

GEORGES SIMENON



Maigret
és a Dél Keresztje



FORDÍTOTTA ERTL ISTVÁN













Park Könyvkiadó




A fordítás alapjául szolgáló kiadás:
Georges Simenon: Le charretier de La Providence
Presses de la Cité


















Copyright © 1931 Georges Simenon Limited
A Chorion Company. All rights reserved.
Hungarian translation © 2008 Ertl István
Magyar kiadás © 2009 Park Könyvkiadó, Budapest
Szerkesztette Lukács Laura
Felelős szerkesztő Tönkő Vera
Műszaki szerkesztő Mező Zsuzsa
Fedélterv Gerhes Gábor



ELSŐ FEJEZET

A 14-es zsilip


Akármilyen aprólékosan próbálta volna fölidézni valaki a tényeket, azok mégsem vezettek sehová; amire a két dizyi uszályvontató rábukkant, az a lehetetlennel volt határos.
Vasárnap – április 4-ét írtak – már délután háromkor zuhogni kezdett az eső.
A Marne folyó és oldalcsatornája találkozásánál fekvő 14-es zsilip fölötti kikötőben ekkor két önjáró uszály vesztegelt völgymenetben, egy hajóról éppen kirakodtak, a negyedik vízi jármű pedig rakomány nélkül várakozott.
Nem sokkal hét óra előtt, amikor már közeledett az alkony, az Eco III tartályuszály jelezte érkezését, majd beúszott a zsilipkamrába.
A zsilipőrnek szemlátomást rossz kedve volt, ugyanis rokonok vendégeskedtek nála. Amikor egy perccel korábban lovas uszály érkezett – két lassú léptű ló vonta –, annak nemet intett.
De hiába húzódott be a házába, nemsokára belépett hozzá az ismerős vontató.
– Átmehetek? A gazda holnap már Juvignyben szeretne megaludni.
– Hát menj át, ha akarsz. De a kapukat te fogod felhúzni…
Az eső egyre sűrűbben szakadt. A zsilipőr az ablakon át látta a vontató zömök alakját, ahogy nehézkesen egyik kaputól a másikig lép, noszogatja a lovait, rátekeri a köteleket a bakokra.
Az uszály lassacskán a csatornafal fölé emelkedett. Nem a gazdája állt a kormánynál, hanem a gazda felesége, kövérkés, harsányszőke, éles hangú, brüsszeli nő.
A Gondviselés hét óra húszkor állt be az Eco III mögé, a Hajós nevű kiskocsmával szemben. A lovak fölporoszkáltak az uszályra. A vontató meg az uszály gazdája az ivó felé indultak, ahol más hajósok és két dizyi kormányos múlatta az időt.
Nyolc órára teljesen leszállt az éj, és ekkor egy vontató négyes sleppet húzott be a zsilipkapuk alá.
Ettől aztán megugrott a Hajós forgalma. Most már hat asztalt ültek körbe. Egyik társaságtól át-átszóltak a másikhoz. A belépők lábáról erecskék szaladtak szerteszét, ahogy csizmájukról leverték a lucskot.
A szomszéd helyiségben petróleumlámpa világított, oda nők jöttek vásárolni.
Nehéz volt a levegő. A 8-as zsilipnél történt balesetről folyt a szó, arról, hogy késlelteti-e majd a hegymenetet.
Kilenckor megjelent a Gondviselés gazdasszonya, a férjéért meg a vontatóért jött, ők ketten pedig, miután mindenkitől elköszöntek, távoztak az ivóból.
Tíz órára a legtöbb uszályon már lámpát oltottak. A zsilipőr elkísérte rokonait az épernayi országútig, amely a zsiliptől két kilométerre keresztezi a csatornát.
Nem látott semmi szokatlant. Visszafelé a Hajós mellett elhaladva bekukkantott, mire egy kormányos beinvitálta.
– Gyere, dobj be egy pohárkával! Hisz bőrig áztál…
A zsilipőr lehajtott egy kupica rumot, csak úgy, álltában. Közben föltápászkodott két vörösbortól elnehezült vontató; csillogó szemmel indultak az ivóval szomszédos istállóba, ahol majd a szalmán, a lovaik mellett alszanak.
Nem rúgtak be istenesen, de annyira azért felöntöttek a garatra, hogy tüstént elnyomja őket az álom.
Az istállót csak egy takarékra állított viharlámpás világította meg, öt ló álldogált odabenn.
Hajnali négykor az egyik vontató fölébresztette a társát, és tüstént a lovaik után néztek. Hallották, hogy a Gondviselésről is leterelik a lovakat, és befogják őket.
Ekkor ébredt a kocsmáros is, emeleti szobájában lámpást gyújtott. Ő is hallotta, hogy a Gondviselés indulni készül.
Fél ötkor felköhögött a tartályuszály dízelmotorja, de csak egy negyedórával később indult el, miután a gazdája még felhajtott egy grogot az éppen nyitó kiskocsmában.
Alig távozott a Hajósból, és uszálya még a hidat sem érte el, amikor a két vontató azt a bizonyos felfedezést tette.
Egyikük a vontatóút felé terelgette a lovakat, míg a másik még az alomban kotorászott, az ostorát kereste. Hirtelen egy kihűlt testhez ért a keze.
Megdöbbent, mert emberi arcnak vélte, amit látott, magához vette hát a lámpását, és odavilágított a holttestre, amely aztán fenekestül felforgatta Dizy és a csatorna mindennapjait.

Maigret főfelügyelő – az Első Riadókülönítménytől – megpróbálta áttekinteni és összefüggéseikbe helyezni mindezen tényeket.
Hétfő este volt. Az épernayi ügyészség már aznap reggel kiszállt a helyszínre, majd a Bűnügyi Nyilvántartó és a törvényszéki orvos szakértők vizsgálata után elszállították a holttestet a hullaházba.
Még mindig esett, éjjel-nappal, megállás nélkül permetezett a vékony, sűrű, hideg eső.
Árnyalakok jártak-keltek a zsilip kapuin, ahol éppen egy uszály emelkedett alig észrevehetően.
A főfelügyelő egy órája ért a helyszínre, és azóta minden igyekezetével azon fáradozott, hogy minél jobban megismerkedjék ezzel a vadonatúj világgal, amelyről mindeddig csak homályos vagy téves elképzelése volt.
A zsilipőrtől ezt hallotta:
– Jóformán üres volt a zsilipszakasz: két önjáró völgymenetben, egy másik hegymenetben, az délután zsilipelt, és volt még egy rakatlan meg két panama. Aztán megjött a bogrács a négyes sleppel…
Maigret-nek szép sorban meg kellett tanulnia, hogy bográcsnak a vontatóuszályokat hívják, míg a panama olyan uszály, amelynek se motorja, se saját lovai nincsenek, ezért meghatározott útvonalra vontatót fogad fel a lovaival együtt, és ezt nevezik hosszúnapos hajózásnak.
Dizy felé menet Maigret csak egy keskeny csatornát látott három kilométerre Épernaytől, meg egy jelentéktelen falucskát egy kőhíd közelében.
A zsilipig, amely Dizytől további két kilométerre esett, a vontatóúton kellett eltalpalnia, bokáig sárban.
Ott aztán rátalált a zsilipőr szürke kőházára, amelyen ez a felírás állt: Bejegyzési iroda.
Belépett a másik épületbe, a Hajósba: több ház azután az egész környéken nem volt.
Bal kézre szegényes kocsmaterem nyílt, az asztalokon barna viaszosvászon abrosz, a falak félig barnára, félig piszkossárgára festve.
De a jellegzetes szagelegy odabent rögtön elárulta, hogy ez nem akármilyen falusi kocsma. Istálló- és lószerszám-, kátrány- és vegyesbolt-, petróleum- és gázolajszag terjengett.
A jobb oldali ajtó nyitásra csilingelt, üvegére átlátszó reklámmatricák voltak ragasztva.
A helyiség dugig volt mindenfajta árucikkel: akadt itt esőkabát, facipő, viaszosvászon ruhadarabok, krumpliszsákok, étolajos hordócskák, cukros-, borsós- és babosládák, nagy összevisszaságban zöldségfélék és mázas cserépedények.
Sehol egy vevő. Az istállóban csak egy ló állt, azt fogta be a gazdája, ha a piacra ment. A nagy, szürke jószág kezes volt, akár egy kutya: meg sem kötötték, időnként kibóklászott az udvarra, a baromfi közé.
Mindenhonnan patakokban folyt az esővíz, ez határozta meg a hangulatot. Időnként egy nedvességtől sötéten csillogó alak sietett el a célja felé, előredőlve.
Száz méterrel odébb egy ipartelepen Decauville kisvonat közlekedett ide-oda, aprócska mozdonyának hátuljára esernyőt erősített a masiniszta, s most vállát fázósan felhúzva gubbasztott alatta.
A parttól elvált egy uszály, csáklyával hajtották a zsilip felé, amelyből éppen egy másik úszott elő.
Hogyan került oda az a nő? És miért? Ezen a kérdésen töprengett a hökkent épernayi rendőrség, az ügyészség, az orvosok, a Bűnügyi Nyilvántartó szakértői, és most Maigret is ezt forgatta elnehezülő fejében.
Megfojtották, ebben legalább bizonyosak lehetnek. Még vasárnap este, valószínűleg fél tizenegy körül beállt a halál.
A holttestre kevéssel hajnali négy után akadtak rá az istállóban.
A zsilip környékére nem vezet egyetlen közút sem. Errefelé csak olyan ember jár, akinek van valami köze a hajózáshoz. A vontatóút olyan keskeny, hogy egy autó nem fér el rajta. Aki aznap éjjel erre járt, annak térdig kellett gázolnia a tócsákban és a sárban.
Márpedig az a nő szemmel láthatólag olyan világban élt, ahol jóval ritkábban járnak gyalog, mint luxusautón vagy hálókocsival.
Csak krémszínű selyemruhát viselt, fehér, hasított bőr cipője pedig inkább strandra való volt, mint utcára.
Ruhája meggyűrődött, de sárfoltot egyet sem leltek rajta. Amikor rátaláltak, csak a bal cipője orra volt vizes.
– Harmincnyolc-negyven éves! – mondta az orvos, miután megvizsgálta.
Fülbevalója, két igazgyöngy, megérhetett vagy tizenötezer frankot. Az ultramodern ízlés szerint megmunkált arany és platina karkötő inkább mutatós volt, mint drága, de vésete szerint egy Vendôme téri ékszerész készítette.
A nőnek barna, hullámos haja volt, tarkóján és halántékán nagyon rövidre vágva.
Arcát eltorzította a fojtogatás, de még így is látszott, milyen csinos lehetett. Ragyogó, eleven nő.
Ápolt, lakkozott körmei piszkosak voltak.
Kézitáskát nem találtak a közelében. Az épernayi, a reimsi és a párizsi rendőrség már reggel óta hiába próbálta a fényképe alapján azonosítani a halottat.
Az eső konokul áztatta a bájtalan vidéket. A szemhatárt jobbra-balra krétaszín dombok zárták le, fekete-fehér csíkokkal, a domboldalon a szőlőtőkék ebben az évszakban olyan vigasztalan látványt nyújtottak, akár egy haditemető fakeresztjei.
A zsilipőr, akit csak ezüstszegélyes sapkájáról lehetett megismerni, leverten járkált a medence körül, ahol a víz felpezsgett, valahányszor fölnyitotta a zsiliptáblákat.
És mindegyik hajósnak – völgymenetben éppúgy, mint fölfelé – végig kellett hallgatnia előadásában a rendkívüli történetet.
Megesett, hogy a papírok kitöltése után a két férfi nagy léptekkel a Hajós felé vette útját, és bedobott néhány pohárka rumot vagy fél liter fehérbort.
A zsilipőr mindegyre Maigret felé bökdösött az állával; látszólag céltalan bóklászása közepette alighanem elveszett ember benyomását keltette a főfelügyelő.
Meg kell hagyni, Maigret tényleg tanácstalan volt. Ez az ügy igen szokatlan módon kezdődött. Még egy tanú sem akadt, akit kifaggathatott volna.
Az ügyészség ugyanis, miután kikérdezték a zsilipőrt, majd a vízépítő mérnökkel is tanácskoztak, úgy döntött, hogy az uszályok folytathatják útjukat.
Utoljára a két vontató indult útjára déltájban, egy-egy panamához szegődtek el.
Mivel a zsilipek három-négy kilométerenként követik egymást, és állandó telefon-összeköttetésben állnak, bármely pillanatban meg lehetett győződni a járművek hollétéről, és bármelyiket azonnal föl lehetett tartóztatni.
Maigret-nek ezenkívül rendelkezésére állt azoknak a kihallgatásoknak a jegyzőkönyve is, amelyeket egy épernayi rendőrfelügyelő folytatott le, de ezekből semmit sem lehetett leszűrni, hacsak azt nem, hogy a valóság igen valószínűtlen.
A Hajós előző esti vendégeit ismerte vagy a tulajdonos, vagy a zsilipőr, vagy mindkettő.
A két vontató hetente legalább egyszer ott aludt, ugyanabban az istállóban, és mindig eléggé ittasan.
– Tudja, hogy van az! Az ember minden zsilipnél bedob egy pohárkával. Szinte mindegyik zsilipőr árul szeszt…
A vasárnap délután érkező és hétfőn reggel továbbinduló tartályuszály benzint szállított, és egy nagy Le Havre-i társaság tulajdonában volt.
Ami a Gondviselést illeti, amelynek gazdája egyben tulajdonosa is volt, évente vagy hússzor megfordult ott a két lovával meg az öreg vontatóval. Hasonló törzsvendégnek számítottak mások is.
Maigret-nek rossz volt a kedve. Százszor is benézett az istállóba, aztán újból a kocsmába meg a boltocskába.
Látták, ahogy elballag a kőhídig; mintha a lépéseit számolná, vagy a sárban keresne valamit. Aztán végignézett tíz zsilipelést, csuromvizesen és mogorván.
Úgy tűnt, töpreng valamin, pedig igazából semmi különös nem járt az eszében. Még az sem mondható, hogy olyasmi után kutatott volna, ami a szó szoros értelmében nyomnak nevezhető, inkább a környezetet próbálta megismerni, a csatorna számára merőben új életét.
Meggyőződött róla, hogy szükség esetén, ha valamelyik uszály nyomába akarna eredni, könnyen szert tehet egy kölcsönkerékpárra.
A zsilipőr Maigret rendelkezésére bocsátotta A belvízi hajózás hivatalos kalauzát, amelyben meglepő jelentőségű helyként szerepeltek olyan ismeretlen kis települések, mint Dizy, akár helyrajzi okokból, akár egy betorkollás vagy kereszteződés, máskor egy kikötő vagy daru okán, a bejegyzési irodákról nem is beszélve.
Gondolatban végigkövette az uszályok és a parton haladó vontatók útját:
Ay – Kikötő – 13. sz. zsilip
Mareuil-sur-Ay – Sólyatér – Kikötő – Kitérőmedence – 12. sz. zsilip – 74,36. partszakasz…
Azután Bisseuil, Tours-sur-Marne, Condé, Aigny…
Valahol a csatorna túlsó végén következett a Langres-fennsík, amelyre a vízi járművek zsilipek lépcsősorán kapaszkodnak fel, majd a túloldalon leereszkednek a Saône folyó, Chalon, Mâcon, Lyon felé.
De mit keresett itt az a nő?
Egy istállóban, gyöngy fülbevalóval, divatos karkötővel, fehér bőrcipőben!
Az biztos, hogy még élve érkezett ide, hiszen a bűntényt este tíz után követték el.
De hogyan? És miért? És úgy, hogy senki nem hallott semmit? Nem kiáltott segítségért. És a két vontató sem riadt fel!
Ha egyikük ott nem felejti az ostorát, akkor alighanem csak két hét vagy egy hónap múlva bukkannak rá a hullára, amikor megforgatják a szalmát!
S közben ki tudja, hány más vontató hortyogott volna békésen az asszony holtteste mellett!
A hűvös eső ellenére továbbra is nehéz, nyomasztó volt körülöttük a levegő. Lassan poroszkált az idő.
Csizmás, facipős lábak csoszogtak-kopogtak a zsilip falain, a vontatóutakon. Csapzott lovak várták a zsilipelés végét, majd hátsó lábukat megvetve, erőt gyűjtve feszültek neki újra az útnak.
Az este ugyanúgy érkezett el, mint tegnap. Egyre több hegymenetes uszály pihent meg, kötött ki éjszakára, míg a hajósok zsibbadt tagjaikat nyújtóztatva, kis csoportokban ballagtak az ivó felé.
Maigret bekukkantott a szobába, amelyet a tulajdonosé mellett készítettek elő számára. Csak tíz percet maradt benn, cipőt váltott, kipucolta a pipáját.
Az emeletről lefelé tartva látta, hogy a part mentén egy jacht közeledik lassan, esőkabátos matróz kormányozza. A hajó hátramenetbe váltott, és simán befarolt két kikötőbak közé.
A matróz egyedül hajtotta végre az egész műveletsort. Kisvártatva két férfi bújt elő a hajókabinból, unottan körbepillantottak, majd végül a Hajós felé indultak.
Rajtuk is esőkabát volt, de amikor levették, mindenki láthatta, hogy kigombolt flanelinget és fehér nadrágot viselnek.
A kiskocsma vendégei jól megnézték az újonnan érkezőket, akiket ez láthatóan egy csöppet sem feszélyezett, sőt! Szemlátomást otthonosan mozogtak ebben a környezetben.
Egyikük magas volt és kövér, őszülő hajú, arca vörös, mint a tégla; dülledt szemének homályos pillantása úgy siklott végig az embereken és a tárgyakon, mintha ott sem lennének.
A férfi lerogyott egy szalmafonatú székre, egy másikat a lába alá húzott, majd ujját csettintve hívta a fogadóst.
Huszonöt év körüli társa angolul beszélt hozzá, sznobizmussal határos hanyagsággal.
Ugyanő kérdezte meg, méghozzá akcentus nélkül:
– Champagne-i boruk van? Nem pezsgő?
– Van.
– Adjon egy üveggel!
Papírszopókás, import török cigarettát szívtak. A hajósok, akik az imént elhallgattak, lassan felvették a beszélgetés elejtett fonalát.
A tulaj épp csak kihozta a pezsgőt, amikor belépett a matróz is, fehér nadrágban, kék csíkos tengerésztrikóban.
– Nocsak, Vladimir…
A kövérebbik férfi ásított, méla unalom áradt belőle. Pezsgőspohara tartalmát is úgy hajtotta föl, mintha nem lenne egészen kedvére való.
– Még eggyel! – súgta oda a fiatalabbnak.
Amaz úgy ismételte meg fennhangon, mint aki hozzászokott, hogy így továbbítsa a rendelést:
– Még egy üveggel ugyanebből!
Maigret, aki a sarokasztalnál ült egy üveg sör mellett, most föltápászkodott.
– Bocsánat, uraim, megengedik, hogy feltegyek önöknek egy kérdést?
Az idősebbik úgy bökött a társára, mintha azt mondaná:
– Vele beszéljen!
De nem látszott sem meglepettnek, sem kíváncsinak. A matróz közben töltött magának, és levágta egy szivar végét.
– A Marne-on jöttek idáig?
– Persze, a Marne-on.
– Hol kötöttek ki a múlt éjjel? Messzire innen? A kövérebbik odafordította a fejét, és angolul így szólt:
– Mondd meg neki, hogy semmi köze hozzá!
Maigret úgy tett, mintha nem értené. Egy szót se szólt, csak előhúzta tárcájából a halott fényképét, és lerakta a barna viaszosvászon abroszra.
A pultnál ülő vagy álldogáló hajósok feszülten figyelték a jelenetet.
A jacht gazdája fejét alig mozdítva pillantott a képre. Azután végigmérte Maigret-t, és fölsóhajtott:
– Rendőrség? – Erős angol akcentussal, vontatottan beszélt.
– Bűnügyi Rendőrség! Az elmúlt éjjel itt bűntényt követtek el. Még nem sikerült azonosítani az áldozatot.
– Hol van most? – állt föl a másik, és a fényképre bökött.
– Az épernayi hullaházban. Ismeri?
Az angol kifürkészhetetlen arcot vágott. Maigret figyelmét azonban nem kerülte el, hogy a férfi vastag, vértolulásos nyaka lilás árnyalatot ölt.
Az idegen fogta fehér sapkáját, kopasz feje búbjára igazította, és először a társának morogta oda angolul:
– Már megint kellemetlenkednek!
Aztán nagyot szívott a cigarettájából, és a csupa fül hajósokkal mit sem törődve franciául jelentette ki:
– Ez a feleségem!
Egyszerre tisztábban hallották az esőcseppek kopogását az ablaküvegen, de még a zsilip forgatókarjainak nyikorgását is. Pár percre olyan csend lett a teremben, mintha megállt volna az idő.
– Fizessen, Willy!
Az angol panyókára vetette az esőkabátját, majd odadörmögte Maigret-nek:
– Jöjjön a hajómba…
Az imént Vladimirnak nevezett matróz előbb kiürítette a pezsgősüveget, majd ahogy jött, ugyanolyan fürgén távozott, ezúttal Willy társaságában.
Amikor a főfelügyelő a fedélzetre lépett, először egy pongyolás, mezítlábas, kibontott hajú nőt pillantott meg, aki egy gránátvörös bársony fekvőhelyen szunyókált.
Az angol megérintette a nő vállát, és változatlan egykedvűséggel, a lovagiasság legcsekélyebb jele nélkül ráparancsolt:
– Menj ki…
Megvárta, míg a nő kimegy, s közben a szétnyitható asztalon időzött a pillantása: egy flaska whisky, fél tucat piszkos pohár, valamint egy csikkel csurig tele hamutartó állt rajta.
Végül gépiesen töltött magának, majd Maigret felé tolta az üveget, mintha azt mondaná:
– Maga is kér…?
A jacht ablakai előtt elhaladt egy uszály; ötven méterrel odébb a vontató megállította a lovait, melyek nyakában jól hallhatóan csilingeltek a csengettyűk.


MÁSODIK FEJEZET

A Dél Keresztje utasai


Maigret éppolyan magas és széles lehetett, mint az angol. A Bűnügyi Rendőrségen legendák keringtek a béketűréséről. Most mégis kezdte kihozni a sodrából beszélgetőtársának nyugalma.
Pedig a fedélzeten mintha éppen a nyugalom lett volna a jelszó. Vladimir matróztól kezdve a szendergéséből imént fölriasztott nőig mindenkin ugyanaz a közöny vagy kábaság uralkodott. Mintha egy szörnyű tivornya után másnaposan verték volna ki az ágyából az egész társaságot.
Egy apró részlet: amikor a nő fölkelt és cigarettát keresett magának, észrevette az ivó és a jacht közötti rövid úton megázott fényképet, amelyet az angol az asztalon hagyott.
– Mary…? – kérdezte hangjában csak leheletnyi remegéssel.
– Mary, yes!
És csak ennyi hangzott el! A nő kiment a jacht orrába szolgáló ajtón; feltehetően a toalettfülke felé igyekezett.
Willy is megérkezett, a fedélzeti nyílás fölé hajolva nézett lefelé. A hajó szalonja szűk volt. A fényezett mahagóniból készült vékony válaszfalakon nyilván minden áthallatszott, mert a jacht gazdája először összevont szemöldökkel a hajó orra felé pillantott, majd a fiatalemberre nézett, és kissé türelmetlenül rászólt:
– Gyerünk, jöjjön le!
Majd átmenet nélkül Maigret-hez fordult:
– Sir Walter Lampson, a Brit Indiai Hadsereg nyugállományú ezredese!
Bemutatkozását kurta biccentéssel kísérte, majd egy kis padra mutatott.
– És az úr? – érdeklődött a főfelügyelő Willy felé fordulva.
– Barátom… Willy Marco…
– Spanyol?
Az ezredes vállat vont. Maigret a fiatalember arcvonásait fürkészve egyértelműen zsidónak nézte volna.
– Apai ágon görög, anyai ágon magyar vagyok.
– Kötelességem feltenni önnek néhány kérdést, Sir Lampson.
Willy fesztelenül ráült egy szék támlájára, és cigarettáját szíva egyensúlyozott rajta.
– Hallgatom!
De mielőtt Maigret szóra nyitotta volna a száját, ismét a jacht gazdája szólalt meg:
– Tudják, hogy ki tette?
Nyilván a bűn elkövetőjéről beszélt.
– Eddig nem bukkantunk nyomra. Éppen ezért lenne roppant hasznos a nyomozás szempontjából, ha felvilágosítást adna egy-két kérdésben.
– Kötéllel? – folytatta Lampson, kezét a nyakához emelve.
– Nem! A gyilkos csak a két kezét használta. Mikor látta utoljára Mrs. Lampsont?
– Willy…
Kétségkívül Willy volt a mindenes, ő rendelt italt, és ő válaszolt az ezredesnek föltett kérdésekre.
– Meaux-ban, csütörtök este – szólt Willy.
– És nem jelentették be az eltűnését?
Sir Lampson újabb whiskyt töltött magának.
– Miért jelentettük volna? Azt csinált, amit akart, nem igaz?
– Gyakran megtörtént, hogy így kámforrá vált a felesége?
– Előfordult.
Fejük fölött, a fedélzeten sustorgott az esővíz. Az alkony lassan átadta a helyét az éjszakának. Willy Marco elfordította a főkapcsolót.
– Fel vannak töltve az akkumulátorok? – kérdezte tőle angolul az ezredes. – Nem járunk megint úgy, mint a minap?
Maigret hiába igyekezett nagyon, hogy határozott irányba terelje a beszélgetést, folyton újabb benyomások zavarták meg.
Akarva-akaratlan egyszerre figyelt, egyszerre gondolt mindenre, a fejében rendezetlenül kavarogtak az alaktalan gondolatok.
Nem fölháborodottságot, inkább zavart érzett, ahogy elnézte ezt a férfit, aki a Hajósban egyetlen pillantást vetett a fényképre, majd rezzenéstelen arccal kijelentette:
– Ez a feleségem…
Majd az ismeretlen, pongyolás nő tűnt fel újra lelki szemei előtt, amint megkérdi:
– Mary…?
Ez a lezseren cigarettázó Willy Marco meg abba nem hagyná a billegést, miközben az ezredest nem izgatja más, csak az akkumulátorok!
Irodája semleges légkörében a főfelügyelő nyilván annak rendje-módja szerint vezette volna le a kihallgatást. Itt viszont az invitálást meg sem várva levetette a kabátját, és újra kézbe vette a fényképet, amely baljóslatú volt, mint minden, halottról készült kép.
– Franciaországban lakik?
– Franciaországban, Angliában… Néha Olaszországban… Mindig a hajómon, a Dél Keresztjén.
– Most honnan jön?
– Párizsból! – vágta rá Willy, akinek az ezredes jelt adott, hogy feleljen. – Úgy két hetet töltöttünk ott, előtte meg egy hónapot Londonban.
– A jachton laktak?
– Nem! Auteuil-ben hagytuk a hajót. A Montparnasse-on szálltunk meg, a Raspail Szállóban.
– Mármint az ezredes úr, a felesége meg a hölgy, akit az imént láttam, és ön?
– Úgy van. A szóban forgó hölgy, Madame Negretti, egy chilei parlamenti képviselő özvegye.
Sir Lampson türelmetlenül sóhajtott, és ismét angolra fordította a szót:
– Gyorsabban magyarázzon, különben ez még holnap reggel is itt boldogít minket.
Maigret-nek a szeme se rebbent, de ettől kezdve mintha nyersebben sorjáztak volna a kérdései.
– Madame Negretti nem a rokona? – kérdezte Willyt.
– Távolról sem.
– Vagyis idegen mind a maga, mind az ezredes úr számára. Elmondaná, milyen a kabinok elrendezése?
Sir Lampson kortyolt egyet a whiskyjéből, köhögött, cigarettára gyújtott.
– Elöl van a személyzeti fülke, ott alszik Vladimir, az orosz tengerészet egykori kadétja. Vrangel flottájában szolgált.
– Nincsen más matróz? Háztartási alkalmazott?
– Vladimir minden feladatot ellát.
– Azután?
– A személyzeti fülke és a szalon között jobbra van a konyha, balra pedig a toalettfülke.
– És hátul?
– A motorház.
– Vagyis négyen laknak ebben a kabinban?
– Négy fekvőhely van. Először is, a két ülőhely, amit itt lát, dívánnyá alakítható. Azután…
Willy az egyik válaszfalhoz lépett, és kihúzott egy hosszú fiókfélét: kényelmesnek tűnő ágy bukkant elő.
– Mindkét oldalon van egy ilyen. Szóval, látja…
Maigret csakugyan kezdett tisztábban látni, és sejtette, hogy hamarosan feltárulnak előtte ennek a furcsa együttélésnek a titkai.
Az ezredesnek könnybe lábadt és homályosan csillogott a szeme, mint a részegeké. Mintha teljesen hidegen hagyta volna a beszélgetés.
– Mi történt Meaux-ban? Először is: mikor érkeztek oda?
– Szerdán este. Párizstól Meaux csak egy útszakasznyira van. Velünk jött két barátnőnk is a Montparnasse-ról…
– Folytassa.
– Nagyon szép időnk volt. Lemezeket hallgattunk, táncoltunk a fedélzeten. Reggel négy körül visszakísértem a barátnőinket a szállodába, másnap vonattal készültek hazautazni.
– Hol volt kikötve a Dél Keresztje?
– A zsilip közelében.
– Csütörtökön nem történt semmi említésre méltó?
– Nagyon későn keltünk fel, sokszor fölébresztett egy daru, amelyik hozzánk egészen közel követ rakodott egy uszályra. Az ezredes úr meg én a városban ittuk meg az aperitifet. Délután meg… várjon csak… Az ezredes úr aludt. Én sakkoztam Glóriával. Madame Negrettit hívják Glóriának.
– A fedélzeten játszottak?
– Igen. Mary közben sétálni ment, azt hiszem.
– És nem is jött vissza?
– Dehogynem! Hisz a hajón vacsorázott… Az ezredes javasolta, hogy este menjünk el táncolni, de Mary nem volt hajlandó velünk tartani. Amikor hajnali három körül visszaértünk, már nem volt a hajón.
– Nem kezdték el keresni?
Sir Lampson ujjaival dobolt a lakkozott asztallapon.
– Az ezredes úr már mondta önnek, hogy a felesége tetszése szerint jöhetett-mehetett. Szombatig vártunk rá, azután vízre szálltunk. Mary ismerte az útvonalunkat, tudta, hol érhet utol.
– Le szoktak menni egészen a Földközi-tengerig?
– Porquerolles szigetén, Hyères-rel szemben töltjük az év legnagyobb részét. Az ezredes úr megvett ott egy régi erődítményt, a Kis Langusztást.
– Pénteken mindenki egész nap a hajón maradt?
Willy habozott egy pillanatig, majd kibökte:
– Én Párizsban jártam.
– Mi dolga volt ott?
A férfi élesen, zavaróan felnevetett, amitől furcsán elferdült a szája.
– Említettem már a két barátnőnket… Kedvem szottyant viszontlátni őket. Legalábbis az egyiket…
– Megmondaná, hogy hívják őket?
– Csak a keresztnevüket tudom. Suzy és Lia… Minden este a Coupole-ban vannak. A Grande-Chaumière utca sarkán lévő szállodában laknak.
– Profik?
– Belevaló kis hölgyek, annyi szent.
Kinyílt az ajtó. Madame Negretti időközben zöld selyemruhát öltött.
– Bejöhetek?
Az ezredes válasz helyett megrándította a vállát. A harmadik whiskyjénél tarthatott, vizet alig ivott mellé.
– Willy… Kérdezze meg… Hogy mi legyen a formaságokkal…
Maigret tolmács nélkül is megértette. Kezdte bosszantani, hogy az angol ilyen furán és nemtörődöm módon érdeklődik.
– Mindenekelőtt természetesen azonosítania kell a holttestet. A boncolás után bizonyára megkapja a temetési engedélyt. Kiválasztja a temetőt, és…
– Mehetek most rögtön? Van itt valahol garázs, ahol lehet autót bérelni?
– Épernayben van.
-Willy… Telefonáljon kocsiért… Most rögtön, nem igaz?
– A Hajósban van telefon! – szólt Maigret, míg a fiatalember rosszkedvűen az esőköpenyébe bújt.
– Hol van Vladimir?
– Az imént hallottam, hogy megjött.
– Szóljon neki, hogy Épernayben vacsorázunk.
A teltkarcsú, csillogó fekete hajú, nagyon világos bőrű Madame Negretti egy sarokba, a barométer alá ült le, és állát tenyerébe támasztva olyan merengőn nézett maga elé, mint aki lélekben egészen máshol jár, vagy mélyen elgondolkozik.
– Velünk jön? – kérdezte tőle Sir Lampson.
– Nem is tudom… Esik még?
Maigret amúgy is ingerült volt, de az ezredes újabb kérdése végképp kihozta a sodrából.
– Mit gondol, meddig tart ez az egész?
Maigret ádázul kérdezett vissza:
– Mármint a temetést is beleértve?
– Yes… Három nap elég lesz?
– Ha a törvényszéki orvosok megadják a temetési engedélyt, és ha a vizsgálóbírónak sincs ellene kifogása, akkor gyakorlatilag huszonnégy óra alatt végezhet vele.
Kihallotta-e az ezredes a kesernyés gúnyt a főfelügyelő szavaiból?
Maigret hirtelen szükségét érezte, hogy újra megnézze a fényképet: a megtört, piszkos, meggyötört testet, a nemrég még csinos, gondosan púderezett arcot, a nő szájáról szétkenődött, illatos rúzs foltjait, azt a torz fintort, amelynek láttán futkározott a hátán a hideg.
– Iszik…?
– Köszönöm, nem.
– Hát akkor….
Sir Walter Lampson fölállással jelezte, hogy részéről véget ért a beszélgetés, és kikiáltott:
– Vladimir! Öltönyt!
– Feltehetően később is lesznek még kérdéseim önhöz – mondta a főfelügyelő. – Talán a jachtot is át kell néznem…
– Holnap… Előbb Épernaybe, nemde? Mikor ér ide a kocsi?
– És én, itt maradok egymagamban? – rémüldözött Madame Negretti.
– Vladimirral. De velünk is jöhet.
– Nem vagyok úgy öltözve…
Willy viharzott be, ledobta csuromvizes esőköpenyét.
– Az autó tíz perc múlva itt lesz.
– Főfelügyelő úr, ha volna szíves…
Az ezredes az ajtóra mutatott.
– Föl kell öltöznünk.
Maigret olyan ingerült hangulatban távozott, hogy legszívesebben beverte volna valakinek a képét. Hallotta, ahogy becsukódik mögötte a lejáró ajtaja.
Odakintről csak a nyolc hajóablak fénye látszott, meg az árbocon himbálózó fehér fényű lámpás. A Dél Keresztjétől talán tíz méterre egy uszály zömök tatja rajzolódott ki, balra, a parton jókora szénkupac magaslott.
Érzékcsalódás volt talán, de Maigret-nek úgy tetszett, hogy most még erősebben rákezdte az eső, s hogy sosem látta sötétebbnek és alacsonyabbnak az égboltot.
A Hajós felé indult. Amikor belépett, egy csapásra elhallgattak a vendégek. A hajósok mind bent üldögéltek az öntöttvas kályha körül. A zsilipőr a pulton könyökölt, mellette a kocsmárosék lánya: magas, vörös hajú teremtés facipőben.
A viaszosvászon asztalterítőkön literes borosüvegek, vizespoharak, apró tócsák.
– No, tényleg az angol felesége az? – szedte össze végül a bátorságát a kocsmáros.
– Igen. Adjon egy sört! Vagy ne is azt, inkább valami meleget! Egy grogot…
A hajósok társalgása lassacskán új erőre kapott. A lány kihozta a forró italt, ahogy fordult, köténye súrolta Maigret vállát.
A főfelügyelő elképzelte a szűk hajókabinban öltözködő három embert – és akkor Vladimirt még nem is számolta.
Elképzelt még sok minden mást is, de csak bágyadtan és enyhe undorral.
Ismerte a meaux-i zsilipet, amelyik már csak azért is jelentős, mert a dizyi zsiliphez hasonlóan a Marne és csatornája találkozására épült, ahol a félhold alakú, szűk kikötőt mindig zsúfolásig megtöltik az uszályok.
És ott, a békés hajósok között, a kivilágított Dél Keresztjén táncolt fonográfzenére és iszogatva a két montparnasse-i nő, a kövér Gloria Negretti, Madame Lampson, Willy meg az ezredes…
A Hajós egyik sarkában két kék köpenyes férfi kolbászt falatozott komótosan, zsebkésükkel vágtak belőle, kenyeret kanyarítottak mellé, vörösbort ittak hozzá.
Valaki éppen egy balesetről mesélt, amely aznap reggel történt a „boltozat” alatt. Így nevezték azt a helyet, ahol a csatorna a Langres-fennsík legmagasabban fekvő részén áthaladva nyolc kilométeren át a föld alá kényszerül.
Egy hajósnak belegabalyodott a lába a lovaskötélbe. Segítségért kiáltott, de a vontató nem hallotta meg, és amikor a lovak rövid pihenő után újra megindultak, belesodorták a vízbe.
Az alagútban nincs világítás. Az uszály gyönge fényű lámpása alig vetett fényt a víztükörre. A hajós fivére – nem véletlenül hívták Két testvérnek az uszályt – beugrott utána a csatornába.
Csak egyiküket fogták ki, már halottan. A másikat még keresik.
– Már csak kétévnyi törlesztésük volt hátra, és övék az uszály. De állítólag úgy szól a szerződés, hogy az özvegyeknek nem kell törleszteniük…
Bőrsapkás sofőr toppant be, körbepillantott.
– Ki hívatott autót?
– Én! – felelte Maigret.
– A hídnál kellett hagynom. Semmi kedvem a csatornába zúgni.
– Nálunk vacsorázik? – kérdezte Maigret-t a kocsmáros.
– Még nem tudom.
Maigret kilépett az ivóból a sofőrrel. A fehérre festett Dél Keresztje tejszerű foltként ködlött fel az esőben. Bár zuhogott az eső, a szomszédos uszályról két kölyök dugta ki az orrát, bámulattal nézték a jachtot.
– Joseph! – kiáltott egy nő. – Hozd be az öcsédet, mert kikapsz!
– Southern Cross… – olvasta a sofőr a taton. – Dél Keresztje. Angol?
Maigret fölment a pallón, bekopogott. Willy nyitott ajtót; sötét öltönyében elegánsan mutatott, de odabent a vértolulásos fejű ezredes még ingujjban volt, és Gloria Negretti éppen a nyakkendőjét kötötte.
A kabinban kölni- és brillantinszag terjengett.
– Megjött az autó? – kérdezte Willy. – Itt van már?
– A hídnál, ide két kilométer.
Maigret kint maradt. Félig-meddig hallotta, hogy az ezredes meg a fiatalember angolul vitatkoznak. Végül Willy hozta a hírt:
– Azt mondja, nem akar sarat dagasztani. Vladimir inkább vízre teszi a motorcsónakot. Majd a hídnál találkozunk.
– Ühüm – hümmögött a sofőr, aki végighallgatta a beszélgetést.
Tíz perc múlva Maigret meg a sofőr föl-alá járkáltak a kőhídon, és kerülgették a tompított fényszórós kocsit. Majd fél órába telt, míg felköhécselt valahol a közelben a csónak kis kétütemű motorja.
Végre felharsant Willy hangja:
– Itt vannak, főfelügyelő úr?
– Igen, itt vagyunk!
A kivehető motorral felszerelt csónak leírt egy kört, majd a parthoz simult. Vladimir kisegítette az ezredest, majd megbeszélték a visszautat.
Az autóban Sir Lampson egy szót sem szólt. Testes férfi létére figyelemre méltó volt az eleganciája. A színes egyéniség most ápolt, egykedvű gentleman benyomását keltette, aki épp most sétált ki egy múlt századi metszetből.
Willy Marco egyik cigarettáról a másikra gyújtott.
– Ócska tragacs! – sóhajtotta, amikor megdöccentek egy vízelvezető csatornán.
Maigret észrevette, hogy Willy nagy, sárga gyémánttal díszített platinagyűrűt visel az ujján.
Amikor beértek a városba, az esőtől csillogó, macskaköves utcákra, a sofőr letekerte a kisablakot, és megkérdezte:
– Milyen címre lesz a fuvar?
– A hullaházba! – válaszolt a főfelügyelő.
Nem tartott soká a látogatás. Az ezredes alig nyitotta szóra a száját. A teremben csak egy őr állt, három holttest feküdt a kőre terítve.
Már minden ajtó kulcsra volt zárva. Zárak csikordultak. Lámpát kellett gyújtani.
Maigret emelte föl a lepedőt a holttestről.
– Yes!
Willyt jobban megrázta a látvány, szeretett is volna minél gyorsabban szabadulni.
– Maga is fölismeri?
– Ő az. De hogy néz ki, milyen…
Nem fejezte be. Feltűnően elsápadt, kiszáradt a szája. Ha a főfelügyelő ki nem támogatja a szabadba, alighanem rosszul lesz.
– Ki tehette? – szólt igen tagoltan az ezredes.
Hangjába most mintha árnyalatnyi bizonytalanság vegyült volna. Vagy csak a whisky tette?
Maigret azért észlelte az apró különbséget.
Egy lámpaoszlop gyönge fényében álltak a járdán, a várakozó autó mellett, melyből nem szállt ki a sofőr.
– Velünk vacsorázik? – szólt még Sir Lampson, de nem is fordult Maigret felé.
– Köszönöm, nem. Ha már itt vagyok, inkább elintézek egyet s mást.
Az ezredes meghajolt, nem erőltette.
– Jöjjön, Willy…
Míg a fiatalember néhány szót váltott az angollal, majd a sofőrhöz hajolt, Maigret a hullaház bejárata előtt álldogált.
Az volt a kérdés, hogy vajon melyik a legjobb étterem a városban. Emberek mentek el mellettük, kivilágított villamosok csörömpöltek tova.
Néhány kilométerrel odébb húzódott a csatorna, és rajta végestelen-végig, minden zsilipnél uszályok szundítottak, hogy hajnali négykor majd ismét útra keljenek a meleg kávé- és istállószagban.


HARMADIK FEJEZET

Mary nyaklánca


Amikor Maigret nyugovóra tért a jellegzetes – és enyhén zavaró – szagú szobában, sokáig forgatott a fejében két egymás mellé kívánkozó emlékképet.
Előbb az ezredest és Willyt látta maga előtt Épernayben, a város legjobb vendéglője, a Szalonka széles, kivilágított ablakai mögött: illedelmesen ülnek az asztaluknál, körülöttük választékos modorú főpincérek sürögnek.
Ezt csak egy szűk fél órával előzte meg a hullaházban tett látogatás. Sir William Lampson ott kissé mereven tartotta magát, de gyér, ezüstös hajjal koronázott, pirospozsgás arca szenvtelen maradt.
Willy nem vetélkedhetett ezzel az eleganciával, vagy inkább veleszületett kellemmel: hiába volt neki is fesztelen a modora, rajta mindig érződött valami hamisság.
Maigret másutt vacsorázott, majd telefonon értekezett a főkapitánysággal és a meaux-i rendőrséggel.
Végül az esős éjszakában egyedül végiggyalogolt az út hosszú szalagján. A Hajóssal szemben messzire világítottak a Dél Keresztje ablakai.
A kíváncsiság rávitte, hogy benézzen a hajóra, azzal az ürüggyel, hogy ott felejtette a pipáját.
Innen származott a második emlékkép: a mahagónikabinban ott ült Vladimir, még mindig csíkos matróztrikóban, szája sarkában cigarettával, s vele szemben Madame Negretti; zsíros, fekete fürtjei a homlokába hulltak.
Egy közép-európai kártyajátékban merültek el – snapszeroztak.
Ha meghökkentek is egy röpke pillanatra, meg sem rezzentek! Legfeljebb egy másodpercre állt el a lélegzetük. Aztán Vladimir máris fölpattant, hogy megkeresse a pipát. Gloria Negretti selypítve érdeklődött:
– Még nem jönnek haza…? Tényleg Mary az…?
A főfelügyelőnek megfordult a fejében, hogy mi lenne, ha biciklire kapna, és a csatorna mentén nyomába eredne azoknak az uszályoknak, amelyek Dizyben töltötték a hétfőre virradó éjszakát. De aztán az esőáztatta út, a koromfekete ég láttán elment tőle a kedve.
Amikor kopogtak az ajtaján, csukott szemmel is észlelte, hogy az ablakon már a hajnal szürkés derengése köszönt be a szobába.
Nyugtalan éjszakája volt, álmában lovak patái dobogtak, zavaros kiáltások harsantak, majd lépteket hallott a lépcsőn, és odalentről poharak koccanása, végül kávé és meleg rum illata szállt föl hozzá az emeletre.
– Ki az?
– Lucas vagyok! Bejöhetek?
Azzal Lucas nyomozó, Maigret szinte állandó munkatársa benyitott, odasietett az ágyhoz, és megszorította főnöke takaró alól kinyújtott, kissé nyirkos kezét.
– Találtál valamit? Nem vagy fáradt?
– Nem vészes! Mihelyt felhívott, elmentem a szóban forgó szállodába, a Grande-Chaumière utca sarkára. A lányok nem voltak otthon. Mindenesetre felírtam a nevüket. Suzanne Verdier, alias Suzy, született Honfleurben, 1906-ban… Lia Lauwenstein, született Luxemburg nagyhercegségben, 1903-ban… Az előbbi négy éve érkezett Párizsba mindenes cselédnek, majd egy ideig modellként is dolgozott. A Lauwenstein lány főleg a Côte d’Azurön lakott. Ellenőriztem, egyikük sem szerepel az erkölcsrendészet nyilvántartásában. De akár szerepelhetnének is…!
– Ideadnád a pipámat? És hozathatnál egy kis kávét.
A zsilip felől kavargó víz dübörgését, alapjáraton forgó dízelmotor dohogását hozta a szél. Maigret kikászálódott az ágyból, odament a nevetséges kis mosdóhoz, és friss vizet öntött a tálba.
– Folytasd csak.
– Elmentem a Coupole-ba, ahogy kérte. A lányokat ott sem találtam, de ismeri őket minden pincér. Továbbküldték a Dingóba, onnan meg a Cigogne-ba. Végül a Vavin utcában akadtam rájuk, egy kis amerikai bárban, a nevét elfelejtettem: egyedül voltak, nem éppen feldobva. Lia igazán nem csúnya… És főleg látszik rajta, hogy egyéniség… Suzy meg afféle jóravaló kis szőke, nincs benne egy szemernyi rosszindulat sem, és ha vidéken marad, biztosan rendes családanya vált volna belőle. Csupa szeplő az arca, és…
– Nem látsz valahol egy törülközőt? – kérdezte Maigret csöpögő arccal, behunyt szemmel. – Apropó, még mindig esik?
– Amikor jöttem, nem esett, de bármikor újból eleredhet. Reggel hatkor olyan köd volt, hogy majd belefagyott a szusz az emberbe. Szóval meghívtam egy italra a kisasszonyokat. Kértek szendvicset is, amin először nem lepődtem meg… De azután észrevettem a Lauwenstein lány nyakában a gyöngysort. Csak úgy, viccből ráharaptam a gyöngyökre. Nem is lehettek volna valódibbak! Persze egy amerikai milliárdos nem ilyet venne, de százezer frankot azért biztosan megér. És ha egy ilyen nőcske inkább szendvicset meg kakaót kér, ahelyett hogy koktélt inna…
Maigret, aki már az első pipáját szívta, ajtót nyitott a szobalánynak – megjött a kávé. Azután kinézett az ablakon, és megállapította, hogy a jacht még nem éledezik. Egy uszály haladt el a Dél Keresztje mellett, kormányosa rosszallásba hajló csodálattal, hátát a kormánynak vetve méregette a szomszéd járművet.
– No, folytasd.
– Elvittem őket máshová, egy csöndes kis kávézóba. Ott aztán elővettem a szolgálati jelvényemet, majd a nyakláncra bökve, próba szerencse, rákérdeztem: – Ez Mary Lampson gyöngysora, ugye? – Két társnőm aligha tudhatta, hogy az asszony meghalt. Ha netán mégis tudták, akkor viszont tökéletesen játszották a szerepüket. Percekig haboztak, míg végre kirukkoltak a farbával. Végül Suzy tanácsolta a másiknak: – Mondd csak el neki az igazat, hiszen már úgyis sokat tud! – És ami ezután következett, cifra kis történet volt… Segíthetek, főnök?
Maigret tudniillik sehogy sem tudott megbirkózni a nadrágtartójával, mely most a combja magasságában fityegett.
– Először is a legfontosabbat: mindketten megesküdtek rá, hogy a gyöngysort magától Mary Lampsontól kapták, aki múlt pénteken felkereste őket Párizsban. Főnök, maga biztosan jobban érti ezt nálam, mivel én csak annyit tudok az ügyről, amennyit telefonon elmondott nekem. Ott volt-e Willy Marco is Mary Lampsonnal? – kérdeztem. Azt állították, hogy nem, hogy Willyt akkor látták utoljára, amikor csütörtökön Meaux-ban elváltak tőle.
– Várjunk csak! – szólt Maigret, miközben nyakkendőjét csomózta a kopott fényű, torz képet mutató tükör előtt. – A Dél Keresztje szerdán este érkezik Meaux-ba. A két hölgyike ekkor a hajón van. Az ezredes, Willy, Mary Lampson és Madame Negretti társaságában vidáman telik az éjszaka. Suzyt és Liát késő éjjel hazakísérik a szállodába, majd a két lány csütörtök reggel vonattal megy vissza Párizsba. Pénzt kaptak?
– Állítólag ötszáz frankot.
– Párizsban ismerkedtek össze az ezredessel?
– Igen, néhány nappal korábban.
– Mi történt a jacht fedélzetén?
Lucas furcsa kis mosollyal válaszolt:
– Semmi szívderítő. Úgy látszik, az angol csak a whiskynek meg a nőknek él. Madame Negretti a szeretője…
– A felesége tudott róla?
– Még szép! Hisz ő meg Willy szeretője volt… De azért vidáman felcipeltek a hajóra ilyen Suzyket meg Liákat. Érti, ugye? És a tetejébe még Vladimir is megtáncoltatott közülük jó párat… Hajnalfelé veszekedtek, mert Lia Lauwenstein alamizsnának nevezte az ötszáz frankot. Az ezredes válaszra sem méltatta őket, inkább Willyre hagyta, boldoguljon velük, ahogy tud. Részeg volt mindenki… Madame Negretti elaludt a taton, Vladimirnak kellett levinnie a kabinba.
Maigret lecövekelt az ablak előtt, s ahogy tekintete a csatorna fekete vonala mentén vándorolt, bal felől ismét bezakatolt látóterébe a földet és kőtörmeléket szállító kis Decauville tehervonat.
A szürke égbolton alacsonyan szálltak a sötét felhőfoszlányok, de az eső nem eredt el.
– És azután?
– Nagyjából ez minden. Pénteken Mary Lampson állítólag eljött Párizsba, a Coupole-ban találkozott a két kis hölggyel, és átadta nekik a nyakláncát.
– No lám! Egy ilyen jelentéktelen, apró kis ajándékot…
– Nem egészen. Madame Lampson eladásra adta át a gyöngysort, azzal, hogy övé lesz a pénz fele. Állítása szerint a férje az utolsó frankját is elszedte.
A szoba tapétáját kicsi, sárga virágok díszítették. E háttér előtt valósággal sápadozott a zománcos vizeskanna.
Maigret most a zsilipőrt látta: egy hajós és vontatója társaságában sietett az ivó felé, hogy bedobjon a pultnál egy kupica rumot.
– Csak ennyit tudtam kiszedni belőlük! – fejezte be Lucas. – Hajnali kettőkor váltunk el, de meghagytam Dufour nyomozónak, hogy diszkréten tartsa szemmel őket. Azután, utasításához híven, elmentem a főkapitányságra, hogy átnézzem a nyilvántartást. Meg is találtam Willy Marco kartonját: négy éve valami homályos szerencsejáték-ügy folytán kitoloncolták Monacóból, egy évvel később pedig Nizzában gyűlt meg a baja a rendőrséggel egy amerikai nő feljelentése nyomán, akinek meglovasították néhány ékszerét. De ki tudja, miért, visszavonták a feljelentést, és Marco szabadlábon maradt. Azt hiszi, hogy ő…?
– Nem hiszek semmit. És ezt a lehető legőszintébben mondom. Ne felejtsd el, hogy a bűntényt vasárnap este tíz után követték el, a Dél Keresztje pedig akkor éppen La Ferté-sous-Jouarre kikötőjében pihent.
– Mit gondol az ezredesről?
Maigret vállat vont, majd Vladimirra mutatott, aki az elülső lejáróból felbukkanva most pattant elő a fedélzetre, fehér nadrágban, vászoncipőben, pulóverben, fülére tolt amerikai sapkában, és nyomban a Hajós felé indult.
– Monsieur Maigret-t kérik a telefonhoz! – kiáltott be a vörös hajú lány az ajtó túloldaláról.
– Menjünk, fiam.
A folyosón, egy fogas mellett volt a telefon.
– Halló! Ki beszél…? Meaux-ból…? Mit mond…? Igen, a Gondviselés… Csütörtökön egész nap Meaux-ban rakodott…? Pénteken hajnali háromkor indult tovább… Más jármű nem járt ott…? Az Eco III… Az egy tartályuszály, ugye…? Pénteken este ért Meaux-ba… Szombaton reggel indult tovább… Köszönöm, főfelügyelő úr… Igen, folytassa csak a kihallgatásokat, sosem lehet tudni… Ugyanitt megtalál!
Lucas végighallgatta a beszélgetést, de egy szót sem értett belőle. Maigret még ki sem tudta nyitni a száját, hogy megmagyarázza, amikor egy kerékpáros rendőr tűnt fel az ajtóban.
– A helyszínelők üzenete. Sürgős!
A rendőr kötésig sáros volt.
– Menjen, száradjon meg egy kicsit, és igyon egy grogot az egészségemre!
Maigret magával cipelte a vontatóútra Lucas nyomozót, majd fölnyitotta a borítékot, és félhangosan olvasta:

A dizyi üggyel kapcsolatos első elemzéseink eredménye:
Az áldozat hajában számos gyantanyomot, illetve mahagónivörös lószőrszálat találtunk.
A ruhán talált foltok petróleumtól származnak.
A gyomortartalom a halál pillanatában vörösborból és olyan konzerv marhahúsból állt, amilyet a kereskedelemben „löncshús” néven forgalmaznak.

– Tíz lóból nyolcnak mahagónivörös a szőre! – sóhajtott Maigret.

Vladimir az ivóba lépve felvilágosítást kért, hogy hol van a legközelebbi bolt. Hárman is útbaigazították, az egyik éppen az épernayi biciklis rendőr volt; ő a matrózzal együtt távozott.
Maigret és nyomában Lucas az istállóba siettek, ahová tegnap óta a gazda szürke lova mellé egy rokkant térdű, állítólag levágásra váró kancát is bekötöttek.
– A gyantát aligha itt szedte össze – jegyezte meg a főfelügyelő.
Kétszer is végigment a csatornától az istállóig vezető úton, megkerülve az épületeket.
– Árul gyantát? – kérdezte a gazdát, aki ekkor bukkant föl egy talicska krumplival.
– Gyantának éppen nem nevezném… Mi norvég kátránynak hívjuk. Azzal kenjük be a fából készült uszályokat a merülési vonal fölött. Alatta megteszi a hússzor olcsóbb gázkátrány is.
– És olyat tart?
– Mindig van vagy húsz kannával a boltomban. De ilyen időben nincs rá kereslet. A hajósok kivárják a napsütést, addig nem állnak neki a karbantartásnak.
– Az Eco III fából van?
– Vasból, mint a legtöbb önjáró uszály.
– És a Gondviselés?
– Az fából. Miért, talált valamit?
Maigret nem felelt.
– Tudja, mit beszélnek az emberek? – folytatta a férfi, miután letámasztotta a talicskáját.
– Miféle „emberek”?
– Hát itt a csatornán, hajósok, kormányosok, zsilipőrök. Azt beszélik, hogy egy autó persze aligha megy el a vontatóúton… No de egy motorkerékpár, az mindjárt más! Meg aztán, ha messziről jön is a motor, nem hagy sokkal több nyomot, mint a bicikli.
A Dél Keresztjén kinyílt a kabin ajtaja, de egyelőre nem mutatkozott senki.
Az ég egy pontja néhány pillanatig sárgás színben játszott, mintha a nap végre át tudna törni a felhőkön. Maigret és Lucas szótlanul járkált föl-alá a csatorna partján.
Maigret gépiesen kinyújtotta a kezét. Lucas ugyanolyan gépies mozdulattal nyúlt a zsebébe, előhúzott egy szürke paklit, amelyben dohány volt, és odaadta a főfelügyelőnek.
Egy percre megálltak a zsilipnél, amely éppen üres volt, de már készült egy egyelőre láthatatlan vontatóhajó fogadására, mely a távolból három füttyel jelezte, hogy hármas sleppel érkezik.
– Mit gondol, merre járhat e pillanatban a Gondviselés? – kérdezte Maigret a zsilipőrtől.
– Várjunk csak… Mareuil… Condé… Aignynél feltorlódott vagy tíz uszály, emiatt veszít némi időt. A vraux-i zsilipnek már csak két táblája működik… Mondjuk, Saint-Martinnél járhat.
– Az messze van?
– Csak harminckét kilométerre.
– És az Eco III?
– Annak már La Chaussée-nál kéne járnia. De egy lefelé tartó hajóstól hallottam tegnap este, hogy az Eco III-nak a 12-es zsilipnél eltörött a csavarja. Így hát már Tours-sur-Marne-nál megtalálja, ide tizenöt kilométerre. No, hisz csak magukat okolhatják! Egyébként a szabályzat is tiltja, hogy kétszáznyolcvan tonnát rakodjanak fel, mégis azt csinálja mindegyik…

Délelőtt tíz óra volt. Amikor Maigret felült bérelt kerékpárjára, észrevette, hogy az ezredes a jacht fedélzetén egy hintaszékben üldögél, és a párizsi újságokat lapozgatja, amelyeket épp az imént hozott a postás.
– Nincs különösebb teendő! – szólt oda Lucas-nak. – Csak maradj a közelben. Ne nagyon téveszd szem elől őket.
Az esőpászmák egyre ritkultak. Egyenes volt az út. A harmadik zsilipnél a nap is kikukucskált, kissé még sápadtan, és megcsillantotta az apró vízcseppeket a nádszálakon.
Maigret-nek időnként le kellett szállnia a bicikliről, mert az ösvényt teljes szélességében elfoglalták egy uszályhajó párba állított lovai. Ahogy az állatok újra meg újra megvetették a lábukat, minden izmuk kidomborodott a vontatás erőfeszítésében.
Két lovat egy nyolc-tíz éves, piros ruhás lányka vezetett, kezében babáját lógázta.
A környező falvak többsége elég messzire esett a csatornától. A nyugodt víz szabályos csíkja így a legteljesebb magányban szelte át a tájat.
A mezőkön itt-ott férfiak hajoltak a sötét termőföld fölé, de leginkább ligetek szegélyezték a csatornát. A másfél-két méter magas nádas még teljesebbé tette a csendet és nyugalmat.
Egy kőbányánál éppen krétát rakodtak egy uszályra, fehér por szitált a tatra, a serénykedő emberekre.
Saint-Martinnél csakugyan zsilipelt egy uszály, de az még nem a Gondviselés volt.
– Alighanem még a Châlons fölötti szakaszon ebédelnek! – jelentette ki az őr felesége, miközben a zsilipkapuk között jött-ment, és két kisgyerek csimpaszkodott a szoknyájába.
Maigret csökönyös ember volt. Tizenegy óra körül meglepődve észlelte, hogy valósággal kitavaszodott körülötte, süt a nap, és langyosan reszket a levegő.
Előtte vagy hat kilométer hosszan, nyílegyenesen húzódott a csatorna, kétoldalt fenyőliget szegélyezte.
A messzeségben egy zsilip világosabb fala rajzolódott ki, kapuiról patakzott a visszafolyó víz.
Félúton egy uszály vesztegelt, kissé ferde szögben. A két kifogott ló az abrakostarisznyájába dugta a fejét, és nagyokat horkantva hersegtette a zabot.
Első látásra vidám, vagy legalábbis pihentető táj! Sehol egy ház. A nyugodt víz felszínére lustán, szélesen rajzolódtak rá a tükörképek.
A főfelügyelő még tekert egy keveset, aztán már ki tudta venni az uszály tatján, a kormányt védő kátrányos ponyvasátor alatt álló asztalt. Kék-fehér kockás viaszosvászon abrosszal volt letakarva. Egy szőke asszony gőzölgő tálat helyezett a közepére.
Maigret elolvasta a patinás, öreg uszály fénylő hasán a feliratot: Gondviselés. Leszállt a bicikliről.
Az egyik ló hosszan felnézett rá, megmozgatta a fülét, furán felnyihogott, aztán visszadugta az orrát a tarisznyájába. Az uszályt a parttal csak egy keskeny, vékonyka palló kötötte össze, amely erősen meghajlott Maigret súlya alatt. A két férfi, aki a ponyva alatt ebédelt, a szemével követte Maigret-t, míg az asszony a látogató elé sietett.
– Mi járatban? – gombolta össze a nő bő keblén a félig nyitott blúzt.
Majdnem olyan dallamosan beszélt, mint a déliek. Nem jött zavarba, várta a fejleményeket. Jó kedélye, dús idomai mintha a két férfi oltalmazását szolgálták volna.
– Csak tájékozódom – felelte a főfelügyelő. – Nyilván tudja, hogy Dizyben bűntény történt.
– Ma reggel lehagyott minket a Castor és Pollux, annak a legénysége mesélte. És mondja, igaz ez? De hisz szinte lehetetlen, hát nem? Hogyan tehették? Éppen itt, a csatornán, ahol olyan békés az élet…?
Az asszony arcán rézvörös foltok ütköztek ki. A két férfi tovább evett, de közben egy pillanatra sem vették le a szemüket Maigret-ről. A főfelügyelő önkéntelenül is a tálba pillantott: a sötétlő húsból felszálló pecsenyeillat meglepte a szaglóérzékét.
– Kecskegida, ma reggel vettem az aignyi zsilipnél. Szóval kérdezne tőlünk valamit? Éppen tőlünk? Merthogy mi előbb eljöttünk onnan, mint ahogy ráakadtak a halottra… Jut eszembe, tudják-e már, ki volt az a szegény teremtés?
Az egyik férfi alacsony volt, barna hajú, konya bajszú; minden porcikájában szelíd, engedelmes fickónak tűnt.
Ő volt a férj. Az imént épp csak odabiccentett a hívatlan vendégnek, a feleségére hagyta a társalgást.
A másik férfi hatvanéves lehetett. Nagyon sűrű, ügyetlenül nyírt, ősz haja volt. Állát és arca nagy részét három-négy centiméteres szakáll borította, s mivel bozontos volt a szemöldöke is, gyapjas állatra hasonlított.
A szeme viszont világosan, de kifejezéstelenül csillogott.
– A vontatójuknak szeretnék pár kérdést föltenni.
A nő elnevette magát.
– Jeannak? Jobb, ha tudja, nem valami szószátyár ember! Magának való, mogorva medve. Nézze csak, hogyan eszik! De nála jobb vontatót lámpással se találna.
Az öreg kezében megállt a villa. Zavarba ejtően kristálytiszta pillantással nézte Maigret-t.
Falu bolondjának lehet ilyen nézése, vagy az olyan jószágnak, amelyik megszokta, hogy jól bánnak vele, s most egyszerre mégis ok nélkül bántják.
Volt ebben a tekintetben egy kis bárgyúság. De valami más, valami kifejezhetetlen, egyfajta önmagába fordulás is.
– Hány órakor kelt fel, hogy ellássa a lovakat?
– Hát ahogy szoktam.
A férfi válla meglepően széles volt, különösen a kurta lábaihoz képest.
– Jean mindennap hajnali fél háromkor kel! – szólt közbe a gazdasszony. – Meg is lehet nézni a mi lovainkat! Minden áldott nap úgy lekeféli őket, ahogy csak versenylovakat szokás. Este pedig egy pohárka fehérbor se csúszik le a torkán, míg le nem csutakolta őket.
– Az istállóban alszik?
Jean mintha nem értette volna a kérdést. Ezúttal is az asszony válaszolt: az uszály közepén egy magasabb építményre mutatott.
– Az ott az istálló! – mondta. – Jean mindig ott alszik. A miénk, a mi kabinunk hátrébb van. Megmutassam?
A fedélzet ragyogott a tisztaságtól, a réztárgyak fényesebbre voltak súrolva, mint a Dél Keresztjén. És amikor a színes üvegű lejáró után az asszony kitárta a szurokfenyőből készült, kétszárnyú ajtót, Maigret egy takaros kis nappaliba nyert bepillantást.
Ugyanolyan III. Henrik korabeli tölgyfa bútorok álltak itt, mint a leghagyományosabb kispolgári otthonokban. Az asztalt különböző árnyalatú selymekkel hímzett terítő borította, rajta vázák, álló keretes fényképek és egy zöld növényektől roskadozó virágtartó.
Hímzésből jutott a tálalószekrényre is. A fotelok csomózott szövésű védőhuzattal voltak letakarva.
– Ha Jean akarta volna, hozzánk közelebb is kaphatott volna ágyat. De azt mondja, sehol másutt nem alszik jól, csak az istállóban. Pedig félünk, hogy egyszer csak megrúgja valamelyik ló. Mert hiába ismerik Jeant a jószágok, amikor alszanak, sosem lehet tudni…
A nő is nekilátott az evésnek, amúgy háziasszony módjára, aki másokra főz, és közben akaratlanul is a legsilányabb darabokat veszi ki magának.
Jean felállt, s most hol a lovaira pillantott, hol meg a főfelügyelőre; az uszály gazdája közben cigarettát sodort magának.
– Szóval semmit nem látott, semmit nem hallott? – szegezte tekintetét Maigret a vontatóra.
A férfi a gazdasszony felé fordult, aki teli szájjal válaszolt helyette:
– Gondolhatja: ha látott volna valamit, már szólt volna róla.
– Közeledik a Marie! – szólalt meg ekkor nyugtalanul a férj.
Néhány perce valóban motorzaj rezegtette a levegőt. A Gondviselés mögött most kezdett formát ölteni egy uszály.
Jean az asszonyra tekintett, az pedig kicsit habozva Maigret-re.
– Nézze csak – szólt végül a nő –, ha tényleg beszélni akar Jeannal, azt útközben is megteheti, nem igaz? A Marie önjáró, mégis lassabban halad minálunk. Ha a zsilip előtt leelőz, akkor két álló napra beszorulunk mögéje.
Jean meg se várta az utolsó szavakat. Máris lecsatolta az abrakostarisznyát a lovak fejéről, és száz méterrel az uszály elé vezette őket.
A gazda fölkapott egy bádogtrombitát, melyből reszketeg hangokat csalt elő.
– Velünk marad az uszályon? Elmondunk mindent, amit tudunk. Liège-től Lyonig mindenki ismer minket a csatornákon.
– Majd a zsilipnél csatlakozom – felelte Maigret, minthogy a parton hagyta a biciklijét.
Behúzták a pallót. A zsilipkapuknál megjelent egy emberi sziluett, és felemelkedtek a táblák. A lovak nekilódultak, nyakukban csilingelt a csengettyű, fejükön bólogatott a piros bojt.
Jean lassan, egykedvűen haladt a lovai mellett.
Amikor a kétszáz méterrel lemaradt uszály látta, hogy elkésett, lassítani kezdett.
Maigret a parton kísérte őket, fél kézzel tolta a biciklijét. Látta, hogy az asszony gyorsan bekapja az utolsó falatot, míg kis termetű, cingár, már-már törékeny férje szinte ráfekszik, úgy veselkedik neki a számára túl súlyos kormányrúdnak.
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– Már ebédeltem! – jelentette ki Maigret a Hajósba lépve, ahol Lucas az ablak mellett üldögélt.
– Aignyben? – érdeklődött a tulajdonos. – A sógoromé az ottani fogadó…
– Hozzon nekünk két sört.
Mintha a főfelügyelő fogadást kötött volna az időjárással. Mert visszafelé, ahogy keményen pedálozva már Dizyhez közeledett, újra beborult az ég. Most pedig esőpászmák keresztezték a nap utolsó sugarait.
A Dél Keresztje ugyanott állt, ahol korábban. A fedélzeten senki sem mutatkozott. A zsilip felől sem érkezett semmi zaj, így Maigret, amikor a baromfiudvarból kotkodácsolást hallott, most először érezte úgy, hogy csakugyan vidéken jár.
– Mi újság? – kérdezte Lucas nyomozót.
– A matróz meghozta az elemózsiát. Egy pillanatra feltűnt az asszony is, kék pongyolát viselt. Az ezredes és Willy betértek ide egy aperitifre. Mintha elég ferde szemmel néztek volna rám…
Maigret elvette a dohányt, amelyet Lucas odakínált, s megtömködte a pipáját, míg arra várt, hogy a kocsmáros – miután kihozta a sört – visszahúzódjék a bolthelyiségbe.
– Én sem tudtam meg túl sokat! – dörmögte azután. – Két uszály van, amelyik idehozhatta Mary Lampsont, de az egyik innen tizenöt kilométerre lerobbant, a másik pedig óránként három kilométerrel vánszorog előre a csatornán. Az előbbi vasból van. Arról tehát aligha kerülhetett gyanta a halott hajára. A másik uszály, a Canelle házaspáré, fából készült. A nagydarab jóasszony mindenáron belém akart diktálni egy pohár rettenetes rumot, miközben a nyápic férje úgy szaladgált körülötte, mint egy spániel. Csak a vontatójuk jöhetne szóba… Az meg vagy tetteti az ostobaságot, és akkor nagy színésztehetség, vagy pedig tényleg egy őstulok. Nyolc éve él velük. Ha a férj spániel, akkor Jean buldog. Hajnali fél háromkor kel, lekeféli a lovakat, magába dönt egy bögre kávét, aztán nekivág, és csak baktat a lovai mellett… Nap mint nap, ugyanolyan tempóban legyalogolja a harminc-negyven kilométerét, s minden zsilipnél bedob egy pohár fehérbort… Este lecsutakolja a jószágokat, egy árva hang nélkül megvacsorázik, aztán ledől a szalmára, többnyire le sem vetkőzik. Láttam a papírjait: azaz csak egy régi katonakönyve van, alig lehet szétválasztani benne az összeragadt lapokat. Eszerint Jean Liberge-nek hívják, és 1869-ben született Lille-ben. Ez minden. Vagyis nem egészen. Meg kell még engednünk azt a feltételezést, hogy Meaux-ban csütörtök este a Gondviselés fölvette Mary Lampsont. És persze akkor még élt. Sőt élt még akkor is, amikor vasárnap este megérkezett ide. Gyakorlatilag lehetetlen két napig akarata ellenére rejtegetni valakit az uszály istállójában… Ez esetben tehát mindhárman bűnösek lennének.
És Maigret grimaszából világos volt, hogy ebben nem hisz.
– Ha pedig feltételezzük, hogy az áldozat önszántából szállt föl az uszályra… Tudod, fiam, mi lesz most a dolgod? Megkérdezed Sir Lampsontól a felesége leánykori nevét. Aztán addig lógsz a telefonon, amíg meg nem tudsz nekem valami használhatót róla.
Az égbolton itt-ott még napsugarak időztek, de ismét rákezdte az eső, egyre sűrűbben esett. Lucas épp csak kilépett a Hajósból, és indult volna a jachtra, amikor meglátta az onnan éppen távozó Willy Marcót: ruganyos, mégis hanyag léptekkel, utcai öltözékben, révedező tekintettel közeledett.
Határozottan meg lehetett állapítani, hogy a Dél Keresztje összes lakójának közös vonása az állandó kialvatlanság, valamint a túlzásba vitt poharazgatás másnap megmutatkozó, kellemetlen mellékhatásai.
A két férfi szembetalálkozott a vontatóúton. Willy mintha megtorpant volna, amikor látta, hogy a nyomozó a jacht felé tart, de aztán épp elszívott cigarettájáról másikra gyújtva máris indult tovább a kiskocsma felé.
Maigret-t kereste, és ezt nem is titkolta. Nem vette le a puhakalapját, épp csak egy ujját érintette a karimájához:
– Jó napot, főfelügyelő úr – dünnyögte. – Jól aludt? Szeretnék pár szót váltani magával.
– Hallgatom.
– Ne itt, ha nem bánja… Fölmehetnénk például a szobájába, mit szól hozzá?
Willy mit sem veszített fesztelenségéből. Kicsi szemeiben olyasmi csillogott, ami nem járt messze az örömtől vagy akár a kajánságtól.
– Cigarettát?
– Köszönöm, nem kérek.
– Igaz, hiszen maga vérbeli pipás…
Maigret úgy döntött, fölmennek a szobába, noha még nem takarítottak ki benne. Willy épp csak egy pillantást vetett a jachtra, majd azonnal leült az ágy szélére, és belevágott:
– Maga természetesen már tájékozódott felőlem.
Szemével hamutartót keresett, nem talált, így a padlóra hamuzott.
– Nem valami fényes a múltam, mi…? Egyébként nem is próbáltam soha szent életűnek látszani. Meg az ezredes is napjában háromszor elmond mindenféle lókötőnek.
Az volt benne a rendkívüli, hogy Willy arca tökéletes őszinteséget sugárzott. Olyannyira, hogy Maigret titokban bevallotta magának, kezdi egész elviselhetőnek tartani ezt az elsőre kifejezetten ellenszenves alakot.
Különös keverék. Dörzsölt és ravasz. Ugyanakkor felszikrázik benne valami – valami lefegyverzően jópofa –, amitől az ember hajlamos elnézni neki a többit.
– Megjegyzem, én is Etonban végeztem a tanulmányaimat, mint a walesi herceg. Ha egykorúak volnánk, talán kebelbarátok lennénk. Csakhogy az én apám fügekereskedő Szmirnában… És én irtózom ettől! Sok minden történt velem… Hogy mást ne mondjak, egyszer az egyik etoni évfolyamtársam anyja segített ki szorult helyzetemből. A nevét nem szükséges elárulnom, nem igaz? Elragadó asszony… De később miniszter lett a férje, s ő megijedt, nem akarta kompromittálni. Azután… Nyilván hallott a monacói ügyemről, meg a nizzairól… De lehet, hogy túl sötét képet festettek rólam. Egy jó tanács: sose higgyen egy érett korú amerikai nőnek, aki nagyszerűen szórakozik a Riviérán, de egyszer csak váratlanul beállít a férje Chicagóból. Nem minden lopott ékszert loptak tényleg el… De hagyjuk! Elmondom inkább a nyaklánc dolgát. Talán már tudja, talán még nem. Már tegnap este szerettem volna beszélni róla, de abban a helyzetben talán nem lett volna helyes. Az ezredes mégiscsak úriember. A kelleténél jobban szereti a whiskyt, ez igaz… De van rá oka. Úgy volt, hogy tábornokként fejezi be a pályafutását, ismert személyiség volt, aztán egy nőügy miatt – magas rangú helybéli személyiség lányáról volt szó – hirtelen nyugdíjazták. Maga is látta… Tüneményes ember, habzsolja az életet. Odaát harminc inas, tisztiszolgák, titkárnők, ki tudja, hány autó és ló állt rendelkezésére. S akkor egy csapásra ott állt kisemmizve: legfeljebb évi százezer frankja maradt… Mondtam már, hogy kétszer is nősült, mielőtt Maryt megismerte? Az első felesége meghalt Indiában. A másodiktól elvált, magára vállalva minden felelősséget, holott ő kapta rajta a nőt egy inassal… Igazi gentleman!
Willy a könyökére dőlt, és lustán lógázta a lábát, míg Maigret – szájában a pipával – mozdulatlanul támasztotta a falat.
– Most pedig azzal tölti az idejét, amivel tudja. Porquerolles szigetén az ódon kis erődjében, a Kis Langusztásban lakik. Amikor összegyűlik egy kis félretett pénze, Párizsba vagy Londonba látogat. De gondolja csak el, Indiában hetente harminc-negyven fős vacsorákat adott…
– Az ezredesről akart nekem beszélni? – dünnyögte Maigret. Willynek a szeme se rebbent.
– Tulajdonképpen csak a miliőt igyekszem lefesteni… Hiszen maga nem élt sem Indiában, sem Londonban, és nem ugrálta körbe harminc inas meg isten tudja, hány csinos leányzó. Nem bosszantásból beszéltem róla. Szóval, két éve találkoztam az ezredessel… Maga nem ismerte Maryt. Elbűvölő teremtés volt, de tyúkeszű. És kissé lármás… Ha nem ővele foglalkoztak állandóan, akkor vagy hisztériázott, vagy csinált valami botrányosat… Tényleg, tudja maga, hány éves az ezredes? Hatvannyolc. Mary egyszerűen fárasztotta őt, érti? Elnézte ugyan a gáláns kis kalandjait, mert kalandvágyó még az öreg, de amúgy egyre nagyobb kolonc lett az ezredes nyakán. Aztán meg belém habarodott… Én is kedveltem…
– Madame Negretti pedig Sir Lampson szeretője, ha nem tévedek.
– Igen, az – biggyesztette ajkát a fiatalember. – Hogy is magyarázzam? Az ezredes nem tud sem élni, sem inni egymagában. Képtelen meglenni társaság nélkül. Madame Negrettivel akkor ismerkedtünk össze, amikor egyszer útközben megálltunk Bandolban. Nem ment el másnap reggel a hajóról. És az ezredesnek ennyi elég! Most már maradhat, ameddig kedve tartja. Ami engem illet, másról van szó… Azon kevesek közé tartozom, akik ugyanúgy bírják a whiskyt, mint az ezredes. Talán Vladimir még inkább, hisz tíz esetből kilencszer ő dug ágyba minket… Nem tudom, érti-e milyen helyzetben vagyok. Anyagi gondjaim persze nincsenek… Habár megesett, hogy két hétig vesztegeltünk egy kikötőben egy londoni csekkre várva, mert addig nem tudtunk benzint venni! A nyakláncot például, amiről mindjárt mesélek magának, hússzor is bevágtuk a zaciba. De mit számít, ha whiskyből szinte sosincs hiány! Nem élünk fényűzően, viszont mindig kedvünkre kialhatjuk magunkat. És jövünk-megyünk… Nekem bizony jobban tetszik ez, mint apám fügéi…! Nos, eleinte az ezredes ajándékozott néhány ékszert a feleségének. Mary olykor pénzt követelt tőle… Ruhára, meg hogy legyen egy kis zsebpénze, ugye érti? Bármit gondol rólam, esküszöm, hogy tegnap nagyon megrázott, amikor megtudtam, hogy Mary van azon a borzalmas fényképen. Különben az ezredest is! De ő előbb hagyná, hogy miszlikbe aprítsák, mintsem kimutatná az érzelmeit. Egyszerűen ilyen! Nem is lehetne angolabb. Amikor a múlt héten – ma kedd van, ugye? – elhagytuk Párizst, majdnem üres volt a kassza. Az ezredes táviratozott Londonba, hogy előleget kérjen a nyugdíjából. Épernayben vártuk a pénzt. Azóta talán már meg is érkezett az utalvány. Csakhogy én Párizsban adósságba vertem magam… Kétszer-háromszor puhatolóztam már Marynél, hogy miért is ne adhatná el a nyakláncát… Mondhatta volna a férjének, hogy elvesztette, vagy ellopták… Csütörtök este aztán mulattunk, hisz már tudja. De ne gondoljon erről mindenfélét… Lampson, ha csinos nőt lát, nem nyugszik, míg meg nem hívja a hajóra. Aztán két-három óra múlva, amikor már felöntött a garatra, énrám szokta bízni, hogy úgy tegyem ki a szűrét, hogy neki ne kerüljön túl sokba… Csütörtökön Mary sokkal hamarabb kelt a szokottnál, így mire kikászálódtunk az ágyból, ő már odakint volt. Ebéd után egy pillanatra kettesben maradtam vele. Nagyon gyöngéd volt. Furcsán gyöngéd, szomorkás… Egyszer csak a kezembe nyomta a nyakláncot, és így szólt: – No, add csak el… – Sajnálom, ha nem hisz nekem! Mary kissé zavarba hozott, megindított. Ha ismerte volna, megértené. Amilyen kellemetlen tudott lenni néha, máskor éppoly megható. Tudja, elmúlt negyvenéves, és bár jól tartotta magát, éreznie kellett, hogy közel a záróra… Ekkor valaki belépett. Zsebre vágtam a nyakláncot. Este az ezredes elcipelt minket egy táncos mulatóba, és Mary egyedül maradt a hajón… Mire visszaértünk, már nem volt ott. Lampson nem aggódott, hisz Marynek nem ez volt az első szökése. És a szökéshez aztán tényleg nagyon értett! Egyszer például a porquerolles-i búcsú alkalmával csaptunk egy jó kis orgiát a Kis Langusztásban, majd egy hétig tartott… Eleinte éppen Mary volt a legnagyobb formában. A harmadik napon fogja magát, s eltűnik. Tudja, hol találtunk rá? Egy giens-i fogadóban, ahol azt játszotta, hogy ő a mamája két szurtos kölyöknek…! Szóval, zavart ez a nyaklánchistória. Pénteken Párizsba mentem. Kis híján sikerült is túladnom rajta. De aztán elgondolkoztam: ha zűr lesz a dologból, a végén még megütöm a bokámat… Eszembe jutott az előző esti két kis nőcske. Ezeket a lányokat mindenki csak kihasználja… Amúgy Liával már találkoztam Nizzában, és tudtam, hogy számíthatok rá. Rábíztam az ékszert. Mindenesetre azt tanácsoltam neki, hogy ha kérdeznék, mondja azt, hogy magától Marytől kapta, és el kell adnia. Pofonegyszerű, nem igaz? Csak éppen ostobaság! Jobban tettem volna, ha nyugton maradok. Mert ha nincs annyi szerencsém, hogy értelmes rendőrökkel akadok össze, ez a história még esküdtszék elé juttathat. Ezt akkor értettem meg, amikor tegnap megtudtam, hogy Maryt megfojtották… Nem kérdezem, hogy mi a véleménye erről az egészről. Őszintén szólva számítok rá, hogy letartóztatnak, ami persze nagy tévedés lenne. No mármost, ha akarja, hogy segítsek, én megteszem, ami tőlem telik… Bizonyára furcsáll ezt-azt, pedig alapjában véve minden nagyon egyszerű.
Willy már szinte hanyatt feküdt az ágyon. Füstölt, mint a gyárkémény, és közben a mennyezetre meredt.
Maigret az ablakhoz lépett, a fiatalembernek hátat fordítva leplezte zavarát.
– Az ezredes tudja, hogy idejött? – fordult hirtelen szembe vele.
– Nem, ahogy a nyakláncról sem tud. És tulajdonképpen… persze, semmi jogom rá, hogy erre kérjem… de azért nem bánnám, ha továbbra se szerezne róla tudomást.
– És Madame Negretti?
– Ó, micsoda ballaszt! Szépasszony, aki már képtelen másképp élni: elheverészik a díványon, szívja a cigarettáit, kontyalávalót kortyolgat… Jött, és maradt, amióta a fedélzetre lépett. Pardon, elfelejtettem, hogy kártyázik is! Alighanem ez az egyetlen igazi szenvedélye.
Rozsdás vas csikordult: a zsilipkapukat nyitották. Két öszvér haladt el a ház előtt, kicsivel odébb megálltak, miközben egy üres uszályhajó a lendülettel vitette magát tovább, mintha ki akarna siklani a meredek folyópartra.
Vladimir kétrét görnyedve lapátolt, az esővíz majdnem a pereméig megtöltötte a motorcsónakot.
Egy autó áthaladt a kőhídon, megpróbált ráfordulni a vontatóútra, megállt, ügyetlen manőverezésbe kezdett, majd végleg elakadt.
Fekete ruhás férfi szállt ki a kocsiból. Willy közben föltápászkodott, és az ablakon kitekintve megállapította:
– A temetkezési vállalat embere.
– Mikor akar indulni az ezredes?
– A temetés után azonnal.
– Itt fogják temetni?
– Mindegy, hol! Egyik feleségét már eltemette az ezredes Lima közelében, a másik meg hozzáment egy New York-ihoz, és egyszer nyilván amerikai földben fog nyugodni.
Maigret önkéntelenül Willyre pillantott, mintha kíváncsi lenne, nem tréfál-e. De Willy Marco komolyan beszélt, bár most is ott csillogott a szembogarán az a hamis lángocska.
– Remélem, megjött az utalvány! Mert ha nem, akkor el kell halasztani a temetést…
A fekete ruhás habozott, megállt a jacht előtt, odaszólt Vladimirnak, aki munkáját félbe sem szakítva válaszolt neki. Végül fölment a fedélzetre, és belépett a kabinba.
Maigret semerre sem látta Lucas-t.
– Menjen! – szólt beszélgetőtársának.
Willy habozott. Röpke nyugtalanság futott át az arcán.
– Elmondja neki a nyakláncot?
– Nem tudom.
Már el is múlt. Willy újra fesztelen könnyedséggel egyengette ki a behorpadt puhakalapot, búcsút intett, és leszaladt a lépcsőn.
Amikor Maigret is lement, a pultnál két hajós álldogált az üveg sörével.
– A barátja éppen telefonál – szólt oda neki a tulajdonos. – Moulins-t kérte.
A távolból vontatóhajó sípszava hangzott: Maigret gépiesen számolta, hányat füttyent.
– Öt… – dünnyögte maga elé.
A csatorna megszokott életét élte. Befutott az ötös slepp. A zsilipőr facipőben kijött a házából, és a zsiliptáblái felé indult.
Lucas erősen kipirulva jött meg a telefonálásból.
– Hű, ez nem volt könnyű!
– Micsoda?
– Az ezredes kijelentette, hogy Marie Dupin volt a felesége leánykori neve. Az esküvő előtt ugyanis Mary egy Moulins-ban kiállított anyakönyvi kivonatot mutatott be, melyen ez a név szerepelt. Telefonáltam Moulins-ba, elsőbbségi hívást kértem…
– És?
– Egyetlen Marie Dupin szerepel az anyakönyvben. Negyvenkét éves, három gyermek anyja, egy bizonyos Piedboeuf pékmesternek a felesége, és a főutcán van az üzletük… A polgármester titkára fogadta a hívásomat, azt mondta, épp tegnap járt arra, látta is az asszonyt a pult mögött, teljes élősúlyban, ami legalább kilencven kiló…
Maigret nem szólt semmit. Mint aki csak henyél egész nap, ráérősen, nyomozójának fittyet hányva indult a zsilip felé, és bár minden műveletet figyelemmel kísért, hüvelykje minduntalan mérges kis ütéseket mért a pipájára.
Nemsokára felbukkant Vladimir, és fehér sapkájához emelve a kezét azt kérdezte a zsilipőrtől, hogy hol tölthetné föl a jacht ivóvíztartályát.


ÖTÖDIK FEJEZET

A jachtklub jelvénye


Maigret korán lefeküdt, Lucas pedig főnöke utasításainak értelmében útnak indult, előbb Meaux-ba, majd Párizsba és Moulins-ba.
Amikor Lucas kilépett az ivóból, három vendég tartózkodott benne: két hajós, és egyikük felesége, aki a férje után jött, és most a sarokban kötögetett.
Komor, nyomasztó volt az idő. Odakint egy uszály sorolt be két méterre a Dél Keresztje mellé, amelynek világított az összes kabinablaka.
A főfelügyelő hirtelen fölriadt, de olyan zavaros volt az álma, hogy szinte ki sem nyitotta a szemét, máris elfelejtette. Valaki szaporán kopogott az ajtaján, és ijedten kiáltozott:
– Főfelügyelő úr! Főfelügyelő úr! Gyorsan! Az apám…
Maigret pizsamában szaladt ajtót nyitni: a fogadós lánya, szokatlanul zaklatott állapotban, szinte beesett rajta, majd szó szerint a főfelügyelő karjai közé omlott.
– Menjen gyorsan! Nem is…! Inkább maradjon! Nem merek egyedül maradni… Nem akarok…
Maigret eddig nem sok figyelmet szentelt a lánynak. Olyan megbízható, erős testalkatú nőnek gondolta, aki nem egykönnyen borul ki.
S lám, most mégis feldúlt arccal, remegő tagokkal csimpaszkodott belé, olyan makacsul, hogy Maigret már-már zavarba jött tőle. Miközben próbálta kiszabadítani magát a szorításból, az ablakhoz lépett, kinyitotta.
Reggel hat óra lehetett. Épp csak pirkadt, és olyan hideg volt, mint egy téli hajnalon.
A Dél Keresztjétől száz méterre, a kőhíd és az épernayi út felé négy-öt férfi próbált egy súlyos csáklyával kihalászni valamit, ami a vízen lebegett; egy hajós közben elkötötte a ladikját, és állva evezett feléjük.
Maigret ki sem bújt a gyűrött pizsamából. Magára kapta a felöltőjét, magas szárú cipőjét is csak úgy mezítlábra húzta fel.
– Tudja..! Ő az… Elintézték…
Maigret hirtelen mozdulattal lerázta magáról a furcsa teremtést, lesietett a földszintre, és éppen akkor lépett ki az ajtón, amikor egy nő, karjában csecsemővel, szintén a csoportosulás felé indult.
Maigret nem volt jelen, amikor Mary Lampson holttestét megtalálták. De ez a mostani felfedezés talán még baljóslatúbban hatott; szinte misztikus rettegés ülte meg a csatornát.
A férfiak átkiabáltak egymásnak. A műveleteket a Hajós tulajdonosa irányította, ő látta meg elsőnek a vízen lebegő emberi alakot.
A csáklya kétszer is elérte a holttestet, de a kampót nem sikerült beleakasztani. A hulla egy araszra lebukott a víz alá, majd újra fölbukkant.
Maigret azonnal ráismert Willy sötét öltönyére. Az arca nem látszott, mert a fej saját súlyánál fogva belemerült a vízbe.
A ladikos hirtelen nekiütközött a holttestnek, fél kézzel mellkason ragadta, és ruhájánál fogva kihúzta a vízből. De még át is kellett emelnie a ladik peremén.
Nem undorodott a halottól. Beemelte az egyik, majd a másik élettelen lábat a ladikba, kivetette a partra a kötelét, és keze fejével megtörölte gyöngyöző homlokát.
Maigret észrevette, hogy a jacht lejárójában egy pillanatra felbukkan Vladimir álmos képe. Az orosz megdörzsölte a szemét, majd eltűnt.
– Ne nyúljanak semmihez…
Háta mögött egy hajós azt dörmögte, hogy nem úgy van az, mert az ő elzászi sógora is egyszer három órát volt a vízben, mégis sikerült életre kelteni.
A fogadós ekkor a halott nyakára mutatott. Világosan látszott a két megfeketedett ujjnyom, akárcsak Mary Lampson nyakán.
Ez a tragédia még megrázóbb volt, mint az előző. Willy szeme tágra nyílt, a szokásosnál sokkal nagyobbra. Jobb keze még görcsösen szorongatott egy marék nádszálat.
Maigret valami szokatlan jelenlétet érzékelt a háta mögött: az ezredes állt ott, ugyancsak pizsamában, arra kapta rá a selyem háziköntöst, a lábán pedig kék kecskebőr papucsot viselt.
Ezüstös haja kócos volt, arca kissé puffadt. Furcsán hatott így, a sárban és ezen a nyirkos hajnalon, ilyen öltözékben a facipős, darócruhás hajósok között.
Mindőjük közül ő volt a legmagasabb, a legszélesebb vállú. Enyhe kölniillatot sodort felőle a szél.
– Ez Willy! – mondta rekedten.
Azután angolul hadart valamit, de olyan gyorsan, hogy Maigret nem értette. Lehajolt, megérintette a fiatalember arcát.
A lány, aki felébresztette Maigret-t, a kiskocsma ajtajának támaszkodva sírdogált. Most érkezett futva a zsilipőr.
– Telefonáljanak az épernayi rendőrségre…! Hívjanak orvost…
Még Madame Negretti is feltűnt a fedélzeten, rendetlen öltözékben, mezítláb, de nem mert lejönni, csak az ezredest szólongatta:
– Walter…! Walter…!
A háttérben egyre többen gyülekeztek, pedig senki nem látta őket megérkezni: a kisvonat mozdonyvezetője, napszámosok, meg egy paraszt, akinek közben elbitangolt a tehene a vontatóútra.
– Vigyék az ivóba… Csak annyira érjenek hozzá, amennyire elkerülhetetlen…
Semmi kétség nem fért hozzá, hogy beállt a halál. Az elegáns öltöny, azaz a rongy, ami maradt belőle, a földet söpörte, ahogy a hajósok becipelték a halottat.
Az ezredes lassú léptekkel követte őket; háziköntöse, kék papucsa, napbarnított koponyája és rajta a szél borzolta, gyér hajzat egyszerre mutatta hóbortos öregembernek és különös papnak.
A lány hangosan felzokogott, amikor elvitték mellette a holttestet, majd elszaladt, és bezárkózott a konyhába. A kocsmáros teli torokból ordította a telefonkagylóba:
– Nem, kisasszony…! A rendőrséget…! Gyorsan! Bűntény történt… Ne kapcsoljon szét! Halló…! Halló…!
Maigret-nek sikerült kiszorítania a kíváncsiskodók többségét. De a hajósok, akik rátaláltak a holttestre és kifogták a csatornából, most mind becsődültek az ivóba, ahol még az asztalokon álltak az előző esti poharak és üres literes üvegek. Duruzsolt a kályha. Egy söprű hevert a helyiség közepén.
A főfelügyelő az egyik ablak mögötti alakban felismerte Vladimirt, aki a nagy kapkodásban sem felejtette el a fejébe nyomni amerikai matrózsapkáját. A hajósok hiába szóltak hozzá, ő nem válaszolt.
Az ezredes még mindig a vöröses kőlapokon heverő holttestet nézte, és nehéz lett volna megmondani, megindultságot vagy bosszúságot érez, netán fél.
– Mikor látta utoljára? – lépett hozzá közelebb Maigret.
Sir Lampson fölsóhajtott, és úgy nézett körül, mintha keresné azt a személyt, akire a hozzá intézett kérdések megválaszolását szokta bízni.
– Rémes… – nyögte ki végül.
– Willy nem a hajón aludt?
Az angol egy kézmozdulattal jelezte, hogy a hajósok hegyezik a fülüket. Mintha az illendőségre figyelmeztetné Maigret-t, valahogy így: „Úgy véli, szükséges és helyes, hogy itt legyenek ezek az emberek…?”
Maigret kitessékelte őket.
– Tegnap este tízkor… mivel elfogyott az összes whiskynk… és Vladimir sem talált Dizyben… Épernaybe akartam menni…
– Willy elkísérte?
– Csak egy darabon… Nem sokkal a híd után elvált tőlem…
– Miért?
– Vitatkoztunk…
Az ezredes a halott dúlt, eltorzult, fakó arcára szegezett pillantással ejtette ki ezeket a szavakat, és közben egészen összekuszálódtak a vonásai.
Talán csak azért látszik megindultnak, mert túl keveset aludt, és némileg felpuffadt az arca? Maigret mindenesetre megesküdött volna, hogy az ezredes vastag szemhéja mögött könnyek gyülekeznek.
– Veszekedtek?
Az ezredes vállat vont, mint aki kénytelen-kelletlen elfogadja ezt a közönséges szóhasználatot.
– Szemrehányást tett neki valamiért?
– Ugyan! Csak tudni akartam… Ismételtem: „Willy, maga egy gazember… De meg kell mondania…”
Elhallgatott, körbejártatta csüggedt tekintetét, mintha félne, hogy a halott látványa megbabonázza.
– Megvádolta Willyt, hogy ő ölte meg a feleségét?
Az ezredes sóhajtva vállat vont:
– Willy egyedül ment el… Néha előfordult… Másnap reggel aztán együtt ittuk meg az első whiskyt, nem is emlékeztünk…
– Tegnap gyalog ment Épernaybe?
– Yes!
– Ivott?
Az ezredes szánakozó pillantást vetett beszélgetőtársára.
– Sőt játszottam is a klubban… A Szalonkában mondták, hogy van egy klub… Autóval jöttem vissza…
– Hánykor?
Az ezredes lemondó legyintéssel jelezte, hogy sejtelme sincs.
– Willy nem volt a fekhelyén?
– Nem… Vladimir szólt, amikor segített levetkőzni…
Oldalkocsis motorkerékpár állt meg az ajtó előtt. Egy törzsőrmester vezette, hozta az orvost. Leszálltak; nyílt, majd újra becsukódott a bejárati ajtó.
– Bűnügyi Rendőrség! – mondta Maigret, és bemutatkozott épernayi kollégájának. – Volna szíves távol tartani a bámészkodókat és telefonálni az ügyészségre?
Az orvos épp csak szemrevételezte a holttestet, és máris kijelentette:
– Már halott volt, amikor a vízbe került… Nézze csak ezeket a nyomokat.
Maigret látta már. Tudta. Tekintete gépiesen siklott az ezredes jobb kezére, amely izmos volt, ápolt, szögletesre vágott körmökkel, kidagadó erekkel.

Egy órába is beletelt, mire az ügyészségi csapat összeállt, és a helyszínre érkezett. Addig is biciklis rendőrök jöttek, kordonnal körülvették a Hajóst és a Dél Keresztjét.
– Felöltözhetek? – kérdezte az ezredes.
Köntösben, papucsban, csupasz bokával, mégis elképesztő méltósággal vonult át a kíváncsiskodók sorai között. Szinte be sem lépett még a kabinba, újra kidugta a fejét:
– Vladimir…! – kiáltotta.
Majd bezárult a jacht összes fedélzeti nyílása.
Maigret kifaggatta a zsilipőrt, aki egy önjáró uszályt fogadott éppen a zsilipkapuknál.
– Feltételezem, hogy nincs sodrás a csatornákban. Ha tehát vízbe dobnak egy holttestet, az ott is marad…
– A hosszú, tíz-tizenöt kilométeres szakaszokon így is van… De ez a szakasz öt kilométer sincs… Amikor lejön egy hajó a 13-as zsilipen, vagyis eggyel az enyém fölött, akkor néhány perc múlva észlelem a beáramló víztömeget. Ha pedig én zsilipelek lefelé egy uszályt, én is köbméterszám veszem ki a vizet, az ugyancsak áramlást kelt egy pillanatra a csatornában…
– Hány órakor kezdi a munkát?
– Elvileg napkeltekor, de igazából sokkal korábban. A lassan haladó lovas uszályok már hajnali háromkor elindulnak, és rendszerint maguk zsilipelnek, mi meg sem halljuk… Nem szólunk érte, hiszen ismerjük őket…
– Például ma reggel?
– A Frédéric itt kötött ki, fél négy körül indulhatott tovább, és ötkor már bizonyára Ayben zsilipelt…
Maigret sarkon fordult. A Hajóssal szemben és a vontatóúton csoportokba verődtek az emberek. Ahogy a főfelügyelő a kőhíd felé vette az útját, öreg, borvirágos orrú kormányos szegődött mellé.
– Megmutassam, hol dobták vízbe a fiatalembert?
És büszkén tekintett a társaira, akiknek kevésbé akarózott arrafelé indulni.
Igaza volt az öregnek. A kőhídtól ötvenméternyire több méter hosszan a földig hajolt a nád. Nem egyszerűen letaposták a nádszálakat, hanem súlyos testet vonszoltak végig a földön, mert széles volt a csapás, és a nád egészen lelapult.
– Látja? Ide ötszáz méterre lakom, Dizy egyik legelső házában. Amikor ma reggel lejöttem megnézni, hátha szüksége van rám egy Marne-ról lefelé ereszkedő uszálynak, rögtön szemet szúrt… Hát még amikor ezt a bigyót találtam az úton…
Beszéd közben ravaszkásan fintorogva tekingetett hátra a társaira, akik kissé lemaradva követték. Maigret-t bosszantotta az öreg, ám annál érdekesebbnek találta azt a tárgyat, amely a zsebéből előkerült: egy finom kidolgozású zománcjelvényt, amelyen egy vontatóhorgony és az Y.C.F. kezdőbetűk álltak.
– Yachting Club de France! Francia Jachtklub! – fejtette meg a kormányos. – Mind ezt hordják a gomblyukukban.
Maigret a mintegy két kilométernyire állomásozó jacht felé nézett, és a Dél Keresztje felirat alatt ilyen távolságból is jól ki tudta olvasni a három betűt: Y.C.F.
Az öreg átadta neki a jelvényt, Maigret pedig, immár ügyet sem vetve a kormányosra, lassan elsétált a hídig. Jobbra a nyílegyenes épernayi út még csillogott az előző esti esőtől, és olykor elsuhant rajta egy-egy jármű.
Balra – ahogy beért a faluba – kanyart írt le az út. Távolabb a csatornán néhány javításra váró uszály várakozott a Belvízi Hajózási Társaság sólyaterével szemben.
Maigret elindult visszafelé, kissé idegesen, hiszen tudta, hogy hamarosan megjön az ügyészségi csapat, és megkezdődik az ilyenkor szokásos, néhány órás tolongás, kérdések, jövés-menés, a legképtelenebb feltevések.
A jacht még mindig zárva volt, amikor odaért. Kissé távolabb egyenruhás rendőr járkált föl-alá, és igyekezett távol tartani a kíváncsiakat, de két épernayi újságírót nem sikerült meggátolnia a fényképezésben.
Nem volt jó idő, de rossz sem: a fényes szürkeség mint tejüveg kupola borult a tájra.
Maigret átment a pallón, bekopogott.
– Ki az? – hallotta az ezredest.
Maigret benyitott. Nem volt kedve óvatos tárgyalásokba bocsátkozni. Odabent Madame Negretti még most is hanyag öltözetben törölgette a könnyeit, és szipogott; haja rendetlenül omlott az arcába, tarkójára.
Sir Lampson lábát előrenyújtva ült a padon, hogy Vladimir felhúzza rá a mahagónivörös cipőt.
Valahol egy rezsón víz forrhatott, mert hallatszott a gőz sípolása.
Az ezredes és Gloria fekhelye még nem volt bevetve. Az asztalon kártyalapok hevertek, mellettük Franciaország hajózható belvizeinek térképe.
Most is az a tompa, mégis fűszeres szag érződött, amely egyszerre idézett bárt, budoárt és hálószobát. A fogason fehér vitorlássapka lógott, mellette elefántcsont nyelű lovaglóostor.
– Tagja volt Willy a Francia Jachtklubnak? – kérdezte Maigret semlegesnek szánt hangon.
Az ezredes vállrándítással adta értésére, hogy milyen nevetségesnek találja a kérdését. És az is volt, hiszen kevés zártkörűbb társaság létezik, mint az Y.C.F.
– Én vagyok tag! – jelentette ki Sir Lampson. – Az Angol Királyi Jachtklubnak is…
– Megmutatná a zakót, amit tegnap hordott?
– Vladimir…
Már rajta volt a cipője. Felállt, odament az italkészletét tartalmazó kis bárszekrényhez, és belenézett. Whisky nem volt benne, de a többi szeszes ital közül szemlátomást nem egykönnyen tudott választani.
Némi habozás után kivett egy üveg konyakot, és csak a rend kedvéért megkérdezte:
– Kér?
– Köszönöm, nem…
Ezüstpohárkát vett le az asztal fölötti állványról, töltött magának, majd a szódásüvegért nyúlva úgy ráncolta a homlokát, mint akinek egészen felforgatták a megszokott életét, és ettől szerfelett szenved.
Vladimir egy fekete gyapjúszövet öltönnyel tért vissza a toalettfülkéből; gazdája intett, hogy adja át Maigret-nek.
– Ezen a zakón szokta hordani az Y.C.F. jelvényét?
– Yes… Még nem fejezték be…? Willy még mindig a földön fekszik?
Állva, kis kortyokban itta ki a poharát, s most azon tűnődött, töltsön-e magának még egyet. Ahogy kipillantott a hajóablakon, lábakat vett észre, és tagolatlanul morgott valamit.
– Figyelne rám egy percre, ezredes úr?
Sir Lampson bólintott, hogy hallgatja. Maigret elővette a zsebéből a zománcozott kerek jelvényt.
– Ezt ma reggel találták ott, ahol Willy testét bevonszolták a nádasba, majd belökték a vízbe…
Madame Negretti fojtott kis sikoltást hallatott, ráhanyatlott a gránátvörös bársony fekvőhelyre, és fejét a kezébe hajtva görcsösen zokogni kezdett.
Vladimir azonban nem mozdult. A zakót várta, hogy visszaakaszthassa a helyére.
Az ezredes furcsán felnevetett, majd négyszer-ötször elismételte:
– Yes…! Yes…!
És közben újabb italt töltött magának.
– Nálunk másképp kérdeznek a rendőrök… Emlékeztetniük kell, hogy minden szó fölhasználható az ellen, aki mondta… Egyszer mondom el… Nem írja föl…? Nem fogom ismételgetni… Szóváltásunk volt Willyvel… Követeltem, hogy… De mindegy is… Ő nem olyan gazember volt, mint a gazemberek általában… Vannak rokonszenves gazemberek… Igazságtalan voltam, és ő megragadta a zakómat, itt…
A hajtókájára mutatott, majd a hajóablakon át ismét türelmetlenül pillantott a kint toporgó bakancsokra és facipőkre.
– Ez minden… Nem tudom… Talán leesett az a jelvény… A híd túloldalán…
– Mégis a hídon innen találták meg.
Vladimir mintha oda se figyelt volna. Összeszedte a szanaszét heverő tárgyakat, eltűnt a hajó orrában, majd komótosan visszajött.
Igen erős orosz akcentussal szólt oda Gloriának, aki már nem sírt, csak mozdulatlanul, arcát a kezébe temetve hevert:
– Hozzak magának valamit?
Újra roppant a palló, lépések közeledtek. Kopogtak, majd a törzsőrmester hangja hallatszott:
– Itt van, főfelügyelő úr? Megjöttek az ügyészségtől…
– Máris megyek!
A rézkilincses mahagóniajtó mögött a láthatatlan törzsőrmester mozdulatlanul várta.
– Még egy kérdés, ezredes úr… Mikor lesz a temetés?
– Háromkor…
– Ma?
– Yes! Nincs már itt semmi dolgom…
Miután a harmadik háromcsillagos konyakot is lehajtotta, zavaros lett a tekintete – Maigret már jól ismerte. Majd amikor a főfelügyelő elindult az ajtó felé, egykedvűen, közönyösen, mint egy igazi nagyúr, azt kérdezte:
– Le vagyok tartóztatva?
De erre már Madame Negretti is fölkapta a fejét; egészen elsápadt.


HATODIK FEJEZET

Az amerikai sapka


A bíró és az ezredes beszélgetése már-már ünnepélyesen végződött, és erre nem csak az oldalt álldogáló Maigret figyelt föl. Amikor összenézett az államügyész-helyettessel, ugyanezt az érzést olvasta ki a tekintetéből.
Az ügyészségről érkezettek a Hajós éttermében ültek össze. A terem egyik ajtaja a konyhába nyílt, tompán behallatszott a serpenyők csörömpölése. A kályhafényt és ásványi szappant reklámozó kisplakátokkal teleragasztott, üvegezett másik ajtón át a boltocska zsákjait és ládáit lehetett látni.
Az ablak előtt el-elhaladt egy ellenzős rendőrsapka; a kordonon kívül rekedt kíváncsiskodók csendben, de kitartóan figyeltek.
Az egyik asztalon ottfelejtett félliteres kancsó állt egy bortócsa mellett, benne még kevéske folyadék.
Az írnok támlátlan padon, mogorva képpel körmölt.
A vizsgálat végeztével a kályhától legtávolabb eső sarokba fektették a holttestet, és egyelőre letakarták barna viaszosvászonnal, amelyet az egyik asztalról kölcsönöztek, így annak most kilátszott hézagos deszkákból tákolt lapja.
A megszokott szagok terjengtek a levegőben: fűszerek, istálló, kátrány, lőre.
A bíró – egy bizonyos Clairfontaine de Lagny, aki igen büszke volt nemesi nevére, és Épernay-szerte az egyik legkellemetlenebb törvénytevő hírében állt – a tűznek hátat fordítva a lornyonját törölgette.
Rögtön ezzel kezdte, méghozzá angolul:
– Gondolom, szívesebben használja az anyanyelvét…
Ő maga jól, bár talán kissé mesterkélten beszélte az angolt: azok szoktak így csücsöríteni, akik hiába törekszenek a jó kiejtésre.
Sir Lampson meghajolt, majd lassú mondatokkal, sűrűn az írnok felé fordulva válaszolt minden kérdésre, időnként szünetet tartva, hogy megvárja, míg az írás utoléri az elhangzottakat.
Csak azt ismételte el, amit Maigret-nek két korábbi beszélgetésük során már elmondott, egy szóval se többet.
Az ezredes erre az alkalomra sötétkék, már-már katonás szabású tengerészöltönyt vett fel, melynek gomblyukát egyetlen érdemrend szalagja díszítette.
A kezében tartott tengerészsapkán a Francia Jachtklub széles aranyszín címerpajzsa díszelgett.
Egyszerűen zajlott a kihallgatás. Az egyik férfi kérdéseket tett fel. A másik pedig válaszolt, alig észrevehető kis meghajlással minden válasza előtt.
Maigret csodálatát csak némileg árnyékolta be az az emlék, hogy elég pökhendi módon bántak vele, valahányszor hívatlan vendégként a Dél Keresztjén járt.
Nem értett olyan jól angolul, hogy minden árnyalatot megragadjon, de legalább a párbeszéd utolsó mondatait tökéletesen felfogta.
– Arra kell kérnem, Sir Lampson – szólt a bíró –, hogy álljon rendelkezésemre mindaddig, amíg e két ügyre fényt nem derítünk. Ezenkívül egyelőre kénytelen vagyok megtagadni az engedélyt Lady Lampson eltemetéséhez…
Főhajtás volt a válasz.
– Elhagyhatom-e Dizyt a hajómon?
Azzal az ezredes az odakint csoportosuló szájtátikra mutatott, de mozdulata az egész környéket, sőt az égboltot is felölelte.
– Porquerolles-ban van a házam… Egy hetet vesz igénybe csak az, hogy leérjek a Saône-ra…
Most a bírón volt a főhajtás sora.
Nem fogtak kezet, de nem sok híja volt. Az ezredes körbepillantott – mintha meg se látta volna az unatkozó képű orvost és a fejét elfordító Maigret-t –, majd búcsút vett az ügy észhelyettestől.
Egy perc múlva már meg is tette a Hajóst a Dél Keresztjétől elválasztó rövid távolságot.
Nem ment le a kabinba sem. Vladimir már a fedélzeten várta. Az ezredes utasításokat adott neki, majd beállt a kormány mögé.
És a hajósok szeme láttára, valamint nagy megrökönyödésére, a csíkos pulóveres matróz lemászott a motorházba, beindította a motort, majd a fedélzeten állva, egy pontos kézmozdulattal leugrasztotta a köteleket a kikötőbakokról.
Néhány perc múlva egy heves taglejtésekkel vitatkozó kis csoport indult el a főúton várakozó autók felé: az ügyészségiek.
Maigret egyedül maradt a csatorna partján. Végre megtömhette a pipáját, majd egy plebejus – a szokottnál is plebejusabb – mozdulattal zsebre vágta a kezét, és azt dörmögte:
– Majd meglátjuk!
Vajon nem kell-e mindent elölről kezdeni?
Az ügyészség fellépése csak néhány új tényezőt hozott napvilágra, s ezek jelentőségét egyelőre még nehéz megítélni.
Először is, a fojtogatás nyomain kívül zúzódásokat is találtak Willy Marco testén – a csuklóján és a törzsén. Az orvos szerint nem valószínű, hogy tőrbe csalták, inkább azt kell feltételezni, hogy különlegesen erős ellenféllel ment ölre.
A másik újdonság pedig Sir Lampsonnak az a kijelentése volt, hogy Nizzában ismerkedett meg a feleségével, aki – noha már elvált olasz férjétől – továbbra is az ő nevét: a Ceccaldit viselte.
Az ezredes nem fogalmazott pontosan. Szándékosan kétértelmű szavait úgy is lehetett érteni, hogy Marie Dupin – vagy Marie Ceccaldi – ekkoriban szinte nyomorgott, és lényegében néhány barátja nagylelkűségéből élt, jóllehet nem állítható, hogy egészen kitartott nő lett volna.
Sir Lampson egy londoni útján vette feleségül, és a nő ekkor szerezte be Franciaországból a Marie Dupin névre kiállított anyakönyvi kivonatot.
– Roppant elbűvölő teremtés volt…
Maigret maga előtt látta az ezredes kövér, méltóságteljes, pirospozsgás arcát, amint keresetlen, mégis ünnepélyes egyszerűséggel kimondja ezeket a szavakat, és a bírót, aki láthatóan nagyra értékelte ezt.
Hátra kellett lépnie, hogy elférjen a hordágy, amelyen Willy holttestét kivitték. Aztán vállat vont, hirtelen elhatározással visszafordult az ivóba, lehuppant egy padra, és rendelt:
– Egy korsó sört!
A lány hozta ki, még vöröslött a szeme, csillogott az orra a sírástól. Maigret érdeklődve tekintett rá, de mielőtt bármit kérdezhetett volna, a lány súgta oda halkan, nehogy más is hallja:
– Sokat szenvedett?
Közönséges arca volt, vastag bokája, kövér, vörös karja. És mégis egyedül csak őt érdekelte a fess Willy sorsa, aki az előző nap talán – de csak talán – évődve belecsípett a tomporába.
Maigret-nek erről eszébe jutott a beszélgetés, melyet a bevetetlen ágyon szinte elterülő fiatalemberrel folytatott odafönt, és hogy Willy egyik cigarettáról a másikra gyújtott.
A lányt másik asztalhoz hívták. Egy hajós odaszólt neki:
– Úgy nézel ki, Emma, mint aki tisztára kifordult magából!
A lány mosolyogni próbált, cinkos tekintete Maigret-t kereste.
Reggel óta állt a forgalom. Hét uszály sorakozott a Hajós előtt, ebből három önjáró. Egymásnak adták a kilincset a bevásárolni érkező asszonyok, a boltocska csengője vékonyan, szinte megállás nélkül csilingelt.
– Csak szóljon, ha ebédelne! – biztosította Maigret-t a kocsmáros.
– Majd később!
Az ivó küszöbéről azt a helyet nézegette, ahol reggel még a Dél Keresztje vesztegelt.
Tegnap este két ép és egészséges férfi távozott a hajóról. A kőhíd felé tartottak. Ha hinni lehet az ezredesnek, akkor egy vita után váltak el, és Sir Lampson egyedül ment tovább a nyílegyenes, néptelen, három kilométer hosszú úton, amely Épernay első házaihoz vezet.
Azóta senki sem látta Willyt. Amikor az ezredes megérkezett, nem vett észre semmi szokatlant.
És egy tanú sincs! Senki nem hallott semmit! A dizyi hentes, aki a hídtól hatszáz méterre lakik, állítólag hallotta ugatni a kutyáját, de mivel akkor nem akadt fönn rajta, nem tudta megmondani, hány órakor ugatott a kutya.
Azóta sokan végigmentek a pocsolyás, kátyús vontatóúton, emberek és lovak taposták, így ott biztosan nem bukkanhatnak használható nyomra.
A múlt hét csütörtökjén Mary Lampson, akin nem látszott semmi szokatlan, ugyancsak épen és egészségesen hagyta el a Dél Keresztjét, ahol a megelőző órákban egyedül tartózkodott.
Szeretőjének már korábban átadta egyetlen értékes ékszerét, egy gyöngy nyakláncot – legalábbis Willy szerint.
És onnantól kezdve Marynek nyoma veszett. Sehol nem látták többé életben. Két napig nem tudtak róla semmit.
Vasárnap este már nem élt, megfojtották, testét száz kilométerrel arrébb, Dizyben egy istálló szalmája alá rejtették, és később két vontató békésen hortyogott a holtteste mellett.
És ez minden! A vizsgálóbíró utasításának megfelelően a két holttestet a Törvényszéki Orvostani Intézet hűtőkamrájában fogják elhelyezni.
Közben a Dél Keresztje már dél felé tart, Porquerolles-ba, ahol az oly sok tivornyát látott Kis Langusztás várja.
A főfelügyelő leszegett fejjel megkerülte a Hajóshoz tartozó épületeket. Elzavart egy mérgesen sziszegő ludat, amelyik nagyra tátott csőrrel, dühösen szaladt feléje.
Az istálló ajtaját zár helyett csak egy fakallantyú tartotta úgy-ahogy. Az udvaron ődöngő vadászkutyának annyira jól ment a sora, hogy elnehezült pocakjával boldogan szaladt a látogatók elé, és válogatás nélkül körberajongta őket.
Az istállóba nyitva a főfelügyelő szembetalálta magát a tulajdonos szürke lovával, amely ezúttal sem volt megkötve: a ló élt az alkalommal, és sétára indult.
A sérült térdű kanca továbbra is szomorú tekintettel hevert a bokszában.
Maigret a cipője orrával beletúrt a szalmába, mintha azt remélné, hogy talál valamit, ami első szemléje során elkerülte a figyelmét.
Kétszer-háromszor mogorván dünnyögve ismételte:
– Majd meglátjuk!
Szinte már el is döntötte, hogy Meaux-ból, sőt Párizsból kiindulva lépésről lépésre végigjárja azt az utat, amelyet a Dél Keresztje megtett.
Hányódó tárgyak – elhasznált kötőfékek, lószerszámdarabok, gyertyacsonk, csorba pipa – hevertek mindenfelé…
Odébb valami fehér virított ki egy rakás szénából. Maigret nem túl bizakodva lépett közelebb. A következő pillanatban egy amerikai tengerészsapkát tartott a kezében, igen hasonlót ahhoz, amilyet Vladimir hordott.
A sapkán sár- és trágyafoltok voltak, és a szövete úgy meg volt tépázva, mintha megpróbálták volna minden irányból szétcibálni.
Más bűnjelet azonban hiába keresett Maigret. Friss szalmát hánytak oda, ahol a holttestet megtalálták, éppen azért, hogy feledtessék a gyászos emléket.
– Le vagyok tartóztatva?
Fogalma sem volt, miért jutott eszébe az ezredes kérdése, miközben az istálló ajtaja felé tartott. Lelki szemei előtt feltűnt az egyszerre arisztokratikus és züllött Sir Lampson, azok a nagy, kissé mindig könnyező szemek, latens ittassága, meghökkentő egykedvűsége.
Felidézte magában az öntelt bíróval folytatott rövid eszmecseréjét ebben a kocsmateremben, amely a barna viaszosvászon abroszok ellenére egy pillanatra – a benne szokatlan hanghordozás és beszédstílus mágiája folytán – szalonná változott.
Maigret bizalmatlanul, sőt ellenszenvvel tapogatta a sapkát.
– Elővigyázatosan járjon el! – mondta volt Monsieur Clairfontaine de Lagny, és finoman megérintette Maigret kezét.
A dühödt lúd üldözőbe vette, és sziszegve gyalázta a lovat. De az csak lógatta nagy fejét, és olykor beleszagolt az udvaron éktelenkedő hulladékhalmokba.
Az istállóajtó két oldalán kobakok álltak. A főfelügyelő leült az egyikre, egyik kezében a sapka, másikban a kialudt pipája.
Ha maga elé nézett, először egy hatalmas trágyahalmot látott, majd egy foghíjas sövényt, mögötte pedig földeket, ahol még nem nőtt semmi, aztán távolabb a domb fekete-fehér csíkjait és a sötét hasú felhőt, amely teljes súlyával ránehezedni látszott.
Egy oldalról beeső, ferde sugárnyalábtól szikrázni kezdett a trágyadomb.
– Elragadó asszony… – mondta Mary Lampsonról az ezredes.
– Igazi úriember! – mondta Willy az ezredesről.
Csak Vladimir nem mondott semmit, beérte azzal, hogy jön-megy, bevásárol, élelmiszert, benzint vesz, feltölti az ivóvíztartályt, kimeri a vizet a motorcsónakból, és segít felöltözni a gazdájának.
Flamandok haladtak el az úton, hangosan társalogtak. Maigret hirtelen lehajolt. Az udvar egyenetlen kövekkel volt kirakva. Két méterrel arrébb, két kő között valamire rásütött a nap, és az a valami megcsillant.
Arany mandzsettagomb volt az, két platinaszál díszítette. Maigret látott már ilyet, épp előző este, méghozzá Willy csuklóján, amikor a fiatalember az ő ágyán elnyúlva, fesztelen csevegés közben füstkarikákat eregetett a mennyezet felé.
Egyszeriben megszűnt számára létezni a ló, a lúd, az egész udvar. Néhány perc múlva már a távbeszélőt kurblizta.
– Épernay… Igen, a hullaházat…! A rendőrséget!
Az egyik flamand éppen akkor lépett ki az ivóból, de meg is torpant mindjárt, és döbbenten nézte az izgatott főfelügyelőt.
– Halló! Itt Maigret főfelügyelő a Bűnügyi Rendőrségtől… Most vittek be magukhoz egy holttestet… Nem, dehogy! Nem az autó-balesetesről beszélek… Hanem a dizyi vízi hulláról… Igen… Nézze meg rögtön az irodán, a halott holmija között… Biztosan talál ott egy mandzsettagombot… Arra vagyok kíváncsi, hogyan néz ki… Persze, megvárom!
Három perccel később megtudta, amit akart, visszaakasztotta a kagylót; a sapka és a mandzsettagomb továbbra is a kezében volt.
– Készen van az ebédje…
Maigret válaszra sem méltatta a vörös hajú felszolgálólányt, pedig az a lehető legkedvesebben invitálta. Azzal az érzéssel távozott, hogy talán talált egy szálat, de félt is, hogy ha nem vigyáz, kicsúszik a kezéből a vége.
– Sapka az istállóban… Mandzsettagomb az udvaron… A jachtklub jelvénye a kőhíd közelében…
Szapora léptekkel indult hát a híd felé. Egymást kergették a fejében a felépülő s nyomban összeomló gondolatmenetek.
Még egy kilométert sem tett meg, amikor meghökkentő látvány tárult a szeme elé.
A Dél Keresztje, amely alig egy órája oly sietve indult útnak, most a hídtól jobbra, a nádasban kikötve vesztegelt. Senkit nem lehetett látni rajta.
Ám amikor a főfelügyelő már csak száz méterre járt a hajótól, a túlsó parton egy kocsi tűnt föl Épernay felől, amely a jacht magasságába érve lefékezett; a sofőr mellől kipattant, majd futva indult a hajó felé a még mindig matrózruhát viselő Vladimir.
Még nem érte el a fedélzetet, amikor kinyílt a lejáró fedele, és felbukkant az ezredes, majd a kezét nyújtotta valakinek, aki még a hajó gyomrában tartózkodott.
Maigret nem bújt el. Úgysem tudhatta, meglátta-e az ezredes, vagy sem.
Szélsebesen játszódott le a jelenet. A főfelügyelő nem hallotta a szereplők szavait, de a mozgásukból egyértelmű volt, hogy mi történik.
Sir Lampson Madame Negrettit segítette föl a fedélzetre, Maigret most látta őt először utcai ruhában. Távolról is lerítt róla, milyen dühös.
Vladimir felkapott két bőröndöt, amely már ott állt összecsomagolva, és betette őket a kocsiba.
Az ezredes kezét nyújtotta a társnőjének, hogy átsegítse, de ő nem fogadta el, sőt olyan hirtelen iramodott neki a pallónak, hogy kis híján fejjel a nádasba zuhant.
Be sem várta a férfit. Az ezredes néhány lépéssel mögötte, közömbösen követte. A nő haragosan bevágta magát a kocsiba, majd egy pillanatra izgatottan kidugta a fejét az ablakon, és odakiáltott valamit, ami sértés vagy fenyegetés egyaránt lehetett.
Mégis, amikor elindult az autó, Sir Lampson udvarias meghajlással vett búcsút, hosszan nézett a kocsi után, majd Vladimir társaságában visszatért a hajóra.
Maigret egy helyben állva nézte végig a jelenetet. Világosan érezte, hogy valami megváltozott az angol körül.
Az ezredes nem mosolygott, és egy pillanatra sem zökkent ki szokásos egykedvűségéből. De miközben visszament a parancsnoki fülkébe, nemcsak folyamatosan beszélt Vladimirhoz, hanem baráti, sőt szinte gyöngéd mozdulattal egy pillanatra megpihentette a kezét matróza vállán.
Pompásan sikerült a manőver. A jachton már csak a két férfi tartózkodott. Az orosz behúzta a pallót, majd egyetlen mozdulattal eloldozta a hajóköteleket.
A Dél Keresztjének orra a nádasba fúródott. Uszály közeledett mögötte, rákürtölt.
Lampson hátranézett. Észre kellett vennie Maigret-t, de ennek nem adta semmi jelét. Fél kézzel kuplungolt, a másik kezével pedig kettőt fordított a nagy réz kormánykeréken. A jacht finoman hátrasiklott, épp csak annyira, hogy kiszabaduljon a nádasból, majd az uszály orrtőkéjét kikerülve még jókor megállt, hogy aztán nagy habot verve újra nekilóduljon.
Még száz métert sem tett meg, máris hármas szirénajellel jelezte érkezését az ayi zsilipnek.

– Siessen, kérem, amennyire csak tud! Egyenesen előre! Látja azt az autót? Ha lehetséges, érjük utol!
A furgon, amelyet Maigret megállított, egy pékséghez tartozott, és éppen Épernaybe tartott. Madame Negretti kocsija nagyjából egy kilométerrel előttük döcögött, de a nedves, csúszós makadámon elég lassan haladt.
Amikor a főfelügyelő igazolta magát, a kenyérszállító derűs kíváncsisággal mérte végig.
– Mibe fogadunk, hogy öt perc se kell, és utolérem?
– No, azért nehogy összetörje magát..!
Maigret sem állta meg mosolygás nélkül, amikor látta, hogy újdonsült sofőrje éppen olyan pózt vesz fel a volán mögött, amilyet az amerikai filmek üldözési jeleneteiben látni.
Nem került sor kockázatos manőverekre, nem kellett leküzdeni semmiféle akadályt. Az előttük haladó kocsi a város egyik első utcájában röviden megállt, feltehetően azért, hogy utasa tanácskozzék a sofőrrel, majd újra elindult, három perc múlva pedig megérkezett egy meglehetősen puccos szálloda elé.
Maigret száz méterrel arrébb szállt ki, köszönetet mondott a péknek, aki nem akart pénzt elfogadni a segítségéért, de roppant kíváncsi volt a fejleményekre, ezért a szálloda közelében állította le a furgont.
Kifutófiú vitte be a két bőröndöt. Gloria Negretti sietős léptekkel kelt át a járdán.
Tíz perccel később a főfelügyelő jelentkezett a szállodaigazgatónál.
– Az a hölgy, aki az imént érkezett…
– A 9-es szobát vette ki… Sejtettem, hogy valami nem tiszta… Sosem láttam még ilyen izgatott vendéget… Őrült sebességgel hadart, idegen szavakat szőtt a beszédébe… Ha jól értettem, azt kívánta, hogy ne zavarjuk, és cigarettát meg köménylikőrt kért a szobájába… Remélem, nem kell botránytól tartani?
– Szó sincs róla! – nyugtatta meg Maigret. – Csak szeretnék kérdezni valamit tőle.
A 9-es szoba ajtajához közeledve Maigret nem tudta visszafojtani a mosolyát. A szobából kiszűrődő zajok ugyanis felindultságról árulkodtak. A fiatal nő magas sarkú cipője szabálytalan ritmusban kopogott a padlón.
Madame Negretti föl-alá járkált. Maigret hallotta, hogy becsukja az ablakot, feldönt egy bőröndöt, vizet folyat a csapból, az ágyra veti magát, majd fölkel, végül pedig a szoba túlsó végébe vágja a cipőjét.
Maigret bekopogott.
– Tessék!
Harag, türelmetlenség rezgett a nő hangjában. Madame Negretti még tíz perce sem tartózkodott a szobában, mégis volt ideje átöltözni és összeborzolni a haját, egyszóval visszanyerni a Dél Keresztjén megszokott, sőt még annál is slamposabb külsejét.
Amikor megismerte a főfelügyelőt, haragosan villant a barna szeme.
– Mit akar tőlem? Mit keres itt? Ez az én szobám! Fizettem érte…
Idegen nyelven, bizonyára spanyolul folytatta, majd kinyitott egy kölnisüveget, nagyobb részét a kezére locsolta, és megnedvesítette forró homlokát is.
– Megenged egy kérdést?
– Szóltam, hogy senkit sem akarok látni! Távozzon! Nem érti?
Selyemharisnyában járkált föl-alá, és bizonyára nem viselt harisnyatartót, mert a finom anyag kezdett lecsúszni a lábán, felfedve húsos, tejfehér térdét.
– Jobban tenné, ha azokat kérdezgetné, akik válaszolni is tudnak! De azt nem meri, mi…? Csak mert ezredes, ugye? Mert Sir Lampson… Nahát, szép kis sir, mondhatom…! Kacagnom kell! Ha csak a felét elmondanám annak, amit tudok..! Ide süssön!
Lázas turkálásba fogott, majd előkapott a kézitáskájából öt darab gyűrött ezerfrankost.
– Nézze, mivel szúrta ki a szememet! Pedig már két éve élek vele, ő meg…
A szőnyegre szórta a bankókat, majd meggondolta magát, és az egészet visszapakolta a retiküljébe.
– Na persze, megígérte, hogy csekket küld… De hát tudjuk, mennyire lehet bízni az ígéreteiben. Még hogy csekket küld! Hisz arra se futja a pénzéből, hogy Porquerolles-ig eljusson… Bezzeg whiskyből, abból mindig lesz annyi, hogy berúghasson tőle.
Nem sírt, a hangjában mégis könnyek bujkáltak. Maigret különösnek találta Madame Negretti izgatottságát, hiszen eddig csak az üdvözült lustaság állapotában, afféle védett, melegházi környezetben látta őt.
– De nem különb nála a Vladimirja se! Volt mersze úgy elköszönni tőlem, hogy „Isten önnel, asszonyom”, miközben megpróbálkozott a kézcsókkal is! Hogy van bőr a képükön! Bezzeg amikor az ezredes nem volt ott, akkor ez a Vladimir… Na de ehhez magának semmi köze! Mit akar még mindig? Mire vár? Tán azt reméli, mondok magának valamit? Egy szót se! Pedig, lássa be, én aztán joggal kipakolhatnék…
Továbbra is fel-alá járkált, kivett ezt-azt a bőröndjéből, letette valahová, aztán fölkapta megint, máshová dobta.
– És itt hagy Épernayben, egy ilyen esős koszfészekben…! Könyörögtem, hogy legalább Nizzáig vigyen el, ott vannak barátaim, akiket éppen őmiatta hagytam el. Na persze örülnöm kéne, hogy nem tett el láb alól… Nem mondok semmit magának, érti? Szedje a sátorfáját! Undorodom a rendőrségtől! Akárcsak az angoloktól! Ha tudja, szaladjon, és tartóztassa le! De úgyse meri! Tudom én jól, hogy megy az ilyesmi… Szegény Mary…! Őróla mindenki azt mond, amit akar… Persze rém rossz természete volt, és bármit megtett volna azért a Willyért, akit én soha nem állhattam… De hogy így kelljen meghalnia…?! Hogy elmentek? Akkor kit fog letartóztatni? Talán bizony engem? Vagy mégse…? No, idehallgasson, elmondok magának valamit. De csak ezt az egyet! Kezdjen vele, amit akar… Walter ma reggel, miközben öltözködött (és mivel a vizsgálóbíróhoz készült, persze kiaggatta magára az összes kitüntetését meg érdemjelét, hátha hasra esnek tőle!), szóval öltözködés közben oroszul odaszólt Vladimirnak, mert azt hiszi, nem értek ezen a nyelven…
Annyira hadart, hogy a végén kifogyott belőle a szusz, belezavarodott a mondataiba, melyekbe ismét spanyol szavakat kevert.
– Azt mondta Vladimirnak, próbálja kideríteni, merre jár a Gondviselés… Érti? Az az uszály, amelyik Meaux-ban mellettünk állt. Utol akarják érni, és félnek tőlem. Én persze úgy tettem, mint aki semmit sem ért… De hát tudom, hogy úgysem lesz magában mersz…
Feltúrt bőröndjeit nézte, és a szobát, amelyet néhány perc alatt sikerült fenekestül fölforgatnia és átitatnia valamiféle kesernyés illattal.
– Van legalább cigarettája? Micsoda szálloda ez! Rendeltem cigarettát meg köménylikőrt…
– Meaux-ban nem látta az ezredest szóba elegyedni valakivel a Gondviselés fedélzetéről?
– Nem láttam én semmit… Ilyesmivel nem foglalkoztam. Csak ma reggel hallottam ezt, amit elmondtam. Különben mit érdekli őket egy uszály, ki érti ezt? Hát azt tudja-e valaki, hogy mi módon halt meg Walter első felesége Indiában? S ha a másik elvált tőle, nyilván jó oka volt rá…
Bekopogott egy szobapincér, cigarettát és likőrt hozott. Madame Negretti elvette a dobozt, de tüstént ki is hajította a folyosóra:
– Én egy pakli Abdullahot kértem! – kiabálta.
– De asszonyom…
A nő olyan mozdulattal tette össze a két kezét, mint aki az idegösszeroppanás szélén áll:
– Ó, jaj nekem…! Micsoda alakok! Micsoda… – hörögte.
Maigret érdeklődve figyelte, de a nő most odafordult, és ráförmedt:
– Maga meg mi a fenére vár? Úgyse mondok többet! Nem tudok semmit! Nem mondtam semmit… Hallja? Hagyjanak békén ezzel a históriával! Már az is kész szerencsétlenség, hogy két évet elvesztegettem az életemből egy ilyen…
A szobapincér kifelé menet odakacsintott a főfelügyelőre. S míg a fiatal nő végképp önuralmát vesztve az ágyra vetette magát, a pincér gyorsan távozott a szobából.
A pék még mindig az utcán várakozott.
– Hogyhogy? Hát nem tartóztatta le? – kérdezte csalódottan. – Azt hittem, hogy…
Maigret-nek a vasútállomásig kellett gyalogolnia, míg talált egy taxit, amelyik aztán visszafurikázta a kőhídhoz.


HETEDIK FEJEZET

A félretaposott pedál


Amikor a főfelügyelő elhagyta a Dél Keresztjét – amelynek távozása után még hosszan hullámzott a nádas a felkavart vízben az ezredes még mindig a kormánynál állt, Vladimir pedig éppen kötelet tekercselt a jacht orrában.
Maigret az aignyi zsilipnél várta be őket. A jacht rendben manőverezett, majd kikötött, az orosz pedig kiment a partra, hogy átadja a zsilipőrnek az iratokat és némi borravalót.
– Ugye a magáé ez a sapka? – lépett hozzá ekkor Maigret.
Vladimir előbb a piszkos ronggyá vedlett tárgyra pillantott, majd végigmérte az őt megszólító férfit.
– Köszönöm! – mondta végül, és átvette a sapkát.
– Egy pillanat! Megmondaná, mikor veszítette el?
Az ezredes a hajóról figyelemmel kísérte a jelenetet, de semmiféle érzelmet nem árult el.
– Tegnap este esett a vízbe – magyarázta Vladimir –, amikor a fartőkén áthajolva csáklyával piszkáltam ki a hajócsavarból a rátekeredett vízinövényeket. Mögöttünk jött egy uszály… A hozzá tartozó ladikban egy asszony térdelt, éppen fehérneműt öblített. Ő halászta ki a sapkámat, én pedig kitettem a fedélzetre száradni.
– Vagyis a sapka egész éjszaka a fedélzeten maradt?
– Igen… Ma reggel nem vettem észre, hogy már nincs ott.
– Már tegnap is piszkos volt?
– Nem! A jóasszony, amikor kifogta, mindjárt át is mosta a szappanos vízben, ami ott volt előtte.
A jacht szakaszosan, zökkenőkkel emelkedett fölfelé; a zsilipőr már két kézzel fogta a hegymenetes kapu forgatókarját.
– Ha jól emlékszem, a Főnix jött maguk mögött, igaz?
– Azt hiszem… Ma már nem láttam őket.
Maigret bizonytalan mozdulattal búcsút intett, és indult a biciklijéhez, míg az ezredes továbbra is szenvtelen arccal kuplungolt, és odabiccentett a zsilipőrnek, ahogy a jacht elhaladt.
A főfelügyelő még jó darabig tűnődve nézett utána, zavarba ejtette, hogy a Dél Keresztje fedélzetén milyen meglepő egyszerűséggel zajlik az élet.
A jacht ment tovább, utasai nem foglalkoztak Maigret-vel. Csak az ezredes kérdezett valamit a kormány mellől az orosztól, aki egy kurta mondattal válaszolt.
– Messze jár már a Főnix? – érdeklődött Maigret.
– Talán a juvignyi csatornaszakaszon lehet, innen öt kilométerre. Az uszály nem száguld úgy, mint ez a flancos izé…
Maigret néhány perccel korábban érte utol a Főnixet, mint a Dél Keresztje, így Vladimir nyilván messziről is látta, hogy a főfelügyelő kérdéseket tesz fel a hajós feleségének.
Minden részlet stimmelt. Az asszony előző nap mosás közben, amikor éppen az ágyneműt öblítette – most az uszályon keresztbe kifeszített drótkötélen dagasztotta a szél a száradó lepedőket –, csakugyan kihalászta a vízből a matróz sapkáját. Vladimir nem sokkal később két frankot adott a nő kisfiának.
Délután négy óra volt. A főfelügyelő visszaült a biciklire, fejében zavaros feltevések keringtek. A vontatóút murvával volt leszórva, csikorgott rajta a gumi, és a kerekek alól kétfelé pattogzott az apró szemű kavics.
A 9-es zsilipig Maigret már jelentős előnyre tett szert az angollal szemben.
– Meg tudná mondani, hol található ebben a pillanatban a Gondviselés?
– Vitry-le-François közelében járhat. Jó ütemben haladnak, mert szívós lovaik vannak, és még szívósabb vontatójuk, aki nem kíméli magát…
– Úgy tűnt, hogy sietnek?
– Nem jobban a szokásosnál, nem is kevésbé. Tudja, a csatornán mindig siet az ember, mert sosem tudja, mi vár rá. Egyetlen zsilipnél is órákat lehet veszíteni, máskor meg tíz perc alatt átjut az ember. Márpedig minél gyorsabb valaki, annál többet keres.
– Nem hallott semmi szokatlant ma éjjel?
– Nem! Miért? Történt valami?
Maigret nem válaszolt, indult tovább, és onnantól kezdve minden zsilipnél, minden vízi járműnél megállt.
Nem volt nehéz eldöntenie, hihet-e Gloria Negrettinek. Mert hiába hajtogatta a nő, hogy egyetlen terhelő szót sem mond az ezredesre, valójában mindent kitálalt, amit csak tudott.
Mert nem tudta türtőztetni magát! És mert hazudni sem tudott! Ha tudott volna, bizonyára ezerszer bonyolultabb dolgokat agyalt volna ki.
Gloria tehát valóban hallotta, hogy Sir Lampson arra kéri Vladimirt, tájékozódjék a Gondviselés hollétéről.
Márpedig a főfelügyelőt is éppen ez az uszály foglalkoztatta, mert vasárnap este, nem sokkal Mary Lampson halála előtt érkezett Meaux felől, és mert fából készült, és ezért gyantával vonták be.
Miért akarja az ezredes utolérni az uszályt? Milyen kapcsolat lehet a Dél Keresztje és a két lovával lassan haladó, nehézkes jármű között?
Maigret egyre nehezebben nyomta a pedált az egyhangú csatorna menti tájon át, és közben erősen törte a fejét, de bárhogy okoskodott, minden gondolatsor csak töredékes vagy hasznavehetetlen következtetést fialt.
A három gyanús talált tárgy kérdésére azonban nem vethet-e mégis némi fényt Madame Negretti dühöngő vádaskodása?
Maigret tízszer is megpróbálta rekonstruálni, hol fordultak meg a dráma szereplői azon az éjszakán, amelyről semmit sem lehet tudni, csak azt, hogy Willy Marco életébe került.
Mindannyiszor hézagot érzékelt: mintha hiányzott volna a képből valaki, egy személy, aki nem az ezredes, nem a halott és nem Vladimir…
Tehát a Dél Keresztje is keres valakit, méghozzá a Gondviselés fedélzetén.
Valakit, akinek nyilvánvalóan köze van a történtekhez! Vajon nem lehet-e joggal föltételezni, hogy ennek a valakinek éppúgy része volt a második drámában, Willy meggyilkolásában, mint az elsőben?
Éjszaka, például biciklivel, gyorsan és viszonylag messzire eljuthat az ember a vontatóúton.
– Nem hallott semmit ma éjjel? Nem vett észre valami szokatlant, amikor a Gondviselés elhaladt itt?
Lehangolta az eredménytelen rutinmunka, ráadásul még a híg eső is kitartóan csöpörgött az alacsonyan szálló felhőkből.
– Semmit…
A távolság Maigret és a Dél Keresztje között csak nőtt, mert a jacht zsilipenként legalább húsz percet veszített. A főfelügyelő egyre nehezebben kapaszkodott vissza a biciklire, de az elhagyatott csatornaszakaszokon pedálozva konokul újra meg újra végiggondolta valamelyik feltevését.
Már negyven kilométert hagyott maga mögött, amikor Sarryban a zsilipőr végre másként válaszolt.
– De igen, felriadtam arra, hogy ugat a kutyám… Átszaladhatott valami az úton. Egy nyúl talán? Nem tudom, utána rögtön elaludtam…
– Vajon hol kötött ki éjszakára a Gondviselés?
A zsilipőr gyors fejszámolást végzett.
– Várjon csak! Nem lepne meg, ha addigra elérték volna Pognyt. Az uszályos ma estére Vitry-le-François-ban akart lenni.
Még két zsilip! Semmiség! Maigret-nek most már minden megállónál a kapukhoz kellett fölmennie, hogy szót válthasson a zsilipőrökkel, mert errefelé egyre élénkebb lett a forgalom. Vésigneul-nél három uszály rostokolt. Pognynál már öten voltak.
– Zajt, azt bizony nem hallottam! – morogta az utóbbi zsilip felvigyázója. – Ellenben kíváncsi lennék, ki lehetett az a kópé, aki elkötötte a biciklimet!
A főfelügyelő megtörölte a homlokát: lehet, hogy közel a cél? Kifulladt, forrónak érezte a leheletét. Már ötven kilométert tekert le úgy, hogy közben még egy pohár sört se ivott.
– Hol tartja a biciklijét?
– Megnyitnád a táblákat, François? – kiáltott oda a zsilipőr egy vontatónak.
Azzal a házába vezette Maigret-t. Egyből a konyhába volt bejárás; odabent hajósok nyeldekelték a fehérbort, melyet egy nő – karjában csecsemővel – szolgált fel nekik.
– Remélem, nem ír jelentést róla! Merthogy italt, azt nem árulhatok… De mindenki ezt csinálja. Inkább csak vendégszeretetből… No, nézze!
A ház falának támaszkodó deszkabódéra mutatott, amelynek ajtaja sem volt.
– Itt a bicikli… Az asszonyé. Gondolja el, hozzánk a legközelebbi bolt is négy kilométer. Mindig mondom neki, hogy hozza be a bicajt éjszakára, de ő nem akarja, mert hogy behordaná vele a piszkot a házba. Fura egy alak lehet, aki kölcsönvette… Észre se vettem volna, ha véletlenül itt nem jár, épp tegnapelőtt, az unokaöcsém, aki szerelő Reimsben, és velünk nem tölti az egész napot. El volt szakadva a bicikli lánca. Ő megjavította, és egy füst alatt alaposan megpucolta, átzsírozta. Tegnap nem használtuk. Ja, és a hátsó kerékre új gumit tettünk. No, ma reggel tiszta volt a bicikli, pedig egész éjjel esett… Láthatta, milyen sár van az utakon. Csakhogy a bal pedálját kicsit félretaposták, a gumija meg annyit kopott, mintha száz kilométert mentek volna vele… Maga érti ezt? Használták a biciklit, annyi szent! És az illetőnek még arra is volt gondja, hogy alaposan letakarítsa, mielőtt visszahozza…
– Mely uszályok töltötték a közelben az éjszakát?
– Várjon csak! A Madeleine biztosan elment La Chaussée-ig, mert ott az uszályos sógora vezeti a kocsmát… A Jámbor az én zsilipemnél lejjebb éjszakázott…
– Dizy felől jött?
– Nem, mert völgymenetben, a Saône-ról érkezett. Nem emlékszem, hogy a Gondviselésen kívül más is lett volna… Az este hétkor haladt át nálam. Továbbment Omeybe, ami két kilométer ide, és jó kikötője van.
– Van másik biciklije?
– Nincs… De ez azért még használható!
– Nem, ezt inkább zárja el valahová. Ha feltétlenül szüksége van biciklire, béreljen egy másikat. Számíthatok magára?
A két hajós kilépett a konyhából, egyikük odakiáltott a zsilipőrnek:
– Hát ilyen nálad a vendéglátás, Désiré?
– Egy pillanat, még nem fejeztem be ezzel az úrral.
– Mit gondol, hol érhetem utol a Gondviselést?
– Hát, mivel jó tempóban halad, csodálkoznék, ha még Vitry előtt megcsípné.
Maigret indult volna, de előbb még elővett a szerszámtáskájából egy franciakulcsot, és leszerelte mindkét pedált a zsilipőr feleségének biciklijéről.
Amikor útra kelt, kabátja kétoldalt dagadozott a zsebre vágott pedáloktól.
Még Dizyben így tréfált vele a zsilipőr:
– Ha sehol másutt nem esik, két helyen akkor is biztos, hogy szakad: Dizyben meg Vitry-le-François-ban.
Maigret most ez utóbbihoz közeledett, és valóban eleredt ismét az eső: vékonyan és lustán, mintha soha többé nem akarna elállni.
A csatorna itt másképp festett. Partjain gyárépületek emelkedtek, és a főfelügyelő elég hosszan tekerte a pedált az egyik gyárból előrajzó munkásnők között.
Mindenfelé kirakodó uszályokat lehetett látni, mások meg üresen várakoztak.
Ám a városszéli házikókhoz itt is ugyanolyan ócska ládákból eszkábált nyúlketrecek és szánalmas kis konyhakertek tartoztak, mint máshol.
Kilométerenként váltogatták egymást cementgyárak, kőbányák és mészégetők. Az eső belemosta a levegőben szállongó fehér port az út sarába. A cementtől minden fakószürke lett: cseréptetők, almafák, növények.
Maigret lassan kezdte fölvenni a fáradt biciklisták oldalazó, útszéltől útszélig kacskaringózó stílusát. Közben gondolkozott is, meg nem is. Ötletdarabkákat rakott egymás mellé, de egyelőre sehogy sem tudta szilárd egésszé összefogni őket.
Amikor feltűnt előtte a vitry-le-françois-i zsilip, már esteledett, a sötétséget hatvan, libasorban várakozó uszály fehér jelzőlámpái pöttyözték.
Némelyik uszály a többi elé vágott, vagy keresztbe állt. És amikor szemből érkezett valaki, még nagyobb lett a hangzavar: kiabáltak, káromkodtak, vagy éppen hírt adtak egymásról a hajósok.
– Hahó, Simoun! Kormányos, hallasz engem? Azt üzeni a sógornőd Chalon-sur-Saône-ból, hogy a burgundiai csatornán fog utolérni…! A keresztelővel még várnak. Pierre üdvözöl!
A zsilip kapuin tíz árnyalak szorgoskodott.
A tömegjelenet fölött esővel terhes, kékbe játszó köd terjengett, a homályban épp csak sejteni lehetett a félreállított lovak és az uszályok között mozgó emberek árnyait.
Maigret az uszályok tatjára festett neveket olvasta. Valaki rákiáltott:
– Jó estét, uram!
Néhány másodpercbe telt, míg ráismert az Eco III tulajdonosára.
Már meg is javította?
– Semmiség volt! Egy hatökör a segédem. A szerelő, akit Reimsből hívattam, öt perc alatt megreparálta.
– A Gondviselést nem látta?
– Előttünk áll a sorban, de úgyis elébük kerülünk. Akkora a torlódás, hogy egész éjjel tart majd a zsilipelés, sőt akár holnap éjjelig is eltarthat. Nézze csak, legalább hatvan uszály várakozik itt, és érkeznek az újabbak. Elvben az önjáró uszályoknak előzési joguk van a lóvontatásúakkal szemben, de ezúttal úgy döntött a mérnök, hogy felváltva engedjék át a lovas és az önjáró uszályokat.
És a rokonszenves, nyílt arcú férfi kinyújtott karral mutatta, miről beszél.
– Látja? Éppen a daruval szemben áll… Megismerem a fehérre festett kormánylapátjáról.
Ahogy elment egy-egy uszály mellett, és bepillantott a fedélzeti nyíláson, Maigret vacsorázó embereket látott a petróleumlámpák sárgás fényében.
A rakparton talált rá a Gondviselés tulajdonosára, aki épp a zsilipelés rendjét vitatta meg más hajósokkal.
– Ugyan miért illetné meg több jog az önjárókat? Vegyük például a Marie-t: egy öt kilométeres szakaszon úgy ráverünk egy teljes kilométert, mint a huzat! Hát akkor meg…? De ha elénk engedik, csak mert önjáró, akkor persze megelőz… Nicsak, főfelügyelő úr!
És a kis termetű férfi úgy nyújtott kezet, mintha a cimboráját üdvözölné.
– Újra itt, körünkben…? Az asszony a fedélzeten maradt. Örülni fog, hogy viszontlátja magát! Mondta is: ahhoz képest, hogy rendőr, egész derék embernek látszik…
A sötétségben parázslottak a cigarettavégek, és az uszályok jelzőlámpái olyan szorosan követték egymást, hogy az ember nem is értette, hogyan férnek el, sőt mozognak annyian ilyen szűk helyen.
Amikor Maigret beállított az uszályra, a testes brüsszeli nő éppen a levesét szűrte. Mielőtt kezet nyújtott volna, beletörölte a tenyerét a kötényébe.
– Nem találta meg a gyilkost?
– Sajnos, nem… Azért jöttem, mert volna még néhány kérdésem.
– Üljön le! Egy pohárkával?
– Nem kérek.
– Ugyan már! Fogadja el! Ilyen cudar időben nem árthat meg senkinek… Ugye nem Dizyből jött biciklivel egészen idáig?
– De igen!
– De hisz az hatvannyolc kilométer!
– Hol van a vontatója?
– Biztos fölment a zsilipre, alkudozni… Elénk akarnak tolakodni, de most semmiképpen nem engedhetünk, már így is túl sok időt veszítettünk…
– Van biciklije a vontatójának?
– Jeannak? Ugyan!
Az asszony fölnevetett. Folytatta a munkáját, közben magyarázta:
– Nem nagyon tudom elképzelni, ahogy a kurta lábaival pedálozik. A férjemnek van biciklije, de ő se használta legalább egy éve, talán lyukas is a gumija.
Omeyban éjszakáztak?
– Ott hát! Mindig olyan helyen próbálunk kikötni, ahol egyúttal be is vásárolhat az ember, mert csak időt veszítünk, ha napközben állunk meg, valaki biztosan leelőz.
– Hány órakor értek Omeyba?
– Olyantájt, mint most… Tudja, mi inkább a nap járását figyeljük, nem az órát. Még egy kortyot? Jóféle borókapálinka, ha Belgiumban járunk, mindig hozunk belőle.
– Elment a boltba?
– El, amíg a férfiak megitták az étvágycsinálót. Nyolc óra múlhatott, amikor lefeküdtünk.
– Jean az istállóban volt?
– Hol másutt lett volna? Csak az állatai mellett érzi jól magát.
Nem hallott semmi zajt az éjjel?
– Semmit… Jean háromkor föltette a kávét, ahogy szokta. Aztán elindultunk…
– Nem vett észre semmi szokatlant?
– Mire gondol? Csak nem gyanúsítja valamivel az öreg Jeant? Igaz, hogy fura figurának találja, aki nem ismeri. De mi már nyolc éve dolgozunk vele. És én mondom magának, ha Jean itt hagyna minket, a Gondviselés soha többet nem lenne a régi.
– Együtt alszik a férjével?
Az asszony megint fölnevetett. Mivel éppen Maigret mellett állt, könyékkel oldalba bökte.
– Miket kérdez, talán olyan vénnek néz minket?
– Körülnézhetnék az istállóban?
– Ha kedve tartja… Vigye be a lámpást a fedélzetről. A lovakat kint hagytuk a parton, hátha mégis sikerül átjutnunk ma éjszaka. Amint Vitry-be érünk, könnyebb dolgunk lesz. A legtöbb uszály a Marne–Rajna-csatornára tart. A Saône-vidék sokkal nyugodtabb. Csak attól a nyolc kilométeres alagúttól félek mindig…
Maigret egymaga indult az istállóba, amely az uszály közepén állt. Fogta a jelzőlámpaként szolgáló viharlámpást, és belépett vele Jean birodalmába, melyet áthatott a meleg trágya és a bőrből készült tárgyak szaga.
De hiába kutakodott vagy negyedóra hosszat, semmire sem jutott; jól hallotta közben, hogy a rakparton tovább beszélget a Gondviselés gazdája meg a többi hajós.
Hamarosan ő is felment a zsilipre, ahol a rozsdás forgatókarok és a bugyborékoló víz lármájában mindenki egyszerre nyüzsgött, hogy behozza az elvesztegetett időt; itt látta meg az egyik zsiliptáblánál szorgoskodó vontatót, a nyakába vetett ostorral.
Akárcsak Dizyben, most is ócska kordbársony öltözéket viselt, fején pedig kifakult posztókalapot, amelyről már régen lefoszlott a szalag.
Egy uszály jött kifelé a zsilipkamrából, csáklyával tolták, másképp nem juthatott volna előre a feltorlódott járművek között.
A hajósoknak, ahogy átszóltak egyik uszályról a másikra, rekedt és mogorva volt a hangjuk, és ha itt-ott fény gyúlt, fáradtságtól barázdált arcokra vetett világosságot.
Ezek az emberek mindannyian hajnali háromkor-négykor keltek, nem csoda, ha már csak a levesükről tudtak álmodni, meg az ágyról, amelybe hamarosan belezuhanhatnak.
De előbb még mindegyik át akart jutni a túlterhelt zsilipen, hogy a másnapi útszakasznak kedvezőbb helyzetből vághasson neki.
A zsilipőr lótott-futott, papírokat kapdosott ki a feléje nyújtott kezekből, beszaladt az irodájába, aláírt, pecsételt, zsebre vágta a borravalót.
– Jean, egy pillanatra!
A főfelügyelő megérintette a vontató karját. Az lassan hátrafordult, majd bozontos szemöldöke rejtekéből Maigret-re tekintett.
– Van másik csizmája, vagy csak az, amit most visel?
Jean mintha nem fogta volna föl egyből a kérdés értelmét. Arcán még jobban összefutottak a ráncok. Hökkenten meredt a két lábfejére.
Végül megrázta a fejét, és kivette szájából a pipát:
– Másik? – morogta.
– Csak ez az egy pár lábbelije van?
Lassú bólintás volt a válasz.
– Tud biciklizni?
E társalgás hallatán kezdtek köréjük gyűlni a kíváncsiak.
– Menjünk arrébb! – szólt Maigret. – Beszélnem kell magával.
A vontató követte Maigret-t a kétszáz méternyire kikötött Gondviselés felé. Amikor elhaladt lógó fejű, esőtől csillogó hátú lovai mellett, a közelebb állónak megsimogatta a nyakát.
– Menjünk föl az uszályra!
Az uszály cingár, kis termetű gazdája kétrét görnyedve igyekezett mélyre leszúrt csáklyájával közelebb tolni a parthoz a Gondviselést, hogy egy völgymenetes uszály elférjen mellette. Látta távolról, hogy a két férfi belép az istállóba, de nem ért rá velük foglalkozni.
– Itt aludt ma éjjel?
Egy nyögés: igen.
– Egész éjszaka? Nem vett kölcsön egy biciklit a pognyi zsilipőrtől?
A vontató olyan pillantást vetett a főfelügyelőre, mint egy félnótás, akivel a bolondját járatják, vagy egy kutya, amelyik soha nem kapott verést, de most a gazdája puszta szeszélyből mégis el akarja tángálni.
Kalapját hátratolva megvakarta a fejét; koponyáján úgy meredeztek a vastag, ősz hajszálak, mint a lószőr.
– Húzza le a csizmáját…
Az öreg nem mozdult, a part felé tekintett: a lovak lábát lehetett látni. Az egyik ló fölnyerített, mintha tudná, milyen kutyaszorítóba került a vontató.
– No, le azzal a csizmával!
Maigret szavát tett követte; szelíden lenyomta Jeant az istálló egyik falán végigfutó deszkára. Most, hogy ült, végre szót fogadott az öreg: szemrehányó tekintetet vetett kínzójára, és engedelmesen lehúzta az egyik csizmáját.
Nem zoknit, hanem kapcát hordott, a bőrével szinte már egybeforrt, faggyúval bekent szövetcsíkok befedték a lábfejét és a bokáját.
A viharlámpa nem sok fényt adott. A gazda befejezte a manőverét, majd leguggolt a fedélzeten, hogy lássa, mi történik az istállóban.
Míg Jean kelletlenül morogva, homlokát ráncolva fölemelte a másik lábát is, Maigret fogta a levetett csizmát, és szalmával tisztogatni kezdte a talpát.
Majd kivette a zsebéből a bal oldali pedált, és a lábbeli alá illesztette.
Különös látványt nyújtott a saját mezítlábasságát megütközve szemlélő öregember. Nadrágját eredetileg nála is alacsonyabb férfira szabhatták, vagy később átalakították, mert a nadrágszár csak a vádlija közepéig ért.
A faggyúzott kapcába szalmatörmelék ragadt, szövetének csíkja fekete volt a belémaródott kosztól.
Maigret a lámpás mellé tartotta az itt-ott kitört fogazású pedált, és egybevetette a csizma bőrén alig látszó nyomokkal.
– Maga ma éjjel Pognyban elvitte a zsilipőr biciklijét! – mondta ki halkan a vádat, továbbra is a két tárgyat vizsgálgatva. – Hová kerekezett rajta?
– Hahó, Gondviselés! Húzódjon előbbre! A Seregély átadja a helyét, a zsilipen innen éjszakázik!
Jean előbb a parton sürgölődő emberek felé fordult, majd a főfelügyelőre nézett.
– Zsilipeljen csak nyugodtan! – szólt Maigret. – Tessék, visszaadom a csizmáját!
A gazda újból fölkapta a csáklyát. Kiszaladt a brüsszeli nő is.
– Jean! A lovakat! Nem szabad kimaradnunk a sorból!
A vontató fölrántotta a csizmáját, kisietett a fedélzetre, és furcsa hangot hallatott:
– Gyí! Hó!
A lovak megrázták magukat, nekilódultak. Jean máris a parton termett, nehéz lépteivel elindult a lovak nyomában, vállára vetve az elmaradhatatlan ostor.
– Gyí! Hó!
Miközben a férje csáklyázott, a gazdasszony teljes súlyával a kormányrúdra dőlt, hogy kikerülje a szemből érkező uszályt. Annak alig lehetett látni a kerekded orr-részét, mert lámpásának fényköre csak a tatját világította be. A zsilipőr türelmetlenül felcsattant: – No, mikor eszi már ide a fene a Gondviselést? Az uszály hangtalanul siklott a sötét vízen. De háromszor is nekikoccant a kőfalnak, mire sikerült beúsznia a zsilipbe, melyet teljes szélességében kitöltött.
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A zsilipkapukon rendszerint csak fokozatosan, vagyis egymás után nyitják meg a négy táblát, nehogy a heves örvénylés elszakítsa az uszály rögzítőköteleit.
Most azonban hatvan uszály várt a sorára. Azok a hajósok, akiket már nem sok választott el a zsilipeléstől, maguk is segítettek a műveletekben, míg a zsilipőrnek csak láttamoznia kellett a papírokat.
Maigret a rakparton állt, fél kézzel tartotta biciklijét, és tekintetével követte a sötétben nyüzsgő árnyakat. A két ló magától megállt, a felső kapuktól vagy ötven méterre. Jean az egyik forgókart tekerte.
A víz zubogva áradt alá. A Madeleine által szabadon hagyott keskeny vízfelület mindenütt habzón fehérlett.
Abban a pillanatban, amikor a leghevesebben áramlott lefelé a víz, hirtelen tompa kiáltás hallatszott, majd puffant valami az uszály orrán, ezután pedig nagy fejetlenség és felfordulás támadt.
A főfelügyelő nem fogta föl teljesen, hogy mi történt, de érezte, hogy valami tragikus. A vontató egyszerre eltűnt az iménti helyéről a zsilipkapun. A többiek a zsilip falán futkostak föl-alá. Mindenki összevissza kiabált.
A helyszínt csak két lámpa világította meg, az egyik a zsilip előtti felvonóhídról, a másik pedig a továbbra is gyors ütemben emelkedő uszályról.
– Táblákat bezárni!
– Kapukat kinyitni!
Valaki hosszú csáklyával szaladt el Maigret mellett, és a végével belevágott a főfelügyelő arcába.
Távolabbról is hajósok rohantak oda. A zsilipőr rémülten pattant elő az őrházból arra a gondolatra, hogy felelősségre vonhatják.
– Mi történt?
– Az öreg…
Az uszály mellett kétoldalt legfeljebb harminc centiméter széles vízsáv maradt szabadon a jármű palánkja és a zsilip fala között. A zsiliptáblákról sebesen alázuhogó víz csak ebben a szűk járatban rohanhatott előre, majd örvénylőn feltorlódott, és visszazúdult.
Többen ügyetlenül léptek közbe. Valaki például elfordította a völgymenetes kapu egyik tábláját, és jól hallatszott a recsegés-ropogás, ahogy a kapu kis híján kifordult a sarkából. A zsilipőr fejvesztve rohant, hogy mentse a menthetőt.
A főfelügyelő csak később tudta meg, hogy az egész csatornaszakaszt eláraszthatta volna a víz, és akkor ötven uszály rongálódik meg.
– Látod…?
– Van ott valami fekete…
Az uszály még mindig emelkedett, bár most lassabban. A négy zsiliptáblából hármat már bezártak. Ám az uszály újra meg újra nagy erővel a zsilipkamra falának ütközött; ha oda zuhant be a vontató, bizonyára összezúzta már a testet.
– Milyen mély itt a víz?
– A hajófenék alatt legalább egy méter…
Szörnyű volt. A Gondviselés istállójában hagyott lámpás halvány fénykörében fejvesztetten szaladgált a brüsszeli nő, kezében mentőövvel.
Kétségbeesetten kiabált:
– Azt hiszem, nem tud úszni!
Maigret közelében valaki gyászos hangon dörmögte:
– Annál jobb! Legalább nem szenvedett…

Így telt el negyedóra. Valaki háromszor is látni vélt egy felszínre bukkanó emberi testet. A jelzett helyeken mégis hiába dugták le a csáklyát.
A Madeleine lassan kiúszott a zsilipből, és egy öreg vontató így dünnyögött:
– Bármibe fogadok, hogy beszorult a kormánylapát alá! Láttam már ilyet Verdunnél.
De tévedett. Még alig állt le tőlük ötven méterre az uszály, amikor az alsó kapuknál póznákkal kotorászó férfiak segítségért kiáltottak.
Ladikot kellett odavinni. A víz alatt, egy méter mélyen valami szilárdat találtak. Egy férfi már éppen lemerült volna, pedig a felesége könnyes szemmel próbálta visszatartani, amikor hirtelen egy emberi test bukkant a felszínre.
Kihúzták. Egyszerre tucatnyi kéz ragadta meg a kordbársony zekét, amelyet végighasított a zsilipkapu egy csavarja.
Ami ezután következett, olyan volt, mint egy rémálom. A zsilipőr házából telefoncsörgés hallatszott. Egy fiút biciklin orvosért szalajtottak.
De addig se vártak tétlenül. Épp csak kivitték a partra az öreg vontató mozdulatlan, élettelennek tűnő testét, egy hajós máris lefejtette róla a zekét, letérdelt a tiszteletet parancsoló mellkas mellé, és a vízbe esett férfi nyelvét előrehúzva lélegeztetéssel próbálkozott.
Valaki odahozta a lámpást. A férfi teste most kisebbnek, zömökebbnek látszott, mint valaha, és az iszaptól szürke, csuromvizes arcáról eltűnt minden szín.
– Mozog! Én mondom neked, hogy mozog!
Már nem tolakodott senki. A beálló csöndben a leghalkabb szó is olyan visszhangot vert, akár egy katedrálisban. Közben szüntelenül surrogott egy vízsugár: valamelyik zsiliptáblát rosszul zárták be.
– Nos? – kérdezte a visszatérő zsilipőr.
– Mintha moccant volna… De csak egész kicsit…
– Kéne egy tükör…
A Madeleine gazdája elszaladt az uszályára tükörért. A mesterséges lélegeztetést végző férfi már verejtékben úszott, valaki felváltotta, és erősen nyomkodni kezdte a szerencsétlenül járt ember mellkasát.
Amikor szóltak, hogy megjött az orvos – autón érkezett, mellékúton –, mindenki láthatta, hogy az öreg Jean mellkasa nagyon lassan megemelkedik.
Már lehúzták róla a zekéjét, és a kigombolt ing látni engedte, hogy a mellkasa olyan szőrös, mint egy vadállaté. Jobb mellén hosszú sebhely csíkját látta Maigret, a vállán pedig mintha tetoválást fedezett volna föl.
– Jöhet a következő! – formált szócsövet a kezéből a zsilipőr. – Más hasznosat úgysem tudnak csinálni…
Az egyik hajós kelletlenül indult az uszálya felé, és szólította a feleségét, aki kissé arrébb, más asszonyokkal együtt sopánkodott:
– Remélem, nem állítottad le a motort?
Az orvos hátrább terelte a bámészkodókat, majd az öreg mellkasát tapogatva összevonta a szemöldökét.
– Életben van, ugye? – kérdezte büszkén az, aki először nyújtott elsősegélyt.
– Bűnügyi Rendőrség! – szólt közbe Maigret. – Súlyos az állapota?
– Majd minden bordája eltörött… Élni éppen él, de csodálkoznék, ha sokáig húzná… Két uszály közé szorult?
– Egy uszály és a zsilip fala közé.
– Tapintsa meg!
És az orvos a sérült bal karjához vonta a főfelügyelő kezét: a kar két helyen is el volt törve.
– Van itt hordágy?
A haldokló halkan sóhajtott.
– Mindenesetre beadok neki egy injekciót. De minél előbb hozzanak hordágyat! A kórház csak ötszáz méter ide…
A zsilipnél előírás szerint tartottak hordágyat, de fönt a padláson, amelyet – a tető csapóablakán keresztül jól látszott – imbolygó gyertyaláng világított be.
A brüsszeli asszony zokogott. Elhúzódott Maigret-től, és messziről szemrehányó pillantásokat vetett rá.
Tízen emelték óvatosan hordágyra a vontató testét, és ő ismét hörgő hangot hallatott. Majd távolodni kezdett a lámpás a főút felé, megvilágítva a segítők kis csapatát, míg egy zöld és piros fényekkel fölszerelt önjáró uszály háromszor kürtölt, majd kikötött, immár a városban, hogy másnap elsőként indulhasson útnak.

10-es kórterem. Maigret csak véletlenül vette észre a számot. Mindössze ketten feküdtek benne, az egyikük úgy sírdogált, mint egy csecsemő.
A főfelügyelő az idő legnagyobb részében a fehér kőlapokkal kirakott folyosót rótta; olykor ápolónők siettek el mellette, és félhangos utasításokat adtak át egymásnak.
Szemközt, a 8-as kórteremben nők feküdtek, és nem győzték latolgatni az új beteg esélyeit.
– Akit egyszer a 10-esbe fektetnek…!
Kövérkés ember volt az orvos, és teknőckeretes szemüveget viselt. Fehér köpenyében kétszer-háromszor is elment Maigret mellett, de szóra sem méltatta.
Majdnem tizenegy óra volt, amikor végre odalépett a főfelügyelőhöz.
– Kívánja megnézni?
Zavarba ejtő látvány volt. Maigret alig ismert rá az öreg Jeanra, ugyanis megborotválták, hogy jobban hozzáférjenek a két sebhez a homlokán és az arcán.
Tisztán és sápadtan feküdt a vontató a fehér kórházi ágyon, a tejüveg lámpa könyörtelen fényében.
Az orvos fölemelte a takarót.
– Nézze meg ezt a törzset! Micsoda bivalyerős férfi! Azt hiszem, soha nem láttam még ilyen csontvázat… Hogyan bánt el magával ilyen csúnyán?
– Lezuhant a zsilipkapuról, amikor nyitva álltak a zsiliptáblák.
– Értem. Bizonyára az uszály és a zsilip fala közé szorult. A mellkasa szó szerint szétroncsolódott. A bordái beszakadtak.
– És a többi?
– Holnap megvizsgálom a kollégáimmal együtt, ha még életben lesz… Nagyon gondosan kell eljárnunk. Egy rossz mozdulat, és vége.
– Magához tért?
– Fogalmam sincs! Talán ez a legmegdöbbentőbb az egészben. Az imént, amikor feltártam a sebeit, határozottan éreztem, hogy kissé kinyitja a szemét, és engem figyel… De mihelyt odanéztem, máris leeresztette a szemhéját. Nem beszél félre. Csak hörög, de azt is ritkán.
– És a karja?
– Az nem súlyos! Két helyen is eltörött, de már rögzítettük. Egy mellkast viszont nem olyan könnyű rendbe tenni, mint egy felkarcsontot… Hová valósi?
– Nem tudom.
– Azért kérdezem, mert fura tetoválásokat hord… Láttam tetoválást olyan emberen, aki megjárta az afrikai büntetőzászlóaljat, de ez egészen más… Holnap majd megnézheti, amikor a konzílium előtt levesszük róla az ideiglenes gipszet.
Ekkor belépett a portás, és jelentette, hogy két látogató feltétlenül látni akarja a sérültet. Maigret vele tartott a portára. A Gondviselés tulajdonosa és gazdasszonya állt ott, városi ruhában.
– Engedjenek be hozzá, főfelügyelő úr! Tudja, ugye, hogy maga a hibás? Összezavarta a fejét a históriáival… Jobban van?
– Jobban… Az orvosok holnap nyilatkoznak…
– Hadd vessünk rá egy pillantást! Legalább messziről! Hiszen ő is a hajóhoz tartozott!
Nem „a családhoz”, hanem „a hajóhoz”, mondta, és ez talán még meghatóbban hangzott.
A férfi szinte eltűnt a felesége háta mögött. Szemlátomást kényelmetlenül érezte magát a kék sávolyöltönyben, girhes nyaka körül a lecsatolható, kemény álgallérral.
– Kérem, ne csapjanak zajt…
A két látogató a folyosóról nézte az öreget, de nem sokat láthattak: a takaró alatt bizonytalan körvonalakat, az arc helyén elefántcsontfehér foltot, néhány ősz tincset.
Az asszony már tucatszor is azon volt, hogy beszalad hozzá.
– Mondja, ha fizetnénk valamicskét, jobb kezelést kapna?
Nem merte kinyitni a kézitáskáját, de idegesen babrált rajta.
– Mert, ugye, vannak olyan kórházak, ahol ha fizet az ember… Remélem, itt nincsenek fertőző betegek!
– Vitryben maradnak?
– Nélküle egy tapodtat se megyünk! Ott egye a fene a rakományt! Hánykor jöhetünk holnap délelőtt?
– Tízkor! – szólt közbe az orvos, aki türelmetlenül hallgatta őket.
– Nem hozhatnánk be neki valamit? Egy üveg pezsgőt? Egy kis spanyol szőlőt?
– Megkapja, amire szüksége lesz.
Azzal az orvos a porta felé tessékelte őket. Ott aztán a derék asszony suttyomban egy tízfrankost húzott elő a retiküljéből, és a portás kezébe nyomta, aki meglepetten meredt rá.
Maigret, mielőtt éjfélkor ágyba került, még táviratozott Dizybe, hogy átirányíthasson Vitrybe minden, számára érkező üzenetet.
Az utolsó pillanatban értesült róla, hogy a Dél Keresztje a legtöbb uszályt megelőzve nemrég Vitry-le-François-ba érkezett, és a várakozók mögött, a sor végén kikötött.
A főfelügyelő a városban, a csatornától elég messze eső Marne Szállóban vett ki szobát, ahol nyomokban sem érzékelte az előző napokban megtapasztalt hangulatot.
A kártyázók vigécek voltak.
Egyikük, aki a többieknél később érkezett, elújságolta:
– Állítólag valaki a vízbe esett a zsilipnél.
– Tiéd a negyedik kör? Lamperrière annyit veszít, hogy az már szégyen… És meghalt a fickó?
– Nem tudom.
Nem esett több szó a balesetről. A szállodásnő a kasszánál szunyókált. A segéd fölszórta a padlót fűrészporral, és megrakta a kályhát, hogy egész éjjel melegítsen.
Volt fürdőszoba, az egész szállodában csak egyetlenegy, és a fürdőkádról már jócskán lepattogzott a zománc. De Maigret-nek megfelelt, másnap reggel nyolckor elküldte a segédet, hogy vegyen neki egy új inget és egy új gallért.
Ám ahogy múlt az idő, egyre türelmetlenebb lett. Szeretett volna minél hamarabb visszamenni a csatornához. Felbúgott valahol egy sziréna.
– A zsilipnél szól? – érdeklődött Maigret.
– A felvonóhídnál. Három felvonóhíd van a városban.
Szürke volt az ég. Fújt a szél. Maigret sehogy se találta a kórházat, és többször is útbaigazítást kellett kérnie, mert akármerre indult, valahogy mindig a piactéren kötött ki.
A portás megismerte, kiabálva szaladt elé:
– Hihetetlen, hát nem megáll az ész?
– Mi történt? Él a beteg? Vagy meghalt?
– Hogyhogy, hát nem tudja? Az igazgató most telefonált a szállodába…
– Bökje már ki!
– Hát nyoma veszett! Eltűnt! Szárnya nőtt! A doktor úr esküszik rá, hogy ez képtelenség, száz métert sem tehetett meg, amilyen állapotban volt… Igen ám, de akkor sincs az ágyában!
A főfelügyelő hangokat hallott az épület mögötti kertből, odasietett.
Egy idős urat talált ott, akit még nem látott korábban: ő volt a kórház igazgatója, és éppen szigorú feddésben részesítette az előző este megismert orvost meg egy vörös hajú ápolónőt.
– Esküszöm! – bizonygatta az orvos. – Hisz éppolyan jól tudja, mint én, milyen állapotban volt a beteg… Nem túlzok, ha azt mondom, tíz bordája törött el. És akkor még figyelmen kívül hagytuk a fulladásos állapotot meg az agyrázkódást!
– Hol juthatott ki? – tudakolta Maigret.
Az orvos az ablakra mutatott, de az legalább két méterrel a talaj fölött volt. A földön két meztelen láb nyoma látszott, meg egy hosszú csík, ami arra engedett következtetni, hogy a vontató először teljes hosszában elvágódott.
– Látja…? Berthe nővér szokás szerint az ügyeletesszobában töltötte az éjszakát. Nem hallott semmit. Három óra tájt kezelnie kellett valakit a 8-as kórteremben, és ha már arra járt, benézett a 10-esbe is. El voltak oltva a lámpák. Teljes csönd és nyugalom… Így hát nem tudja megmondani, akkor még az ágyában volt-e a sérült…
– És a másik két beteg…?
– Az egyiket sürgősen trepanálni kell, most várjuk a sebészt. A másik aludt, egyszer sem ébredt fel.
Maigret a szemével követte a nyomokat. Egy virágágyáshoz vezettek, ahol valaki letiport egy kis rózsatövet.
– Mindig nyitva tartják a kertajtót?
– Nem börtön ez! – vágott vissza az igazgató. – Ki gondolná, hogy egy beteg fogja magát, és kiugrik az ablakon? Csak az épület kapuja volt zárva, mint mindig.
Odakint, a kövezett utcán nem volt értelme a nyomkeresésnek. Két ház között odalátszott a csatorna két partját szegélyező fasor.
– Őszintén megmondom – tette hozzá az orvos –, szinte teljesen biztos voltam benne, hogy nem éri meg a reggelt. De abban a pillanatban amúgy sem tehettünk érte semmit… Ezért vitettem éppen a tízesbe.
Támadó hangon beszélt, mert nem tudta lenyelni az igazgató szemrehányó szavait.
Maigret körbetrappolt a kertben, mint egy cirkuszi ló, majd hirtelen, mintegy búcsúzóul megpöccintette keménykalapja karimáját, és a zsilip felé indult.
A Dél Keresztje éppen akkor úszott be a zsilipkamrába. Vladimir a vérbeli tengerész ügyességével vetette ki a hajókötelet a kikötőbakra, mire a jacht azonnal megállt.
Az ezredes egykedvűen állt a kis kormánykerék mögött, hosszú esőkabátot és fehér sapkát viselt.
– A kapukat! – kiáltott a zsilipőr.
Már talán csak húsz uszály várakozott az átkelésre.
– Most az következik? – mutatott Maigret a jachtra.
– Igen is, meg nem is… Ha önjáró vízi járműnek vesszük, akkor elsőbbsége van a lovas uszályokkal szemben. Ha viszont luxushajónak… De azokból olyan kevés jár errefelé, hogy nem nagyon ragaszkodunk a szabályokhoz. És lévén, hogy dugtak valamicskét a hajósok zsebébe…
A zsilipkapukat néhány hajós forgatta.
– És a Gondviselés?
– Zavarta a forgalmat… Ma reggel kikötött a kanyarban, száz méterrel följebb, a második híd előtt… Van valami híre az öregről? Sokba fog még kerülni nekem ez a história… De mit tudják ezt maguk! Elvben egyedül kellene zsilipelnem. De ha így tennék, akkor itt minden áldott nap száz uszály állna sorban. Négy zsilipkapu, tizenhat táblával! És mit gondol, ehhez képest mennyi a fizetésem?
Egy percre magára hagyta a főfelügyelőt, hogy átvehesse Vladimirtól a papírokat meg a borravalót.
Maigret sem időzött tovább, elindult a csatorna mentén. A kanyarban meglátta a Gondviselést, amelyet most már messziről, száz uszály közül is megismert volna.
A kályhacsőből vékony füst gomolygott. A fedélzeten senki nem mutatkozott, minden kijárat le volt zárva.
A hátsó pallón akart fölmenni, azon, amelyik a lakókabinhoz szolgált.
De aztán meggondolta magát, és a szélesebb feljárót választotta, amelyiken a lovakat vezetik föl az uszályra.
Az istálló oldalán félre volt húzva egy deszka. Az egyik ló kidugta rajta az orrát, beleszagolt a szélbe.
Maigret a szemét meresztgetve bekukkantott, és a ló lába mögött egy sötétebb foltot vett észre a szalmában. Mellette guggolt a brüsszeli nő, kezében kávésbögrével.
Anyai hangon, különös gyengédséggel suttogta:
– Gyerünk, Jean! Igya meg, amíg meleg! Jót fog tenni magának, vén bolond… Fölemeljem egy kicsit a fejét?
De a mellette fekvő férfi nem mozdult, a nyíláson át az égboltot nézte.
Az égboltra pedig Maigret feje rajzolódott ki, és ezt Jeannak látnia kellett.
Maigret-nek az volt a benyomása, mintha a ragtapasszal csíkozott arc elégedetten, gúnyosan, sőt agresszíven mosolyogna.
Az öreg vontató megpróbálta fölemelni a kezét, hogy elhárítsa a bögrét, amelyet társnője az ajkához emelt. De a ráncos, kérges kéz, amelyen a kis kék pöttyök talán régi tetoválás emlékét őrizték, erőtlenül hanyatlott vissza.
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Az orvos


– Látja? Visszavonszolta magát a vackára, mint egy sebzett kutya!
Vajon tudatában volt-e a gazdasszony, hogy milyen állapotban van a sebesült? Annyi biztos, hogy nem esett pánikba. Olyan nyugodtan viselkedett, mint aki influenzás gyereket ápol.
– Egy kis kávé nem árthat meg neki, ugye? De nemigen megy le a torkán semmi… Hajnali négy felé járt, amikor a férjem meg én arra ébredtünk, hogy nagyot puffan mellettünk valami… Elővettem a revolvert… A férjemnek meg a kezébe nyomtam a lámpást, hogy azzal jöjjön utánam… Ha hiszi, ha nem, Jean volt az, nagyjából ugyanígy, ahogy most látja. A fedélzetről bukhatott le. Az majdnem kétméteres esés. Először alig láttunk a sötétben. Egy pillanatig azt hittem, meghalt… A férjem már hívta volna a szomszédokat, hogy segítsenek ágyba vinni. De Jean megértette, és hirtelen megszorította a kezemet. És csak szorította…! Szinte görcsösen kapaszkodott belém… Láttam, hogy szipog… Rögtön megértettem… Hiszen idestova nyolc esztendeje él itt mivelünk, nem igaz? Nem tud beszélni… De szerintem érti, amit mondok. Nem igaz, Jean? Nagyon fáj?
Nehéz lett volna megmondani, hogy értelem csillan az öreg tekintetében, vagy csak a láztól fénylik úgy a szeme.
Az asszony elvett a beteg füle mellől egy szalmaszálat, hogy ne csiklandozza.
– Az én életem ez a kis háztartás, a rézedényeim, a három-négy bútordarabom… Ha egy palotát kapnék a helyébe, azt hiszem, boldogtalan lennék… Ugyanígy van Jean az istállójával. Meg a lovaival. Hallgasson csak ide: vannak persze napok, amikor nem tudunk haladni, mert éppen kirakodás folyik. Jeannak olyankor semmi dolga. Mehetne kocsmázni is. De nem megy! Lefekszik ide, erre a szent helyre. Úgy intézi, hogy éppen őrá essen egy napsugár…
Maigret odaképzelte magát, ahol a vontató most feküdt, és ahonnan jobb felől a gyantázott válaszfalat látta, az elgörbült szögre akasztott ostort meg egy másik szögön az ónbögrét; följebb, a deszkák résén át egy szeletnyi égboltot, és megint csak jobbra a lovak izmos tomporát.
Valami életteli, sűrű állatiság sugárzott az egészből, ami úgy karcolta az ember torkát, mint némely hegyoldalak fanyar borai.
– Mondja, ugye itt maradhat?
Az asszony intett a főfelügyelőnek, hogy menjenek ki. Odébb, a zsilipen a megszokott ritmusban folyt az élet. Körülöttük, a városi utcákon nyüzsögtek az emberek – milyen más volt ez, mint a csatorna világa!
– Hisz úgyis meghal, nem igaz? Mit követett el? Nyugodtan elmondhatja. Én mégsem beszélhettem, ugye belátja? Különben sem tudok semmit. Egyszer, egyetlenegyszer lepte meg véletlenül a férjem Jeant meztelen felsőtesttel… Látta a tetoválásait… Nem olyanok, mint amilyeneket más hajósokon látni. Akkor arra gondoltunk, amire nyilván most maga is. De azt hiszem, én ettől csak még jobban megszerettem. Úgy éreztem, biztosan nem az, akinek mutatja magát, igazából rejtőzködik… De a világ minden kincséért sem faggatóztam volna. Csak nem hiszi, hogy Jean ölte meg azt a nőt? Vagy ha mégis ő tette, hát akármi legyek, ha az a nő meg nem érdemelte! Mert Jean olyan ember, aki…
De hiába kereste, nem találta a gondolatait legjobban kifejező szót.
– Nézze csak, fölkelt a férjem. Én mondtam, hogy feküdjön vissza, mert mindig is gyönge volt a melle… Mit gondol, ha főznék egy jó kis erőlevest?
– Mindjárt itt lesznek az orvosok. Jobb lenne, ha addig…
– Nem lehetne, hogy inkább ne jöjjenek? Csak fájdalmat okoznak neki, tönkreteszik az utolsó perceit, pedig…
– Sajnos, ez elkerülhetetlen.
– Olyan jó neki itt velünk! Itt hagyhatom magát egy percre? Ugye, nem fogja megkínozni?
Maigret megnyugtatóan nemet intett a fejével, majd belépett az istállóba, előhúzott a zsebéből egy kis fémdobozt, és kivett belőle egy sűrű tintával átitatott párnácskát.
Továbbra sem lehetett megállapítani, tudatánál van-e a vontató. Félig nyitott szemhéja alól békés, semleges tekintet sejlett elő.
Ám amikor Maigret a sebesült jobb kezét megemelve egymás után ráillesztette az ujjait a párnácskára, úgy tűnt neki, mintha a férfi arcán a másodperc törtrészére újból valami halvány mosolyféle suhant volna át.
Papírlapon rögzítette az ujjlenyomatokat, majd elnézte még egy percig a haldoklót, mintha várna tőle valamit, aztán vetett egy utolsó pillantást az istálló falaira, az egyre türelmetlenebb lovak tomporára, és távozott.
A hajós meg a felesége a kormánykerék mellett itták a tejeskávéjukat, kenyeret mártogattak bele, és Maigret felé tekingettek. A Gondviseléstől csak öt méterre volt kikötve a Dél Keresztje, de egy lélek sem mutatkozott a fedélzetén.
Maigret fölszállt a biciklijére, amelyet előző este a zsilipnél hagyott. Tíz perc múlva már a kapitányságon volt. Motoros rendőrt menesztett Épernaybe, hogy onnan kép távírón küldjék el az ujjlenyomatokat Párizsba.
A Gondviselésre már két kórházi orvos társaságában tért vissza, akikkel kénytelen volt vitába szállni.
A két doktor vissza akarta szerezni az ápoltját. A rémült brüsszeli asszony könyörgő pillantásokat vetett Maigret-re.
– Meg tudják gyógyítani? – kérdezte a főfelügyelő.
– Lehetetlen. Beszakadt a mellkasa. Az egyik bordája átfúrta a jobb tüdejét.
– Mennyi ideje lehet még hátra?
– Más eddig se húzta volna ki! Talán egy órát él még, talán még ötöt…
– Akkor hagyják, ahol van!
Az öreg nem mozdult, meg se rezzent. Amikor Maigret elment a gazdasszony mellett, az félénken megérintette a kezét – a hála jele volt ez.
A két orvos magában dohogva kelt át a pallón.
– Hagyják, hogy egy istállóban patkoljon el! – morogta az egyik.
– Ugyan! Azt is hagyták, hogy éljen abban az istállóban…
A főfelügyelő a biztonság kedvéért őrszemet állított az uszály és a jacht közelébe, és meghagyta, hogy értesítse, ha bármi történik.
A zsiliptől telefonált a dizyi Hajósba, és így megtudta, hogy Lucas nemrég járt ott, majd Épernayben autót bérelt, hogy Vitry-le-François-ba menjen.
Egy bő órán át nem történt semmi. A nagy nyugalomban a Gondviselés gazdája újraszurkozta az uszálya mögött vontatott ladikot. Vladimir a Dél Keresztjén a réztárgyakat fényesítette.
Az asszony időközben a fedélzeten tüsténkedett, fel-alá járt a konyha és az istálló között. Egyszer egy vakítóan fehér párnát vitt, másszor meg gőzölgő folyadékot bögrében, nyilván az erőlevest, amelyről sehogy sem lehetett lebeszélni.
Lucas tizenegy körül futott be a Marne Szállóba. Maigret már várta.
– Hogy vagy, öregfiú?
– Megvagyok. Fáradtnak látszik, főnök.
– Mire jutottál?
– Nem sokra! Meaux-ban nem történt semmi különös, legfeljebb az, hogy a Dél Keresztje kisebb botrányt kavart. A hajósok nem tudtak aludni a nagy zene- és énekszótól, a legszívesebben szétverték volna a jachtot.
– A Gondviselés is ott volt?
– A Dél Keresztjétől alig húsz méterre állt, rakodott. De nem észleltek semmi különöset.
– És Párizsban?
– Ismét meglátogattam a két nőcskét. Bevallották, hogy nem Mary Lampsontól kapták a nyakláncot, hanem Willytől. Ez megerősítést nyert a szállodában, mert Willy fényképére ráismertek, Madame Lampsont viszont nem látták. Nem vagyok benne biztos, de az a benyomásom, hogy Lia Lauwenstein jóval bizalmasabb ismeretségben volt Willyvel, talán már Nizzában is segített neki.
– Hát Moulins-ban mit találtál?
– Semmit! A péknél beszéltem Marie Dupinnel, az egész faluban ő az egyetlen, akit így hívnak. Becsületes, jóravaló asszony, nem érti, hogyan csöppent ebbe a történetbe, és leginkább attól fél, hogy az ügy megárt a jó hírének. Az anyakönyvi kivonatot nyolc évvel ezelőtt állították ki, a mostani titkár csak három éve dolgozik a városházán, az előző tavaly halt meg. Feltúrták az egész irattárukat, de a mi okmányunkról semmit nem találtak.
Rövid szünet után Lucas kérdezett:
– És magánál mi újság, főnök?
– Még nem tudom… Semmi! Vagy minden…! Egy-két órán belül kiderül. Mit beszélnek Dizyben?
– Azt, hogy ha a Dél Keresztje nem jacht volna, akkor biztosan nem engedik továbbmenni. Meg hogy az ezredes már nem az első feleségét fogyasztja.
Maigret hallgatott, a városka utcáin elvezette társát a távírdáig.
– Kapcsolja nekem a párizsi Bűnügyi Nyilvántartót!
A vontató képtávírón elküldött ujjlenyomatainak már legalább két órája meg kellett érkezniük a főkapitányságra. Innentől kezdve szerencse kérdése az egész. A kartotékból azonnal is előkerülhet az a karton – a huszonnégyezer közül –, amelyik az elküldöttekkel megegyező ujjlenyomatokat tartalmaz, de lehet, hogy órákat vesz igénybe a keresgélés.
– Fogj te is egy hallgatót!… Halló! Kivel beszélek…? Maga az, Benôit…? Itt Maigret. Megkapták a küldeményemet…? Mit mond? Személyesen nézett utána…? Várjon egy percet!
Kilépett a fülkéből, odament a postás kisablakához.
– Lehet, hogy nagyon hosszan szükségem lesz a vonalra! Kérem, legyen gondja rá, hogy semmiképp ne szakadjon meg!
Amikor újból fölemelte a hallgatót, már élénkebben csillogott a szeme.
– Üljön le, Benôit, mert az egész dossziét fel fogja nekem olvasni. Lucas majd jegyzetel.
Lelki szemeivel olyan tisztán látta maga előtt beszélgetőtársát, mintha ott állna mellette, hiszen jól ismerte a helyszínt, az Igazságügyi Palota tetőterét, ahol vasszekrényekben, kartonokon őrzik Franciaország minden gonosztevője és számos külföldi gazember adatait.
– Először a nevét mondja.
– Jean Evariste Darchambaux, született Boulogne-ban, kora: ötvenöt év.
Maigret akaratlanul is az emlékei között kutatott, hátha eszébe jut egy ilyen névvel kapcsolatos ügy, de Benôit máris folytatta, szenvtelen hangon, gondosan szótagolva, miközben Lucas jegyzetelt:
– Az orvostudományok doktora… Huszonöt évesen feleségül vesz egy bizonyos Céline Mornet-t, Étampes-ból… Toulouse-ban kezd praktizálni, ahol a tanulmányait is végezte. Elég mozgalmas az élete… Jól hall, főfelügyelő úr?
– Kitűnően, folytassa csak!
– Elővettem az egész dossziét, mert a kartonjáról nem sok derül ki. Az ifjú pár hamarosan nyakig ül az adósságokban. Két év se telik el az esküvőjük után, amikor a huszonhét éves Darchambaux-t azzal vádolják, hogy megmérgezte a nagynénjét, Julie Darchambaux-t, aki odaköltözött hozzá Toulouse-ba, és helytelenítette az életmódját. A nagynéni vagyonos volt, és a Darchambaux házaspár örökölte mindenét. A nyomozás nyolc hónapig elhúzódott, mert nem került elő perdöntő bizonyíték. A gyanúsított azt állította – és egyes szakértők alátámasztották ezt –, hogy az öreg hölgynek felírt gyógyszerek önmagukban nem lehettek mérgezőek, és csak a szokásosnál merészebb kezelésről volt szó. Nagy polémia bontakozott ki… Az összes jelentést azért nem kell felolvasnom, ugye…? A per olyan viharos volt, hogy többször fel kellett függeszteni a tárgyalást. Legtöbben Darchambaux fölmentésére számítottak, különösen a felesége tanúvallomása után, aki megesküdött rá, hogy ártatlan a férje, és hogy ha fegyenctelepre küldik, követni fogja.
– Elítélték? – szólt közbe Maigret.
– Tizenöt év kényszermunkát kapott. Várjon még! A mi dossziénkban csak ennyi szerepel. Ezért biciklis futárt küldtem a belügyminisztériumba, aki épp most jött meg.
Hallatszott, hogy Benôit beszél valakihez, aki a háta mögött áll, majd a papírjait zörgeti.
– No, megvan. Nem valami sok… Guyanában a saint-laurent-du-maroni fegyház igazgatója Darchambaux-t a telep egyik kórházába akarja beosztani, de ő nem hajlandó ott dolgozni. A feljegyzések kedvező képet festenek róla. Engedelmes fegyenc. Egyetlenegyszer kísérel meg szökést, tizenötödmagával, arra is mások veszik rá. Öt évvel később a következő igazgató is megpróbálkozik azzal, amit Darchambaux jó útra térítésének nevez, de rögtön fel is jegyzi a jelentése margójára, hogy az elővezetett fegyencben az égvilágon semmi nem emlékezteti egykori értelmiségire, sőt még csak valamennyire iskolázott emberre sem. Hát nem érdekes? Mit szól hozzá…? Amikor kirendelik Saint-Laurent-ba ápolónak, ő maga kéri, hogy engedjék visszamenni a telepre. Szelíd, konok, csöndes ember. Esete fölkelti egy kollégája érdeklődését, aki megvizsgálja a szellemi állapotát, de nem tud nyilatkozni róla. Azt írja – és ezeket a szavakat aláhúzza piros tintával –, hogy Darchambaux szellemi képességei fokozatos kioltódásával párhuzamosan egyre inkább túlteng benne a testi erő. A fegyenc kétszer lop, mind a kétszer élelmiszert: másodjára a társától, akivel egy láncra van kötve, mire az egy hegyes élű kovakővel megsebzi a mellén. A telepen megforduló újságírók azt tanácsolják neki, hogy kérjen kegyelmet, de hiába. Amikor letelik a tizenöt éve, még nem térhet vissza az anyaországba, segédnek áll egy fűrészüzembe, ahol a lovakat gondozza. Negyvenöt éves, mire kitölti az összes büntetését. Innentől nyoma vész. Ez minden?
– Elküldhetem a teljes dossziét. Most csak röviden összefoglaltam a tartalmát.
– A feleségéről nincsen benne több? Azt mondta, hogy Étampes-ban született a nő, igaz? Köszönöm, Benôit. Az iratokat nem érdemes elküldeni, az is elég, amennyit elmondott.
Amikor nyomában Lucas-val kilépett a fülkéből, úszott az izzadságban.
– Hívd föl az étampes-i városházát. Tudd meg, hogy meghalt-e Céline Mornet, illetve hogy ezen a néven meghalt-e bárki. Moulins-ban pedig derítsd ki, hogy van-e Marie Dupinnek rokonsága Étampes-ban.
Zsebre dugott kézzel, környezetéből szinte semmit sem látva ment át a városon, aztán öt percet várnia kellett a csatorna partján, mert éppen akkor húzták föl a felvonóhidat egy erősen megrakott, lassan haladó uszály előtt. A jármű lapos hasa szinte súrolta a csatorna fenekét, a felkavart iszap bugyborékolva tört a felszínre.
A Gondviseléshez érve Maigret elküldte a vontatóúton posztoló őrszemet.
– Leléphet…
Észrevette, hogy a jacht fedélzetén az ezredes föl-alá járkál.
Az uszály gazdasszonya futva jött elé, sokkal fölindultabban, mint délelőtt, könnyek barázdálták az arcát.
– Ez rettenetes, főfelügyelő úr!
Maigret-nek megfeszült az arca, elsápadva kérdezte:
– Meghalt?
– Nem! Hallgasson! Az imént ott voltam mellette, egyedül… Mert meg kell mondjam magának, hogy az uramat is szerette, de azért engem egy kicsit jobban szeretett… Sokkal fiatalabb vagyok nála… És mégis úgy volt, mintha egy kicsit a mamája lennék… Hetekig egy szót se szóltunk egymáshoz… Máskor viszont… Mondok példát. Az uram a legtöbbször megfeledkezik róla, hogy Hortense-nap a névnapom. Jeantól viszont nyolc év alatt mindannyiszor kaptam virágot. Néha, amikor lakott helytől távol kötöttünk ki, el sem tudtam képzelni, honnan szerezte… A névnapomon mindig kokárdát tűzött a lovak szemellenzőjére. Szóval az előbb leültem mellé, egészen közel. Alighanem ezek az utolsó órái. Az uram már vitte volna ki a lovakat a partra, mert nem szokták meg, hogy ilyen sokáig be legyenek zárva. De én nem hagytam, mert biztos voltam benne, hogy Jean ott akarja látni őket maga mellett. Kezembe vettem a kezét…
Az asszony hangtalanul, zokogás nélkül sírt. Miközben tovább beszélt, rézvörösre gyúlt orcáin kövér könnycseppek gördültek alá.
– Nem tudom, valahogy ösztönösen… pedig nekem nincs gyerekem… Hiába terveztük mindig, hogy mihelyt a törvény szabta korba érünk, örökbe fogadunk egyet… No, és közben azt hajtogattam Jeannak, hogy ne törődjön semmivel, úgyis meggyógyul, aztán majd megpróbálunk szerezni egy elzászi rakományt, hisz Elzász olyan gyönyörű nyáron… Éreztem, hogy az ujjai megszorítják az enyéimet… Nem vallhattam be neki, hogy fáj… És akkor megpróbált megszólalni. Hát érti maga ezt? Egy ilyen bivalyerős ember, aki a minap még többet bírt a lovainál is… Kinyitotta a száját. Ez akkora erőfeszítésébe került, hogy a halántékán kidagadtak és lilára váltak az erek. Rekedt hang tört elő a torkából, egészen állati hang… Könyörögtem, hogy maradjon nyugton, de megmakacsolta magát. Nem tudom, hogyan, de sikerült felülnie a szalmán. Ahogy nyitogatta a száját, vér folyt ki rajta, végigcsurgott az állán… Hívtam volna az uramat, de Jean még jobban szorította a kezemet. Megijedtem tőle… Maga el se tudja képzelni ezt. Próbáltam megérteni, hogy mit akar, kérdezgettem… – Hozzak inni? Nem? Talán menjek el valakiért? – Annyira kétségbe ejtette szegényt, hogy nem tud válaszolni. Ki kellett volna találnom, hogy mit akar! De hát próbáltam… Maga szerint mit akarhatott kérdezni tőlem? Az erőlködéstől a torkában is megszakadt valami… Tudom is én, mi… Sok vért veszített. Végül összeszorította a fogát, és visszafeküdt, éppen a törött karjára… Biztos nagyon fáj neki, mégis mintha semmit nem érezne. És csak néz, néz maga elé… Mit nem adnék, ha tudnám, hogyan szerezzek neki örömöt, még mielőtt… mielőtt túl késő lesz.
Maigret nesztelenül az istállóhoz lépett, és benézett a nyitott deszkatáblán.
Olyan megindító, olyan szívszorító volt, amit látott, mintha egy állat haláltusáját nézné, egy olyan állatét, amellyel semmi módon nem tud kommunikálni.
A vontató egészen kicsire összehúzta magát. Részben letépte magáról azt a pólyát, amellyel az orvos betekerte a felsőtestét.
Hallani lehetett sípoló, ritkuló lélegzetvételét.
Az egyik lónak beleakadt a lába a kötőfékbe, mégsem mozdult, mintha megértette volna, hogy itt valami ünnepélyes dolog zajlik.
Maigret is tétovázott. Fölidézte magában, hogyan hevert a halott asszony a dizyi istállóban a szalma alatt, hogyan lebegett Willy teste a csatorna vizén, mikor megpróbálták csáklyával kiemelni azon a hideg reggelen.
Zsebében megtapintotta a Francia Jachtklub jelvényét és a mandzsettagombot.
Azután az ezredes rémlett fel előtte, amint a vizsgálóbíró előtt meghajolva, magabiztos hangon kér hozzájárulást útja folytatásához.
Az épernayi hullaház fagyos hűtőkamrájában, ahol úgy sorakoznak a fémdobozok, mint egy bank alagsorában, két holttest várakozik egy-egy számozott ládában.
Párizsban két rosszul sminkelt nőcske jár bárról bárra, és próbálja elfojtani magában a tompa szorongást.
A parton Lucas közeledett.
– Nos? – kiáltotta Maigret már messziről.
– Céline Mornet-ről semmit nem hallottak Étampes-ban azóta, hogy kikérte a Darchambaux-val kötendő házasságához szükséges papírokat.
Lucas kíváncsian nézte a főfelügyelőt.
– Mi baj, főnök?
– Pszt!
De Lucas hiába tekintett körbe, nem látott semmit, ami a legkisebb izgalomra okot adhatott volna.
Maigret odavonta a deszkatáblához, és az istálló szalmáján heverő alakra mutatott.
A gazdasszony csak nézte, hogy mire készülnek ezek ketten. Egy önjáró uszály haladt el mellettük, valaki vidáman átkiáltott:
– Mi az? Lerobbantatok?
Az asszony újból sírva fakadt, maga sem tudta, miért. A férje ekkor lépett a fedélzetre, egyik kezében kátrányos vödörrel, a másikban kefével, és az uszály végéből figyelmeztette:
– Valami odaégett!
A nő gépiesen a konyhába indult. Maigret szinte sajnálkozva szólt oda Lucas-nak:
– Gyere, menjünk…
Az egyik ló halkan fölnyerített. A vontató nem mozdult.
A főfelügyelő elővette a levéltárcájából a halott asszony fényképét, de nem nézett rá.
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A két férj


– Hallgass ide, Darchambaux…
Maigret a vontató fölé hajolt, és amíg beszélt hozzá, az arcát kémlelte. Öntudatlanul kivette a zsebéből a pipáját, de azzal már nem gondolt, hogy meg is tömje.
Talán másfajta reakcióra számított? Akárhogy is, Maigret lerogyott az istálló falára szerelt padra, állát a tenyerébe támasztva előrehajolt, és más hangon folytatta:
– Figyeljen rám… Ne mozogjon… Tudom, hogy nem tud beszélni.
Ekkor hirtelen különös árnyék vetült a szalmára, és Maigret fölemelte a fejét: az ezredes állt odakint az uszály fedélzetén, a nyitott deszkatáblánál.
Az angol nem mozdult, csak szemmel kísérte a jelenetet. Fölülről nézett le mindhármukra, hiszen a cipőorra is magasabban volt, mint az ő fejük.
Lucas, amennyire a szűkös istállóban tehette, távol maradt a másik kettőtől. Maigret kissé idegesebben folytatta:
– Magát nem fogják elvinni innen. Ért engem, Darchambaux? Én néhány perc múlva távozom, és Hortense asszony átveszi a helyem.
Szívbe markoló pillanatok voltak, bár nehéz lett volna pontosan megmondani, hogy miért. Maigret önkéntelenül majdnem olyan szelídre fogta a szót, mint a brüsszeli asszony.
– Először is fölteszek néhány kérdést, válaszoljon pislogással. Minden pillanatban embereket vádolhatnak meg, tartóztathatnak le. Ezt maga sem akarhatja. Ezért szükségem van rá, hogy tudomásomra hozza az igazságot…
Beszéd közben a főfelügyelő szüntelenül a férfi arcát fürkészte. Vajon ki fekszik itt előtte ebben a percben: az egykori orvos, a nyakas fegyenc, az elbutult vontató, vagy Mary Lampson elborult agyú gyilkosa?
Arcéle ugyanolyan durva volt, vonásai éppolyan érdesek, mint eddig, de úgy rémlett, hogy a szeméből eltűnt minden irónia, és a gúny helyét egy új érzés vette át. A végtelen szomorúságé.
A haldokló kétszer is megpróbált megszólalni. Kétszer is állatias nyöszörgést hallatott, és szája szögletén rózsaszín nyál bugyborékolt elő.
Maigret elé továbbra is odavetült az ezredes két lábának az árnyéka.
– Amikor elvitték a fegyenctelepre, meg volt győződve róla, hogy a felesége, ígéretéhez híven, követi magát… Őt ölte meg Dizyben!
Egy rezdülés sem! Semmi! Jean arca azonban még szürkébb lett.
– Csakhogy az asszony nem követte… és magát elhagyta a lelkierő… Mindent el akart felejteni, még a saját személyiségét is…
Maigret gyorsabban beszélt, mintha fogyna a türelme. Gyorsan be kell fejeznie. Legjobban attól rettegett, hogy Jean éppen ennek az irgalmatlan kihallgatásnak a kellős közepén leheli ki a lelkét.
– És amikor véletlenül összeakadt vele, maga már régen más ember volt. Meaux-ban találkoztak, igaz?
Hosszú perc telt el, mire a vontató végre engedett, és jóváhagyólag pislogott egyet.
A lábak árnyéka elmozdult. A Gondviselést meghimbálta egy önjáró uszály, amely mellette elhaladt.
– A nő bezzeg semmit se változott! Csinos volt, kacér és vidám! A jacht fedélzetén nagyban ropták a táncot… Eleinte eszébe sem jutott, hogy megölje. Hiszen akkor mi értelme lett volna, hogy először elvigye Dizybe?
Hallotta még egyáltalán a szavait a haldokló? Fektéből pontosan az ezredesre láthatott. Jean szeme mégis kifejezéstelen maradt – legalábbis nem tükröződött benne semmi, amit értelmezni lehetett volna.
– A felesége egykor megesküdött rá, hogy mindenüvé követi… Maga a fegyencek világából tért vissza. Istállóban lakott. És hirtelen a fejébe vette, hogy visszaszerzi az asszonyt úgy, ahogy van, ékszerestül, sminkestül, hófehér ruhában, osztozzon magával a szalmán, az almon, ahol éjszakázik… Nem így volt, Darchambaux?
A haldokló szemhéja nem rebbent, de a mellkasa megemelkedett. Ismét felhördült. Lucas nem bírta tovább, egyik lábáról a másikra állt az istálló sarkában.
– Így volt! Érzem! – jelentette ki Maigret, és szinte megszédülve hadart tovább. – Jean, az uszályvontató, aki jószerével azt sem tudta már, ki volt Darchambaux doktor, egykori felesége mellett kezd visszatalálni régi önmagához, emlékek kelnek életre benne… És különös bosszút forral! Bosszút? Talán nem is az! Homályosan arra vágyik, hogy saját szintjére húzza le azt a nőt, aki örök hűséget fogadott neki… Így történt, hogy Mary Lampson szinte önszántából töltött itt, az istálló rejtekén három napot. Mert félt. Megijedt ettől a mindenre elszánt, múltbéli kísértettől, aki kényszerítette, hogy vele tartson! Annál is inkább félt, mert tökéletesen tisztában volt saját hitványságával. Önszántából jött ide. Maga pedig, Jean, hordta neki a konzervhúst, a vacak vinkót. S amikor letudta a hosszú-hosszú napszámot a Marne mentén, két éjszaka megosztotta a vackát egykori asszonyával. Dizyben aztán…
A haldokló még egyszer mocorogni kezdett, de már nem bírta erővel. Erőtlenül visszaroskadt.
– …Mary Lampson bizonyára föllázadt. Egy perccel sem bírta volna tovább ezt az életet. Maga feldühödött, nem tűrte, hogy a nő még egyszer elhagyja, hát inkább megfojtotta. A holttestet bevitte az istállóba. Igaz?
Ötször kellett megismételnie a kérdést, mire végre gyönge pislogást látott.
– Igaz – üzente a közönyös szempár.
A fedélzetről halk szóváltás hallatszott. Az ezredes tartotta vissza az istállóhoz közelítő brüsszeli nőt. Az asszony nem ellenkezett, hatott rá Sir Lampson ünnepélyessége.
– Visszatért a taposóútra, a csatorna mindennapjaiba. De valahogy mégsem nyughatott. Félt. Félt a haláltól, Jean. Félt, hogy újból elfogják. Hogy visszaviszik a fegyenctelepre. És leginkább attól félt iszonyatosan, hogy el kell hagynia a lovait, az istállóját, a szalmavackát, ezt a kis zugot, amely az egész világát jelentette. Így történt, hogy egy éjjel elkötötte egy zsilipőr biciklijét. Amikor aztán kifaggattam, rájött, hogy gyanakszom magára. Dizyben pedig azért ólálkodott, hogy csináljon valamit, bármit, amivel elterelheti magáról a gyanút. Jól mondom?
Jean most olyan tökéletes nyugalomban feküdt, hogy halottnak lehetett volna hinni. Az arcán nem tükröződött más, csak unalom. Ám a szemhéja újból lecsukódott egy pillanatra.
– Amikor odaért, a Dél Keresztjén nem égtek a fények. Azt hihette, hogy mindenki alszik. A fedélzeten egy tengerészsapka száradt. Azt magához vette. Az istállóba ment, bedugta a szalma közé. Így akarta megzavarni a nyomozást, a jacht utasaira terelni a gyanút. De nem tudhatta, hogy Willy Marco nem alszik, hanem egyedül kószál odakint. Amikor Willy meglátta, hogy maga fölkapja a sapkát, a nyomába eredt. Először az istálló ajtajában várta, ott esett le a csuklójáról egy mandzsettagomb. Willy kíváncsi lett rá, hogy miben sántikál, követte a kőhíd felé, ahol maga a biciklit hagyta… Talán meg is szólította? Vagy inkább maga hallott neszezést a háta mögött…? Ölre mentek. Maga meggyilkolta Willyt az iszonyú ujjaival, ugyanúgy, ahogy Mary Lampsont megfojtotta. A csatornához vonszolta a holttestet, és beledobta… Azután bizonyára leszegett fejjel ment tovább. Így látta meg, hogy az út közepén csillog valami, az Y.C.F. jelvénye. Próba szerencse, és mert tudta, hogy a jelvénynek bizonyára van gazdája, sőt talán látta is korábban az ezredes gomblyukában, szóval, eldobta a jelvényt, oda, ahol az imént Willyvel dulakodott. Feleljen, Darchambaux! Csakugyan így történt?
– Mi az, lerobbant a Gondviselés? – kiáltott át egy újabb hajós, akinek a deszka résén át belátszott a feje, olyan közel haladt el az uszályával.
Különös és zavarba ejtő volt látni, hogy Jeannak könnybe lábad a szeme. Olyan szaporán kezdett pislogni, mintha legszívesebben mindent beismerne, csak már legyen vége. Ő is hallotta, ahogy a taton várakozó gazdasszony visszakiált:
– Jean megsebesült!
Maigret fölállt, úgy fejezte be:
– Tegnap este, amikor szemügyre vettem a csizmáját, megértette, hogy előbb-utóbb rájövök az igazságra. Öngyilkosságot kísérelt meg, a zsilipnél örvénylő vízbe vetette magát.
De a szalmán heverő vontató oly közel állt a halálhoz, olyan nehezen szedte a levegőt, hogy a főfelügyelő már nem várt tőle választ. Intett Lucas-nak, aztán még egyszer utoljára körülnézett.
Az istállóba ferdén betűző nap egy sugara most a vontató bal fülére és az egyik ló patájára vetült.
Abban a pillanatban, amikor a két férfi elindult kifelé, mert már nem volt mit mondani, Jean minden erejét összeszedve, fájdalmainak fittyet hányva még egyszer megkísérelt megszólalni. Félig fölemelkedett a vackán, tekintete őrülten fénylett.
Maigret egyelőre nem foglalkozott az ezredessel. Odaintett a távolabbról figyelő asszonynak, hogy jöjjön közelebb.
– Istenem… Milyen állapotban van?
– Maradjon mellette – mondta Maigret.
– Mellette maradhatok? Nem jönnek érte, hogy…?
Az asszony nem merte befejezni a mondatát. Dermedten hallgatta a tagolatlan nyöszörgést, amellyel Jean szólongatta; bizonyára félt egyedül meghalni.
És már szaladt is az istállóba.

Vladimir a jacht csörlődobján ült – szája sarkában cigaretta, fehér sapkája félrecsapva –, és kötélvégeket sodort egymásba.
Egy rendőr várakozott a rakparton, Maigret az uszályról kiabált oda neki:
– Engem keres?
– A választ hoztam, Moulins-ból – felelte a rendőr.
Azzal átadott a főfelügyelőnek egy borítékot, amelyben csak ennyi állt:

Marie Dupin pékné azt nyilatkozza, hogy Étampes-ban lakott egy másod-unokatestvére, akit Céline Mornet-nak hívtak.

Maigret csak ekkor mérte végig az ezredest, aki a széles címerpajzsos fehér sapkáját viselte. A szeme alig-alig felhősödött el, ami arra utalt, hogy aznap még viszonylag kevés whiskyt ivott.
– Gyanakodott a Gondviselésre? – szegezte neki a kérdést Maigret.
Hát persze! Ő maga is az uszály személyzetét találta volna leginkább gyanúsnak, ha a figyelme nem terelődik átmenetileg a jacht utasaira.
– Miért nem mondott nekem semmit?
Sir Lampson válasza a vizsgálóbíróval folytatott párbeszédben is megállta volna a helyét.
– Egyedül akartam csinálni…
Ennyiből világos lehetett, milyen mély megvetést érez az ezredes a rendőrség iránt.
– A feleségem? – kérdezte szinte azonnal.
– Amint mondta, amint Willy Marco is mondta, elbűvölő teremtés volt…
Maigret nem gúnyolódott. Különben is inkább az istállóból kiszűrődő hangokra, mint az ezredessel való beszélgetésre figyelt.
Csak egy mormoló hangot hallott, a gazdasszonyét: mintha beteg gyereket vigasztalna.
– Már akkor is fényűzésre vágyott, amikor hozzáment Darchambaux-hoz. A pénztelen orvos nyilván miatta segítette a halálba a nénikéjét. Nem mondom, hogy a nő a cinkosa volt, csak azt, hogy érte történt a bűntény! És ezt ő maga is nagyon jól tudta, ezért ígérte meg az esküdtszék előtt, hogy a férje után megy. Elbűvölő teremtés volt, igaz… De nem hősnő… Felülkerekedett benne az életöröm… Ezt maga biztosan megérti, ezredes úr…
Egyszerre sütött a nap és fújt a szél, fenyegető felhők gyülekeztek az égen. Bármely pillanatban zápor kerekedhetett. Csalóka fények játszadoztak.
– Ritka eset, hogy valaki visszatérjen a fegyenctelepről! És az asszony csinos volt… Csak a kezét kellett kinyújtania az örömökért. Egyvalami zavarhatta csupán: a neve. Így aztán, amikor a Côte d’Azurön megismerkedett az első olyan csodálóval, aki kész volt elvenni, eszébe jutott, hogy Moulins-ban van egy másodunokahúga, és az ő anyakönyvi kivonatát fogja kikérni. Jó ötlet! És olyan könnyű megvalósítani, hogy ma már azt fontolgatják, nem kellene-e az újszülöttek ujjlenyomatát levenni és rögtön csatolni az anyakönyvhöz… Az asszony később elvált. Hozzáment magához… Elbűvölő teremtés volt… Sosem akart rosszat senkinek, ebben bizonyos vagyok. De szerette az életet, nem igaz? Szerette a fiatalságot, a szerelmet, a fényűzést… És néha talán föllángolt benne a régi tűz, és ilyenkor egy kis időre megmagyarázhatatlan módon eltűnt. Egyébként meg vagyok róla győződve, hogy nem is annyira a fenyegetések hatására tartott Jeannal, hanem inkább azért, mert megbocsátásra vágyott. Az első napon, amit ezen az uszályon, az istállóban rejtőzve töltött, az erős szagok között valami homályos elégedettség töltötte el, mert úgy érezte, vezekel. Ugyanazt érezhette, amit a tárgyaláson, amikor az esküdtek arcába vágta, hogy követni fogja a férjét Guyanába. Az ilyen elbűvölő emberek először mindig nemes lelkű, sőt színpadias tettekre hajlanak. Majd kicsattannak a nagy jó szándéktól. Csak hát az élet bizonyul erősebbnek, a gyávaság, a megalkuvás, a parancsoló szükségletek…
Míg beszélt, Maigret-t egészen elragadta a hév, de közben fülelt az istállóból kiszűrődő hangokra, és szemmel tartotta a be- és kizsilipelő uszályokat is.
Az ezredes lehajtott fejjel állt előtte. Majd látható rokonszenvvel, sőt talán leplezett megindulással nézett Maigret-re.
– Jön inni? – mutatott a jachtja felé.
Lucas egy kicsit távolabb állt.
– Hívj, ha kellek! – szólt neki oda Maigret.
Lucas-nak nem kellett sokat magyarázni, halk léptekkel máris ott termett az istállónál.
A Dél Keresztjén olyan nagy rend uralkodott, mintha mi sem történt volna. A kabin mahagónifalain egy porszem sem látszott.
Az asztal közepén whiskyspalack állt, szódásüveg és néhány pohár társaságában.
– Maradjon kint, Vladimir!
Maigret ezúttal egész másképpen érezte magát. Most nem azért jött, hogy keressen egy darabka igazságot. Kevésbé gorombán, könnyedebben lépett fel.
Az ezredes pedig úgy bánt vele, mintha nem is hozzá, hanem Clairfontaine de Lagny úrhoz lenne szerencséje.
– Meg fog halni, ugye?
– Igen, bármelyik pillanatban meghalhat! Tegnap óta ő is tudja…
A szifonból a pohárba lövellt a szódavíz. Sir Lampson ünnepélyesen felemelte a hangját:
– Egészségünkre!
És Maigret ugyanolyan mohón ivott, mint a házigazda.
– Miért szökött meg a kórházból?
Kérdés és felelet lassan követték egymást. Mielőtt válaszolt volna, a főfelügyelő alaposan szemügyre vette a kabin minden részletét.
– Azért, mert…
Még szavait keresgélte, amikor társa máris újratöltötte a poharakat.
– …egy ilyen otthontalan embernek… aki mindennel szakított, ami a múltjára emlékeztette, leszámolt még régi önmagával is… Nos, még az ilyen embernek is kell valami kapaszkodó… Neki az istálló volt ilyen… az istálló szaga… a lovai… a hajnali háromkor lenyelt, tűzforró kávé, és aztán az egész napos menetelés… Neki ez jutott. Mondhatni, itt volt otthon a világban, ebben a zugban, az állati melegségben.
Maigret az ezredes szemébe nézett. Az elfordította a fejét. A főfelügyelő felkapta a poharát, és hozzátette:
– Mindenki másmilyen zugot teremt magának. Van, aki whisky-, kölnivíz- és asszonyillatú zugot. Fonográf zenével…
Elhallgatott, felhajtotta a whiskyjét. Mire fölnézett, társa már a harmadik pohárnál tartott.
Sir Lampson nagy, zavaros szemével Maigret-re nézett, és nyújtotta neki az üveget.
– Köszönöm, nem kérek…
– Yes! A kedvemért…
Csak nem valami szeretetféle bujkált az ezredes tekintetében?
– A feleségem… Willy…
Ekkor egész tisztán és élesen villant át a főfelügyelő agyán egy gondolat. Vajon Sir Lampson nem ugyanolyan magányos és elveszett-e, mint Jean, aki az istállóban haldoklik?
Sőt a vontató mellett legalább ott vannak a lovai és az anyásan gyöngéd brüsszeli nő.
– Igyon! Igen! Kérem. Maga egy gentleman…
Az angol szinte könyörgött. Hallották, hogy Vladimir a fedélzeten járkál.
Maigret odatartotta a poharát, ám ekkor kopogtak. Lucas kiáltott be:
– Főfelügyelő úr!
Ahogy ajtót nyitottak neki, már mondta is:
– Vége.
Az ezredes nem mozdult. Gyászos képpel nézte a két kifelé induló férfit. Amikor Maigret visszafordult, Sir Lampson épp az imént neki töltött whiskyt itta ki, majd Vladimirért kiáltott.
A parton néhányan összeverődtek a Gondviselés körül, mert sírást hallottak az uszályról.
Hortense Canelle, az uszály gazdasszonya, Jean mellett térdelt, és csak beszélt, beszélt hozzá, pedig a vontató már percek óta nem élt.
Cingár férje már a fedélzeten leste a főfelügyelő érkezését. Idegesen pattant Maigret elé, és szorongva kérdezte:
– Most mihez kezdjek? Meghalt! A feleségem meg…
Maigret egy felejthetetlen képet vitt innen magával: az istállóba felülről betekintve, két testes ló mellett szinte teljesen összegömbölyödött emberi test fekszik, fejét a szalmába fúrja. A nap beszökő sugarai mind a brüsszeli asszony szőke haját aranyozzák be. Ő halkan nyöszörög, és három szót ismételget:
– Én kicsi Jeanom…
Mintha Jean kisgyerek lett volna, nem pedig kőkemény, gorillaerejű öregember, aki mielőtt meghalt, még ámulatba ejtette az orvosokat!
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Két órával azután, hogy Jean meghalt, hordágyra tették a testét, és a közelben várakozó autóhoz vitték, az ezredes pedig, igen vörös szemekkel, de még mindig őrizve méltóságteljes fellépését, azt tudakolta:
– Mit gondol, megkapom a temetési engedélyt?
– Már holnap.
Öt perccel később Vladimir eloldozta a köteleket, most is a szokásos pontos mozdulatokkal.
Két uszály várakozott a vitry-le-françois-i zsilipnél, Dizy felé tartott mindkettő.
Az első uszályt már javában csáklyázták a zsilipkamra felé, amikor a jacht súrolta az oldalát, majd besiklott a nyitott zsilipkamrába.
Lett is erre nagy tiltakozás. A hajós azt ordította a zsilipőrnek, hogy most ő van soron, panaszt tesz, és még száz mást. Ám a fehér sapkás, tiszti öltönyös ezredes a fejét sem fordította hátra.
Amikor a zsilipkapuk ismét bezárultak, Vladimir partra szállt, és a szokásos borravaló kíséretében átnyújtotta a jacht papírjait.
– A fenébe, hogy. a jachtoknak mindent szabad! – morgott egy uszályvontató. – No persze, ha tíz frankot hagynak minden zsilipnél…
A Vitry-le-François fölötti csatornaszakaszon csúcsforgalom volt. Csáklyázva is alig lehetett ellavírozni a sorukra váró uszályok között.
Mégis, mihelyt megnyitották a zsilipkapukat, a jacht csavarja körül felforrt a víz. Az ezredes hanyag mozdulattal kuplungolt. Azzal a Dél Keresztje teljes sebességre kapcsolt, és szinte súrolva, mégsem érintve a nehéz testű uszályokat, elsuhant mellettük a tiltakozó hangzavarban.
Két perc múlva már el is nyelte a kanyar. Maigret a mellette álló Lucas-hoz fordult:
– Ezek mindketten holtrészegek!
Ki sejtette rajta kívül? Az ezredes fessen, szálegyenesen tartotta magát, sapkáján csillogott a nagy, aranyszín címerpajzs.
Csíkos trikójában, feje búbjára tolt sapkájában Vladimir egyetlen mozdulatot sem vétett el.
Ám közelebbről bárki látta volna, hogy Sir Lampson nyaka olyan lila, akár egy szélütötté, arca betegesen sápadt, szeme táskás, ajkaiból kiszállt a vér.
Ami az oroszt illeti, a legkisebb koccanás is kibillentette volna az egyensúlyából, ugyanis álló helyzetben aludt.
A Gondviselés fedélzetén csönd honolt, minden be volt zárva. A két lovat az uszálytól száz méterre egy fához kötötték.
A hajósok pedig mind bementek a városba, hogy gyászruhát csináltassanak maguknak.
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