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Sivatagi szél fújt aznap este. Az a forró, száraz szél, amely a hegyi szorosokon át ereszkedik a városra, felborzolja az ember haját és az idegeit, s viszketni kezd tőle a tenyér. Az ilyen éjszakákon minden italos vendégség verekedéssel végződik. Szelíd kis feleségek a húsvágó kés élét tapogatják, s a férjük nyakát méregetik. Minden megtörténhet. Még az is, hogy teli pohár sörhöz jut az ember egy koktélbárban.
Én is hozzájutottam egy csinosan berendezett új helyiségben, mindjárt szemben a bérházzal, amelyben lakom. Vagy egy hete nyitották meg, és alig volt forgalma. Húsz-egynéhány éves kölyök állt a bárpult mögött, és úgy festett, mint aki életében nem öntött le még egy pohárral a torkán.
Összesen még egy vendég volt a helyiségben rajtam kívül, egy részeg ember: az egyik bárszéken ült, háttal az ajtónak. Mintegy kétdollárnyi összeg állt előtte, tízcentesekből, szép szabályos oszlopba rakva. Tisztán itta a whiskyt, kis poharakból, s szépen elvolt magában.
Odébb csúsztam a bárpult mentén, megkaptam a sörömet, és megjegyeztem:
– Maga aztán alaposan lehúzza róluk a bőrt, öregem.
– Épp hogy kinyitottuk az üzletet – mondta a fiú. – Be kell
indítanunk a forgalmat. Volt már nálunk, igaz? – Aha.
– Itt lakik a környéken?
– A Berglund-házban, ott szemben – feleltem. – John Dalmas a nevem.
– Az enyém Lew Petrolle. – Közelebb hajolt a fényezett bárpult fölött. – Ismeri ezt az alakot?
– Nem.
– Ideje volna már, hogy hazamenjen, úgy nézem. Taxit kellene hívnom, és hazaküldenem. Ez már előre iszik a jövő hétre.
– Egy ilyen éjszakán, mint a mai... – mondtam én. – Hagyja csak; hadd igyon.
– Nem tesz jót neki. – A fiú komoran nézett rám.
– Whiskyt! – recsegte a részeg ember, és fel sem nézett. Tenyerével a pult lapjára csapott, vigyázva, hogy a tízcentesekből rakott kis oszlopot fel ne borítsa.
A fiú rám nézett, és vállat vont:
– Adjak neki?
– Miért ne? Az ő gyomrába megy.
A fiú töltött még egy pohár tiszta whiskyt, s azt hiszem, megkeresztelte vízzel a bárpult alatt, mert amikor felbukkant vele, olyan bűntudatos volt a képe, mintha elgáncsolta volna a nagymamáját. A részeg ember nem vett észre semmit. A híres agysebész féltő gondjával leemelt két tízcentest az oszlopból.
A fiú visszajött, és sört töltött a poharamba. Kint fütyült a szél. Be-belökte néhány ujjnyira a színes üvegű lengőajtót. Pedig volt némi súlya az ajtószárnynak.
A fiú megszólalt:
– Elsősorban ki nem állhatom a részeg embereket, másodsorban ki nem állhatom, ha itt rúgnak be, harmadsorban pedig elsősorban ki nem állhatom őket.
– Ezt a Warner fivérek is felhasználhatták volna – mondtam.
– Felhasználták.
Ekkor új vendég érkezett. Kint autó fékezett csikorogva, s kitárult a lengőajtó. Bejött egy pofa, szemmel látható sietségben. Fogta az ajtót, és gyorsan végigmérte a helyiséget, nagy, fénylő, sötét szemével. Jól öltözött férfi volt, barna bőrű, keskeny arcú, vékony szájú, s a maga módján jóképű. Sötét öltönyt viselt, melynek felső zsebéből fehér zsebkendő széle kukucskált szemérmesen, s ő maga láthatóan higgadt volt, ugyanakkor bizonyos feszültség érződött belőle. Ezt alighanem a frontátvonulás okozta. A forró szél. Én is olyanformán éreztem magamat, ha nem is higgadtan.
Az újonnan érkezett a részeg ember hátát nézte. A részeg az üres poharával sakkozott. Az új vendég rám pillantott, azután végignézett a helyiség túloldalán sorakozó bokszokon. Üres volt valamennyi. A férfi beljebb jött, elment az ingadozó, motyogó részeg mellett, és a pult mögött álló fiúhoz fordult.
– Nem látott itt egy hölgyet, barátom? Magas, csinos, barna haj, emprimé boleró, sötétkék kreppselyem ruha. Széles karimájú szalmakalap bársonyszalaggal. – Volt a hangjában valami feszültség, amit nem szerettem.
– Nem, uram. Nem járt itt senki, aki megfelelne a leírásnak – válaszolta a fiú.
– Kösz. Tiszta whiskyt. Ha lehet máris, jó?
A fiú odanyújtotta az italt, a fickó fizetett, egyetlen kortyra felhajtotta a whiskyt, és kifelé indult. Három vagy négy lépés után megállt a részeggel szemben. A részeg elvigyorodott. Valahonnan revolvert rántott elő, olyan villámgyorsan, hogy én csak egy felbukkanó sötét foltot láttam belőle. Nyugodtan tartotta a fegyvert, és semmivel sem látszott részegebbnek, mint én magam. A magas kreol pofa egész mozdulatlanul állt ott, majd finoman hátrakapta a fejét, aztán mozdulatlan maradt megint.
Kint elrobogott egy autó. A részeg ember huszonkettes automatát tartott a kezében, nagy acélgömbbel elöl. Két kemény csattanás hallatszott, és egy kevés – egészen kevés – füst emelkedett föl a csőből.
– Viszlát, Waldo – mondta a részeg.
Azután a mixerre és énrám szegezte a revolvert.
A kreol pasas mintha sosem akart volna összeroskadni. Botorkált, aztán összeszedte magát, meglóbálta a karját, továbbbotorkált. Leesett a fejéről a kalapja, majd arccal apad
 Lóra zuhant ő maga is. Aztán már olyan mozdulatlan volt, mint az aszfalt a ház ellőtt.
A részeg lecsúszott a bárszékről, a zsebébe szórta a tízcenteseit, és az ajtó felé siklott. Közben oldalt fordult, maga előtt tartva a fegyvert. Nálam nem volt revolver. Nem jutott eszembe, hogy szükségem lesz rá, ha meg akarok inni egy pohár sört. A fiú a bárpult mögött nem mozdult, egy hang nem hallatszott felőle.
A részeg könnyedén megérintette vállával az ajtót, s le nem véve rólunk a tekintetét, kifarolt az utcára. Ahogy kitárult az ajtó, heves szélroham zúdult be, és meglibbentette a padlón fekvő ember haját.
– Szegény Waldo – mondta a részeg. – Fogadni mernék, hogy most vérzik az orra, énmiattam.
Becsukódott az ajtó. Futva elindultam hazafelé – régi gyakorlatom van már benne, hogy azt tegyem, amit nem kellene. Ezúttal nem számított. A kint álló kocsi motorja feldübörgött, s mire a járdára értem, csak piros stoplámpáinak elhúzó csíkját láttam: épp befordult a sarkon. A rendszáma leolvasásában ugyanannyi sikerrel jártam, mint az első millióm összeszedésében.
Az utca hosszában embereket, kocsikat láttam, ahogy mindig. Láthatóan senki nem vette észre, hogy itt elsült egy revolver. A szél elég nagy zajt csapott ahhoz, hogy a huszonkettes lövedék gyors, kemény csattanásáról, aki netalán meghallotta, azt hihesse: ajtó csapódott valahol. Visszamentem a koktélbárba.
A fiú meg sem mozdult közben, csak állt ott, két kezével a bárpultra támaszkodott, kissé áthajolt fölötte, és a padlón fekvő fekete fickó hátát nézte. Nem mozdult az sem. Lehajoltam, és megtapogattam a nyaki ütőerét. Akkor tudtam, hogy már nem is fog megmozdulni többé.
A fiú arca körülbelül olyan kifejező volt, mint egy borjúkaraj, s nagyjából ugyanolyan színű is. A pillantása inkább bosszús, mint riadt.
Rágyújtottam, a mennyezet felé fújtam a füstöt, és kurtán odaszóltam neki:
– Telefonálni kell.
– Talán nem halt meg – mondta a fiú.
– Amikor valaki huszonkettes revolvert használ, az azt je
lenti, hogy nem bízza a véletlenre a dolgot. Hol van a telefon? – Nekem nincs. Elég kiadásom volt anélkül is. Hogy a fenébe: nyolcszáz ficcsnek hágtam a nyakára így is! – Maga a tulaj?
– Eddig még én.
Levette fehér kabátját meg a kötényét, és megkerülte a bárpultot.
– Bezárom az ajtót – mondta, ahogy előkotorta a kulcsait.
Kiment, becsukta az ajtót, és kívülről addig pofozgatta a reteszt, míg a helyére nem ugrott. Lehajoltam, a hátára fordítottam Waldót. Először nem láttam, hogy hol hatoltak be a lövések. Aztán észrevettem. Két apró nyílás látszott a kabátján, a szíve fölött. Meg egy kevés vér az ingén.
A részeg kifogástalanul szerepelt – mint gyilkos.
Vagy nyolc perc múlva érkezett meg a járőrkocsi. A fiú, Lew Petrolle, addigra megint a bárpult mögött állt. Ismét rajta volt a fehér pincérkabát, a pénzt számolta a pénztárgépből a zsebébe, s olykor feljegyzett valamit egy kis könyvbe.
Én az egyik boksz szélén ültem, cigarettáztam, és néztem, hogy Waldo arcára hogyan ül ki egyre határozottabban a halál. Kíváncsi voltam, ki lehet az emprimé bolerós nő, mért hagyta járni a motort Waldo a kocsijában a ház előtt; hogy hova sietett, s hogy vajon a részeg ember várta-e őt, vagy éppen csak véletlenül botlottak egymásba. Bejöttek az izzadó zsaruk a járőrkocsiból. A megszokott melákok: az egyiknek virág volt a sapkájába tűzve, és a sapkát beroggyantotta egy picit. Amikor a halott embert meglátta, eldobta a virágot, és lehajolt, hogy kitapintsa Waldo ütőerét.
– Ez úgy fest, mint aki meghalt – mondta, és még jobban a hátára fordította. – Na igen, látom, hol ment be. Szép, tiszta munka. Maguk ketten látták, amikor történt?
Mondtam, hogy igen. A fiú a bárpult mögött nem mondott semmit. Elmondtam nekik a történetet, meg azt, hogy úgy látszik, a gyilkos a Waldo kocsiján állt odébb.
A zsaru kirántotta Waldo tárcáját, gyorsan átfutott rajta, és füttyentett egyet.
– Egy rakás dohány, de jogosítvány nincs nála. – Félretette a tárcát. – Oké, mi nem nyúltunk hozzá, értik? Csak megnéztük, van-e kocsija, hogy rádión leadjuk a rendszámát.
– A fenét nem nyúltak hozzá – mondta Lew Petrolle.
A zsaru úgy nézett rá, ahogy az ember elvárhatta ilyen esetben.
– Oké, haverom – mondta halkan. – Hát hozzányúltunk.
A fiú fölemelt egy tiszta whiskys poharat, és elkezdte dörzsölgetni. Amíg csak ott voltunk, egész idő alatt azt dörzsölgette, újabb egy perc elteltével szirénázva befutott a gyilkossági csoport riadóautója, csikorogva fékezett az ajtó előtt, és négy férfijött be: két hekus, egy fényképész és egy laboráns. Nem ismertem egyik hekust sem. Ha régen dolgozik is valaki a detektívszakmában, azért előfordulhat, hogy nem ismer mindenkit egy nagyváros rendőrségéből.
Alacsony, sima modorú, sötét képű, csöndesen mosolygó férfi volt az egyik, göndör fekete hajú és lágy, értelmes tekintetű. A másik: nagy darab, durva csontozatú, előreugró állú fickó, orra szederjes, a pillantása üveges. Lerítt róla, hogy komolyan iszik. Kemény fickónak látszott, de olyannak, aki egy árnyalattal keményebbnek hiszi magát, mint amilyen a valóságban. Odaintett engem a fal melletti legutolsó bokszba, a társa közben a fiúval tárgyalt szemben, a kékkabátosok pedig kimentek az utcára. Az ujjlenyomat-szakember és a fényképész munkához látott.
Közben megérkezett egy orvosszakértő is, az csak épp annyi ideig maradt a helyiségben, hogy feldühödjön, amiért nem tud telefonálni a hullaszállítóknak.
Az alacsony hekus kiürítette Waldo zsebeit, a tárcáját, és az egészet egy nagy zsebkendőbe kötötte az egyik boksz asztalán. Egy halom bankjegyet láttam, kulcsokat, cigarettát, még egy zsebkendőt, és szinte semmi egyebet.
A nagy darab hekus hátravont engem a boksz mélyére.
– A papírjait – mondta. – Copernik nyomozóhadnagy vagyok.
Elé tartottam az igazolványomat. Rápillantott, átlapozta, visszalökte, és feljegyzett valamit a zsebkönyvébe.
– John Dalmas, igaz? Amatőr hekus. Valami dolga volt itt?
– Volt – feleltem. – Ittam. Itt lakom szemben, a Berglundban.
– Ismeri azt a fiút ott a pultnál?
– Jártam már itt egyszer, amióta megnyitotta a boltot. – Nem vett észre rajta most semmi feltűnőt? – Nem.
– Kissé félvállról veszi az egészet ahhoz képest, amilyen fiatal gyerek, nem gondolja? Erre nem kell felelnie. Maga csak mondja el a történteket.
Elmondtam – háromszor. Elmondtam neki egyszer, hogy lássa nagy vonalakban, elmondtam még egyszer, hogy lássa részleteiben, és elmondtam harmadszor, hogy lássa, hogy jól megjegyeztem az egészet. A végén azt mondta:
– Ez a baba érdekel engem. És a gyilkos Waldónak nevezte a fickót, közben távolról sem volt biztos abban, hogy az be fog jönni ide. Úgy értem, hogyha Waldo nem tudta biztosan, hogy a nő itt lesz.
– Ez csakugyan mélyrehatoló elemzés – mondtam.
 A detektív végigmért. Én nem mosolyogtam.
– Úgy fest az egész, mintha pillanatnyi felindulásból követte volna el, nem igaz? Nem vall semmi arra, hogy előre megfontolt bűnténnyel állnánk szemben. Csak a véletlennek köszönheti, hogy meg tudott lépni. Ebben a városban általában nem hagyják lezáratlanul a kocsikat az utcán. És a gyilkos két jó tanú előtt dolgozik. Nem tetszik nekem ez a história.
– Nekem a tanúszerep nem tetszik – feleltem rá. – Alacsony a napidíj.
A hekus vigyorgott. A fogát mintha szeplők pettyezték volna.
– Igazán részeg volt a gyilkos?
Valaki, aki így céloz? Nem.
– Szerintem sem. Na jó, egyszerű ez eset. A pasasnak nyilván van priusza, és épp elég ujjlenyomatot hagyott maga után. Még ha nem volna itt ez a pohár, néhány óra alatt akkor is azonosítanánk a személyét. Le akart számolni Waldóval valamiért, de nem számított rá, hogy ma este összeakad vele. Waldo csak benézett, hogy érdeklődjön egy hölgy felől, akivel találkája volt, de elkerülték egymást. Hőség van, és ez a szél hamar elmaszatolja a festéket egy nő arcán. Kézenfekvő a feltevés, hogy behúzódott valahova, hogy ott várjon. A gyilkos tehát simán belepumpál kettőt Waldóba, ahová kell, aztán elhúzza a csíkot, és fütyül magára meg a kölyökre. Ilyen egyszerű.
– Na igen – mondtam.
– Olyan egyszerű, hogy az már büdös -– mondta Copernik.
Levetette a nemezkalapot, beletúrt kócos szőke hajába, és a tenyerébe temette fejét. Hosszú, közönséges lóképe volt. Előhúzott egy zsebkendőt, megtörölte az arcát, a tarkóját és a keze fejét. Elővett egy fésűt, és megfésülte a halát – ez után még kócosabb lett –, majd feltette ismét a kalapját.
– Éppen gondolkoztam valamin – szólaltam meg
– Csakugyan? Aztán min?
 – Ez a Waldo pontosan tudta, hogy van öltözve a nő. Így hát nyilván találkozott már vele az este folyamán.
– És aztán? Esetleg ki kellett mennie. És mire visszajött, a nő lelépett. Mondjuk meggondolta magát Waldóval kapcsolatban.
– Így van – mondtam.
Pedig távolról sem ezen gondolkoztam el. Azon gondolkoztam, hogy Waldo úgy írta le a nő ruházatát, ahogy egy átlagférfi nem tudta volna leírni. Emprimé boleró és sötétkék kreppselyem ruha. Én például azt sem tudom, mi az, hogy boleró. És mondhattam volna azt, hogy sötétkék ruha, vagy akár azt is, hogy sötétkék selyemruha, de azt semmiképp sem mondtam volna, hogy sötétkék kreppselyem ruha.
Nemsokára megjelent két ember egy hordággyal. Lew Petrolle még mindig azt a poharat dörgölte, és a sötét bőrű, alacsony hekussal beszélt.
Átvonultunk mindannyian a főkapitányságra.
Lew Petrolle-lal nem volt semmi baj, ahogy utánanéztek. Szóleje volt az apjának Contra Costa megyében, Antioch mellett. Adott Lew-nak ezer dollárt, kezdő tőkének, és a fiú megnyitotta a koktélbárt, neonreklámmal, mindennel együtt összesen nyolcszázért.
Elengedték, s meghagyták neki, tartsa zárva a bárját, amíg el nem dől, hogy nincs szükség több ujjlenyomatra. Mindenkivel kezet szorított, aztán mosolygott, és megjegyezte: úgy gondolja, hogy a gyilkosság végeredményben használni fog az üzletmenetnek, mert senki sem hiszi el a dolgokat úgy, ahogy az újságban olvassa, s az emberek elfognak jönni hozzá a sztori kedvéért, s amíg ó a sztorit meséli, addig rendelni fognak.
– Ezt a fickót sohasem fogja izgatni semmi – mondta Copernik, ahogy a fiú elment. – Amíg nem az ő bőrére megy a játék.
 – Szegény Waldo – jegyeztem meg. – Használhatóak az ujjlenyomatok?
– Eléggé elmosódottak – felelte Copernik savanyúan. – Mindenesetre elvégezzük az osztályozást, és még ma éjszaka megtáviratozzuk Washingtonba. Ha nem megyünk vele semmire, maga is bent fog tölteni egy egész napot nálunk, a fénykép- és kartotékszekrények között.
Kezet fogtam vele meg a társával, akinek Ybarra volt a neve, és távoztam. Még nem tudták azt sem, hogy Waldo kicsoda. Amit a zsebében találtak, nem árult el semmit.
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Este kilenc óra volt, mire az utcánkba visszaérkeztem. Mielőtt a Berglund-házba beléptem, végignéztem az utcán mindkét irányban. A koktélbár, lejjebb a másik oldalon, sötét volt, egy-két ember az üvegnek nyomta az orrát, és befelé bámészkodott, tömegnek azonban nyoma sem volt. Az emberek látták a rendőrautót meg a hullaszállítót, de nem tudták, mi történt. Kivéve a sarki talponállóban lézengő alakokat. Azok tudnak mindent, kivéve, hogy hogyan maradjanak meg valami tisztességes állásban.
Változatlanul fújt a szél, forrón, mintha kemencéből jönne, és a házfalaknak vágta a port meg a papírhulladékot.
Beléptem az előcsarnokba, és fölmentem liften a negyedikre. Kinyitottam az ajtót, kiléptem, és szembetaláltam magam egy magas nővel: ott állt, és a liftre várt.
Hullámos barna haján széles karimájú, lazán meghajlított szélű kalap, rajta bársonyszalag. Hatalmas kék szeme volt, s a szempillája leért majdnem az álláig. Kék ruhát viselt, az anyaga lehetett akár kreppselyem is, a szabása egyszerű volt, de kifogástalan. Kabátkaféle volt rajta a ruha fölött, bízvást lehetett emprimé boleró.
 – Ezt bolerónak hívják? – kérdeztem.
Szórakozott pillantást vetett rám, és olyan mozdulatot tett,
mint aki pókhálót akar félresöpörni az útjából.
– Annak. Legyen szíves... nagyon sietek. Le akarok... Nem mozdultam. Elálltam a felvonóhoz vezető utat. Néztük egymást, és a nő lassan elpirult.
– Jobb, ha nem megy az utcára ebben az öltözékben – mondtam.
– Ugyan, hogy merészel...
A felvonó kattant egyet, és ismét lefelé indult. Nem tudhattam meg a mondata másik felét. A hangjában valahogy nem volt meg a sörözőtónus durvasága. Halk, lágy hang volt, olyan, mint a tavaszi eső.
– Nem akarok magától semmit – mondtam. – Bajban van. Ha erre az emeletre jönnek a liften, még éppen lesz ideje eltűnni a hallból. Először is vegye le a kalapot és a bolerót... és váljon köddé!
A nő nem mozdult. Az arca enyhén elsápadt a nem túl erős kikészítés alatt.
– Zsaruk keresik magát. Ebben a ruhában. Adjon módot rá, és elmesélem, miért.
Gyorsan hátrafordította a fejét, és végignézett a folyosón. A külsejéért megbocsátottam neki, hogy még egy blöffel próbálkozik.
– Akárki maga, mindenképpen szemtelen. Mrs. Leroy vagyok a harmincegyes lakásból. Biztosíthatom...
– ... hogy nem j ó emeleten jár – folytattam helyette a mondatot. – Ez a negyedik. – Odalent megállta felvonó. Felhallatszott a liftaknán a szétnyíló ajtók kattanása..
– Vegye le! – mondtam sietve. – Gyorsan!
Lekapta a kalapot, és gyorsan kibújt a boleróból. Megragadtam mind a kettőt, és a hónom alá gyömöszöltem. Megfogtam a nő vállát, megfordítottam, és elindultunk hátrafelé a folyosón.
 – Én a negyvenkettesben lakom. Szemben a magáéval, csak följebb egy emelettel. Tegyen próbát. Ismétlem: én nem vagyok érdekelt az ügyben.
Végigsimított a haján, fürge kézmozdulattal, mint egy tollászkodó madár. Tízezer év gyakorlata rejlett e mozdulat mögött.
– Istenem – mondta, aztán a hóna alá csapta a táskáját, s gyors, hosszú léptekkel elindult a folyosó hosszában. A felvonó megállt az alattunk lévő emeleten. Amikor megállt, megállt a nő is. Megfordult, és szembenézett velem.
– Ott van a lépcső, a felvonóakna mögött – tájékoztattam udvariasan.
– Nekem nincs lakásom ebben a házban – mondta ő. – Egy percig sem hittem, hogy van.
– Engem keresnek?
– Magát, de ma már nem fogják apróra átkutatni az épületet. És holnap is csak akkor, ha nem tudják megállapítani Waldo személyazonosságát.
– Waldo? – bámult rám.
– Ó, tehát maga nem ismeri Waldót?
Lassan megrázta a fejét. Lent az aknában ismét elindult a felvonó. Rémület villant át az asszony szemén, mint hullámfodrok a tó vizén.
– Nem ismerem – mondta kapkodva –, de vigyen el valahová erről a folyosóról.
Csaknem az ajtóm előtt álltunk. Betaszítottam a kulcsot a zárba, elfordítottam, és belöktem az ajtót. Benyúltam a szobába és felkattintottam a villanyt. Úgy jött be utánam, mint egy szélroham. Egészen enyhe szantálfaillat lebegett körülötte a levegőben.
Becsuktam az ajtót, lehajítottam a kalapomat egy székre, és néztem a vendégemet, ahogy odasétál egy kártyaasztalhoz, ahol egy sakkfeladványt állítottam fel, amelyet eddig még nem sikerült megoldanom. Mihelyt bent voltunk a szobában,
 és bezárult mögöttünk az ajtó, a hölgy félelme nyomtalanul eltűnt.
– Szóval maga sakkozik – mondta visszafogott hangon, mintha azért jött volna fel, hogy megtekintse a bélyeggyűjteményemet. Nem bántam volna, ha így áll a dolog.
Némán álltunk mind a ketten: a távolban csapódó liftajtók zajára figyeltünk; majd lépések hallatszottak – s eltávolodtak az ellenkező irányba.
Elvigyorodtam, nem jókedvemből, hanem a feszültség miatt, kimentem a főzőfülkébe, és elkezdtem babrálni két pohárral, közben rájöttem, hogy a hölgy kalapja és bolerója még mindig ott van a hónom alatt, beléptem a felcsukható ágy mögötti gardróbszobába, begyűrtem egy fiókba a két ruhadarabot, megint kimentem a főzőfülkébe, előhalásztam egy üveg osztályon felüli skót whiskyt, és szódás whiskyt készítettem jéggel.
Ahogy beléptem az itallal, vendégem pisztolyt tartott a kezében. Apró, automata fegyver volt, gyöngyház markolattal. Rögtön rám szegezte, s a tekintetében heves iszonyat tükröződött.
Megálltam egy-egy pohárral mindkét kezemben.
– Úgy látszik, a frontátvonulás magát is megbolondította. Magándetektív vagyok. Ha módot ad rá, bebizonyítom.
A hölgy könnyedén bólintott, az arca közben fehér volt, mint a fal. Lassan odamentem, az egyik poharat letettem mellé, aztán visszamentem, letettem a magamét is, és elővettem egy névjegyet. A hölgy lassan leült, baljával a térdét simogatta, a másik kezében a fegyvert tartotta. Letettem a névjegyet a pohara mellé, és én is leültem a magaméval.
– Ne engedje soha, hogy ilyen közel menjenek magához – jegyeztem meg. – Legalábbis, ha komolyan veszi a dolgot. És nyissa ki a pisztolyán a biztonsági zárat.
Lesütötte a szemét, megborzongott, és visszatette a fegyvert a táskájába. Egyetlen kortyra felhajtotta a fele whiskyt,
 kemény mozdulattal letette a poharat, azután felvette a névjegyet
– Akárkit nem itatok ezzel a whiskyvel – mondtam közben. – Ezt nem engedhetem meg magamnak. Elbiggyesztette a száját:
– Maga nyilván pénzt akar tőlem.
– Micsodát?
Erre nem válaszolt. A keze megint a táskája felé közeledett.
– Ne feledkezzék meg a biztonsági zárról – szóltam. A hölgy keze megállt. Folytattam: – Ez a fickó, akit Waldo néven említettem, j ó magas férfi, úgy száznyolcvan körül, vékony, fekete, csillogó barna szemmel. Az orra és a szája keskeny. Sötét öltöny, kikandikáló fehér zsebkendő jellemezte, valamint nagy sietség, hogy magát megtalálja. Ezzel előbbre jutottunk?
Ismét felemelte a poharát:
– Tehát ez Waldo. Nos, mi van vele? – A hangjában most már enyhén érződött az alkohol kölcsönözte magabiztosság.
– Ami azt illeti, érdekes história. Van itt szemben egy koktélbár... Mondja, hol volt maga egész este?
– A kocsimban ültem – válaszolta hidegen – csaknem végig.
– Nem látott valami nagy lótást-futást, ott lejjebb, a túloldalon?
Megpróbált nemet inteni a szemével, sikertelenül. A szája ezt mondta:
– Tudtam, hogy van valami zűrzavar. Rendőröket láttam és piros fényeket. Gondoltam, baja esett valakinek.
– Így is történt. És ez a Waldo előzőleg magát kereste. Ott a koktélbárban. Megadta a maga személyleírását, leírta a ruháit.
Most akkora volt a két szeme, mint egy-egy cipőgomb, és éppoly kifejező. Reszketni kezdett a szája széle.
 – Én bent voltam akkor – folytattam –, beszélgettem azzal a fiúval, a tulajjal. Más nem is volt a helyiségben, csak egy részeg ember az egyik bárszéken, a fiú és én magam. A részeg ügyet sem vetett a világra. Aztán bejött Waldo, maga után érdeklődött, mi mondtuk, hogy nem, nem láttuk magát, és akkor kifelé indult.
Belekortyoltam a whiskymbe. Éppúgy szeretem a hatásos pillanatokat, mint bármelyik felebarátom. A nő majd felfalt a tekintetével.
– Éppen elindult kifelé. Akkor ez a részeg, aki mindaddig ügyet sem vetett a világra, Waldónak szólította, és revolvert rántott. Kétszer belelőtt – csettintettem kettőt az ujjammal így. Kész.
Egy szavamat sem hitte el. A szemembe nevetett.
– Szóval a férjem bérelte föl, hogy kémkedjen utánam – mondta. – Tudhattam volna: megrendezett színjáték az egész, maga meg a Waldója.
Leesett állal bámultam rá.
– Sohasem jutott eszembe, hogy féltékeny lehet – bökte ki. – Különösen egy olyan emberre, aki a sofőrünk volt. Stanre féltékeny volt egy kicsit... ez természetes. De hogy Joseph Choate...
Kaszáló kézmozdulattal a szavába vágtam.
– Hölgyem, ezt a könyvet valamelyikünk rossz helyen ütötte fel – morogtam. – Az égvilágon senkit nem ismerek, akit Stannek vagy Joseph Choate-nak hívnának. Isten a tanúm, nem is sejtettem, hogy maga sofőrt tart. Mifelénk ez nem szokás. Ami a férjeket illeti... na igen, férjek néha előfordulnak nálunk is. Nem elég gyakran, sajnos.
Lassan megrázta a fejét, keze a táska felé közelített, s kék szeme csillogott.
– Nem elég meggyőző a mese, Mr. Dalmas. Nem, távolról sem elég meggyőző. Ismerem magukat, magándetektíveket. Szemét alakok. Becsalt a lakásába, ha ugyan a maga lakása
 ez. Valószínűbb, hogy valami undorító alaké, aki néhány dollárért megesküszik mindenre. Maga most megpróbál rám ijeszteni. így megzsarolhat... és ugyanakkor pénzt csikarhat ki a férjemből is. Rendben van – mondta elakadó lélegzettel –, mennyi kell?
Félretettem az üres poharamat, és hátradőltem.
– Engedje meg, hogy rágyújtsak – kértem. – Az idegrendszerem már nem a régi.
Rágyújtottam, a hölgy közben komoran nézett rám, de nem félt – vagy legalábbis nem félt annyira, hogy amögött valóságos bűntudatot sejthessek.
– Szóval Joseph Choate a neve? – kérdeztem. – Az a pasas,
aki keresztüllőtte a koktélbárban, Waldónak szólította. Egy kissé bosszúsan, de csaknem elnézően mosolygott. – Ne húzza az időt. Mennyi?
– Miért akart találkozni ezzel a Joseph Choate-tal?
– Természetesen meg akartam váltani tőle valamit, amit ellopott tőlem. Valamit, ami egyébként is értékes. Csaknem tizenötezer dollárt ér. Attól a férfitól kaptam, akit szerettem. De ő halott. Tessék! Halott! Égő repülőgépben pusztult el. Most menjen vissza, és mesélje el az egészet a férjemnek, maga koszos kis patkány!
– Hé! – kiáltottam fel. – Nyolcvanhat kilót nyomok, ruha nélkül!
– Akkor is koszos alak – kiáltotta vissza. – És ne fárassza magát azzal, hogy a férjemnek elmondja. Majd elmondom én magam. Különben is, valószínűleg már tudja.
Elnevettem magam:
– Fura dolog. Akkor hát mit kellett volna kinyomoznom maga szerint?
Felkapta a poharát, kiitta, ami még volt benne.
– Azt hiszi, hogy rendszeresen találkozom Joseph-fel – fintorodott el. – Ami azt illeti, találkoztam. De nem azért, hogy megcsaljam vele a férjemet. A sofőrömmel. Egy csavargóval,
 akit az utcáról szedtem fel, és kenyeret adtam a kezébe. Nem vagyok ilyesmire rászorulva, ha netalán félre akarok lépni.
– Hölgyem – bólintottam –, csakugyan nincs rászorulva.
– Most pedig elmegyek – mondta ő. – Maga csak próbáljon megállítani. – Előrántotta a táskájából a gyöngyház nyelű revolvert.
Én csak vigyorogtam, vigyorogtam, és nem mozdultam.
– Miért, maga ocsmány kis senki?! – tombolt. – Honnan tudhatom egyáltalán, hogy tényleg magándetektív? Akármilyen szélhámos is lehet. Ez a névjegy, amit a kezembe nyomott, nem bizonyít semmit. Mindenki csináltathat magának névjegyet.
– Csakugyan – mondtam. – Én meg, úgy látszik, elég dörzsölt fickó vagyok ahhoz, hogy két évig itt lakjam, mert maga a mai napon be fog jönni ebbe a házba, és akkor megzsarolhassam, amiért nem találkozott egy Joseph Choate nevű férfival, akit a szemközti koktélbárban Waldo néven eltettek láb alól. Van pénz magánál, hogy megváltsa azt a tizenöt rongyot érő holmit?
– Ó! Maga, úgy látom, azt képzeli, hogy kirabolhat!
– Ó! – utánoztam gúnyosan. – Most már útonálló is vagyok! Asszonyom, megkérhetem szépen, hogy vagy tegye le azt a revolvert, vagy nyissa ki rajta a biztonsági zárat? Sérti a szakmai büszkeségemet, ha látom, hogy majmot csinálnak egy ilyen szép kis fegyverből.
– Sötét gazember maga – jegyezte meg. – Álljon félre az utamból.
Nem mozdultam. Nem mozdult ő sem. Azután mind a ketten leültünk – és még csak nem is egymás mellé.
– Egyetlenegy dolgot áruljon el nekem, mielőtt távozna – kértem. – Mi az ördögöt keresett maga abban a harmadik emeleti lakásban? Csak azért került oda, mert az utcán találkozni akart egy pasassal?
 – Ne adja az ostobát – vágott közbe. – Nem úgy van. Hazudtam. Az az ő lakása.
– Joseph Choate-é?
Hevesen bólintott.
– Amit Waldo külsejéről elmondtam, az egyezik Joseph Choate személyleírásával?
Ismét hevesen bólintott.
– Helyes. Egyvalami legalább végre kiderült. Waldo, mielőtt lelőtték, s miközben magát kereste, leírta a maga ruházatát úgy, hogy a leírás eljutott a rendőrséghez, a rendőrség viszont nem tudja, ki ez a Waldo, és most keresnek egy ilyen öltözetben levő nőt, mert tőle várják a választ a kérdésükre. Ezt sem érti?
Egyszerre remegni kezdett kezében a fegyver. Szórakozottan lefelé nézett, majd lassan visszatette a táskájába.
– Ostoba vagyok – suttogta –, hogy egyáltalán szóba állok magával. – Hosszan végigmért, aztán mély lélegzetet vett. – Joseph megmondta nekem, hogy hol lakik... Látszott, hogy nem fél. A zsarolók biztos mind ilyenek. Az utcán akart találkozni velem, de én elkéstem. Mire odaértem, hemzsegett a környék a rendőröktől. így hát visszamentem, és a kocsimban ültem egy darabig. Aztán feljöttem Joseph lakásához, és bekopogtam. Aztán visszamentem a kocsihoz, és tovább vártam. Összesen háromszor jöttem fel ide. Harmadszorra feljöttem gyalog egy emeletet, hogy itt szálljak be a liftbe. A harmadikon már kétszer láttak. Akkor találkoztam magával. Ez minden.
– Valami férjet is említett az előbb – dünnyögtem. – 6 hol van?
– Egy megbeszélésen.
– Ó, egy megbeszélésen – mondtam undokul.
– A férjem nagyon fontos ember. Rengeteg megbeszélése van. Hidroelektromos mérnök. Bejárta az egész világot. Ha tudni akarja...
 – Hagyja csak – mondtam. – Majd egyszer meghívom a férjét ebédre, és akkor elmesélheti ő maga. Akármit tudott magáról ez a Joseph, az már halott dolog. Mint Joseph maga is.
Végre elhitte. Nem reméltem, hogy valaha is eljutunk idáig.
– Igazán meghalt? – suttogta. – Igazán?
– Meghalt – mondtam. – Halott, halott, halott. Asszonyom, higgyen nekem: meghalt.
Leesett az álla, s a szája szétnyílt, mint a kétnapos menyecske tésztája. Nem volt nagy szája, de ebben a pillanatban beletehettem volna az öklömet. A beállott csendben hallatszott, ahogy a felvonó megáll az én emeletemen.
– Ha most sikít – hadartam –, kap két monoklit a szeme alá.
Nem hangzott valami előkelően, de megvolt az eredménye. Magához térítette a nőt. Bekattant a szája, mint a nyúlcsapda.
Közeledő lépteket hallottam. Mindenkinek vannak ihletett pillanatai. Én most az ajkamra tettem az ujjamat. A hölgy nem moccant. Dermedt félelem ült az arcán. Nagy kék szeme olyan sötét lett, mint az alatta húzódó árnyék. A forró szél zúgva csapódott neki a csukott ablaknak. Ilyen szélben csukva kell tartani az ablakot, akármilyen hőség van.
A folyosón közeledő léptek nyugodtan járó magányos férfira vallottak. Ennek ellenére az ajtóm előtt állt meg az illető, majd bekopogott.
A gardróbfülke felé mutattam, a felhajtható ágy mögé. Vendégem hangtalanul fölállt, hóna alá szorítva táskáját. Most a pohárra mutattam. Gyorsan fölkapta, keresztülsietett a szobán, belépett a gardróbfülkébe, és csendesen behúzta maga mögött az ajtót. Fogalmam sem volt róla, hogy mért mászom bele ebbe az egész bonyodalomba.
Kopogtak megint. A kezem feje nyirkos lett. Megcsikorgattam a székemet, fölálltam, és jó hangosan ásítottam. Aztán az ajtóhoz léptem, és kitártam – fegyvertelenül. Ez hiba volt.
 Nem ismertem rá rögtön. Talán, ellenkező előjellel, ugyanaz a változás volt az oka, amiért Waldo azt hitte, hogy nem ismeri. Odaát, a koktélbárban, kalapban ült egész idő alatt, most pedig nem volt a fején semmi. A haja tökéletesen véget ért pontosan ott, ahol a kalap elkezdődik. E vonal fölött a fehér, kemény, száraz bőr csaknem olyanfényes volt, mint a heg bőre egy régi seb fölött. Nemcsak az volt a különbség, hogy most húsz évvel idősebbnek látszott. Más ember volt.
A kezében tartott fegyvert, a huszonkettes automatát elöl a nagy célgömbbel, azt megismertem. S ismerős volt a szeme is. Fényes, apró, sekélyes szempár, mint a gyíké.
Egyedül volt. Az arcomnak szegezte a revolvert, és csak annyit mondott a foga között:
– Igen, én vágyok az. Nyomás, befelé.
Hátráltam egy darabig, ott megálltam. Éppen úgy, ahogy
megfelelt neki, ha kevés mozgással akarta becsukni az ajtót.
Kiolvastam a tekintetéből, hogy éppen ezt várja tőlem. Nem megijedtem. Kővé dermedtem.
Ahogy becsukta az ajtót, még tovább hátráltatott, lassan, amíg azt nem éreztem, hogy valami van a lábam mögött. A szemét az enyémbe fúrta.
– A kártyaasztal – mondta. – Valami ürge sakkozik itt. Maga az?
Nyeltem egyet.
– Nem mondhatnám, hogy sakkozom. Csak úgy bíbelődöm vele.
– Ez két embert jelent – következtetett olyan halk, rekedt hangon, mint akinek a zsaru odavágott gumibottal a légcsövére egyszer, egy harmadfokú vallatás során.
– Ez feladvány – mondtam. – Nem parti. Láthatja a figurák állásán.
– Nem értek hozzá.
 – A lényeg, hogy egyedül vagyok – mondtam én, és meglehetősen reszketett a hangom.
– Teljesen egyre megy – mondta. – Én mindenképpen elintézett ember vagyok. Valami spicli beköp holnap vagy a jövő héten, egykutya. Nekem egyszerűen nem tetszik a maga pofája, haverom. És nem tetszik az a beképzelt árvácska sem a pincérkabátjában, aki olyan képet vág, mintha ő lett volna a balszélső a Fordhamben vagy mi. A pokolba az ilyen magukfajta pasikkal.
Nem szóltam, nem is mozdultam. A revolver nagy célgömbje könnyedén, csaknem cirógatva súrolta az arcomat. A férfi elvigyorodott.
– Amellett én sem veszítek az üzleten – mondta. – Úgy mellékesen. Egy olyan régi sittes, mint én, nem hagy tiszta ujjlenyomatokat még akkor sem, hogyha tajt siker. És ha egyszer nem hagytam tiszta ujjlenyomatokat, akkor nincs ellenem más bizonyíték, mint két tanú. A pokolba velük. Magának, haverom, lőttek. Remélem, ezzel tisztában van.
– Mit követett el maga ellen Waldo? – kérdeztem. Igyekeztem úgy tenni, mintha ezt akarnám tudni, pedig mást sem akartam, csak hogy ne remegjen olyan vadul a hangom.
– Köpött, egy bank kirámolása után, Michiganben, és ezzel négy évet szerzett nekem. 6 megkapta cserébe a vádelejtést. Négy év Michiganben nem az a kimondott nyári kéjutazás. Ott lent, az életfogytos államokban azután hamar jó kisfiút csinálnak az emberből.
– Honnan tudta, hogy Waldo befog jönni a bárba? – kérdeztem rekedten.
– Nem tudtam. Ja, igaz, kerestem már. Találkozni akartam vele, de mennyire, hogy találkozni akartam. Tegnapelőtt este megláttam az utcán, de aztán szem elöl vesztettem. Aztán nem kerestem megint. Dörzsölt vagány ez a Waldo. Most hogy érzi magát?
– Halott – feleltem.
 – Még mindig érek valamit – vihogott fel. – Részegen és józanon. Ez persze nem fogja könnyebbé tenni az életemet. Tudják már az óberhén, hogy ki vagyok?
Nem válaszoltam elég gyorsan. A torkomba bökte a revolver csövét, elakadt a lélegzetem, és ösztönösen majdnem a fegyver után kaptam.
– Nana – intett halkan. – Nana. Csak nem tesz olyan bolondot?
Visszavontam a kezemet, és lelógattam, tenyérrel kifelé. Nyilván épp így képzelte el. Nem ért hozzám másképpen, csak a fegyverrel. Láthatóan nem sokat izgatta, van-e nálam revolver, vagy nincs. Nem is kellett, hogy izgassa -– amennyiben azért az egyért jött.
Bár semmi sem izgathatta különösebben, ha egyszer viszszajött az utcába. Talán a forró szél ártott meg neki egy kissé. Úgy ostromolta most csukott ablakomat, mint a hullámverés a kikötőgátat.
– Találtak ujjlenyomatokat – mondtam. – Nem tudom, hogy mennyire használhatók.
– Elég használhatók lesznek, de arra nem, hogy telexen továbbítsák. Idő kell majd rá, hogy légipostán Washingtonba küldjék és onnan vissza; csak úgy tudják kellőképpen ellenőrizni. Most mondja meg nekem, haverom, hogyan jöttem én ide?
– Hallotta, amikor a fiúval beszélgettem a bárban. Megmondtam neki a nevemet, meg hogy hol lakom.
– Így igaz, haverom. És hogy mért jöttem, azt már közöltem. – Rám mosolygott. Ocsmány egy mosoly volt, ha arra gondol az ember, hogy ez lehet az utolsó, amit életében lát.
– Hagyja csak – válaszoltam. – A hóhér nem fogja megkérdezni magától, hogy mit gondol, mért ment ő oda.
– Nézd csak, nézd, milyen jól viseli. Maga után meglátogatom azt a kölyköt. Hazáig követtem, de úgy gondoltam, megfelelőbb, ha elsőnek magát teszem hidegre. Hazáig követtem a városházától, a Waldo bérelt kocsiján. A főkapitányságtól, apuskám. Az okos zsaruk. Az ölükbe ülhet az ember, és nem jönnek rá, ki az. De kezdjél el egyszer szaladni a villamos után, ezek rögtön rákezdik a géppisztolyukkal, kinyírnak két gyalogjárót, egy taxisorfőrt, aki a tragacsában durmol, meg egy vén takarítónőt, aki a padlót sikálja a másodikon. Akit kergetnek, azt meg elhibázzák. Az okos, rohadék zsaruk.
Megforgatta a fegyver csövét a nyakamban. Most még vadabb volt a tekintete.
– Ráérünk – mondta. – Waldo bérelt autóját egyelőre nem fogják keresni. És Waldóról se sütik ki egyhamar, hogy kicsoda. Ismerem én Waldót. Dörzsölt pasas volt. Finom úrigyerek ez a Waldo.
– Hányni fogok – mondtam –, ha nem veszi le a gégémrol a revolvert.
Elvigyorodott, és lejjebb eresztette a fegyvert, a szívem fölé.
– Így jó lesz körülbelül? Csak szóljon, hogy mikor óhajtja.
Kiderült, hogy hangosabban beszéltem, mint szándékoztam. A gardróbfülke ajtónyilásában, a felhajtható ágy mellett megjelent egy sötét csík. Aztán kiszélesedett egyujjnyira. Majd négyujjnyira. Egy szempárt láttam, de nem néztem oda. A kopasz ember szemébe bámultam, erősen. Nagyon erősen. El akartam érni, hogy ne vegye le a tekintetét az enyémről.
– Fél? – kérdezte halkan.
Nekidőltem a revolverének, és reszketni kezdtem. Gondoltam, élvezni fogja, ha reszketni lát. A n8 kijött az ajtón. Most megint a kezében volt a revolver. Pokolian sajnáltam. Megfogja próbálni elérni az ajtót – vagy sikít. így is, úgy is vége a dalnak – mind a kettőnk számára.
– Akárhogy is, ne húzza holnap reggelig – nyekeregtem.
 A távolból jött a hangom, mintha rádió szólna az utca túlsó oldalán.
– Én ezt így szeretem, haverom – mosolygott. – Én már ilyen vagyok.
A nő szinte úszott a levegőben, valahol mögötte. Nesztelenebb mozgást életemben nem láttam. Hiába, nem sokra mehet vele. A nővel aztán egyáltalán nem fog teketóriázni. Egy örökkévalóság óta ismertem ezt az embert, bár csak öt perce néztem a szemébe.
– És ha, tegyük fel, kiáltanék? – kérdeztem.
– Eegen. Tegyük fel, hogy kiáltana. Rajta, kiáltson csak – mondta gyilkos mosolyával.
A nő nem az ajtó felé tartott. Ott állt már közvetlenül a gengszter háta mögött.
– Jó... ez lesz az a pillanat, amikor kiáltok – mondtam.
Mintha ez lett volna a jel, a nő egyetlen hang nélkül, erősen a gengszter rövid bordái közé nyomta a revolverét.
Erre reagálnia kellett. Olyan volt, mint egy térdreflex. A száját eltátotta, a két karja oldalt lendült, és egy kicsit homorított. Most a jobb szememnek szegeződött a fegyver csöve. Félrehajoltam, és a térdemmel teljes erővel ágyékon rúgtam.
Lebukott az álla, és én belevágtam. Úgy ütöttem, mintha a lelki üdvösségem függne tőle. Még ma is megérzem ezt az ütést, ahányszor behajlítom az ujjaimat.
A revolver súrolta az arcomat, oldalt, de nem sült el. Az ember addigra már olyan volt, mint egy zsák. Leroskadt, bal oldalára zuhant a padlón. Belerúgtam a jobb vállába – nagyot. A fegyver kirepült a kezéből, és végigcsúszott a szőnyegen, be egy szék alá. Valahonnan a hátam mögül hallottam a sakkfigurák zörgését.
A nő ott állt fölötte és nézte. Majd feltekintett nagy, rémült, sötét szemével, pillantása összeakadt az enyémmel.
– Ezzel adósává tett – mondtam. – Rendelkezhet velem, és amim van, mindennel, amíg élek.
Nem hallotta meg. Tágra kerekedett szemében, a mélykék szivárványhártya alatt megvillant a fehérje. Sietve az ajtóig hátrált, továbbra is maga elé tartva apró revolverét, kitapogatta maga mögött a kilincs gombját, és megtekerte. Kinyitotta az ajtót, és kisurrant.
Az ajtó becsukódott.
Aztán csönd volt a szobában, még a szél fúvása sem hallatszott. Később meghallottam a padlón fekvő ember lihegését. Az arca zöld volt. Leguggoltam mögötte, és végigtapogattam, van-e nála más fegyver, de nem találtam semmit. Elővettem az íróasztalomból egy pár tartalék karperecet, és rákattintottam a teste előtt keresztbe tett két csuklójára. Tudtam, hogy ha erősen ráncigálná, azt nem fogja kibírni.
Szeme, bár fájdalom tükröződött benne, úgy mért végig, mintha éppen koporsót akarna rendelni a számomra. A padló közepén feküdt, még mindig a bal oldalán, egy összekuporodott, parányi, kopasz emberke, beeső ajakkal, olcsó ezüsttömésekkel a fogaiban. Olyan volt a szája, mint egy fekete üreg, s apró hullámokban, fuldokolva, akadozva áradt ki rajta a lélegzete, olykor kihagyott, majd újrakezdte erőtlenül.
– Sajnálom, öregem – mormoltam. – Mi mást tehettem?
Ezt mondtam – egy ilyen gyilkosnak.
Bementem a gardróbfülkébe, és kihúztam a szekrényfiókot. A nő kalapja és a bolerója ott hevert az ingeim fölött. Begyűrtem mind a kettőt hátra az ingek alá, és elsimítottam fölöttük az ingeket. Majd kimentem a főzőfülkébe, s töltöttem magamnak egy nagy adag whiskyt, lehúztam, aztán egy pillanatig ott álltam, és hallgattam, ahogy a forró szél üvöltve ostromolja az ablaküveget. Valahol bevágódott egy garázsajtó, egy villanyvezeték pedig, amely lazán függött a szigetelő között, olyan zajjal korbácsolta az épület falát, mintha szőnyeget porolna valaki.
 Az ital hamar éreztette hatását. Visszamentem a nappaliba, kitártam egy ablakot. A padlón fekvő pasas ugyan nem érezte meg a nő szantálfa kölnijének szagát, de valaki más esetleg megérezheti.
Becsuktam az ablakot, megtöröltem a tenyeremet, és a telefonhoz léptem, hogy feltárcsázzam a főkapitányságot. Copernik még bent volt.
Ahogy beleszólt a telefonba, érezni lehetett a hangján: tisztában van vele, hogy ő milyen páratlan fickó.
– Mi van? Dalmas? Nocsak! A fejemet tenném, hogy eszébe jutott valami.
– Tudják már a gyilkosról, hogy kicsoda?
– Erről nem beszélhetek, Dalmas. Mélységesen sajnálom és a többi. Tudja, hogy van az ilyesmi.
– Oké. Engem nem érdekel, hogy kicsoda. Csak jöjjenek érte, és szedjék fel a lakásom padlójáról.
– Mi a szentség!... – Aztán halkabbra fogta a hangját. – Várjon egy percig, ember. Várjon egy percig. – Mintha egy ajtó csukódott volna távolabb. Majd ismét Copernik hangja. – Halljam – mondta halkan.
– Itt van kézibilincsben – folytattam. – A maguké. Kénytelen voltam megrúgni, de majd összeszedi magát. Azért jött, hogy egy szemtanút eltegyen láb alól.
Újabb szünet. Mézédesen csengett azután a hangja.
– Na, most ide hallgasson, pajtikám, ki van még ott magával?
– Ki volna még? Senki. Csak én.
– Ez maradjon így, pajtikám. Csöndben, nyugodtan. Oké?
– Gondolta, hogy ide akarom csődíteni a szomszédságot egy kis ingyen cirkuszra?
– Nyugalom, pajtikám. Nyugi. Maga csak üljön ott békében, csak üljön szép csendben. Én gyakorlatilag már ott is vagyok. Ne nyúljon semmihez. Értjük egymást?
 – Értjük. – Megadtam a címet és a lakás számát is még egyszer, hogy ezzel se kelljen időt veszítenie.
Szinte láttam, hogy ragyog a nagy lóképe. Előkapartam a szék alól a huszonkettes sportpisztolyt, leültem és kézben tartottam, amíg csak lépteket nem hallottam a folyosón, majd ujjak csöndes dobolását az ajtó lapján.
Copernik egyedül volt. Gyorsan benyomult az ajtón, feszes vigyorral, hátratolt engem a szobába, és behúzta maga mögött az ajtót. Háttal állt az ajtónak, bal kezét a kabátja alatt tartotta. Nagy darab, kemény, csontos férfi, üres, kegyetlen tekintettel.
Lassan leeresztette pillantását a padlón heverő emberre. A pasas nyaka egy kicsit megrándult. Sebesen pislogott: beteg volt a pillantása.
– Biztos, hogy ez az a pasas? – Copernik hangja rekedt volt.
– Mérget vehet rá. Ybarra hol van?
– Ja... neki dolga volt. – Ahogy ezt mondta, nem nézett a szemembe. – A magáé ez a karperec?
– Az enyém.
– A kulcsot.
Odadobtam neki. Gyorsan fél térdre ereszkedett a gyilkos mellett, lekapcsolta a csuklójáról az én bilincsemet, és félrelökte. Elővette zsebéből a sajátját, hátracsavarta a kopasz ember két karját, s a háta mögött összebilincselte.
– Jól van, maga... – mondta a gyilkos fakó hangja.
Copernik elvigyorodott, ökölbe szorította a kezét, és irtózatos erővel belevágott a megbilincselt fickó szájába. A gengszter szája sarkából szivárogni kezdett a vér.
– Adjon egy törülközőt – rendelkezett Copernik.
Előszedtem a kéztörlőt, és a kezébe adtam. A megbilincselt ember foga közé nyomta, úgy, hogy fájjon, majd felállt, és csontos ujjaival beletúrt vékony szálú szőke hajába.
– Ez eddig rendben volna. Na, hadd halljam.
 Elmondtam a históriát – teljesen kihagyva belőle a nőt. Egy kicsit furcsán hangzott. Copernik figyelmesen nézett, nem szólt semmit. Megvakarta szederjes orra tövét. Aztán előhúzta a fésűjét, és a hajával vacakolt, éppen úgy, ahogy az este, a koktélbárban.
Odaléptem hozzá, és a kezébe tettem a revolvert. Elgondolkodva pillantott rá, aztán az oldalzsebébe süllyesztette. Megvillant valami a szemében, s vad, fénylő vigyorba húzódott az arca.
Lehajoltam, kezdtem felszedni a sakkfiguráimat. Megigazítottam a kártyaasztal egyik lábát, szöszmötöltem vele egy ideig. Copernik mindvégig szemmel tartott. Vártam, hogy kisüssön valamit.
Végre előállt vele.
– Ez a pofa huszonkettest használ – bökte ki. – Azért használja, mert elég vagány ahhoz, hogy ezzel a nyamvadt fegyverrel is boldoguljon. Ami azt jelenti, hogy nagyon vagány. Az ipse kopog az ajtón, aztán a hasába nyomja magának a mordályt, a szoba mélyéig hátráltatja, megmondja, hogy azért van itt, hogy elhallgattassa... és maga mégis elintézi. Fegyvertelenül. Egy szál magában elintézi. Maga is nagy vagány lehet, öregem.
– Ide hallgasson – mondtam, s a padlóra szegeztem a tekintetemet. Felemeltem még egy sakkfigurát, és az ujjam között forgattam. – Egy sakkfeladvánnyal bajlódtam – folytattam. – Igyekeztem kikapcsolódni.
– Maga valamit forgat a fejében, öregem – mondta halkan Copernik. – Okosabb maga annál, hogy egy öreg kopót megpróbáljon átejteni, nem igaz, pajtikám?
– Szép kis fogás, és én úgy, ahogy van, átadom magának -
válaszoltam. – Mi az ördögöt akar még?
A padlón heverő ember érthetetlen nyöszörgést hallatott a
törülköző mögül. Kopasz fején megcsillant a verejték.
 – Mi a probléma, öregem? Elhallgatott előlem valamit? – Copernik szinte suttogott.
Gyors pillantást vetettem rá, majd ismét elfordítottam a tekintetemet.
– Hát jól van – böktem ki. – Jól tudja, hogy nem intézhettem el egyedül. Rám szegezve tartotta a revolverét, és ez nem sokat habozik, mielőtt lődözni kezd.
Copernik lehunyta fél szemét, s a másikkal szeretetre méltóan kacsintott.
– Tovább, pajtikám, csak ki vele. Valahogy így képzeltem én is.
Egy darabig még köntörfalaztam, hogy megadjam a módját. Vontatottan kezdtem:
– Fent volt itt nálam egy srác, aki belekeveredett valami disznóságba, odaát, Boyle Heightsben, lebuktak és most szökik. Kirámoltak egy kétkutas benzintöltő állomást. Ismerem a családját. Tulajdonképpen jó gyerek. Azért jött hozzám, hogy útiköltséget kérjen. Amikor a kopogást meghallotta, besurrant... oda.
A felhajtható ágyra mutattam és a mellette lévő ajtóra. Copernik feje lassan arra fordult, aztán vissza rám. Újra kacsintott.
– És a srácnál revolver volt – mondta. Bólintottam.
– Odalopódzott az ipse mögé. Ezt nem akárki tette volna meg, Copernik. Hagyja futni a srácot. Hagyja ki a nevét ebből az egészből.
– Körözést adtak ki ellene? – kérdezte halkan Copernik. – Még nem, azt mondja. De fél, hogy küszöbön áll az is. – Az én munkám: a gyilkossági ügyek – mosolygott Copernik. – Most mondja meg, öregem, hogy mi történt itt. A padlóra mutattam, a felpeckelt szájú, megbilincselt emberre.
– Maga kapta el, nem igaz? – mondtam nagylelkűen.
 Copernik csak mosolygott. Nagy, fehéres nyelve előbukkant a szájából, és végignyalta vastag alsó ajkát. – Na és hogyan történt volna ez? – suttogta. – Waldóból kiszedték a golyókat?
– Ki, persze. Hosszú huszonkettesek. Az egyik ellapult egy bordán, a másik ép.
– Nos: maga óvatos madár. Nem hagy számításon kívül semmit. Nem tudhatott énrólam semmit. így hát bekukkantott hozzám, hogy utánajárjon, milyen revolverem van.
Copernik felkelt, és ismét fél térdre ereszkedett a gyilkos mellett.
– Hallasz engem, jómadár? – kérdezte úgy, hogy arca egészen közel került a padlón fekvő arcához.
Az ember artikulátlan hangot hallatott. Copernik fölállt, ásított.
– Ugyan ki a fene ad ennek a szavára valamit! Folytassa, pajtikám.
– Nem számított arra, hogy talál valamit, de mindenesetre körül akart nézni a lakásomban. És amíg maga odabent szaglászott – a gardróbfülke felé mutattam –, én meg ültem némán, esetleg egy kissé bosszúsan, kopogtak az ajtón. Bejött ez itt. Maga meg nemsokára kilopódzott, és elkapta.
– Aha – Copernik szélesen vigyorgott, és láttam, hogy egészen olyan a fogsora, mint egy lóé. – Fején találta a szöget, pajtikám. Behúztam neki, belerúgtam és elkaptam. Magának nem volt fegyvere, a fickó hirtelen felém fordult, és én beakasztottam neki egy bal horgot, úgy, hogy felnyalta a padlót. Oké?
– Oké – feleltem.
– Így fogja elmondani ezt odalent?
– Így.
– Fedezni fogom magát, pajtikám. Ha valaki tisztességesen viselkedik velem, én mindig veszem alapot. A srác ügye meg ne nyugtalanítsa. Ha bajba kerül, csak szóljon nekem.
 Közelebb lépett hozzám, és a kezét nyújtotta. Megráztam. Nyirkos volt, mint a döglött hal. Nyirkos kezektől meg a tulajdonosaiktól mindig felfordul a gyomrom.
– Még csak egyet – szóltam. – Ez a maga társa... Ybarra... nem fog megorrolni egy kicsit, amiért kihagyta ebből a buliból?
Copernik beletúrt a hajába, s megtörölte a tarkóját egy nagy, sárgás selyem zsebkendővel.
– Az a tengerimalac? – horkant fel. – A fene ott egye meg! – közelebb lépett hozzám, és az arcomba lehelt. – Aztán semmi tévedés, pajtikám, azzal a mesével.
Rossz szagú volt a lehelete. Ezen nem csodálkoztam.
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Öten voltunk összesen a detektívfelügyelő irodájában, amikor Copernik előadta az ügyet. Egy gyorsírónő, a főfelügyelő, Copernik, én magam és Ybarra. Ybarra egy széken ült, amit az oldalsó falnak billentett. A kalapját mélyen a szemébe húzta, de lágyan derengett alóla a pillantása, s tiszta metszésű latin szája sarkában csöndes, halvány mosoly ült. Nem nézett közvetlenül Copernikra, Copernik pedig egyáltalán nem nézett őrá.
Előzőleg kint a folyosón felvételeket csináltak a fényképészek: Copernik, ahogy kezet ráz velem; Copernik kalapban, revolverrel a kezében, és elszánt, célratörő tekintettel.
Azt mondták, tudják, hogy Waldo kicsoda, de nem akarják megmondani nekem. Nem hittem el, mert a detektív-főfelügyelő asztalán ott feküdt Waldo hullaházi fényképe. Nagyon szép munka volt: a haja megfésülve, a nyakkendője csinosan megkötve, s a fény épp úgy esett a szemére, hogy kellően csillogjon. Senki sem jött volna rá, hogy ez a fénykép halott emberről készült, akinek két revolvergolyó járta át a szívét.
 Úgy festett, mint egy szívkirály a táncteremben, amint éppen azon töpreng, vajon a szőkét válassza-e vagy a vöröset.
Éjféltájban értem haza. A ház kapuja zárva volt, és amíg a kulcsaim után kotorásztam, halk hangot hallottam a sötétből.
Csak annyit mondott: “Kérem!", de ráismertem. Megfordultam és megláttam egy fekete Cadillacet, ott parkolt a rakodósáv szélén. A lámpái nem égtek. Az utcai lámpa fénye megcsillant egy női szempáron.
Odaléptem.
– Őrültség, amit csinált – mondtam.
– Szálljon be – mondta válaszképp a nő.
Bebújtam, ő elindította a kocsit, másfél saroknyit haladtunk a Franklinen, majd bekanyarodtunk a Kingsley Avenue-ra. Változatlanul perzselt, zúgott a meleg szél. Egy bérház zsalugáteres, nyitott oldalsó ablakából rádió harsogott. Rengeteg kocsi állt a járda mentén, de azért találtunk üres parkolóhelyet, egy vadonatúj Packard mögött; a kocsi szélvédőjén még rajta volt az üzlet matricája. A nő fölvitte a kocsit két kerékkel a járdára, hátradőlt az ülés sarkában, kesztyűs kezét ráfektette a kormánykerékre.
Most talpig feketében vagy sötétbarnában volt, ostoba kis kalappal a fején. Éreztem a kölnijében a szantálfa illatát.
– Nem voltam valami kedves magához, igaz? – kérdezte.
– Mindössze megmentette az életemet.
– Mi történt azután?
– Kihívtam a rendőrséget, beadtam egy kis dajkamesét egy ellenszenves zsarunak, átengedtem neki a dicsőséget a fogásért; ez minden. Az a pasas, akitől megszabadított, az ölte meg Waldót.
– Úgy érti... hogy rólam nem beszélt nekik?
– Asszonyom – mondtam ismét –, maga mindössze annyit tett értem, hogy megmentette az életemet. Mit várna? Rendelkezésére állok, s ha segíteni tudok valamiben, megteszem, ami tőlem telik.
 Nem szóltam semmit, nem moccant.
– Tőlem nem tudta meg senki, hogy maga kicsoda – folytattam. – Véletlenül úgy adódott, hogy én magam sem tudom.
– Mrs. Frank C. Barsaly vagyok, Fremont Place kettőtizenkettő, Olympia. Telefon: kettő-négy-öt-kilenc-hat. Ez érdekelte?
– Kösz – mormoltam, és egy cigarettát sodorgattam az ujjaim között. – Miértjött vissza? A kalap és a boleró – csettintettem azután bal kezemmel. – Fölmegyek; lehozom.
– Nemcsak erről van szó – válaszolta ő. – Vissza akarom szerezni az igazgyöngyeimet.
Azt hiszem, ugrottam egyet ültömben. Valahogy az volt az érzésem, hogy volt itt égy s más igazgyöngyök nélkül is.
Elvágtatott mellettünk egy kocsi, a megengedett sebesség kétszeresével. Ritka, keserű porfelhő szállt fölt az utcai lámpák fényében, örvénylett egy darabig, majd elült. Mrs. Barsaly gyorsan felcsavarta a kocsi ablakát.
– Rendben van – szólaltam meg. – Halljuk, mi van az igazgyöngyökkel. Szerepelt eddig az ügyben egy hulla, egy rejtélyes hölgy, egy veszett gyilkos, egy hősi életmentés, meg egy rendőrnyomozó, akit rávettem, hogy hamis jelentést írjon. Most színre lépnek az igazgyöngyök is. Rendben van... hadd halljam.
– Most váltottam volna vissza ötezer dollárért. Attól a férfitól, akit maga Waldónak nevez, én pedig Joseph Choatenak. Nála kellett lennie.
– Igazgyöngy ott nem volt – mondtam. – Láttam, ami előkerült a zsebéből. Rengeteg pénz volt nála, de gyöngy semmi. – Lehet, hogy a lakásában rejtette el!
– Lehet – válaszoltam. – Amennyire én tudom, elrejthette Kalifornia területén bárhol, csak a saját zsebeiben nem. Hogy bírja Mr. Barsaly ezt a hőséget?
 – Még mindig odalent van, azon a megbeszélésen. Különben nem tudtam volna eljönni.
– Ami azt illeti, magával hozhatta volna-jegyeztem meg. – Elüldögélhetne itt a pótülésen.
– Ó, nem biztos – jegyezte meg. – Frank kilencven kilót nyom, és meglehetősen kemény ember. Nem hiszem, hogy szívesen elüldögélne a pótülésen.
– Mi az ördögről is beszélünk mi most tulajdonképpen?
Nem válaszolt. Két kesztyűs kezének ujjai könnyedén, kihívóan doboltak a kecses kormánykerék szélén. Meggyújtatlan cigarettámat kihajítottam az ablakon, oldalt fordultam egy kissé, és átöleltem.
Még akkor is reszkettem, amikor eleresztettem. Messzire húzódott tőlem, amennyire csak tudott, a kocsi túlsó falához szorult, s kesztyűs keze fejét végighúzta a száján. Én mozdulatlanul ültem.
Egy ideig hallgattunk. Aztán megszólalt, igen lassan:
– Ezt én akartam. De nem mindig voltam ilyen. Csak amióta Stan Philips elpusztult a repülőgépén. Ha nem úgy történik, ma Mrs. Philips volna a nevem. Stantől kaptam a gyöngysort. Egyszer megemlítette, hogy tizenötezer dollárba került. Fehér igazgyöngy, negyvenegy darab, úgy nyolc milliméter átmérőfű a legnagyobb. Nem tudom, hágy grammos. Sohasem becsültettem meg, ékszerésznek sem mutattam, így erről fogalmam sincs. De nagyon szerettem azt a gyöngysort, Stan miatt. Szerettem Stant. Úgy, ahogyan csak egyszer szeret az ember életében. Meg tudja ezt érteni?
– Mi a keresztneve? – kérdeztem.
– Lola.
– Folytassa, Lola. – Elővettem a zsebemből egy cigarettát,
és az ujjaim között sodorgattam, csak hogy csináljak valamit.
– Sima, kétszárnyú propeller alakú ezüstcsat fogta össze.
Azon egy kis gyémánt volt, a gomb helyén. Azt mondtam
Franknek, hogy a gyöngysor utánzat, és magam vásároltam.
 Ő nem ért a gyöngyhöz. Merem állítani, hogy nem olyan egyszerű dolog. És, tudja... Frank veszettül féltékeny.
Közelebb húzódott hozzám a sötétben, válla a vállamat érintette. Ezúttal azonban nem mozdultam. Üvöltött a szél, hajladoztak a fák. Én tovább sodorgattam a cigarettát.
– Bizonyára olvasta maga is azt az elbeszélést – szólalt meg ő. – Amikor az asszony a valódi gyöngyről azt mondja a férjének...
– Olvastam.
– Felvettem Josephet sofőrnek. A férjem akkoriban Argentínában volt. Nagyon magányos voltam. – Ez érthető – mondtam én.
– Joseph meg én rengeteget autóztunk együtt. Néha beültünk valahová egy-egy pohár italra. De ez minden. Én nem járok...
– Beszélt neki a gyöngysorról – vicsorogtam. – És amikor a maga kilencvenkilónyi bifsztekje hazatért Argentínából, és kirúgta Josephet – ő magával vitte a gyöngyöt, mert tudta, hogy valódi. Aztán felkínálta magának: öt darab ezresért visszavásárolhatja.
– Igen – mondta egyszerűen. – Természetesen nem akartam a rendőrséghez fordulni. S az adott körülmények között Josephet nem zavarta, hogy tudom, hol lakik.
– Szegény Waldo – jegyeztem meg. – Szinte sajnálom. Iszonyú peches volt: épp egy ilyen pillanatban kellett összeakadnia egy régi haverjával, aki le akart számolni vele.
Végighúztam a cipőtalpamon egy szál gyufát, és rágyújtottam. A dohány száraz volt a meleg széltől, úgy égett, mint a fű. A nő csöndesen ült mellettem, keze ismét a kormánykeréken nyugodott.
– A nők! – legyintettem. – Javíthatatlanok. És maga még most is szereti, vagy legalábbis azt hiszi, hogy szereti. Hol tartotta a gyöngysort?
– Egy malachit ékszerkazettában, az öltözőasztalomon.
 Néhány divatékszerrel együtt. Ott kellett tartanom, ha egyáltalán hordani akartam valamikor.
– És tizenöt darab. ezrest ért. És maga úgy gondolja, hogy Joseph esetleg a lakásán rejtette el. Harmincegyes a lakás száma, nem?
– De igen – mondta. – Attól félek, túl nagy dolgot kérek magától.
Kinyitottam a kocsi ajtaját, és kiszálltam.
– Előre kifizetett – válaszoltam. – Megyek, megnézem. Ebben a házban, ahol lakom, nem makacsak a zárak. Ha egyszer közölték a fényképét az újságokban, a zsaruk is rá fognak jönni, hogy hol lakott Waldo, de ma éjszaka már nem valószínű.
– Nagyon rendes magától – mondta ő. – Várjak itt?
Fél lábbal az úttesten álltam, behajoltam a kocsi ablakán, és néztem az asszonyt. A kérdésére nem válaszoltam. Csak álltam, és néztem két ragyogó szemét. Aztán becsuktam a kocsiajtót, és elindultam a Franklin felé.
Még az arcomba vágó szélben is éreztem hajának szantálfaillatát. Éreztem az ajkait is.
Kinyitottam a Berglund-ház kapuját, keresztülmentem a csöndes előcsarnokon, aztán föl a harmadikra a felvonóval. Lábujjhegyen végiglopakodtam a néma folyosón, és az ajtó alatt belestem a harmincegyes lakásba. Sötét volt. Bekopogtattam – a biztos mosolyú és extra mély farzsebű szeszcsempész régi könnyed, bizalmas kopogásával –, de nem jött rá válasz. Elővettem azt a vastag, kemény celluloidlapot, amely külső szemlélő számára ablak volt az igazolványtokomban a vezetői jogosítvány fölött, bedugtam a zár és az ajtófélfa közé, erősen ránehezedtem a kilincsgombra, és a sarokvasak felé toltam az ajtót. A celluloid széle elérte a rugós zár nyelvét, s apró finom zajjal, mintha jégcsap tört volna ketté, visszakattintotta. Az ajtó megcsikordult, és beléptem a csaknem
 teljes sötétségbe. Az ablakon át behatoló utcai fény itt-ott kiemelt egy világosabb foltot.
Becsuktam az ajtót, felkattintottam a lámpát, és mozdulatlanul álltam. Különös illat lebegett a levegőben. Egy pillanattal később sikerült azonosítanom: sötét, pácolt dohány szaga volt. Odaléptem az ajtó mellett álló hamutartóhoz, és négy barna csikket láttam benne: mexikói vagy dél-amerikai cigarettákét.
Fent, az én emeletemen, lépések hallatszottak a szőnyegen, valaki belépett a fürdőszobájába. Hallottam a lefolyó zúgását. Benyitottam a harmincegyes lakás fürdőszobájába. Egy kevés szemetet találtam, semmi egyebet, semmi olyan helyet, ahol bármit el lehetett volna rejteni. A főzőfülkével lassabban készültem volna el, de azt csak félig kutattam át. Már Tudtam, hogy ebben a lakásban nincs elrejtve semmiféle gyöngysor. Már tudtam, hogy Waldo el akart tisztulni, hogy sietett, hogy valami kergette, amikor megfordult és megkapta a két golyóját egy öreg haver kezéből.
Visszamentem a szobába, elfordítottam a fali ágyat, és benéztem a tükrös oldala mögé, a gardróbfülkébe: van-e nyoma, hogy jelenleg is laknának a lakásban. Még kijjebb fordítottam az ágyat, s aztán már nem akartam igazgyöngyöket találni. Mert egy férfit találtam ott.
Alacsony emberke volt, középkorú, ezüstös halántékú és kreol bőrű. Őzszínű öltönyt viselt, borvörös nyakkendővel. Csinos, apró barna keze petyhüdten csüngött alá. Tűhegyes, ragyogóan fényes cipőbe bújtatott apró lábfeje csaknem függőlegesen mutatott a padlóra.
A nyaka köré hurkolt övön lógott, az ágy felső fémkorlátjáról. Ami a nyelvét illeti, sohasem hittem volna, hogy ember nyelve ilyen hosszan kilóghat.
Himbálódzott egy kicsit, ez nem volt ínyemre, így hát lehajtottam az ágyat, és ő szép csendesen befeküdt a párnák közé. Még nem értem hozzá. De nem kellett hozzáérnem, hogy tudjam: hideg, akár a jég.
Megkerültem, beléptem a gardróbfülkébe, és zsebkendőmet a kezemre csavarva, sorra kihúztam a fiókokat. A lakás ki volt rámolva, nem maradt benne egyéb, mint egy magában élő férfira mutató maradék limlom.
Aztán kiléptem, és munkába vettem a holttestet. Tárca nem volt nála. Waldo nyilván kiemelte a zsebéből, azután megszabadult tőle valahol. Egy lapos cigarettásdoboz, félig tele, rajta aranybetűs felirat: “Luis Tapia y Cia, Calle de Paysand, 19, Montevideo." Mellette a Spezzia Klub gyufája. A hóna alatt sötét, préselt bőr revolvertok, benne egy kilencmilliméteres Mauser.
A Mauser arra vallott, hogy szakmabeli gengszterrel van szó, így hát mindjárt nem sajnáltam olyan nagyon. Bár nem lehetett valami kiváló mestere a szakmájának, mert az esetben senki sem végezhetett volna vele puszta kézzel, úgy, hogy ő a Mausert – amivel bármilyen falat át lehet lyukasztani – elő se tudja rántani a hóna alól.
Megpróbáltam kiokoskodni valamit az egészből, bár nem sokra mentem. A barna cigarettákból négyet elszívtak, úgyhogy vagy várakozott valaki, vagy vitatkoztak. Ennek során Waldo valahogy elkapta a kis ember nyakát, és éppen úgy szorította, ahogy kellett, ha néhány másodperc alatt ki akarta oltani a mécsesét. A Mausernak annyi hasznát sem látta a kis fickó, mint egy fogpiszkálónak. Waldo azután felakasztotta a szíjra, de ekkor valószínűleg nem élt már. Ez megmagyarázta, hogy miért sietett Waldo, miért rámolta ki a lakást, és miért kereste olyan izgatottan a nőt. Ez megmagyarázta azt is, hogy lezáratlanul hagyta a kocsiját a koktélbár előtt.
Mármint mindezt megmagyarázta akkor, hogyha Waldo volt az, aki végzett vele, hogyha ez csakugyan Waldo lakása – ha nem egyszerűen az történt, hogy engem behúztak a csőbe.
Átfutottam a többi zsebén. A bal nadrágzsebben egy arany  zsebkést találtam, némi aprópénzt. A bal oldali farzsebben egy összehajtogatott, illatos zsebkendőt. A jobb oldali farzsebben egy másikat, ez nem volt összehajtogatva, és tiszta volt. A jobb nadrágzsebben négy-öt papírzsebkendőt. Akkurátus, tiszta emberke. Nem szerette összepiszkolni a zsebkendőjét azzal, hogy belefújja az orrát. A papírzsebkendők alatt vadonatúj kis kulcstartó volt, négy új kulccsal – autókulcsokkal. A kulcstartón arany betűkkel az állt: 
R. H. Vogelsang Rt. ajándéka. A Packard-ház.
Mindent visszatettem a helyére úgy, ahogy találtam, visszafordítottam az ágyat, a zsebkendőmmel letörültem a kilincseket és egyéb kiugró sima felületeket, lekattintottam a villanyt, és kidugtam az orromat az ajtón. A folyosó üres volt. Lementem az utcára, és befordultam a Kingsley Avenue-ra. A Cadillac ugyanott állt, ahol az előbb.
Kitártam a kocsi ajtaját, rátámaszkodtam. Láthatóan a nő sem mozdult meg közben. Az arckifejezését nem lehetett látni. Nem lehetett látni semmi mást, csak a szemét és az állát, de tisztán érezhető volt a szantálfaillat.
– Ez a parfüm – szólaltam meg – egy diakónust is megbolondítana... A gyöngysor nincs ott.
– Hát... köszönöm, hogy megpróbálta – válaszolta halk, mélyen rezgő hangon. – Azt hiszem, majd el fogom viselni valahogy. Most én... Most mi... Vagy...?
– Maga most menjen haza – mondtam. – És bármi történjék, maga soha nem találkozott velem. Bármi történjék. Mint ahogy előfordulhat, hogy nem is találkozunk többé soha.
– Nagyon nem szeretném...
– Sok szerencsét, Lola. – Becsuktam a kocsi ajtaját és hátraléptem.
Felizzottak a kocsi lámpái, beindult a motor. Lassú, előkelő hullámzással kanyarodott be a sarkon a kocsi, a széllel
 szemben, aztán eltűnt. Én ott álltam a járda szélén az üres parkolóhely mellett.
Most már egészen sötét volt. Annak a lakásnak az ablakaiban, ahol előzoleg a rádió szólt, kialudt a fény. A kis Packard farát néztem. Látszott rajta, hogy vadonatúj a kocsi. Láttam már előbb is – mielőtt felmentem, ugyanezen a helyen parkolt, Lola kocsija előtt. Sötéten, némán állt, s a ragyogóan tiszta szélvédő üveg jobb sarkán ott volt még a kék matrica.
Gondolatban egy másik tárgy lebegett a szemem előtt: egy vadonatúj kulcskészlet, tartóján A Packard-ház felirattal, fent, a halott ember zsebében.
Előrekerültem a kocsihoz, a kék matricára irányítottam zseblámpám fényét. Ugyanaz a cég, mint a kulcstartón. A kereskedő neve és reklámmondata alá egy nevet és címet írtak, tintával: Eugenie Kolchenko, 5315 Arvieda Street, Los Angeles.
Bolond egy história. Felmentem a harmincegyes számú lakásba, felfeszítettem az ajtót, ugyanúgy, ahogy az előbb, beléptem a felhajtható ágy mögé, és kivettem a kulcstartót a tiszta kreol emberke himbálódzó holttestének nadrágzsebéből. Öt perc múlva ismét lent álltam az utcán, a Packard mellett. A kulcsok beleillettek.
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Kis ház, nem messze egy kanyon szélétől, kint Sawtelle-en túl, előtte félkörben a szélben hajladozó eukaliptuszfák. A fákon túl, a szemközti házban nagyban állt a muri, az a fajta, amelyiken a pofák kimennek az utcára, üvegeket csapkodnak a járdához, és közben úgy üvöltenek, mintha a Yale egyetem csapata akkor lőtt volna gólt Princeton ellen.
A ház előtt drótkerítés húzódott, néhány rózsafát láttam, egy kövezett bejárót és egy garázst, tárva-nyitva álló ajtóval;
 kocsi nem volt benne. Nem állt kocsi a ház előtt sem. Becsengettem. Hosszan vártam, aztán egyszerre kitárult az ajtó.
Úgy látszik, nem várt engem a nő. Ezt kiolvastam ragyogó, sötétkékkel körülhúzott szeméből. Aztán már nem olvashattam ki belőle semmit. Csak állt, és nézett rám: hosszú, vékony, éhes tekintetű, barna, kifestett arc, középen elválasztott tömött, fekete haj, háromemeletes szendvicsekhez szabott száj, vörös-arany csíkos pizsama, szandál, festett lábkörmök. A két fülcimpája alatt egy-egy apró templomi csengettyű csilingelt halkan a szélben. Vontatottan, megvetően intett baseballütő hosszúságú szipkába dugott cigarettájával.
– No-ós, kicsi ember! Mi kéne, ha volna? Rossz helyre jöttünk arról a gyönyörű muriról, onnan szemből, he?
– Haha – nevettem. – Kiadós kis muri, az biztos. De nem onnan jöttem. Csak hazahoztam a kocsiját. Elhagyta valahol, igaz?
A .szemközti házban valaki delíriumba esett az elülső udvarban; ami még megmaradt az éjszaka csöndjéből, azt a négytagú vegyes zenekar tette tönkre. Eközben az egzotikus barnának a szempillája sem rebbent.
Nem volt szép, még csak csinos sem volt, de látszott rajta: tudja, hogy körülötte forog a világ.
– Hogy mondja? – bökte ki végre, s a hangja körülbelül annyira volt bársonyos, mint az odaégett pirítós héja.
– A kocsija. – Magam mögé mutattam, de rajta tartottam a szememet. Az a fajta volt, aki kést használ alkalomadtán.
A hosszú cigarettaszipka lomhán a földre hullott, s kiesett belőle a cigaretta. Rátapostam, s ezzel bekerültem az előszobába. A nő hátrált előlem, és én behajtottam magam mögött az ajtót.
Az előszoba megtévesztően emlékeztetett egy vasúti teherpályaudvar rakodócsarnokára. Vas falikarokon belógó lámpák pislákoltak pirosan. A végében gyöngyfüggöny látszott, a padlón tigrisbőr. A lakás teljes összhangban volt a gazdájával.
– Maga Miss Kolchenko? – kérdeztem, s nem léptem előrébb.
– E-egen. Én vagyok Mi-iz Kolchenko. Mi a fenét akar tőlem?
Most úgy nézett végig rajtam, mintha azért jöttem volna, hogy lemossam az ablakot, csak éppen alkalmatlan időpontban.
Bal kezemmel elővettem egy névjegyet, odatartottam az arca elé. Elolvasta a kezemben, éppen csak annyira mozdítva a fejét, amennyire feltétlenül szükséges volt.
– Detektív?
– Az.
Mondott valamit, érthetetlen nyelven. Aztán angolul:
– Gyöjjön be!... Ettől a francos széltől olyan száraz lesz a bőröm, mint az itatóspapír.
– Bent vagyunk – mondtam. – Most csuktam be az ajtót. Na, ki vele, szépségem! Ki volt az a kis fickó?
Egy férfi köhögött a függöny mögött. A nő megugrott, mintha megbökték volna hátulról egy osztrigakéssel. Aztán megpróbált mosolyogni. Kísérletét nem sok siker koronázta.
– Aha, jutalom – mondta halkan. – Maga várjon csak itt, értem? Tíz dollárt adni, az rendes dolog, nem?
– Nem – mondtam.
Lassan fölemeltem az ujjamat, feléje böktem vele, és hozzátettem:
– Az illető halott.
Vagy egyméternyit ugrott a levegőbe, s felkiáltott.
Bent megreccsent egy szék. Léptek hallatszottak a gyöngyfüggöny mögött, aztán előbukkant egy nagy kéz, félrerántotta a függönyt, és egy magas, nehéz szőke férfi lépett ki a szobából. Bíborszínű köntöst viselt a pizsamája fölött. A jobb kezében valamit szorongatott a köntöse zsebében. Ahogy a függöny mögül kilépett, a lábát keményen megvetve, állát előreszögezve, mozdulatlanul állt ott, fakó szemének tekintete mint a szürke jég. Látszott rajta, hogy nem lehet könnyű átejteni.
– Mi a baj, cicus? – Megbízható, rekedtes hangja volt, és éppen annyi ostobaság csengett belőle, hogy az ember feltételezhesse: ez a fickó festett lábkörmű nők után szalad.
– Miss Kolchenko kocsija miatt jöttem – szólaltam meg.
– A kalapját mindenesetre levehetné – válaszolta. – Már csak a jó ízlés kedvéért is.
Levettem a kalapomat, és bocsánatot kértem.
– Oké – mondta, jobb kezét változatlanul a bíborszínű zsebben tartva. – Szóval maga Miss Kolchenko kocsija miatt jött. Kihozta ide a városból.
Elmentem a nő mellett, és közelebb léptem a férfihoz. A nő széttárt ujjú tenyerével a falnak támaszkodott. Miss Ártatlanság az iskolai színielőadáson. A hosszú szipka a lába előtt feküdt, üresen.
Amikor kétméternyire voltam a nagy darab férfitól, odavetette felém:
– Onnan is meghallom a mondanivalóját. Csak nyugalom. Ebben a zsebben revolver van, és volt rá módom, hogy megtanuljam használni is. Mi van azzal a kocsival?
– Azaz ember, aki kölcsönvette, nem tudta visszahozni – válaszoltam, és a férfi arca elé tartottam a névjegyemet. Épp hogy egy pillantást vetett rá. Aztán megint rám nézett.
– És aztán? – ennyit mondott.
– Maga mindig ilyen nagy vagány? – kérdeztem. – Vagy csak ha már fölvette a pizsamáját?
– Aztán mért nem tudta saját kezűleg visszahozni az illető? – kérdezte. – A süket dumát pedig hagyjuk.
A barna nő elfojtott kiáltást hallatott a hátam mögött.
– Minden rendben van, cicuskám – mondta a férfi. – Ezzel elboldogulok én egyedül is. Menj szépen be.
 A nő elsuhant mellettünk, és eltűnt a gyöngyfüggöny mögött. Vártam egy darabig. A férfinak a szeme sem rebbent. Semmivel sem volt izgatottabb, mint egy sütkérező levelibéka a napon.
– Nem tudta saját kezűleg visszahozni, mert őt időközben valaki eltette láb alól – mondtam. – Lássuk, hogy boldogul ezzel.
– Igen? – bólintott. – Magával hozta az ipsét, hogy ezt bebizonyítsa?
– Nem. De ha felveszi a nyakkendőjét meg a cowboykalapját, leviszem magát és megmutatom.
– Na, most várjon csak, mit is mondott, ki az ördög maga?
– Nem mondtam semmit. Gondoltam, hogy talán el tudja olvasni. – Megint a szeme elé tartottam a névjegyemet, ezúttal valamivel hosszabb ideig.
– Ó, ez rendben van – szólt. – John Dalmas, magánnyomozó. Helyes, helyes. Szóval menjek el magával, és nézzem meg. Kit? Miért?
– Lehet, hogy ellopta a kocsit – mondtam. A férfi bólintott:
– Nem rossz gondolat. Lehet, hogy ellopta. Kicsoda?
– Az a kis barna fickó, akinek a zsebében voltak a kocsi kulcsai, és a Berglund-ház sarkán parkolt vele.
Ezen elgondolkozott, bár láthatóan nem jött zavarba tőle.
– Ebben lehet valami – jegyezte meg. – Na, nem sok. Mégis, valami. Azt hiszem, ma éjszaka nagy forgalma van a rendőrségi biliárdklubnak. A munkájukat, azt elvégzi helyettük maga.
– Hogyan?
– Legalábbis a névjegyből úgy vettem ki, hogy maga magándetektív – jegyezte meg. – Vagy talán odakint vár még néhány zsaru, akik olyan szemérmesek voltak, hogy nem mertek bejönni?
 – Egyedül vagyok.
Elmosolyodott. Ekkor fehér csíkok rajzolódtak ki napsütötte arcbőrén.
– Maga tehát talált egy hullát, elvett tőle néhány kulcsot, talált hozzá egy kocsit, és kigurult vele ide – mindezt egészen egyedül. Zsaruk nélkül. Jól mondom?
– Tökéletesen.
Felsóhajtott.
– Gyerünk be – mondta. Félrehúzta a gyöngyfüggönyt, hogy be tudjak lépni. – Lehet, hogy van valami érdekes mondanivalója, amit nem árt végighallgatnom.
Ahogy elmentem mellette, oldalt fordult, és sakkban tartott a zsebében lévő revolverrel. Csak amikor egészen mellé értem, akkor láttam, hogy verejtékgyöngyök verték ki az arcát. Elképzelhető volt, hogy a meleg szél miatt, bárén ezt nem tartottam valószínűnek.
Bent voltunk a ház nappalijában.
Leültünk, s szembenéztünk egymással a sötét padló fölött, melyet néhány navajo indián meg sötétebb török szőnyeg díszítette a szoba egyébként zsúfolásig meg volt rakva kopott bútorokkal. Volt benne kandalló, kis pianínó, egy hosszú kínai lampion s aranyszínű gyöngyfüggöny a rácsos ablak előtt. A délre nyíló ablakok nyitva álltak. Kívül meszelt törzsű gyümölcsfa csattogott a szélben, csattogása beleolvadt az utcazajába.
A szőke férfi hátradőlt egy brokát fotelban, papucsos lábát föltette egy lábzsámolyra. A jobb kezét ugyanott tartotta, ahol eddig, amióta csak találkoztunk – a revolverén.
A barna nő ide-oda járkált a homályban, üveg kotyogott, és a nő fülében csilingeltek a templomi csengettyűk.
– Minden rendben van, cicuskáni – mondta a férfi. – Nincs semmi probléma. Valaki hidegre tett valakit, és ez a tag úgy gondolja, hogy mi érdekeltek lehetünk az ügyben. Ülj csak le, nyugodjál meg.
 A nő oldalt billentette a fejét és leöntött a torkán egy fél pohár whiskyt. Felsóhajtott. – Affene – mondta úgy mellékesen, aztán fölkuporodott egy díványra. Nem sok maradt a díványból szabadon. Félelmetes méretű lába volt. Festett lábkörme olykor felém hunyorított a homályos sarokból, ahol ettől kezdve csöndben üldögélt.
Elővettem egy cigarettát anélkül, hogy a férfi rám lőtt volna közben, rágyújtottam, és előadtam a történetemet. Nem volt igaz az egész, csak egy része. Beszéltem a Berglund-házról, elmondtam, hogy ott lakom, és hogy ott lakott Waldo is, a harmincegyes lakásban, az alattam levő emeleten, s hogy őt üzleti ügyeimből kifolyólag már előbb szemmel tartottam.
– Miféle Waldo? – szólt közbe a szőke férfi. – És miféle üzleti ügyek?
– Mondja, ember – kérdeztem vissza –, magának nincsenek titkai? – Erre enyhén elvörösödött.
Beszéltem a Berglunddal szemben levő koktélbárról, meg arról, ami ott történt. Nem beszéltem az emprimé boleróról, sem az asszonyról, aki viselte. Őt egészen kihagytam a történetből.
– A feladatom titkos természetű volt – mondtam. – Érti, mire gondolok. – Megint elvörösödött, beharapta az ajkát. Folytattam: – Senkinek sem mondtam cl, hogy ismerem Waldót. Aztán egy adott pillanatban, amikor úgy döntöttem, nem valószínű, hogy sikerült kitalálniuk, hol lakott Waldo, bátorkodtam átkutatni a lakását.
– Mit keresett? – kérdezte súlyosan a szőke férfi.
– Néhány levelet. Mellékesen megemlíthetem, hogy a lakásban nem találtam semmit – mindössze egy halott embert. Megfojtották, majd felakasztották egy övön, a felhajtható ágy korlátjára. Nem volt kimondottan szem előtt. Apró emberke, negyvenöt körüli, mexikói vagy dél-amerikai, jól öltözött; őzszínű...
 – Ennyi elég lesz – szakított félbe a férfi. – Érdekel az üzlet, Dalmas. Maga zsarolási ügyön dolgozott?
– Azon. A furcsa az volt az egészben, hogy ennek a kis barna emberkének jókora revolvere volt a hóna alatt.
– A zsebében persze nem talált ötszáz ficcset húszasokban? Vagy épp ezt akarta mondani?
– Nem találtam. Waldónál azonban több mint hétszáz volt készpénzben, amikor megölték a koktélbárban
– Úgy látszik, alábecsültem ezt a Waldót – mondta nyugodtan a férfi. – Elintézte az emberemet a fegyverével együtt, és elvette a pénzt is, amit a hallgatásért kért. Waldónak volt revolvere?
– Nála nem.
– Cicuskám, adj valamit innunk – szólt oda most a nőnek. – Hát igen, kétségtelen, hogy ehhez képest aránylag olcsón szabadultam meg ettől a Waldo nevű alaktól.
A barna nő feltápászkodott, és összepancsolt két szódás whiskyt. Magának is töltött még egy decit, tisztán, és visszakuporodott a díványra. Nagy, csillogó fekete szeme ünnepélyesen tekintett rám.
– Na lássuk csak – emelte felém a poharat a férfi. – Én nem gyilkoltam meg senkit, mostantól kezdve azonban a nyakamba akaszthatják a válókeresetet. Maga sem gyilkolt meg senkit – a saját előadása szerint –, de lantolt a rendőrkapitányságon. Az ördög vigye el! Az élet rengeteg bonyodalommal jár, akárhogy nézi az ember. Itt van például Cicuska. Fehérorosz, Sanghajban szedtem fel. Olyan megbízható, mint egy kripta, s közben úgy néz ki, mint aki öt centért elvágná az ember torkát. Épp ezt szeretem benne. Megvan a dolog szekszepilje, a kockázat nélkül.
– Hülyéket beszélsz – fújt felé a nő.
– Maga, úgy látom, oké – folytatta a férfi, ügyet sem vetve rá. – Márminthogy csakugyan magánkopó. Lát valami kiutat?
 – Látok. De az némi pénzbe fog kerülni. – Ezt vártam. Mennyibe?
– Mondjuk még egyszer ötszázba.
– A franc törje ki, hogy ez a forró szél hogy kiszárítja a bőrömet!
– Lehet szó ötszázról – mondta a szőke férfi. – Mit kapok én ezért?
– Ha sikerül elintéznem, kimarad a neve az ügyből. Ha nem – nem fizet.
Végiggondolta. Most ráncos, fáradt volt az arca. A rövid szőke haj tövében apró verejtékcseppek gyöngyöztek.
– Magának beszélnie kell majd, emiatt a gyilkosság miatt – dünnyögte a férfi. – A másodikra gondolok. És én nem kaptam meg a pénzemért azt, amit vártam. Ha hallgatásról van szó, azt inkább közvetlenül vásárolnám meg.
– Ki volt a kreol emberke? – kérdeztem.
– A neve León Valesanos, uruguayi. Saját behozatalom ez is. Sokat utazom a munkám révén. A Spezzia Klubban dolgozott, Palifogó-városban – tudj a, odalent Beverly Hills mellett. Azt hiszem, a rulettszakmában. Ötszázat adtam neki, hogy menjen el ehhez a... ehhez a Waldóhoz, és vásároljon vissza tőle néhány számlát: Miss Kolchenko rendelt meg egy-két holmit az én folyószámlámra, és ideszállíttatta. Ez nem volt valami okos dolog, igaz? A számlák az aktatáskámban voltak, és ennek a Waldónak egyszer alkalma nyílt, hogy elemelje őket. Maga hogy képzeli el a történteket?
Belekortyoltam a whiskymbe, és rézsút lefelé az emberemre pillantottam.
– A maga uruguayi haverja nyilván durván lépett fel, és ezt Waldo rossz néven vette. Akkor a kis fickó úgy gondolta, hogy a Mauser hathatósabban fogja alátámasztani az érvelését – csakhogy Waldo gyorsabb volt nála. Nem mondanám, hogy Waldo gyilkos volt – legalábbis szándékában nem. A zsarolók a legritkább esetben azok. Talán elvesztette az önuralmát, és egyszerűen túl sokáig fogta a kis pasas nyakát. Ezek után el kellett tűnnie a színről. De volt még egy randevúja, abból még több pénzt remélt. Végigjárta a környéket, kereste azt, akire várt. S a véletlen úgy hozta, hogy beleszaladt egy haverjába, aki kellően gyűlölte, és kellően részeg volt már ahhoz, hogy keresztüllője.
– Pokolian sok a véletlen ebben az egész históriában – mondta a szőke férfi.
– A frontátvonulás azoka – vigyorodtam el. – Ma este mindenki be van csavarodva.
– Az ötszázért maga nem garantál semmit? Ha nem sikerül falaznia nekem, egyszerűen nem kapja meg a dohányt? Ez az egész?
– Ez az egész – mosolyogtam rá.
– Bolond egy dolog – mondta, és kiitta a szódás whiskyjét. – De benne vagyok.
– Még csak két dolgot – mondtam halkan, a székemben előrehajolva. – Waldo a koktélbár előtt parkolt egy kocsival, hogy lelépjen vele, s a motort nem állította le. A gyilkos elvitte a kocsit. Ebből az irányból mindig visszarághat valami. Tudja, valószínű, hogy ebben a kocsiban volt Waldo egész szajréja.
– Többek között az én számláim meg a maga levelei.
– Úgy van. A rendőrség azonban belátó az ilyen ügyekben, hacsak nem jelentene nekik jó nagy reklámot a maga neve. Ha nem, azt hiszem, tudok találni valami lepénzelhető stricit a kapitányságon, és megúszhatja a dolgot. Ha viszont olyan a neve – az más eset. Mit is mondott, hogy hívják?
A felelet sokáig váratott magára. Amikor elhangzott, nem hökkentett meg annyira, mint vártam volna. Egyszerre túlságosan is logikus volt.
– Frank C. Barsaly – mondta ki végül.
Egy kis idő múlva az orosz nő taxit hívott számomra. Ami
 kor elmentem, a szemközti házban még zajlott a muri, tombolva, ahogy csak egy ilyen muritól elvárható. Megfigyeltem, hogy a ház falai még állnak. Kár volt.
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Ahogy a Berglund üvegkapuját kinyitottam, a szimatom azt súgta, hogy rendőrség van a házban. Karórámra pillantottam. Pár perc híján hajnali hármat mutatott. Az előcsarnok sötét sarkában egy ember ült, arcát újsággal takarta el. Hosszú lábát messze kinyújtotta. Az újság sarka felemelkedett egy kissé, aztán visszahullott. Különben nem mozdult.
Átmentem a hallon, beszálltam a liftbe, és felmentem az emeletre. Halk lépésekkel végigsiettem a folyosón, kinyitottam a kulccsal a lakásom ajtaját, szélesre tártam, és a villanykapcsoló után nyúltam.
Egy húzós kapcsoló kattant, fény áradt felém a fotel mellett álló lámpából, a kártyaasztal mögül, melyen még mindig ott álltak szétszórt sakkfiguráim.
Copernik ült a fotelban, merev, undok vigyorral a képén. Az alacsony, sötét férfi, Ybarra, tőlem balra, a szoba másik sarkában ült némán, azzal a fél mosollyal, mint mindig.
Copernik még jobban kivillantotta nagy, sárga lófogait:
– Helló! Régen láttam. A lányoknál járt?
Becsuktam az ajtót, levettem a kalapomat, és a tarkómat törülgettem. Copernik csak vigyorgott. Ybarra puha pillantású fekete szeme a semmibe meredt.
– Foglaljon helyet, öregem – mondta vontatottan Copernik. – Érezze otthon magát. Lesz magával egy kis haditanácsunk. Nagy ég, hogy én hogy utálok egy ilyen éjszakán hekust játszani. Tudja, hogy nincs semmi pia a háznál?
– Sejthettem volna – mondtam. A falnak támaszkodtam.
Copernik tovább vigyorgott:
 – Mindig utáltam a magánhekusokat – mondta-, de sosem volt még módom rá, hogy úgy istenigazából elkapjak egyet, ahogy ma éjszaka magát.
Lustán lenyúlt a padlóra a széke mellé, felemelt egy emprimé bolerót, és odalökte a kártyaasztalra. Ismét lenyúlt, és mellé tett egy széles karimájú kalapot.
– A nyakamat tenném, hogy maga pokoli csinos fiú, amikor ezekben megy sétálni – mondta.
Megfogtam egy széket, magam felé fordítottam, rátelepedtem lovagló ülésben, karba tettem a kezemet a támláján, rátámaszkodtam, úgy néztem Copernik szemébe. Felállt, lassan – kiszámított lassúsággal – keresztüljött a szobán, s a kabátját lesimítva, megállt előttem. Aztán felemelte a nyitott jobb tenyerét és az arcomba vágott vele – de nagyon. Bár fájt az ütés, nem mozdultam.
Ybarra a falra bámult, az ajtóra, a semmibe.
– Szégyellhetné magát, pajtikám – mondta lomhán Copernik. – Ahogy ezzel a finom holmival elbánt. Begyűrni az ócska ingei mögé. Az ilyen amatőr hekusok mindig a gyomromra mennek.
Ott állt fölöttem egy pillanatig. Nem mozdultam, nem is szóltam semmit. Belenéztem üveges, részeg szemébe. Egyik kezét ökölbe szorította, aztán vállat vont, sarkon fordult, és visszament a székéhez.
– Oké – mondta. – Egyelőre elég lesz. Honnan szedte ezeket a holmikat?
– Egy hölgy tulajdonát képezik.
– Ne mondja. Egy hölgy tulajdonát képezik. Nem fogja föl kissé könnyedén az ügyet?... Megmondom én magának, hogy miféle hölgy tulajdonát képezik ezek. Azét a hölgyét, akiről egy Waldónak nevezett pofa kérdezősködött a szemközti bárban vagy két perccel azelőtt, hogy egy kicsit agyonlőtték. Vagy ezt maga teljesen elfelejtette?
Nem szóltam egy szót sem.
 – Magát is érdekelte a hölgy – fintorgott Copernik. – De maga dörzsölt fickó, pajtikám. Átejtett engem.
– Az egymagában még nem jelentené azt, hogy dörzsölt vagyok – válaszoltam.
Egyszerre megrándult az arca, és fel. akart emelkedni. Ugyanakkor Ybarra halkan, csaknem leheletszerűen elnevette magát. Copernik pillantása feléje fordult, rajta függött egy darabig. Aztán megint rám nézett kifejezéstelen tekintetével.
– A malac kedveli magát – mondta – Úgy találja, hogy maga jó fej.
Ybarra arcáról eltűnt a mosoly, de nem foglalta el a helyét egyéb kifejezés. A világon semmiféle kifejezés.
– Maga egész idő alatt tudta, hogy a spiné kicsoda – folytatta Copernik. – Tudta, hogy ki ez a Waldo, és hogy hol lakik. A folyosó túloldalán, egy emelettel maga alatt. Tudta, hogy ez a Waldo nevű alak hidegre tett egy palit, és le akart lépni. Csakhogy a terveiben valahol szerepe volt ennek a pipinek is, és Waldo buzgón igyekezett találkozni vele, mielőtt odébbáll. Csakhogy már nem találkozhatott. Megakadályozta benne egy Al Tessilore nevű nehéz vagány, aki most jött vissza Keletről, és Waldót örökre biztosította álmatlanság ellen. Maga tehát találkozott a tyúkkal, elrejtette a ruháit, hazaküldte, küldte, és aztán kussolt az egészről. így szerzik a magafajta pasasok az értesüléseiket. Igazam van?
– Na igen – válaszoltam. – Csak egyben nincs igaza, ugyanis mindezt nemrég tudtam meg. Ki volt Waldo?
Copernik rám vicsorgott. Fakó arcán vörös foltok ütöttek ki. Ybarra szólalt meg nagyon halkan, a padlóra meredő tekintettel.
– Waldo Ratigan. Washington megküldte az adatait telexen. Szimpla besurranó tolvaj volt, néhány kisebb bűncselekménnyel a számláján. Ő vezette a kocsit egy detroiti bankrablásnál. Később beáztatta az egész bandát, és ezzel ő maga megúszta szárazon. Ez az Al Tessilore is tagja volt a bandának. Egy szót sem sikerült kihúzni belőle, de az a gyanúnk, hogy a bárbeli találkozás merő véletlen volt.
Ybarra csendesen, fegyelmezetten beszélt, mint aki tisztában van a szavak súlyával.
– Köszönöm, Ybarra – mondtam. – Rágyújthatok, vagy Copernik ki fogja venni a számból a cigarettát? Ybarra egyszerre elmosolyodott.
– Rágyújthat, persze – mondta.
– Maga tetszik a malacnak... de mennyire tetszik neki – gúnyolódott Copernik. – Sosem tudhatja az ember, mi fogja megnyerni a tetszését egy malacnak, nem igaz?
Rágyújtottam. Ybarra Copernikre pillantott, és azt mondta, nagyon halkan:
– Túlzásba viszed ezt a malacdolgot. Nem örülök különösebben, ha így neveznek.
– A fene se törődik vele, hogy te minek örülsz, malac. Ybarra újra enyhén elmosolyodott.
– Helytelenül teszed – mondta. Elővett a zsebéből egy körömreszelőt, és a körme fölé hajolt.
Copernik fölcsattant:
– Az első pillanattól bűzlött nekem valami maga körül, Dalmas. így aztán, amikor rájöttünk, hogy ki ez a két vagány, Ybarra meg én úgy gondoltuk, felugrunk magához egy kis beszélgetésre. Elhoztam Waldo egyik hullaházi fényképét – szép munka, a szeme épp megfelelően csillog, a nyakkendői e csinosan megkötve, a zsebéből szépen előkandikál a fehér zsebkendő. Szép munka. Mondom jövet, csak úgy a rend kedvéért, előkaparjuk az itteni házgondnokot, és az orra alá dugjuk a fényképet. Kiderül, hogy ismeri az ürgét. A. B. Hummel néven lakik itt, a harmincegyesben. Benézünk oda, és ott rábukkanunk egy hullára. Aztán körülnézünk egy kissé ez ügyben. Még nem ismerte föl senki, de akad ott a szíj alatt egy-két csinos ujjlenyomat, s úgy hallom, ezek szépen egyeznek Waldóéval.
– Ez is valami – mondtam. – Már azt hittem, hogy esetleg én gyilkoltam meg.
Copernik hosszan bámult rám. Arcáról eltűnt a vigyor, most egyszerűen kemény volt és durva.
– Ja. Csakhogy találtunk még valamit – folytatta. – Megtaláltuk a kocsit, amin Waldo le akart lépni... meg azt is, amit magával akart vinni a kocsiban.
Apró füstfelhőket fújtam. Szél korbácsolta a csukott ablakot. Fülledt volt a szoba levegője.
– Ohó, okos gyerekek vagyunk mi – bökte ki Copernik. – Egy percig se gondoltuk, hogy maga olyan kemény legény. Ezt nézze meg.
Kabátzsebébe süllyesztette csontos kezét, lassan felemelt valamit a kártyaasztal széle fölé, az asztal zöld posztójára tette, és otthagyta csillogón kiterítve. Egy sor fehér gyöngy, kétszárnyú légcsavarra emlékeztető csattal. Lágyan csillogtak a gyöngyök a füstös, sűrű levegőben.
Lola Barsaly gyöngysora. Amit a repülőtől kapott. Attól a pasastól, aki rég halott, attól, akit még most is szeret.
Néztem a gyöngysort, de nem mozdultam. Egy hosszú pillanat múlt el, majd súlyosan megszólalt Copernik:
– Csinos kis holmi, nem igaz? Nem volna kedve most már valami szép történetet mesélni róla, Miszter Dalmas?
Felálltam, kihúztam magam alól a széket, lassan átmentem a szobán, és megálltam a gyöngyök fölött. A legnagyobbnak talán nyolc milliméter lehetett az átmérőbe. Tiszta fehér volt valamennyi, szivárványos, lágy csillogással ragyogtak. Lassan fölemeltem a gyöngysort a kártyaasztalról, Lola ruhadarabjai mellől. Tapintásra súlyosak voltak a gyöngyök, simák, finomak.
– Csinos – mondtam. – Ez okozta a baj tetemes részét.
 Igen, most már fogok beszélni. Nagy rakás pénzt érhet ez a gyöngysor.
A hátam mögött Ybarra elnevette magát. Csöndes nevetés volt.
– Mintegy száz dollárt – mondta. – Jó hamisítvány, de hamisítvány.
Megint a kezembe vettem a gyöngysort. Copernik üveges szeme mereven bámult rám.
– Honnan tudja? – kérdeztem.
– Értek a gyöngyökhöz – mondta Ybarra. – Jó ára ez, az a fajta, amit gyakran csináltatnak maguknak a nők, mintegy biztosításként, hogy azt hordják a valódi helyett. De sima, mint az üveg. A valódi gyöngy érdes felületű, érezni, ha az ember végighúzza rajta a fogát. Próbálja ki.
A fogam közé vettem két-három gyöngyszemet, s előre-hátra, majd oldalt húzogattam rajta a fogaimat. Nem haraptam rá erősen. A gyöngyszemek kemények voltak és síkosak.
– Igen – mondta Ybarra. – Kitűnő munka. Némelyiken még apró hullámvonalak és homályos foltok is látszanak, mint a valódi igazgyöngyökön.
– Érne ez a gyöngysor tizenöt darab ezrest, ha valódi volna? – kérdeztem.
– Si. Valószínűleg. Nehéz megmondani. Sok mindentől függ.
– Nem is volt rossz eresztés ez a Waldo – mondtam én.
Copernik gyorsan fölállt, de azt nem láttam meg, hogy ütni készül. A gyöngyök fölött álltam még mindig. Oldalról találta el az arcomat az ökle, az őrlőfogaimnál. Egyszerre elöntötte a vér íze a számat. Hátratántorodtam, és hagytam, hadd fessen rosszabbul a dolog, mint amilyen valójában volt.
– Ülj le és beszélj, te ... ! – Copernik csaknem suttogott.
Leültem, és az arcomat tapogattam a zsebkendőmmel. Nyalogattam a hasadást a belső szájfalamon. Azután megint fölálltam, odamentem, és fölvettem a cigarettát, amit kivert a számból. Elnyomkodtam egy hamutálcán, majd visszaültem.
Ybarra a körmeit reszelte, majd a fény felé tartotta kezét. Copernik szemhéjának belső sarkán izzadsággyöngyök ültek.
– A gyöngyöt Waldo kocsijában találták meg – pillantottam Ybarrára. – Iratokat nem találtak?
Megrázta a fejét, föl sem nézett.
– Magának hiszek – mondtam. – Nos, így áll a dolog: életemben nem láttam Waldót addig a pillanatig, amikor az este belépett a koktélbárba, és a nő után kérdezősködött. Csak annyit tudtam akkor, amennyit elmondtam. Ahogy hazaértem, és kiléptem a felvonóból, itt várt rám a nő, emprimé boleróban, széles karimájú kalapban és sötétkék kreppselyem ruhában – pontosan úgy, ahogy Waldo leírta. És rendes nőnek látszott.
Copernik göcögve nevetett. Fütyültem rám. Ővele végeztem. Most már csak az volt hátra, hogy ezt meg is tudja. Márpedig tudtam: meg fogja tudni, most már nagyon hamar.
– Tudtam, hogy keresi a rendőrség, hogy kihallgassa tanúként – mondtam. – Sejtettem, hogy valami egyéb is van a háttérben. De egy pillanatig sem jutott eszembe, hogy valami hiba lehet nála a kréta körül. Egy rendes nőt láttam benne egyszerűen, aki bajba került – és még csak nem is tudott róla. Magammal hoztam ide a lakásba. Fegyvert szegezett rám. De nem akarta igazán használni.
Copernik hirtelen, nagyon hirtelen felült a székében, megnyalta az ajkát. Kővé merevedett az arca. Nedves, szürke kővé. Egy hangot sem hallatott
– Waldo régebben az ő sofőrje volt – folytattam. – Akkor Joseph Choate-nak hívták. A nő neve Mrs. Frank C. Barsaly. Valami nagynevű hidroelektromos mérnök felesége. A gyöngysort egy pasastól kapta valamikor, a férjének azt mondta, hogy közönséges hamis ékszer. Waldo valahogyan megszimatolta, hogy valami regényes história rejlik a gyöngyök mögött; amikor aztán Barsaly hazajött Dél-Amerikából és kirúgta a sofőrt, mert túl jóképűnek találta, ő simán elemelte a gyöngysort.
Ybarra egyszerre fölkapta a fejét, s megvillant a fogsora. – Úgy érti, Waldo nem tudott róla, hogy a gyöngysor hamis?
– Azt hiszem, már előbb megfújta a valódit, és a helyére tette az utánzatot – válaszoltam.
– Elképzelhető – bólintott Ybarra.
– De mást is elemelt – folytattam. – Néhány iratot Barsaly aktatáskájából, amelyekkel bizonyítani lehet, hogy kitartott nője van a pasasnak, kint Brentwoodban. Egyszerre zsarolta a férjet és a feleséget, úgy, hogy egyik sem tudott a másikról. Idáig érthető?
– Számomra érthető – sziszegte durván a foga között Copernik. Változatlanul nedves kőlapra emlékeztetett az arca. – Tovább, a fene egye meg, gyerünk.
– Waldo nem tartott egyiküktől sem – folytattam. – Nem titkolta, hogy hol lakik. Ostoba dologvolt, de hogyha vállalta a kockázatot, ezzel megtakarított magának számtalan kényelmetlenséget. A nő eljött az este, öt darab ezressel, hogy visszaváltsa a gyöngysorát. De Waldóval már nem találkozott. Feljött a házba, itt kereste, aztán mielőtt beszállt a felvonóba lefelé, gyalog feljött egy emeletet. A nők ilyenkor hajlamosak azt képzelni, hogy rettenetesen firkásan cselekedtek. Így aztán találkoztam vele. Így aztán magammal hoztam ide a lakásba. Így aztán, amikor Al Tesilore meglátogatott, hogy töröljön a tanúk névsorából, ő ott volt a gardróbfülkében. – A fülke ajtajára mutattam. – így aztán egy idő múlva előjött a revolverével, belenyomta a pali hátába, és ezzel megmentette az életemet – fejeztem be.
Copernik mozdulatlanul ült. Az arckifejezése rettenetes volt. Ybarra kis bőrtokba csúsztatta a körömreszelőjét, és lassan a zsebébe süllyesztette.
– Ez minden? – kérdezte finoman.
Bólintottam.
– Még annyit: a hölgy megmondta, hogy melyik Waldo lakása, én behatoltam oda, és próbáltam megtalálni a gyöngysort. Megtaláltam a halottat. A zsebében új autókulcsokra akadtam, egy Packard-ügynökségtől származó tokban. Lenn az utcán azután megtaláltam a Packardot, és visszavittem oda, ahonnan jött. Barsaly kitartott nőjéhez. Barsaly küldte el a kocsival egy barátját a Spezzia Klubból, hogy valamit megvásároljon számára, s az illető a Barsalytól kapott pénz helyett a pisztolyával akarta lebonyolítani a vásárt. Erre Waldo végzett vele.
– Ez minden? – kérdezte halkan Ybarra.
– Ez minden – válaszoltam, s megnyaltam belülről a felhasadt arcfalamat.
– Mit kíván tőlünk? – kérdezte lassan Ybarra.
Copernik arca megrándult, s tenyere lecsapott hosszú, kemény combjára.
– Jó vicc – vigyorgott gúnyosan. – Az ürge beleesik egy facér ringyóba, sorra megszegi a törvénykönyv összes paragrafusát, és te még azt kérdezed tőle, hogy mit kíván tőlünk? Majd megkapja éntőlem, amit kíván, malac!
Ybarra lassan oldalt fordította a fejét, és a társára pillantott.
– Nem hiszem – mondta. – Az a gyanúm, hogy meg fogja kapni tőled a hibátlan menlevelét, meg amit még csak kíván. Te pedig egy kis leckét kaptál őtőle a rendőrmunkából.
Egy hosszú percen át Copernik hangot sem adott, és nem moccant. Egyikük sem moccant. Azután előrehajolt Copernik, és széttárult a kabátja. A hóna alatti revolvertokból kivillant a szolgálati fegyver agya.
– Halljuk csak, mit kíván? – kérdezte tőlem.
– Ami a kártyaasztalon van. A bolerót, a kalapot és a hamis gyöngyöket. És még annyit, hogy néhány név kimaradjon az újságból. Olyan sokat kérek?
– Ee-gen... olyan sokat – válaszolt Copernik, szinte kedvesen. Oldalt lendült a karja, és a revolver szépen befordult a markába. Combjára könyökölt, a revolver csövét pedig a gyomromnak szegezte.
– Nos, én azt a megoldást választom, hogy maga most kap egy golyót a hasába, mert ellenállt a letartóztatás közben – mondta. – Ezt a megoldást választom, mert már megcsináltam a jelentést Al Tessilore letartóztatásáról, meg hogy hogyan vittem végbe a nagy fogást. Mert a rólam készült fényképeket lassan már nyomják a reggeli lapokban. Ezt választom, pajtikám, hogy azt maga már ne érje meg, és ne röhöghessen rajtam.
Egyszerre kiszáradt a szám. A távolban tombolt a szél. Mintha fegyverek ropognának.
Ybarra odébb csúsztatta a padlón a lábát, s hidegen annyit mondott:
– Két teljesen megoldott gyilkossági esetet adnak a kezedbe, nyomozó. Cserébe nem kell mást tenned, mint itt hagyni egypár vacakot, és néhány nevet elhallgatni a lapok előtt. Ami annyit jelent, hogy a kerületi ügyész előtt. Márpedig ha őhozzá eljutnának ezek a nevek, az neked semmiképp sem használna.
– Én a másik megoldást választom – mondta Copernik. Sziklaszilárdan tartotta a kezében a revolvert. – És a Jóisten legyen irgalmas hozzád, ha nem fedezel ebben.
– Ha a nő belekeveredik az ügybe, kiderül, hogy hazugságot írtál a hivatalos jelentésedben, és átejtetted a kollégádat. És egy hét múlva már a nevedet sem fogják kiejteni a főkapitányságon. Undorodni fognak, hogy a szájukra vegyék.
Copernik fegyverén hátrakattant az ütőszeg, és én a nagy, csontos ujját néztem, ahogy előrébb csúszik a ravaszon.
 A tarkóm olyan nedves lett, mint egy egészséges kiskutya orra.
Ybarra felállt. A fegyver feléje lendült.
– Majd meglátjuk, hogy félős állat-e a malac – mondta. -
Azt mondom, tedd a helyére azt a fegyvert, Sam.
Elindult. Négy egyforma lépést tett. Copernik megkövülten ült, a lélegzete is elakadt.
Ybarra még egy lépést tett feléje, és Copernik kezében egyszerre reszketni kezdett a revolver.
Ybarra nyugodtan mondta:
– Tedd a helyére, Sam. Ha most nem veszted el a fejedet, minden úgy marad, ahogy van. Ha elveszíted – kész vagy.
Ybarra még egy lépést tett. Copernik szája kinyílt, ziháló hangot hallatott, aztán hátrasüppedt a székében, minthogyha a fejére ütöttek volna. A szemhéja lecsukódott.
Ybarra kirántotta a kezéből a fegyvert, olyan villámgyors mozdulattal, hogy az már nem is volt mozdulat. Gyorsan hátralépett, és lelógatta a pisztolyt.
– Ez a forró szél az oka, Sam. Borítsunk fátylat az egészre -
mondta ugyanazon a nyugodt, csaknem kedves hangon. Copernik válla behorpadt, s a kezébe temette az arcát. – Oké – morogta a tenyerébe.
Ybarra halk léptekkel keresztülvágott a szobán, és kinyitotta az ajtót. Félig lehunyt szeme lomhán pillantott rám.
– Én is sok mindent megtennék egy asszonyért, aki megmentette az életemet – mondta. – Személy szerint beveszem ezt a tésztát, de mint zsarutól nem várhatja tőlem, hogy még örüljek is neki.
– Az emberkét ott az ágyban León Valesanosnak hívták. Krupié volt a Spezzia Klubban.
– Köszönöm – mondta Ybarra. – Gyerünk, Sam.
Copernik nehézkesen felállt, keresztülment a szobán, ki a nyitott ajtón, majd eltűnt a szemem elől. Ybarra is kilépett a nyomában, s kezdte behúzni az ajtót maga mögött.
 – Várjon egy pillanatig – szóltam utána.
Lassan felém fordította a fejét, bal kezét a kilincsen tartotta, a kéken csillogó fegyver a jobb kezében lógott.
– Én ezt nem pénzért csinálom – mondtam. – Barsalyék címe: Fremont Place kettő-tizenkettő. Elviheti a gyöngysort az asszonynak maga is. Ha Barsaly neve kimarad a lapokból, ezért nekem öt darab százas jár. Ezt elküldöm a Rendőri Alapnak. Nem vagyok olyan fenemód dörzsölt pasas, mint ahogy maga gondolja. Éppen csak így történt a dolog – magának pedig egy rongy alakkal kellett együtt dolgoznia.
Ybarra átnézett a szoba túlsó felébe, a kártyaasztalon fekvő gyöngysorra. A szeme fényes volt.
– Vigye el maga – mondta. – Az ötszáz, azoké. Azt hiszem, az Alap már könyvelheti.
Csöndesen behajtotta az ajtót, s egy pillanat múlva már hallottam csapódni a felvonó ajtaját.
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Kitártam az ablakot, kidugtam a fejemet a szélbe, és néztem, ahogy a riadóautó végiggurul az utcán. A szél erősen befütyült a szobába, hagytam. Leesett egy kép a falról, legurult két sakkfigura a kártyaasztalról. Lola Barsaly bolerója meglibbent, csapkodott a szélben.
Kimentem a főzőfülkébe, megittam egy adag skót whiskyt, aztán visszatértem a nappaliba, és felhívtam Lolát, nem törődve a hajnali órával.
Ő maga vette föl a kagylót, azonnal, s a hangja is egészen éber volt.
– Dalmas – mondtam. – Ott tiszta a levegő?
– Igen... igen – mondta. – Egyedül vagyok.
– Találtam valamit – mondtam. – Helyesebben a rendőrség talált. Magát azonban átdobta a kreol bőrű fiúja. Van nálam egy gyöngysor. Nem valódi. Az a gyanúm, hogy a valódit eladta, és csináltatott az eredeti csattal egy utánzatot.
Hosszú csend következett. Majd kissé bágyadtan kérdezte:
– A rendőrség találta meg?
– Waldo kocsijában. De nem fognak beszélni róla. Megegyeztünk. Pillantson bele a reggeli lapokba, és nem lesz nehéz kitalálnia, hogy miért.
– Nos, nem tudok mit válaszolni – mondta. – Megkaphatom a csatot?
– Meg. El tudna jönni érte holnap négyre az Esquire Klub bárjába?
– Maga igazán kedves – felelte elnyújtott hangon. – Elmegyek. Franknek az a megbeszélése még mindig nem ért véget.
– Ezek a megbeszélések – jegyeztem meg – kiszívják az erőt az emberből. – Aztán elbúcsúztunk.
Ezután egy Los Angeles-i számot tárcsáztam fel. Ott volt még mindig, az orosz nőnél.
– Reggel küldheti az ötszáz dolláros csekket – mondtam neki. – A Rendőri Alap javára állítsa ki, ha akarja. Mert az övék lesz.
Copernik a reggeli lapok harmadik oldalán szerepelt két fényképpel és egy csinos fél hasábbal. Az apró barna emberke a harmincegyes lakásból egyáltalán nem szerepelt a lapokban. A Bérháztulajdonosok Szövetségének sem rosszak-az összeköttetései.
Reggeli után indultam el otthonról, addigra elállt a szél. Kellemes, hűvös, kissé ködös idő volt. Alacsonyan volt az ég és vigasztalóan szürke. Kocsin behajtottam a belvárosba, kiválasztottam a legjobb ékszerészüzletet, ott kiterítettem a gyöngysort egy fekete bársonypárnára, a nappali fényt árasztó neonlámpa alá. A zsakettes, csíkos nadrágos férfi bágyadtan pillantott le a gyöngysorra.
– Mennyit ér? – kérdeztem.
 – Sajnálom, uram. Becsléssel nem foglalkozunk. Megadhatom önnek egy becsüs nevét.
– Ne ugrasson – válaszoltam. – Holland gyöngy. Fókuszba állította a fényt, lehajolt és játszani kezdett a gyöngyökkel.
– Szükségem van egy ugyanilyen gyöngysorra, ezzel a csattal, méghozzá sürgősen – tettem hozzá.
– Hogy? Ugyanilyenre? – nem nézett fel. – Egyébként nem holland. Cseh.
– Oké, el tudja készíteni a másolatát?
Megrázta a fejét, és eltolta a bársonypárnát, mintha attól tartana, hogy bemocskolja magát vele.
– Három hónap alatt, esetleg. Ebben az országban nem fújnak ilyen üveget. Ha azt akarja, hogy ugyanilyen legyen, akkor legalább három hónap kell. Cégünk egyébként egyáltalán nem vállal ilyen munkát.
– Csuda érzés lehet ilyen előkelőnek lenni – mondtam. Letettem a fekete kabátujja alá egy névjegyet. – Adjon meg nekem egy címet, ahol elvállalják – nem, három hónapra –, és esetleg nem lesz egészen ugyanolyan.
Vállat vont, eltűnt a névjeggyel, öt perc múlva visszajött, és a kezembe nyomta. Egy cím volt a hátán.
Az öreg levantei boltja a Melrose-on volt; ócskásüzlet, a kirakatában mindent megtalálhatott az ember: összehajtható gyerekkocsitól a francia vadászkürtig, megfakult plüsstokban fekvő gyöngyház lornyettig, egy negyvennégyes különleges egycsövű hatlövetűig, amelyet még mindig készítenek azoknak a vadnyugati békebíráknak, akiknek kemény legény volt valaha a nagyapjuk.
Az öreg levantei kerek sipkát viselt, dupla szemüveget és tömött szakállt. Megnézte a gyöngyeimet, szomorúan megrázta a fejét, és azt mondta:
– Húsz dollárért, közel ilyen jót. Nem egészen ilyet, azt megértheti. Nincs ilyen jó üvegem.
– És mennyire lesz hű az utánzat?
Széttárta két kemény, erős kezét:
– Megmondom önnek az igazat – mondta. – Egy kisgyereket sem fog félrevezetni.
– Készítse el – mondtam. – Ezzel a csattal. És a régit kérem vissza.
– Ja. Délután két órára meglesz – mondta.
León Valesanos, a kis barna emberke Uruguayból, a délutáni lapokban szerepelt. Felakasztva találták egy meg nem nevezett lakásban. A rendőrség folytatja a nyomozást.
Négy órakor elsétáltam az Esquire Klub hosszú, hűvös bárjába, s végigmentem a bokszok mentén, míg ráakadtam arra, amelyikben egy magányos asszony ült. A kalapja lapostányérra emlékeztetett igen széles karimájával; barna kosztümöt viselt, szigorúan férfias blúzzal, nyakkendővel.
Leültem mellé, és odacsúsztattam neki az ülésen egy csomagot.
– Ne nyissa ki – mondtam. – Ha akarja, nyugodtan tűzbe dobhatja, így ahogy van.
Rám emelte sötét, fáradt szemét. A kezében mentaillatot árasztó, vékony falú poharat tartott.
– Köszönöm – mondta. Nagyon sápadt volt az arca. Szódás whiskyt kértem, s a pincér továbbment. – Olvasta a lapokat?
– Igen.
– Most már megérti, hogy mi volt ezzel a Copernik nevű alakkal, aki a maga szerepével hencegett? Ezért nem fogják most már megváltoztatni a hivatalos mesét, ezért nem fogják magát belekeverni.
– Most már mindegy – mondta. – Azért mégis köszönöm magának. Kérem... kérem, mutassa meg.
Előhúztam a zsebemből a lazán összegöngyölt selyempapírt a gyöngysorral, és eléje tettem. A légcsavar alakú ezüstcsat megvillant a falilámpa fényében. Megcsillant a kis gyémánt. A gyöngyök olyan színtelenek voltak, mint a fehér szappan. Még nagyságra sem voltak azonosak.
– Igaza volt – mondta fakó hangon. – Ez nem azén gyöngysorom.
A pincér kihozta az italomat, s Lola gyorsan a gyöngysorra csúsztatta a táskáját. Ahogy a pincér elment, még egyszer lassan végigtapogatta a gyöngysort, aztán szárazon, vértelenül rám mosolygott.
– Ahogy javasolta... a csatot megtartom.
– Maga engem nem ismer egyáltalán – mondtam lassan. – Az éjjel megmentette az életemet, és volt egy pillanatunk – egy pillanat mindössze. Engem most sem ismer még. Van a kapitányságon egy Ybarra nevű detektív, mexikói, rendes pofa, ott volt, amikor megtalálták a gyöngysort Waldo táskájában. Azért mondom, hogy ha meg akar bizonyosodni...
– Ne legyen ostoba – mondta. – Vége az egésznek. Marad belőle egy emlék. Fiatal vagyok még ahhoz, hogy emlékeket dédelgessek. Még minden jóra fordulhat. Szerettem egy Stan Philips nevű férfit... de ő nincs többé... rég nincs többé.
Ránéztem, nem szóltam semmit.
– A férjem ma reggel elmondott valamit, amit eddig nem tudtam – tette hozzá csendesen. – Válunk. így hát nem sok okom van ma a vidámságra.
– Nagyon sajnálom – mondtam idétlenül. – Nem tudok mit mondani. Lehet, hogy találkozunk egyszer még. Lehet, hogy nem. Én nem sokat forgolódom a maga köreiben. Sok szerencsét.
Felálltam. Egy pillanatig néztük egymást.
– Hozzá sem nyúlt a whiskyjéhez – mondta ő.
– Igya ki maga. Attól a mentás vacaktól csak rosszul lesz. Egy pillanatig ott álltam, súlyosan az asztalra támaszkodva.
– Ha valaha is kellemetlenkedne valaki – mondtam még –, csak szóljon.
 Kimentem a bárból, nem néztem vissza rá többet, beszálltam a kocsimba, nyugatnak hajtottam, majd kifelé, a parti országútig. A kertek az út mentén tele voltak elszáradt, megfeketedett levelekkel, virágokkal, a forró szél perzselte fel őket.
Az óceán azonban hűvös volt és lomha, olyan, mint mindig. Továbbhajtottam, majdnem Malibuig, ott leállítottam a kocsit, és kiültem egy nagy sziklára, valami drótkerítésen belül. Kezdődött a dagály, növekedőben a víz. Hínár szaga lebegett a levegőben. Egy darabig csak néztem a vizet, majd előhúztam a zsebemből a csehüveg gyöngysort, elvágtam a csomót az egyik végén, és egyenként lefejtettem róla a gyöngyöket.
Ahogy a bal kezembe gyűlt valamennyi, egy darabig úgy tartottam és elgondolkodtam. Valójában nem volt min gondolkoznom. Biztos voltam a dolgomban.
– Mr. Stan Philips emlékének – mondtam hangosan. – Éppolyan szélhámos voltál, mint a többi.
Egyenként a tengerbe dobáltam az asszony gyöngyeit, a vízen lebegő sirályok martalékául.
Apró csobbanásokkal hullottak a vízbe, s a sirályok felszálltak, és le-lecsaptak a csobbanásokra.

