
De miféle elektromosságot? Az utcák sötétek és nyugodtak voltak. A bárso-
nyos csendet át- meg átszőtték a kisvárosi éjszaka finom neszei: a cirregés, 
cirpelés, a város szívéből idesodródó lárma és nevetés. De a sokévi járőr-

szolgálat megtette a ma-
1 0 4 Bánki Éva gáét. Lena tudta, nem 

messze tőle tele van az 
éjszaka izgalommal, ve-

L E P K E H A L O széllyel, meglepetéssel. 
Csak várnia kell, mert a 
hangok még késnek. 

regényrészlet Elindult a város-
háza felé, és egyre bizto-

sabb volt benne. Ordítás, lábdobogás zaját sodorta felé a szél. Megszapo-
rázta a lépteit, és ekkor belehasított a várakozásba egy utcasarkon lefékező 
autó és három pisztolylövés. Most már nem volt helye a kétségnek. Rohant, 
és futás közben érezte az ágyukból felriadó emberek rémületét. 

Lárma, kiabálás, üvegcsörömpölés. A zaj épp annál a magas homlokú, 
szép polgárháznál állította meg, aminek a kariatidái alatt Bodónéval cseve-
gett. Micsoda véletlen...! De a fenébe Bodónéval, Rókánéval és a véletle-
nekkel! Ahogy megtörölte a homlokát, és meghallotta a fölsivító szirénát, 
ugyanazt a vérpezsdítő izgalmat érezte, mint a régi bevetéseken. 

Egyszerre ért a kariatidás ház elé a tér másik végéből rohanó rendő-
rökkel. Két pattanásos, zöldfülű kamasz, Lena már az arcukról látta, hogy 
először riasztják őket lövöldözéshez. „Józsi , az anyád, ne siess, itt álljunk 
meg", kiabáltak egymásnak, és mielőtt berohantak volna, a Józsinak neve-
zett a mobiljához nyúlt, és erősítést kért. Lena kihasználta a zűrzavart, és 
a két fontoskodva ugráló fiatal rendőr háta mögött bekukkantott a polgár-
ház tárva-nyitva hagyott kapuján. Kivilágított, szabálytalan udvart látott, 
két műanyag szemétkukát és a macskaköveken két egymásba csavarodó 
holttestet. Az idő rohant tovább, mindenhol ablakok nyíltak-csukódtak, 
de a kis udvarban mozdulatlan volt a csend. 

A kukucskulás nem volt épp veszélytelen. Hiszen kijönni senkit sem 
látott: a gyilkos vagy az udvaron át menekült, vagy még bent van a 
házban, és mint egy denevér a falhoz lapulva várakozik a lépcsőházban. 
Lena azért szemügyre vette a halottakat. Az egyik egy szemüveges, de 
tornacipős úr volt kopasz fején golyó ütötte sebbel, a másik egy különle-
gesen választékos öltönyt viselő fiú. Nocsak! Lena ebben a kicsavart testű 
halottban felismerni vélte régi kísérőjét, az Argentína teraszán fenyegetőző 
fiatalembert. Puha ujjai most görcsösen összeszorultak, és olyan torzan 
vicsorgott, mintha az öltönyén terjengő csúf folt miatt mérgelődne. 
A halál a hibáinkkal aláz meg - a düh immár örökre rászáradt a bőrére. 



Újabb autók fékeztek le, és Lena gyorsan visszahúzódott a kariatidás erkély 
árnyékába. Mostanra az egész utca megtelt hangokkal, a kivágódó ablakok 
mögött egész családok bámészkodtak. Szégyen, nem szégyen, Lena már 
ettől is különös izgalmat érzett. Közben egy rendőrségi terepjáró 
érkezett, az egyikből kipattant két idős, egyenruhás tiszt, a nyomuk- 105 
ban ott loholt - az elmaradhatatlan sértődött kifejezéssel az arcán 
- Sümegi Andrea őrmester. Am ők is olyan izgatottak és tanácstalanok 
voltak, mint szegény Józsi és a társa. 

Ekkor mintha hűs szellő suhant volna át mögötte. 
- Lena! Lénocska! Dárágája Lénocska! Hol kóvályogsz, 

nagyika? - és egy férfikar ölelte át a derekát. FF 
Lena megpördült, kirántotta magát a szorításból, és rávi- á 

gyorgott Hajdúra. 0 
Hajdú micisapkát viselt, és úgy bolondozott, mintha a sok 7 

gyilkosság (három egyetlen héten!) egyenesen megfiatalította , 
volna. Diadalmasan Lenára kacsintott, és mint egy fiatal vadász, n 
aki hajnalban kipattant az ágyból, frissen, boldogan körbe-körbe v 
szimatolt. L 

Mert egy csapásra végre lett az éjszakának. Ablakok nyíltak- k 
csukódtak, egy kapualjban egy hálóinges nő zokogott - nincs is éj- l 
szakai lövöldözés hálóingben zokogó nő nélkül, ezt Lena nagyon -

jó l tudta. Erezte, hogy a pórusai is kitágulnak, ahogy elborítja az g 

egész teret a helyszínelés és a felháborodás szertartásos, boldog é 
izgalma. e 

De ideje volt most már többet megtudni. Azt nem merte 
megkérdezni, hogy Hajdú mióta ácsorog itt a beugróban. 

- Mintha a Helyszínelők forgatásán járnánk. Mért gyilkolják 
egymást az őrskútiak? 

- A fene se érti! - fakadt ki Hajdú. - Talán mégiscsak mérgezett ga-
lambok röpdösnek ebben a városban? Azt sem értem, mit keres ez a kopasz, 
az öregebb áldozat a házban. Azt mondják régész, a helyi múzeum igazga-
tója. Amolyan rendes ember: a fene se tudja hány doktorátus, feleség, 
autó. A villája a város másik végén van. Nyilván otthon kéne tévéznie a 
feleségével. 

Erzsike, Erzsike, ez a név járt egyre Lena fejében. 
De csak nyelt egyet. Azt már rég megszokta, hogy ebben a városban 

nincsenek mérnökök, autószerelők, „hasznos emberek", csak önelégült 
könyvtárosok, árkádos házakban ólálkodó régészek és száműzött, részeges 
rendőrök. Akik i t t téblábolnak egy gyilkosság helyszínén. Es ki tudja, 
mióta. 

- No és ki az a külföldi fiatalember? 



- MiLyen küLföLdi fiatalember!? MirőL beszélsz, Lénocska? Ja, a fiú! 
0 az Ács Balázs. Angliában pincérkedett, onnan hozta haza az öltönyeit 
meg a jó modorát. Netalán eLboLondított, Lénocska? Ne is tagadd! De ne 

sajnáld, simlis fazon volt, a tiszteletre méltó Dér Sándor tiszteletre 
106 méltó titkára. 

Na tessék! A „jómadár". Bár gyanút keLLett voLna fognom, suhant át 
Lenán: annyira küLföLdi voLt. 

- EgyáLtaLán kik Laknak ebben a házban? És te mit kereseL itt? 
- Lena, Lénocska! Nem te vezeted a kihaLLgatást! Úgyhogy én kér-

dezek: mit kóricáLsz erre? 
Mind a ketten nevettek. Közben eLrohant eLőttük a karikás szemű 

Sümegi Andrea. Végigvágott rajtuk a piLLantása, csak úgy sütött beLőLe a 
gyűLöLet. 

- Ha jóL tudom - foLytatta Hajdú - , te már feLtártad az ügyet. 
A saját ügyedet, úgy értem. Egy rakás védőnőt meg tévés majmot buktattáL 
Le. De akkor minek sétáLgatsz itt? Nem RókánévaL kéne a sikert ünnepeLned? 

Honnan tud Hajdú a védőnőkrőL? Honnan tud a háLózatróL. Ám Lena 
képteLen voLt az évődő hangot megszakítani. SzégyeLLte, hogy pár méterre 
a haLottaktóL, a nagy nyüzsgés minden percét éLvezi. 

- Már nem gondoLod, Hajdú, hogy én ügynök voLnék? Aki mindenkit 
emberjogi dumávaL etet, és közben egy Froeman nevű maffiózó eLőL bujkáL? 

- Láss csodát, még a Legnagyobb detektívek is tévednek. Úgyhogy 
bocsáss meg! Most már nem gondoLom, hogy téged a műkincsek érdekeLnek. 
Csak mondd meg végre, hogy kerüLsz ide. 

- ELinduLtam borért. Semmi doLgom nem voLt erre, de megéreztem, 
hogy történik vaLami. A városházánáL jártam, mikor haLLottam a Lövéseket. 

Hajdú bóLintott, mint aki nem is tekinti ezt szemenszedett hazug-
ságnak vagy képteLenségnek. Ahogy nem is voLt hazugság. De vajon meLyik 
bíróság hinné eL? 

- Nem tudjuk, kik Laknak ebben a házban - tűnődött Hajdú. -
Az aLsó szintet egy Libanoni cég bérLi. VaLami gyanús off shore: hadovavudu, 
ingatLanfejLesztés, szaktanácsadás. De még senki nem Látta itt őket. Csak 
azt tudjuk, hogy vaLakik egy bécsi ügyvéden keresztüL bérLik a házat. Hja, 
Lénocska - és váratLanuL eLnevette magát - , nincs ugyan feLeségünk, de 
nekünk sem könnyű. TeLe vagyunk rejtéLyekkeL. 

Lena is feLnevetett. Ekkor zsebLámpa irányuLt rájuk, és a fény mögüL 
hirteLen eLőLépett egy köpcös, idegesen hadonászó férfi. TaLán maga a ka-
pitány. 

- A faszomba, Hajdú, mit csináLsz itt? Mi az istent bujkáLsz? 
- KihaLLgatom ezt az idős höLgyet. Akármerre megy, haLottakat taLáL. 

- És mieLőtt a köpcös magához tért voLna, udvariasan tüzet kért tőLe. 



A kapitány felordított: - Ha nem látlak pár percen belül a nyombiz-
tosítóknál, kitaposom a beled! 

A válla mögött most újra zűrzavar támadt, talán mert megérkezett 
az orvos és a fényképész. Es ott tébláboltak még a csoportosan kí-
váncsiskodó, percről percre lelkesebb szomszédok. Pedig az izzadt 107 
homlokú Józsi épp most kergetett el egy csapat leskelődőt. 

Lena lehajtotta a fejét, és kihasználva a kapkodást, villámgyorsan 
elszelelt. Végül is akármi folyik ebben a városban, nem hívhatja fel magára 
a figyelmet. 

Ráadásul találnia kell egy éjjel-nappal nyitva tartó üzletet. 

A Centrál Etterem oldalában talált is egyet. Nem is kellett az utcán 
kérdezősködnie, a bolt előtt csak úgy nyüzsögtek az emberek -
slaffrokban, atlétában, pongyolában, melegítőalsóban, hálóköntös-
ben. Ilyen boldog rajtaütést, ilyen jókedvű leszámolást Lena még 
sohasem látott. 

Vörös, izgatott, elégedett arcok. Lena beállt mögéjük a sorba. 
- Két üveg vörösbort. A legjobbat adja, kérem! 
Az eladó, egy kidülledt szemű, a hirtelen forgalomtól megré-

mült leányzó leemelt a feje fölül két cirádás címkéjű chilei bort. 
Es akkora összeget mondott, mintha Lena az étterem teraszán 
kívánná elkortyolgatni. De mit tehetett? 

Am ma éjszaka nemcsak az iszákosok vásároltak. Az őrskútiak 
- kihasználva a fantasztikus izgalmat - vettek a boltban szappant, 
ételecetet, kutyakekszet, felvágottat, olajat. Még ha komoly felárral 
is, de legalább bevásároltak. Es nem kellett azt hinniük, azért 
vannak talpon, hogy kíváncsiskodjanak. 

A borosüvegeket szorongatva Lena önfeledten merült el a 
körülötte hullámzó rémhírekben. Ragyogóan szórakozott, még akkor is, ha 
a hírek jó része nyilvánvalóan a könyvtár böngésző részlegéből származott. 
Végighallgatta, hogy a KGB be akarja venni a várost. Hiszen annak a gaz-
fickó Dérnek az apja nem VB-titkár volt? Vagy hogy a jövő évtől újrakezdik 
a délszláv háború. Pár kilométer a horvát határ, lesz itt haddelhadd, innen 
dobják át az usztasákat. Felmerült, hogy az oroszok le akarnak számolni az 
ukrán olajtársasággal. Hiszen itt a kútjuk a város határában! - Talán az 
lett volna a legjobb célpont - vélte egy lila hálókabátos nagymama. 

- Az a kút az oroszoké - kotyogott közbe Lena. De mért figyelt 
volna rá bárki? Csak egy jöttment volt. 

Acs Balázs gyalázatos halálán senki sem csodálkozott. Hát nem úgy 
végezte, ahogy kijárt neki? Az apja még fegyvereket vitt a horvátoknak, a 
fiú meg kábítószert terített a városban. Pimasz alak volt, úgy járt-kelt, 



mintha nagykövet Lenne vagy egy muLticég menedzsere. Az idegeneket 
meg azzaL tévesztette meg, hogy ő vaLami pénzbehajtó vagy nagyágyú. 
Hogy hozzáférkőzött ahhoz a szerencsétLen Dérhez! Megszédítette a dumá -

jávaL, és tessék, mi Lett beLőLe! 
108 Lena eLpiruLt, de nem szóLt közbe. - Na de doktor Bartos, az a sze-

gény múzeumigazgató! - csodáLkoztak többen. Dér Sándor jó barátja, 
a város kuLturáLis éLetének szervezője! Aki minden pénteken körbevitte 
a múzeumban a gyerekeket! Aki éjt-nappaLLá téve doLgozott! KüLönösen az 
utóbbi hetekben. 

Különösen az utóbbi hetekben... De a titokzatos, és mégis oLy tisz-
teLetre méLtó BartosróL senki sem tudott többet. A vásárLók visszatértek a 
KGB-hez és a horvátokhoz, és hirteLen annyian Lettek, hogy Lena könyökét 
majd átszúrták a faL meLLé rakott konzervek. 

- MegLátjátok, ebben is a cigányok vannak! - prüszköLt egy nagy 
darab, ideges nő. Sötéten csiLLogó, csúnya karikák voLtak a szeme aLatt. -
MegLátjátok! Majd minden kiderüL! - hajtogatta eszeLősen. 

- A háznak, amit a Libanoniak bérbe vettek, a pincéje összeér a mú-
zeumévaL. TaLán könnyű voLt ott megbontani a faLat - véLekedett egy 
doboz teát szorongató, kapafogú öreg. 

De egy pince nem voLt eLég érdekes a hadseregben támadó horvá-
tokhoz és cigányokhoz képest. 

Lena most már kifeLé furakodott. Azért is, hogy szabaduljon a kon-
zervek közüL, és hogy egy piLLantást vessen a múzeum udvarára. De az aj-
tóban két eLveszetten bámészkodó tinédzser megáLLította. Fekete nadrágot, 
foLtos fekete póLót hordtak, és a színes sLafrokok, meLegítők között úgy 
bámuLták a nagy sürgés-forgást, mint megvető és titokzatos föLdön kívüLiek. 

Zavarukban rágyújtottak. A fiú úgy fújta ki az orrán a füstöt, mint 
vaLami támadni készüLő, mesebeLi áLLat. Egy nem túL jóságos mesebeLi áLLat. 

TényLeg furcsa város ez, gondoLta Lena. 
Ahogy nyomakodott közöttük, megszóLaLt a teLefonja. Lena beLe-

reszketett a boLdogságba, hogy Hajdú teLefonáL, meghitten gúnyoLódik, és 
végüL tájékoztatja a föLdaLatti foLyosóróL. Annyira várta a hívást, hogy aLig 
akarta föLfogni, hogy a vonaL túLsó végén angoLuL beszéLnek. Fiona! 

- Tudod, Lena, ezzeL a TimmyveL beüLtetted a bogarat a füLembe. 
Ismered ezt az érzést! Csak kattognak a gondoLatok a fejedben, de nem 
tudsz eLaLudni. Timmy meg a bohócok... Nem emLékszeL a Baxter-ügyre? 
LegaLább tíz éve történt náLunk. 

Lena méLtatLankodott. 0 csak egy vidéki német rendőr. Hogy ismerne 
bárkit is a Londoni aLviLágbóL? 

- A pénzbehajtók közt nekünk is megvannak a magunk emberei. 
Hát nevezzük most a mi emberünket Cage-nek! Nos, ez a Cage 94-ben eLment 



egy haverjával ráijeszteni egy Wenderby nevű pasasra. Sima munkának 
látszott: eltörni a fickó ujját, lelocsolni forró vízzel... Amde Cage-ék dühö-
sök is voltak, mert erről a Wenderbyről az a hír járta, hogy fűnek-fának 
tartozik, de tele van pénzzel. - Lena kénytelen-kelletlen, de azért 
igyekezett figyelni, hogy a hadarásból ne veszítsen el egyetlen szót 109 
sem. - Mikor rátörték az ajtót, ez a Wenderby egy tinikurvával ját-
szadozott. Cage és a haverja túl lelkesek voltak, és kicsit elhirtelenkedték 
a dolgot. A pasas nekiesett a konyhapultnak, és nem állt fel többé. Es már 
épp elkezdtek volna szórakozni Wenderby kurvájával, mikor a kiscsaj előka-
pott egy revolvert, és se szó, se beszéd, fejbe lőtte őket. Erted? Minden 
figyelmeztetés nélkül. Cage-nek szerencséje volt, élet-halál között le-
begett, mikor rátalált a takarítónő. Hát ezt a bátor kis kurvát hívták 
Timmynek! Cage később azt mondta, nem volt tizennégy éves sem. 

- A Timmy nagyon gyakori név nálatok, nemde? 
- Csak azért hoztam őt szóba, mert jó l emlékszem a helyszí-

nelésre. Ennek a Wenderbynek a hálószobája tele volt bohócjelme-
zekkel. A bohóc lehetett a pasas mániája. Bohócokkal volt a konyhája 
kitapétázva, bohócok voltak mindenhol, a törölközőin, a konyharu-
háin... kész őrület. Úgy nézett ki a lakás, mint egy hülye gyerekmeg -
őrző. De közben minden szoba dugig volt gyerekpornóval. A legran -
dább gyerekpornóval, amit csak láttam. 

Lenának kiszáradt a szája. 
- Es Timmy szőrén-szálán eltűnt? 
- Ahogy mondod. Szőrén-szálán. Megvan az ujjlenyomata, 

de azóta senki sem látta. Es nem ment el üres kézzel! Wenderby 
kokóval kereskedett. Mire mi odaértünk, se por, se készpénz. Minden 
fontot kisöpört a házból. 

Lena lassan lépkedett a városháza felé. A sarkon üdítőt árul-
tak, egy idős úr (a többiek Lajosnak szólították), friss cseresznyét kínált 
körbe. Szinte már karneváli volt a hangulat. 

- Neked vannak híreid erről a Timmyről, ugye Lena? 
- Hogyne - felelt Lena. - Es egy itteni gyilkosság segít is majd 

megszorongatni. De nekem nem ellenszenves egy olyan tinilány, aki lelő 
két buggyant pénzbehajtót, mielőtt megerőszakolnák. 

- Miután hentergett egy dealerrel? 
Fiona, noha úgy beszélt, mint az East End-i vagányok, minden más-

ban szigorú volt, ahogy az illik egy detektívfelügyelőhöz. Lena hümmögött 
valamit, és közben figyelte, ahogy az egyik mellékutcában leparkol az 
egyik kereskedelmi tévé autója. 

Mi folyik itt? Hogyan érhettek Pestről ide háromnegyed óra alatt a 
tévések? 



- És mondd, Fiona, nem emLékszeL egy Ács BaLázs nevű magyar 
fiúra? Jóképű, sötéthajú fiataLember, úgy viseLkedik, mint a fiLmekben a 
szoLidabb gengszterek. 

- Hát ebbőL a fajtábóL aztán sok van! - De Fiona semmiLyen Ács BaLázsra 
110 nem emLékezett. - KüLönben is, miLyen név ez? BeLetörik az ember 

nyeLve. 
Nevetett, és mieLőtt Lena háLáLkodhatott voLna, szó néLküL Letette. 
Lena hataLmas LéptekkeL átvágott a téren, hogy mint a Fahrenmit-

schungbischung vagy vaLami hasonLó mit sem sejtő, magányosan bókLászó 
igazgatónője szóba eLegyedjen a tévésekkeL. Épp odaért a közvetítőkocsi-
hoz, mikor a sofőr eLviharzott. 

Nahát, máshoL még érdekesebb doLgok történnek. 
VisszasétáLt a kis térre, a város „szívéhez", a kariatidás házhoz. 

A rendőrség mozgása most már nyugodtabb Lett. Lena nem csodáLkozott, 
jóL tudta, a heLyszíneLésseL kapcsoLatos protokoLL, ez a régesrégi baLett 
mindig megnyugtatja a kedéLyeket. Most Józsi koLLégája, a „második 
rendőr" igyekezett a szomszédokat csitítgatni - immár nagyobb méLtóság-
gaL, mint féL órája. Lena nem Látta sehoL Sümegi Andreát vagy Hajdút, 
ezért sarkon forduLt, hogy megnézze, a ház udvara hoL érintkezik a Batthyány-
paLotávaL, vagyis a város múzeumávaL. 

Jobb arcú, szemüveges nyugdíjasok ácsorogtak a kapunáL, és azt 
taLáLgatták, mi Lehetett az az érték, amit érdemes voLt átcsempészni a 
pincéken át. Hiszen régóta nem rendeztek nagyobb kiáLLítást! Akkor mit 
akartak a betörők? TaLán a kora-kőkori üstöket? Vagy a múzeum képes-
Lapgyűjteményét? Homokkomáromi oLtárterítőket vagy a Battyhány-féLe 
városzászLót? Senki nem tudott semmit, ám az izgaLom annyira oLyan voLt, 
mintha vetéLkedőműsort forgatnának. 

A tumuLtusban megpiLLantotta a kapafogú, csendes öregurat. 
Odasündörgött hozzá, és mint afféLe minden Lében kanáL nagymama 

szóba eLegyedett veLe. 
- Hát nem szörnyű, ami néhány napja foLyik ebben a városban? 

Ez a sok gyiLkosság! - Egy kicsit várt, odaadó figyeLemmeL bámuLta az 
öregúr arcát, aztán megkérdezte. - Nem tudja, ki az a bécsi ügyvéd, akin 
keresztüL a Libanoniak bérLik a házat? 

- Fröhmann - feLeLte. - De mást nem tudok róLa. 
Az öreg a múzeum nyugaLmazott portása voLt. Magabiztos, nyugodt 

ember, mint egy régiviLágbeLi adóvégrehajtó. 0 sem haLLott arróL, hogy a 
Battyhány-paLotában ritka műtárgyakat rejtegetnének. Ha iLyen feLbukkanna 
Orskúton, akkor át kéne vinniük a megyeszékheLyre. Vagy értesíteniük a 
rendőrséget. Ez a szabáLy. Senki sem szegheti meg. 

- Bár manapság minden megeshet - tette hozzá. - Néhány hete LeLet-



mentést végeztek az autópálya-építésen, és senki sem tudja, hogy mit találtak! 
Ez a Bartos furcsa szerzet volt, bárki megmondhatja. 

Hogy érti? - kérdezte Lena, és szemét áhítatosan az öregúrra füg-
gesztette. 

- Óvatos, nagyon óvatos. Talán a tulajdon anyjához sem volt 111 
őszinte. 

- Es Bartos kapcsolatban állt ezzel a Fröhmannal? 
Az öreg akkurátusan elgondolkodott: - Nem hinném, talán a helyet-

tese, a Szabó. 0 a múlt évben jöt t haza Libanonból. Kint dolgozott egy ot-
tani ásatáson. Képezte magát, ezt így mondják. 

Lena bólogatott, és minthogy az öreget magával sodorta egy 
öreg címbora, néhány percig még ácsorgott a tumultusban. Am mit 
kezdjen magával egy nyugdíjas rendőrnyomozó a hóna alatt két 
üveg felárral vásárolt vörösborral? Bele-belehallgatott a beszélge-
tésekbe, aztán engedelmesen vissza indult a szállására. 

Titokban számított rá, hogy a szállásán újabb meglepetés 
várja: Rókáné talán a papucsát körömcipőre cseréli, és az események 
értelmezésére kíváncsi hívei előtt megnyitja a könyvtárat. Am az 
Erzsébet tér mögött már csak kevés, utcán lófráló őrskútival talál-
kozott. Egy izgatott nő sietett el mellette, a kezében egy üveget 
szorongatott - nyilván egy felárral vásárolt uborkásüveget. De a 
botrány nem ért el a földön kuporgó kis házakig, azok úgy aludtak, 
mintha mindegyiket elvarázsolták volna. 

A hálózat, Timmy, Wenderby, a leletmentésen dolgozó régé-
szek, a titokzatos Bartos doktor, aki a „tulajdon anyjához sem 
őszinte" és a még titokzatosabb Szabó - mintha egy másik világ 
szereplői lennének. Üres nevek, amik errefelé már semmit sem jelen-
tenek. 

Az éjszaka visszavette a saját neszeit, és nyugodt, zümmögésekkel 
teli csend borult a városra. Az alvók lélegzetvétele (hány éve alhatnak 
ezekben a házakban?) szinte kihallatszott az utcára. Es mintha felségsértést 
követne el, ahogy haladt a kis utcákon lefelé, a szatyrában meg-megkoc-
cantak a borosüvegek. 

Aztán a piac mögött senki és semmi. Csak a borzongatóan szép 
éjszaka: árnyékok és marakodó kutyák. 

A pihenőszobában égett még a villany, ám Rókáné, úgy látszik, 
nem bírta tovább a várakozást: felpolcolt lábakkal, kigombolt blúzzal 
horkolt a díványon. 

Micsoda szerencse! Lena letette az asztalra az üvegeket, leoltotta a 
villanyt, és óvatosan fellopakodott a szobájába. 




