– Miz McLaren? – kérdezte Harvey.
– Igen, ő lesz az. Szóval végig ott volt vele, súgott neki, hogy mit
érdemes venni, mit nem, a főnök meg kiadta utasításba a brókerének.
Mondom, le se tette a telefont egész úton. És tudjátok, hogy szerintem
miért? Mert a csaj most érkezett meg New Yorkból, és tudja az összes
tuti tippet. Stimmt?
– Nem mondod! Például mit? – tudakolta Edgár.
– Hát, ezért is kellett megkérdeznem benneteket, hogy ilyenkor mi
az eljárás – magyarázta Stick. – Itt van nálam ugye néhány vállalat
neve – csapott a zakója zsebére. – Még le is írtam őket. Egyből, amikor
hazaértünk. Nehogy véletlenül még elfelejtsem valamelyiket, Ti is
meséltétek, hogy az egyik elődöm pont ugyanezt csinálta.

– Pulton keresztüli üzlet? Ugye az? – kérdezte Harvey.
– Igen, azt hiszem, így is mondhatjuk – bólintott Stick annak
ellenére, hogy hiába hallotta már ezt a kifejezést, fogalma sem volt
róla, mit is jelenthet. Pulton keresztül Harvey rákacsintott, úgyhogy
Stick folytatta: – Van valamim, amiről azt mondták, hogy az ára az
egekbe fog repülni, pedig most még csak tizenhét dolcsin áll.
– Nem semmi! – bólogatott Edgár. – Felszáll az egekbe, mi? Még
tovább is, igaz?
– Ha már teljesen feltornászták az árát – folytatta Stick valahol
ötven dollárnál fog megállni az emelkedés.
Erre mérget vehettek. De én azon sem csodálkoznék, ha még ennél
is feljebb menne.
– Aha, láttunk már ilyet. Mesterségesen felhúzzák az árakat – szállt
be Harvey. -- Miféle részvényről is beszélünk?
– Úgy érted, hogy milyen vállalatról van szó?
– Hogyne. Miben utaznak? Milyen termékkel nyomulnak a piacon?
– A hadseregnek szállítanak valamit. Figyelj, erről ne is beszéljünk.
Te is tudod milyenek ezek a szupertitkos üzletek. Nyilván megérted…
– Nyugi, hallottam valamit suttogni egy nagyon zsíros
kormányszerződésről. Tutira ez lesz az. Szóval belső információkkal
seftelsz, barátocskám? Látom rajtad, hogy már belenyaltál a cukorba.
Benne vagy a sűrűjében rendesen, mi?
– Szerinted? – felelte Stick.
– Azt hittem, nem tőzsdézel.
– Már igen.
– És mennyit kaszáltál szombaton?
– A helyzet az, hogy egyelőre még nem léptem. Még nem. De van
egy haverom, egy pultos arc, aki nonstop ott van a tőzsdén. Hétfőn
azzal kezdi a napot, hogy leügyezi nekem ezt a tranzakciót.
Megmondtam neki, annyit vegyen, amennyit csak tud. Ez most nagyon
durván be fog jönni.
– Tizenhétről ötvenre? Az azt jelenti… – kezdte Edgar.

– Háromezerháromszáz dollár nyereség százasonként. Kábé
háromszáz százalékos profitkulcs… – számolt Harvey. – Nem is
tudom. Elég gyanúsan hangzik.
Sticknek mozgósítania kellett a tartalékait: – Ha az ár/bevétel
mutatót is figyelembe veszed, akkor már nem. – Harvey keményen
koncentrált. – Abban gondolkodj, hogy ez az arány húsz az egyhez –
mondta Stick egyenesen bele Harvey szemébe. – A tudod minek a
függvényében… – francba is, zavartan kutatott a helyes kifejezés után –
tudod, mint a profit, a jövedelem…
– Az egy részvényre jutó nyereség függvényében – segített Harvey.
– Na, pont ezt mondom. Három és egynegyed dolláros emelkedést
prognosztizálnak. Ez nektek mégis mit mond?
– Az húzós! – bólintott Edgár. – Mondd már, melyik részvény az!
– Na, ez megint visszavisz bennünket az eljárás kérdéséhez –
mondta Stick. Krisztus az égben! Ezek a fakezűek még mindig nem
vergődtek túl a Kóbor macskán. – Mennem kell. – Ezzel elindult.
– Mi az hogy menned kell? – tiltakozott Harvey. – Várj már egy
kicsit!
– Muszáj megmozgatnom a tagjaimat. Nem bírok túl sokáig egy
helyben állni. Szétment a térdem kosarazás közben sráckoromban, és
ha sokat állok, beköt.
– Majd elkísérünk – ajánlotta Harvey. – Hova akarsz menni? Mit
szólnál a férfi öltözőhöz? Ott még egy csésze kávét is kaphatunk.
– Azt hiszem, inkább elviszem a kocsit egy körre – mondta Stick. –
Mr. és Mrs. Stam itt lesz még egy darabig.
– Várjál, ebben te csak ne legyél ilyen biztos. Hidd el, bármikor
kijöhetnek. Inkább foglalkozzunk az ötleteddel. Mégis milyen eljárásra
gondolsz? De most csakis erről az egy részvényről beszélünk…
– Amelyik tizenhétről fel fog ugrani ötvenre?
– Az, az… – bólogatott Edgar.
– Nem látok más lehetőséget – kezdte Stick abban a pillanatban
leteszitek a lóvét, ahogy a tippet megkaptátok. Két darab százasért
megadom a vállalat nevét. De az is lehet, hogy hétfőn már hármat

kérek. Sőt, ha látom, hogy a tőzsdei árfolyam egyből emelkedni kezd,
akkor valószínűleg még többet is. Mit szóltok hozzá, srácok?
– Te meg vagy húzatva. Vagy csak minket nézel tök hülyének?
– Akkor felejtsétek el, amit mondtam. Ha mindenáron a matrac alá
akarjátok dugni a pénzeteket, Harvey, az a ti dolgotok. Nekem az a
hitvallásom, hogy a pénznek örökké, állandóan, megállás nélkül
dolgoznia kell…
Hajnali egykor a sötét parkolóból az ívelt feljárón az autók
felgördültek a megvilágított bejárat elé. Egy húszkor Barry is megjelent
– akár egy playboy –, két oldalról egy-egy topmodell karolt bele: Kyle
és Barry kedves neje. Stick kiszállt, megkerülte az autót, hogy ajtót
nyisson.
Csakhogy Barry nem átkarolta bájos kísérőit, inkább
csimpaszkodott beléjük, miközben azok egyensúlyozva igyekeztek a
férfit a helyes irányba terelni. Barry tökrészeg volt: üveges tekintet,
nyáladzó száj. Stick látta, hogy Barry nem kifejezetten boldogra itta
magát. Inkább dühös kamaszra, aki belekötne az élő fába is. Barry
durván kitépte a karját Diane kezei közül. Az asszony végigsimított
barackszínű ruhájának leheletfinom, többrétegű anyagán, és a
gyöngysort is megigazította a nyakán. Barry feltépte az anyósülés felőli
ajtót, és mindenki füle hallatára, jó hangosan utasította Sticket: –
Befelé! Én vezetek.
Stick megpróbálkozott egy könnyed mosollyal: – Biztos benne?
– Beülni abba a kibaszott kocsiba!
Diane beesett arca a szokásosnál is sápadtabbnak tűnt. Elfordult,
hogy kilépjen a helyzetből, de a bejárati lépcsőn álló elegáns klubtagok
kíváncsi tekintetét megpillantva inkább visszaindult a kocsi felé. Már
azt sem tudta, hova nézzen. Kyle karjával egyre Barryt támogatta: – Ha
te akarsz vezetni, akkor barátom, én gyalog megyek.
– Barátom? Ezt ki mondja?! Milyen „barátom”?
– Komolyan mondom, nem viccelek – felelte Kyle.
– Csak gyalogoljál nyugodtan, ha mindenáron gyalogolni akarsz, az
istenit neki!

Stick megérintette főnöke karját. – Mr. Stam! ~ Még mindig
kedvesen. – Én viselem a sofőrruhát.
Barry homályos tekintettel nézett fel rá, rózsaszín inge kigombolva,
a nyakkendő sehol. – Stick? – motyogta.
– A francba is, tudom, hogy miért neveznek így! Nem a nevéből
jön, hanem a hangzásából! – Barry már nagyon okos volt,
világmegváltó, ravasz-részeg tekintettel bámult fölfelé. – Mert stikában
csinálja a stikliket, azért. Ezért lett maga Stick, Stickley! Igaz vagy nem
igaz?!
Stiek pisztolyt formált a kezével, előrenyújtott mutatóujját Barryre
szegezve mondta: – Igenis, uram. Telitalálat. – Testével az anyósülés
nyitott ajtaja felé terelte Barryt, egyre szorosabban, míg tehetetlen
főnöke be nem szorult az ajtónyílásba, és az ülésre nem huppant. Stick
feje, vállai követték az utastérbe. Most, hogy főnöke már bent volt,
hátával pedig mindkettejüket takarta a bámészkodók elől, Stick
megszólalt: – Na, idefigyeljen maga tetű. Ha még egy szót szól, úgy
orrba baszom, hogy a hátsó ülésig száll. Világos? Én vezetek. Felőlem
holnap akár ki is rúghat, de ma éjjel én vezetek.
– Várta a választ. Barry kifejezéstelenül meredt maga elé. Az arca
megfeszült, amitől orra mintha nagyobbá, védtelenné vált volna. Nem
mozdult, meg sem szólalt.
Stick kihúzta a fejét az ajtóból, kinyitotta a hátsó ajtót, majd Kylehoz és Diane-hoz fordulva így szólt: – Hölgyeim…
Barry arca kővé meredt. Meg sem volt hajlandó szólalni. Idegtépő
óvatossággal haladt végig a hálószobájához vezető folyosón, vállával a
falat súrolta, kinyitotta az ajtót, és végigzuhant az ágyon. Stick a
folyosóról látta Barryt hatalmas drapp franciaágyában, a fölébe omló,
arany zsinórokkal megkötött, kupolaméretű baldachin alatt.
Szerencsétlen balfasz.
Megvárta, amíg Diane kijön. – Le kellene vetkőztetni, és
betakarni…

– Jó lesz neki így is – felelte az asszony. Nem mosolygott, de ismét
nyugodt volt, barna szemeiben közöny.
– Viszont hálás lennék, ha lemenne a hajóhoz… – Itt elhallgatott. –
Csak szeretnék meggyőződni róla, hogy nem maradt-e ott az
indítókulcs.
– Örömmel.
– Ha nem jelent gondot. – Halk, lágy hangon. Sticknek nem
akaródzott még indulnia, azon töprengett, hogyan csalhatna mosolyt a
nő arcára. Hogy válthatna ki belőle valami érzelmi reakciót. Az
asszony álmodozó tekintetébe merülve a férfit átjárta az érzés, hogy
maga is része ennek az álomvilágnak. A nő hagyta, hogy Stick tekintete
végigfusson rajta – a bőréhez simuló gyöngyökön, enyhén szétnyíló
ajkain majd megtérjen ehhez a szempárhoz, melyben megcsillan a…
Mi is?
– Ha volna bármi, amit még tehetnék… – mondta Stick.
– Nem is tudom… – Tétován.
– Esetleg hozhatok valamit? – mondta, bár ő is tisztában volt vele,
hogy ennek nincs sok értelme. A nő mégis minden további nélkül
elfogadta a közeledését. Ha most kézen fogná, és kivinné a házon át a
garázsból nyíló kis szobába, a nő szó nélkül, engedelmesen követné.
Sticket megbabonázta ez a tekintet.
– Szóval, ha bármi kell…
Megfordult, hogy a dolgára menjen, de még hallotta, ahogy a nő
utána szól: – Jó darabig fent leszek még.
Megtorpant. Bólintott. Más nem jutott eszébe, úgyhogy azt mondta:
– Rendben.
Az asszony lekapcsolta a lámpát Barry szobájában, és még egyszer
Stickre pillantott. Elindult a folyosón a hálószobájába – közben Stick
mellett kellett elhaladnia –, kinyitotta az ajtót, és belépett. Az ajtó
becsukódott. Stick nem hallotta a zár kattanását. Az ajtó alól kiszűrődő
fénysáv makacsul világított a csillogó márványpadlón. Sticknek
nehezére esett elindulnia.

Kyle a teraszon várakozva, karba font kézzel kémlelte az eget.
Lesült karját és vállait fedetlenül hagyta a pamutból készült, bő
miniruha. A lépcsőn közeledő Stick felé fordult.
– Jól van?
– Elájult.
– Mit mondott neki a kocsiban?
A medence zöld fényű derengése beleolvadt a lány mögötti sötétbe.
– Csak azt, hogy próbáljon meg viselkedni.
Kyle összevonta szemöldökét. Csak úgy viccből, most nem
számított. – Persze.
– Ha akarja, hazakísérem.
– Köszönöm. – És már indult is, mintha számított volna erre. A
belső udvaron átvágtak a teniszpályához vezető sétány felé. Közben
Kyle arról beszélt Sticknek, hogy Barry mennyire nem bírja az italt,
amivel azért ő maga is tisztában van, úgyhogy csak nagyon ritkán üti ki
magát ennyire. Annyira azért nem fontos neki a pia.
– Legalábbis nem annyira, mint a pénzcsinálás – tette hozzá Stick.
– Barry még a halála napján is addig fog csevegni a brókerével,
amíg csak ki nem hullik a kezéből a kagyló – mondta Kyle. – De nem
azért, mintha több pénzre vágyna…
– Akkor nyilván imád telefonálgatni.
– Nem. Számára az jelenti az izgalmat, ha játszhat a pénzzel, ha
kockáztathat. Már most is több pénze van, mint amennyit valaha is el
tudna költeni. De amikor tőzsdézik, és nyer, amikor túljár a többi
játékos eszén, na, akkor érzi igazán elemében magát. Ez számára az
igazi jutalom, az elsöprő siker.
– És mi van, ha nem nyer? – kérdezte Stick. – Valójában nem
veszít semmit. Végül is nem a családi birtokot meg a házát teszi
kockára, nem igaz?
Kyle-nak csak most esett le. – Igaz is, talán nem kellene éppen
magának kiselőadást tartanom a kockázatvállalásról…

– Ó… – bukott ki Stickből, akinek szintén csak most esett le. Barry
elpofázott róla mindent. – Egészen megfeledkeztem arról, hogy most én
is csak egy kiállítási darab vagyok Barry gyűjteményében.
– Azt mondta nekem, hogy kocsikkal kereskedett…
– Használt kocsikkal.
– Azt persze elfelejtette megemlíteni, hogy előtte ellopta őket. És
hogy Barry Rollsát is épp el akarta lopni, amikor tetten érte, és elkapta
magát.
– Á, szóval már így meséli? Hogy elkapott? Nem. Inkább csak
kisegítettem, ennyi volt az egész; ő pedig valamiért ragaszkodni kezdett
hozzám.
– Sosem tudom, hogy mikor beszél komolyan. – Lassan lépkedtek
a fehér betonlapokon. – Akarja tudni, mit mondott magáról? – Barry
gengszterszleng-koppintását kezdte utánozni: – Jesszus isten! Ott van
nekem Aurora a hajón meg Diane, aki állandóan kint sétáltatja a
virgácsait a teraszon, mire az új sofőrről kiderül, hogy elég cinkes,
megcsinált már pár bankot, fegyveres rablásért ült a börtönben, én meg
rághatom a körmöm, hogy melyik kocsimat akarja lenyúlni… – Akkor
adta ezt elő, mikor Diane-ra várakoztunk, hogy végre elindulhassunk a
klubba. Nem ismerek senkit, aki ennyi ideig tud készülődni.
– Börtönt mondott?
– Nem. Igaza van, azt mondta, hogy „az egyetemen”. Aztán a
vacsora alatt megint rákezdett. Úgy tűnt, Diane-t érdekli a dolog, és ez
csak adta alá a lovat…
– Diane-t érdekelte a sztorim?
– Persze nem kell Barrynek bátorítás, ha egyszer belelendül.
Márpedig ő mindig lendületben van. És ahogy vedelt… Talán a drámai
hatás kedvéért. Így legalább nem jártak állandóan Aurora körül a
gondolatai. Vagy csak azt szerette volna, ha a pia miatt Diane aggódva
megkérdi, mi baja, mire ő sértetten rávágta volna, hogy semmi. De
Diane nem kérdezte meg, úgyhogy Barry kénytelen volt magáról
dumálni. És igaza van, kínosan megválogatja a szavait, mert így a
szerepe mögé bújva nyomhatja a macsós dumát.

– Olyan a szövege, mintha a Bowery Boys Miami Beachen
filmezne – mondta Stick. – Mi értelme van ennek?
Átértek a teniszpálya túloldalára, már a vendégház főbejáratához
vezető sétányon haladtak. Stick a sötétben megpillantotta a jacht
halvány körvonalait. Egyik ablaka sem világított. Diane vagy azt várta
tőle, hogy miután talál valakit a hajón, rohanjon vissza hozzá jelenteni,
vagy azt, hogy visszaérve közölje: nem, a kulcs nem volt bent az
indítóban. Persze a nőnek is tisztában kell lennie vele, hogy egy profi
kapitány soha nem felejtené a kulcsot a hajón.
Kyle azt magyarázta, hogy Barry talán azért játssza meg a vagányt,
mert nagyon is bizonytalan magában.
– Lehet, hogy gyerekkorában tök béna volt, egy szerencsétlen
kisfiú, akit mindig megvernek a többiek. Barry imád kötözködni a
bárokban.
– Nem mondja…
– Igen, de csak akkor, ha biztos benne, hogy valaki a közelben
majd lefogja. Tudja, mielőtt még elcsattanna az első pofon. Barryvel
komoly gondok vannak.
Elérték a lány ajtaja előtti lépcsőt.
– Az az igazság, hogy csináltam néhány nagy marhaságot
életemben. – szólt Stick. – Az is lehet, hogy én választottam magamnak
a rögösebb utat, nem tudom. De emlékeim szerint nem keveredtem
verekedésbe nyolcadikos korom óta.
– Mintha a bátyámat hallanám.
– Az FBI-ügynököt? Ez most komoly?
A lány Stick felé fordult a bejárati világítás borostyánszínű
fényében. – Barrytől hallotta?
– Cornelltől. Azt állította, hogy a maga kedvéért kifehéredne.
– Elképesztő humora van. Bárcsak ilyen ügyfeleim lennének…
Egész nap elhallgatnám. – Őszintén mondta, mosolygós szemekkel. –
Na, tessék. Most meg a másik tesómra emlékeztet, aki tőzsdeügynök.
Dobó volt a Red Soxban.
– Jim McLaren a bátyja?

– Ó, szóval egy baseballrajongóval van dolgom?
– Persze. Sok meccsét láttam, amikor a Sox Detroit-ban játszott.
Mindig azzal vádolták, hogy összenyálazott labdákkal trükközik, hogy
„csulabdákat” dob. Ez igaz?
– Hivatalosan ez úgy hangzik, hogy „idegen anyaggal manipulálta
a labdát”. Jim erre azt szokta mondani, hogy a saját izzadsága neki nem
idegen.
– És mihez kezdett hideg időben?
– Volt két jó dobása: egy erős két ujj közül indított „villás”, és egy
szinte kivédhetetlen „nyesett”, ami kifli alakban csavarodik, és csak
aztán csap le balról a jobbkezes ütő játékosra. A Fenway Parkban
viszont már valószínűleg lemészárolták volna.
– Szóval maga Jim McLaren húga. Ez azért már valami. Mindig
irigyeltem tőle a hidegvérét. Egy vékony kis balkezes, aki magasra
emelt lábbal indítja a dobásait. Nem túl nagydarab, igaz?
– Kábé mint maga. Azóta felszedett pár kilót.
– Mikor is volt ez? Úgy tíz éve?
– Hetvenegyben volt az utolsó idénye. Bostonban jártam
egyetemre, rengeteget voltunk együtt akkoriban.
– Hadd találjam ki. Harvard Business School.
– Nem talált. A Boston Universityre jártam. Szociológia szakra.
Később átjelentkeztem beszédterápiára. De kimaradtam az egyetemről,
már nem akartam harcolni. Piaci elemzőként helyezkedtem el. Az apám
tőzsdeügynök – vagyis volt –, és amióta csak az eszemet tudom, mindig
is azt szerette volna, ha a Wall Streeten kötök ki.
– Nem kell ehhez valami szakirányú végzettség?
– Nem… Tökhülye azért nemlehet az ember, de amíg részvényeket
árulsz, úgysem vagy több egy adminisztrátornál, aki felveszi meg
leadja a rendeléseket. Közben rád ragad egy csomó szó. Évekig csak
opciókat árultam, aztán átváltottam az árutőzsdére…
– Ebből egy szót sem értek.
– Elég egyszerű: ez a piac akkora lutri, hogyha itt sikereket érsz el,
akkor irány Las Vegas. Nincs nagy különbség. Szóval kiszálltam,

leköltöztem Palm Beachre, mert itt túl sok a pénz. Megnyitottam egy
befektetési tanácsadó irodát. Maga tényleg nagyon emlékeztet Jimre.
– A nyálgolyódobó Jimre, vagy a részvényeladó Jimre?
– Pont úgy beszél, mint ő. De ma estig, amíg Barry szóba nem
hozta magát, erre nem is gondoltam. Lehet, hogy pontosan ezért
emlékeztem magára.
– Jól érezte magát a klubban?
– Egész tűrhető volt. Kivéve a zenét. Amikor az esztrádműsor a
Kóbor macskáig fajult… Uramatyám! Legszívesebben abban a
pillanatban fogtam volna magam, felállok, és ott hagyom az egészet.
– Komolyan…? – kérdezte Stick.
– Felfordul a gyomrom attól a bugyuta giccstől.
– És mi a helyzet az Ostromolj sok szirtfokot, és Tőled derűs az
életem kezdetű nagybecsű örökzöldekkel?
Máris mosoly bujkált azokban a szép, okos szemeiben. És őrá
mosolygott.
– Mit szólna egy pohár valamihez lefekvés előtt? Van a hűtőben
scotch, pezsgő, de ha üdítőt kér, Gatorade is.
– Maga iszik a személyzettel?
– Én is a személyzethez tartozom, nem igaz?
– Még valamit el kell intéznem Mrs. Stamnek. Mi lenne, ha utána
visszajönnék? – mondta Stick.
A lány arckifejezése nem változott, de szemében a huncut csillogás
elhalványult. – Ahogy gondolja – felelte.
Bement az ajtón. A többit a férfira bízta.
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Nem tudta eldönteni, hogy mi lenne a jobb. Csendben felslisszanni a
fedélzetre, vagy jó nagy zajt csapva felhívni magára a figyelmet.
Bármelyik módszert választja, halálra ijesztheti szegény csajszit, aki
valószínűleg a kabinban búslakodik. A Szerelem Fogságában. Perry
Como, ezerkilencszázötvenvalahány. Édesanyja kedvenc száma.
Miközben előredőlve bebújt a kabin bejáratán, az jutott eszébe, hogy a
csávónak még a kirándulóhajója is biztos nagyobb, mint bármilyen
kéró, amiben ő valaha is lakott. Fényt látott derengeni odalent… Le
kellett másznia egy rövid létrán, kezével a falakat tapogatva eljutott a
luxuskabinig, amiben – ezt már tényleg nem hitte el – egy dupla ágy
terpeszkedett. A szivárvány színeiben pompázó ágyhuzat összegyűrve,
a párnák a piros-sárga-kék ágytakaró alól kihúzkodva hevertek
szanaszét. Stick zajt hallott, valahol meghúztak egy kart, amit
vízzubogás követett…
A lány lehajtott fejjel lépett be a szobába. Magasnyakú férfigarbó
volt rajta, amelynek az alját összeszorított csuklóival emelte fehér
sortja fölé, hogy agyonékszerezett ujjaival begombolhassa a sliccét.
– Aurora? – szólalt meg Stick.
A lány ijedtében hátraugrott egy fuldoklásszerű nyögés kíséretében.
– Nem kell megijednie, barát vagyok.
– De ki? – Tágra nyílt szemekkel.
– Barrynek dolgozom.
– Most hol van? – Látszott rajta, hogy annyira meg van rémülve,
hogy mindjárt elbőgi magát. – Értem küldött?
– Már lefeküdt.
– Lefeküdt?
– Csss. Még felébreszti a feleségét.

– És akkor mi van? Tudja, mióta rohadok már ezen a tetves hajón?
– Most macskaszemei voltak. Makacsul támadó vadmacskaszemek.
– Tudom. Én vittem el tegnap a randevúra. A sofőrje vagyok.
– Maga nem is a Cecil.
– Hál’ istennek. Én vagyok az új sofőr.
Gyanakvóan méregette a látogatót, de aztán hamar túltette magát a
kezdeti bizalmatlanságon. – Jó. Akkor vigyen haza. Az a mocskos
szemétláda erre még csúnyán rá fog…
– Azért küldtek, hogy megnézzem, nem maradt-e itt a kulcs.
– Miféle kulcs?
Vajon most egy hárpia dühével, vagy egy kislány dacosságával
biggyeszti az alsó ajkát?
– Az a kulcs, amivel beindítják a hajómotorokat. Itt van, vagy nincs
itt?
– Honnan tudhatnám? Különben sem arra kértem, hogy ezen
vigyen haza. Többet nem akarom látni ezt a kicseszett hajót ebben a
büdös életben. Kocsival vigyen el.
– Sajnos nem tehetem.
– Miért nem?
– Csak ha ő maga utasít rá.
– Most azonnal hazavisz – jelentette ki Aurora. – Magasról
leszarom, hogy mit mond Barry. Állandóan rá kell várnom.
– Magának is?
A csaj meg sem hallotta. A fején át lehúzta magáról a garbót, így
Stick szembe találta magát a melleivel. Két kikerekedett rózsaszín szem
nézett vissza rá, miközben Aurora azon küszködött, hogy a garbó szűk
nyakán valahogy keresztülpréselje az állát. Eközben az elszabadult, dús
keblek pattogó ütemű, vidám táncot lejtettek. A garbó nagy nehezen
végre elengedte a fejét, Aurora haja égnek állva meredt minden
irányba. Most úgy nézett ki, mint Bal Harbour amazonja, a Biscayne
öböl vérmes némbere.
– Magának is?
– Mi?

– Azt mondta, mindig megváratja magát.
– Megvárat? Az nem kifejezés. Fogalma sincs, miről beszél.
– Dehogynem – mondta Stick. Képtelen volt levenni a szemét a
csaj melleiről. Aurora, anélkül, hogy a férfire nézett volna, lesimította a
haját. Gyönyörű mellei voltak. Igazi hókeblek. – Először azt várom,
hogy mikor akar elmenni valahova, aztán meg azt, hogy megjöjjön
onnan – sorolta Stick.
– Az egy rohadt szarzsák. Hogy lehet valaki ekkora tetűláda? –
kérdezte Aurora.
– Hát úgy látszik, ő már csak ilyen – bólintott Stick.
– Egy kis tetű. Pedig ezt maga nem érdemli meg. Én biztos nem
hagynám, hogy várnia kelljen rám. – Nem, uram! Azt már nem.
– Nem hagyná? – Aurora felemelte tekintetét, ránézett, észrevette,
hogy Stick megbabonázva bámulja őt. Láthatóan nem bánta. – Múlt
éjszaka óta teljesen egyedül vagyok. Senki, egyszerűen senki nem jött
meglátogatni. – Kigombolta a sortját, letolta a földig, az egyik lábával
kilépett belőle, a másikkal pedig az ágyra rúgta a nadrágot. Csípőre tett
kézzel állt egy szál, feszes kis tangában, tanácstalanul forgatta fejét ideoda a luxuskabinban. – Csak tudnám, hova tettem a ruháimat…
Stick azt sem tudta, hova nézzen. A szűk kis fehér bugyijára a
lesült hasikó és feszes combok között, vagy maradjon inkább a szép,
termetes kebleknél. A látvány meghaladta egy életfogytos
legihletettebb szexfantáziáját is. A csaj az ágy lábához lépett,
előrehajolva megvillantotta kerek kis popsiját, aztán előhalászta az ágy
alól a farmerjét, felegyenesedett, és nadrágjával ölében a matracra
huppant.
– Azt sem tudom, mit csináljak. – A lebiggyesztett alsó ajak
megremegett kissé.
Stick például tudta, hogy ő mit csinálna. Mindjárt leharapja azt a
lebiggyedő húsos kis alsó ajakát neki… Bemelegítésnek… Odalépett a
csajhoz, óvatosan előre nyújtotta karját, és Aurora vállára tette a kezét.
Ugyan, ugyan. Nem rázkódott meg ijedtében, nem is húzódott el tőle. –
Ne eméssze magát – nyugtatta Stick. – Én majd…- Mit is csinálok? –

Segítek. Amennyire tőlem telik. – És a hatás nem is maradt el, a
cicaszemek hálásan rebegtek rá a sötét pillák mögül. Lassan
leereszkedett Aurora mellé az ágyra, és finoman átkarolta.
Szerencsétlen kislány. Aurora odasimult hozzá, kezét a combján
feszülő nadrág szövetére tette.
– Egyáltalán nem törődik velem. Az érzéseimmel.
– Igen, csak egy kis odafigyelésre, vigasztalásra vágyott szegény
Aurora az ő nagy magányában. Stick átnyúlt a szépséges hómellek
előtt, hogy lágyan megsimogassa a karját. Aurora a lámpafényben
ráemelte bús szemeit. – Olyan borzasztóan magányos vagyok.
– Tudom…
– Gyengéd lesz hozzám?
– Meg lennék lepve… ha nem így lenne. Olyan gyengéd leszek,
amennyire csak tőlem telik.
A macskaszemű csajszi váratlanul kígyótestű nővé változott: egy
félfordulattal körülölelte Stick fekete öltönyét, karjai ráfonódtak az
ingnyakra, a hosszú barna combok akrobatikus mozdulattal ölelték át a
nadrág derekát. Stick hagyta magát kibillenteni az egyensúlyából;
Aurora nyomásának engedve végignyúlt az ágy szivárványszínű
huzatán. Miközben ajkaik egymásba olvadtak, Stick halk duruzsolást
hallott: – És utána hazaviszel, ugye?
Stick szája csókolózás közben puha hümmögő hangot adott ki: –
Hmmm… – Feleletképpen.
Elaludt volna? Talán egy percre, igen, mintha elsötétült volna a világ,
aztán visszaúszott megint a fény; Stick kinyitotta a szemét, a lány
álmos tekintetét látta előbukkanni a szivárványos párnán szétterülő
sötét tincsek közül.
Aurora lágyan azt mondta: – Te aztán nagyon jó vagy, akárki is
legyél. – Majd továbbra is kedvesen, de azért meglepetten hozzátette: –
Jé, még mindig rajtad van a nyakkendőd! – Végül álmosan, lecsukódó
szemekkel: – Olyan jól esne egy pohár tej.

Egy pohár hideg tej – nem is rossz ötlet. De ő a maga részéről
inkább egy Budweisert vett ki a hűtőből, aztán becsukta a hűtőajtót,
amitől ismét teljes sötétségbe borult a konyha. A dobozos sör füle
felpattant. Aurora reggel is megihatja a tejét, amikor felébred. Rá akart
gyújtani. Vagy négy éve nem szívott el egyetlen cigarettát sem, de most
határozottan megkívánta. Kielégítették az egyszerű örömök. Jó, de
azért időnként igazán becsúszhat egy nem olyan egyszerű öröm is.
Amikor meghallotta az előcsarnok felől beszűrődő hangot, először arra
gondolt, hogy valami állathang lehet. Mintha egy sor horkanás,
mordulás lett volna, mélyről jövő, szortyogó hang. Nem járt messze az
igazságtól.
A konyhai pultra tette a sörét, és az ajtóhoz lépett hallgatózni. Mrs.
Hoffer hortyogott odabent. A szakács ugyanabban a szárnyban szállt
meg, ahol a konyha is volt. A szobalányok a munka végeztével
hazamentek Kis Havannába. Ha ez szóba került, Barry mindig
elmondta, hogy a lányok fésülködni mennek haza. Százszor
végighúzzák a fésűt az egyik oldalon, aztán jöhet a másik láb.
– Ó… – szólalt meg egy hang.
Megfordulva Stick egy sziluettet pillantott meg az előcsarnokban.
A távoli ablakból beszüremlő fényben meglátta Mrs. Stam földig érő
köntösét.
– Hallott valamit? – kérdezte az asszony suttogva.
– Azt hiszem, Mrs. Hoffer az.
– Nem. Úgy értem, kívülről.
– Lehet, hogy én csaptam zajt. Most jöttem be.
– Biztos vagyok benne, hogy valami mást hallottam. Megnézné?
Az asszony sarkon fordult, ő pedig követte a márványpadlón
surranó meztelen talpak halk neszét. A reggeli szalon hatalmas,
szövetborítású karosszékei mellett az egyik boltíves ablaknyíláshoz
léptek. Csak a párkányon sorakozó cserepes virágok választották el
őket a terasz napellenzőjén túli sötétségtől. A nő szemmagasságban
kutatott valami után, Stick pedig mögüle előregörnyedve próbálta
kivenni, hogy Diane mit láthat. A felhőtlen ég közepén trónoló hold a

kristálytiszta éjszakai levegőben megvilágította a medence mögött
elterülő hatalmas pázsitos teret, távolabb pedig az öböl játékóceánná
törpülő vízfelszínét. Stick előtt megnyílt az éj. Melegség járta át egész
lényét, és leküzdhetetlen vágyat érzett, hogy eldünnyögjön egy rég nem
hallott dallamot:
– „A kedvesemre, s rám ragyogj!”
Diane erre felé fordított a fejét, álla a vállához ért. Stick a szórt
fényben a nő profilját látta, a szoros közelségben beszívta a méregdrága
parfüm illatát. – Tessék? – kérdezte Diane.
– „Miami fölött a telihold” – mondta Stick. – Azt hittem, csak egy
zenés film, de most már tudom, hogy valóság. Itt van, itt előttünk.
– Ó – szólt meg a nő. Aztán néhány pillanattal később: – Igen, itt
van. – Mozdulatlanul állt.
– Mi után hallgatózott?
– Várjon – szólt rá a férfira fojtott, suttogó hangon.
Az asszony lassan visszafordult a terasz irányába, válla hozzáért
Stick mellkasához. Egy darabig ebben a testhelyzetben maradt, aztán
arcával egészen közel hajolva a férfihoz ismét megszólalt: – Félek.
– Mitől?
– Kimenne a sövényhez?
– Mit keressek?
– Nem tudom biztosan. Bármi legyen is az…
– Bármi legyen is az a mi?
– Kérem…
Stick a napellenző alatt behúzott nyakkal sétált el a beton
járólapokhoz, azokon át pedig a belső udvart északról határoló
sövényhez. Végignézett a medencéhez vezető lépcsőzetes területen.
Utána elnézett az ellenkező irányba is, körbe a garázsbejáratig érő
lankás pázsiton. Tekintetével teljes fordulatot tett, bejárta az egész
területet, aztán ismét megállapodott a házon.
Diane a boltív alatt állt, szemben a férfival a holdfényben, és várt…
A régi, harmincöt év előtti emlékkép arról a pucér asszonyról, és
bozontos szeméremdombjáról ma is ugyanolyan elevenen élt benne,

mint egykor; semmit sem fakult, igaz volt és szép, akár Miami fölött a
holdas ég. Hiszen ő ugyanaz a kisfiú volt ebben a pillanatban is, mint
akkor, csak teste lett felnőtt, már igazi sofőregyenruhában feszítve
várta, hogy a ház elbűvölő asszonya elvitesse vele magát egy körre…
Mégpedig a szobapadlón szétszórt vaskos vászonpárnákon, mint utóbb
kiderült. Az asszony kis híján végkimerülésig hajszolta, vonagló testtel
követelte, hogy még, csináld, ó, istenem, még-még, abba ne hagyd.
Magából kivetkőzve, szabadon, fesztelenül szárnyalt a ház eddig oly
decens úrnője. Stick azon tűnődött, minek köszönheti a szerencséjét,
hogy életének ezt a legkáprázatosabb fejezetét egy ilyen nővel élheti át,
aki kifúlva lovagolja meg a gyönyör egyre magasabban felcsapó
hullámait; hitetlenkedve, szédülten járva be a mámor ismeretlen fokait,
melyeken Stick fáradhatatlanul emeli egyre feljebb és feljebb, még
magasabbra, mígvégül az asszony rá nem zuhan megtört, elernyedt
testtel. Stick saját erejétől megrészegülve, magabiztosan suttogta
félájult szeretőjének: – És most én jövök…
Kyle így üdvözölte: – Á, szóval átöltözött. Remek.
Rövette a lányt a diszkréten megvilágított sárga nappaliba, ahol
halk zene szólt. Stick nem ismerte fel, hogy mi lehet az, de jó muzsika
volt. George bensonos hangzás, finom, kávás perkalüktetéssel.
Zöldcitrom-színű kötött ingét vette fel, frissen mosott khaki nadrágot
húzott hozzá. Persze előtte kicsit rendbe hozta magát, megsikálta a
fogait, és megmosdott itt-ott.
– Remélem, nem várakoztattam meg túlságosan. Féltem, hogy már
ágyban találom.
– Nem, egyáltalán nem vagyok álmos. Inkább maga tűnik
fáradtnak.
– Hosszú volt ez a nap – mondta Stick. És még nincs vége. –
Állandóan ugráltatnak, ha véletlenül senkire sem kell várnom.
Mintha valami furcsán megvillant volna a lány szemében. Mezítláb
nem tűnt olyan magasnak, mint korábban, a spagettipántos ruhája volt

rajta. Lesült bőre csillogott a lámpafényben. A szeme fehérje szinte
világított arca kreolos kontrasztjában. Rezükben scotch whiskey-vel
leültek egymás mellé a süppedős szófára. Kyle csípőjével mélyen
előrecsúszva, meztelen talpait a koktélasztalon pihentetve ült, csak egy
párnányira vendégétől. Sticknek eszébe jutott a délutáni jelenet a
kocsiban, és megkérdezte: – Mi az a lebegő kamatozás? Meg az
ár/bevétel mutató?
– Most tényleg erről akarunk beszélgetni? – kérdezte Kyle
ugyanazon a fásult hangján, amin Barryvel is közölte, hogy fáradt.
– Nem, de egyszer azért majd elmondhatná. Sok ilyen kifejezést
kell tudnia?
– Nem többet, mint egy krupiénak. Vagy éppen egy
autókereskedőnek. Valószínűleg maga is ismer egy csomó kifejezést,
amiről meg nekem nincs halvány segédfogalmam sem. Hát, így megy
ez. – A lány hangjából most inkább nyugalom áradt, mint fásultság.
Fejét a nyakához támasztott párnán pihentetve nézte Sticket.
– Szerettem volna megkérdezni, hogy nem zavar- ja-e, hogy
börtönviselt ember vagyok. Nem feszélyezi?
– Nem. Inkább csak meglep, hogy ezt az életet választotta
magának. Ennél már az első beszélgetésünk után is okosabbnak
gondoltam.
– Végtelenül könnyűnek tűnt – mondta Stick. – Mit kell tudni
ahhoz, hogy ellopj egy kocsit? Semmit. Beülsz, és elindítod.
– És mi a helyzet a kockázattal? Ez is hozzátartozik? Az izgalom?
– Egyszerű pénzkereseti forrásnak tekintettem.
Vezettem a betonkeverőt egy darabig, aztán megint az autók jöttek.
Nem is tudom, talán azt élveztem, hogy úgy tűnt, mindent
megúszhatok. Sokkal fiatalabb, és ostobább voltam, mint most. Egy kis
időre lecsuktak autólopásért, nem volt komoly. De amikor másodszorra
is lebuktam, akkor nagyon úgy nézett ki, hogy jó időre kivonnak a
forgalomból. Csakhogy a bizonyítási szakaszban a tanú a bíróság előtt
azt vallotta, hogy tévedett, még soha nem látott korábban. El se hittem.

Aztán rá kellett jönnöm, hogy tervei voltak velem. Említette magának
Barry a Frank Ryan nevet?
– Ő volt a társa?
Stick bólintott. – Soha nem beszéltem neki Frankról, ő mégis
mindent tudott róla. Mintha valaki felolvasta volna neki a priuszát.
– Barrynek van egy barátja a Dade Megyei Ügyészi Hivatalnál –
mondta Kyle. – Ez a barátja nyilván telefonált valakinek a rendőrségen.
– Volt egy ilyen érzésem. Mindenesetre Frank Ryan volt ez a tanú.
Egy autókereskedő. Ez most nem virágnyelven van, tényleg kereskedő
volt. Úgyhogy miután elengedtek, Frank félrevont, elmondta a tervét,
meg a sikeres fegyveres rablók boldogulásának tíz szabályát, és közös
vállalkozásba kezdtünk.
– Most csak viccel velem.
– Nem, komolyan kitalált tíz aranyszabályt. Emlékszem, még fel is
írta nekem mind a tízet egy darab szalvétára.
– És sikeresek voltak?
– Kábé tíz hónapon át igen.
– Boldogok is?
– Többnyire. Ha éppen nem voltam halálra rémülve. Kicsit más
volt, mint elkötni egy Cadillacet, aztán túladni rajta valahol Ohióban,
de volt benne pénz rendesen.
– És mi volt abban a tíz szabályban?
– Hát olyanok, hogy legyél nagyon udvarias munka közben, ne
felejtsd el azt mondani, hogy „kérem”, meg „köszönöm”.
– Ezt most komolyan mondja?
– Az ilyesmi az összes résztvevőt megnyugtatja. Aztán soha ne
nevezd nevén a társad, ha akcióban vagy. Soha ne használd a saját
kocsidat. Soha ne virítsd a lóvét. Soha ne beszélj másoknak a
bulikról… Egyszerű alapszabályok, amikre magadtól is hamar rájössz.
És működött is a dolog.
– Akkor hogy kapták el?
– Megszegtük a tízes számú szabályt. Soha ne dolgozz ismert
bűnözővel. Összeálltunk Frank pár haverjával, és… hát, nem jött be.

– Most hol van Frank? Még mindig börtönben?
– Jacksonban meghalt. Cirrózis. Rákapott a börtönben a krumpliból
erjesztett zugpiára. A vége felé a gyomrát kivezették az oldalán egy
sztómán, a mája meg… A hülye barma… Próbáltam a lelkére beszélni,
de le se szarta. Nem tudta megtanulni a sittet. A túlélést, hogy hogyan
lehet kibírni odabent. És ebbe belehalt.
– Közeli barátok voltak?
– Állandóan együtt voltunk. Volt egy lakásunk. Néha olyan volt az
egész, mintha házasok lennénk. Úgy is veszekedtünk. Olyan bosszantó
apróságokon, amiken amúgy nem lehet összeveszni. De egy darabig jól
megvoltunk. Az tuti, hogy nem volt szokványos barátság.
– Most min mosolyog?
– Ja, semmi. Most is hallom, ahogy kárál, mint egy vénasszony.
– Hiányzik?
– Hogy hiányzik-e? Nem, nem hiányzik. Sokszor eszembe jut, az
tény. Egy időben nagyon közel álltunk egymáshoz. De az egy másik
életemben volt, és annak már vége.
– Nem érezte azt sosem, hogy helytelen, amit csinál? Ellopni a
másét?
– Dehogynem. Tudtam jól, hogy ez nem helyes. Azzal is tisztában
voltam, hogy csúnyán megfizetek mindenért, ha egyszer elfognak.
Elfogadtam, hogy ez van. Aztán beütött a krach, de már túl vagyok
rajta. Vége. Már csak a tőzsdére akarok betörni, mégpedig befektetési
tanácsadóként.
– Szerintem menne is – mondta Kyle, feje még mindig a párnán. –
Ha komolyan rászánná magát. Miért is ne? Helyet cserélhetnénk.
Legalább kapnék egy egyedi készítésű sofőrruhát.
– Van valami baja a jelenlegi munkájával?
– Nem is tudom. Talán csak az, hogy belefáradtam.
– Mintha említettem volna valami ilyesmit ma délután.
– Tudom. De nem azért fáradtam bele, mert – a maga szavaival –
én adom az infót, az ügyfelek meg learatják a babérokat. A pénznek
ehhez semmi köze. Elfáradtam abban, hogy mindig középen állok, a

tanácsadással csak közvetítek. Hogy nincs kézzelfogható eredménye az
erőfeszítéseimnek. Ami igazán érdekelne – legalábbis azt hiszem, hogy
érdekelne –, az egy gyártócég. Akkor lenne a kezemben valami
végeredmény, egy termék, és nem csak papírfecnik, amiket adokveszek.
– Mit szólna például vontatható víztartályokhoz? – mondta Stick. –
Azt hallottam, a seregnek szállítani nagyon kifizetődő dolog.
– Imád villogni, igaz? – kérdezte Kyle halvány mosollyal. – Persze
azért csak stílusosan. „Lát valamit, ami elnyeri a tetszését?” És Chucky
észre sem veszi, máris rajta csattant a poén. „Nem. Azt hiszem,
semmit.” Aztán balra el. Igazából színésznek készült, nem igaz?
– Nem vagyok valami bonyolult lélek.
– Mi a víztartályokat gyártó cég neve?
– Ranco Manufacturing.
– Melyik papírok esélyesek még?
– Automated Medical Labs., Kaneb Services és a Firestone, de csak
akkor, ha felvásárolják.
– Ijesztő egy ember maga.
Stick kinyújtott karral, hátradőlve ráfektette kezét a kettejüket
elválasztó párnára. – Pedig még azt sem tudom, mi az a lebegő
kamatozás, vagy hogy mire kaphat egy befektető opciót.
– Valamiért az az érzésem, hogy két nap alatt mindent megtanulna,
amit kell.
– Tanítana? – Megérintette Kyle kezét, ujjhegyei végigsimítottak a
lány ölében nyugvó finom kézcsontokon.
– Nem vagyok biztos benne, hogy fel vagyok készülve magára. –
Bár megfordította kezét, tenyerét a férfi kérges tenyeréhez illesztette, és
lassan összefonódtak ujjaik. Kyle még mindig a fejpárnának dőlve ült,
tekintetében kétely, inkább kíváncsiság. – Azt hiszem, kijöttem a
gyakorlatból. Egy ideje már csak olyanokkal találkozom, akik reggel
mérlegkimutatásokat olvasgatnak, aztán az üzleti partnereikkel
lejátszott golfmeccs után elrohannak egy igazgatói tanácsra.
– És mikor érzi jól magát?

– Vannak azért jó barátok. Lovaspóló, vitorlástúrák, golfmeccsek –
ilyesmikre járunk.
– Igen…?
– De csak otthon. Túl sokat utazom.
– Van valakije?
– Nem, tulajdonképpen nincs. Általában mindig ugyanazokkal
futok össze… Az előkelő fogadásokon pedig rendszerint olyan elvált
urak mellé ültetnek, akik imponálóan gazdagok…
– Igen…?
– És nagyon szeretnek magukról beszélni. Vagy az ingatlanpiacról.
– Jól szokott mulatni?
– Udvariasan nevetek. Annyira azért nem szokott vicces lenni.
– Pedig nagyon úgy hangzik, hogy az egész egy nagy vicc.
– Persze, ha van ott még rajtad kívül valaki, akit oldalba bökhetsz,
hogy Jesszusom, figyeld már azt a nagyképűsködő majmot. De ezzel
egyedül vagyok, nem illek bele a társaságba.
Stick közelebb csúszott a lányhoz, fejét a párnára fektette, hogy a
szemébe nézhessen. Arcuk csak pár centire volt egymástól. – Szegény
kislány – mondta.
– Szeretné egy kicsit jól érezni magát, erre össze van zárva egy
rakás nagyképű senkiházival. Elkellne ide egy játszópajtás. – Ezzel
Stick arra célzott, hogy ő önként jelentkezne erre a feladatra. Számolnia
kellett azzal a lehetőséggel, hogy ma éjjel tényleg összejön neki a
mesterhármas.
Három bevett kapu, három különböző csaj, a harmadik kék szemei
épp elszomorodnak kicsit, miközben Stick beszívja lágy parfümje
finom illatát. Kyle-t nem lehetett egy lapon említeni a másik két csajjal,
vele tudott beszélgetni, összenézni, összekacsintani. Sticket
magabiztossá tette, hogy hatással van a lányra, aki vonzódik hozzá, ki
tudja, miért.
– Azt sem tudom, hogyan szólítsam.
Végül is nem tök mindegy? Azt felelte: – Ernestnek. Az az igazi
nevem. Nincs különösebb jelentősége, melyik nevemen hív. A Stickhez

már hozzászoktam. Nincs vele semmi bajom. De nálam vitathatatlanul
a Kyle a befutó.
– Mondjak valamit?
– Ó-ó… És mégis mi lenne az?
– Én találtam ki.
– Ne már… Viccel?
– Tudja, mi a valódi nevem? …Emma.
– Emma – mondta ki Stick hangosan. Hagyta, hogy leülepedjen
benne ez a név, aztán lassan bólogatni kezdett. – Emma. Emma Peel.
Hol itt a gond?
– Csúfoltakvele az iskolában. „Emma, szép vagy. De nem ma!”
– De már felnőtt, Em – mondta Stick, és elemelte a párnáról a fejét
annyira, hogy megcsókolhassa, érzéssel, de azért visszafogottan, hogy
tudassa vele, fékezi magát, ura ösztöneinek, és azért is, hogy megóvja
magát a megalázó leégéstől, ha a lány esetleg elhúzná az arcát. De nem
húzta el. Visszacsókolt, mégpedig egyre szenvedélyesebben, és Stick
követte ebbe az örvénybe, már maga mögött hagyta a másik kettő
felvillanó képét, már nem hasonlítgatott, már nem számolta a gólokat,
amikor Kyle azt mondta: – Le akarok feküdni veled…
Felismerte Herbie Hancock-ot, aki a nappaliból harcosan, megalkuvást
nem ismerően énekelte a refrént: „Add bele a szíved”, de az időzítés
valahogy nem volt tökéletes, mert az öböl fölött már nem világított
többé a telihold. Elmerült valahol Miami mögött az éjben.
Stick megszólalt a sötétben: – Nem is tudom, mi történhetett.
– Ne törődj vele – felelte a lány. – Inkább aludjunk.
– Néha van ilyen is. Az ember sosem tudhatja.
– Hát nem.
– Ezzel most mit akartál mondani?
– Hogy igazad van. Van ilyen. Ne rám legyél dühös.
– Nem vagyok dühös… Szerinted dühös vagyok?
– Aludjunk már végre. Rendben?

– Persze…
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Az első szavak, amelyeket ex-neje hét és fél év múltán Stickhez
intézett, ezek voltak: – Tudod te hány óra van?! – Az egyik kezével az
ajtót tartotta, a másikkal a köntösét fogta össze maga előtt. Három
rózsaszínű hajcsavaró éktelenkedett a feje búbján.
– Kábé kilenc – mondta Stick. – Bejöhetnék?
– Tíz perccel múlt kilenc – javította ki Mary Lou. – Felébresztettél.
Tudod, mikor telefonáltál?
– Nyolc körül.
– Pontosan hét óra negyvenkor. Onnan tudom, hogy megnéztem az
órát. El nem tudtam képzelni, ki lehet az az elvetemült, aki képes
vasárnap reggel hét óra negyvenkor telefonon felcsörgetni.
– Nézd, úgy alakult, hogy elvihetem a kocsit, ha előbb kiteszek
valakit Lauderdale-ben. Úgyhogy ideszóltam, és már jöttem is,
különben stoppolhattam volna egy fél napot, és még akkor sem biztos,
hogy ideérek.
Mary Lou elnézett mellette ki az utcára. – Az a kocsi az ott? Elég
réginek néz ki.
– Az egy Rolls Royce, Mary Lou, tök mindegy, hogy hány éves. –
Ő is a Rollsra nézett, ahogy itt parkolt a betonból épült western stílusú
bungalók között, melyek előkertjeiben mindenütt biciklik és játékok
hevertek szanaszét. Az emberek nemigen látnak Rolls Royce-t
Pompano Beachben, ebben az álmos kisvárosban a szövetségi
gyorsforgalmi úttól alig háztömbnyi távolságra.
Stick tudta, hogy mi fog következni. – Loptad? – kérdezte ex-neje,
akin nem sokat változtattak az évek, az orrát még mindig fintorogva
ráncolta, mintha állandóan büdöset szagolna.
– A főnökömé a kocsi. Most itt fogunk csevegni az ajtóban, vagy
bemehetek, és beszélhetnék végre Katyvel?

– Még alszik – felelte Mary Lou hirtelen suttogó hangon, de azért
beengedte Sticket a nappaliban álló zöld és kék skótkockás plédekkel
takart juharbútorok közé. Stick sok hasonló nappalit látott már, de ez
eltért a megszokottól. És sok minden megváltozott. Még soha nem látta
ezt a juhar ülőgarnitúrát. Sem az álló ingaórát. És az elektromos
orgonát sem. – Ugye nem gondoltad komolyan, hogy Katy ébren lesz
ilyenkor? – kérdezte Mary Lou.
– Ne foglalkozz velem; mintha itt sem lennék. Nem akarlak zavarni
– mondta Stick. Hallotta magát, hallotta a mondataiban tompán kongó
unott, lemondó hanghordozást, amit pedig már évek óta nem. Mintha
volt feleségének jelenlétében visszaugrott volna az időben: és most
jobb, ha indul megjavítani azt az átkozott első ülést, mert mindig
előrecsúszik, ha a kocsi fékez.
– Nyilván nem fogok visszafeküdni az ágyba, amikor itt vagy a
házamban – tekerte a köntösét szorosan maga köré Mary Lou, ami
Sticket megint a múltra emlékeztette. Mintha legalábbis el akarná kapni
az asszonyt egy gyors vasárnap reggeli numerára. Kösz, azt inkább
nem. Kyle-ra gondolt, de ettől még rosszabb lett a kedve. Most állhat
neki visszaküzdeni magát oda, ahonnan indult, mielőtt szénné égette
volna magát. Meg kell mutatnia a lánynak, hogy egy normális,
megbízható férfival van dolga. Már csak becsületből is, de az az
igazság, hogy elbűvölte a lány – kicsit belé is szerelmeseden. Tényleg.
– Mostanában ha csavarókkal alszol?
Mary Lou felnézett, de nem nyúlt a hajához. Megfordult, és kiment
a nappaliból.
Stick óvatosan leült az egyik székre, nehogy várakozás közben
összegyűrje frissen vasalt nadrágját. Körülnézett a lakásban. Nem volt
egyetlen bútordarab, egyetlen virágmintás tapétacsík sem itt, sem az L
alakú nyitott konyhában, ami ismerősnek tűnt volna számára. Minden
vadonatúj.
Mary Lou-nak fél tízig eltartott, míg pantallójában és ujjatlan,
mintás blúzában visszatért a nappaliba. Sötét haja hátul feltupírozva,
arcán pirosító. – Katy még mindig alszik? – kérdezte Stick

– Nem nyitottam be hozzá csak azért, hogy leellenőrizzem.
– Miért nem ébreszted fel?
– Mert az ő korában szüksége van az alvásra.
– Jól megvagytok?
– Arra vagy kíváncsi, hogy van-e mit ennünk, ha már egyszer tőled
nem várhatunk semmiféle segítséget? Hét év alatt egyetlen centet sem
voltál képes küldeni. Ahhoz képest, kösz szépen, jól megvagyunk.
– Küldtem pár száz dollárt Jacksonból.
– Egészen pontosan száznyolcvanöt dollárt, kedves mintaapuka.
– Mostantól tudok majd segíteni – mondta Stick. – A helyzet az –
húzta elő a pénztárcáját hogy ma reggel fizették ki a heti bérem, sőt,
még fizetésemelést is kaptam. Csináltam valamit, amiért azt hittem, ki
fognak rúgni, erre tessék, fizetésemelést kaptam. Úgyhogy oda tudok
adni, úgy… Itt van, tessék, háromszáz. Mit szólsz hozzá?
– Hét év tartásdíjjal tartozol, ez itt a nagy büdös semmi – válaszolt
Mary Lou. – Te mondd, mégis mit képzelsz magadról?
Stick sejtette, hogy valami ilyesmi fog történni. – Ezentúl minden
héten fizetek valamennyit Katynek. Esetleg havonta. – Letette a
bankjegyeket az asztal szélére.
– Hát azt jól is teszed – mondta Mary Lou. – Legalább addig
lássunk tőled valami pénzt, amíg újra le nem csuknak. Ezúttal mikorra
tervezed?
Stick legszívesebben fogta volna magát, és szépen kisétál erről a
helyről. – Soha többé. Megváltoztam.
– A főnököd tisztában van vele, hogy egy börtöntölteléket vett fel?
– Börtönviselt vagyok, nem -töltelék, Mary Lou. – Stick arra
gondolt, hogy Mary Louból egy női börtönben milyen remek
dzsesztehén válna, ahogy a nők odabent a smasszereket hívták. Vagy
elsőrangú csukibaba a férfiszárnyon. Kérdezni azonban azt kérdezte: –
Anyád hogy van?
– A mama meghalt – felelte Mary Lou olyan szemrehányással
hangjában, mintha legalábbis Stick tehetett volna róla.
– Sajnálattal hallom, tényleg.

– Mert tán olyan jól kijöttél vele, mi? Egész életedben semmi jót
nem mondtál szegény mamáról.
– Nem jutott eszembe semmi – mondta Stick, és még most is látta
maga előtt ezt a rosszindulatú vén varjat, ahogy az Ed Sullivan Showban hallgatja a Temptations egyik slágerét, aztán hunyorogva azt
károgja: – Niggerek vannak a tévében! – És már tápászkodik is fel,
hogy kikapcsolja a kedvenc műsorát. Most egy huszonnégy inches
színes tévé állt a nappaliban. Meg az orgona, meg a sok új bútor… A
szobán körbetekintve megjegyezte: – Látom, kiraboltad a plázát.
– Ó, hirtelen elkezdett érdekelni, hogy megy a sorunk?
– Gondolom, anyád szép summát hagyott rád. Amikor utoljára
láttam, még nem sikerült neki elköltenie az első áldozására kapott
néhány dolcsit. – Ő is érezte, hogy nem jó leragadni ennél a hálátlan
témánál, úgyhogy inkább váltott: – Van valakid?
– Nem nagyon látom be, hogy mi a franc közöd lenne a
dolgaimhoz. – Mary Lou a bejárat felé pillantott, már Stick is hallotta,
hogy kicsapódik az ajtó, és ott terem előtte a kislány.
A nagy lendülettel érkező vékony, barna karok megálltak a
levegőben, a lábacskák hirtelen megtorpantak az ajtóban, ahogy a
kislány torkában bennrekedt a kiáltás: – Anyu! – Csodálkozva
megpillantotta ezt a férfit a szófán. Stick nem akart semmi ostobaságot
mondani. Inkább elmosolyodott… Katy megismerte, rögtön látszott
rajta. De anyjára sikló tekintettel megerősítést kért, csakhogy nem jött
ilyen. Mary Lou-nak esze ágában sem volt segíteni.
Amikor Stick felállt, és azt mondta: – Katy? – A lánya odaszaladt
hozzá, és átölelte derekánál az apját. Stick szája most kislánya feje
búbjához ért, érezte, Katy megszorítja. Stick hallotta, ahogy az ingébe
fúródó buksi azt suttogja: – Megkaptam a leveled.
De most volt aztán csak Mary Lou igazán bepöccenve.
– Te meg hol voltál?
Ennyi elég is volt, hogy kiszakadjanak az ölelésből. – De én
szóltam, hogy ma Jennyéknél alszom – értetlenkedett háborogva Katy.
– Emlékszel? És megígérted, hogy ma lemehetünk a partra is. Kint

várnak rám a többiek, csak rohantam haza a törülközőmért, meg a többi
cuccomért.
– Hát ilyet! – tárta szét tehetetlenül Mary Lou a karját. – Apád
végre egyszer hazajön, hogy meglátogasson, erre neked mindjárt el kell
rohanni.
– De én nem tudtam…
– Nincs semmi baj – mondta Stick. – Menj nyugodtan. Úgyis éppen
csak beugrottam egy percre. Itt lakom nem messze, még rengeteg időnk
lesz egymásra. – Látta Katy hálás tekintetét, de még többet is: azt, hogy
legalább ők ketten közös nevezőn vannak, hogy jól ellesznek majd
egymással. – Nagyon csinos vagy ám. Igazi nagylány lettél… Na és a
suli hogy megy?
– Megyeget. – Katyn nem látszott, hogy zavarba ejtené a kérdés.
– Jó, de szereted?
– Fogjuk rá. De mindjárt vége a szünetnek. Istenkém, már csak két
hét. Ez nem igazság…
Mary Lou a bejárat melletti ablakhoz lépett. – Kik ülnek a
kocsiban?
– Mindenki. Jenny, David meg Tim. Mondtam, hogy együtt
megyünk.
– Ki vezet?
– Hát Lee – mondta Katy értetlenül. – De hát ezt is mind
elmondtam! Az apja odaadta neki a kocsit mára.
– Úgy tudtam, hogy elvették Lee jogosítványát.
– Két hónapja visszakapta. – Mosolyogva fordult az apjához. – És
amúgy hogy vagy?
– Kösz, jól. Hamarosan felhívlak, és elmegyünk valahova együtt
vacsorázni. De azért ugye nincs gond az iskolában, igaz?
– Persze, minden klassz. – Katy szemérmetlenül tért ki minden
hasonló jellegű kérdés elől.
– Mi a kedvenc tantárgyad?
– Asszem a gépírás.
– A gépírás. Akkor az jól megy, igaz? – kérdezte Stick.

– Ja, elég jól, de most már tényleg mennem kell, oké?
Stick a szemével kísérte, ahogy lánya a nappaliból a folyosóra
szalad. – A barátnőjénél tölti az éjszakát – mondta Mary Lou felé
fordulva –, és te még csak nem is tudsz róla?
– Néha dolgoznom is kell. Te is kipróbálhatnád egyszer a
változatosság kedvéért.
– Munkában voltál tegnap este?
– Nem, istentiszteleten. Most mi ez? Vallatás vagy micsoda? Ehhez
legalább értesz, tapasztalatod az van bőven. Most szabadultál a
börtönből, és még van pofád nekiállni engem kritizálni…?
Elfordította a fejét, és Stick maga is meglátta Katyt, amint egy
törölközővel meg egy flakon naptejjel felszerelkezve értetlenül mered
kettejükre. Aztán a kislány hirtelen visszaváltott megszokott szerepébe,
és ártatlan arccal megszólalt:
– Na, akkor én letipliztem, oké? A többiek már biztos tökre
idegesek. – Odalépett apjához, és az arcára nyomott egy puszit. Stick is
megpuszilta kislányát.
– Pár napon belül felhívlak. – Stick látta a gyerek arcában a saját
vonásait tükröződni, ugyanaz az orr, száj, csak épp kislányverzióban.
Mindennél jobban szerette volna tudni, hogy mi járhat a lánya fejében.
Nézte, ahogy Katy az anyjának is ad egy puszit, és már szalad is az
ajtóhoz.
– Törölköző, naptej… Fürdőruha! Minden megvan?
Katy kinyújtotta a pólója nyakát, és lehajtott fejjel benézett alá. –
Még megvan.
– Ne maradj túl sokáig a napon.
– Okéság.
– Különben bőrrákot kapsz.
– Nem kapok.
– És nem maradhatsz túl sokáig. Mikor jössz haza?
– Jaj, anyuu…, ne csináld már! – Megint az apjára nézett, azt
mondta: – Szia! – Már ott sem volt.

Mary Lou az ablaknál maradt, kívülről lassan elhalt a gyerekzsivaj.
Stick elszomorodva nézte hátulról az asszony kék blúzának csüggedt
vállait, és csak abban reménykedett, hogy Mary Lou ma már többet
nem szól hozzá. Az asszony hasa kidudorodott a derékközépig
felhúzott nadrágöv alatt, és a feneke is nagyobb volt, mint amire Stick
emlékezett… Régen hányszor húzta azzal, hogy olyan aranyos, mint
egy hörcsög, mire felesége dühösen fintorogva ráncolta az orrát, vagy
rácsapott a karjára… Igazából most értette meg, hogy ex-nejének
semmi stílusérzéke sincs, és a színeket is ízléstelenül válogatja össze.
Esze ágában sem volt tovább társalogni vele, de meg kellett kérdeznie:
– Hogy maradhat ki Katy egész éjszakára úgy, hogy te még csak nem is
tudsz róla?
Mary Lou elfordult az ablaktól: – Neked aztán van bőr a képeden!
– Most nem rólam van szó, hanem kivételesen rólad. Csak erre az
egy kérdésemre válaszolj, és békén hagylak.
– Tudtam, hogy nincs itthon – mondta Mary Lou –, csak
pillanatnyilag megfeledkeztem róla, ennyi. Este istentiszteleten voltam,
és mikor hazajöttem, az ajtaja már zárva volt. Egyébként mindig zárva
van, nem köti az orromra, hogy bent van-e éppen vagy sem. Általában
vagy a szobájában van, vagy a telefonon lóg.
– Istentiszteleten – ismételte a szót Stick. – Misére már nem jársz?
– Miért, te igen?
– Nem túl gyakran.
– Na, látod. Én viszont a Gyógyító Malaszt Egyházának kebelébe
tartozom, amióta kapcsolatba léptem Don Forrestall tiszteletessel…- És
várta a hatást.
Úgyhogy Sticknek meg kellett kérdeznie: – Kapcsolatba léptél
vele?
– Találkozgatunk. Don Forrestall tiszteletes felkért, hogy
csatlakozzam a lelkészséghez segédgyógyítóként, és most erre a
hivatásra készülök. Amikor meghallottam őt prédikálni – vallotta meg
Mary Lou –, életemben először tört rám a megingathatatlan, abszolút
bizonyosság.

Szemenszedett hazugság. Stick nem emlékezett, hogy Mary Lou
bármiben egy pillanatra is elbizonytalanodott volna. Ő tudott mindig
mindent a világon a legjobban.
– Hullámokban öntött el a szeretet – tudom, te ezt nem értheted
meg de amikor kezével érintette a homlokom, Don Forrestall tiszteletes
kinyilatkoztatta, hogy szent adomány birtokosa vagyok. Így szólt
hozzám:
– Amiképpen te saját szemeddel láttad, hogy az Úr mint viszi
végbe szent csodáit énáltalam, azonképpen tesz majd az Úr új csodákat
teáltalad is az Ő legszentebb nevében és az Ő legnagyobb dicsőségére.
– Tényleg ezt mondta? – kérdezte Stick.
– Az egész gyülekezet előtt. Ekkor kinyitottam a szám, és az összes
tömésem itt, ezen az oldalon – mutatta szájába akasztott ujjal a fogait
Mary Lou –, mindegyik színtiszta arannyá változott. De hát ő ilyen
csodát számtalanszor tesz. Don Forrestall tiszteletes súlyos fogászati
problémák ezreit gyógyította már meg. Szuvas fogakat tömött be
ezüsttel meg arannyal – főleg arannyal –, de korrigált már
mélyharapást, szuper okklúziót is. Csodát képes tenni kézrátétellel,
csak annyit kell mondania: „Az Úr Jézus nevében, gyógyíttassék meg
ez a száj, hogy fennen zenghesse az Úr nagyságát és dicsőségét.” Ilyen
egyszerű.
– Most azt akarod mondani, hogy Don tiszteletes hitgyógyító
fogász?
– A száj megbetegedéseinek karizmatikus gyógyítója – javította ki
Mary Lou. – Gyógyít aftát, herpeszt és ínygyulladást is. A bölcsesség
fogakat pedig…
– Galván-arany koronákat tetettél be még hetvenkettőben. Nem
emlékszel? Száznyolcvannyolc dollárba kerültek összesen.
– Ez nem igaz. Olcsó amalgám töméseim voltak, de mind arannyá
változtak Don Forrestall tiszteletes csodatévő gyógyító erejének
köszönhetően.
– Mennyit adtál neki?

– Semennyit. Nem kér fizetséget a szent szolgálatért. Mindent az
Úr Jézus legnagyobb dicsőségére cselekszik.
– Mennyi adományt fizetsz be a Gyógyító Malaszt Egyház
pénztárába?
– Ahhoz neked semmi közöd.
Amint Aurora hazaért, nyomban felhívta Chuckynál Pamet, akivel
félórán keresztül tárgyalták ki, hogy mi történt, és hogy most aztán
megnézheti magát Mr. Barry Stam, na, most lehordja azt a tetűt, aki
senkire sem gondol magán kívül. A beszélgetést azzal zárta, hogy őt
már az sem érdekli, ha soha az életben nem látja többet sem Barry
hatalmas jachtját, sem hangyányi kis pöcsét.
Pam páros lábbal Chucky ágyára ugrott – mire Chucky kipattant az
ágyból –, hogy elmesélje, Barry új sofőrjének kellett reggel nyolckor
hazavinnie Rorie-t, miután – az isten szerelmére! – két teljes napon át
volt szegény lány bezárva a kikötőben veszteglő jachtba. Chucky azt
kérdezte Pamtől, hogy hogy hívják az új sofőrt, mire a lány azt felelte,
hogy Aurora nem tudta megmondani, de azt mondta, helyes srác.
Chucky erre felhívta Moke-ot azzal, hogy nem ártana esetleg
megkeresni egy szürke Rollst az utakon, épp Bal Harbourból jön
visszafelé, a rendszáma BS-1.
Vasárnap reggel Moke tíz harminctól tizenegy ötvenig várakozott a
Broad Causeway keleti végénél parkoló kék Chevy furgonjában.
Negyvendolláros, vadonatúj Bullrider kalap volt a fején, amit saját
pénzén volt kénytelen megvásárolni a régit pótolandó. Füvet szívott,
hogy elüsse valahogy az időt, és gospelt hallgatott a WCRO adón. – Ámen, á-men – ismételte hangosan, mikor meglátta a Rollst elindulni a
pénztárbódétól, azután, hogy sofőrje befizette a húszcentes pályadíjat.
Követte egy darabig, aztán befordult utána a Bal Harbour
Bevásárlóközponthoz, ahol Stick kiszállt, és bement az illatszer
részlegbe. Ma reggel nem volt a fickón öltöny: khaki nadrágot és kék

inget viselt, de ő lesz az, semmi kétség. Amikor telefonon beszéltek,
Moke azt javasolta Chuckynak, hívják fel ezt a Barry nevű fazont, és
kérdezzék ki az új sofőrről. De Chucky azzal jött, hogy így felkelthetik
a csávó gyanúját, a végén még meglép, úgyhogy óvatosan kell ezt
csinálni, nem szabad egyből rárontani. Moke látta, hogy az embere
végzett, és kocsiba száll. Elindult utána. Hátulról figyelte, hogy a Rolls
ismét elhalad a bódé mellett, az a kis patkány meg vidáman odainteget
a pénztárosnak.
Moke is ugyanott ment el a furgonnal. Most talán hívja fel
Chuckyt, hogy hallgathassa, ahogy siránkozik, meg nyavalyog neki…?
Vagy odacsörög Avilanosának, és lerendezik a dolgot rövid úton. Az ég
felhőtlen és derűs, túl szép nap ez ahhoz, hogy fűszívással üssük agyon.
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Stick felhajtott a garázsok előtti fordulóra, és azon merengett, Kyle
vajon mit csinálhat éppen, és mégis mit mondhatna neki, ha
összefutnak. Cornell a nyitott garázsajtónál állt.
– Na, milyen volt a kis Rorie-val?
– Be nem állt a szája egész úton Lauderdale-ig. – Stick beparkolta a
Rollst a garázsba, aztán kijött.
– Azért ez nem volt semmi, ahogy kisurrantál a csajjal a hajóról. A
főnök olyan másnapos volt ma reggel, hogy menni alig látott.
– Aurora azt mondta, hogy meg fogja kapni tőle a magáét. – A
kövezeten átvágva a pázsit felé haladtak.
– Már meg is kapta – mondta Cornell. – Azért minden a főnöknek
sem fér bele, úgyhogy a kislány kereshet magának új apucit. Erről jut
eszembe, már kerestek. – Stick a medence irányába kapta a tekintetét,
mire Cornell pontosított: – Nem ő keresett, hanem a ház úrnője.
Mondtam neki, hogy ma szabadnapos vagy. Azóta már elment a klubba
szórakozni meg inni kicsit, le akart gyűrni pár salty dog koktélt
reggelire. És te hogyhogy visszajöttél?
– Most hagyjam itt ezt a sok csodát? – felelte Stick, és tekintete a
lankás pázsitról az úszómedencéhez siklott, ahol napozóágyán
mozdulatlanul elnyúlva Kyle süttette kecses, barna lábait. Egyrészes
kék-fehércsíkos fürdőruhája egész a csípőjéig fel volt sliccelve az
oldalán. Stick oda szeretett volna menni hozzá. Kezdhetné azzal, hogy
megszólítja a főnököt. Barry a napernyős asztalnál ült, vasárnapi
újságok hevertek előtte. Elég szánalmas látványt nyújtott. Sticknek
okozott is némi lelkiismeret-furdalást – ha nem is gyakorlatban,
legalább elvi síkon –, ha belegondolt, hogy mi történt, vagy mi
történhet még ezután, ha a fickó feleségének megint eszébe jutna

elcsábítani őt. Bár a múlt éjszakát úgysem lehet megismételni.
Megőrizte annak az éjnek a képeit, hogy néha gondolatban
visszapörgesse, de az egész már nem is volt olyan vidám, amikor a
Kyle című fejezethez ért. Nem azért, mert csütörtököt mondott, és nem
is azért, mert bepróbálkozott nála. Az igazi hibát ott követte el, hogy
méltatlanul belekeverte a lányt a rekordkísérletbe, hogy harmadszorra
felállítsa egyéni csúcsát. Ez ostobaság volt. De azért legalább részben
meg tudott bocsátani magának. Annyira talán mégsem volt ostoba.
Honnan tudhatta volna a vendégház szófáján üldögélve, hogy ma
reggel csomóba fog ugrani a gyomra, ha csak a lányra gondol. Nem
sejthette, hogy Kyle majd ezt váltja ki belőle. Most ballaghatott vissza
az alapvonalhoz – ebben volt már némi gyakorlata –, és csak
remélhette, hogy a lány a végén majd úgy érzi, érdemes volt várni rá.
– Járt itt valami Harvey nevű csávó – mondta Cornell –, azt hittem
rosszul lesz, hogy nem talált itt. Megadta a számát, és kér, azonnal hívd
fel, amint visszaértél. Tényleg, sikerült találkoznod a kislányoddal?
– De még mennyire, hogy sikerült! – Ettől egyből jobb kedve lett.
Elég volt arra gondolnia, ahogy Katy átölelte, és belé csimpaszkodva
azt suttogta: „Megkaptam a leveled…” Mélyen megérintette ez a
jelenet. Boldog szomorúsággal, fanyar mosollyal mesélt Cornellnek a
kis Katyről. Aztán azt kérdezte: – És veled mi a helyzet? Jót mulattál
tegnap éjjel?
– Szerelmes lettem – felelte Cornell. – Már megint. Miközben te a
beledet lógattad itt.
– Egy szusszanásnyi pihenőt sem hagynak az embernek –
bólogatott Stick.
– A főnök aztán alaposan kiütötte magát tegnap, igaz? Azt állítja,
nem emlékszik semmire. Így könnyű.
– Cornell félrefordította a fejét. – Nekem integet. Biztos akar még
egy Bloody Maryt. – Cornell a pázsit széléhez sétált, és nézte egy
darabig, hogy Barry mit integet neki a napernyő árnyékából. – Nem,
nem én kellek neki, hanem te.

Stick
reklámszatyrában
arcszeszével,
fogkeféjével
meg
magazinjaival nekiindult a pázsitnak, és közben azon rágódott, hogy
mit mondjon, ha odaér. De fölösleges volt annyit tépelődnie. Barry
ismét nyakig volt a tőzsdei kereskedésben, kérdéseivel Kyle-t
bombázta, aki fél arcát eltakaró napszemüvegében, karjait lógatva,
mozdulatlanul feküdt a medence szélénél úgy egy méterre tőle.
– Mi a véleményed a Biogenről? Negyedmilliót gründoltak
kutatásfejlesztésre – pillantott Barry az újságjába –, céljuk a
biotechnológia IBM-évé válni.
– Már beszálltál a biotechnológiába – mondta mozdulatlanul Kyle.
– Mivel?
– Automated Medical Labs.
– Be akarom biztosítani magam – mondta Barry. – Mi ez a… –
ismét az újságjába nézett – rekombináns DNS? Te ezt érted?
– Génösszeillesztés.
Barry csak várt, Stick meg nézte. – Ennyi? Génösszeillesztés?
– Különböző genetikai tulajdonságok transzplantációja egyik
sejtből a másikba. Tulajdonképpen egy klónozáson alapuló technológia,
például emberi hormonokat lehet vele ipari méretekben előállítani,
ilyesmi… – Álmosan, monoton hangon válaszolgatott.
– Ezeket honnan tudod?
– Mintha Aurorát hallanám – mondta Kyle, és meg sem mozdult.
Barry felnézett a teraszra, tekintetével lecsekkolta, hogy nem áll-e
ott senki, mielőtt Stickhez fordult volna.
– Helló, haver, hogy vagy?
Kyle nem fordult oda. – Mit hozhatok? – kérdezte Stick Barrytől.
– Á, semmit az égvilágon. Remélem, nem csaptam nagy ramazurit
tegnap éjjel. Onnantól, hogy kiléptem a klubból, már nem emlékszem
egyáltalán semmire. Mi volt az… ismerősömmel a hajón? Simán ment
minden?
– Nem volt semmi gond. Nagyon kedves volt.
– Mikor utoljára ennyire bebombáztam – kezdte Barry –, már jó
régen, annyira nem voltam magamnál, hogy összeszedtem valahol egy

nőt. Így kellett történnie, mert reggel arra ébredtem, hogy ott fekszik ez
a tyúk mellettem az ágyban. Egy Holiday Inn motelben vagyunk
valahol a LeJeune-ön. Kinyújtott karral fekszem, a nő meg elfordított
fejjel alszik a karomon. Felemelem a fejem, hogy megnézzem
magamnak – mert sajnos a világon semmire sem emlékszem az előző
éjszakából – és isten a tanúm, mit látok? Nem hiszek a szememnek, ott
feküdt a karomon a világ legrandább nője, esküszöm, én még ilyet az
életben nem láttam. Most képzeld el, mennyire be lehettem baszva. Ez
a tyúk olyan iszonyatosan ronda volt… Na, kérdezze meg, mennyire
volt csúnya!
Stick mindig tudta a dolgát: – Mennyire volt csúnya?
– Csak annyit mondok, komolyan foglalkoztam a gondolattal, hogy
inkább ott helyben lerágom tőből a karomat, csak fel ne ébresszem. Ez
tényleg annyira egy randa nő volt…
Stick lopott egy pillantást, de Kyle továbbra sem mozdult. Most
Barry ismét az újságjába mélyedt. Stick szerette volna tudni, hogy ez
azt jelenti-e, egyelőre nincs rá a továbbiakban szükség, de még nem
akart elmenni. Még nem tudott meg mindent, amire kíváncsi volt.
– Szerintem az Enzo Biochem csábítóan hangzik – szólalt meg
ismét Barry. – Hat és egynegyedről felkúszott egész huszonháromig. –
Kyle-hoz fordult. – Mit szólsz hozzá, kicsim?
Ennyire álmos volt Kyle, vagy csak ennyire unott? Mindenesetre
továbbra is mereven feküdt: – A biotechnológia eddig még képtelen
volt piaci termékekkel előrukkolni. Egyelőre csak nevekkel és
számokkal dobálózunk. Amennyi tudható, az alapján lehet, hogy
kutyatápba fekteted a pénzed, de még ha komoly termékről beszélünk,
akkor is lutri az egész – magyarázta kimért lassúsággal Kyle. – Ahhoz
meg nincs rám szükséged.
Barry lecsúsztatta az orrán a napszemüvegét, és a lányra nézett. –
Kicsim? Valami gond van?
– Nem, nincs semmi.
Úgy tűnt ezzel a maga részéről le is zárta a dolgot.

Stick megszólalt: – Hallottam egy hitgyógyító fogászról, aki
kifésüli a népek fogsorát, és arannyal tömi a fogakat Jézus legnagyobb
dicsőségére. Ez is a biotechnológia területéhez tartozik?
Kyle kinyitotta a szemét.
– Most csak szívat – mondta Barry. – Mondja, hogy csak
szórakozik velünk. Egy hitgyógyító fogász? Hiába haver, a
specializálódás korában bealkonyult a polihisztoroknak.
– A Gyógyító Malaszt Egyházában ez napi rutin. – Stick látta, hogy
Kyle felkel a napágyról.
– Szóval fogásznál volt? – kérdezte Barry. – Betömette a lyukas
fogait. Mutassa már. Hé, kicsim, hallod ezt?… Te meg hova mész?
– Haza.
– Haza haza?
– Nem, csak a szobámba – legyintett Kyle fáradtan. – Viszlát
később. – Nem nézett egyikükre sem, miközben a medence mélyebbik
végét megkerülve elindult a teniszpálya irányába. Mindkét férfi utána
bámult. – Nézze ezeket a csodaszép lábakat, azokat a hosszú combokat.
Szerintem közvetlenül az agyából nőnek ki.
Stick inkább meg sem szólalt.
***
Kyle magára kapott egy rövidnadrágot, meg egy teniszpólót. Csak egy
kis mozgásra vágyott. Kilépve a vendégházból úgy döntött, sétál egyet.
Elgyalogolt a sövények, és falak határolta elképesztő gazdagság
mellett, ami az olyan emberek privilégiuma volt, akiknek
tanácsadóként dolgozott. Kelet felé lesétált az Atlanti-óceán partjára, ez
legalább semleges terület. Levette a cipőjét, és mezítláb folytatta a
barangolást a homokos partvonalon.
Eszébe jutott, amit az apjának mondott: – Nagyon jól keresek, de a
munkámban nincs visszajelzés. Szeretnék valamit tenni végre, valami
értelmeset, aminek a végén kézzelfogható eredménye van. – Erre az

apja azt tanácsolta, hogy ne pocsékolja az idejét induló cégekre, váltson
vissza a Wall Street óriásvállalataira, azokkal igazán nagyot lehet
kaszálni. Erre azt mondta az apjának:
– Tudod, mi akartam lenni kislánykoromban? Rendőr… Még csak
véletlenül se nővérke, vagy apáca. – Háborúsdit játszott a bátyjaival,
együtt baseballoztak a Central Parkban meg Bostonban, a sulijában,
ahol a fiúk teljesen el voltak ájulva, hogy ő nem úgy dob, ahogy a
lányok szoktak. A baseball-dobótechnikájának aztán hasznát is vehette
’69-ben, amikor a kampusz főterén szervezett demonstráción
hógolyókkal dobálták a rendőröket. Kötött sálja lobogott a metsző
szélben, folyt az orra, beizzadt a viharkabát alá. A balhé után meg
összeültek sörözni, füvezni. Élték az életet. Most meg: – Ebben aztán
semmi izgalom nincs. Kívülálló megfigyelő vagyok.
Erre az apja azt felelte, hogy házasodjon meg, neveljen gyerekeket.
Ha meg néha napján elragadja az üzleti szellem, mindig kéznél lesz egy
telefon.
– Minek házasodnék meg?
– Ott az a sok intelligens fiatalember a Streeten, ne mondd, hogy
nincs miből választanod. Még az érdeklődésetek is közös lenne.
Persze. Mint amikor azzal szociológia szakos csoporttársával
randizott. Természetesen adott volt a téma. Csakhogy a könyvszagú
társalgás hamar kifulladt, amikor a metrón elértek a Dudley megállóig,
ahonnan már gyalogosan vágtak át Roxbury koszos utcáin. Megértette,
nem tanulmányozhat „valódi, húsvér embereket” statisztikai
módszerekkel. A valódi, hús-vér emberek életéhez képest az övé csak
szirupos lányregénynek tűnt. Mégis, valami húzta, vonzotta ki az
utcára; lenyűgözte a való világ, bármilyen mocskos volt is. Belső
parancs volt, nem küzdhetett ellene.
Kyle annak idején hazavitte dilemmáit az egyetemről, mire az apja
elmagyarázta neki, hogy először jön a Wall Street, és csak utána a többi
névtelen utca. De egyik utca sem valódibb vagy kevésbé valódi, mint a
másik. A különbség csak az, hogy míg a Wall Streetet a gazdasági
szféra magasabb rendű igényei hozták létre, addig a többi utca a

mindennapos vegetáció, a túlélés helyszíne. Erre Kyle belekezdett egy
rögtönzött kiselőadásba a társadalmi egyenlőtlenség természetéről, mire
apja elbóbiskolt a fotelben.
Ma is élt benne ez a különbségtétel. Folyamatosan hasonlítgatta a
Streetet a gettók utcáival, vagy épp a vidéki, külterületi, iparvárosi
utcákkal. Az összevetésben saját létezése elszigetelnek, a valóságtól
idegennek látszott. Kötvényekkel, szerződésekkel, kuponokkal üzletelt,
és ebben a papírmasé világban zavarba ejtően fölöslegesnek érezte
magát.
Legutóbbi, otthon tett látogatása alkalmával így szólt apjához: –
Arra gondoltam, hogy vállalkozhatnék a termelői szektorban. Akkor
legalább lenne a kezemben egy termék.
– Mégis milyen termékre gondolsz?
– Nem is tudom. Ez még túl távoli. A génsebészet izgalmasan
hangzik.
– Rózsaszín álmok. Már az is reálisabb elképzelés lenne, ha
Detroitban felhúznád a kétszázezredik hengerművet, és úgy mennél
tönkre.
– Vagy létre lehetne hozni egy szervezetet a szolgáltatóiparon
belül, ami a napi megélhetési gondokkal küzdők megsegítését tűzné ki
célul.
– A társadalmi igazságosság bajnoka akarsz lenni? Azt hittem, ezen
már túlléptél Bostonban.
– Mindenre van kész válaszod, igaz?
– Amíg a Jóisten megsegít, van – felelte apja. – De ha tényleg
ennyire komolyan veszed a dolgot, akkor miért nem keresel egy rakás
pénzt, aztán kedvedre építhetnéd az árvaházakat a helyes kis
csokigyerekeknek, akiket majd a nőegyleti önkéntesek évente egyszer
kisuvickolnak, és megmutatnak az állatkertnek. Ettől jobban fogod
érezni magad?
Az apja egyáltalán nem találta szórakoztatónak hevenyészett
Chucky-paródiáit. De az is lehet, hogy önvédelemből nem vett
tudomást arról, hogy a lányának drogdíler ügyfelei vannak. Minden

további nélkül kizárta ezt az információt. Na, ha most még azt is
közölné vele, hogy ágyba bújt egy férfival, aki hét évig volt börtönben
fegyveres rablásért… (Az a körülmény, hogy a fanfárok és az
örömtüzek ezúttal elmaradtak, ebből a szempontból nyilván mellékes.)
Pedig amilyen az apja, még az is lehet, ha megismeri, elfogadja a
börtönviselt Ernest Stickley-t, viszont azt továbbra is hevesen
ellenezné, hogy lefeküdjenek. Az ilyen kényes témákat amúgy sem a
szüleivel beszéli meg az ember. Normális módon biztos nem.
Bostonban együtt élt egy évig egy orvostanhallgatóval, New Yorkban
pedig volt egy másfél éves se veled-se nélküled kapcsolata. A szülei
mindkettőről tudtak, de egyiket sem hozták szóba véletlenül sem.
Most meg belebonyolódik valamibe az oklahomai Normanból
származó
ifjabb
Ernest
Stickley-vel
aki
egy
állami
büntetésvégrehajtási-intézményből – te jó isten! – toppant elébe, és ő
mégis úgy érezi, teljesen ismeretlen, új területen jár. Kedvelte a férfit.
Kedvelte a társaságát, szeretett vele beszélgetni, vagy egyszerűen csak
vele lenni. Ebben a pillanatban például hiányzott neki. Elsőre azt hitte,
hogy kiszámítható, hogy átlát rajta. Hatalmasat tévedett. Elképesztő:
egy hitgyógyító fogász… Azért állt fel, és hagyta ott őket, mert már
unta Barry hangját, márpedig a hitgyógyító fogász feladott labdájára
nyilván végkimerülésig fogja lecsapni a poénokat. Stick erőssége éppen
az volt, hogy fegyelmezetten, türelemmel kivárta a megfelelő
pillanatot, és hál’ istennek sosem rázta magát, hogy ő aztán hű de
milyen laza. Magától értetődő természetességgel feküdtek egymás
mellett az ágyban, egyfajta félálomszerű lebegésben. Csodálatos volt.
Egy darabig. Aztán valószínűleg az történhetett, hogy Stick nekiállt
belegondolni a helyzetbe, agyonnyomta a teljesítménykényszer,
hímsovén egóját páni félelemmel töltötte el, hogy vajon sikerül-e úgy
teljesítenie, ahogy az egy sztártól el is várható. Ahelyett, hogy
egyszerűen csak hagyta volna megtörténni a dolgokat. Az apja biztos
erre is kitalálna valami nevet, mondjuk „a macsó-szindróma, avagy a
pánikreakció mint önkasztráció.” De ennyi elég is a mélyanalízisből.
Felszabadult, és jókedvű volt mellette, élvezte a közelségét, és ennyivel

egyelőre bőven beérte. A dolog nemi aspektusa, a fiú-lány reláció meg
előbb-utóbb úgyis kiforrja magát.
Magától viszont Stick sosem fogja felcserélni a sofőruniformist az
üzletember öltönyére. Ez bizony némi erőfeszítést igényel. De végül is
miért ne? Megvolt benne hozzá a tehetség, eddig is gyorsan tanult.
Miért ne segíthetne neki megtenni az első lépéseket? Nem kell ezt
rehabilitációként felfogni, mintha ő akarná rendbe hozni a férfi életét.
Persze izgalmasan hangzott: a fegyveres rablástól az üzleti
tanácsadásig. Hagyd már békén azt a pisztolyt, Stickley, könnyebben is
elérheted a célodat. Nem, erről szó sem lehetett. Egyszerűen csak szép
lassan, fokozatosan segít neki váltani.
Az apja erre azt mondaná, hogy egyetlen leányán kitört a látens
anyáskodhatnék.
A Collins Avenue-n visszafelé észrevett egy magányosan parkoló
furgont az útszéli tengeri szőlős mellett. A szélvédőn keresztül ki tudta
venni egy férfi vállait és fejét, amin hatalmas westernkalap tornyosult.
Kyle-nak egyből Chucky elképesztő barátja, az az Eddie Moke nevű
figura ugrott be.
Ötletszerűen kocogni kezdett, elfutott a kapuház mellett, tovább
végig a házsoron, amíg az izzadtság már a szemét csípte, és combizmai
égni nem kezdtek; befordult a sarkon és nekivágott a Bali Waynek.
Csak akkor hagyta abba a futást, amikor megpillantotta az út végén álló
fekete limuzint. Lépteit lassítva igyekezett visszanyerni a lélegzetét. A
kocsi a Stam-birtok bejáróján állt, egy alak hajolt a vezetőülés melletti
ablakhoz. Kyle közeledtére felegyenesedett, és felé fordult. Stick volt
az. A kocsi motorja beindult, és a limuzin elhajtott a lány mellett, aki
látta, hogy egyedül egy egyenruhás sofőr ül a volán mögött. Stick
bevárta a lányt; arcán mosoly.
– Tudod, mi történhet, Emma, ha ilyen időben állsz neki edzeni?
– Mi? – törölte meg a lány a homlokát pólója ujjával. Emma. Erre a
fordulatra már nem is emlékezett tegnapról.
– Bele is halhatsz – mondta Stick. Elindultak együtt a kocsibejáró
puhára olvadt aszfaltján. – Kerestem az előbb kilencszáz dollárt. Persze

nem ettől az egy ügyféltől. Errefelé gyorsan terjednek a hírek. Ma ő
volt a harmadik kliensem. Csak egy telefon, hogy ráérek-e, és már
jönnek is maguktól.
– Meg sem merem kérdezni, mit adsz el nekik.
– Találd ki.
– Ugye nem drogot… Ugye nem?
– Azzal sosem foglalkoztam. Nem. Tőzsdei tippeket árulok. Azt
hiszem, tőzsdei üzér lettem, hacsak nincs erre valami jobb szó.
– Kilencszáz dollárt? – kérdezte Kyle.
– Készpénzben, Em, és még jutalékot sem kértem. Még ki kell
találnom, hogyan lehetne százalékos részesedést kialkudni, ha van
ennek bármi értelme egyáltalán.
– Először is engedélyt kell szerezned. – Kyle maga is hallotta, hogy
a hangja elárulja meglepettségét. Stick tegezi, Emnek szólította, akár a
múlt éjjel. Bensőségesen.
– Szerintem hogyha mindenféle hülye, kitalált cégnevekkel etetném
őket, azt is bevennék. Fizetnének, mert vakon hisznek Barryben. Azt
hiszik, hogy az egykori csodagyerek valóságos mágussá nőtte ki magát.
Hogy bár te látod el belső információkkal, mégis az ő hatodik érzéke
dönti el, hogy melyik befektetés lesz a nyerő. És a helyzet az, hogy
Barry fürdőzik ebben. Azt mondta, hogy adjak el nekik nyugodtan
bármit, amit csak akarok.
A tűző napfényről a kék gumifák és hibiszkuszok árnyékába lépve
folytatták útjukat a hűvösben felkeményedett aszfalton.
– A lényeg végül is igazán egyszerű – mondta Stick. – Könnyű
olyasmit eladni, amit az emberek meg akarnak szerezni. Ennyi az
egész, nem igaz?
– Még csak az sem kell, hogy akarják. Elég, ha elhiteted velük,
hogy bolondok lennének kihagyni egy ilyen lehetőséget.
Már a teraszon jártak, lassan maguk mögött hagyták a házat,
amikor Barry odakiáltott nekik: – Hé, hova viszed a sofőrömet?
A reggeli szalon boltíves bejáratának árnyékában állt, nagyjából
ott, ahol tegnap éjjel felesége elmerült a telihold fényének igéző

látványában. Stick ismét látta maga előtt az asszonyt, amitől támadt
benne egy kis rossz érzés – enyhén mardosta a lelkifurdalás –, de azért
nem vitte túlzásba.
Barry kilépett a pázsitra. – Stickley, egy szívességet szeretnék kérni
magától. Várok valakit, aki öt körül érkezik New Yorkból. Nem menne
ki érte? – Barry magasra emelt karral állt, derékszögben behajlított
csuklóval valahova a Biscayne-öböl irányába mutatott.
– Ma szabadnapos vagyok.
– Tudom. Éppen ezért nem utasítottam, hanem kértem rá, hogy
menjen ki érte.
– És ha most éppen valahol máshol lennék?
Kyle tétován előrement pár lépésnyit, hogy visszafordulva
mindkettejüket láthassa egyszerre.
– Ha nem volna itt – válaszolta Barry –, akkor kénytelen lennék én
magam kimenni érte, vagy megkérném Cornellt. Csakhogy itt van. A
saját szememmel látom, hogy itt áll előttem – mutatott rá ujjal Barry. –
Ez itt előttem maga, nem?
– Mivel szabadnapos vagyok – mondta Stick –, szerintem ebből az
következik, hogy olyan, mintha itt sem lennék. Különben miért hívnák
szabadnak ezt a napot?
– Jesszus atyaúristen! Csak annyit kértem, hogy menjen ki kocsival
arra a kibaszott repülőtérre, és hozzon be ide valakit. Maximum másfél
óráról beszélünk. Tessék, itt is van… – ezzel a reggeli szalonba ment,
ahonnan egy téglalap alakú papírral tért vissza – talán ingkarton lehetett
–, amire vastag filccel az volt írva: „Mr. Leo Firestone”. – Na, ezt jól
láthatóan feltartja, amikor kijönnek az utasok a tranzitból. Meg sem
kell szólalnia.
Stick elnézte Barryt, ahogy ott áll, és egy kartonpapírt szorongat a
mellén. – Sajnos nem tehetem.
– Én sem – csatlakozott Kyle.
– Mi az, hogy sajnos nem teheti? Nem kell semmit sem tennie;
egyszerűen csak maga előtt tart egy kibaszott táblát. Most mi van?
– Azt kérdezi tőlem, hogy hajlandó vagyok-e erre?

– Igen, szívességet kérek.
– Hát, ha van választási lehetőségem – mondta Stick –, akkor most
inkább passzolnék. Vegye úgy, mintha itt sem lennék. Rendben? –
Kyle-hoz fordult. A lány vállat vont, és tovább sétáltak a teraszon.
Barry még utánuk kiáltott: – Ezt nem hiszem el! – Nem álltak meg.
– Ahelyett, hogy megpróbálod kirúgatni magad, miért nem
mondasz egyszerűen fel? – kérdezte Kyle.
– Miért akarnám kirúgatni magam? – csodálkozott Stick. – Te is
tudod, milyen. Imád balhézni. Legalább lesz mit mesélni a haveroknak,
megcsillogtathatja a színészi képességeit.
– Jó, ebben igazad van, majd elnyomja megint a „Tiszteletlen
személyzet” című egyfelvonásosát. De akkor is kockázatos így szemtől
szemben ellentmondani neki.
– Te túl könnyen beadod neki a derekad. Addig nyaggat, amíg
hagyod neki, hogy lenyeljen egészben. Az ilyenekkel azt kell éreztetni,
hogy nem neked van szükséged rájuk, hanem fordítva.
– Lehet, hogy így van, de attól még kedvelhetem – nézett maga elé
Kyle. – Mondjuk nem biztos, hogy azt is meg tudnám mondani, miért.
– Nézd, te abban az előnyös helyzetben vagy, hogy tudod, mit
miért teszel, és még azt a luxust is megengedheted magadnak, hogy
hagyod magad kihasználni. Én bezzeg még mindig csak sötétben
tapogatózom, próbálom itt kiismerni magam…
– Viszont gyorsan fejlődsz.
– Igyekszem átlátni a dolgokat…
– Ebben mondjuk segíthetek.
– Az nem kifejezés, Em. Kezdhetnénk azzal, hogy ki az a Leo
Firestone.
Egy kürt harsant fel a tengeri szőlősben parkoló furgon mögül, mire
Moke riadtan emelte meg kalapjának pörge karimáját, hogy a külső
visszapillantóban megnézze, ki dudált.
Nestor Fleetwood Caddyje állt be mögé.

Na, végre, most már sínen vagyunk. Moke kiszállt, és hátrasétált a
vezető felőli oldalon, távol az úttól. Lehajolt, mire a Cadillac ablaka
lesiklott: Avilanosa nézett rá kifejezéstelen arccal. A belülről áradó
fokhagymaszag orrba vágta Moke-ot, aki igyekezett lélegzetét
visszatartva beszélni.
– Házhoz viszünk pár virágot.
– Francba – mondta Moke. – Inkább törjük be a kaput. Nem lesz
semmi ellenállás, egyetlen fizetett őr áll ott.
– Kiszállítjuk a virágot – felelte Avilanosa. – Nestor beszélt
Chuckyval, és Chucky azt mondja, beszélt az emberrel, aki nála lakik.
Azt mondja, nem marad ott sokáig.
Moke felegyenesedett, nyugtalanul igazgatta a kalapját, aztán újra
előrehajolt. – Miért nem megyünk be csak úgy simán? Te meg én.
– Figyelj rám – mondta Avilanosa. – Chucky azt mondja, az az
ember egyedül lesz ott, abban a garázsban, ahol lakik. Elvisszük onnan,
és úgy csináljuk meg. Üzletelni akarnak ott. Érted? Nem hiányzik
nekik, hogy a rendőrség megjelenjen, és kérdezősködni kezdjen.
– Üzletelni? Jesszus Mária! Mi köze ennek az üzlethez? – Moke
előtt az ablak elindult fölfelé. – Várjál már! Elhoztad a pisztolyom?
Az ablak megállt egy pillanatra. – Később megkapod – szólt
Avilanosa. – Majd ha visszajöttem.
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Kyle Stick kezébe nyomott egy prospektust, hogy nézze csak át, amíg ő
zuhanyzik. – Így néz ki egy filmes ajánlat. Meghatározza, hogy
mennyit kell befektetned ahhoz, hogy korlátozott felelősségű társsá
válj, és milyen arányban részesülsz majd a profitból. Azt is, milyen
feltételek mellett, és mikor.
– Ez mindig így megy? Minden filmnél?
– A függetleneknél igen. Felkeresik a nagy stúdiókat, és
megpróbálnak velük disztribúciós megállapodást kötni.
Stick a vendégház előtti udvaron igyekezett az előtte heverő
oldalakból kihámozni a lényeget. Az ismertetőben szerepelt a film
cselekményének vázlatos összefoglalása – ebbe csak beleolvasott –,
aztán ott volt még néhány ismerős színész neve is. A szöveg zöme
azonban inkább hivatalos szerződésekre, bírósági idézésre emlékeztette.
Olyan volt, mint azok a pénzvisszafizetési garancia feltételeit taglaló
apró betűs bekezdések, amikre csak ránézel, és már lapozol is tovább.
A spirálkötésű, A/4-es prospektus kábé hatvan oldalból állt. A
dombornyomásos műanyagborítón ez állt:
A FIRESTONE PRODUKCIÓS IRODA
BEMUTATJA
LEO NORMAN FIRESTONE FILMJÉT:
„SHUCK & JIVE”
Sticket éppen érdekelte volna a dolog, de elakadt a jogi szöveg
dzsungelében, nem igazán volt most kedve koncentrálni. Elnézett a
napfényes Miami irányába – képeslapszerű táj vitorlásokkal és
sirályokkal –, de nem tudta kiverni fejéből Kyle hálószobáját, aminek

üvegajtói épp a háta mögött álltak. Kyle most ott van bent, ott, ahol
tegnap együtt voltak. Kijön a zuhanyzóból, felhúzza falatnyi kis
bugyiját… Egyikük sem hozta szóba a múlt éjszakát. Eddig minden
egész jól ment, úgyhogy ő aztán végképp nem fogja felhozni. A kudarc
elleni legjobb védekezés az, ha nem gondolsz rá.
Kyle hamar végzett. Könnyű nyári ruhában, mezítláb jött ki az
udvarra, és letett az asztalra tálcán jeget, egy üveg Dewar’s Scotch
whiskey-t meg két poharat. Nem kispályás a lány, az biztos. Kyle
megkérdezte, hogy mit szól az ajánlathoz, és italt töltött.
– Ez nem az a tipikus gumiabroncsgyártó cég, igaz? Amibe elég
egy kis pénzt fektetni, aztán hátradőlve kivárod, amíg a céged
felvásárolja a konkurenciát?
– Nem, szó sincs róla. Leo Firestone egy hollywoodi producer.
Olvashattad a szövegben. Ott vannak felsorolva a filmjei is.
– Igen, láttam a filmeket. Mármint a listát. De azt hiszem, a
legtöbbről lemaradtam. Szinte egyikről sem hallottam.
– Nem láttad a Gringó coltokat? Kábé öt évvel ezelőtt jött ki.
– Börtönben voltam.
– Mázlid volt. Egyébként börtönös filmet is csinált. Szökés a sittről.
De a leghíresebb filmje a Cowboy és az idegen.
Stick belelapozott a prospektusba. – Shuck & Jive… „Film két
fedett kábítószer-ellenes ügynök hihetetlen kalandjairól…” Ez most
komoly?
– Két és fél millió dollár – mondta Kyle – azért elég komoly. De a
pénzen kívül lesz benne humor is, meg idegtépő feszültség és perzselő
romantika.
Stick tovább lapozgatott. – Én mégis inkább csak jogi szöveget
látok itt.
– Szerepelnie kell a vállalat tevékenységének, az eddigi projektek
leírásának, hogy kik a főbb partnerek, és azok milyen háttérrel
rendelkeznek; benne kell lennie a kockázati tényezőknek, a becsült
költségvetésnek, a forgalmazási tervnek… – Átnyújtott Sticknek egy
pohár italt, a sajátjával meg leült egy vászon rendezői székbe. – Találsz

egy kábé tízoldalas adózási véleményezést, amit feltehetően Leo
Firestone sógora állított össze. Aztán ott van még a szinopszis, meg
néhány hollywoodi sztár neve, akiket Leo le szeretne szerződtetni.
– Most ezzel azt akarod mondani, hogy az egész nem a te ötleted
volt? – kérdezte Stick. – Nem te hívtad ide Leót, igaz?
– Nem. Barry futott össze vele valahol, talán Biminiben. Szóval
most Barry be akar szállni a filmiparba. Meg van győződve róla, hogy
Leo elképesztően tehetséges.
– Találkoztál már ezzel a fickóval?
– Még nem, de már alig várom. Hónapokkal ezelőtt már
felajánlottam Barrynek, hogy bevásárlom egy filmes vállalkozásba, ha
érdekli a dolog. Mindig adódik ilyen lehetőség. De Barry nem így
működik. Ha valamibe bele akar vágni, akkor adj Uram, de rögtön, és
már meg is lépi. Azt ígérte Firestone-nak, hogy annyi befektetőt gyűjt
össze, amennyire csak szüksége van, és a csekk-könyveikkel együtt
szép sorban leülteti őket elé, hogy kidumálhassa belőlük a szükséges
pénzmagot. Szerintem Leo hálából még le is smárolta.
– Szóval, ha Barry benne van, akkor mindenki benne van…
– Elég valószínű.
Stick az első oldalhoz lapozott. – Ide az van írva, hogy ahhoz, hogy
valaki korlátozott felelősségű partnerré váljon, tizennégyezerkétszáznyolcvanöt dollár értékben kell minimum öt pakketet vennie. Ez
annyi, mint… Hetven rugó fejenként, ha valaki be akar kerülni, így
jönne össze a két és fél millió.
– Majdnem – mondta Kyle. – Az ajánlat korlátozza a befektetők
számát harmincöt minősített befektetőre, így a minimális befektetés,
amivel
bekerülhetsz,
egészen
pontosan
hetvenegyezernégyszázhuszonnyolc dollár és hetvenöt cent.
– És mit kapsz ezért cserébe?
– Várj egy kicsit. Nálad az eredeti prospektus van – magyarázta
Kyle. – Barrytől tudom, hogy Firestone le fogja egyszerűsíteni az első
néhány oldalt a holnapi tárgyalásra, hogy vonzóbbá tegye az üzletet.
Innentől az ajánlat tíz befektető számára van feldobva, akiknek

fejenként százezer dollárt kell betenniük. Az egymillió. Na, most
Firestone ezt az összeget elviszi egy bankhoz, ahol tőkeáttételes
konstrukcióban felvesz még másfél milliót. Ezt öt éven belül kell
visszafizetni. A korlátozott felelősségű partnerek tehát beraknak
fejenként százezret, ezért a filmből származó profit mindössze húsz
százalékában részesednek, viszont leírhatnak az adójukból
kétszázötvenezer dollárt.
– Ezt most nem biztos, hogy értem – mondta Stick.
– Mik is a vonatkozó adóügyi jogszabályok?
– Momentán így nem tudnám megmondani – felelte Stick –, de ha
jól látom, a dolog úgy néz ki, hogy Firestone majd lehengerlően
meggyőző lesz, mire mindenki egyenként bedob a közösbe egy százast.
– Pontosan.
– De hogy lehetnek biztosak abban, hogy meg is csinálja a mozit?
És ha elkészül, mi a biztosíték rá, hogy jó lesz?
– Az áll a szövegben, hogy a kockázat mértékének eldöntése végett
egy független adótanácsadóhoz kell fordulni – válaszolta Kyle. – Amit
Barry ismerősei vagy megtesznek, vagy nem. Amint ezt már
megállapítottuk, ha Barry beszáll, valószínűleg mindenki beszáll.
– Ennyi lé – bámulta Stick a borítót – semmiért.
– Legalább a cím találó – mondta Kyle. – A rabszolgák lassították
ezzel a jelszóval a munkát, ha már nagyon rühellték a gazdát. Sumákolj
és linkelj! „Shuck and jive!”
Avilanosa tett a kocsijával egy teljes fordulatot, és befarolt a furgon
mögé. A Cadillac csomagtartója alig egy méterre volt a furgon hátsó
ajtóitól. Moke kint várakozott, Bullrider kalapjával volt elfoglalva,
igyekezett lazán elhelyezni a fején. Odanézett, amikor meghallotta,
hogy felpattan a Caddy csomagtartója, de nem mozdult meg. Avilanosa
hátrament, hogy kinyissa – hasa kibuggyant a nyári, gyapjúszövet
sportzakó alól. Nem nézett Moke-ra. A csomagtartóban féltucat
cserepes begónia volt elfektetve.

– Minek ennyi?
– Nestor és Chucky ajándéka. A kártya nálam van – felelte
Avilanosa. – Barry elment már otthonról?
– Néhány perccel ezelőtt. A niggerével vitette el magát abban a
Rolls Royce-ban. – Moke elfordult, hogy kiköpjön a homokra. – Én
mondom, vénasszonynak való kocsi az.
– Jó – mondta Avilanosa. Sötét vonásait ráncolva hunyorgott a
Collins Avenue túloldala irányába, az óceánpart felé. – Mi van oda
írva?
Moke abba az irányba fordult. – Az a Szingapúr Motel.
– Szing-apúr – ismételte Avilanosa a tábla feliratát.
– Az egy város Kínában – szólt Moke.
– Tudom, hogy hol van. Jó, itt hagyom a kocsit. – Még egyszer
mindkét irányban végignézett a Collinson, aztán a csomagtartó
mélyéről, a piros virágok alól előhalászott egy szarvasbőrbe csomagolt,
kilencmilliméteres Beretta Parabellumot. Tizenöt töltény a tárban, kék
acél, fából készült nyél. A zakója szárát megemelve bepréselte
csípőjéhez az automata pisztolyt a nadrágderéknál.
– És az enyém hol van? – kérdezte Moke. Avilanosa a csomagtartó
felé biccentett. Moke fejjel előre eltűnt a kocsiban, és addig tapogatott a
virágok között, míg egy High Standard 44 Mag Crusaderrel a kezében
tűnt fel újra. Szürkéskék színű pisztoly 8 3/8-inches csővel. Moke
nyafogva panaszkodott: – A francba! Én a kedvenc gyöngyháznyelű
Smithemet akartam elhozni erre a melóra.
Avilanosa meglökte, hogy figyeljen már rá: – Rakd el a ruhád alá.
És vedd le a kalapod. Ebben nem hasonlítasz szállítóra.
– De azért volt pár vicces sztori is – mesélte Stick.
– Volt egy eset egy örmény taggal, akinek partykellék-boltja volt.
Barry karlerágós történetéről jutott eszembe. Azt még hallottad, vagy
mélyen aludtál?

– Már csomószor végig kellett hallgatnom – felelte Kyle. – Ő úgy
hívja, hogy a kedvenc kojot-sztorija.
– Szóval az örmény pénztárgépében volt vagy harmincnyolc dollár,
és a csávó egyáltalán nem volt hajlandó elárulni, hogy hova dugta a
lóvét. Szombat éjjel egy ilyen boltban legalább nyolcszáz, ezerkétszáz
dollárnak kell lennie. Úgyhogy Frank a tag füléhez szorította pisztolyát,
és azt mondta neki, hogy vagy megmondja, hol a pénz, vagy én
megerőszakolom a feleségét. Az asszonyt addigra már a fürdőszobába
zártam. Picike kis sötét bőrű, hajlott hátú vénasszonyt képzelj el, helyes
bajuszkával. Gondoltam magamban, a francokat, Frank, majd te
megerőszakolod, de én ugyan nem. Az örmény nem szólt egy szót sem,
a világon semmit. Frank megfenyegeti, hogy akkor lelövi, elszámol
háromig, mire a fickó azt kiabálja: – Ölj meg! Nem érdekel. Öljél csak
meg! – így aztán leléptünk. És tudod, mi a legfurcsább az egészben? A
harmincnyolc dollárt valahogy ott felejtettük.
– Igazad lehet – mondta Kyle, és töltött a poharakba még egy adag
Dewar’s-t. – Rossz foglalkozást választottál magadnak. Viszont
eladhatnál pár jó forgatókönyvötletet Leo Firestone-nak.
– Egy másik alkalommal meg egy bárban ülünk, már épp indulnánk
keresni egy kis pénzt, amikor kijön egy fazon a férfi vécéből sörétes
puskával a kezében, és nekiáll kipakolni a bárt. Nagyon béna, de a
pénzt azért összekaparja. Megvártuk, amíg végez, csak akkor vettük el
tőle a szajrét. Bezártuk őt is meg az összes vendéget a raktárba, ahol a
piakészletet tartották. Másnap olvassuk az újságokban, hogy bent
voltak vagy hat órán át. Mire a zsaruk megjöttek és kinyitották az ajtót,
már mindenki teljesen be volt rúgva, remek hangulatban buliztak, csak
a rabló volt csúnyán összeverve. Szerintem ő is rossz foglalkozást
választott magának – ingatta a fejét Stick. – Emlékszem a csávón
aranyszínű szatén dzseki volt, a hátán Port Huron Bullets felirattal.
– A vakmerő rablópáros ezúttal mennyi pénzzel is hagyta el a
helyszínt? – kérdezte Kyle.
– Nem emlékszem. Rövid pályafutásunk alig száz napig tartott,
aztán véget is ért mindörökre.

– De legalább izgalmas időszak volt, nem igaz?
– Nem hiszem, hogy ez lenne a megfelelő szó rá.
– Én meg ismertem pár kollégát, akik tőzsdecikk opciókkal
kereskedtek. Ez ugyan illegális, de azt azért nem állítanám, hogy
szörnyen veszélyes – kezdte Kyle. – Ja, és volt egy ügyfelem, aki
százezret vesztett ingatlanspekuláción. Azt tanácsoltam neki, hogy ne
szálljon be az ügyletbe, de ő hallani sem akart erről. – Tudod, ki van
benne befektetőként? – És megnevezett egy prominens helyi
üzletembert. A végén kiderült, hogy ennek a névnek a tulajdonosa, aki
egymaga ilyen vonzóvá tette ezt az amúgy rendkívül ingatag lábakon
álló üzletet, maga is részese volt a csalásnak. Így a befektetők összesen
kilencmillió dollárt buktak.
– És még fegyver sem kellett hozzá – mondta Stick.
– Attól még ugyanabba a börtönbe kerülsz – tette hozzá Kyle.
– Így igaz – bólintott Stick.
A vége mindig ugyanaz volt, ha egyszer lebuktál. Bekerültél egy
mocskos, huzatos lyukba, az ablakok betörve, a kaja pocsék, a bentiek
agyhalottak, alig van valaki, akihez lehetne szólni egy értelmes szót…
Most meg… Szemben a Biscayne-öböl, Dewar’s-t kortyolgat jéggel,
elnézi a sirályokat meg a vitorlásokat, a napnyugta első vöröslő
fénysugarait. Otthon érezte itt magát. Már South Beachen is otthon
érezte magát, abban az olcsó nyugdíjas szállóban. Hát nem furcsa? Ott
is pontosan ugyanilyen jól megvolt. Talán egyszerűen csak fogalma
sincs, hova is tartozik valójában.
– Tudod, ki született még Normanben? Biztos emlékszel, én
odavalósi vagyok.
– Várjál, hadd találjam ki.
Stick nézte, ahogy a lány gondolkodik, ahogy gyönyörű orrát
töprengőn a levegőbe emeli, nézte cimpái finom vonalát… Végül Kyle
– tiszta, kék szemében kíváncsiság – odafordult hozzá.
– Egy híres útonálló?
– Nem. James Garner. Hátha elvállalná a Shuck & Jive-ot? Warren
Oates még nála is jobb lenne, de ő már sajnos nincs köztünk.

Ez láthatóan meglepte a lányt. – Miért, mi történt vele?
Stick nem válaszolt, a távolba meredve hallgatózott.
– Hallottad a kocsiajtó-csattanást?
– Valószínűleg Diane lesz az. Barry mostanra már biztos elment. –
Kyle nézte, ahogy Stick feláll, és elsétál az udvarról.
Kyle is felállt a rendezői székből. Követte a férfit a vendégház
főbejáratától egészen a sarokig. A távolság majdnem száz méter volt
innen a garázsfordulóig. Köztük volt a teniszpálya, a pálmasor, a
teraszos udvar, mégis kivehetők voltak egy furgon kék körvonalai a vén
fák árnyékában. Megjelent valaki a furgon hátuljánál, de a kezében lévő
tárgy eltakarta az alakját. Aztán egy másik alak is megjelent.
Növényeket kezdtek kipakolni a kocsi rakteréből.
Stick érezte, hogy a lány megérinti, végigsimít a hátán. Kyle azt
kérdezte: – Újabb klienseid érkeztek?
– Nem hinném – ingatta a fejét Stick.
– Ez ugyanaz a furgon, mint ami a parton parkolt, amikor
visszakocogtam. De akkor csak egy ember ült benne. Úgy látszik
valami csomagküldő szolgálat lesz.
– Láttad azt, aki bent ült?
– Nem igazán. Westernkalap volt rajta, erről eszembe jutott valaki,
akivel nemrég találkoztam. Chucky egyik ijesztő haverja. Bár Chucky
önmagában is elég ijesztő tud lenni… – Megállt, ahogy Stick odalépett
hozzá és kézen fogta, aztán megindultak vissza az udvar irányába.
Stick csak annyit mondott: – Vegyél fel valami cipőt.
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A vendégház takarásában elindultak az út irányába; az akácfasorok közt
haladva keresztülvágtak a birtokon, és nagy kerülővel végül elérték a
kocsifeljárót. Kyle szerette volna megtudni, hogy mit is csinálnak
tulajdonképpen, de Stick leintette, majd később, erre most nincs idő.
Kérte a lányt, hogy várjon a fák védelmében, amíg megpróbálja
észrevétlenül kihozni az egyik kocsit a garázsból.
A garázshoz érve Stick megpillantotta a furgont, a hátsóajtók
nyitva, valamivel előrébb hat cserepes virág a burkolat kövén. Hirtelen
ötlettel úgy döntött, inkább a furgont viszi el. Nem is rossz elképzelés.
Jó darabig sehol sem látta Moke-ot meg a társát, de aztán feltűntek a
reggeli szalonból kijövet, megálltak a pázsiton, valószínűleg azon
tanakodtak, hogy merre tovább. Elindulhattak átkutatni a jachtot, vagy
választhatták a vendégházat is. Pillanatnyi gondolkodás után
mindketten a teniszpálya felé vették az irányt. A nagydarab kubai
hatalmas mancsai üresen lógtak az oldala mellett, a kivételesen
hajadonfőtt közlekedő Moke viszont egy hosszú csövű pisztolyt
markolászott jobb kezében.
A kalapja a furgon sofőrülésén volt. Stick benyúlt érte, és látta,
hogy a kulcs az indítóban van. Elvette a kalapot. Ennek a bélésébe az
volt írva Bullrider, de vécépapírt ezúttal nem talált. A kalapot a
hátsókerék mögé, szorosan a gumi futófelületéhez támasztotta. Beült a
sofőrülésbe, a szélvédőn keresztül figyelte, ahogy a távolban a két alak
eltűnik a vendégház mögött. Stick elfordította a kulcsot az indítóban,
hagyta, hogy beálljon az alapjárat, aztán óvatosan hátratolatott, és
megfordult a furgonnal. Az ablakon kinézve elégedetten látta, hogy a
kalap szép laposan simul a kövezethez. A ház melletti feljárón a

fasorhoz hajtott. Kyle beszállt, azt kérdezte: – Mikor válaszolsz már
nekem végre?
– Majd vacsora közben – mondta Stick. – Nézd meg a
kesztyűtartóban, hogy nincs-e ott a forgalmi.
– Szeretnéd kideríteni, hogy mégis kinek a kocsiját loptad el? – A
Bal Harbour Drive-on mentek egészen a kapuházig, ott áthajtottak a
kisoroló sávba. Kyle kezében a plasztik kártyával felolvasta a tulaj
nevét: – Charles Buck. És egy dél-miami cím.
– Nem mondd ez neked semmit? – kérdezte Stick. – És ha úgy
mondom, hogy Chucky Gorman alias Charles Bucky Buck?
A furgont a Bayfront Parkban hagyták, és elsétáltak Kyle kedvenc
étterméhez Coral Gablesben, ahol a kerthelyiség egyik félreeső
részében a vacsora alatt Stick csendesen előadta Rainy Moya halálának
körülményeit.
Kyle nem szakította félbe. Megdöbbenés látszott rajta. Amikor
Stick végzett a történetével, Kyle-on volt a sor, hogy halkan feltegye a
kérdéseit. Nem sürgette a válaszokat, de szeretett volna mindent
megérteni.
Leginkább az érdekelte, hogy mik Stick érzései a történtekkel
kapcsolatban. Bort kortyolgattak, és avokádót rendeltek rákhússal…
Kyle számára azt volt legnehezebb megérteni, hogy Stick miért nem
ment már régen el a rendőrségre.
– Először is világosan látni kell – magyarázta Stick –, hogy a
rendőrök nem éppen a barátaim. Te nem csak a legszebb lány vagy,
akit életemben láttam, messze a legokosabb is, és én tisztelem a
véleményedet, de… Két dolgot látnod kell. Egy: Rainy meghalt. Tudta,
hogy mit csinál, azt is, hogy az milyen következménnyel járhat, és ez
sajnos be is következett. Kettő: én már ültem börtönben. Ha most
elmegyek a priuszommal a rendőrségre, hogy előadjam a történetemet,
azzal gyakorlatilag könyörögnék nekik, hogy dugjanak megint rács
mögé. Olyan helyzet állna elő, hogy az ügyész egyből megpróbálna

rávenni, hogy változtassam meg a vallomásomat. Az lenne az
álláspontja, hogy csak azért pakolok ki arról, hogy kubaiakkal
dolgoztam, mert a végén valami nézeteltérésünk támadt, és most sírva
szaladok a rendőrségre. Az állami ügyész az életben nem hinné el
nekem, hogy csak kísérő voltam Rainy mellett. Hogy azon kívül, hogy
némi pénzt akartam keresni, közöm nem volt az egészhez. Mert mi
okom is lehetett volna ilyesmibe belemenni? Egy priuszostól ez tiszta
őrültség. Viszont ha nem vagyok teljesen bolond, akkor nyilván lesz
annyi eszem, hogy kisebb büntetési tétel reményében bűnösnek valljam
magam bűnrészességben, vagy még súlyosabb vádpontokban:
felbujtásban, esetleg gyilkosságban. És akkor még ők tesznek nekem
szívességet, cserébe azért, hogy rávallok arra, aki a ravaszt meghúzta.
Így megúszhatom hat hónaptól egy évig terjedő szabadságvesztéssel a
Dade Megyei Börtönben, plusz a biztonság kedvéért kiszabnának rám
egy negyedmillió dolláros óvadékot.
– Sok jó ügyvédet ismerek – mondta Kyle.
– Ügyvédek, igen… Ha van tapasztalatuk ezen a területen, akkor
helyből elkérnek tízezret, a másik tizenötöt meg akkor, ha tárgyalásra
kerül az ügy. De még ha lenne is ennyi pénzem, akkor sem ügyvédekre
költeném.
– Ne törődj ezzel a részével. A pénz megoldható.
– Jól esik, hogy ezt mondod – folytatta Stick –, de az egésznek
semmi köze az ügyvédekhez. Nézd, nem vagyok benne biztos, hogy
érthetően el tudom neked ezt magyarázni. Láttad, hogy Chucky miben
van benne, hogyan üzletel, hogy mi megy a drogkereskedelemben.
Mégis igazából csak belülről lehet megérteni, hogyan is működik ez.
Én akkor és ott nem csak egy ártatlan szemtanú voltam, aki éppen arra
járt. Ott voltam, mert odamentem. Rainy is maga választotta, hogy
odamegy, csak éppen ő nem élte túl.
– Hát nem érzel semmit? Hogyan vagy képes így eltávolítani
magadtól, ami történt? – kérdezte Kyle.
– Úgy érted, hogy vannak-e érzéseim ezzel kapcsolatban?
– Igen. Hogy vagy képes kívülállóként tekinteni az egészre?

– Hát, az egyetlen érzés, ami szóba jöhet, az a félelem. Meglátsz
egy géppisztolyt, és… Talán nem innen kéne kezdenem. Inkább az a
kérdés, hogy dühös vagyok-e bárkire is. – Elhallgatott, mintha ezt végig
kellene gondolnia. – Igen. Veszettül dühös vagyok. Ki tudnám rúgni
Moke fogait. De ha róla van szó, már az is feldühít, hogy létezik,
ráadásul ezt még a pofámba is dörgöli. Fogalmam sincs, ki volt a
géppisztolyos, de biztosan az emberiség javát szolgálná, ha a zsaruk
lecsuknák. Chuckyról már te is tudod, hogy a rosszfiúk csapatában
játszik. Szeretnéd börtönben látni?
– Pedig olyan ártalmatlannak tűnik… – szólt Kyle.
– Azt kérdezed, hogy ez mennyire személyes. Ha mondjuk Chucky
megöli az egyik haverod. Pedig valójában nem Chucky ölte meg, ő
csak elküldte megöletni. És engem is vele küldött, pusztán azért, mert
körbenéztem a lakásában, és azt találtam neki mondani, hogy nem
tetszik ott nekem semmi. Persze ne legyünk igazságtalanok, lehet, hogy
azért küldött engem Rainy helyett, mert azt sem tudta, ki vagyok. De
azt jó eséllyel biztosra vehetjük, hogy ő küldte rám azt a két fickót
Barry házához, hiszen az ő furgonjával jöttek. Ha falnak állítanak, te
pedig véletlenül szemtanúja vagy a kivégzésnek… Érted már, miről
beszélek? Íme, most megtudhatod, milyen is valójában a te bájosan
lökött ügyfeled, akit olyan remekül parodizálsz, csak épp apád
valamiért nem tud nevetni rajta. Hát én apáddal értek egyet. Még csak
fel sem tudnád jelenteni. Mit tudnál felmutatni Chucky ellen? Mit
tudnál az ügyész kezébe adni, ami alapján elindíthatná az eljárást? –
Stick elmosolyodott. – Soha nem beszéltem senkivel ezekről. Csak
járok körbe-körbe megállás nélkül.
– Nem is értem, hogy bírtad eddig magadban tartani. Biztos mindig
ez jár a fejedben – mondta Kyle.
– Egy ideje már igen.
– Miért nem menekültél el innen, amilyen messzire csak lehet?
– Ez is eszembe jutott.

– És mégis maradtál. – Kyle fürkészőn nézett a férfira, mintha bele
akarna látni, hogy olyasmit tudjon meg róla, amire még a férfi maga
sem találta meg a választ. – Miért?
– Nem szívesen hoznám fel ezt újra meg újra – felelte Stick –, de
benne voltam a sűrűjében, és börtönbe kerültem érte. Megismertem egy
csomó fazont, akik nagyon modortalanok, és csúnya szokásaik vannak.
És ezek közül nem az a legvisszataszítóbb, hogy csámcsogva zabálnak.
Szóval nem új nekem ez a helyzet. Ha valami cink történik, első dolgod
az, hogy elbújsz. Aztán kidugod az orrod. Azután előmerészkedsz, de
csak kicsit, és óvatosan körülnézel. Aztán egyre messzebbre mész, míg
végül elő nem jössz. Esetemben az a furcsa dolog történt, hogy senki
nem ismert fel.
– Csak én.
– Csak te. Eljutottam arra a pontra, hogy lelépek innen, mert nem
tudtam magam rávenni, hogy felmenjek Chucky lakásába a
tizenötödikre – ahol csak kábé ilyen magas a balkon korlátja –, és
nekiálljak követelni a részemet. Azt az ötezret a táska leszállításáért…
Még mindig tartozik vele. Aztán beálltam Barryhez dolgozni, és
hamarosan kiderült, hogy ő meg Chucky haverok, a csajaikkal együtt
közösen kirándulgatnak Barry jachtján. Lehet, hogy ez valami jel volt?
Arra gondoltam, maradok még egy darabig, aztán meglátjuk, mi sül ki
belőle.
– Ezzel most azt mondod – kérdezte Kyle –, hogy valójában nem
egy puha, meleg, biztonságos fészekre vágysz, igaz? Nem bírsz
egyhelyben megülni.
– Voltam egyszer Las Vegasban – kezdte felelet helyett Stick. –
Los Angelesből vezettem Detroitba, és útközben megálltam Vegasban,
mert még soha sem jártam ott. Egész délután bóklásztam egyikhoteltől
a másikig, elvesztettem húsz dollárt, aztán visszamentem a Travel
Lodge Szállóba, és aludtam pár órát. Este megint a nyakamba vettem a
várost, lejártam ugyanazokat a köröket, az egyik hotelben bekaptam
egy újramelegített marhasültet, aztán vesztettem negyven dollárt…
Minden pontosan ugyanúgy ment, mint délután. Ugyanazok az

emberek álltak a félkarú rablók előtt, ugyanaz a szemét meg por
borított mindent. A Frontier előtt még a délutáninál is hosszabb sor
kígyózott olyan emberekből, akik Wayne Newton show-jára meg a
csicsás göncére voltak kíváncsiak. Az egész várost színes fényekből,
krómozott felületekből és vörös szőnyegekből építették fel – tudod,
hogy néz ki –, mégis csupa mocsok minden. Akár egy cirkuszban.
Mindent elborít a szenny. Nem tudtam elég gyorsan lelépni onnan.
Aznap egész éjjel vezettem, és még másnap is majdnem estig, hogy a
coloradói Vailbe érjek. El abból a glancos-flancos csillogásból Vailbe,
ahol még a Holiday Inn feliratot is fába vésik, a város meg olyan kicsi,
hogy alig találod meg a térképen. Bemegyek egy étterembe, ott meg
mindenki francia palacsintát meg sajtburgert eszik, csak épp úgy
hívják, hogy „crepe” meg „patty melts”. A mellettem lévő asztalnál
„claret”- et rendelnek, pedig csak vörösbort szeretnének inni. Épp egy
Woody Allen-filmről beszélgetnek, amit még csak most fognak
megnézni. És tudod mit? Egy fél napot sétáltam a városban, de majd’
megölt az unalom. Úgyhogy a végén meg sem álltam Detroitig…
Voltál már Vegasban?
– Néhányszor.
– Tetszett?
– Csak annyira, amennyire a testszagra locsolt olcsó pacsuli.
– Hát ez az. És Vailben jártál már?
– Egyszer nyáron.
– Milyen volt?
– Egész tűrhető, de nem vennék ott házat, hogy aztán mindig oda
kelljen járnom.
– Erről van szó. Akkor tudod, hogy miről beszélek – mondta Stick.
– El tudnád képzelni South Beachen az életedet?
– Hát, érdekes helyek vannak errefelé. Igen, azt hiszem, egy
darabig jól meglennék itt.
– De Palm Beach azért jobban tetszik, igaz?
– Tisztább – felelte Kyle.

– Látod, nekem azért nincs konkrét célom, mert nem igazán tudom,
mit is szeretnék. Pénzt, azt igen. Persze. Az embernek szüksége van
pénzre. De nem szeretnék Barryvé válni, nem cserélnék vele, nem
vágyom arra az életmódra… Szóval szerinted nekem az kell, hogy
körülöttem mindig történjen valami? – A Stick hangjában vibráló
feszültség azt jelezte, hogy valódi választván
– Én csak azt mondtam, hogy szerintem nem szeretsz egyhelyben
ülni. Nekem legalábbis úgy tűnik.
– Talán bizonyos fokig tényleg így van. Van, aki versenyautóban
száguldozik óránként háromszázzal, van, aki hegycsúcsokat hódít
meg… Én valahogy mindig olyan emberek útjába kerülök, akik
fegyvert hordanak maguknál. De az is lehet, hogy az én hibám, hogy az
ilyenek mindig belém botlanak.
Kyle Stickre meredt, aztán némi habozás után megszólalt. – Nem
szívesen kérdezek ilyet, de történt ilyen veled már korábban is?
– A helyzet az, hogy kétszer is.
– Meg akartak ölni?
– Egyszer két fickó ki akart rabolni. Az egyiknél pisztoly volt, a
másiknál kés….
– És?
– Lelőttem mind a kettőt. Nemigen volt más választásom.
Másodszor pedig két ismerős srác, akikkel Frank meg én üzleteltünk,
csapdát állított nekünk. Megbeszéltünk egy drótot, ki kellett volna
fizetniük minket, de pénz helyett fegyvereket hoztak magukkal, így
aztán… lelőttem őket. Négy embert öltem meg. Nincsenek előítéleteim.
Nem biztos, hogy ez eddig kiderült számodra, de tényleg nincsenek. És
mégis, mind a négy ember, akit megöltem, színesbőrű volt. Egyszerűen
így alakult. A kaptárban a legjobb barátom Franken kívül egy fekete
srác volt. Jól kijövök Cornell Lewisszal, és ő is fekete… Furcsa dolog
ez.
Kyle lassan, szinte óvatosan kérdezte: – Van még valami, amiről
tudnom kéne? Amit el akarsz mondani magadról?

– Azt hiszem, már minden lényegeset tudsz – felelte Stick. –
Meséltem neked a kislányomról…
– Egy kicsit.
– Remélem, egyszer majd találkoztok ti ketten.
– Szeretném.
– Már csak azt nem meséltem el, amikor kilencéves koromban
lecsapott ránk egy tornádó Normanben. Az volt a legfélelmetesebb
dolog, ami egész életemben történt velem. Végignéztem, ahogy a szél
felkapja a házunkat, és elviszi… Ez még azelőtt volt, hogy elköltöztünk
Detroitba.
Kyle igyekezett tapintatos maradni. – Tehát elfogadod a dolgokat
úgy, ahogy megtörténnek veled. Megvan az a képességed, hogy
eltávolítsd magadtól az eseményeket, hogy objektív maradj.
Stick a homlokát ráncolta. – Ezt most hogy érted? Mikor távolítom
el magamtól, ami velem történik? Esemény után, vagy közben is?
– Csak arra szeretnék rájönni, hogy mi mozgat.
– Azt hittem, ezt már elmondtam. Hogy veled lehessek. De te nem
hiszel nekem, igaz?
– Csak le akartál velem feküdni. Ez minden.
Stick az árnyékok között belemerült a lány arcának látványába.
Legszívesebben megérintette volna.
– Okosabb vagy te ennél – szólalt meg. – Azt már tudom, hogy
nálam okosabb vagy, és egyáltalán nem zavar. Ha én lennék a
tőzsdeguru, te meg mondjuk egy pultoslány, akkor is okosabb lennél,
csak nem lenne ennyire nyilvánvaló. Nem számít, hogy ki kicsoda, a
lényeg az, hogy egyenesen tudunk beszélni egymással. Egyenesen
megmondhatnám azt is, hogy szerelmes vagyok beléd, te meg ennek
egyenesen örülhetnél is, vagy egyenesen a falnak is mehetnél a
gondolattól. De legalább mindenki egyenes volt… Mit mondasz erre?
A lány nem szólt egy darabig. – Ez most akkor romantikus
vallomás akart lenni?
– Csak próbálok neked az érzéseimről beszélni anélkül, hogy
kiadnám magam. Érted, nem?

– Biztonsági játékot akarsz játszani?
– Azt hiszem. Nem is tudom.
– Valamiért az az érzésem, hogy a történet a te verziódban nem
azzal ér véget, hogy ellovagolunk együtt a naplementébe.
– Bizonyos értelemben éppen, hogy ezt látom – mondta Stick. – A
Cowboy megcsókolja a farmer lányát, és megjelenik, a „vége” felirat.
Igazából csak az homályos, hogy mi történik ezek után. Esténként
hazajövök cementporos munkaruhámban, és beállok a garázsba a
kisteherautómmal a Porschéd mellé?
– Miért nem váltasz át a befektetésekre? – kérdezte Kyle. – Tudom,
hogy van érzéked hozzá, én meg segíthetnék neked az indulásban.
– Mindenesetre jobban hangzik, mint hogy te tanulj bele az
építőiparba. Hálás lennék a segítségért, és igyekeznék jó tanítványod
lenni. De azt hiszem, kicsit kényelmetlenül érezném magam.
– Miért?
– Félnék – és most ne nevess ki –, félnék attól, hogy át akarnál
változtatni valaki mássá, aki már nem is én lennék.
Kyle egyáltalán nem nevetett, inkább meg volt lepődve. – Miért
tennék én ilyet?
– Nem azt mondom, hogy szándékosan. Talán észre sem vennéd.
Szerintem ezt a lányok ösztönösen csinálják, néhányan legalábbis
biztosan. Mint amikor mindenáron lovat akarnak úgy tizenkét éves
koruk körül. A kamasz lányok szívesen leveleznek börtönben ülő
srácokkal abban a reményben, hogy kiszabadíthatják a jólelkű kisfiút
abból a szerencsétlen, mocskos tetűből, aki haragban áll az egész
világgal. Vagy mi lenne, ha magamtól kezdenék el öltönyben járni, ha
magamtól változnék át valaki mássá? Rám néznél, és arra gondolnál, ki
ez a fickó? Mi történt azzal a kedves, egyszerű normani sráccal?
Kyle arcán is megjelent egy halvány mosoly, akár Stick arcán az
imént. – Egy kedves, egyszerű normani srác? Hát ilyennek látod
magad? Na, ki vele, mi az igazság.
Stick vállat vont. – Arról nem is beszélve, hogy egy olajkút
árnyékában nőttem fel.

Kyle egyenesen a szemébe nézve azt mondta: – Tudod, mi vagy te,
Ernest? Hamisítatlan sznob. Nagyon is hízeleg neked, hogy meg tudsz
élni az eszedből. Miért akarná egy magadfajta rafkós fickó feladni a
függetlenségét, és elmenni dolgozni? Nem jutott eszedbe még, hogy
erről lehet szó?
Stick erre megint elmosolyodott, és a lány visszamosolygott rá, de
olyan csillogással a szemében, amit nehéz lett volna nem az elismerés
halvány jeleként fogadni. Jól érezték magukat. Stick szólalt meg: –
Szóval rafkós vagyok, mi?
– Legalábbis te azt hiszed.
– Neem… Belenézek a tükörbe, és csak azt látom, amit mutat,
semmi mást. De a börtönben azt is megtanultam, hogy egész jól ki
tudok jönni magammal, és tűrhetően elvagyok anélkül, hogy kitörném a
nyakamat. Vagy hogy be kellene lépnem valami klubba, ahol
mindenkinek a Kóbor macskát kell hallgatni… Azért a gazdagok is
tudnak bulizni, nem?
– Nagyon is élveznéd, ha sok pénzed lenne – mondta Kyle. – Csak
azt ne mondd, hogy nem.
– Ha lenne egy kis pénzem, azt igen. Mennyit keresel évente?
– Miért fontos ez?
– Na, ne csináld már! Mennyit?
– Átlagban valamivel többet évi százezernél.
– És csak azért élsz még mindig Palm Beachen, mert az olyan
tiszta.
– Ne egyszerűsítsd le túlságosan a dolgokat. Nem az határoz meg,
hogy hol élek, vagy hogy hogyan élek. Én is vagyok annyira független,
amilyennek te hiszed magad.
– Csakhogy te belefáradtál, hogy olyan embereknek segíts pénzt
keresni, akiknek már úgyis túl sok van. Erre megjelenek én, a
megtestesült jó ügy. És máris segíthetsz egy elesetten.
Kyle felvonta a szemöldökét: – Nem rossz, Ernest, nem is olyan
rossz. Van igazság abban, amit mondasz. – Elgondolkodva nézett rá. –
Egy szabad lélek, aki jobbat érdemel; egy egyszerű fickó, aki új életet

kezd néhány börtönben töltött év után, és ekkor hirtelen… Mire játszol,
Ernest? Mondd, mit forgatsz a fejedben?
Ez a fordulat teljesen meglepte Sticket. – Most azt hiszed, hogy át
akarlak verni?
– Nem, dehogyis. Tudom én, hogy te alapvetően rendes srác vagy –
a saját értékrended szerint.
– Olyan dolgokat mondtam el neked, amiket soha senkinek.
A lány bólintott. – Igen, tudom. Múltbéli dolgokat. De a terveidről
még nem beszéltél.
– Milyen terveimről?
– Hogy hogyan fogod kiszedni Chuckyból azt az ötezret, amivel
tartozik neked.
Stick elhallgatott, hogy a beálló csönd kitölthesse a kettejük közti
űrt, hogy a mosolya elérhessen a lány okosan csillogó, csodálni való
szeméig. Amikor a pillanat már elillant, annyit kérdezett: – Van valami
ötleted?
Taxival mentek vissza. A fasorok között sétáltak a vendégházig, aztán
besurrantak a hátsó ajtón az udvaron égő fáklyák fényében, a messziről
feléjük sodródó neszek kísérő zajában. Később, amikor megszólalt a
bejárati csengő, majd Barry hangja: – Kicsim? –, szorosan átölelve
egymást, mozdulatlanul vártak az ágyban, hogy végre elmenjen a
betolakodó. Még hallották, ahogy beleütközik valamibe az udvaron, és
visszatartották lélegzetüket addig, míg elmúlt a fenyegetés.
Sokkal ezután Kyle félrehúzta az üvegajtók elől a függönyöket, és
végre szabadon birtokba vehették az éjszakai égboltot. Suttogva
beszéltek.
– Nincs veled semmi baj, Ernie.
– Köszönöm.
– Kicsi, gyengéd szeretőm.

Még később ajtócsapkodást hallottak a vendégház másik feléből. –
Mr. Firestone lesz az – mondta Kyle. – Ezek szerint nincs egyedül. –
Kikászálódott az ágyból, és maga köré tekert egy könnyű lepedőt.
– Nyomj egy poharat a falhoz – suttogta Stick. – Úgy hallod, mit
beszélnek.
Kyle kiment a hálószobából. A nappaliban felgyulladt a lámpa.
Stick mozdulatlanul feküdt az ágyban, fejét a párnának támasztva. Kyle
visszajött. Megállt az ajtóban egy mappával a kezében, és a rátűzött
lapot nézte.
– Mi az?
– A módosított prospektus. – Fel se nézett. – És a holnapi
vendéglista. Barry dobhatta be a levélrésen.
– Azt hiszem, ideje visszamennem a szobámba. – Stick
kihengeredett az ágyból, és az alsóját kereste. – Holnap segítenem kell
felszolgálni az italokat. Már ha el lehet ilyesmit rólam képzelni.
Kyle azt felelte: – Nem lehet… – Stick négykézláb kereste a
gatyáját az ágy alatt.
– Jó-jó. Majd megpróbállak nem leönteni a koktéloddal.
– Nem. Nem lehet, nem szabad ott lenned holnap – mondta Kyle
olyan élesen, hogy Stick feje felbukkant az összedúlt ágy túl végén,
kérdőn nézett a lányra: – Miért nem?
Kyle Stick felé nyújtotta a kezében lévő lapot. – Mert Chucky is ott
lesz. Mind a ketten eljönnek, Chucky és a haverja, Nestor Soto.
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Leo Firestone arról áradozott Barrynek, hogy micsoda zseniális
gondolat volt a konferenciát a reggeli szalonban megrendezni. Minden
ideális. Az összetolt hosszú asztalok, a világossárga terítő-dinamikus
szín –, a rendezői székek – rafináltan szellemes –, szemben pedig ott az
öböl Miamival a háttérben. – Történetünk helyszínével – lelkendezett
Firestone. Szemüvege magasan feltolva ült kopasz fejtetőjén. – A
prezentációmat így igazi cinema vérité díszletezéssel gazdagítod. Ha
nem lennél ilyen kurva gazdag, Bare, már rég felvettelek volna
művészeti igazgatónak a céghez.
Barry, aki Stick és Cornell mellett állt, elhárította a dicséretet: –
Ugyan, Leo, ez a film a te gyermeked. Bár igaz, hogy magam is
felelősséget érzek iránta. Mert ha életerősnek bizonyul a kicsike, nem
szeretném, ha a fürdővízzel együtt kiöntenénk csak azért, mert én nem
figyeltem oda eléggé. És a bárhoz mit szólsz? Maradhat?
Firestone-nak majd leesett a feje, olyan hevesen bólogatott. –
Abszolúte maradnia kell. Az atmoszférának intimitást, otthonos
harmóniát kell sugároznia. Én most itt nem mosóport akarok eladni, én
kreatív kalandra invitálom a megjelenő rendkívül sikeres és intelligens
üzletembereket. A környezetnek azt kell sugallnia, hogy ebben a térben
nincs helye a formalitásnak, a gátlásoknak. Itt mindenki bátran
elmondhatja a véleményét.
Stick lenyűgözve figyelte a manust. Tehát ilyen egy hollywoodi
producer. Leo Firestone westerncsizmát és barna kordnadrágot viselt,
fölötte lazán kilógó, fehér parasztinget, ami talán jól fest egy szegény,
de a tisztaságra és tisztességre szigorúan ügyelő földművesen,
csakhogy most egy ötvenes éveit taposó hippi jelmeze volt. Vállig érő
barnás-őszes tincsek koszorúzták terjedelmes, szeplős tonzúráját.

Sticknek az volt az érzése, hogy a fickó nagyon is meg van elégedve a
külsejével. Lebarnult, vékony fazon, és bár nem kimondottan magas,
azért elég magabiztosan mozog ahhoz, hogy slampos, lezser járása ne
keltsen olyan érzést, hogy mindjárt szétesik a lazaságtól.
– Állítsátok fel a bárt ott, az alatt a boltív alatt – intett Barry a
várakozó Sticknek és Cornellnak. – Ügyeljetek rá, hogyne legyen
útban. – Ezzel Firestone-t az udvarra vitte, hogy elköltsék közös
reggelijüket: kávét fánkkal.
Kyle a napernyős asztalnál ült Firestone asszisztensével, egy
magas, dekoratív lánnyal. Rövidre nyírt fekete haja volt, és egészen pici
mellei, amelyek azonban szinte kibökték feszes, pántos pólóját.
Napszemüvegét feje tetejére tolva hordta. Cornell szerint Jane-nek
hívták, és nem volt több huszonegy évesnél. – Az a fajta lány, aki a jég
hátán is megél. Bárhova is sodródjon, percek alatt rájön, hogy ki a
főnök, és a közelébe férkőzik.
– Ez most nálad pozitív vagy negatív? – kérdezte Stick.
– Minden csodálatom az ifjú hölgyé. Néztem, ahogy tegnap este
felszolgálta az italokat, előtte meg kocsin furikázta a főnökét. Hát
tudod, van a csajban szakmai alázat, az biztos…
– Tegnap szabadnapos voltam. A főnök is igazán behozhatta volna
őket. Miért nem ment ki eléjük a reptérre?
– Csak a szokásos műsor, semmi más. Kétszer is hazatelefonált, de
senki nem vette fel. Te meg Kyle elmentetek együtt valahová?
– Vacsorázni voltunk.
– Gyalog?
– Taxiztunk.
Cornell mintha még mást is akart volna kérdezni, de meggondolta
magát: – Erről a Jane-ről még hallani fogunk. Egyelőre csak egy
kiscsaj, de az a típus, aki feljuthat a csúcsra, aki nevet szerezhet
magának Hollywoodban… A magunkfajta meg jobb, ha teszi a dolgát.
Gyere, vigyük azt a bárpultot, izzadjunk meg egy kicsit a pénzünkért.
Szar egy érzés, nem igaz, amikor sokat tudsz, de nem eleget? Mintha

egy derekadra kötött gumikötelet húznál, és már majdnem elszakad,
amikor visszaránt. Aztán kezdheted elölről az egészet.
– Én erre nem nem így gondolok – mondta Stick.
– Tényleg? – kérdezte Cornell. – Na, majd meglátjuk, mit
gondolsz, ha idehoztam a fehér köpenyedet.
Miközben a helyére állították a bárpultot, és nekiálltak, hogy
elrendezzék rajta az üvegeket meg a poharakat, kezében egy zacskó
gumicukorral megjelent Mrs. Stam. Feléjük biccentett. Stick
odapillantott, kíváncsi volt, vajon az asszony ránéz-e, üzen-e valamit a
tekintetével. Vasárnap hajnal óta nem látta a nőt, azóta, hogy itt
hemperegtek a padlón, nem messze onnan, ahol most Mrs. Stam
gumicukorral feltölti az egyik kristálytálat. Ma halványzöld nyári ruhát
vett fel. Stick észrevette, hogy egyenes lábszárai vastag bokában
végződnek, és a rüsztje is előnytelenül hangsúlyos magassarkú
cipőjében. Amikor az asszony végzett, odaszólt nekik, hogy jöjjenek ki
vele az udvarra. Stick kissé lemaradva követte Cornellt és az asszonyt.
Cornell mondott valamit, és a nőre mosolygott, aki visszamosolygott
rá. Mindeközben Stick Mrs. Stam ringó csípőjét bámulta. Az asszony
azzal a feladattal bízta meg őket, hogy vigyék a cserepes begóniákat a
feljáróról a pázsit széléhez, és rendezzék mindet sorba a terasszal
szemben. Amikor végeztek, megköszönte, és továbbsétált.
– Nem furcsa vele beszélgetni? – kérdezte Stick Cornelltől.
– Nem igazán.
– Úgy néz rád, mintha várna tőled valamit, de ő még csak meg sem
szólal.
– Csak azt mondd, haver, amit hallani akar – magyarázta Cornell –,
és már ömlik is belőle a szó.
– Szerinted csak meg kell nyomni a megfelelő gombot, igaz?
Cornell álmodozó tekintettel, egy sokat látott ember bölcsességével
felelt: – Mindössze arra kell rájönnöd, hogy mi az, ami igazán érdekli.

Hogy hogyan kell viselkedned, hogy az a legkielégítőbb legyen a
számára.
Egy tapasztalt vén csataló okítja így a kiscsikót. A dörzsölt feka a
tejfelesszájú fehér srácot.
– Lehet, hogy félreértettem valamit – felelte Stick –, de szerintem
csak egyetlen dolog érdekli igazán. Hogy rendesen megdugják.
Sticken már rajta volt a fehér köpeny, amit fehér inggel, fekete
nadrággal, és ugyancsak fekete nyakkendővel kellett viselnie. Úgy
érezte magát, mint egy túlkoros mosogatófiú, aki mindent elszúrt az
életben, amit csak lehetett, és megindult lefelé a lejtőn. És ez még nem
is a legrosszabb. Legalább így teljesen ártalmatlan volt a megjelenése.
Zöldcitromot szeletelt a pultnál, amikor Kyle lépett oda hozzá. Sticket
váratlanul érte a megjelenése.
– Ezt nem hiszem el – mondta a lány, de hiányzott a hangjából az
aggodalom, vagy a komolyság.
– Én sem – felelte Stick. – De Barry úgy látszik, inkább ide oszt be,
nehogy még rálöttyintsek valamit a vendégeire.
– Tudod nagyon jól, mire gondolok. Nem szabadna itt lenned.
– Szerintem itt sokkal biztonságosabb, mintha valahol falnak vetett
háttal kéne majréznom. Ha Barryvel akarnak üzletelni, akkor mégsem
szedhetik szét a házát, vagy keverhetik bele a házigazdát a személyes
ügyeikbe. Legalábbis ebben reménykedem.
– Igazad lehet – mondta Kyle. – És mit mondasz majd Chuckynak?
– Megkérdezem tőle, hogy mit szeretne inni.
– Esetleg megmérgezhetnéd.
– Mindenki, aki whiskey-n és csapvízen kívül mást is kér, komoly
veszélyben van. Van itt zöldcitrom, oliva bogyó, cseresznye… Mi
kellhet még ide?
– Tök – segített Kyle. – De azt hiszem, neked az is van.

A szeletelő kés megcsúszott a zöldcitrom vastag héján, és bevágta
Stick hüvelykujját. Stick Kyle-hoz fordult: – Bocs, de azt hiszem, kicsit
zavarsz.
Fél egyre a kocsiforduló és a feljáró felső harmada használt Mercedeskereskedéssé változott. Hat is parkolt itt belőlük, plusz még egy BMW
meg két Cadillac. Csak két sofőr várakozott az árnyékban: Lionel Oliva
és Avilanosa, de ők is hamar megunták, és a garázs felé vették az
irányt. Amikor Cornell rájuk talált, már az apartman társalgójában
voltak. Lionel a tévé távirányítóját kapcsolgatta, Avilanosa meg éppen
körülnézett a szobákban. Cornell először csak annyit tudott mondani: –
Ó. – Aztán meglepetéséből magához térve így folytatta: – Ráöntöttem a
nadrágomra a koktélszószt, át kell öltöznöm. – Lionel végre rátalált egy
szappanoperára. – A hűtőben van sör meg üdítő. De ha megkérhetném
az urakat, a hálószobákba ne menjenek be. Az magánterület. – Lionel
beleegyezőleg bólintott, és nézte tovább a sorozatot. Avilanosa, aki a
folyosóról épp benézett Stick szobájába, nem szólt semmit.
A legtöbb vendég alkalmi ruhában volt, akár golfozni is elmehettek
volna ebben a viseletben. Csak két idősebb meghívott vett fel mára
öltönyt. Úgy látszott, itt mindenki ismeri egymást, kis csoportokban
folyt a társalgás magabiztos, harsány hangon. Stick a bár mögül
felfigyelt egy napszemüveges, kubai kinézetű fickóra, akinek barna
öltönye úgy csillogott, mintha krómacélból szőtték volna. Csak ő lehet
Nestor Soto. A kubai merev arckifejezése egy pillanatra sem engedett
fel, még a szája is alig mozgott, miközben Chuckyval beszélgetett. A
többiektől elkülönülve álltak, Chucky odaintett a pincérlányoknak,
hogy halmozzanak még a rákból, meg a sült húsgombócból a
tányérjára. Stick látta, hogy Chucky feléje pillant, miközben teleszájjal
rágja az ételt. Aztán Nestor is követte a tekintetét, és egyenesen Stickre
bámult.

Cornell kezében egy kerek tálcával beállt elé, és eltakarta
mindkettőt.
– Két bloody, egy mimóza, meg két vodka-tonik…
– Egy pillanat. Mi az a mimóza?
– N.L. és pezsgő.
– Narancslé?
– Ja. Két vodka-tonik, és lesz még egy Campari szódával…
– Jesszusom.
– Az a piros ott lent. Meg egy salty dog.
– Felmondok – jelentette ki Stick.
– Nyugi. Mondj meg valamit. Azt meg hogy értetted, hogy csak az
érdekli, hogy rendesen megdugják?
– Kit? Diane-t?
– Miért, szerinted kiről beszélgetünk? Kikezdett veled?
– Azt nem mondanám. – Naná, hogy nem mondanám el senkinek. –
Csak hülyéskedtem. Kicsit furcsa, ennyi az egész.
– Csak távolságtartó az ilyen dolgokban… Figyelj, én megcsinálom
a salty dogot, te pedig megkevered a bloody maryt, és mindenki jól jár.
– Mit kell beletenni a paradicsomlén kívül?
– Cseszd meg… – sóhajtott Cornell.
Miután Cornell elment, Stick látta, hogy Chucky megint őt nézi.
Chucky mondott valamit Nestor Sotónak, és a konferenciaasztalt
megkerülve elindult felé. De ekkor Firestone asszisztense lépett a
bárhoz pántos pólójában.
– Azt hiszem, egy Perrier-t kérek.
– Igenis, hölgyem – mondta készségesen Stick. – Citromkarikát
bele esetleg?
– Nem, köszönöm. Nem hinném, hogy jobb lesz tőle.
– Aki nem szereti, minek issza?
A lány, aki eddig rá sem pillantott, most egyenesen a szemébe
nézett. Bármennyire fiúsnak is tűnt messziről, így közelről megmutatta
igazi szépségét: tiszta, finom vonások, tökéletes fogsor. Azt felelte: –

Eddig úgy tudtam, hogy a személyzet tagjai csak Los Angelesben ilyen
pimaszok. Csak azt ne mondja, hogy maga is színész.
– Csak sofőr.
Egy másodpercig még faarccal vizsgálta ezt a furcsa mixert. – Ha
elfogad egy jó tanácsot, ne menjen komikusnak, nem igazán a maga
műfaja.
Chucky odaért a lány mellé, és vagy egy tucat használt fogpiszkálót
szórt a bárpultra. – Figyeljen, kislány, beszélni szeretnék ezzel a sráccal
egy kicsit, oké? Vigye innen a sejhaját valahova máshova.
A lány lefegyverző mosollyal nyújtotta kezét Chucky felé. – Üdv.
Jane vagyok. Mr. Firestone asszisztense. Mr. Goremanhoz van
szerencsém, nemde?
Chucky kezet fogott vele, és így szólt: – Jane, ha meg akar maradni
a showbizniszben, azt ajánlom, kezdjen el komolyan gyúrni
mellizomra.
Stick nézte, ahogy a lány elmosolyodik, és lazán megvonja a vállát.
– Én a kamera mögött dolgozom, Mr. Goreman – válaszolta. –
Úgyhogy teljesen lényegtelen, hogy van mellem vagy nincs, nem igaz?
Örültem a találkozásnak. – És ezzel elsétált.
– Na, ehhez mit szólsz? – kérdezte a válla fölött hátranézve. –
Pofátlan kiscsaj, mi? – Visszafordult Stickliez.
– És maga is baromi pofátlan, hogy itt mer mutatkozni. Már
mindent felforgattunk, hogy megtaláljuk.
– Hogyhogy? – kérdezte Stick.
– Volt egy olyan érzésünk, hogy esetleg összezavarta, ami
Rainyvel történt…
Barry szólalt meg a háttérben: – Uraim, ha mindenki elfoglalná a
helyét, akkor lassan el is kezdenénk.
Stick a pultnak támaszkodott. – Chucky? – mondta, és kivárta,
hogy Chucky Barryről Nestorra kapja a tekintetét. Elég idegesnek
látszott. – Kétszer is lesitteltek, és simán megúsztam.
– Hallottam róla.

– És ebből mire következtet? Maga szerint rohanok a rendőrségre,
hogy vallomást tegyek? A zsaruknak elég csak megnyomniuk egy
gombot, és már ott is van a priuszom a képernyőn. Ha elmondom, hogy
ott voltam, azt hiszi, el fogják nekem hinni, hogy csak bámészkodni
mentem oda?
Barry hangja ismét felharsant: – Uraim… Chucky, hé! Gyere már!
Chucky még odaszólt Sticknek: – Nem én vagyok a probléma,
haver. Nestor akar magával beszélni.
– Rendben – mondta Stick. Chucky elfordult, hogy a helyére üljön,
de Stick megállította. – Hé, Chucky?
Nem lesz velem semmi gondja, csak adja meg, amivel tartozik.
Chucky értetlenül meredt rá: – Miről beszél?
– Az ötezer dollárról – válaszolta Stick. – Leszállítottuk a táskát,
nem igaz?
Chucky csak bámult, mintha mondani készült volna valamit, de
Barry ismét odakiáltott neki, úgyhogy sietve a konferenciaasztalhoz
ment.
Barry bemutatta Leo Firestone-t, aki szólásra emelkedett: – Uraim, egy
kérdés. Ha zsidó nővel szeretkezel, miből tudhatod, hogy elélvezett? –
Végignézett az asztalnál ülők kifejezéstelen arcán. – Az én legdrágább
feleségem, Roz, életem értelme, két belevaló srác, Scott és Sherm
anyja, mindig édesen elpirul, amikor a poénhoz érek. Jó, akkor kezdjük
elölről. Szóval, ha egy zsidó nővel szeretkezel, honnan tudod, hogy
elért a csúcsra? – Firestone csettintett egyet az ujjával. – Figyelem, Roz
ilyenkor pirul el. És most a poén: elejti a körömreszelőt.
Barry tréfásan felvonta szemöldökét: – így igaz, nekem elhihetitek.
Firestone folytatta: – Azért vagyok ma itt, mert azt szeretném látni,
hogy az összes jelenlévő kiejti a körömreszelőt a kezéből, amikor végre
megérti, hogy én itt most nem a szokásos száraz, fárasztó befektetési
ajánlattal akarom halálra untatni a jelenlévő, tisztelt urakat. Nem. Én
olyan ajánlattal jöttem ide, ami ezt a konferenciát könnyed

kikapcsolódássá fogja zülleszteni. A változatosság kedvéért egyszer
akár jól is érezhetnénk magunkat munka közben, nem igaz?
Gondoljunk csak bele, több mint húszmillióan mennek moziba
hetente… Ez a húszmillió mozilátogató arra vált jegyet, hogy kiejthesse
a körömreszelőt a kezéből, és ezzel hozzájáruljon az itt egybegyűltek
tőkéjének gyarapításához, anyagi biztonságának növeléséhez. Eddig
tudnak követni?
Jesszus úristen, gondolta magában Stick.
Amennyire innen a bár mögül meg tudta ítélni, csak Barry követte
a fickót. A többi asztalnál ülő türelmesen hallgatta Firestone
mondókáját, de ennél többről nemigen lehetett szó. Mindegyikük előtt
ott hevert egy prospektus, néhány még nyitva is volt. Chucky
Nestorhoz hajolt, hogy valamit a fülébe súgjon, talán fordította az
elhangzottakat. Nestor szobormereven hallgatta, arcát mintha
ébenfekete fából faragták volna. Az asztal távol eső végénél Kyle ült a
pántos pólós Jane-nel. Kyle az ajánlat szövegét tanulmányozta, Jane
elmerült a Biscayne-öböl festői látványában.
Firestone folytatta: – A pontos számok ismertetését engedelmükkel
kihagynám, ott van minden a prosiban, és önök úgyis ezerszer többet
tudnak a korlátozott felelősségű partnerség általános ismérveiről, mint
én, aki a projekt kreatív részéért vagyok felelős. De egy dologról
feltétlenül említést kell tennem. Ez nem szerepel a nyomtatványban,
ezért erre a későbbiekben részletesen is ki fogok még térni. Arról van
szó, hogyha beüt a krach, és valamiért nem sikerül tető alá hoznunk a
filmet, én akkor is garantálom, hogy a befektetett összeg két és
félszeresét leírhatják az adójukból. Ha beszállnak, a legrosszabb
esetben is az adóparadicsomban találják magukat.
Stick látta, hogy erre Kyle felkapja a fejét, és jegyzetelni kezd. Jane
egyre csak az öböl vízét nézte.
Firestone kis szünet után ismét belekezdett: – Szóval Starsky és
Hutch valójában két… – Önelégülten elvigyorodott. – Jó, csak tesztelni
akartam, hogy figyelnek-e még. Na, szóval a Shuck és Jive
tulajdonképpen két fedett ügynök, akik számára nyitott könyv a miami

alvilág minden – ha szabad magamat így kifejeznem – mocskos, szaros
disznósága. Lehet, hogy hőseink az itt lévő urak szemében szakadt
hippi csöveseknek tűnnek, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a
tizennégytől huszonnégyig terjedő igen népes korcsoportot. Persze
majd látjuk a két zsarut kimosdatva is, de ami igazán lényeges
esetükben, hogy profikról van szó. Ketten együtt annyi kubait
tartóztattak már le Kis Havannában, hogyha összebilincselve egymás
mellé állítanánk mindet, a rendőrőrsön betelne a kubatúra…
Stick csak nézte ezt a szerencsétlen majmot, ahogy végignéz a
közönségen. Firestone pillantása találkozott Jane-ével, aki lassan,
kétszer egymás után nemet intett a fejével, és Nestor irányába
biccentett. A kubai továbbra is transszerű állapotban hallgatta az
előadást.
– Persze ebben a teremben is vannak köztünk spanyol
származásúak – váltott Firestone –, akik nyilván nem vesznek rossz
néven egy ilyen ártatlan kis tréfálkozást, ahogy a zsidó asszonyok sem
értik félre soha, ha élcelődöm néha kicsit a rovásukra, az isten áldja
meg az arany szívüket érte. Nem. A Disznó-öböl után az a
megtiszteltetés ért bennünket, hogy országunkba és szívünkbe
fogadhattunk nem egy nagy tiszteletnek örvendő, a maga területén
igencsak sikeres spanyol ajkú bevándorlót. Nos, a Shuck. & Jive-ban
még csak véletlenül sem róluk van szó. Hanem arról az irtózatos
tömegű szemétről és hordalékról, amit az óceán a partjainkra kisodort.
Gengszterekről és gyilkosokról, akik drogokkal, ellenőrzött anyagokkal
kereskednek, mert semmibe sem veszik az emberi élet szentségét.
Stick le sem vette a szemét Nestor Sotóról. Ha ismerné, és most
mellette ülne, nem állná meg, hogy oldalba ne bökje a könyökével.
Felülmúlhatatlan élmény volt figyelni ezt a seggig érő homlokú
hollywoodi pojácát, ahogy itt szarrá égeti magát.
– Az újságok naponta cikkeznek arról, hogy itt elfogtak egy
kokainszállítmányt, ott lefoglaltak egy marihuánával megrakott hajót;
szinte mindennap olvashatunk bandaháborúkról és gyilkosságokról.
Nos, uraim, biztosíthatok mindenkit, hogy ami az újságokban

megjelenik, az a jéghegy csúcsa csak. Ha a lapok csak a felét is
leközölnék mindannak, amire a kutatómunkám fényt derített, a békés
polgároknak szó szerint égnek állna a haja. – Itt Firestone megpaskolta
a feje búbját.
– Szerencsére én magam erre immúnis vagyok. Így alkalmam nyílt
megmerítkezni az alvilág legbűzösebb bugyraiban, szembenézni a
kábítószerek világának megannyi parazitájával úgy, hogy közben
sikerült megőriznem a művészi perspektíva elfogulatlan objektivitását.
Igazi, drámai momentumokra bukkantam. Ezek segítségével a
közönségfilm kereteit feszegető, nagy erejű ábrázolást fogunk alkotni,
amely a legszélesebb befogadói rétegek számára is hozzáférhetővé
válik majd.
Ezek után Firestone áttért a szereposztásra, megnevezett jó néhány
színészt, akik „rákattantak” a forgatókönyvre, és komolyan számolni
kell velük lehetséges jelöltekként.
– Ott van például… – folytatta Fü’estone –, na, itt van a neve a
nyelvemen. Hihetetlenül felkapott sztár, mostanában Vegasban lép fel.
– Segélykérőén nézett az asztal közepére.
– Neil Diamond – mentett Jane.
– Így van, Neil Diamond. Tökéletes választás lenne Jive szerepére,
aki bárzongoristaként épül be az alvilágba… Shuck karakterére is
vannak jelöltjeink… Be kell vallanom, Sly Stallone elfoglaltságára
hivatkozva kénytelen volt visszautasítani a felkérésünket – jó, tudjuk,
ez bármikor megtörténhet –, de… van az a másik, az a hogyishívják, az
a motoros, aki mindig zsarukat játszik…
– Erik Estrada – segített Jane.
Jesszusom, gondolta Stick. Warren Gates holtában is jobban
eljátszana bármit, mint Erik Estrada, te hígagyú.
– Erik Estrada még befutó is lehet – kopogta le az asztalon
Firestone. – Laurence Olivier-nek – bocsánat, Sir Laurence-nek –
szánjuk Domingo, a bölcs kubai szerepét, aki átáll a zsarukhoz. Szinte
ráírtuk ezt a cameo-szerepet, ami ismét meghozhatja Larrynek a
legjobb mellékszereplőnek járó Oscar-jelölést. A női főszerepre

pedig… Az ő neve volt a megfejtés a minap a Tic Tac Dough
vetélkedőműsorban. Tudják, amit személyesen kedves barátom, Wink
Martindale vezet, milliós nézettséggel…
– Linda Blair – mondta Jane.
– Igen, ő az, Linda Blairről van szó. Fantasztikus sikere volt a…
Emlékeznek, amikor a kiscsávó kihányja a borsólevest.
– Az ördögűzőben – segített Jane.
Firestone a terem távolabbi végébe mutatott: – Az én elbűvölő
asszisztensem, Jane. Nem is tudom, mihez kezdenék nélküle… Hogy
rövidre zárjam, néhány percen belül úgyis az Igazgatótanács elé
terjesztem a szereposztás kérdését, vagyis személyesen önök elé, drága
barátaim. Akkor már önöktől kell megkérdeznem, hogy melyik
kedvenc filmsztárjukra gondoltak, hogy kik jöhetnének még szóba. Van
néhány kisebb szerep, ami azt hiszem az itt jelenlévő úriemberek közül
nem is egyre tökéletesen ráillene. – Itt Chuckyra és Nestorra pillantott.
– Nekem ne mondja senki, hogy visszautasítana egy ilyen
lehetőséget. A saját elképzeléseink szerint fogjuk sikeressé tenni ezt a
filmet, uraim. A jogokat eladjuk a nemzetközi piacra, a
tévétársaságoknak, a kábeles műsorszóróknak, így már a premier előtt
bőven megtérül a befektetés. Aztán hagyjuk, hogy a nagy
filmforgalmazók hadd marakodjanak csak a hazai terjesztés jogáért. Ezt
igazából el sem akartam mondani, de mivel már kezet fogtunk rá,
semmi értelme titokban tartanom. Szóval ezt hallgassák meg. Végül
bármelyik cégnél is kössön ki David Begelman – márpedig biztos
vagyok benne, hogy napok kérdése, és visszakerül a pörgésbe –,
személyesen garantálta, hogy azonnal leköti a film forgalmazási jogait.
Erre akár a szavamat is adom.
Stick töltött magának egy Jack Daniel’s-t, aztán lehajolva nekiállt
rendet rakni a bár alatti polcon sorakozó üvegek között. Firestone
bankkölcsönről, és adózási kedvezményről beszélt, de Stick fülének
ezek a szavak üresen csengtek, mert számára nem volt kézzel fogható
jelentésük. Mire Stick megitta az italát, és felegyenesedett, Barry már
átvette a szót, és épp a következőket taglalta elgondolkodón

félrebillentett fejjel: – Igen, azt hiszem, az ötlet alapvetően jó. Mondjuk
én több nőt szerepeltetnék a filmben. És kicsit fel lehetne lazítani a
sztorit, lehetne árnyalni a cselekményen. Be kellene mutatni, hogy a
dílerek közül sokan alapjában rendes fickók, akik csak egy meglévő
igényt elégítenek ki. De úgy egészébe véve, azt hiszem, igen, nekem
tetszik.
Chucky szólalt meg: – Nekem is az a véleményem, hogy lehetne az
egész sokkal könnyedebb. Sőt, még azt is mondanám, hogy csavarni
kéne egyet a történeten…
Firestone kacsintott, csak aztán felelt: – Pontosan erre a
hozzáállásra van itt szükségünk. Uraim, ha ismernek pár csinos
arcocskát, akikből önök szerint még sztár is lehet, annyi néma szerepet
írunk bele a forgatókönyvbe, amennyi csak szükséges.
Ismét Barry szólalt meg: – Rendben. Amennyiben magával a
befektetéssel, a kockázattal, az adózási háttérrel kapcsolatban van
valakinek kérdése, kérem, most tegye fel. Nos, ki szeretne valamit
kérdezni? Kyle, veled mi a helyzet? Nincs kérdésed?
Stick nézte a lányt, ahogy ott ül az asztalnál, ölében a nyitott
prospektussal meg egy jegyzettömbbel. A pántos pólós lány is már
Kyle-t figyelte feszülten.
– Vagy bármi megjegyzésed?
– Csak egy – felelte Kyle. – Szerintem ez adócsalás.
Firestone úgy tett, mintha szándékosan hatásszünetet tartana, aztán
szélesen mosolyogva két kézzel az asztalra támaszkodott.
– Ezt hogy tetszik érteni?
– Egy milliót kell összegyűjteni – kezdte Kyle. – Ez befektetőnként
százezer dollárt jelent.
– Eddig hibátlan – bólintott lelkesen Firestone.
– Ez az összeg egy bankba kerül letétre, ahol tőkeáttétellel a projekt
még másfél milliót felvesz hitelre.
– Azt hiszem, nagyvonalakban erről volna szó.

– Amit a befektetők leírhatnának az adójukból annak ellenére, hogy
nekik nincs kötelezettségük a bank felé. Mr. Firestone-nak van banki
kötelezettsége, de a befektetőknek tehát nincs.
– Isten az atyám, tényleg érti – mondta Firestone.
Mekkora seggfej, gondolta Stick. Már alig várta, hogy Kyle kiossza
a fickót. A pántos pólós lány most kihúzta magát, figyelmesen várta,
hogy Kyle mire akar kilyukadni.
– Csak incselkedek kegyeddel, ne vegyen komolyan, kedves – szólt
Firestone. – De igaza van. Aláírunk egy banknak szóló visszatérítési
kötelezvényt, amiben azt vállaljuk, hogy öt éven belül visszafizetjük a
felvett hitelt. Így a befektetők fejenként kétszázötvenezret leírhatnak az
adójukból. A befektetett százezret meg a hitelből rájuk eső
százötvenezret. Csakhogy… – és ebben rejlik a dolog szépsége –
minden befektető kap tőlem egy ellenjegyzett elismervényt, amely
írásba fekteti, hogy a banki hitelért őket semmiféle kötelezettség nem
terheli. Hiszen már le is írták az adójukból. És mire a visszatérítési
kötelezvény életbe lépne, vagyis öt év múlva, addigra az adósság
elévül, és az adóhivatal egy ujjal sem nyúlhat hozzájuk. Szerintem
nagyon agyas kis megoldás, bár tudom, hogy ez az én számból
szerénytelenségnek hangzik.
– Valóban rendkívül elmés – mondta Kyle –, csak az a gond, hogy
a pénzvisszafizetés elévülésének az egészhez semmi köze sincs. Azzal,
hogy a befektetők felmentést kapnak a hitelvisszafizetés alól – egyszer
már leírták az összeget az adójukból –, öt év múlva minden egyes
befektető százötvenezer dollárral lesz gazdagabb. Ami innentől kezdve
jövedelemnek számít, tehát be kell vallani, és adózni kell utána. Ha
nekem nem hiszik el az itt jelenlévők, megkérdezhetik az adóhatóságot.
Firestone arcáról lassan lehervadt a mosoly. – Ez most komoly?
Kyle nem felelt.
– Ez esetben… – szólalt meg ismét Firestone, aki most már
közönségének játszott, feltett kézzel vállat vont, mintha azt mondaná:
„Most mit tudok csinálni?” – …az egész bonyolult jogi csűrés-csavarás
leegyszerűsíthető arra az ősi költői kérdésre, amit vállalkozók ezrei

tettek már fel az elmúlt századok során. „Miért kéne tudni erről
bárkinek is?”
Kyle megvillantotta legszebb, legkedvesebb kislányos mosolyát: –
Én máris tudok róla, Mr. Firestone. Éppen ezért mondom, hogy ez
adócsalás…
– Ez az akadékoskodás… – kezdte volna Firestone.
– És éppen ezért csak azt tudom tanácsolni minden ügyfelemnek,
hogy hanyatt-homlok meneküljenek abban a minutában, ha Mr.
Firestone ismét feltűnne a színen az ötleteivel.
Stick tapsolni kezdett. Négyszer is tapsolt, amíg belátta, hogy jobb,
ha abbahagyja. Kyle rámosolygott.
Cornell lépett a bárhoz. – Három scotch és két vodka-tonik. Na, mit
tanultál ebből?
– Azt hogy erősen szorítsd össze a szád, ha dől belőled a faszság.
Mi történt, hogy most mindenki normális piákat rendel?
Érdekes volt látni, ahogy lassan megindul az össznépi társalgás, és
az emberek elvegyülnek egymás közt. Stick látta, hogy Kyle a pántos
pólós lánnyal merül elmélyült eszmecserébe. Jane széke peremén ülve
bólogatott. Az asztal túlvégén Barry komoran rázta a fejét. „Most mit
mondhatnék?” – kérdezte szigorú tekintettel a halálra vált Firestone-tól,
jelezve, hogy elutasította a hozzá benyújtott kegyelmi kérvényt.
Stick elfordult, hogy szemével megkeresse Kyle-t, de pontosan
szemben vele Chucky állt a bárnál.
– Nestor beszélni akar magával.
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Akácfák árnyékában álltak a méregdrága autók között. Nestor alaposan
végigmérte, még csak palástolni sem próbálta, hogy mit csinál. Ő volt
itt a főnök, és azt akarta, hogy ezzel Stick is tisztában legyen.
Sticknek esze ágában nem volt Nestort siettetni. Megérezte a
tiszteletadásnak ezt a rítusát; hogy legalábbis kijár a behódolás gesztusa
annak az embernek, aki bármikor meghozhatja a halálos ítéletedet, ha
úgy tartja kedve. Azért örökké mégsem fog várni.
– Mennyi ideje is már? – szólalt meg. – Három vagy négy hete? Ha
szóltam volna a rendőrségnek, maguk már tudnának róla, nem igaz? –
Mindezt próbálta úgy mondani, hogy véletlenül se hangozzon
kérlelésnek a kérdés. De ez a kubai nem az a szokványos kubai volt,
akit négyszáz évvel ezelőtt kevertek ki afrikai és spanyol
hozzávalókból. Nem. Ez egy indián kubai volt, akinek maszkszerű
arcától – nyilván a sok gyakorlásnak köszönhetően – az embert akkor is
kitörte a frász, ha az arc meg sem szólalt. Ki ez az ember? Mivel tölti a
vasárnapjait? Vajon engedi, hogy az asszony kiabáljon vele?
– Mit mondhatnék még?
– Kezdetnek elmondhatná például, hogy hol a kék Chevy furgonom
– szólalt meg Chucky.
– Utoljára a Bayfront Parkban látták – felelte Stick. – Hacsak el
nem vontatták azóta. Miért, mit hittek, hogy majd bevárom az
embereiket, hátha csak beszélgetni akarnak? Moke fegyverrel kézben
jött rám. A másiknak meg szerintem pisztoly sem kell ahhoz, amire
készült. Úgyhogy leléptem, ennyi – mondta Chuckynak. – Miért, maga
mit csinált volna a helyemben?
Nestor le nem vette szemét Stickről.

Stick legszívesebb nekirontott volna a kubainak. Csak egyszer
hagyná ütni, aztán behúzna egyet a pofájába, porrá zúzná ezt a maszkot.
Érezte, hogy összeugrik a gyomra. Tudta, hogy nem szabad
elkapkodnia semmit, át kell gondolnia, mielőtt bármit is mond. De mit
lehetne itt mondani? Ez nem az a csávó, akinek bármit is mondhatsz, itt
maximum kinyitod a füled, és szép csöndben meghallgatod, amit neked
mondanak. A felismerés csak még jobban felhúzta.
Nestor egyre csak őt nézte. – Nem is tudom… – mondta.
– Mit akar, mit tegyek? – kérdezte Stick.
Nestor nem siette el. – Benne van az üzletben?
– Nem. Mr. Stam sofőrje vagyok. Ez minden.
– Ott volt Rainyvel.
– Így van. Ott voltam vele. Ennyi.
– De azt hallom, ez csak nem bír megülni a seggén – mondta
Chucky Nestornak. – Tőzsdei tippekkel kereskedik. Igazi vállalkozó
szellem. Azzal jön nekem… Ezt nem fogod elhinni. Rainy odaadta
neked ugye azt a táskát. Erre kér tőlem ötezret azzal, hogy ők
leszállították a pénzt. Ezzel jön nekem itt bent a házban, miközben
felszolgál a bárnál.
– Pedig leszállítottuk – ellenkezett Stick. – Maga mondta, hogy
ennyit fizet érte.
Nestor tekintetébe egy pillanatra élet költözött. Múló érdeklődés,
némi meglepettség.
Stick észrevette. – Maguk szerint most mégis hol vagyok? Az
Államügyészi Hivatalban üldögélek? Nem, itt állok, és magukkal
beszélgetek.
– Járt már abban a hivatalban? – kérdezte Nestor.
– Azt sem tudom, hol van.
– A bíróság épülete mellett a délnyugati Tizenkettedik utcában –
segített Nestor. – Bedrótozták?
– Tényleg érdekli? Meg akar motozni?
– Nem érdekel – mondta Nestor.

– Nincs bedrótozva – döntötte el Chucky. – Ilyesmiért nem vennék
a fáradságot, nem hallgatnák végig ezt a sok szart. De Rainy a barátja
volt. Én csak azt szeretném tudni, hogy mennyire jó barátja. – Chucky
nagyon kemény szöveget nyomott Nestor előtt.
Stick azon gondolkodott, hogy mindent összevetve melyikük jelent
számára valódi veszélyt. Talán nem is Nestor. Nestor fejével esetleg
lehetne beszélni. Csak nem Chucky előtt. Nem abból gondolta ezt, amit
Nestor mondott, vagy ahogy nézett rá. A kérdés valójában az volt, kivel
tárgyalnál ilyen helyzetben szívesebben. Azzal, aki bármikor hátba
lőhet, vagy azzal, aki megmondja a szemedbe, hogy ki fog nyírni?
Ez járt a fejében, amikor Nestorhoz – és nem Chucky-hoz –
fordulva azt mondta: – Most vissza kell mennem dolgozni. Ha beszélni
akar velem, hívjon fel. Én itt leszek. – Ezzel Stick ment a dolgára.
És persze Chucky volt az, aki utána kiabált: – Hé! Még nem
végeztem! – Úgyhogy Stick nem állt meg.
Chucky megkereste Lionelt és Avilanosát. Azok ketten majd’
megfeketedtek, hogy egy parkolóinast meghazudtoló ügyességgel
valahogy kiálljanak Nestor Cadillacjével a zsúfolt garázsfordulóról.
Chucky azt kérdezte Nestortól: – Mit gondolsz?
– Ez a film nem olyan, mint A keresztapa. Nem hiszem, hogy jó
film lenne.
– Úgy értem, a csávóról mit gondolsz – mondta Chucky. – Mi a
véleményed Ernest Stickley-ről? Mihez kezdjünk vele?
– Te mit akarsz kezdeni vele?
– Ha nem tévedek, te voltál az, aki mindenáron meg akarta találni.
– Igen, és találtuk is – mondta Nestor. – Most már nekem nem kell
nagyon aggódni miatta. Jót kérdezett. Te mit akarsz, hogy ő tegyen? –
Nestor elsöpört egy legyet az arca elöl, ernyedt kezén halványan
megcsillant a gyémántgyűrű. – Itt van, de nem beszél senkivel. Azt
hiszem, ami téged zavar, az az, amit ő akar, hogy te tegyél. Hm? Ígértél
Rainynek ötezer dollárt?
– Lehetséges. Igen, azt hiszem, mondtam ilyesmit, csak hogy
ráharapjon a dologra. De te is éppen úgy tudod, mint én, hogy ez a

megállapodás nem számít. Ha egyszer Rainy nem jön vissza, akkor
nem is fizethetem ki, nem igaz?
– Mégis. Kötöttél megállapodást, és valaki visszajött.
– De nem vele állapodtam meg.
Nestor elmosolyodott, vagyis a szája sarka mintha felengedett
volna kissé. – Azt mondta, leszállították, nem?
– Hát pont ezt mondom – háborgott Chucky. – A csávó úgy tesz,
mintha bármi is járna neki. Nem őt béreltem fel, hanem Rainyt.
– Igen, ezt sokszor mondod nekem. De leszállították…
– Ez most szerinted vicces?
– Szerintem elhiheted neki.
– Nem fogok kifizetni neki ötezret… Miért kapna tőlem bármit is?
– Nem is tudom – mondta Nestor.
– Miért, most ki kéne fizetnem?
– A te üzleted, nem az enyém.
– Viszont ha nem fizetem ki… – dünnyögte Chucky.
– Jó, most csak hangosan gondolkodom. Egy ilyen csávónál sosem
lehet tudni, hogy erre mit fog lépni. Úgy értem, teljesen
kiszámíthatatlan. Érted?
– Akkor fizesd ki.
– Lószarral sem tartozom neki.
– Akkor szabadulj meg tőle.
– Te mit tennél?
Nestor Chuckyra nézett szemüvegének füstös lencséin keresztül. –
Nem tudom, én mit tennék. Nincsenek érzéseim erről, nem az én
dolgom.
– Hát ezzel azért vitatkoznék. Végül is te voltál a szállítmány
címzettje. Te voltál a másik üzletfél.
– De én csak azt ígértem, megölöm a szállítót, akárki jön – mondta
Nestor. – És megtartottam az ígéretet. – Ezzel a kocsijához lépett.
Avilanosa kinyitotta az ajtót, Nestor pedig beszállt.
Kösz a segítséget…

Valaki átkutatta a szobáját. A fiókok tartalma a padlóra ürítve, az
ágynemű széthányva, az átfordított matrac félig lelóg a csupasz
ágyrugókról. A magazinjai mind megvoltak a komódon, mellettük az
eredeti prospektus is, amit Kyle adott neki, hogy nézze át. Ebben
harmincöt befektetőnek kellett volna hetvenkétezervalamennyit
összeadni, viszont még nem került bele a trükkös banki kölcsön, ami
Kyle szerint adócsalás. Stick felemelte a zöld borítóba fűzött
nyomtatványt – a műanyagnak bőrkötést kellett volna imitálnia és a
hálószoba egyetlen székéhez vitte. Leült, és újra nekigyürkőzött a
filmajánlatnak, amit most már jobbára értett is. Sehogy sem fért a
fejébe, hogy Firestone ezzel miért nem hozakodott elő, miután Kyle
kivégezte a trükkös változatot. Bár az is igaz, hogy a történet eleve
bukásra volt ítélve. Shuck & Jive, atyavilág! Tényleg ennyi hülye
szaladgál odakint?
– Sajnálom, haver – szólt be Cornell az ajtóból. – Tartottam valami
ilyesmitől. Hidd el, nem tehettem semmit.
Stick felnézett a papírokból. – Ki volt az?
– Nestor egyik embere. Az apósa. Nagydarab állat, úgy néz ki, mint
egy kidobó valami sztriptízbárban. Megtalálta, amit keresett? Vagy
inkább ne kérdezzek semmit?
– Itt ugyan hiába keresett bármit is. Persze lehet, hogy inkább csak
üzenni akart.
– Látom, nem szívod mellre. Annyira azért nem hányták szét a
cuccaidat?
– Úgyis rumli volt. – Sticket már nem izgatta különösebben Nestor
apósa. – A fickó nem volt egy atomfizikus, mi? Ez a Mr. Firestone.
– Egyszerű a csórikám, mint a ruhacsipesz. Összepakolt, aztán
lassan el is húzza innen a csíkot. A kis csajszival balhéznak valamin.
– Azt a lányt viszont tényleg nem lehet eladni.
– Jók a megérzései, de van mit tanulnia. Mondom, még kislány.
Stick felegyenesedett, elmosolyodott. Cornell a vállához kapta
tekintetét, meglátta a mögötte álló Kyle-t, és ellépett az útból.

– Már magam sem értem, miért, de azt hittem, ennél azért
rendszeretőbb vagy.
– Valaki mikrofilmet keresett a cihák között – szólt Cornell. –
Tudta, hogy emberünk titkos ügynök?
Kyle egy pillanatig komoran nézett végig a romokon. De aztán
csak annyit mondott: – Azt mondjuk sejtettem, hogy vannak titkai. –
Csak lazán, könnyedén.
A nappaliba mentek. Stick áradozott, és a nap hősének nevezte
Kyle-t, Cornell közben felbontott pár doboz sört. Asztalra tett lábbal
rövid Leo Firestone- jeleneteket rögtönöztek, felidézve az elmúlt óra
legemlékezetesebb pillanatait. Például ahogy Firestone leszedi a
keresztvizet a kubaiakról Nestor jelenlétében. Stick állította, ha nem a
saját szemével látja, el sem hiszi. Cornell szerint meg éppen ettől volt
hiteles az egész, az ilyen helyzetekből aztán tényleg életszagú mozit
lehetne csinálni.
– Chuckyé volt az egyetlen értelmes ötlet – kontrázott Kyle is. – De
senki meg se hallotta, amikor azt mondta, hogy könnyedebbé kéne
tenni a sztorit, csavarni egyet a cselekményen. Emlékszem, egyszer a
Herald lehozott egy történetet két vámosról, akik egy teherszállító
repülőn rábukkantak százhúsz kiló kokainra. Ha jól tudom, azt írták,
hogy a kábítószer utcai értéke száznegyvenhét millió volt. De senkire
nem lehetett rábizonyítani, hogy tudott volna a szállítmányról.
Úgyhogy az a rengeteg kokain ott pihent a vámosok raktárában.
– A szövetségiek meg csurgathatták a nyálukat – kapcsolódott be
Cornell. – Én is hallottam egy hasonló esetről. A vámosok repülőn
üldöznek egy csempészt, aki még Biminiben szállt fel. A fickónak
elfogy az üzemanyaga, szökésben van, de kénytelen leszállni.
Csakhogy neki a világ összes reptere közül sikerül kifognia
Homesteadet, a vámőrség bázisát. A leszálló pálya tele gépekkel. Amíg
a vámosok vadul keresik emberünket, ő besétál az irodába, és lenyúlja
az összes vámos nevét meg címét. Na, karcoljátok már? Várjatok. A
végén a csávó kiküld egy levelet az összes vámosnak, amiben bejelenti,

hogy sikerült meglógnia a cuccal, úgyhogy visszavonul, – és most
figyeljetek – meghívja mindegyiküket a búcsúbulijára Nassauba.
Stick láthatóan értékelte a gesztust. – És elmentek?
– Ki kellett volna lépniük az állásukból, és akkor is csak titokban
utazhattak volna oda. Sehogy se ment, pedig a főszer még repülőt is
küldött volna értük. Nagy marhák voltak, értitek? Meglátogathatták
volna, jól berúgnak vele a nagy ünneplésben, és kiszedik belőle az
összes piszkos kis trükkjét. De nem lehetett, mert a főnökük megtiltotta
nekik.
– Mi van, ha mondjuk van egy fickó – nevezzük Shucknak –, aki
meglép a nevekkel és címekkel – kombinált Stick –, meg van egy
másik, Jive, ő meg rábukkanna a százhúsz kiló kokóra…? A kérdés
csak az, hogy léphetne meg ennyi cuccal.
– Nem egyben van az egész, haver – mondta Cornell.
– Átlátszó fóliacsomagokat képzelj el, amiket ilyen zsákvászon
táskákba, vagy valami hasonlóba raknak. Kipakolják a csomagokat, két
forduló fejenként, és meg is vannak. Sima ügy.
Kyle-on volt a sor. – De a neveken mindenképpen változtatni kell.
Shuck és Jive. Nagyon ciki. Mit szólnátok a… Stick és Cornellhez?
– Frank és Ernest – vágta rá Stick. – Persze ezek nem túl dögös
nevek, igaz? Túl semleges.
– És valóságos – tette hozzá Cornell. – Igen, valami tökösebb kell
ide. Tökös és Balhés… Charlie és Buck.
– Sacco és Vanzetti – javasolta Kyle. – Vagy mit szólnátok ahhoz,
hogy „Perna és Hajder az óceán partján”?
– Ne komolytalankodd el. Tudjátok, milyen cím illene ide? „Egy
történet két drogosról, akik a szövetségiek orra előtt lopnak ki egy
száznegyvenhét milliót érő, lefoglalt kokainszállítmányt. Stikli.
Májustól a mozikban.”
– Igen, ebben minden benne van – bólintott Kyle.
– Ja, „Stikli” – ismételte vigyorogva, hosszan elnyújtva a szót
Cornell. – Akartok hallani egy igaz történetet is, amit szintén
beépíthetnénk a sztoriba? Ismeritek a kertészt, aki hetente kétszer

idejár. Kolumbiai gyerek. – Cornell arcán továbbra is széles vigyor. –
Már megvan, hogy mi következik, igaz? Megkértem, hogy iktasson be
egy kis ültetvényt a vendégház mögötti hibiszkuszbokrok közé. Nem az
a kimondott Santa Marta, itt messze nem olyan jó a talaj, úgyhogy nem
fog kirasztásodni a fejetek, vagy ilyesmi, de azért jó kis fű, be lehet
tépni tőle. Lényeg a lényeg, ki kér egy jó dzsoját?
Barry jelent meg az ajtóban. Először meglepettnek tűnt, aztán szomorú
képet vágott, hogy megint kihagyták valamiből. Legyezte az orra előtt
kicsit a levegőt, aztán a torkához kapott, mintha meg akarna fulladni.
Nagyon kepesztett, hogy mutassa, ő aztán benne van a buliban.
Értetlenül ráncolta homlokát: – Tisztában vannak vele a jelenlévők
milyen messziről bűzlik, hogy buli van a házban?
Cornell tele szájjal vigyorgott: – Halljuk, Mr. Stam.
– Már a Partiőrség is kiszimatolta. Láttam is egy hajót, épp idefelé
tartott a Government Cut csatornán… Na, kérek én is egy slukkot.
Barry leült közéjük, és ő is feltette az asztalra a lábát. Azt kezdte
taglalni, hogy inkább ide kellett volna szervezni a konferenciát,
betépetni mindenkit valami brutális mariskával, hogy jól beszakítsanak
– itt kifogyott a szlengből –, és akkor vezetni elő a filmes ajánlatot. –
Leo „Bemutatja” Firestone-nak meg nem a körömreszelős poénnal
kellett volna kezdenie, hanem mondjuk ezzel: „Hogyan vehetsz rá egy
zsidó nőt arra, hogy ne keféljen? Vedd el.”- Cornell felé fordult: – Egy
kis rasszista humor még nem a világ, igaz? Nekem már
gyerekkoromban is voltak néger barátaim… Csak aztán apám eladta
mindet. Súlyos, mi? Persze, tudom, hogy frankóbb lett volna
afroamerikait mondani, csak úgy nem jön ki jól. – Ezután Kyle-t találta
meg: – Neked meg nevet kéne változtatnod. – Kyle és Stick egymásra
néztek. – Lehetnél Hernia. Hernia, a hős hereverő. Persze – mint azt te
is észrevehetted – ezen megszólítást csakis a legmélyebb csodálat és
hódolat hangján ejtem ki a számon. Hernia McLaren. Meg se próbáld
átverni öcsi, mert úgy megmogyoróz, hogy két pohárba csúszol szét. –

Stickhez fordult: – Mivel ma nincs szabadnapja, Stickley barátom,
feltételezem, ebből az következik, hogy munkanapja van, igaz?
Úgyhogy ha nem okozok vele túl nagy kellemetlenséget, akkor esetleg
bátorkodhatnék kérni valamit?
– Az attól függ, miről van szó – felelte Stick.
– Nehogy valaki azt higgye, hogy ez most viccel – mondta Barry. –
Csak megjátssza, hogy balhéból csinálja, hogy csak veszi a lapot, de
valójában ezt most halálosan komolyan gondolja. Esküszöm, nem lesz
ez így jó. Néha az az érzésem, hogy a személyzetnek jobb dolga van
ebben a házban, mint a… Mint annak, aki állítólag én vagyok itt, a
ribancos kurva életbe. Néha már magam is teljesen elbizonytalanodom.
– Maga a gazda, Mr. Stam – szólalt meg Cornell. – A főgóré.
– Köszönöm, ez megnyugtó. – Barry ismét Stickre nézett. – Tehát
amennyiben ideje engedi, és nem hátráltatja egyéb irányú
elfoglaltságaiban…
Sticknek még így beszívott állapotban is kín- szenvedést jelentett
arcára erőltetni ezt a kötelező, idétlen vigyort.
– …megtenné, hogy kiviszi Leo Norman Firestone-t és az ő tök
deszka asszisztensnőjét a reptérre lehetőleg még ebben az órában?
Stick nem válaszolt rögtön, úgyhogy Barry nem állta meg kérdezés
nélkül: – Most mégis mit csinál? Átgondolja a választ?
– Mr. Stam, úgy vélem, ez nem tűnik túlságosan nehéz feladatnak –
szólalt meg Stick, aztán Barry szemébe nézve faarccal azt mondta: – De
az ördög a részletekben bújik meg, nem igaz?
Látta, hogy erre Barry elgondolkodva bólint egyet. Nagyon bejött a
cucc.
Eddie Moke kiszúrta a BS-2-es rendszámú fekete Cadillacet, ahogy Bal
Harbour felől kikanyarodik a kapun. Látta Stickley-t a leeresztett ablak
mögött a volánnál –, de a hátul ülőket már nem. Moke követte a
limuzint a városon át a Miami Nemzetközi Autópályáig… A rossebes
istenit neki! Most aztán észnél kell lennie, nehogy lekoptassa az a

rohadék a repülőtérhez özönlő forgalomban. Lassan alkonyodott, ami
az ő malmára hajtja a vizet, de a szürkületben egyre nehezebb volt
szemmel tartani a fekete kocsit.
Moke most saját szakállára dolgozott, nem volt szüksége sem
utasításra, sem tervre, most már magának akarta elkapni Mr. Stickley-t,
hogy végre kilyuggassa a bőrét néhány golyóval. Aztán reménykedhet,
hogy talál a tárcájában legalább százöt dollárt. Negyven a Bullriderért,
amin Stickley keresztül hajtott, és másik hatvanötöt, amit Miami
Cityben kellett kifizetnie azért, hogy elhozhassa a furgont a telepről.
Chucky egyszer valami ilyesmit kérdezett tőle: – Nem engedtek még
kitörni a karámból, igaz?
A hájas kis fos. Majd még Chuckyt is le fogja rendezni egyszer.
Előbb-utóbb úgyis utasítást kap rá; még élvezni is fogja.
De ez most személyes ügy volt.
Megvárja, amíg Stickley elindul visszafelé. Aztán leszorítja az
útról… Vagy bevág elé és beköszön neki a nikkel Maggel, juhé, és
kirobbantja a Cadillac nyergéből azt a tetvet. De ha az úton nem jön
össze, még mindig beslisszanhat a garázsba, ahol lakik. Megcsinálhatja
késő éjjel.
Utána átmegy Nestorhoz, és beszámol neki. Megkérdezi, hogy mit
tehet még értük. Nestor szokás szerint nem is figyel majd oda, vagy el
se hiszi az egészet, Avilanosa meg közbevartyog valamit spanyolul,
mire ő előveszi a zsebéből a csávó füleit, kicsomagolja a
zsebkendőjéből, és odahajítja eléjük az asztalra, akár két aszalt
barackdarabot.
– Most már hiszel nekem, senor? – mondta ki hangosan Moke. A
szélvédőn keresztül a Cadillacet bámulta, ami két sorral arrébb, öt
kocsival följebb parkolt az „Eastern Airlines” feliratú tábla mellett.
Hunyorogva dünnyögte maga elé: – Ez meg mi a fészkes fene?
Ketten szálltak ki. A fickó táskájával a kezében el is indult, miután
nemet intett fejével az egyik hordár felé. De az a girhes, piros trikós
liba váratlanul megfordult, és visszaült a kocsiba…
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Jane a Stick melletti ülésen tette meg a Miami Beachbe vezető
visszautat. Stick egy szót sem szólt. Firestone és a lány végigüvöltözték
az utat a repülőtérig, most hagyta, hogy Jane lenyugodhasson végre.
Firestone azt vágta a lány fejéhez, hogy nem készítette fel kellőképpen
a tárgyalásra, hogy egy szóval sem említette a kubaiakat. Mire a csaj
azzal vágott vissza a főnökének, hogyha nem lett volna szófosása,
akkor talán nem beszéli körbe magát percenként tízszer. Stick az út
nagy részében a visszapillantótükröt nézte.
És most ismét bele-bele kellett pillantania a tükörbe. A 112-esen
haladtak keleti irányba, Stick megjegyezte, hogy csak az a kérdés, hogy
a fickó mikor fogja kirúgni.
– Azt nem engedheti meg magának – mondta a lány.
Bármit is jelentsen ez. Volt a csaj kezében valami, amivel sakkban
tarthatta Firestone-t?
A lány mostanra lenyugodott. – Ma délután azt mondta nekem,
hogy sofőr, emlékszik? – kérdezte Jane. – Én meg azt hittem, csak
vicces akart lenni.
– Szerintem ebben nincs semmi vicces – mondta Stick. – Az égadta
kerekegy világon semmi.
– Ismerek olyanokat is, akik tényleg azok, aminek látszanak. De
nem túl sokat. Főleg nem a szórakoztatóiparban. Itt mindenki
telefonálgat, megbeszélésekre, bemutató vetítésekre jár, kritizál
mindent, amit megnéz. Mindenre tesznek egy fanyar, gúnyos
megjegyzést, és azt hiszik, hogy ettől baromi okosnak tűnnek, de
inkább csak harsányak és durvák. És miért van ez? Mert nem szeretik a
filmeket. Ha nem éppen ebben az üzletágban dolgoznának, eszükbe
sem jutna betenni a lábukat a moziba. Az a sok fontoskodó szarházi

nem más, csak egy rakás ügyvéd meg üzletember… Ismer talán
egyetlen ügyvédet is, aki moziba jár, vagy egyszer is fogja magát, és
elmegy egy színházba, vagy jegyet vált egy előadásra?
– Én csak kettőt ismertem, de abban nem volt sok köszönet.
– Az ügyvédek meg az üzletemberek a nagy filmes cégek élén álló
nárcisztikus egománokat zsongják körül, akiknek szintén lövésük sincs
a filmekről, érzékük hozzá meg végképp semmi – magyarázta Jane. –
Ha azt akarod, hogy leszerződtessenek, olyan sztorit kell eléjük tenni,
amiben a helyszín egy gigantikus flipperasztal millió villogó effekttel.
Különleges effektusok, erről szól ez a játék. Ha nem sikerült beleírnod
legalább tízmillió dollárnyi speciális effektet a forgatókönyvbe, akkor
dobhatod is az egészet. Látta az E. T.-t?
– Még nem.
– Főszerepben az elektromos Mary Poppins. A biciklik repülnek, a
helyes kiskölykök pedig nagyon cukin tudnak csúnyán beszélni.
Szerintem kábé egy szinten van azzal a Velveeta lapkasajt reklámmal,
amiben egy kissráctól az összes családtag el akar kunyerálni egy szelet
sajtot, de ő juszt sem ad senkinek.
– Megvárom, amíg leadják a tévében is. – Stick a lányra nézett, aki
lesült, csupasz vállait leengedve, magába roskadtan ült mellette.
Látszott rajta, hogy nagyon kivan. – Firestone ügyvéd?
– Napi hárommilliós bevételt produkál az a mozi. Ja, nem, nem
ügyvéd. Leónak az a legnagyobb baja, hogy totál tehetségtelen
mindenhez. Pocsojaszar filmeket készít. Látta a Cowboy és az idegent?
– Valahogy kimaradt… Hogyhogy mégis neki dolgozik?
– Mert ő legalább csinál filmeket, és reméltem, hogy valamit csak
tanulok, ha bekerülök a körforgásba. Olvasott valamit John O’Harától?
– Talán.
– Az egyik regényében van egy szereplő, egy Doris Arlington nevű
színésznő. Reményen megdolgozik azért, hogy lehetőséghez jusson,
végül az egyik stúdió felajánl neki egy szerepet, amiben végre
bizonyíthatja a tehetségét. Doris aláírja a szerződést, leteszi a tollat, és
csak annyit mond: „Ennyi volt. Nem szopok le több zsidó faszt.” Nem

előítéletekről van itt szó. Azt akarja mondani, hogy soha többet nem
hajlandó alávetni magát olyan emberek akaratának, akik nem értik, és
nem is érzik a művészetét. Hát, nekem egyelőre még alá kell vetnem
magam mások akaratának. Azért dolgozom egy olyan mozin, amiről
pontosan tudom, hogy egy rakás szart sem ér, mert így legalább
dolgozhatok.
– Maga szereti a filmeket.
– Én filmrajongó vagyok. És egyszer producer leszek.
– De nem a Shuck és Jive producere?
– Jézusom…
– Mit szólna, ha Stikli lenne a címe? A két fickó meg drogos lenne.
Fényes nappal besétálnának a vámhivatalba, és lenyúlnának
száznegyvenhét millió dollár értékű első osztályú kokaint.
– Főszerepben Elliott Gould és George Segal – mondta Jane. – Már
láttam. De legyen inkább húszmillió dollár. Még a magas infláció
mellett is rengeteg pénz az. – Elhallgatott, aztán újra megszólalt: – De
ha belegondolok, hogy milyen arcok voltak a befektetők, ezt az ötletet
talán még Leo is el tudta volna adni nekik.
– Gondolja?
– Rettenetesen mellényúlt.
– Honnan tudta, hogy többen is érdekeltek a drogbizniszben?
– Nestor Soto? Gyakorlatilag a homlokára van írva. Ami pedig azt
a duci melákot illeti, Chuckyt, Barry elejtett pár célzást arról, hogy
díler.
– Kedveli Barryt?
– Kétezerhatszáznyolvanhét barry van az ismerőseim között.
Mindegyiket más előreprogramozott egysorossal adják a boltban.
– Gondolja, hogy ő is benne van a drogkereskedelemben?
A lány Stick felé fordult, hogy szembe nézhessen vele. – Valójában
csak ez érdekli, mi? Maga nem is igazi sofőr, ugye?
– A való életben nem – felelte Stick, és közben a távoli, sötétlő
égnek feszülő szürke, Miami Beach-i házszerkezeteket bámulta. –

Firestone az Eden Roc Szállót mondta, igaz? A helybéliek csak Rocnak
hívják.
– Mi volt a való életben?
– Ez fogas kérdés. Még mindig nem tudtam pontosan eldönteni,
hogy mi leszek, ha nagy leszek.
– Lehetne mondjuk zsaru. Mit szól hozzá? – A lánynak kapása volt,
és nem volt hajlandó elereszteni a zsákmányt.
– Ez meg hogy jutott az eszébe?
– Maga úgy kérdezősködik, akár egy zsaru. Csak úgy elhelyezi a
kérdéseket, semmi kapkodás, türelmesen kivárja a sorát. A kábszerellenesektől jött? …Végül is mindegy. Úgysem mondaná meg, ha így
lenne.
– Hát sok mindent mondtak már rám, de ez a legvadabb vád,
amivel valaha is illettek -mondta Stick.
– Jesszus úristen, még hogy zsaru a kábszeresektől…
– Egy szerepválogatásra szakosodott cégnél volt az első állásom.
Magára simán egy fedett zsaru szerepét osztanám.
Stick ezen eltűnődött egy percre. A Biscayne-öböl kicsiny
víztükrére pillantott, ami mögött nem sokkal távolabb már végtelen
vízfelület terült el. Megszólalt:
– Ha kissé darabosan vagy hivatalosan viselkedem, annak csak az
az oka, hogy nemrég töltöttem le hét év börtönbüntetést fegyveres
rablásért. Ha nem hiszi, ellenőrizheti a Detrioiti Rendőrségnél, vagy az
Oakland Megyei Sheriff Hivatalban. Nem mondom, hogy büszke
vagyok rá, de ez van.
– Hűha. Ez igaz? – kérdezte Jane. – És milyen volt bent lenni?
– Hát nem olyan, mint a filmeken, annyit mondhatok.
– Megerőszakolták?
– Nem. Volt néhány barátom az udvaron.
– Meséljen.
– Valamiért van egy olyan érzésem, hogy ha zsaru lennék, azzal
nem kelteném fel ennyire az érdeklődését.

– Az lehet – bólintott Jane. – Mert végül is mi egy kábszeres zsaru
motivációja? Az is csak egy munka. De egy olyan börtönviselt
fegyveres rabló, aki egy magát nagy nevettetőnek tartó milliomosnak
sofőrködik – hát az már tényleg valami. Mármint ha nem vesszük
viccesre a figurát; vígjátékként már nem működne.
– El tudná adni?
– Nekem tetszik. Eddig meggyőzött.
– És akkor jobban tetszene, ha azt mondanám, hogy követnek
bennünket?
A lány félig megfordulva hátranézett.
– A furgon, egy kék Chevy. Azóta van rajtunk, hogy elhagytuk Bal
Harbourt.
– Ki lehet az? Ismeri?
– Van elképzelésem.
– De miért követi?
– Meg akar ölni.
– Ne csinálja… Miért?
– Szétlapítottam a cowboykalapját. Az igazat megvallva kettőt is.
A lány menetirányba fordult. Már a Julia Tuttle Causewayen jártak.
– Azt hittem, komolyan beszél.
– Arra jöttem rá, hogy a való élet sokkal furcsább dolgokat
produkál, mint a képzelet. De a mozit jobban szeretem, mert
lényegesen biztonságosabb. Találkozott valaha Warren Oates-szal?
– Igen, egyszer a Dán Tana’s étteremben. Épp egy barátjával
vacsoráztam, ő meg odaült az asztalunkhoz. Miért?
– Csak úgy eszembe jutott. Rendes fickó volt?
– Igen, jó fejnek tűnt. Én bírtam.
– Meddig lesz a Rocban?
– Gondolom, néhány napot. Abban egyeztünk meg, hogy
megvárom Leót, míg visszatér New Yorkból, de azért telefonálok egykét helyre Los Angelesben. Ha találok valamit, úgy értem bármit, már
itt sem vagyok. Az sem érdekel, ha stoppolnom kell. Az a szemétláda
Leo egy hónapja nem fizet egy vasat sem.

– Miért kell itt bevárnia?
– Leo a táskájában elvitt mindent, ami a produkciós irodához kell,
mert biztosra veszi, hogy sikerül megkötnie az üzletet. Olcsóbb, ha itt
dekkolok, mintha elmennék vele New Yorkba. Úgyhogy meg kell
várnom, amíg lezavar még egy tárgyalást, meg összekeveri az összes
nevet. – Jane a körmét rágta; nem annyira ideges, mint inkább
türelmetlen volt. – Az a gondom, hogy hiába a határtalan önbizalmam,
ha nincs mit felmutatnom. Amikor olyasvalakivel találkozom, mint
Kyle – aki vérprofi, igazi klasszis – egyből rámtör az érzés, hogy
lépnem kell, menni előre… Lenyűgözött, ahogy elintézte Firestone-t. A
kérdéseivel az orránál fogva vezette Leót a saját maga ásta csapdáig,
aztán hagyta, hogy fejest ugorjon bele. Az a szerencsétlen meg még
nagyképűen be is szól neki, hogy „nahát, ez tényleg érti”. Fantasztikus
rendezés, elsőrangú színészvezetés.
– Érti a dolgát, az biztos – mondta Stick.
Jane erre felkapta a fejét. – Van valami maguk közt, igaz?
Stick a töltésút emelkedő betonjáról Jane felé fordította a tekintetét.
– Mondtam már, csak egy sofőr vagyok…
– Persze, tudjuk. Elkaptam, ahogy váltottak néhány pillantást. Ha
másból nem, hát ebből tudhattam, hogy maga nem csak egy egyszerű
sofőr. A következő gondolatom meg az volt: Jesszusom, mi van, ha a
nő is kábszeres zsaru? Nézze, itt maguknál annyira kuszák a
kapcsolatok, hogy én már hajlamos vagyok gyakorlatilag bármit
elhinni… Kezdetnek mindjárt ott van az inas – mi is a neve? – az a
Cornell, meg a ház asszonya. Tényleg, az a csaj mindig álomkóros,
vagy valami más baja van?
– Cornell meg Miz Stam? Észrevett valamit?
– Lehet, hogy tévedek, de hajlandó lennék pénzt feltenni rá, hogy
azok ketten kúrnak.
– A való élet – mondta Stick.
– Igen, így van.
A lány ismét körbenézett, amikor a töltésútról letérve ráfordultak a
Collins Avenue-ra.

– Istenem, igaza van, ez tényleg követ minket.
Stick egy éles kanyarral ráfordította a Cadillacet az Eden Roc
főbejáratához vezető köríves feljáróra. Leparkolt, belülről felnyitotta a
csomagtartót, miközben a lány kiszállt. Stick valamit kihúzott a
zsebéből, mielőtt maga is kiszállt volna, aztán a kocsi hátuljához sétált.
Egy hordár a limuzinhoz sietett, és kiemelte Jane bőröndjét a
csomagtartóból. Stick lezárta a tetőt, aztán a lányhoz fordult, aki a
feljáró alatt végighúzódó utcát fürkészte.
– Ott hátrébb parkolt le. Most mit fog csinálni?
– Tiszteletet ébresztek benne – vont vállat Stick. – Ne aggódjon
emiatt.
A lány kezet nyújtott felé. – Hát, szórakoztató élmény volt
megismerkedni magával. Sok szerencsét.
Stick két kezébe fogta a lány tenyerét. Látta, hogy Jane vonásai
megkeményednek, arcizma megfeszül.
– Ez meg mi?
– Az odaút ára Los Angelesig. Vagy közel annyi.
A lány a tenyerében lévő összehajtogatott százdollárosokat nézte.
Mind a hármat. – Mit vár ezért cserébe? – Hangjában ugyanaz a
gyanakvás és keménység, mint az arcán.
– Emlékszik Chuckyra…
– Mi van vele?
– Tudja, ő javasolta, hogy gyúrjon mellizomra.
– Tudom, kiről van szó. A dagit mondja.
– Ha esetleg felhívná…
– Ez kamu. Meg tudná mondani, hogy most mégis mit csinál? Én
meg még azt hittem, hogy maga alapjában rendes fickó.
– Hallgasson meg, csak egy percet kérek, oké? – Itt áll fekete
öltönyében, és egy pántos pólós csajjal vitatkozik a libériás szállodai
személyzet vizsla tekintete előtt. – Mi a szobája száma?
A lány habozott. – Miért?
– Ne csinálja ezt. Csak mondja meg.
– Tizenöt-nulla-három.

– Ha valaki odatelefonál és a produkciós irodát kéri, mit szokott
válaszolni?
– Rendszerint azt, hogy halló. Mit hitt?
– Mi lenne, ha… Mindössze abban a pár napban, amíg itt
tartózkodik, mi lenne, ha azt mondaná a telefonba, hogy Norman
Produkciós Vállalat. És mindezt lelkesen, hangjában túláradó
optimizmussal mondaná?
– Norman Produkciós Vállalat…? – ismételte Jane.
– Így van. Jól hangzik, nem? Jó reggelt kívánok, Norman
Produkciós Vállalat. Nem, sajnos Mr. Norman jelenleg házon kívül
tartózkodik. Esetleg kíván üzenetet hagyni?
A lány arcára lassan mosoly ült ki, olyan kedves, huncut, kislányos
vigyor. – Hűha! – És úgy is mondta, mint egy kislány.
– Nagyon lekötelezne vele – mondta Stick.
Egy taxisofőr ment oda a furgonhoz az utca végéről. A zömök,
hatvanas ürge fejét ingatva mutatott a „Kivéve taxik” feliratú táblára. –
Nem parkolhatsz itt. Állj el innen gyorsan. – Moke inkább nézte
digónak, mint kubainak. Valami okostóni, aki ideköltözött a
Nagyvárosból.
Moke egy levendulaszínű bandanát kötött a feje köré, ezt használta
fejpántnak. Felül a jó öreg, bejáratott bőrjakója volt rajta, olyan
passzosan, hogy inas felsőtestének minden hajlata, ránca
kidomborodott az anyagán. Alatta semmi sem volt, bőséges
izzadtságon meg a 44-es Smith & Wesson Magjén kívül. Baromira
nyomta a tökénél a több mint nyolc inches cső, de jó érzés volt. Moke
letekerte az ablakot, mire bezúdult a kinti nedves forróság.
Kikönyökölt.
– Tata, ha mindenáron azt akarod, hogy vér folyjon a füledből,
akkor csak pofázz tovább egész nyugodtan.
Az öreg nem kotródott el, tartotta a frontot az utcán, de azért már
nem mert visszaszólni most, hogy Moke-nak sikerült a szigorú nézést

lemosni a vén szivar képéről. Moke felegyenesedett ültében,
sebességbe rakta a váltót, készen, hogy a következő pillanatban
felengedje a kuplungot. A tata jobb lesz, ha eltakarodik az útjából.
Ekkor azonban meglepő dolog történt. A Cadillac legurult a
feljárón, és megállt, várva, hogy a forgalom alábbhagyjon a Collinson.
Moke biztosra vette, hogy majd jobbra fordul, és Bal Harbour felé veszi
az irányt. De a Cadillac balra fordult, és Moke mellett elhajtva délnek
indult. Moke-nak egy teljes fordulattal kellett kikanyarodnia a taxi
állomástól, hogy utána eredjen.
Stickley rá sem nézett, amikor elhúzott mellette. Legalábbis úgy
tűnt, de a füstös üvegek miatt ezt nehéz lett volna biztosan
megmondani. Moke követte a Cadillacet visszafelé a töltésúton, aztán
újabb meglepetés következett: Stick lefordult balra az Alton Roadon,
így a szigeten maradva a szűk hídon az öböl fölött az Öbölparti Golf
Pálya felé haladt. A pályát a fák sűrű lombkoronái sötétségbe
borították, bár még nem ment le teljesen a nap. Amikor a Cadillac
leparkolt a klub bejáratánál, Moke beletaposott a fékbe, és gyorsan
lehúzódott. Mit akarhat Stickley itt ilyenkor? Nyilvános pálya volt,
bárki bemehet, persze. De ki a fenének jutna eszébe este golfozni?
Moke elhajtott a bejárat előtt, hogy kifürkéssze a terepet. A
parkolóban még mindig több sor autó állt. Úgy hetven méterrel lejjebb
visszafordult, és orral előre megállította a furgont a magas bozótosban
álló fák előtt. Itt csak elszórtan parkoltak kocsik. A Cadillac elölről a
második sorban állt, a klubházzal szemben. Egy lélek nem volt sehol.
Moke a parkoló hátsó része felől lassan közelítette meg furgonjával a
Cadillacet, üresben gurult mögé. Egy sorral hátrébb finoman lefékezte a
Chevvt.
Még mindig sehol senki. Letekerte az ablakot. Tücsökciripelésen
kívül nem hallott mást. Egész nap itt ülhet és figyelheti a Cadillacet, de
az istenverte fóliázott ablakok miatt soha meg nem tudja, hogy Stickley
bent van-e a kocsiban, vagy sem. Volt elég ideje, hogy kiszálljon a
kocsiból, és beugorjon a klubházba egy italra. Lehet, hogy ismer itt egy
pincérnőt. De az is lehet, hogy a kocsiban vár valakire, mondjuk a

pincércsajra, és szórakozni mennek a munka után. De ha mégis bent ül
a kocsiban…
A vezető oldalán parkolt egy autó, a másik oldal viszont üresen állt.
Moke lenyomta a kilincset, vállal finoman kilökte az ajtót, és
lesiklott az ülésből a betonra. Kihúzta nadrágjából a 44-es Maget. A
nadrágja most lötyögött rajta, a fegyver tompán megcsillant az
alkonyati szürkületben. Nem kellett ellenőriznie a tárat, minden készen
állt. Csak oda kell lopakodnia lábujjhegyen a Cadillac utasülés felőli
oldalához…
Így is tett – minden idegszálával erre a cserkészős játékra
koncentrálva. El egészen a jobboldali ajtóig, egészen közel hajol,
fejpántja nekinyomódik az ablaküvegnek…
Üres.
Az a geciláda nyilván bement a klubházba. Moke nem sok mindent
tehetett. Elsétált a klubházhoz, kicsit nézelődött a környékén, elnézett a
pályák felé a lassan beálló sötétségben. Francba. Visszament a
furgonhoz, beült a volán mögé, és becsapta az ajtót. Most már tök
mindegy. A szemét gecije. Akár az egész vasárnapot is itt töltheti, hogy
rohadna bele a szaros segge abba a kurva székbe. Előrehajolt, és letette
a kocsipadlóra a Maget két csizmája közé, hogy azért mégis kéznél
legyen.
Felegyenesedett, és ekkor csapódott át a feje fölött, le a nyakára az
a kábel, vagy valami – Jesszus! –, és rántotta hátra, szorosan az ülésbe,
öklendezni kezdett, ahogy a kábel vagy mi belevájt a gégéjébe, csúszós,
műanyag borításán nem talált fogást, ahogy ki akarta volna szabadítani
a fejét, a hajánál fogva rántották hátra.
– Krisztus! –, hogy a fejbőre is majd’ leszakadt, a feszülő bőr alatt
tágra nyílt szemei a tetőkárpitra meredtek.
Stick hangját hallotta megszólalni közvetlenül mögüle: – Van egy
kis gondod, fiam. Fogalmam sincs, hogy fogod nekem ideadni azt a
pisztolyt anélkül, hogy meg ne fulladj.
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Barry ezért meg fogja ölni. A kocsitelefon kábelének egyik végén még
mindig ott lógott kagyló. De ha fenyegetőzésről volt szó, és annak
várható következményeiről, akkor inkább Barryt választja, mint Mokeot. Ezerszer inkább.
Egyik kezében egy marék drótszálú hajcsomó, a másikban meg a
megcsavart, hátrahúzott, megfeszített kábel, és Sticknek egyiket sem
akarózott elengedni. Mégis adnia kellett Moke-nak valami kis
mozgásteret.
– Szerinted meg tudod oldani? – kérdezte Stick.
Moke hörögve, levegő után kapkodva nagy nehezen kinyögte: –
Nem kapok levegőt.
– Elhiszem – mondta Stick. – Most szépen lehajolsz, és a csövénél
fogva felemeled azt a pisztolyt… Rajta, próbáld meg. – Félig
felemelkedett térdről, és kinyújtott kézzel követte Moke-ot, tartva a
szoros közelséget. Megpillantotta Moke kezében a gyöngyháznyelű
revolvert, és elengedte a kábelt, hogy jobbjával átvegye a súlyos Maget.
Egyből szebb lett a világ. A pisztolycső végét Moke nyakába nyomta.
– És most a másikat is.
– Nincs másik – mondta Moke.
Stick, aki még mindig markolta Moke zsíros haját, szorított egyet a
fogáson, és keményen hátrarántotta a fiú fejét, mire Moke felüvöltött.
Stick felemelkedett térdelésből annyira, hogy hátulról belenézhessen
Moke fölfelé meredő arcába, a tágra nyílt száj fölött vadul rángatózó,
csupaszon kerekedő szemgolyókba.
– Vagy megkopaszodsz, vagy megdöglesz. Válassz. Hol az a
pisztoly, ami vasárnap volt nálad?
– Lent, az ülés alatt.

– Akkor most megismételjük az előző gyakorlatot.
Moke előkaparta, és hátraadta a High Standardet, Stick pedig
elengedte a haját, hogy elvehesse tőle. Összemérte a kezeiben lévő két
revolver súlyát, és úgy találta, nagyjából ugyanolyan nehezek.
– Kábé négy kilónyi nehéz fém. Fel akarsz vágni?
– Meg fogsz ölni?
– Lehet. Úgy megúsznád a börtönt.
– Ne szarozz, essünk túl rajta.
Stick, aki eddig a pisztolycső feletti fejpántot nézte, legszívesebben
szétcsapta volna Moke koponyáját a pisztolyaggyal. Maga mellé dobta
a High Standardet, megint belemarkolt Moke hajába, és tiszta erőből
hátrarántotta a fejét, hogy Moke sikítva üvöltött fel fájdalmában.
– Te ekkora fasz vagy? Beteg vagy, baszd meg?! – Stick egyre csak
Moke buta arcát, kifejezéstelen szemgolyóit bámulta. Mert nem látták,
hogy kire néznek. – Azt hiszed, nem csinállak meg? Azt hiszed, kevés
vagyok hozzá…? Én már öltem.
Érezte, hogy remeg a teste. Meg kellett nyugodnia, visszaülni a
sarkára. Kényszerítenie kellett magát, hogy lazítson ökle szorításán, és
elengedje Moke haját. Néhány csomó az ujjai közt maradt.
– Úúú – nyüszített Moke, lassan előregörnyedt, aztán a válla fölött
visszanézett Stickre.
– Most átszállunk a Cadillacbe – szólalt meg Stick. – Te vezetsz.
És szépen elviszel engem Nestorhoz.
– Jézusom… – mondta Moke.
– De ki ne merd nekem nyitni a pofád, mert akkor kénytelen leszek
átlőni a koponyád, és nem akarok balesetet.
Nestor egy jaguárról álmodott, ahogy végigsétált Filadelfia elhagyott
főutcáján abban a kis városkában, ahol ő világra jött a paraguayi Chaco
szavannás alföldjén. Az utca a jaguár miatt volt kihalt, az emberek az
ablakokból, a résnyire nyitott ajtók mögül figyelték a vadállatot.
Valószínűleg ez a ragadozó volt felelős jó néhány tehén, pár kecske

meg egy ló pusztulásáért. Mégsem volt egyetlen ember sem, aki le
akarta volna vadászni a jaguárt, mert ilyen csodát még senki sem látott
egy városban. Ellépdelt egy teherautó mellett, szimatolt. Megfordult a
veranda biztonságából csaholó kutyák felé. A főutca egyik végétől a
másikig elment így szimatolva. Nestor még kisfiú volt azon a napon,
amikor a jaguár megjelent a városban. Ő is ott volt, de már nem volt
benne biztos, hogy álmában arra emlékszik, amit valóban látott, vagy
azokra a történetekre, amelyeket aztán számtalanszor hallott, és képzelt
maga elé. Tél volt, száraz évszak, és azt tartották, hogy szomjúságában
merészkedett be a nagymacska az emberek közé. Mindenki a csodájára
járt, a gyerekeket magasra emelték, hogy ők is megnézhessék. Aztán a
falubeliek – nem a mennoniták, akiknek földjeik voltak arrafelé, hanem
a vidékiek, akik jobban beszélték a guaranít, mint a spanyolt –
utánaeredtek a jaguárnak a sivatagi pusztába, és hússzor is meglőtték.
Később sorshúzást tartottak, hogy kié legyen a bőre.
Nestor időnként álmodott más helyekről is. A kolumbiai
Barranquilláról, a szűk kis utcácskákat ellepő szennyről, a mindent
átitató halszagról. Aztán álmodott Kubáról is, ahogy a fekete füst
felcsap az égre, az emberek pedig nádbotokkal indulnak harcolni.
Ezekre a tüzekre ugyanolyan élesen emlékezett, mint amilyen élesek
voltak álomképei is.
De leggyakrabban mégis a chacói jaguárról álmodott. Pedig
Chacóról nem sok emléke maradt néhány felvillanó képen meg illaton
kívül. A jaguár hívatlanul érkezett szülővárosába, és álmaiban,
elméjében is mindig váratlanul jelent meg. Vagyis jelnek kellett lennie.
Igen?
Sticknek mesélt minderről magas falakkal körülvett otthonának
hátsó kertjében. A két revolver a kettejük közt álló kőasztal lapján
feküdt. A füves kert biztonsági okokból olyan megvilágítást kapott,
akár egy lovaspóló pálya. A sarokban a betonfalnál ott volt az afrikai
istenelmek állított santeria oltár, ami az avatatlan tekintet számára
leginkább egy kerti vacsora előkészületének tűnt. Moke már elment,

hazaküldték. Avilanosa hozott néhány sört, aztán egy szó nélkül
távozott. Nestor kokainnal kínálta a vendéget. Stick nem kért.
– Bárcsak nekem is ilyen álmaim lennének – mondta Stick de
sajnos én mindig meredek szűk lépcsősorokon zuhanok lefelé.
– És ez mit jelent?
– Hogy nem haladok valami gyorsan egyről a kettőre.
– Szóval a magas lépcsők veszélyesek neked, hm? A jel azt mondja
neked, nem szabad odamenni.
Stick ezen elgondolkodott. – Inkább valami olyasmit, hogy ne
vágyakozz túl magasra. Ne markolj többet, mint amennyit meg tudsz
fogni, ilyesmi.
– Á, hát persze.
– Máskor meg álmomban saját magamat látom. Egy forgalmas
utcán, vagy a templomban…
– Igen?
– És nincs rajtam ruha. Meztelen vagyok.
– Ez azt jelenti, nincs mit rejtened – mondta Nestor.
– Azt gondolom, jó dolog ezt elmondanod nekem. Ez ugyanaz,
mint az álmom a jaguárral. Látom, nekem nem kell aggódni miattad. Te
idejössz… Látlak, itt vagy. Hm, hát nem különös ezt látni? Hány ember
tesz ilyet?
– Csakhogy – Stick nem is tudta, hogy kéne ezt megfogalmazni –
az emberek utána mentek, és lelőtték a jaguárt…
– Igen. Mert újra ellenség volt. A jel elmúlt, és te magaddal viszed
a jelt és… Como se dice, aplicar?
– Felhasználni?
– Igen, te felhasználod az életben más dolgokhoz. Én felhasználom
hozzád. Már rég gondolom, hogy nekem nem kell aggódni miattad. Te
azt mondod, nem mész el rendőrökhöz vagy államügyészhez. Rendben,
ma délután elalszom, és álmom van. Ma este pedig idejössz. Igen, most
világos minden. Értesz?
– És ha sosem jön ez az álom…?

– Nem is tudom, fáradt vagyok gondolkodni. Az álom segít tudni a
dolgokat.
– És egy álom mondta azt is, hogy öld meg Rainyt? – Gyorsan
kimondta, nehogy meggondolja magát. Aztán látta, hogy nincs ebből
semmi baj.
Nestor elmosolyodott. – Már vártam ezt. Nem. Azt az eszem
mondta. Nem volt ez jó. Ismerem Rainyt, de Chucky őt küldte. Szóval,
ha benn akarok maradni az üzletben, hm? Ha azt akarom, ne lopjanak
tőlem, ne küldjenek hozzám takarítót…
– Én szeretnék valakit eltakarítani… – mondta Stick.
Nestor ismét elmosolyodott. – A jaguár vízért jött. Most
megtudom, te miért jöttél.
– Engedélyért – felelte Stick.
– Honnan tudod ezt így?
– Ültem börtönben. Vagy csak úgy magamtól, nem is tudom…
– Akarod a pénzt Chuckytól, mert ígérte. Ötezret, hm?
– Talán többet is.
– Miért ne? Ha meg tudod csinálni.
– Ha ellenzed, akkor nem. Úgy nem éri meg.
– Ez a te üzleted Chuckyval – mondta Nestor. – Csak ha feldobod
Chuckyt, csak akkor mondom, nem. Mert Chuckyt bezárják egy
szobába, és ő beszélni kezd. Örült, te is tudod. Ha a rendőrségnek adod,
nekem Kolumbiába kell utaznom egy vagy két évre, és én ezt nem
akarom. Szeretem ezt a helyet, ezt az országot. Jó hely, jó itt élni.
– Sok pénzt lehet itt keresni?
– Igen, amennyit akarsz.
– És fizetsz adót?
– Kicsit. De ez nehéz. Nem vezetek jó könyvelést.
– Chucky veszélyes.
– Persze, veszélyes. Az emberei nem. Ők csak pincérek. Fél az erős
emberektől, mert kidobják, akkor rá nincs szükség, elveszik az üzletét.
De Chucky, ő veszélyes, igen. Ne engedd a hátad mögé állni.
– Én is így gondoltam.

– Ha ezt tudod, akkor… De ő nem az, aki ül, és várja a takarítót.
Tudd, hogy a halálodat akarja.
– Ő küldte rám Moke-ot?
– Nem, senki nem küldte Moke-ot. Ő előbb lő, aztán kérdez. Ezt
szereti. Azt akarja, mindenki tudja róla, milyen gonosz. Persze. Ezért
Chucky meg akarja venni Moke-ot. Moke pedig nagyon buta, vidékről
jött ide, hm? Megveheted egy cowboykalapért. De nem lehet büszke,
nincs becsület, mert Chucky megvette. Érted már?
– De mégis megtartod.
Nestor mosolygott. – Persze. Ki tudja, mikor kell küldenem – hogy
mondják maleta? – valakinek egy táskát pénzzel, hm? – Nestor
magastámlájú nádszékében hátradőlve ingatta a fejét. Ernyedt kezén
hidegen csillant a gyémántkő. – Én mondom, ebben az üzletben nagyon
nehéz embert találni, akinek van becsület. Vagy embert, akinek szokása
nagyvonalúnak lenni. Chucky azt mondja, te… Hogy is van?
Vállalkozó vagy. Tőzsdei híreket árulsz. Akkor biztos okos vagy, ha
ilyet csinálsz.
– Csak azt adom tovább, amit hallok.
– Igen? És mi néz jól ki most?
– Hát – mondta Stick lássuk csak. Hallottál már a Chi-Chi’s
gyorséttermi láncról? Tizennyolc és egynegyeden áll. Állítólag felmegy
harminc dollárra. Aztán van egy másik is, ami elég ígéretes, a
Wendy’s…
Nestor elővett egy tollat az ingzsebéből, és kihúzott egy borítékot a
kőasztallapon fekvő két revolver mellett tornyosuló levélkupacból.
– És az a másik milyen? A McDonald’s?
– Ha jól emlékszem, az hetvenötön áll – válaszolta Stick.
– Igen, hetvenöt dollár és ötvennyolc cent volt ma reggel.
– Igen-igen. Amennyire én tudom, hamarosan felmegy az még
százig is.
– Nem hiszem – mondta Nestor.
– Nézd, van ezer dollárom. Vagyis nemsokára lesz – magyarázta
Stick. – És abból százezer vagy még annál is több lesz januárig.

Látta, hogy Nestor feljegyez mindent a borítékra.
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Stick a következőket írta fel egy papírlapra: Habár Buck és Charlie
hírhedt, tapasztalt kábítészerkereskeéők dílerek, mégis el tudják
képesek magukról elhitetni, hogy kormányügynökök, köszönhetően az
egyes államok nyomozati osztályai és a szövetségi igazságszolgáltatás
között fennálló elégtelen kommunikációnak, ami miatt a hatóságok
akadályozzák, és vagy nem tájékoztatják egymást kellőképpen
munkájuk során, aminek célja az ellenőrzött anyagokkal való
kábítószerkereskedés dílerkedés megállítása, illetve a gyanúsítottak
elfogásának…
Jesszus.
De rohadt nehéz ez.
Miért nem írhatja egyszerűen csak ezt: Mivel a zsaruknak lövésük
nincs arról, hogy mi a faszt csinálnak, simán beszopják, hogy Buck és
Charlie…
Cornell slattyogott ki a hálószobájából álmos szemekkel. – Te meg
mit csinálsz? Írsz haza a mamának?
– Ja. Muszáj megnyugtatnom, hogy minden rendben van velem.
Cornell lustán vakarászta félárbócra eresztett alsógatyájának
dudorodó közepét. – Nem is hallottam, mikor megjöttél.
– Még beugrottam valahova hazafelé jövet. Gondoltam, úgysem
fog keresni senki.
– Ma hajókáznak egyet. Lauderdale-ben kell felvenned őket. Ha jól
emlékszem, a főnök öt órát mondott.
– Melyik öltöny legyen rajtam?
– Arról nem szólt a fáma. Meglephetnéd őket a változatosság
kedvéért. Felvehetnéd a világosbarna öltönyt a fekete kocsihoz,
legalább kiderülne, hogy a főnök tényleg idegrohamot kap-e tőle.

Sticknek erről mindjárt eszébe jutott a Cadillacből kitépett
telefonzsinór. Látta maga előtt, ahogy Barry magasra emeli, és
döbbenten bámulja a végén lengedező kagylót…
– Esetleg a szürke öltönyt a barna kocsival – mondta.
– Bízd magad a határtalan képzeletedre – mondta Cornell. – A
szobalányok idetelefonáltak ma reggel. Hallottad?
– Egyetlen csörrenést sem.
– Felhívnak engem azzal, hogy mondjam meg Miz Stamnek, hogy
ma nem fognak tudni bejönni munkába a kocsi miatt. Mintha előre
lehetne tudni, hogy el fog romlani. Hétfőn úgyis mindig szabadnapos a
szakács…, úgyhogy nem lesz itt ma semmi mozgás. Van valami terved
mára? Biztos el akartál menni valahova.
– Mi van, most le akarsz koptatni?
– Haver, végre van egy kis szabadidőd, használd ki.
Nem is hangzott rosszul. Stick két teljes oldalt írt tele, amíg Cornell
megfőzte a kávét, és bekapta a reggelit. Amikor Cornell bevette magát
a fürdőbe, Stick felemelte a kagylót, és tárcsázott.
– Mary Lou? Szia, én vagyok az… Ugyan már. Csak Katyvel
szeretnék beszélni… Ez biztos…? Csak azért kérdezem, mert legutóbb,
amikor azt állítottad, hogy Katy a szobájában alszik, a végén kiderült,
hogy még csak otthon sincs. – Kinyújtott karral tartotta el magától a
kagylót, amíg Mary Lou néhány keresetlen szóval kommentálta az
elhangzottakat. Még így is elkapott valami olyasmit, hogy: – Mert azt
hiszed, hogy te mindig olyan okos vagy! – És így tovább ezen a
csapásirányon. Stick visszatette a füléhez a kagylót, és azt mondta: –
Mary Lou? Ha bírósági végzés kell ahhoz, hogy beszéljek Katyvel,
megszerzem. De most beszélni akarok vele, ha alszik, ha nem. – Mary
Lou erre letette. Stick visszahívta: – Azt hiszem, megszakadt a
kapcsolat.
– Mire Mary Lou: – Kettőnk között örökre. – És megint letette.
Atyaúristen. Kedves lény. Egyetlen gyermekének anyja. Ő pedig már
negyvenkettő, és nemigen lesz több gyereke, hacsak… Újra tárcsázta a
számot. – Mary Lou? Kérhetnék tőled egy szívességet? – Hallotta,

ahogy a kagylótól elfordulva ex-neje azt mondja: – Senki. – A
háttérben a kislánya kivehetetlenül halkan mondott valamit.
Beleüvöltött a kagylóba: – Katy! – Teli torokból. Ahogy csak a torkán
kifért. Hallotta a lánya hangját a háttérből: – De én beszélni szeretnék
vele…
Aztán végre a telefonban is megszólalt a hangja:
– Szia, mit csinálsz? – És hallatszott, hogy komolyan érdekli.
Sticknek fülig ért a szája. – Semmit. Te mit csinálsz?
– Semmit.
– És szívesen csinálnál valamit?
– Naná.
– Mit szólnál egy kis gépeléshez? Egy óra alatt meg is lennénk
vele.
– Okéság. Csak sajna nincs írógépem.
– Angyalkám – mondta Stick –, ez legyen a legnagyobb gondunk.
Kyle Barryvel reggelizett a belső udvaron.
Stick a garázs mellett állt, az akácfák árnyékából nézte őket. Ma
reggel inkább elkerülte volna Barryt, ha lehet, de feltétlenül látni akarta
Kyle-t. Nagyon hiányzott neki. Ha nem volt vele, egyből rossz
gondolatai támadtak. Mi van, ha megváltoztak a lány érzései? Lehet,
hogy eltűnt szeméből a melegség, és nem maradt utána más, csak
üresség? Ha egyedül maradt, képtelen volt magában felidézni azt a
magabiztosságot, amit a lány jelenlétében érzett. Lehet, hogy ez jel?
Álmodni még nem álmodott Kyle-ról. Vagy csak nem látta álmában,
mert a lány annak a lépcsősornak a tetején állt, amiről ő le szokott
zuhanni.
Meg kellene kérdezni Nestort.
A Tengeri Hínár hatalmas motorjainak mormolása idehallatszott a
kikötőből; a büszke, hófehér hajó ablakain, krómacél korlátján
megcsillant a napfény. Barry kezében újsággal elindult a dokk
irányába.

Kyle tekintetével a ház, a garázs környékét fürkészte… Sticknek
ettől szemvillanás alatt helyreállt az önbizalma; üres tépelődésnek,
kételynek nyoma sem volt többé. Keresztülvágott a pázsiton, de a lány
már jött is felé, aztán odalépett hozzá, olyan közel, hogy Stick
átölelhette karjaival. Amikor testük találkozott, egy pillanatig zavarban
volt, de ez is szertefoszlott, nem számított, ha meglátja őket valaki, meg
kellett érinteniük egymást, hogy magukba szívhassák ezt az ismerős
érzést, mert az ismerős érzés már rég magába szívta őket.
– Elrendeztem mindent – mondta Stick.
– Hogyan?
– Elmentem Nestorhoz. Jól elbeszélgettünk.
– Ennyi volt az egész? – kérdezte Kyle. – Ez már megint túl
egyszerűnek hangzik.
Kyle láthatóan megkönnyebbült a hír hallatán, de azért volt benne
gyanakvás. Nem tudta, a férfi milyen utakon jár, úgy tűnt, nem mondd
el neki mindent.
– Múlt éjjel találkoztatok?
– Arra gondoltam, jobb túlesni az egészen. Így hát
meglátogattam… Ijesztő figura, de lehet vele értelmesen beszélni.
– Ernest? – néztek Stickre azok a szemek. – Ugye nem játszadozol
velem?
– Soha nem tennék veled ilyet. Hátborzongató dolgok történnek
körülöttünk, de mi, azt hiszem, biztonságban vagyunk.
– Szerdán vagy csütörtökön hazamegyek. Aztán Bostonban leszek
néhány napig.
– És mi lesz velünk? – kérdezte Stick.
– Ha már nem annyira kényelmes? Nem tudom. Rád bízom, hogy
kitaláld.
– Emma…?
A lány nem szólalt meg mindjárt. – Igen?
– Ha keresek egy rakás pénzt, segítesz eldönteni, hogy mihez
kezdjek vele?

Azt felelte: – Bármikor. De nem hiszem, hogy szükséged lenne
rám. – És mintha elmosolyodott volna.
Halványan. – Hiányzol nekem, Ernest, nem tudom, mit tegyek.
– Majd kitalálunk valamit – mondta Stick.
Cornell-lel álltak a parton, és a nyílt víz felé tartó Tengeri Hínár után
integettek a partról. – Ez itt a szokás – magyarázta a ház gondnoka. –
Integess még egy kicsit. A főnök most elmegy bálnára vadászni, és
karácsonyig vissza sem jön. Viszlát! Érezzétek magatokat jól
mindannyian! Ránk, szárazföldi patkányokra gondotok se legyen. Majd
csak megleszünk valahogy itthon nélkületek…
Cornell tévét nézett a nappaliban, amikor Stick indulásra készen
kilépett a szobájából. Szürke nadrágjához halványkék inget,
világosbarna zakót és fekete nyakkendőt vett fel. Cornell ránézett, és
ijedtében pislogni kezdett.
– Ezzel a szereléssel őrületbe fogod kergetni a górét. És milyen
színű kocsit választasz?
– Még nem döntöttem el.
– Vidd a zöld merdzsót. Az úrnő ma úgysem megy sehova. Attól
biztos falnak menne a főnök. Na, és hova készülsz?
– Először bankba. Nyitok egy számlát. A Floridai Első Nemzeti
Bank szerintem meg is felel a célnak.
– Igen, az egy jó bank.
– Aztán átmegyek Pompanóba meglátogatni a kislányomat.
– Az klassz. Érezzétek magatokat jól, haver.
***
Stick úgy érezte magát, mintha egy akváriumban rakták volna
közszemlére. A Harminchatodik utca sűrű gyalogosforgalmában az
emberek egyre-másra bebámultak a bank hatalmas üvegablaka mögé,
ahol Stick a kérvény űrlapját töltötte ki éppen.

– Ezzel meg is volnánk – mondta az igazgató-helyettes. – Erről
pedig rögtön kiállítok egy számlát. – Még egyszer átszámolta a négy
darab ötvenes és három százdolláros bankjegyet. Sticknek az volt az
érzésre, a banktisztviselő azt ellenőrzi, hogy nem csempészett-e vissza
egyet a zsebébe.
– És mi a profilja az üzleti vállalkozásának, Mr. Norman?
– Mr. Stickley.
– Igen, elnézést – pillantott a kérvényre ismét a banktisztviselő. –
Mr. Stickley, igen, látom. És a cégét hívják Norman Produkciós
Vállalatnak. Megkérdezhetem, hogy mivel foglalkozik? – Hangjában
érdeklődés; előrehajol az asztal fölé.
– Nem, nem kérdezheti meg – felelte Stickley.
Az igazgató-helyettes udvariasan elnevette magát, és mosolyogva
várta a választ. Stick megköszönte a türelmét, és a számlával együtt
távozott.
Most pedig keres egy telefonfülkét.
Sticknek egészen eddig a pillanatig nem esett le, hogy Chucky
száma minden valószínűség szerint nem szerepel a telefonkönyvben.
Mielőtt kilépett volna a bankból ellenőrizte a dolgot, és tényleg nem
találta meg. Felhívta a tudakozót, de ott is azt a felvilágosítást adták,
hogy náluk nem szerepel ez a név. Most mehet vissza a Stam birtokra,
és csak remélheti, hogy Barry irodájában valahol meglesz a szám.
Gondolta is magában: na, tessék. Egy ilyen kis piszlicsáré dolog, és
hogy kifog rajta. Jobb, ha hozzászokik, hogy szépen mindent
összeírjon, amire szüksége lesz. Erre megrázta a fejét. Mi az, hogy
hozzászokni? Ez csak egyszeri alkalom.
Vagy mégsem?
Stick a Cadillacet a kocsiforduló egyik árnyékos részén hagyta. Sehol
semmi zaj vagy nesz, és ettől úgy érezte magát, mint egy betörő, aki
óvatosan közelít a zsákmányt rejtő épülethez. A ház üresnek tűnt, és
valószínűleg az is volt, bár senkit nem látott a kertben, de nem is

számított rá, hogy lesz ott valaki. Diane nem volt az a tipikus
napimádó, Cornellnek meg nem nagyon volt szüksége rá, hogy
lebarnuljon. Bár fent Butlerben még csokibarnábbra sülhetett volna, ha
gazol egy kicsit a börtön földjein. Így is lehetsz mocis banda-barna.
Most meg tessék, itt sétafikál fel-alá két magukfajta börtönviselt
csóringer, ezen a hatalmas birtokon, ahová sem börtönőr, sem pártfogó
tiszt, egyáltalán senki a jófiúk közül be nem teheti a lábát.
Egyenesen Barry fekete dolgozószobájához ment. Itt tényleg
minden koromfekete volt, néhány piros meg arany színfolt kivételével.
És persze ott volt még a hatalmasra nagyított fényképről ártatlan, kerek
szemekkel előremeredő Barry is. Még hogy én?
Épphogy te. Kocatengerész.
Persze Barry azért alapvetően rendes fickó. Már ha az ember egy
ideig mindenáron dolgozni akar valakinél, és valami rejtélyes okból
kifolyólag olyan főnökre vágyik, aki abszolúte alkalmatlan erre a
szerepre.
Barry díszes bőrkötésű telefonkönyve a fekete asztalon feküdt.
Chuckyt nem találta meg a G betűnél. A C-nél volt. Chucky Goreman,
Sunrise, Fort Lauderdale. Ez lesz az.
Stick tárcsázta a számot.
Lionel vette fel a kagylót. Azt mondta neki, várjon.
Amikor végül Chucky beleszólt a telefonba, hangja furcsán
visszhangzott. Tisztán lehetett hallani, de mintha eltörpült volna a
távolban.
– Tudja, ki beszél? – kérdezte Stick.
– A bútorokat meg a festményeket is fel akarja becsülni?
– Beszélnünk kell…
– Tényleg?
– Úgy értem, személyesen. Telefonon nem lehet.
– Fel akar jönni hozzám?
– Inkább valahol máshol gondoltam.
– Az én személyes lakosztályomban tudunk csak igazán
személyesen beszélgetni. Ennél személyesebb sehol sem lehetne, haver.

– Túl magasan van.
– Miről fogunk beszélgetni? Ha ötezer dollárról, azért kár is
idefáradni.
– Nem, már beláttam, hogy ez nem fog menni. Gondoltam, egy
próbálkozást azért megér.
– Egyet, de többet semmiképp. Szóval mondja, milyen téma lehet
annyira kényes, hogy attól fél, ha szóba hozza, még kidobatom a
tizenötödikről.
– Telefonban csak annyit mondhatok, ha érdekli az ajánlatom,
akkor jó, de ha nem, nekem úgyis megfelel. Senki nem veszthet
semmit. De olyan üzletről van szó, ami nem hagyhatja hidegen.
Egészen véletlenül tudomást szereztem valamiről… És arra gondoltam,
megosztom magával az információt. Ha értékesnek találja, talán
megérti végre, hogy nem hibáztatom semmiért.
– Azt hiszi, nem szarom le, hogy mit gondol?
– Érti maga jól, hogy mit akarok mondani. De telefonon nem
térhetek ki a részletekre. Ezt személyesen kell megbeszélnünk.
– Csak nem valami tőzsdei tippet akar nekem elsózni?
– Nem, egészen másról van szó, de – és Stick itt lehalkította a
hangját – az infó ugyanabból a forrásból származik, ha érti, hogy mire
gondolok.
– Barry készül valamire?
– Pontosan.
– Hol találkozzunk? Az utca túloldalán?
– Igen, ott jó lesz. Mit szól a három órához? Találkozunk a bárban.
– Még meggondolom.
– Mást nem is kérek, Mr. Goreman – zárta le a beszélgetést Stick.
Életében nem esett még ennyire nehezére kinyögni valamit. Gyűlölt
hazudozni.
Egy írógép…

Ott állt az orra előtt egy helyes kis hordozható, elektromos Olivetti
írógép. Nem találta meg a tokját, de nem bánta. Felkapta, és maga előtt
tartva elindult vele kifelé az előcsarnokon át. Aztán megtorpant.
Amit látott, az valóságos volt, semmi kétség.
Cornell kezében ezüsttálcát vitt, melyen egy finom ívű kiöntőben
végződő ezüstkancsó, valamint két ezüst kupa állt. Még mielőtt
megpillanthatta volna a tőle alig hatméternyire álló Sticket, a
konyhából a hallon át befordult a hosszú, oldalirányú folyosóra, és a
hálószobák irányába indult.
Ez a jelenet azért tűnhetett Stick szemében szürreálisnak, mert
Cornell egy arany fejpánton kívül nem viselt magán semmit sem. Ettől
a kiegészítőtől eltekintve anyaszült meztelen volt, karcsú dereka élesen
elvált izmos farpofáitól, hátának bronzos árnyalata elütött fenekének
karamell színétől.
Stick elindult utána – talán mert eszébe sem jutott, hogy mást is
tehetne –, és kezében az írógéppel egészen Diane hálószobájáig követte
Cornellt… Óvatosan belépett az egyik szomszédos szobába, melyből a
Stam házaspár hálószobáit elválasztó kertes átriumra nyílt kilátás.
Stick a szoba aranyszínű függönyei mögül figyelte, ahogy az
átriumban Cornell térdre borulva, fejét mélyen meghajtva ezüsttálcán
nyújtja a boroskancsót a magasban ülő Diane-nek. Stick nem tudta
kivenni, hogy min ül, mert eltakarta előle az asszony sápadt, meztelen
testéről aláomló áttetsző köntös.
– Állj fel, rabszolga! – szólt Diane. – Töltsd teli a kupákat, s
halljuk, miként kívánsz bennünket elhalmozni a vad gyönyörök barbár
rítusaival.
Cornell felemelkedett, és a tálcát a Diane melletti alacsony
talapzatra helyezte. A kancsóból pezsgőt öntött a kupákba, és az
egyiket lehajtott fővel átnyújtotta Diane-nek. – Parancsod szerint, ó,
Királynőm. Úgy fogod érezni, Fenség, hogy kifordít, kivetkőztet
királynői mivoltodból a kegyetlen, sötét rítus, amelyet úgy neveznek
népem fiai a vadak földjén, hogy szado-mazo.
– Kezdődjék hát a rítus! – szólt Diane.

Cornell megfordult, és a hálószobába lépett. Stick mellett elhaladva
a hi-fi toronyhoz ment, betett a magnóba egy kazettát, és feltekerte a
hangerőt. A Dazz Band Korbácsold fel című funky száma üvöltve tört
elő a hangszórókból, de Cornell adott rá még bőven hangerőt, aztán
elindult vissza az átrium felé. Hirtelen megtorpant. Szembe találta
magát az írógépet szorongató Stickkel.
– Ajándékot hoztál? – kérdezte Cornell. – Mi akarsz lenni? A
legyőzött ellenség asszonyain erőszakot tevő barbár harcos, vagy
hitvány szexrabszolga?
– El kell mennem, még dolgom van…
– Semmi baj – mondta Cornell. – Majd elkapunk egy körre
legközelebb.
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Stick három tízre ért csak a Wolfgang’s-hoz. Hóna alatt egy nagyalakú
borítékkal belépett a sörszagú félhomályba. Egyből meglátta Chuckyt
és Lionelt, akik a bár egyik hátsó asztalánál beszélgettek a tulajjal.
Stick a bárpulthoz lépett, és megvárta, amíg Bobbi észreveszi. Ez az,
már jön is arcán az elbűvölő mosollyal. Bobbitól mindig jobb kedvre
derült.
– Hogy vagy?
– Megvagyok, kösz.
– Ezúttal miben sántikálsz? – Az öltönyére pillantva biccentett
egyet a fejével. – Még mindig Barrynek dolgozol?
– Igen, egyelőre.
– Hogy van a kislányod?
– Kösz, hogy megkérdezted – mondta Stick. – Látnod kéne,
micsoda kiscsaj lett belőle. – Felemelte a borítékot, és maga elé
helyezte a pultra. – Még csak tizennégy, de már simán kaphatna állást
bármelyik irodában. Legépelt nekem tíz oldalt hiba nélkül.
Felajánlottam, hogy fizetek érte, de nem volt hajlandó elfogadni. –
Stick hangjában büszkeség és csodálkozás keveredett.
– Persze, hogy nem fogadta el. Az apja vagy.
– Jó, de azért én mégiscsak adtam neki pénzt. Végül is hét évi
tartásdíjjal vagyok adósa.
– Gombold be az ingedet – mondta Bobbi. – A végén még kiesik
nekem ide a pultra az a nagy szíved.
Miközben Bobbi töltött neki egy bourbont, Lionel lépett oda hozzá.
Stick még legurított volna egy-két pohárral, mielőtt erre sor kerül, de
Lionel megelőzte: – Mi a fenét csinálsz? Chucky már vár rád.
Stick meglepett arccal fordult körbe a bárszéken. – Tényleg? Hol?

Chucky erre az alkalomra a hosszú szemellenzős horgászsapkáját vette
fel. A sapka szövete világosbarna volt, a szemellenző átlátszó, zöld
műanyagját pedig mélyen a szemébe húzta szürkületté változtatva a
nappali fényt. Jó passzban volt, semmi fájdalom, semmi idegfeszültség.
Nestor cuccának jó részén már sikerült is túladnia, és momentán az
életét sem látta különösebb veszélyben. Ha számot kellett volna adnia
pillanatnyi érzéseiről, leginkább a kíváncsiság szó jutott az eszébe,
amikor Sticket látta közeledni sportos, barna és szürke szerelésében.
Kíváncsiság, meg némi gyanakvás, amire szükség is volt, nehogy
lanyhuljon az ébersége. Könnyen előfordulhat, hogy az ember már csak
hátradőlve szemlélődik, ha a gátlástalan pénzrablás fellegvárában él.
Chucky szilárdan hitte, hogy itt van ez a hely, és hogy résen kell lennie.
– Bocs a késésért – köszönt Stick. Egyik kezében a melléhez
szorított boríték, másikban a pohara.
Miközben leült, körbenézett a bárban. Chucky nem siklott el
efölött, meg is jegyezte: – Nincs itt senki, a délutáni részegeskedőkön,
néhány turistán meg talán egy sportosan öltözött opportunistán kívül. –
Egészen közel hajolt Stickhez, hogy jól megfigyelhesse a reakcióját: –
Ma délelőtt felhívtam Barryt…
– A francba – mondta Stick, mintha minden elveszett volna.
– De nem volt otthon – fejezte be a mondatot Chucky vigyorogva.
Látta Stick idegességét, ahogy közel hajol az asztalhoz. Most teljesen
más volt, mint amikor először találkoztak.
– Jesszus – mondta Stick. – Azt hittem, világosan beszéltem. Ha
Mr. Stam rájön, hogy mi a helyzet, egyből kirúg az állásomból.
– Na, jó. Akkor elő a farbával. Lássuk, mije van?
Stick letette maga elé a borítékot az asztalra. Amikor Chucky érte
akart nyúlni, rátenyerelt.
– Nem hiszem, hogy okos dolog volna itt elolvasni.
– Nem én választottam ezt a helyet.
– Akkor csak az első részt fussa át, rendben? – Kivette a
prospektust a borítékból, és átnyújtotta Chuckynak.

Ismerős anyag, ismerős szavak – majdnem teljes egészében. – Most
át akar vágni? – kérdezte Chucky. – Ez ugyanaz a szar, amivel tegnap
próbáltak megetetni.
Stick a fejét rázta. – Jó alaposan nézze át. Norman Produkciós
Vállalat…
– Igen?
– Látja a címet? Stikli. Lapozzon át a következő oldalra. Nem,
utána eggyel. Látja, ez teljesen más felállás. Harmincöt korlátozott
felelősségű partner rak be fejenként hetvenkétezerötszázat.
– És?
– Ez majdnem ugyanaz az ajánlat. De teljesen másról van szó.
Tegnap egész nap ezen dolgoztak. Barry és Leo Firestone. Késő éjjel
fejezték be. A sztorit is teljesen átszabták. Már két dílerről szól,
Charlie-ról és Buckról…
– Nem mondja?
– Megcsinálják Miamiban az évszázad drogbűntényét. Besétálnak a
szövetségiekhez, és lenyúlnak egy negyvenmilliót érő tiszta
kokainszállítmányt, amit az FBI-osok a kolumbiaiaktól foglaltak le.
Van benne minden, akció, szex, káromkodás. A besorolás mínusz R-es
lesz, bakfisok kizárva. A végén rendeznek egy búcsúpartit, és
meghívják az összes kábszer-ellenes kopót. Ízig-vérig vígjáték, a
történet mégis a valóságon alapul.
– Charlie és Buck?
– Nagyon laza csávók. Van gógyi rendesen. Barry ragaszkodott
ahhoz, hogy a mozi tele legyen szexjelenettel.
– Igen?
– Nem volt sok idejük összedobni a cselekményt. Leo azt mondta,
hogy még kidolgozatlan, de ihletett, eltalált sztori. Szerintem nagyon
rendben van.
Chucky átlapozta a brosúrát. – Azt mondja, hogy az ajánlat üzleti
részét megváltoztatták?
– Kivették belőle az adócsalást. Most már ugyanolyan átlagos
ajánlat, ahogy az bármelyik más film esetében is megszokott. Befizet

hetvenkétezerötszázat, és maga meg a többi befektető felerészben
tulajdonosává válik a film jogainak. Nem pedig húsz százalékban, mint
amiről korábban szó volt. Itt minden le van fektetve. Beteszik a pénzt a
Floridai Első Nemzeti Bankba egy számlára, és ha nem készül el a film,
a befektetők visszakapják a pénzüket kamatostul.
– Jó, és mikor akar Leo befektetőket toborozni erre az ajánlatra? –
Chucky látta, hogy Stick erre ismét idegesen körbepillant a bárban.
– Maga szerint mégis minek csórtam ki az ajánlatot? Hogy
belenézhessen, mielőtt így is, úgy is maga elé teszik?
– Ez lett volna a következő kérdésem.
– Nem fogja meghirdetni. Be van szarva.
– Ki?
– Leo Firestone. Mégis kiről beszélünk? Tegnap rájött, hogy
valójában kik is Barry barátai, és összefosta magát. Nem hajlandó
senkivel sem üzletelni, aki kábítószerrel kereskedik, vagy képtelen
olyan csekket kiállítani neki, aminek a fedezete nem kokaineladásból
származik. A csávó halálosan beszart attól, hogy milyen közel volt
hozzá, hogy kinyírassa magát azzal, hogy össze-vissza hablatyolt
mindent a kubaiakról, meg a söpredékükről… Maga is hallotta.
– Nem egy észlény, az biztos.
– Hát igen. Lehet, hogy pocsojaszar filmeket csinál, de kaszál
rendesen, az tuti. Nemzetközi szinten. Ezért akar Barry mindenáron
üzletet kötni vele. Kicsit elmarháskodnak együtt, aztán évekig dől a lé.
Kockázat meg semmi, legalábbis Barry így látja a dolgot.
– Igen?
– Szerintem néha mellényúl, de a fene tudja… Szóval Leo
megeskette Barryt mindenre, hogy a tegnap megjelent haverjait
kihagyja a bizniszből. Maximum néhány nagyhal jöhet szóba, akiket az
üzleti életből ismer, de ennyi. Ezért használják Leo másik cégét a
lebonyolításhoz. Ha valaki hall is valamiről pletykálni, ők tiszták.
Hiába írnak majd a filmről az újságokban, ki kapcsolná össze az előző
ajánlattal?
– Barry, az a mocskos szemétláda… – sziszegte Chucky.

– Nem tudott mit csinálni. A helyzet az, hogy Leo szívességet tett
Barrynek azzal, hogy lejött ide tárgyalni. Igazából New Yorkban akarta
összelapátolni a pénzt.
– Komolyan?
– Így van, ezért is húzott vissza azonnal New Yorkba. Azt mondta
Barrynek – a fülem hallatára –, hogy szedjen össze két-három embert
gyorsan, mert „nincs időm tökölni, azonnal tető alá kell hoznom az
egészet.”
– Milyen gyorsan?
– Amit hallottam, abból az derült ki, hogy aki be akar szállni,
annak azonnal lépnie kell, vagy ez a vonat elment az orra előtt. De ezt
tényleg csak az alapján mondom, amit előttem lebeszéltek. Az
ajánlatban határidőről nincs egy szó sem.
Chucky egyre a prospektust lapozgatta. – Ez pont úgy néz ki, mint
az előző ajánlat. A nagy része biztosan.
– Persze. A jogi meg a technikai paraméterek. Csak a sztorin, meg
a befektetendő pénzösszegen változtattak. Barry azt mondja, hogy a
többi az a tipikus rizsa, amit az ügyvédek készen húznak elő az
asztalfiókból.
– Részvényjegyzési igénylés – olvasta Chucky. – Ez is teljesen
más. – A szemellenzőt még mélyebbre húzta. Stick már csak egy
ködös, szürke folt volt, mögötte az asztalok többsége üres, a bárpultnál
csak kevesen ülnek, a törzsvendégek még józanok, csendesek:
megfelelően nyugodt a légkör ahhoz, hogy tisztán gondolkodhasson, és
kiszúrja a hibás részleteket, az átverésszagú kitételeket.
– Még valami?
– Mi az, hogy még valami? Olvassa át, és döntse el, hogy be akar-e
szállni.
– Épp most magyarázta el, hogy a producer ki akar zárni. Az a
köcsög meg akart etetni az adócsalásával, de a fajtám már büdös neki?
– Ha megkapja a pénzt – kezdte Stick –, nem hinném, hogy
visszautasítaná. Érti? Ott van a lóvé, most minek állna neki a saját
dolgát nehezíteni… Gondolom én.

– De készpénzt nem fogad el. Ezt mondta, nem?
– Állítson ki egy csekket.
– Ekkora összegről nem szoktam csekket írni. Hetvenezer dollár…
– Hetvenkétezerötszáz.
– Soha kilencezernél többről, és akkor is bankot váltok. Mindig
készpénzben fizetek. Így leellenőrizhetetlen, hogy mekkora a
vagyonom.
– Jó, ez csak egy ötlet volt – mondta Stick. Aztán egy kis idő
múltán felkapta a fejét: – Várjunk csak. Firestone most New Yorkban
van. Ma délelőtt vittem ki a repülőtérre. De van a cégének egy irodája
az Eden Rocban, és szerintem az a csaj most is ott dolgozik. Tudja,
kiről beszélek?
– Az a göthös tyúk.
– Vigye el neki a pénzt, aztán meglátja, mit mond rá. A cím meg a
telefonszám benne van az ajánlatban. Itt a második oldalon… Ha jól
emlékszem, tizenöt-nulla-hármas szoba, vagy valami ilyesmi. Ide kérik
a részvényjegyzési megállapodást beküldeni. Norman Produkciós
Vállalkozási Iroda.
Chucky még úgy egy percig lapozgatta a prospektust, aztán felállt
és elkezdett az asztal körül járkálni.
– Most meg hova megy?
Chucky tett egy újabb teljes kört, hogy levezesse a szellemi
tevékenységhez szükséges mozgásigényét, aztán leült, és így szólt: – Itt
valami bűzlik. Még sosem hallottam olyanról, hogy valaki befektetőket
keres, és az egészet titokban akarná tartani, vagy ki akarna zárni ebből
egyes jelentkezőket…
– Ha több jelentkező van, mint ahány pakett eladó… – kezdte
Stick.
De Chucky megszakította: – És mi van Kyle-lal? Ő tud valamit
erről?
– Nem emlékszem, hogy bármit is említett volna ezzel
kapcsolatban.

– Ezek ketten tető alá akarnak hozni egy ekkora üzletet, és Kyle
csöndben lapul? Azok után, hogy egy nappal korábban leállította Leót?
– Biztos nagyon élvezte.
– Jobb, ha felhívom Barryt.
– Hívja fel nyugodtan – mondta Stick –, de akkor én felszívódom.
Chucky belevigyorgott az arcába. – És miből gondolja, hogy én ezt
nem szarom le magasról? Alig várom, hogy rájöjjek, maga miben
sántikál.
– Jó, felejtsük el az egészet – pakolta el Stick a prospektust. – Hibát
követtem el.
Chucky hunyorítva nézte a zöld szemellenző alól.
– Nem nagyon látom, hogy magának mi esik le ebből. Stikli. Hát,
ahogy elnézem, ez tényleg az. Csak azt nem értem, hogy pontosan hogy
jön ez össze… Kilop a kukából egy régi prosit, amivel Leo házalt,
amikor még a Norman Vállakozásnál melózott. Mire nekem összefut a
nyál a számban, belesárgulok az irigységbe, hogy Barry már megint
kiüt a nyeregből, és maga az erőfeszítésért cserébe kap… mégis mit?
Még mindig az ötezerre fáj a foga, mi?
– Ült már?
– Vietnamban nyakig a szarban. És az duplán számít.
– Akkor nem tudja, miről beszél – mondta Stick. – Vietnamba én
elvittem volna a fürdőgatyámat is, mert az üdülés ahhoz képest, ami a
sitten történik. Persze, a háborúban meg is lehet halni, de az még
mindig jobb, mint ami Jacksonban naponta megeshet veled. Sokszor
csak azért teszel szívességet valakinek, hogy cserébe ne erőszakoljon
meg, vagy ne hugyozzon a kajádba. Hogy békén hagyjanak, hogy
megvásárold az életbiztosításodat. Érti egyáltalán, miről dumálok itt? –
Chucky elnézett a másik irányba. – Csak azt szeretném, ha végre
mindenki lógva hagyna.
– Mindjárt kiderül, mi az ábra.
A terasz felé nézett, ahol ebben a pillanatban megjelent Kyle.
Belépett a bárba, az ajtóban állt pár pillanatig, aztán észrevette őket.

– Korán jöttél. Még nincs négy óra – mondta Stick, megint felkapta
a prospektust, és felállt. – Hozom a kocsit.
– Ne olyan sietősen – állt fel Chucky, és odahúzott egy széket
Kyle-nak.
– Van időnk – szólt Kyle. – Barry és Rorie megint veszekednek. És
ennek nem lesz egyhamar vége, mert fogalmuk sincs, hogy min vesztek
össze.
– Egyszerűen nem passzolnak egymáshoz – vonta le a
következtetést Chucky. – Itt vannak kint?
– Nem, a hajón. – Stickre nézett. – Ülj le nyugodtan. – A férfira
mosolygott. – Jó a szerelésed. – Amikor Stick nem viszonozta a
mosolyt, elkomorult. Chuckyra nézett, és Stick látta, hogy már dereng
neki, hogy mi lehet a helyzet. Lionel hozott Chuckynak egy italt. Kyle
a fejét rázva közölte, hogy nem kér semmit, és ismét Stickre pillantott.
Stick ezúttal magára erőltetett egy halvány mosolyt.
– Hogy állnak Leóval? Kibékültek már? – kérdezte Chucky.
– Visszament New Yorkba – mondta Kyle. Megint Stickre nézett,
és ismét rámosolygott. Bekapcs, kikapcs.
– Kár, hogy nem jött össze a mozi – szólt Chucky.
– Pedig ha csavarnánk egyet a sztorin, a két fickóból meg például
dílert csinálnánk… Érti mit akarok kihozni ebből? Műfajt váltanánk, és
akár vígjátékot is csinálhatnánk az egészből.
– A címe meg legyen mondjuk Stikli? – kérdezte Kyle. – Mi lenne,
ha ellopnának a vámosoktól több millió dollár értékű cuccot?
Chucky le nem vette szemét a lányról.
– Aztán tartanának valahol egy búcsúpartit – legyen ez a város
Nassau –, és meghívnák az összes vámost bulizni…
Chucky megsemmisülve bólintott: – Ez tényleg nem hangzik olyan
rosszul… Meg lehetne változtatni az ajánlat üzleti részét is.
Kivehetnénk belőle az adócsalást.
– Feltétlenül – mondta Kyle. – Esetleg csökkenthetnénk a pakettek
értékét…
– Talán érdemes volna megváltoztatni a főhősök neveit.

Kyle bólintott. – Abszolút. Olyan nevek kellenek, amik mögé
vagány, bulis, hús-vér embereket képzelsz.
– Charlie és Buck?
– Nem is rossz – bólogatott megint Kyle, és váltott egy pillantást
Stickkel, miközben felállt. – De ha nem baj, most már indulnék…
Vacsorameghívásunk van ma estére, és Barry egész este magába
roskadtan fog ülni, ha nem sikerül kibékülnie Aurorával, plusz ezt
csókkal is megpecsételniük. Hátha tehetek valamit a szent ügy
érdekében. – Stickhez fordult. – Menj el a kocsiért, két perc, és én is
jövök.
Stick hátradőlt, és tekintetével követte ezt a csodálatos lányt, ahogy
az asztalok között elsiet.
– Felbéreltem – szólalt meg Chucky. – Tanácsadóként dolgozik
nekem.
– Szerintem most is tanácsot adott – mondta Stick.
– Nézze, nem fogok könyörögni. Ha azt akarja, hogy megint Barry
vigye el a pálmát, vagy csak túl meredek magának ez az egész, felejtse
el, amit mondtam. – Chucky felé tolta a borítékot. – De ha be akar
szállni, akkor ne sokat tököljön.
Chucky ültében hátratolta a széket, hogy felálljon, de nem mozdult.
– Maguknak akarják megcsinálni a bulit.
– Legalábbis azon vannak.
– Rá kéne vennem őket, hogy fogadjanak el készpénzt.
– Csak húzza el előttük a mézesmadzagot.
Chucky felállt. – Várjon meg itt – mondta, és az előtér felé indult.
Stick a bárhoz ment, és kért még egy bourbont. A pult mellett
elnézve látta, hogy Chucky a bejáratnál telefonál. És most jött a dolog
legnehezebb része. Stick nem tehetett mást, csak várt.
– Nem könnyű ezzel a tyúkkal.
Stick meglepettebb már nem is lehetett volna. – Felhívta a Rocot?

– Bemondta, hogy Norman Produkciós Vállalkozás, mire én kértem
Leót. Erre a csaj kérdezi, hogy ki az. Elmagyarázom neki, hogy
beszéltem Leóval arról, hogy befektetnék az új filmjébe, a Stiklibe,
mire elkezd mentegetőzni, hogy jelenleg csak ő van ott, és adjam meg a
nevem. Nagyon résen volt a csaj, az biztos.
– Ezt meg is mondta neki?
– Letettem a telefont, és felhívtam a Floridai Bankot.
– Tényleg?
– Valóban van ott egy számlájuk.
– Nagyon rajta vannak az ügyön, nem vacakolnak – mondta Stick.
– Azon gondolkodtam – morfondírozott Chucky –, amennyiben
aláírom a részvényjegyzési megállapodást, és elküldöm nekik az Eden
Rocba… Ha meglátják a nevem, lehet, hogy valami ürüggyel
visszautasítanak…
– Hát az megeshet.
– De ha a pénz már ott van a számlán, akkor ezt már nem tehetik
meg.
– Szerintem ez remek ötlet.
– Letétbe helyezem a készpénzt, ezt a bank lejelenti az
adóhivatalnak, de ez rám nézve nem jelent semmilyen pénzügyi
kötelezettséget.
– Ehhez én nem sokat értek.
Látták, hogy Barry lép be a bárba, karjával átöleli Aurora vállát,
Kyle mögöttük.
– Mindig az a rohadt birtoklási vágy. Önző, elkényeztetett, velejéig
romlott kis pöcs…
Nézték, ahogy Barry a bárpulthoz lép, és ujjával Bobbira mutat.
– Mi suhan át utoljára egy bogár agyán…?
Bobbi mosolya nem volt túl meggyőző, pedig mindent beleadva
igyekezett érdeklődést erőltetni az arcára.
– Ezt már mondtam? Figyelj, egy westernvicc. Joe jön arany lovon,
Jack ezüstön, Charles bronzon… Jó, ez meg szakállas… Mi választja el

az erotikust a perverziótól? Ha erotikus akarsz lenni, tollat használsz,
de ha perverz vagy, egy egész tyúk kell.
Stick odahajolt Chuckyhoz: – De legalább remekül érzi magát.
– Jesszusom, valaki dobja már ki innen. – Aztán ismét megszólalt:
– Várjunk csak. A részvényjegyzési megállapodással kapcsolatban…
– Igen?
– Mit írjak a „Foglalkozása” rubrikába?
– Elég annyit írni, hogy nagymenő – mondta Stick, és látta, hogy
Chucky komolyan fontolóra veszi ezt a lehetőséget, és megvonja a
vállát. Sticket mindig mélyen megdöbbentette, hogy az embereket a
végtelenségig lehet hülyeségekkel etetni. Chucky az asztal fölé
könyökölve ült, láthatóan megkönnyebbülten. Mintha csak két barát
beszélgetne. Már minden a legnagyobb rendben volt köztük.
– Elegem van, leléptem innen.
– Én is – szólt Stick, és az asztallapra fektette a tenyerét, hogy
felálljon.
– Nézd, kezdek kiöregedni ebből – váltott át tegezésre Chucky
bizalmasan. – Nem lehet ezt tíz évnél tovább csinálni. Túl sokan
akarják leszedni az embert, de egy idő után ez sem elég, már mindent
akarnak.
– Hát… – kezdte volna Stick.
– Akik ebben a bizniszben utaznak, nem írnak alá semmilyen
papírt, ezeknél nem szokás részvényjegyzési megállapodást kötni…
– Mennem kell – mondta Stick.
– Azt kérdezed tőlem, hogy voltam-e már börtönben? Hát ez itt
maga a börtön, haver. Egy az egyben ugyanaz. Nem csinálhatod azt,
amit szeretnél, moccanni sem bírsz, bassza meg. El akarnál kicsit lógni
valahova, megszabadulni innen? Érted, mit mondok? Lélegzetvételnyi
szünethez szeretnél jutni? Annak keményen meg kell fizetni az árát,
meg kell venned bizonyos embereket… Ha nem szállok ki időben… A
rohadt életbe…
– Akkor szállj ki.

– Én kiszállnék, csak épp rólam nem szállnak le az olyanok, mint
Nestor meg Moke… Amikor elkezdtem, nagyon gyors voltam, haver.
Most meg… Nehéz ezt elmagyarázni. Még mindig mozgásban vagyok,
de olyan ez, mint mikor a kígyónak vagy a csirkének levágják a fejét,
és a test tovább mozog, de a fejnek már lövése sincs arról, hogy mi a
fasz történik. Látja, hogy a test mozog, ide-oda vergődik, de érezni már
nem érez semmit…. Hol itt a választási lehetőség?
Stick erre nem mondott semmit. Nézte, hallgatta ezt az embert, a
hangját, és most először lassan kezdte megérteni Chuckyt.
– Nincs választásom. Ha nem szállok ki, előbb-utóbb vagy a
konkurencia állít félre, vagy a zsaruk. Tök mindegy. Vagy eltakarít az
útból egy olyan elmebeteg állat, mint Moke, vagy a zsaruk vágnak haza
azzal, hogy becsuknak. Tudod, meddig bírnám ki odabent? Még a
tárgyalást sem érném meg. Már az előzetest nem élném túl. Meddig
tartanak bent? Hetvenkét órát? Ha bezárnának… Valahogy
megtalálnám a módját. Tutira lenne nálam valami gyógyszer, haver,
elrejteném valahogy, és örökre megszabadulnék ettől az egésztől.
Vannak erre módszerek…
– Eddig szerencséd volt – mondta Stick. – Nyilván tudod, mit
csinálsz.
– Szerencsém volt, hogyne. Csakhogy nekem benne van a
munkaköri leírásomban, hogy kísértsem a szerencsém. Hányszor, de
hányszor kihívtam magam ellen a sorsot… De már nem megy.
Belefáradtam…
Stick nézte, ahogy Chucky kihúzza magát, hátracsúszik a székkel.
Üres tekintetében mintha remény csillant volna
– Örülök, hogy összehozott minket a sors – búcsúzott Chucky. –
Talán nem is sejted, de tényleg segíthetsz nekem kiszállni.
Stick egyre csak Chuckyt nézte. Nem tudta, mit is mondhatna erre.
Nem akarta megsajnálni. Teljes értelmetlenség lett volna szánalmat
érezni Chucky iránt…
Végül mégis megszólalt: – Mennem kell…

Soha nem tudta megérteni, hogy akik több milliós kégliben laknak,
minek mennek el máshová, ha jól akarják magukat érezni. Barryt,
Diane-t és Kyle-t a Rollsszal elvitte a Leucadendrához, aztán
tizenegykor visszafuvarozta őket. Az odaút és a visszaút is
eseménydúsnak bizonyult. Mikor a Stam házaspár már visszavonult,
Kyle a sötétben kisétált a tengerparti védőgáthoz. Stick követte.
– Tehát Chucky most azt hiszi, hogy a Stikli valódi. És most mi
lesz?
– Emlékszel, mit mondtál nekem? Elég elhitetni valakivel, hogy
bolond lenne kihagyni a lehetőséget.
– Odaadtad neki a prospektust?
– Az eredetit, amit tőled kaptam, hogy nézzem át. Itt-ott átírtam
kicsit.
A lány értetlenül nézett. – És azt gondolja, hogy csak ötezret kell
befektetnie?
– Nem, ennél kicsivel többet.
– Mennyivel többet?
– Hetvenkétezerötszázat.
– Hetvenkétezret?
– Hihetőnek kellett tűnnie.
– Uramisten! Egy csalásban segítettem neked!
Szemben állt vele, mögötte Miami fényei, nem láthatta az arcát, de
hangjában több volt döbbenetnél.
– A bárban azt hittem, hogy csak arról a pár ezer dolláról van szó,
amivel tartozik neked.
– Hát igen…
– Tudtam, hogy mire megy ki az egész, hogy Chucky megerősítést
vár tőlem, csak próbálja nagyon ravaszai! kiszedni belőlem, amire
kíváncsi…
– Így is volt.
– Úgyhogy belementem a játékba. Mi mást tehettem volna? Te ott
ültél vele szemben.
– Mit számít, hogy mekkora pénzről van szó?

Ez már túl sok volt neki. – Oda sem szabadott volna mennem.
Láttam, hogy vele vagy, egyből kapcsolnom kellett volna.
– Vasárnap még segíteni akartál nekem.
– Igen, de akkor teljesen más volt a helyzet. Akkor még Chucky
volt a rosszfiú.
– Most is ő a rosszfiú – mondta Stick. – Annyira rossz, hogy
rosszabb már nem is lehetne.
– Nem ez a lényeg. Ki akarsz csalni az egyik ügyfelemtől
hetvenkétezer dollárt, és én ebben segítelek.
– Amiért hálás is vagyok neked.
– De ilyet egyszerűen nem tehetek. Engem azért fizet, hogy a
pénzügyeit felügyeljem.
– Lehet, hogy amúgy sem érdekli az egész.
– Szólnom kell Chuckynak – mondta Kyle. – Valamit tennem kell.
Majd azt tanácsolom neki, hogy ne menjen bele…
– Csak a poén kedvéért, miért nem várjuk meg, amíg kiderül, hogy
egyáltalán működik-e a dolog? – kérdezte Stick. – Ha kifizeti a pénzt,
és te még mindig sajnálod Chuckyt…
– Nem erről van szó. Ez szélhámosság, csalás.
– Rendben. Bármi is az okod rá, ha akkor még mindig ennyire
ellenzed a dolgot, visszaadom neki a pénzt. Csak várjuk ki a végét.
– Megígéred?
– Becsületszavamra – mondta Stick.
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Chucky néhány perccel egy után érkezett a Biscayne Boulevard és a
Harminchatodik utca sarkán álló Floridai Első Nemzeti bank
épületéhez. Lionel kezében aktatáskával követte a bankba, és
várakozott, amíg Chucky a pénztárablakhoz lépve szemével az
ügyvezetőket kereste az elkerített területen álló íróasztaloknál. Nem is
értette, hogyan képesek ezek egy ilyen nyitott látványirodában
dolgozni, ahova kívülről belát mindenki, aki csak erre jár.
– Nem a pénztárosnak adjuk oda – mondta Chucky.
– Nem érnénk el vele a kellő hatást.
Lionelnek fogalma sem volt róla, hogy főnöke miről beszél, mint
ahogy arról sem, hogy épp szemtanúja lehet annak, amint Chucky
valóra váltja élete legdédelgetettebb álmát. Chucky átvette tőle a táskát,
Lionel pedig követte a helyettes ügyvezetőt asztalához, ami közvetlenül
a hatalmas üvegablak mellett állt.
– Egy kisebb összeget szeretnék letétbe helyezni – mondta Chucky.
Felkattintotta a csatokat, megfordította a táskát, jó magasra emelte
és egy hatalmas vigyor kíséretében ráborította a kizárólag százasokból
álló bankjegykötegeket az igazgató-helyettes asztalára.
– Hetvenkétezerötszáz dollárt kívánok elhelyezni a Norman
Produkciós Vállalkozás számláján. Benne vagyunk a showbizniszben.
– Á, valóban? – kérdezte az igazgató-helyettes.
***
– Nem látszott túl meglepettnek – mondta Chucky, miközben az Eden
Roc felé áthajtottak a Julia Tuttle-on.
– Végül is Miamiben vagyunk – mondta Lionel.

Felmentek a 1503-as szobához. A Chucky kezében lévő borítékban
ott volt az aláírt részvényjegyzési megállapodás. Bekopogott az ajtón.
Várt, aztán újra kopogott.
– Biztos ebédelni ment – mondta Chucky. – Bár ahogy elnéztem a
csajt, az nem tarthat neki valami sokáig.
Lementek a szálloda hallba, megittak pár italt, aztán úgy egy óra
múlva megint kopogtattak. Csöndben vártak.
– Becsúsztatom az ajtó alatt – szólt Chucky. – Szerintem így még
jobb is lesz.
A hallban a biztonság kedvéért megkérdezték, hogy lent van-e a
1503-as kulcsa. A recepciós hátrament, majd azzal tért vissza, hogy a
vendég aznap reggel kijelentkezett. – Átruccant New Yorkba, mi? –
kérdezte Chucky.
– De a lakosztályt fenntartják, igaz? A produkciós irodát.
– A recepciós azt válaszolta, hogy nem, a vendég kijelentkezett, és
nem adott meg új címet, ahol el lehetne érni.
Chucky csak annyit mondott Lionelnek: – Haza akarok menni.
Most azonnal.
Biztonságos környezetre vágyott, ahol átgondolhatja ezt az egészet.
És ha kell, üvölthet.
Avilanosa nem állta meg, hogy el ne szórakozzon kicsit Moke-kal,
amikor az visszajött a pisztolyokért. – Hát hagyod, hogy az az ember
elvegye tőled a revolvereidet, mi? Hát szabad ilyet csinálni?
Moke nagyon szerette volna megúszni ezt az egészet anélkül, hogy
Avilanosával találkoznia kelljen. Beköszön Nestornak, megkapja a
pisztolyokat, és már ott sincs. De Nestor most lepihent, nem szabad
zavarni a nyugalmát. Valószínűleg sztondul az ágyában, úgyhogy
jelenleg az após volt az úr a házban.
– Hagyjuk ezt. Csak add ide.

– Mit? Ezt a két pisztolyt? – kérdezte Avilanosa kinyújtott kezében
a fegyverekkel, aztán magasan a feje fölé emelte őket, ahogy Moke
értük nyúlt.
– Ne csináld ezt. Velem ne gecizz.
– Ó, odanézzenek, miket nem mondasz – gúnyolódott Avilanosa. –
Hát ilyen egy pistolero, aki elveszti a pisztolyait? Aki hagyja, hogy
elvegyék tőle a fegyvereit? Tessék.
Moke újra értük nyúlt. Amikor Avilanosa ismét a feje fölé emelte a
kezét, Moke erőből meglökte. Avilanosa az asztalnak tántorodott, de
továbbra is mosolygott, nem volt dühös, élvezte, hogy eljátszadozhat
Moke-kal.
– Itt van, tessék – mondta, de Moke nem nyúlt értük, úgyhogy
Avilanosa a kőasztalra helyezte a revolvereket, és hátralépett.
Megvárta, amíg Moke derékszíja mögé csúsztatja a két fegyver csövét,
és ekkor visszakézből ököllel úgy vágta szájon, hogy a
pörölycsapásnak beillő ütéstől Moke elterült a füvön.
Moke kezében a nikkelezett Maggel felállt, és Avilanosára szegezte
a fegyvert, aki fejcsóválva csak annyit mondott: – Látom, nem vagy jól,
mert meg akarsz halni. Vegyél be gyógyszert, és feküdj le aludni.
Moke leengedte a revolvert.
– Megvan az a teherautó, amit mindig elveszítesz? Ember, te
mindent elveszítesz? A kocsidat, a pisztolyodat, mindent? Vidd a
teherautót, és menj vele Chuckyhoz.
– Minek?
– Ráijeszteni. Ideje megijeszteni, hogyne felejtsen el fizetni. Meg
tudod ijeszteni nagyon?
Moke ott hagyta Avilanosát, és a fából készült kapuhoz ment,
aminek túloldalán autóút húzódott. Még hallotta Avilanosa gúnyos
hangját: – Próbáld úgy megijeszteni, hogy közben nem veszíted el újra
a pisztolyaidat…

Barry szólt Sticknek, hogy másnap reggel vigye el mind a négy kocsit
motorolajcserére, plusz a fékolajat is eresszék le. Az Amoco kúthoz
menjen a Százhuszonötödik utcába, ott szokta szervizeltetni az egész
flottát.
– Egyenként külön-külön? – kérdezte Stick. Már látta, hogy erre
rámegy az egész napja.
– Nem, összeköti őket egy madzaggal, mint a kisvasutat. Az isten
szerelmére, persze hogy egyenként. Tankolja tele, és mossa is le
mindet.
Az egész értelmetlen időtöltésnek tűnt, ami kocsinként legalább két
óráját elveszi. Minimum. Barry és Kyle a dolgozószobában töltötték a
délelőttöt papírmunkával, kalkulációkkal. Stick a Lincolnt vitte el
elsőként. Mikor visszaért vele, azok ketten még mindig az irodában
voltak. Fogalma sem volt, hogy találkozhatna Kyle-lal négyszemközt.
Dél körül felhívta a bankot, megadta a számlaszámát, és kért egy
egyenlegegyeztetést. A női hang azt felelte, hogy kereken ötszáz dollár
nulla cent van a számláján.
Ezután elvitte a Rollst. A kút forgalma közben megnőtt, úgyhogy
már két és fél órájába került, mire visszaérkezett a birtokra. Megint
odatelefonált a bankba, megadta a számot, és kérte az egyenleget. Egy
másik női hang szólt a telefonba: – Mr. Norman?
– Mr. Stickley.
– Igen. Az egyenlege, Mr Stickley, pontosan hetvenháromezer
dollár és nulla cent. Szép kerek szám.
Stick azt mondta: – Jézus atyám.
– Parancsol? – szólt a női hang.
Soha életében nem élt át még ehhez fogható érzést. Ebben a szent
pillanatban szerény személye éppen hetvenháromezer dollárt ért.
Kitalált valamit egy kis segítséggel, fél óra alatt rádumált egy tagot
arra, hogy bolond, ha nem vevő az ötletre, és most hetvenháromezer
dollárral lett gazdagabb. Ugyanazzal kereste meg ezt a pénzt, amivel
most Barryék vannak elfoglalva a dolgozószobában. Vagy legalábbis
valami nagyon hasonlóval. Hogyan fakasszunk pénzt anélkül, hogy

megdolgoznánk érte? Azonnal el akarta mondani Kyle-nak, kár, hogy
még mindig odabent dolgozik.
Azonnal el kell mondania valakinek. Cornellnek, vagy bárkinek.
De amikor meglátta Cornellt, meggondolta magát, megpróbált
nyugodtnak tűnni.
– Mi jót csinálsz ma? – kérdezte Stick.
– Ezüstöt pucolok.
– Ma van a nagytakarítás?
– Valamit csak csinálni kell, ha másért nem, azért, hogy csináljunk
valamit.
– Tisztára mint a rabszolgák, haver.
Cornell elvigyorodott. – Ez a rabszolgamunka teljesen kikészíti az
embert, haver. De ha belerázódsz, néha még élvezed is. Érted? Lépj ki
önmagadból, és azzá válsz, akivé csak lenni akarsz.
– És más ilyen… egyéb dolgokat is játszotok?
– Általában a királynő és a rabszolgát.
– Ő minek a királynője?
– Csak királynő. Nem is tudom. A délutáni semmittevés királynője.
A gumicukrok királynője. Életemben nem találkoztam még nővel, aki
ennyire szeretett volna királynő lenni.
– Hát… – mondta Stick. – Szerintem nagyon jól csinálta.
Közben arra gondolt, hogy bemegy Barry dolgozószobájába, és
közli vele, hogy felmond. Csakhogy előbb még beszélnie kell Kyle-lal.
Elvitte a Cadillacet a kúthoz, eszébe jutott filmes Jane, és felhívta az
Eden Rocot, ha már úgyis várakoznia kell.
Már nem volt ott.
Letette a kagylót, és arra gondolt, hogy ez necces volt. Ha az
időzítés nem lett volna tökéletes, még mindig csak ötszáz dollárt érne
hetvenháromezer dollár és nulla cent helyett. Többször elismételte
magában az összeget. Jó lett volna leülni és végiggondolni ezt az
egészet egy csendes, tiszta helyen, ahol nem zavarják a betonon egyremásra megcsörrenő csavarkulcsok és abroncsvasak. Előkészíthetne egy
beszédet. Abban reménykedett, hogy Kyle már reálisabban látja majd a

helyzetet. Ha mégsem, akkor előállna a beszédével, kifejtené, hogy
helytelen lenne… erkölcsi értelemben is elfogadhatatlan lenne
visszaadni egy drogkereskedőnek azt a pénzt, amin az csak még több
kábítószert venne, még több embert döntene végső romlásba. És
ráadásul még egy cent adót sem fizetne utána soha. Ezzel szemben ő
ezt a pénzt bölcsen használná fel. Hogy mire is…? Az isten szerelmére,
amire csak akarja! Vásárolgatna. Venne egy kocsit. Bevásárolna
mindenfélét Katynek, például ruhákat. Venne egy teherautót, mellé egy
saját céget. Wild Turkey whiskey helyett végre rendes Early Timest
inna. Csodálatos, hányféle módon, és mi mindenre el lehet költeni a
pénzt. Ebbe a világba épp csak belekóstoltak Frankkel, amikor
száznapos pünkösdi királyságuk tragikus hirtelenséggel véget ért.
Oda-vissza kattogott a Stickley-metronóm. Szíve szerint legalább a
kezeslábasán Steve feliratot viselő benzinkutasnak elmondta volna, de
nem lehetett. Már majdnem hat volt, mire az utolsó kocsival, a
Mercedesszel beállt a garázs elé. A pázsit széléhez ment. Barry egyedül
ült az udvaron a napernyő védelmében, az asztalon szokásos itala és
újságai. Stick odament hozzá.
– Meg is vagyok.
– Nem is volt ez olyan szörnyű, igaz?
– Nem, uram, a legkevésbé sem. – Mennyivel könnyebb segget
nyalni hetvenháromezer dollárral a bankszámládon… – Látom, a Rolls
már nincs is itt.
– Igen, kölcsönadtam Kyle-nak.
– Ó… – Ezt meg se kérdezhetné. De muszáj. – Hova ment?
Barry homlokráncolva nézett föl rá. – Micsoda?
– Azt kérdezem, hova ment?
– Hát ez az, hogy én is pont ezt hallottam. Egyébként elment
meglátogatni Mr. Goremant.
– Mikor?
– Mi ütött magába?
– Mikor?
– Nem sokkal ezelőtt. Mi akar ez lenni?

– Kyle hívta fel őt, vagy fordítva történt?
– Mr. Goreman telefonált.
– És Kyle azonnal elment?
– Igen. Elég hamar. Magának meg mi a franc baja van?
Stick sarkon fordult, és elrohant.
Barry felállt, és utána kiáltott. Hiába. Stick már a Mercedesben ült,
épp kifordult a feljárón.
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Moke gondolataiba merülve liftezett felfelé a ház legtetejére, fel
egészen a tizenötödik emeletig. Arra gondolt, hogy Nestornál
belekerült a tutiba, nem is vitás, a baj csak az volt, hogy az egészből
csak az jutott ki neki, hogy Avilanosa reggeltől estig cseszteti. Arra
gondolt, hogy ha még egy olyan szarjankónak is, mint Chucky, saját
birodalma lehet ott fönt, élheti a világát, megteheti, hogy úgy
viselkedik, mint egy hisztérika, mint valami agybajos fehérnép, akkor
neki, Eddie Moke-nak miért ne járna ki ugyanez. De elvehetné
Chuckytól is, amire vágyik.
Lionel jött az ajtóhoz, Moke szétnyitotta kopottas jakóját, hogy
megmutassa neki a 44-es gyöngyházborítású nyelét.
– Látod ezt?
Lionel bólintott. – Be vagy tépve, mi?
– Voltam már jobban is. Egy-két csík fehér még belém fér. Nestor
idejön, és nem akarja, hogy itt legyetek, amikor ideér.
– Rendben – mondta Lionel.
– Majd én vigyázok Chuckyra, hogy ne legyen bántódása.
– Szólok neki.
– Nem, majd én szólok neki. Most mit csinál?
Lionel nem válaszolt. Pár pillanat múlva megszólalt:
– Meg fogod ölni?
Ez meglepte Moke-ot, és kíváncsivá tette: – Mi van, ha azt
mondom, hogy tényleg ez a felállás. Akkor mit teszel?
– Elutazom Miamiba meglátogatni a muttert – felelte Lionel. –
Mikor jöjjünk vissza?
– Ma éjjel is visszajöhettek valamivel később.
– Van bent vele valaki. Egy nő.

– Ne törődj te mivelünk – intette le Moke. – Jól elleszünk.
Belépett, Lionelt kitolta a folyosóra, és rácsukta az ajtót. Moke
éppen eléggé ismerte itt a járást. Végigsétált a folyosón, és befordult az
első ajtón balra Chucky irodájába a kihangosítós telefonnal meg a
kalapjaival… De Crested Beaut és Bullrider egy sem volt köztük. A
tetűládának lassan lejár az ideje. Moke a fejébe húzta a fehér
jachtsapkát, és ellépett a balkon üvegezése mellett, amiről
visszatükröződött a nappaliból kiszűrendő fény. Előrehajolt, hogy
benézzen a kémlelőnyíláson.
– Megtenné, hogy leül? – kérdezte Kyle. – Kérem. És figyeljen végre
rám. Meg sem hallja, amit mondani akarok magának. Beszélhetek
bármit, maga úgyis jobban tudja, hogy mi történt.
Chucky odébb siklott. – Semmi értelmeset nem tud mondani. –
Aztán oldalazva, testét ingatva visszacsorgott.
– Mi az, hogy fogalma sem volt az üzletről? Akkor a sztorit mégis
honnan ismerte?
– Nem ezt mondtam. Azt állítottam, hogy félreértésről volt szó.
– Cukorfalat, pontosan szoktam tudni, hogy mikor vagyok
átbaszva. A fülem egészen máshogy cseng ilyenkor, kiválik egy visító
sivítás az általános alapzajból…
– Hallgasson már meg végre. Csak figyeljen ide egy pillanatra. –
Kyle ezúttal lassabban fogott bele mondókájába. – Egy régi prospektust
használt, Leo eredeti ajánlatát, és arra játszott, hogy végül elfogadjuk.
– És ezt mégis miből gondolta?
– Biztos hallotta, ahogy ötletelünk, hogy hogyan lehetne átszabni a
sztorit. Csak játszottunk a lehetőségekkel…
– Dehát pont maga mondta el nekem a sztorit a bárban.
– Mert azt hittem, hogy szimplán elmondja magának, amit ő is csak
hallott. Belementem a játékba. Azt gondoltam, csak arról van szó, hogy
felturbózzák kicsit a cselekményt… Abból, amit láttam, csakis arra
következtethettem, hogy a segítségére akar lenni, és kész.

Chucky elnézett az irodaajtó felé, aztán tekintete visszatért Kylehoz. – Amikor először találkoztunk, már akkor is azzal jött nekem,
hogy fektessek be egy moziba. Már akkor ez volt a terve.
– Igen, egy moziba, bármilyenbe, mindegy. Nem erről a filmről
beszéltem. Higgye el, Barry nem fektetett egyetlen dollárt sem
filmekbe.
– Akkor már csak arra lennék kíváncsi, mégis mi a fene folyik itt…
***
Moke tiszta erőből bevágta maga mögött az ajtót, hogy ezzel is felhívja
magára a figyelmet. – Arra én is – szólt.
– Miről vitatkoztok ti itt ketten? Chucky, neked nem szabadna
fehérnépekkel összeakasztani a tengelyt. – A szófán ülő Kyle-felé
biccentett: – Hogy van? – Aztán megint Chuckyhoz fordult. – Azt
hiszem, ideje bevenned a gyógyszeradagod.
– Téged meg ki engedett be…? – kérdezte Chucky. – Ha
tiszteletedet akarod tenni nálam, akkor várakozz az előszobában. És
vedd le a fejedről a sapkám.
Moke megigazította a jachtsapkát, hogy mélyen, szorosan üljön a
fején. Tetszett neki, ahogy a szemellenző széle pontosan
keresztülmetszi a látóterét. Az volt a meglátása, hogy ez azt sugározza,
hogy a sapka viselője nagyon képben van, és nem engedi, hogy
megetessék mindenféle szarsággal. Zsebébe dugta a kezét, és ökölbe
szorítva húzta ki. – Ja, látom rajtad, hogy ideje begyógyszerezned
magadat. – Kinyitotta a tenyerét. A benne lévő tablettahalomról két
pirula a padlóra hullott.
– Ez az igazi jó cucc. A fehér tabletták – mondta Moke.
– A piros szar csempészáru…, csak azt nem tudom, a kék mi lehet?
Chucky kikerekedett szemmel bámult rá. – Add vissza…
Moke visszadugta a kezét a zsebébe, és ott is hagyta, a másikkal
pedig szétnyitotta bőrdzsekijét.

– Látod?
– Nézd, most nincs időm veled foglalkozni. Ne szórakozz, add már
vissza a gyógyszereimet.
– Kitakarítottam a fiókodat, nehogy túladagold magad nekem.
Aztán a végén még a kórházban kötsz ki…
Kyle felállt. Azt mondta Chuckynak: – Majd máskor visszajövök.
– Maradjon itt – szólt Moke. – Hadd élvezzük tovább a társaságát.
– Chuckyra nézett: – Ha ki akarnák mosni a gyomrod, egy kotróhajó
kéne hozzá a dokiknak, igaz? Máskülönben elakadnának abban a sok
szarban, amivel teletömted magad. – Moke láthatóan élvezte a
helyzetet. Ez az okos kis liba remek hallgatóság lesz. Most majd
megmutatja neki, ki itt a frankó. Moke a francia ajtó üvegtábláihoz
lépett. Lepöckölte az akasztót, és elhúzta az egyik szárnyat.
Azok ketten csak bámulták.
– Alkonyodik, kezd kicsit hűvösödni, mi? A legszebb napszak.
– Mondjad, mit akarsz. Társak vagyunk, nem igaz?
– Csak akkor mondd ezt, ha komolyan is gondolod. Chucky
közelebb csúszott hozzá, aztán megtorpant.
– Ki vele.
– Szeretnélek rávenni, hogy élj egészségesen – mondta Moke, és a
tenyerében lévő pirulákra nézett. – Szerintem ezekre már nincs semmi
szükséged.
Két Cadillac parkolt Barry Rollssza mellett a magasház köríves
feljáróján. Az első kocsinál álló Lionel Oliva látta, hogy elhúz mellette
a Mercedes. Stick éles kanyarral parkolt be a kocsisor elé az aszfalt
lejtőjén. Lionel megvárta, míg odaér.
– Ismered Kyle McLarent? Fent van?
– Ismered Eddie Moke-ot? – kérdezte Lionel.
Stick egy pillanatig meg sem szólalt. – Mi folyik itt?
– Be van tépve, haver. Keresztbe állnak a szemei. Azt mondta, tűnjek el
onnan.

Stick elindult a bejárat felé, aztán sarkon fordult, és visszasietett
Lionelhez.
– Szerintem ki fogja nyírni – mondta Lionel.
– Te vagy a testőre…
– Nem, ez már túl van azon. Nem az én dolgom.
– Van kulcsod a szinthez?
Lionel csak nézett rá, anélkül, hogy válaszolt volna bármit.
– Add ide.
– Neked elment az eszed – mondta Lionel.
– Kérem a kulcsot.
Moke megmutatta Chuckynak a tenyerében fekvő három tablettát.
– Ez jó cuccnak számít?
Chucky egy helyben csoszogott, szomorúan csóválta a fejét, aztán
Moke-ra nézett. – Ezt most élvezed?
– Hogy jöttél rá?
– Vegyél csak be egyet. Ellazít annyira, hogy talán még
megismered a régi haverodat.
– Csakhogy érzékeny pontján találtam el az én régi haverom, nem
igaz? – kérdezte Moke, és kilépett a balkonra. – Ezt figyeld. – Becsukta
a tenyerét, aztán kihajította a gyógyszereket a korlát fölött.
Chucky tett egy lépést Moke felé, aki egy rutinos, laza mozdulattal
előrántotta nikkelborítású Magjét az öve mögül.
– Ahogy a zsaruk szokták mondani: „földre, baszd meg…” Tudod,
mit? Nem is voltam rossz. Pedig még sosem mondtam így ki. Földre,
baszd meg. Zsarunak kellett volna mennem. Kábszer-ellenesnek, mi?
Lefoglalnám a sok cuccot – Moke ismét a zsebében kutatott –, aztán
elásnám jó mélyre, hogy rá se lehessen találni. – Nagy lendülettel húzta
ki a kezét a zsebéből, színes tűzijátékként szóródtak széjjel a piros, kék,
fehér kapszulák a szürke éjben.

Chucky legszívesebben elfutott volna. A legjobb az lenne, ha
egyszerűen keresztül tudna futni a falon, és azonnal feltéphetné a
fiókját… A konyhában is volt némi vésztartalék. Nem, azokat már rég
felzabálta. A hálószobában is eldugott valamennyit. De az sincs már
meg. Ha Moke az egész gyógyszeres fiókot kiürítette, akkor nem
maradt egyáltalán semmi. Csak az a maréknyi gyógyszere volt, ami
egyre hullott-potyogott alá Moke ujjai közül az éjszakai sötétségbe. A
piros csempészáru volt, utcán is beszerezhető kemény szedatív.
Próbálta kimért, higgadt hangon közölni Moke-kal, hogy nem ért egyet,
de kétségbeesett kérdés sikeredett belőle: – Most miért kell állandóan
piszkálnod? – Hát ez nem úgy hangzott, ahogy előre eltervezte. Inkább
úgy, mintha kitörni készülne belőle a sírás. Moke gúnyolódva,
duzzogó-nyávogó hangon utánozta: – Most miért kell állandóan
piszkálnod? – Alsó ajkát dacosan biggyesztette, ömlött belőle a tömény
rosszindulat. – Most miért kell állandóan piszkálnod? – Chucky nagyon
nem szeretett volna kiáltani. Isten az égben, meg kellene valahogy ezt
úszni. De Moke keze ismét előtűnt a zseb mélyéből. Chucky látta, hogy
nem fogja egyhamar abbahagyni. Juszt is csinálja. Csak azért, mert már
belekezdett, és élvezi, hogy akármikor megismételheti a mutatványt.
Csinálja, hogy szórakoztassa magát. Csinálja, mert más most nem jut az
eszébe. Nem szabad kiáltania. Bárcsak elmagyarázhatná ezt valakinek,
hogy mit is érez most valójában. De Moke elfordult egy pillanatra –
mindegy, hova –, és megint mondott valamit, amit ő már nem hallott
saját üvöltésétől, csak rohant, hogy elkapja a magasba lendülő kezet…
Az érkező Stick vonta el egy pillanatra Moke figyelmét a játékról. Stick
úgy lépett be, akár egy megkésett vacsoravendég, akinek földbe
gyökerezik a lába, amikor rájön, hogy eltévesztette a házszámot, vagy
tönkre tett egy meglepetés bulit a rossz időzítéssel. Nézd mán, hogy
leesett álla…
– Nicsak, kit látnak szemeim… – szólt Moke.

Moke új lendületre kapott most, hogy megütötte a főnyereményt.
Mintha tombolát vezetne, harsányan kiáltott: – Megkérjük a szerencsés
nyertest, hogy fáradjon fel a színpadra. – Aztán majdnem kiköpte a
tüdejét…
Chucky csapódott bele teljes testsúllyal. Kinyújtott karral nyúlt fel a
magasba, hogy megszerezze a gyógyszereket. Az ütközés ereje
kisodorta őket az erkély rácsozatához. A rács olyan alacsonyan volt,
hogy Chuckynak a köldökét szokta bökni mindig, amikor előrehajolva
telefonált. Most viszont az oldalába nyomódott, ahogy két kézzel
kapkodott Moke ökle után. Csakhogy abban már nem volt semmi.
Moke öklével ráfogott Chucky ingnyakára, a másikban lévő pisztoly
csövével pedig jó párszor felé ütött. Chucky újra felüvöltött, már vég
nélkül üvöltött, ahogy karjaival összeszorította ezt az izzadt, büdös,
kapálózó bőrdzsekit. Moke jobbra-balra csavarodva próbált kisiklani a
fogásból, de Chucky ráemelte a korlátra. Moke hátradőlt, feje,
felsőteste a mélység fölött csüngött, a sapka már sehol, a pisztolycső a
korlátvasnak csapódik, valaki rákiált – csak a hangot hallja –, azt
üvölti, hogy tegye le. Chucky már csak Moke lábait tartja, és el fogja
engedni, persze, hogy elengedi, szépen leengedi a tizenöt emeletes
mélységbe. Chucky Moke lábszárai között áll, látja, ahogy a dzseki
karja a rácsok közt betolja a pisztoly csövét, ami már hozzáér Chucky
sípcsontjához, aki felemeli a papucsát, és rááll a pisztoly csövére.
Ráfog a csúszós, zsíros farmerre, följebb húzza arcánál a
westerncsizmákat, és leszól a rácsok mögött imbolygó arcnak: – Add
vissza a gyógyszerem! – Határozottság helyett inkább ziháló pánikot
hall saját hangjában. Látja, ahogy Moke felnyúl a zsebébe, és beletúr.
Látja, ahogy előbukkan az ökölbe szorított kéz, és nyomában rengeteg
színes drazsé hullik alá a kifordított zsebből. Moke nyitott tenyérrel
előrenyúl, hogy megkapaszkodjon az egyik rácsban, mire a kezében
lévő maradék gyógyszer is kiesik.

Valaki a vállához ér. Chucky hátracsavarodik annyira, hogy látja
Sticket a balkonon. Rákiált: – Tűnj el innen!
Hallja Stick hangját: – Engedd, hogy segítsek.
Ugyan miben? Megint rákiáltott: – Tűnj el innen, vagy elengedem!
Stick eltűnt a szeme elől.
Vissza kell nyernie a lélegzetét. Be, ki, be és ki, belégzés és
kilégzés – lassan. Nem sokat segít. Mintha tiszta erőből futna. Erősen
ráfog Moke bokáira, miközben térdre ereszkedik, és ráül a sarkára.
Moke tótágast állt fejét bámulja, nehezen kapkodja a levegőt.
– Hogy érzed magad, tisztelt társam?
Azt érzi, hogy ura a helyzetnek, de a hangja megint nyersen,
reszelősen sípol. Jó érzés Moke-ot látnia, ahogy kiguvadnak a szemei,
lilul a feje az erőlködéstől, kidagadnak az erek a nyakán, halántékán.
Legszívesebben odaszólna neki, hogy várj meg itt, aztán elugrik a
fényképezőgépért, hogy kicsit oldja a feszültséget. De már baromira fáj
mindkét válla és karja, és mielőbb véget akar vetni ennek. – Elég volt?
– kérdezi. – Most már jó kisfiú leszel?
Moke erőlködve, de azért jól hallhatóan préseli ki a szavakat a
száján: – Menj a picsába.
Chucky csaknézte Moke-ot, és szétáradt benne valami fáradt
szomorúság. Mindene égett, kimerült… Legszívesebben felpattanna,
megrázná magát – gyerünk! –, felpörög, felkap egy varázssipkát, és
átváltozik bárkivé, akárkivé, mindegy, valakivé. De letaglózta az érzés,
hogyha megpróbálná kiüvölteni a levegőt a tüdejéből, önmagát ebből a
testből – ha kiáltana is, az már nem lenne több erőtlen nyögésnél. Nézte
a fejjel lefelé lógó Moke-ot, ahogy haja úgy mered, mintha áramütés
rázná. Nézte a tompa, üres, kérlelhetetlen tekintetet, ami már soha meg
nem változik. Felsóhajtott legbelül: hát akkor… A feje fölé emelte
Moke lábait, és taszított rajta egyet.
Moke megtette helyette. Üvöltött.

Nézték, ahogy a balkon padlójáról eszi fel a tablettákat. Látták, ahogy
felkapja a pisztolyt, és bejön, becsukja maga mögött az üvegajtót,
kizárja a külvilágot, bármi is történt odakint. Leül az egyik mély
fotelbe, ölében a pisztoly.
Kyle várt. Nyelt egyet, hogy megnedvesítse kiszáradt torkát; vadul
vert a szíve. Meglepetten nézett fel, mikor Stick odalépett hozzá. A
férfi nem szólt semmit. Mintha csak ellenőrizni akarta volna, hogy a
lány még megvan. Igen, rendben, itt áll. Kyle látta, hogy Stick odalép
Chuckyhoz, megérinti a vállát, hogy elvegye tőle a revolvert. De
Chucky váratlanul megelevenedett egy pillanatra, és Stickre szegezte a
pisztoly csövét. Stick ellépett előle. Kyle mindig emlékezni fog erre a
nyugodt, csendes hangra, ahogy Stick most Chuckyhoz beszélt.
Az első dolog, amit kérdezett tőle ez volt: – Van ügyvéded?
Chucky nem válaszolt. A szobán némaság ült.
– Van annyi pénzed, hogy fogadj egy jó ügyvédet?
Chucky nem válaszolt.
– Szerintem ledobhatnád utána a pisztolyt. Végül is az övé, hadd
találják csak meg a zsaruk a test mellett. Megtámadott, nem igaz?
Chucky nem válaszolt.
– Majd én beszélek velük, ha akarod. Beszélek Nestorral is,
elmondom neki, hogyan történt… Hívjuk a rendőrséget, és legyünk túl
mihamarabb az egészen. Na, mit szólsz hozzá?
Kyle látta, ahogyChucky felnéz. Csak annyit mondott:
– Nem megyek börtönbe. – Aztán még egyszer: – Nem megyek
börtönbe. – Arra is emlékezni fog, ahogy Stick azt feleli:
– Megértem.
Stick a lányhoz lépett, és így szólt: – Ideje menni. – Kyle ezt a
pillanatot sem fogja elfelejteni soha. Amikor végre megértette, hogy a
férfi mennyivel többet látott már nála. Nem azt mondta: – Menjünk. –
Hanem azt:
– Ideje menni.

A lift előtt vártak… Kinyílt az ajtó. Egyetlen lövés dördült el. Kyle
hallotta, ahogy saját kiszáradt torkában felszisszen a hirtelen beszívott
levegő. Megfordult, hogy visszamenjen a lakásba, de Stick megfogta a
karját.
Amikor már kint jártak, Stick azt mondta: – Most egyből
visszaviszlek, aztán majd később elhozom a Rollst.
– Hazamegyek – mondta Kyle.
– Jó, majd én hazaviszlek.
– Egyedül szeretnék menni. Mondd meg Barrynek, hogy majd
visszaviszem a kocsit. – Elhallgatott. – De azt hiszem, meg kellene
várnom a rendőrséget…
Stick a fejét rázta. – Maguktól is tudni fognak mindent.
– Végül csak igazam lett – szólalt meg Kyle. – Nem vagyok rád
felkészülve. – Mélyen a férfi szemébe nézett, hogy elraktározza az
emlékképeket, az érzéseit, de döntenie, hogy mihez kezdjen velük, már
egyedül kell. Majd máskor, másutt. A Rollshoz ment, kinyitotta az
ajtót. De mielőtt beszállt volna, újra Stickre nézett, és azt mondta: –
Azért hívj fel valamikor. Rendben?
– Majd ha meggazdagszom – válaszolta Stick.
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Cornell egyre csak győzködte Sticket, hogy nyisd már ki a csipád,
haver, nézz ki az ablakon, micsoda kilátás, mennyi minden sok szépet
látsz itt. Koszt, kvártély plusz a többi juttatás. Ne viccelj már, ilyen
juttatásokat sehol máshol nem kapsz. Sticknek viszont egyre az járt a
fejében, hogy letétbe helyeztek a számláján hetvenkétezerötszáz dollárt
és nulla centet a Biscayne Boulevard és a Harminchatodik utca sarkán
álló Floridai Első Nemzeti Bankban. Azt mondta Cornell-nek, őt nem
érdeklik a juttatások.
– Nincs itt semmivel semmi bajom, ne érts félre. Ahogy mondani
szoktad, bízd magad a határtalan képzeletedre. Ez itt maga
Csodaország, ha azt akarod látni benne.
– Szóval csak tanultál végül valamit, igaz? – kérdezte Cornell.
– Őszintén remélem. Azt biztosan, hogy nincs értelme
klubbejáratok előtt ácsorognom olyan fickók társaságában, akik zsebre
dugott kézzel, lökhárítón megtámasztott lábbal hegyezik a zabot, és
közben szilárd meggyőződésük, hogy okosabbak a főnöknél is –
mondta Stick. – Megtanultam, hogy nem várhatok ítéletnapig.
– Tudod már, hova mész?
– Előre – felelte Stick. – Talán megpróbálkozom Palm Beach-csel.
– Álmokat kergetsz… Beadtad már a felmondásod?
– Az első dolgom volt ma reggel. Barry azt mondta, hogy addig
nem mehetek sehova, amíg át nem számolták az ezüstkészletet.
Megbeszéltük a dolgot, aztán azzal vált el tőlem, hogy ugorjak be
hozzá valamikor.
– Akkor ma már vihetem én a főnök friss kávéját.
– Mielőtt lelépek, még találkozunk – mondta Stick. Sportos ruháit
bepakolta a vászontáskába, a világosbarna, szürke meg a fekete öltönyt

pedig otthagyta a ruhásszekrényben a következő szerencsétlen
palimadárnak.
Barry a napernyős asztalnál üldögélt, előtte a Wall Street Journal
meg néhány hivatalosnak látszó irat. Stick felvette a napszemüvegét, és
táskával kezében az asztalhoz ment.
– Lát valami ígéreteset ma reggel?
– A Tootsie Roll-cukorka tizenhárom és egynegyeden áll, és ez
nem vicc. Részvényenként egy nyolcvan a profit. – Barry letette az
újságot, és a vendégház irányába nézett. – És hol van az én bájos
segítőm, amikor ilyen égető szükségem van rá? Tegnap este felhívott,
hogy ma kimos. Mondom neki, hogy mosod ki a ruháidat, amikor még
itt van az összes nálunk? Szerintem kezd kicsit szétszórt lenni
mostanában. Együtt lóg a személyzettel, és hasonlók. Ja, tényleg mi
történt a Cadillac telefonjával…? Tegnap ki akarok venni valamit a
kocsiból, jesszusom, nézem ám, hogy mi történt a telefonnal.
– Elromlott – felelte Stick.
– Úgy érti, magától? '
Cornell jött a kávéval.
– Nem tudom, mi történhetett – mondta Stick. – Valaki biztos
marháskodott vele.
– Elképzeltem, ahogy beszél az ügyvédével, aki közben feldühíti
valamivel, mire maga megpróbálja kidobni a telefont az ablakon, csak
nem nagyon sikerül.
– Micsoda…? Nekem nincs is ügyvédem.
– Hát akkor szereznie kell gyorsan egyet… Tessék.
– Barry felemelte a Journalt, és kivett alóla három összetűzött
fehér lapot. – Parancsoljon.
Cornell kitöltötte főnökének a kávét. – Ezt hozták, amíg
zuhanyozott.
– Ki hozta?
– A kézbesítő – válaszolta Barry.
Most ez meg mitől érzi ilyen jól magát? Stick idegesen nézte a
Barry kezében lévő lapokat. – Mi ez?

– Véletlenül beleolvastam – mondta Barry. – Bírósági idézést
kapott, kitűzték a dátumot is.
– Minek a dátumát? – kérdezte, bár nem volt benne biztos, hogy
hallani akarja a választ.
Barry magasra tartotta a papírokat. – Meghallgatásra beidézi a
Broward Megyei Körzeti Bíróság… hogy azt mondja, a felperes,
bizonyos Mary Lou Stickley keresetet nyújtott be a bíróságon…
– Az ex-nejeml
– …hogy a gyermektartás hátralékának teljes összegét… és a többi,
és a többi… A bíróság azt akarja, hogy jelenjen meg színe előtt, és
legalább egy okot mondjon, hogy miért ne marasztalják el, amiért olyan
pocsék apuka volt, hogy hét éven keresztül nem fizetett egyetlen cent
tartásdíjat sem…
– Most adtam háromszáz dollárt – csodálkozott Stick.
– Jó, de ő visszamenőleg, egyben kéri a teljes összeget, évente
tízezret. Maga hét éve vált el, szóval az összesen…
– Hetvenezer dollár – mondta Stick olyan halkan, hogy hallani is
alig lehetett.
– Ha nincs ennyi pénze, hát nincs – mondta Barry. – De ha elfogad
egy tanácsot, én a maga helyében azonnal állás után néznék, és
szorgalmasan postáznám a törlesztőrészleteket, ellenkező esetben
megint ott találja magát, ahonnan… Hé…! Hé! Most meg hova megy?
– Barry Cornellre nézett. – Ez most meg hová megy?
– Szerintem ő maga sem tudja – mondta Cornell, és csak nézte,
ahogy Stick keresztülvág a pázsiton, felkaptat a kocsibejárón, és
végképp eltűnik a garázs mögött.
Erről ennyit, gondolta Stick.

