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Een verlaten motel in de uitlopers van de San Berdoo Mountains. Buzz
Meeks nam er zijn intrek met vierennegentigduizend dollar, negen
kilo zuivere heroïne, een geweer met kaliber .10, een .38-special, een
automatisch pistool .45 en een stiletto die hij bij de grens had gekocht
van een Mexicaan – vlak voor hij de wagen aan de andere kant had
zien staan: zware jongens van Mickey Cohen in een burgerwagen van
de lapd. Smerissen uit Tijuana bleven stand-by om een graantje mee
te pikken van zijn kostbare bagage en om zijn lijk in de San Ysidro te
dumpen.
Hij was een week op de vlucht geweest. Hij had zesenvijftigduizend
dollar gespendeerd om in leven te blijven: auto’s, schuilplaatsen voor
vier, vijf ruggen per nacht – risicotarief – zijn gastheren wisten dat
Mickey C. achter hem aan zat omdat hij zijn vriendin had afgepikt
en zijn dopedeal had versjteerd door er met zowel de dope als de
centen vandoor te gaan, terwijl de politie van la hem moest hebben
omdat hij een van de hunnen had vermoord. Het Cohen-contract
maakte het onmogelijk om de dope gewoon te verkopen – niemand
wilde zijn vingers aan het spul branden uit angst voor represailles.
Het enige dat hij kon verzinnen was het af te leveren bij de zoons
van Doc Englekling – Doc kon het invriezen en verpakken, en het
later verkopen en hem zijn percentage geven. Doc had voor Mickey
gewerkt en was slim genoeg om bang te zijn voor die klootzak; de
broertjes vroegen vijftien ruggen, stuurden hem naar het El Serranomotel
en troffen voorbereidingen voor zijn ontsnapping. Vanavond
bij de schemering zouden twee mannen – Mexicanensmokkelaars
– hem naar een sojaveld rijden en hem op een smokkelvliegtuigje
naar Guatemala City zetten. Hij had tien-en-nog-wat kilo horse om
de zaakjes hier voor hem te regelen – als hij de jongens van Doc kon
vertrouwen en zij hun smokkelaars.
Meeks liet zijn auto achter in een pijnbomenbosje, hees zijn koffer
eruit en nam de situatie in ogenschouw: het motel was hoefvormig,
een twaalftal kamers, heuvels aan de achterkant – een aanval in de rug
hoefde hij hier niet te vrezen.
Voor het motel lag overal los grind met takjes, papier, lege wijnflessen
– voetstappen zouden knerpen, banden zouden hout en glas
breken.
Er was maar één toegang – de weg waarlangs hij was komen aanrijden
– ze zouden eerst door dik struikgewas en kreupelhout moeten,
wilden ze een schot op hem wagen.
Tenzij ze hem al zaten op te wachten.
Meeks greep de .10 en begon deuren in te trappen. Een, twee,
drie, vier – spinnewebben, ratten, badkamers met verstopte plees,
bedorven eten, Spaanstalige tijdschriften – de smokkelaars gebruikten
dit motel waarschijnlijk om hun menselijke smokkelwaar te huisvesten
op doorreis naar de slavenfarms van Kern County. Vijf, zes, zeven –
bingo, Mexicaanse gezinnen, bij elkaar gekropen op matrassen, bang
voor een blanke met een geweer. ‘Rustig, rustig’, om ze vooral niet op
hol te jagen. De laatste rij kamers stond leeg. Meeks pakte zijn tas en
liet hem op de grond vallen vlak om de hoek van de deur van kamer
12: uitzicht op de aanvliegroute, een springbox waar kapok uit puilde,
niet slecht voor een laatste aanlegplaats in Amerika.
Een pin-upkalender was aan de muur geprikt. Meeks sloeg april
op en zocht zijn verjaardag. Op een donderdag – het model had lelijke
tanden, maar zag er toch goed uit, ze deed hem denken aan Audrey:
voormalig stripper, voormalig minnares van Mickey; de reden waarom



hij een smeris had vermoord en de Cohen-Dragna-heroïnedeal in
het honderd had gejaagd. Hij bladerde door naar december, schatte
de kansen dat hij het jaar zou overleven, en werd bang: fladderende
darmen, een ader op zijn voorhoofd die klop, klop, klop deed. Het
zweet brak hem uit.
Het werd erger – de bibberaties. Meeks stalde zijn arsenaal uit
op een vensterbank en propte zijn zakken vol munitie: patronen voor
de .38, reservemagazijnen voor het automatische pistool. Hij stak de
stiletto achter zijn riem, schermde het achterraam af met de matras en
sloeg de ruit aan de voorkant kapot voor frisse lucht. Zijn zweet koelde
af in het briesje dat naar binnen kwam. Hij keek naar buiten en zag
Mexicaanse kinderen honkbal spelen.
Hij bleef waar hij was. Buiten kwamen Mexicaanse illegalen bijeen.
Ze wezen naar de zon als naar een klok en wachtten ongeduldig op de
truck die hen zou komen halen – ploeteren voor drie maaltijden en een
bed. De schemering viel in; de sojaplukkers begonnen te kwetteren;
Meeks zag twee blanken – één dik, één dun – aan komen lopen. Ze
wuifden overdreven vriendelijk; de Mexicanen wuifden terug. Ze
zagen er niet uit als smerissen of zware jongens van Cohen. Meeks
kwam naar buiten, zijn .10 achter zijn rug.
De mannen zwaaiden: brede grijnzen, geen kwade bedoelingen.
Meeks keek de weg af – een groene sedan stond dwars op de weg
geparkeerd en blokkeerde het zicht op iets lichtblauws, iets dat te
veel glom om voor luchtruim te kunnen doorgaan. Hij zag licht op
metallic verf vallen en wist het weer: Bakersfield, de ontmoeting met de
mannen die tijd nodig hadden om het geld te regelen. De blauwgroene
coupé die hem een minuut later probeerde te rammen.
Meeks glimlachte: hij was oké, hij had geen kwaad in de zin.
Vinger aan de trekker. Hij herkende de dunne: Mal Lunceford, een
smeris van bureau Hollywood – de man was altijd te vinden bij de
autoshops aan Scrivener’s Drive-in, waar hij zijn borstkas opblies om
zijn fraaie medailles goed te laten uitkomen. De dikke, dichterbij, zei:
‘Het vliegtuig staat te wachten.’
Meeks zwaaide zijn shotgun te voorschijn en haalde de trekker
over. De dikke ving de hagelbui op en vloog achterover. Lunceford had
geluk, die werd omvergegooid door zijn maat. De illegalen zochten
overal een veilig heenkomen. Meeks rende de kamer binnen, hoorde
de achterruit breken en rukte aan de matras. Een makkelijk doelwit:
twee mannen, drie patronen van dichtbij.
De twee spatten uit elkaar. Glas en bloed regende neer op drie
andere mannen die langs de muur stonden. Meeks dook op de
grond, en schoot op drie paar tegen elkaar gedrukte benen. Zijn
vrije hand zwaaide en griste een revolver uit de riem van een van zijn
slachtoffers.
Gegil van buiten; rennende voeten op grind. Meeks liet het geweer
vallen en strompelde naar de muur. Hij liep naar de mannen, rook
bloed – en joeg ze van dichtbij een paar kogels door het hoofd.
Een paar bonzen, twee geweren voor het grijpen. ‘We hebben ’m!’
riep Meeks. Buiten werd gejoeld, hij zag armen en benen door het
raam. Hij raapte het wapen dat het dichtst bij lag op en gaf een salvo,
volautomatisch: ze zaten in de val, stukken gips vlogen rond, droog
hout begon te smeulen.
Over de lichamen heen, de kamer in. De voordeur stond open;
zijn pistolen lagen nog op de vensterbank. Een vreemde dreun. Meeks
zag een man languit liggen – een wapen werd op hem gericht van
achter het bed.
Hij wierp zich op de grond, trapte en miste. De man vuurde – het



scheelde niet veel. Meeks greep zijn stiletto, sprong en stak toe: de
hals, het gezicht, de man schreeuwde en schoot, kogels ketsten tegen
de muren. Meeks sneed hem de keel af, kroop terug en duwde met een
voet de deur dicht, greep de pistolen en begon uit te hijgen.
Het vuur verspreidde zich: vlammen lekten langs lijken en bomen.
Zijn enige uitweg was de voordeur. Hoeveel stonden hem nog op te
wachten?
Schoten.
Van buiten: zware patronen die stukken muur losknalden. Meeks
kreeg er één in een been; een schot schampte zijn rug. Hij liet zich
vallen, de schoten bleven komen, de deur vloog naar binnen – hij lag
in het kruisvuur.
Geen schoten meer.
Meeks stopte zijn pistolen onder zijn borst en ging breeduit liggen,
als een dode. Seconden sleepten voort. Vier mannen kwamen binnen,
geweren in de aanslag. Gefluister: ‘Hartstikke dood’ – ‘Voorzichtig,
voorzichtig’ – ‘Stomme boerenlul.’ Door de deur, Mal Lunceford was
er niet bij, voetstappen.
Trappen in zijn zij, gehijg, hoongelach. Een voet wurmde zich
onder hem. Een stem zei: ‘Vetzak.’
Meeks gaf een ruk aan de voet; de man tuimelde achterover.
Meeks draaide zich om en begon te schieten – van dichtbij, allemaal
raak. Vier mannen vielen neer. Meeks zag alles op zijn kop: de grond
boven de lucht, en daartussen Mal Lunceford, die ervandoor ging. En
toen, achter hem: ‘Zo, knaap.’
Dudley Smith stapte uit de vlammen, gehuld in een brandweerjas.
Meeks zag zijn koffer – vierennegentigduizend dollar, de dope – bij de
matras liggen. ‘Dud, je was erop voorbereid.’
‘Zoals het een goede padvinder betaamt, knaap. En heb je nog een
afscheidswoordje?’
Zelfmoord: een deal versjteren waarbij Dudley S. een oogje in
het zeil hield. Meeks hief zijn pistolen. Smith schoot als eerste. Meeks
stierf – het laatste dat hij dacht was dat het El Serranomotel net de
Alamo was.


