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A vakondvész
Általában véve a közönséges vakondok éjjeli állat, de kivételesen önként is a napfényre jön.
   Dr. Chad Hammler éveken át tanulmányozta a vakond viselkedését természetes közegében, és szokatlan jelenségre lett figyelmes: egyes, egyébként egészségesnek tűnő példányok különösebb ok nélkül a nappali órákban, akár a nyár
közepén is a felszínre másztak, majd elindultak közvetlenül a fény irányába, a
napfény felé, egészen addig folytatva elszánt útjukat, míg valamilyen akadályba
(fa, kerítés, kő) nem ütköztek. Hammler minden igyekezete ellenére képtelen volt
megállapítani e magatartás pontos okát vagy célját. Természetesen a szokatlan
viselkedést tanúsító állatok az idegen közegben hamar szörnyű halált haltak.
(Dr. Al Topovszkij: Föld alatt: A vakond élete – részlet)
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I. Lehetőség
Rossz rezgések. Feszült, zaklatott, gondterhelt emberek.
Három nap egy autóban.
Ez természetesen nem szabályos, és ami azt illeti, az autó sem volt végig ugyanaz, azt ugyanis biztosan kiszúrná az Alany (közkeletű gúnynevén Varangy), de
a lényegen ezek a tények mit sem változtatnak: két rendőr, egy autó, három nap.
Két rendőr, aki nem kedveli egymást. Egy autó, ami fél óra után éppen olyan,
mint bármelyik másik sima, azaz nem furgonméretű megfigyelőkocsi: büdös
és kényelmetlen. Három nap, ami egy büdös és kényelmetlen autóban közel
elviselhetetlen két rendőr számára, aki nem kedveli egymást.
   Egyetlen pozitív tulajdonsága volt a megfigyelőkocsinak: nem lehetett belátni az utastérbe a sötétített ablakok miatt. Ez biztosított némi szabadságot
Woiczeknek és Alabárnak. Elvileg csak egyiküknek kellett volna ügyeletben
lennie, hogy a másik pihenhessen, amíg nem váltanak, a gyakorlatban azonban
erre ugyanúgy nem került sor, ahogy a két megfigyelő lecserélésére sem tizenkét óránként. Egyikük sem tudott pihenni a hátsó ülésen, elöl viszont mindketten könnyen álomba szenderültek, és ez értelmetlenné tette az amúgy is nehéz
feladatot, az Alany házának folyamatos és hosszas kémlelését. Woiczek látta be
először, hogy ez nem tartható. Elég így, holtfáradtan öt percre szem elől téveszteniük a bejáratot vagy az ablakot, amikor valami (bármi) fontos történik, és
akkor annyi. Kész. Vége. Konyec. Woiczek látszólag passzívan – egyesek szerint
már-már ellenségesen – állt mindenféle munkához, de az értelmetlen feladatokat ő sem kedvelte.
   – Mi a faszomért nem kaptunk legalább egy furgont?! – kérdezte Alabár.
Mást gyakorlatilag nem is nagyon mondott. Időről időre dühös megjegyzé7

sekkel szólta le a főnököt, a csapatot és a kollégákat, amiért nem kaptak egy
rendesen felszerelt megfigyelőjárművet, amelyben legalább a lábukat ki tudják
nyújtani. Ez azonban egy fontosabbnak ítélt helyszín szemmel tartásához kellett, ahogy a lehallgatókészülék is. Woiczeknek és Alabárnak nem jutott több
egy sötétített ablakú kocsinál, amelyből a lehető legritkábban mehettek csak ki
az utcára, lehetőleg akkor, amikor senki sem volt a közelben. Még mozogniuk
is úgy kellett az első és a hátsó ülések között, hogy az autó rugózásából senki
se következtethessen a jelenlétükre. Sem az utca embere, sem a járókelők. Nem
lehettek gyanúsak, miközben mindent látniuk kellett.
   Alabár még azokkal is szívesen beszélgetett, akiket utált. Woiczek ezzel éppen fordítva volt. Többnyire azokkal sem diskurált, akiket nagyon szeretett.
Alabár a furgonnal kapcsolatos kirohanásoktól eltekintve nem erőltette a beszélgetést, ami hosszú távon még frusztráltabbá tette. Erős dohányos volt, de
nem gyújthatott rá, hiszen a füst is lebuktatta volna őket. Imádott rádiózni,
amit viszont az akció unalmára kazettákkal készülő Woiczek utált, ezért észszerű kompromisszumot kötve a csend hangjait hallgatták, vagyis többnyire
az utca zörejeit. Ez Woiczeknek kedvezett, mert ő képes volt magába fojtani
a stresszt, szakállas arca a megfigyelés során éppen annyi érzelmet tükrözött,
mint bármikor máskor – szinte semennyit. Amikor éppen nem Varangy házát
figyelte, a lábánál lévő, vizelettel teli üvegeken pihentette a tekintetét.
   Alabár arca vörös volt, rezgett a szája széle és már a második napon robbanásközeli állapotba került, amiért füst- és rádiómentes mozdulatlanságra kényszerült. Néha annyit izgett-mozgott a vezetőülésben, hogy Woiczek kénytelen
volt egy határozott mozdulattal visszanyomni a helyére – ez nem sokat javított
kettejük egyébként is rideg viszonyán. Három nap, majdnem pontosan hetvenkét óra kellett ahhoz, hogy az egyébként sem kifejezetten stabil Alabár felélje az
egy helyben való ülésre fordítható utolsó energiáit.
   – Vagy bekapcsoljuk azt a kibaszott rádiót ebben a percben, vagy azonnal
hazamegyek a picsába. És akinek ez nem tetszik, kinyalhatja a seggem.
   Woiczek nem felelt. Úgy gondolta, nem neki szólnak ezek a mondatok, és
tulajdonképpen igaza volt. Nem ő kényszerítette Alabárt, hogy megfigyelje a
Varangy házát, ráadásul ő maga sem élvezte különösebben a feladatot. Hidegen
hagyta, hogy a társa haza akar menni. A dühös kifakadás egyetlen részegysége
érintette konkrétan őt: a rádió esetleges bekapcsolása. És valamennyire persze
zavarta a felesleges káromkodás is, de ezt megpróbálta figyelmen kívül hagyni
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– egyrészt mert már jól ismerte a kollégája szavajárását, másrészt mert tudta,
hogyan beszélnek az ideges emberek. Vannak dolgok, amiken egyszerűen nem
lehet segíteni.
   – Ne nézz így rám, te fasz! – folytatta Alabár. – Nem hat meg a búsuló fejed.
Kurvára utál mindenki, és ezt te is jól tudod. Vagy nem tudod?!
   Woiczek tudta. Alabár nem hazudott. Nem szerették a kollégái, barátai nem
voltak, feleség, gyerek sem várta otthon. Bólintott. Elismerte Alabár igazát, elhallgatott. Alabár, kollégája némaságát gyávaságnak értékelte, ezért még bátrabban folytatta a hisztizést.
   – Akkor meg mi a faszért ne mehetnék haza?! Talán te akadályozol meg
ebben?! Bicskahajigáló strici!
   Woiczek megrázta a fejét. Esze ágában sem volt megakadályozni a hazatérésben Alabárt, aki az ellenállás teljes hiányát látva, vérszemet kapott.
   – Tudtam, hogy beszari kis köcsög vagy, mindenki megmondta. Kemény
fiúnak akarsz látszani a kurva késeddel, de csak egy kis szarjancsi vagy. És most
bekapcsolom azt a rohadt rádiót, különben hazamegyek innen a picsába.
   Ezzel Alabár benyomta a Hurricane W–F–C197 FrieDkinG márkájú autómagnó ON/OFF gombját, mire megszólalt a nem túl összetett humoráról elhíresült Fel a fejjel! Elégedetten hátradőlt, kifújta a tüdejében rekedt levegőt.
Sokkal nyugodtabb és elégedettebb volt, mint néhány perccel korábban.
  Woiczek várt néhány másodpercet, majd egyetlen mozdulattal betolta a
magnóba a korábban odakészített kazettát. Idáig kizárólag akkor hallgatta,
amikor a társa elvonult a dolgát végezni, vagy esetleg mélyen elaludt egy időre.
A Tomahawk zenekar God Hates a Coward című dala szólalt meg tekintélyes
hangerővel.
   – A jó kurva… – kezdte Alabár, miközben a keze máris a magnó felé nyúlt.
A kazetta kikerült a magnóból, újra megszólalt a rádióadás, de a mondat már
nem hangozhatott el. Woiczek felsőtestét igénybe véve villámgyors mozdulattal
hozzáfeszítette Alabárt a sofőrülés melletti ajtóhoz. Jobb kezével elkapta a társa
torkát. Alabárban szabályosan megfagyott a lélegzet. A levegő gyorsan megtelt
a kiborult üvegek tartalmának szagával, szinte úsztak az ammóniában.
   – Akkor most jól figyelj rám! Ha haza akarsz menni, menj, nem érdekel.
Ha a rádiót akarod hallgatni, az sem érdekel, de akkor vagy szerezz be egy fülhallgatót, vagy szokd meg, hogy időnként azt hallgatjuk, amit én akarok! Ez
így megy. Hívhatsz fasznak, beszari kis köcsögnek, szarjancsinak, elmondha9

tod, hogy senki nem tart keménynek és senki sem szeret – nem érdekel! Hagyj
dolgozni, ne erőltesd rám a hülyeségeidet, és akkor valahogy túléljük, ami még
hátravan ebből az egészből. Érted?!
   Ezzel elengedte Alabárt, visszaült a helyére és gyorsan függőleges helyzetbe
állította a kiborult üvegeket. Alabár a torkát fogta, lihegett, néhány másodpercig csak nézte a vizeletet zsebkendőkkel felitató Woiczeket. Tudta, hogy képes
ilyesmire, nekiugrani egy kollégának, volt is már hasonló konfliktusuk, de ez
azért meglepte. Régóta tartott tőle, a rádió beüzemelésének pillanatában mégis
nyeregben érezte magát. Miután visszanyerte az önuralmát, rájött, hogy nem
hagyhatja ennyiben. Hirtelen mozdulattal a pisztolytáskája felé kapott, csakhogy Woiczek ezúttal is megelőzte. Nekifeszült Alabár testének, akárcsak egy
perccel korábban, ám a jobb kezével ezúttal nem a torkát tartotta, hanem egy
magabiztos és pontos csapással leütötte. Az eszméletlen férfit óvatosan a kormányra fektette, majd hátradőlt az anyósülésen.
  Tudtam, hogy hisztizni kezd – gondolta.
   – Hogy ki nyerhet még? Hát mindenki, aki nyerhet. Nyerjél te is, hívj fel
minket, és máris… – ezek voltak a FrieDkinG rádió utolsó szavai. Woiczek bal
ökle ripityára törte a világító gombokkal teli panelt.
  Adott a kompromisszum – gondolta Woiczek, majd kiszúrt egy ismerős a utót,
amint éppen leparkolt Varangy kapuja előtt.
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Megvolt az esélyem.
(Mark Sandman)

Információ
A sofőr nem szállt ki, és a kipufogóból folyamatosan érkező füstből nem volt
nehéz megállapítani, hogy a motort sem állította le. Csakhamar kicsapódott
egy kocsiajtó a járda fölé. Vidám Iván, egy ismert, ukrán származású drogdíler
szállt ki a járműből, aki kedves becenevét a szája szélén húzódó sebhelyeknek
köszönhette. Woiczek végignézett eszméletlen társán. Esélye sem volt, hogy képes legyen magához téríteni.
  Szerencsétlen hülye! – gondolta. Mindkettejükre értette: önmagára, amiért
egy megfigyelési akció során hagyta magát ilyen helyzetbe keveredni; Alabárra,
amiért mindent megtett azért, hogy előidézze ezt a helyzetet. Ketten könnyen
elterelhették volna a sofőr figyelmét, így viszont egyedül kellett utánanéznie
Iván és Varangy feltételezett találkozójának, lehetőleg minden feltűnés nélkül.
Gyorsan ki kellett találnia valamit. Ha a sofőr a kocsiban marad és járatja a
motort, valószínűleg nem maradnak sokáig, de az sem kizárt, hogy hirtelen
akarnak lelépni, mint a bankrablók a tett színhelyéről. Ez két dolgot jelenthet:
Varangy a látszat ellenére nem kispályás, és komoly, sürgős üzletet üt nyélbe
odafent Vidám Ivánnal, vagy valami miatt meg vannak számlálva a percei.
Akármelyik is volt a helyes megfejtés, Woiczeknek sürgősen el kellett hagynia
a megfigyelőautót, hogy bejusson abba a belvárosi körgangos házba, amelynek
a második emeletén Varangy, alias Békási Roland űzte gyanús üzelmeit. És
mindezt a lehető legkisebb feltűnéssel kellett megoldania, ami igencsak megnehezítette az egyébként nem túl bonyolult feladatot.
   Egyrészt nem tudhatta, felismeri-e a sofőr. Másrészt fel kellett készülnie arra, hogy akár felismeri a sofőr, akár nem, minden bizonnyal őriznie is kell a házat, ahová a főnöke bement, vagyis kellemetlen következményekkel járhat, ha
13

bárki ok nélkül arra merészkedik, legyen akár csak egy hajléktalan. Utóbbi volt
az a szerep, amelyet Woiczek a leghitelesebben alakíthatott volna abban a pillanatban. Őszülő, dús szakálla, rövid, fekete haja, magas homloka, kialvatlanságtól beesett szeme, gyűrött, rossz szagú ruhái alapján inkább gondolták volna az
átlagnál jobban öltözött koldusnak, mint az átlagosnál jobban megviselt zsarunak. Miközben mindez villámgyorsan átpörgött a fején, tekintete végigfutott
az autó belsején, az eszméletlen kollégától a széttört rádión át a hátsó ülésekig.
Mire megpillantotta a hátsó ülésen heverő üres, COMPAÑEROS feliratot viselő pizzásdobozokat és a takaróként használt durva pokrócot, kibontakoztak a
fejében a terv körvonalai. Figyelemelterelésben nem gondolkodhat, marad az
álcázás.
   Woiczek előkapta kopott kék farmere zsebéből azt az egyetlen fémből készült, különleges kiképzésű, rövid pengéjű kést, amely nélkül talán még aludni
vagy strandra sem ment volna szívesen. Kivette a tokjából és már nyúlt is a pokrócért. Megkereste az anyag közepét, majd gyors mozdulattal hosszú rést vágott
rajta, amelyen rögtön át is bújtatta a fejét. Rövid gondolkodás után levette az
övére erősített fegyvert, nehogy éppen ezen az apróságon bukjon le. Az ódivatú
revolver a kesztyűtartóba került, ahol Woiczek kiszúrt egy egészen jó állapotban
lévő baseballsapkát, amit valószínűleg egy kolléga felejtett korábban a kocsiban.
Fejére húzta a sapkát, elrendezte testén a poncsóvá alakított pokrócot, tokostul
zsebre vágta a kést, felvette fekete napszemüvegét, és hóna alatt a pizzásdobozokkal immár mexikói jelmezt viselő pizzafutárként nyitotta ki a kocsi ajtaját.
Ha már a feltűnést semmiképpen sem tudta elkerülni, egy többé-kevésbé elfogadható jelmezt választott: ő lett a reklámszempontok szerint poncsót viselő
pizzafutár, aki véletlenül éppen abba a házba szállít kaját, ahol két hivatásos bűnöző valamilyen közös ügyet intéz. Már csak annyi hiányzott a terv első felének
sikeréhez, hogy a kormánynál dohányzó sofőr se tartsa túl gyanúsnak az álcát.
***
A terv második része csak akkor minősülhet sikeresnek, ha Woiczek bejut a
házba, viszont akkor még mindig ott a harmadik, legnehezebben tervezhető,
egyben leglényegesebb szakasz: Békási és Iván szándékának felderítése. A Dhallia folyón túl fekvő, bulinegyedként ismert városrészben egyetlen poncsót viselő pizzás sem volt különösebben feltűnő vagy valószínűtlen jelenség, legfeljebb
kicsit szokatlan a napnak ebben a szakában. A megfigyelőautó előtt két hellyel
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parkoló kocsi sofőrje azonban ennyit sem törődött a járdán közlekedő néhány
gyalogossal, ebből pedig Woiczek hamar leszűrte a következtetést: a motort
nem a gyors menekülés miatt járatják.
  Tehát Varangy élete nincs veszélyben – gondolta, miközben óvatos lépésekkel közelített Békási lakhelyének kapujához. A kocsi vezetőülésén látványosan
unatkozó, nem különösebben értelmes arcú sofőr futó pillantással nyugtázta a
pokrócot viselő futár megjelenését, majd folytatta bajsza elmélyült piszkálását.
Woiczek gond nélkül vette az első akadályt (a biztonság kedvéért a kocsihoz
érve egy kellemes helyzetgyakorlattal szélesítette repertoárját). Alakításában az
enyhén túlkoros pizzás meg-megállt – ahogy a pontos címet keresve bizonytalanul nézte a feliratokat a ház falán –, a kapucsengőhöz érve azonban ismét át
kellett hidalnia egy jelentős problémát. Amennyire meg tudta ítélni, a társasház
hat lakója közül senki sem rendelt éppen akkor semmit, így kérdésessé vált,
be tud-e jutni egyáltalán az épületbe, vagy szégyenszemre vissza kell ülnie a
húgyszagú megfigyelőautóban eszméletlenül fekvő Alabár mellé. Ha a kapucsengő nem lett volna annyira közel Vidám Iván kocsijához, talán megpróbált
volna halkan, de határozottan arra hivatkozni, hogy rendőr. Az adott helyzetben azonban tovább kellett alakítania a futár szerepét.
   – Kívánok! Pizzát hoztam.
   – Nem mi rendeltük – felelte a kimért, idős férfihang az első próbálkozás
után. Woiczeknek nem volt szerencséje Perényi Róberttel. Békásihoz természetesen nem csöngethetett be, a Flaud család pedig nem reagált, ahogy Kovács K.
sem. Bokor Henriett minden bizonnyal várt valakit, ugyanis villámgyorsan a
készüléknél termett.
   – Igen?
   – Csókolom. Pizza!
   – Nem kértem pizzát – mondta Henriett, majd lerakta a kagylót. Woiczek
nem adta fel, ismét megnyomta a gombot. – Mondtam, hogy nem kell!
   – Azért beengedne? Flaudék kérték, de nem veszik fel. Talán mégis otthon
vannak…
   A hangszóró hallgatott.
   – Menj a büdös francba! – felelte rövid gondolkodás után Henriett, majd
újra megszakította a vonalat. A sofőr hangosan felröhögött, mire Woiczek ereiben megfagyott a vér. Ezek szerint nem volt annyira elfoglalva önmagával, mint
azt elsőre hitte.
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   – Ez aztán szépen beszél nő létére, mi? – kérdezte a sofőr, miközben komótosan kikászálódott a kocsiból. Woiczek igyekezett úgy állni, hogy minél kevesebbet lehessen látni az arcából. Miután egy rövid pillantással felmérte, hogy
újdonsült beszélgetőtársának vékony dzsekije a hónaljrésznél az izzadtságon
kívül mást is rejthet, például egy pisztolyt…, az üres pizzásdoboz tetejére irányította a tekintetét, mint aki bosszankodva vizsgálja a rosszul megadott címet.
   – Bizony… – felelte elgondolkodva. Igyekezett egyszerre zavartnak, udvariasnak és elfoglaltnak tűnni, hogy minél kevesebbet kelljen beszélnie, vagyis
minél kevesebb feltűnést keltsen.
   – Jó meleg ez a ruha így nyáron, nem? – folytatta leereszkedően barátságos
hangnemben a sofőr, miközben cigarettára gyújtott. – Előírás, gondolom. Márketing.
   – Az, az…
   – Nem kell ám aggódni. Mindjárt jön a főnököm, ő majd beenged.
  Már csak az hiányzik! – gondolta Woiczek, és gyorsan megnyomta az utolsó
szóba jöhető gombot a kapucsengőn, amelyen csak a sejtelmes S. L. monogram
volt feltüntetve.
   – Aztán mi van akkor, ha nem veszik át a kaját? – folytatta kedélyesen a
sofőr, kihasználva az egyre hosszabbra nyúló csöngetés unalmát. – Ki kell fizetni, vagy hogy?
  – Olyankor visszamegyünk a céghez – felelte Woiczek, megfogalmazva
egyben saját legbelső félelmét is. Bizony, ha nem jut be azonnal az ajtón, szerepben kell maradnia, azaz irány vissza a kocsihoz, ahonnan már legfeljebb csak
rádión keresztül tud segítséget kérni, hiszen az álca miatt innentől nem képes
követni Iván kocsiját.
   – Szerintem hagyhatod a francba. A főnököm beenged – mondta a sofőr
unott hangon. Woiczek viszonylag régóta a gombon tartotta az ujját, mégsem
akarta feladni a küzdelmet. Ez volt az egyetlen módja, hogy elkerülje a teljes
kudarcot és esélyt adjon magának valami hasznos információ megszerzésére.
   – Azt már nem várom meg, ha… – kezdte a választ a rendőr, amikor valaki
megszólalt a kapucsengő hangszórójából.
   – Igen? – kérdezte egy álmos gyerekhang.
   – Szia, pizzát hoztam a házba, Flaudéknak, beengednél?
   A gyerekhang először nem válaszolt, majd ütődések zaját lehetett hallani.
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  – ANYA…! – visszhangzott tompán a készülékből. Nemsokára valaki felvette a kagylót, fiatal női hang szólalt meg.
   – Halló!
   – Jó napot kívánok, beengedne kérem? Pizzát hoztam az épületbe, de nem
veszik fel a kaputelefont.
   – Akkor nincsenek itthon, gondolom – válaszolta a nő bizalmatlanul.
   – Lehet, de leellenőrizném azért… Ha mégis itthon lennének, csak van valami, ami miatt nem veszik fel, tudja. Várják már a pizzát egy ideje, és ha vissza
kell vinnem…
   Woiczek félbehagyta a mondatot. Egyrészt nem érezte, hogy érdemes lenne
erőlködni, másrészt el is fáradt. Ha a nőnek kicsit is szándékában áll kinyitni
a kaput, ennyi információ bőven elég. A kapucsengő hangszórójából azonban
csak az atmoszféra, a lakás alapzaja szűrődött ki. A bizalmatlan édesanya nem
válaszolt. Woiczek már majdnem feladta, amikor egy sóhajtást követően hangos berregéssel kinyílt a bejárat. A rendőr határozottan nekifeszült és belökte.
Miután az ajtó becsapódott, gyorsan rátette a meglepően széles előtérben lévő
kukák tetejére a dobozokat, majd levette a sapkát és a szemüveget, hogy megtörölje gyöngyöző homlokát a durva pokróccal. Nem volt ereje rögtön elindulni a lépcső felé, pedig szorította az idő. Éppen csak átbújtatta fején a poncsót,
amikor léptek és halk beszélgetés egyre sűrűsödő neszei ütötték meg a fülét.
Valószínűleg Békási Roland és Vidám Iván közeledett a kijárat felé.
***
Woiczek ismét harapófogóba került. Varanggyal már találkozott egyszer (igaz,
futólag), ezért nem kockáztathatta meg, hogy felismeri, viszont a kapun sem
ronthatott ki, mert akkor meg a sofőr előtt bukott volna le. Az előtéren végigszaladva eljuthatott volna arra kis közös területre, ahová a lakások ajtaja nézett
a gang felől, csakhogy ezzel ismét a lebukást kockáztatta volna, és a hangok
alapján az sem volt kizárható, hogy már késő lenne elkezdeni futni. Hirtelen
ötlettől vezérelve felnyitotta az egyik kuka tetejét, a pizzásdobozokkal lenyomta a szemetet a tároló aljára, majd ő maga is beugrott a nyíláson. A pokrócot
kapkodva elrendezte a testén, hogy a fejét kivéve mindenhol fedje, majd igyekezett olyan helyzetben megmerevedni, amelyből minél jobban kiláthatott a kuka
csúsztatható fedele és oldala közötti szűk résen. A szemét zörgése nem volt fel17

tűnő, viszont a hangok nagyon halkan szűrődtek be a tartály fémfalain. Nagyjából fél perc elteltével ketten kerültek a szemetes közvetlen közelébe. Woiczek
még a lélegzetét is visszafojtotta, ahogy a szűk hézagon beszűrődő fényt megtörte a két test árnyéka.
   – Már miért hallgatnának le?!
   Vidám Iván halkan, de jól érthetően beszélt, Woiczek tökéletesen hallotta
a szavait.
   – Nem tudom – felelte Varangy. – Csak volt mostanában egy ilyen furcsa
érzésem.
   – Ha lehallgatják a lakásod, már úgyis mindegy, nem gondolod? Kint vár
minket a jard, megyünk az őrsre. Sok minden elhangzott eddig odafent, amiért
nem osztogatnak tisztikeresztet.
   – Gondolj, amit akarsz, akkor sem fogom ott megbeszélni a dolgainkat.
Legalábbis ezt a részét biztosan nem.
   – Kis hal vagy te ahhoz, hogy poloskát telepítsenek hozzád.
   – Rendben, oké. Akkor is inkább valami nyilvános helyen tisztázzuk a részleteket.
   Iván nem felelt.
   – Miért ne beszélhetnénk meg ezt a szart mondjuk egy étteremben?!
   – Mert attól én jobban félek, mint a te lakásodtól.
   – Nem bízol bennem?
   Iván ismét csak hallgatott.
   – Tudod mit? – mondta végül. – Dobd ki azt a kurva szemetet, mert mindjárt elhányom magam a bűzétől! Mit eszel te, macskaszart?
   Woiczeknek szívrohamot kapni sem volt ideje. A szűk hézag hirtelen óriásira nőtt. Békási a jobb karjával tartotta a kuka fedelét, nem nézett a tartály belsejébe. Woiczek egészen közelről látta a magas szőke férfi szabályos, borostás,
cseppet sem varangyszerű arcát, és a tekintetét, ahogy rosszul leplezett dühvel,
mereven nézi Ivánt. A rendőr sem lélegezni, sem pislogni nem mert, még a szemét sem volt képes a másik férfi felé fordítani. A beszélgetőpartnerek hosszú
másodpercekig nézték egymást a nyitott tartály előtt, majd Békási egy lendületes mozdulattal Woiczek fejéhez vágta a valóban nagyon büdös nejlonzacskót,
csurig tele szeméttel. A feje továbbra sem fordult a kuka belseje felé, a tartály
fedelét is hamar elengedte – a fény ismét csak egy szűk résen keresztül tört
be a szemetes sötétjébe. Amint Woiczek tudatát elérte, hogy csodával határos
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módon ismét megúszta a lebukást, feje elől finoman eltolta a szatyrot, és minden idegszálával a két bűnöző megszakadt beszélgetésére koncentrált. A kínos
csend újabb másodperceken át folytatódott. Végül Varangy szólalt meg.
  – Tudod mit?! Akkor beszéljük meg a részleteket itt és most! Hacsak nem
gondolod, hogy beépítettek a zsaruk, és lehallgatót rejtegetek a mackónadrágomban.
   Iván zavartan felnevetett.
   – Hát jó. Végül is egy büdös kuka előtt ugyanolyan jó veled beszélgetni,
mint bárhol máshol. Szoktak erre járni?
   – Ez nem átjáróház, de egyébként sem hiszem, hogy abban a néhány szaros
másodpercben, amíg itt vagyunk, tömegek vonulnának át. Susogd szépen a fülembe az átadás pontos helyét és idejét, aztán már tűzünk is el. Emiatt igazán
nem kell elmennünk vacsorázni, annyira azért én sem bírlak téged.
   Woiczek nem érezte teljesen meggyőzve a másik felet, amit egy újabb rövid
szünet igazolt.
   – Hát jó – mondta végül Iván.
***
Woiczek még öt percet töltött a kukában, miután a két bűnöző elindult a dolga után. Az órájával mérte az időt, nehogy túlságosan korán kászálódjon ki a
szemetesből és lépjen ki a kapun. Iván kocsijának távozását és Varangy papucsának egyre halkuló klaffogását egyaránt hallani vélte, de semmiképpen sem
akart éppen akkor kimászni, amikor valamelyiküknek mégis eszébe jut valami
fontos, amit elfelejtett közölni a másikkal. Ötpercnyi várakozás ideálisnak tűnt,
ez az idő túlnyomórészt eseménytelenül is telt.
   A kapun már nem ugyanaz a pizzás lépett ki, aki nem sokkal korábban bement. Arcát kisebb vágások borították, nadrágja és cipője furcsa foltokkal volt
tele, poncsóját sem a felsőtestén viselte már, hanem a hóna alatt, összegyűrve.
Woiczek a dobozokat a kukában hagyta, a napszemüveget és a sapkát a pokrócba bugyolálta, majd óvatosan kilesett a kapu vastag üvegén, mielőtt lenyomta
volna a hatalmas, fekete kilincset. Az utcán gyors lépésekkel, körül sem nézve
sietett a fehér megfigyelőkocsi felé. Látszólag semmi nem változott azon kívül,
hogy a kocsi eltűnt, Ivánnal és a beszédes sofőrrel együtt.
   Woiczek feltépte az ajtót és gyorsan beült az anyósülésre, de mielőtt egy pillantást vethetett volna Alabár felé, egy ököl csapódott az arcába, és egy világos
sportcipőt viselő láb szorította a nyakát a kocsiajtó pereméhez. Egy ideig csil19

lagokat látott, levegőt sem tudott venni. A támadó közben villámgyorsan helyzetet váltott, már nem a lábát használta a férfi leszorítására, hanem az alkarját.
Woiczek nem gondolta volna, hogy a társa képes így nekiugrani, egyértelműen
Ivánra és a sofőrre gyanakodott, főleg miután végre kitisztult annyira az agya,
hogy kivegye egy rövid csövű fekete automata pisztoly körvonalait.
   Természetesen az indulattól elvakult Alabár tartotta a stukkert Woiczek
fejéhez, méghozzá egészen közelről. A cső vége Woiczek szemétől mindössze
néhány centiméterre remegett. A fegyver ki volt biztosítva.
   – Azt hiszed, csak te ismersz ilyen trükköket, geci?! Hát nagyon tévedsz –
hörögte Alabár. – Kurvára elintézlek.
   Woiczek nehezen szólalt meg, de igyekezett határozott maradni.
   – Meg fogsz ölni?
   Alabárnak ezen el kellett gondolkodnia. Nyilvánvalóan csak addig látott
előre, hogy valahogyan revansot kell vennie a rádió feletti apró vita miatt, ennél
alaposabban nem gondolta végig a tervet.
   – Hát meg kéne… – mondta végül.
   – Szerinted jól venné ki magát Sréder előtt, ha kiloccsantanád az agyam,
amiért egy akció kellős közepén a zenéről vitatkoztunk?
  Az osztályvezető említése csak jobban összezagyválta Alabár egyébként
sem túl pontos elképzeléseit.
   – Hol a faszomban voltál?! – kérdezte végül, miközben pisztolyát óvatosan
visszahúzta a derekához, a karját pedig elvette Woiczek torkától. A szakállas
zsaru nem tudott rögtön válaszolni, előbb hátra kellett dőlnie egy rövid időre. Alabárnak ekkor tűnt fel az összegyűrt pokróc, társa vérpettyes arca, foltos
nadrágja és a húgyszagon is áttörő szemétbűz. – És mi a faszom történt veled?!
   Woiczek kifújta magát.
   – Add rá a gyújtást! Az akciónak vége. Ennél hasznosabb infóhoz akkor
sem jutunk, ha még fél évig folyamatosan megfigyeljük ezt az embert.
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