
Rablók
Abban az évben rendkívüli hideg volt februárban. A fák recsegtek
a fagytól, és az emberek lassan, csúszkálva vánszorogtak a fagyott,
havas utcákon. A település lustán ébredezett az ünnepek nyugal -
ma után.

Varábi néni már korán reggeltől izgatottan motoszkált a kis,
vörös tetős ház helyiségeiben — ezen a napon hozták a nyugdíjat.
Söprögetett a konyhában, hogy tisztaság legyen, ha behívja Miskát
egy kupica pálinkára. Kiszellőztette a szobákat, az ablakba tette az
ágyneműket, hogy elszálljon az éjszaka halálszaga, aztán csende-
sen nyögdécselve hajolgatás közben, begyújtott a cserépkályhába.

Nyolcra már mindennel elkészült. Elővette a spájzból a kenyeret,
meg egy kis kolbászt. Leült a konyhaasztalhoz és várt. „Most sike-
rülni fog, érzem. Álmomban a disznómat etettem.”

Aztán főzött egy kávét, tejet melegített, szelt egy fél karéj ke-
nyeret, és kolbászt karikázott hozzá. Közben megfeledkezett a tej-
ről, ami duzzadó púpot növesztett, és sisteregve kifutott az alumí-
nium lábasból. Varábi néni felugrott, és gyorsan, fejét csóválva
elzárta a gázt. Egy bögrébe töltötte a tejet, aztán rá kávét, megcuk-
rozta, és visszaült az asztalhoz.

A postás fél tíz körül csöngetett. Varábi néni mosolyogva döcögött
elé a kapuhoz.

— Jó napot, Miska! Hogy van?
— Jó napot, Marika néni! Hoztam a nyugdíjat.
— Jaj, hála-istennek! Jöjjön be, Miska, igyon egy kupicával!
Miska leült az asztalhoz, Varábi néni pedig decis poharat tett elé

és töltött. A postás felhajtotta a pálinkát, és fújt egyet.
— Ej, de jó erős! Hogy van Marika néni?
— Köszönöm, édes fiam, jól, jól, csak hát ez a pénztelenség.
— Hát, igen, nehéz mostanában, de mikor nem volt nehéz? Nagy-

 apám idején is nehezen éltek az emberek, meg apám idejében is. Az
egyszerű ember mindig nehezen él.

Eltársalogtak egy ideig, aztán a Miska elővette bőrtáskájából az
iratokat, leszámolta a pénzt az asztalra, aztán felemelkedett, indulni
készült.

— Na, Miska, igyon még egyet — mondta Varábi néni, s teletöl-
tötte poharát. A postás megint felhajtotta, aztán búcsúzott. Kifelé
menet, a néne még adott neki egy kétszázast.

Sötétedett már, mikor Varábi néni sietve kiosont házából, körül-
kémlelt az üres utcán, s mikor látta, senki sincs kint, megkönnyeb-
bülten indult útnak. Óvatosan lépkedett, de így is többször meg-
csúszott. Jobbra-balra tekintgetett, hogy figyel-e valaki a függöny
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mögül, de ezen a napon még a Kovácsné sem leskelődött a kony-
hából. A sötétben kékes derengésben játszott a havas út, és a hideg
kora estébe sárga fényt szórtak a házak szűk ablakai.

Dobogó szívvel nyitott be a Tulipán presszóba. Kissé fejbe vágta
a sűrű füst, de e kellemetlenség nem szegte kedvét, sietve a pulthoz
tört, rendelt egy likőrt, fizetett, majd a sarokban álló három játék-
automata közül a középsőhöz lépett. Kortyolt a likőrből, mélyet lé-
legzett, és becsúsztatott egy ötezrest a résen. A gép zenélni és villog -
ni kezdett. Forgott a kerék, szikráztak a számok, pergett a pénz.

Varábi néni feszült figyelemmel nézte az automata képernyőjét,
és növekvő aggodalommal pillantott minduntalan a jobb felső sa-
rokban lévő mezőre, ahol a bedobott pénzösszeg változását követ-
hette. Arca halovány volt a homályos kocsmai fényben. Alig más-
fél óra leforgása alatt elvesztette nyugdíja felét, de már nem volt
megállás többé, mert mindig csak egy egészen kevés hiányzott —
egy kis elbizonytalanodás az utolsó pillanatban, és megremegő
keze a másik gombra üt. Mellette egy kis polcon, két gép között a
falra szerelve, már három likőrös pohár sorakozott. A keserű ciga-
rettafüst befészkelte magát ruhájába és hajába.

A szokottnál később ébredt. Mintha rossz álomból. Ahogy elméje
megtisztult az éj varázsától, elszörnyedt. Remegés rázta meg ben-
sőjét és összeszorult a torka, ahogy valósággá sűrűsödött a rémisztő
gondolat. Szégyenkezve mászott ki a paplan alól, kirázta a hideg.
Sietve kapta fel hálóingére a kötött kardigánt és kiszaladt a kony-
hába.

Az asztal közepén feküdt a kopott, barna bőrtárca. Reszketve bá-
multa az ajtóból. Nem merte megmozdítani és kinyitni. A bizonyos -
ság mint éles fájdalom hasított tudatába, ahogy nézte a tárcát, és az
elmúlt este emlékképei, láncszemekként rendeződtek egységgé,
attól a pillanattól, mikor benyitott a Tulipán presszó alumíniumaj-
taján. Bár tudta, ha kinyitja, a buksza zsíros, üres belsejét látja majd,
mégis reménykedett, hátha nem történt meg a borzalom. Óvatos, de
határozott mozdulattal emelte föl az erszényt, és súlyából próbálta
megbecsülni tartalmát. Mikor kinyitotta, eltűnt előle a világ, és hir-
telen vakító fehérség töltötte be a teret.

Kinyitotta a szemét. Egy szék támláját látta alulról. Egy röpke
pillanatig nem fogta fel hol van, és megdöbbenten nézte a széket,
majd a plafont. Aztán a világ kipörgött tudatából. Feltápászkodott
a padlóról, kezében az üres pénztárcával. Leült az asztalhoz, és gon-
dolkodott. Aztán sírva fakadt. Keserű váladék folyt le torkán, ami-
től köhögni és öklendezni kezdett. Végül kisírta összes könnyét, és
már csak bámult ki az ablakon, nézte a havas fenyőt, ami a ház előtt
nyújtózott a hideg napsütésben. Egyszerre felállt, a tálalóhoz lépett,
lassan mozgott, mint a szedált beteg, kihúzta a fiókot, kivett egy
kést, és lendületes mozdulattal belevágta mellkasába.
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— Nem láttam az arcukat, mert fekete sapka volt a fejükre húzva,
csak a szemük látszott ki. Kiabáltak… Azt kiabálták, hogy hol a
pénz, mama? Elő a dohánnyal… Aztán megpofoztak. — Ekkor el-
sírta magát. Felszisszent a mellkasába hasító fájdalomtól. — Nyu-
godjon meg, kérem. Hozzak egy pohár vizet? — Köszönöm, na-
gyon kedves. — És aztán mi történt? — Aztán már nem emlékszem
sokra… Rángattak, és azt ordították, ha nem adom elő a pénzt,
megölnek… És akkor én odaadtam az erszényt, amibe a nyugdí-
jam volt, és… — Megint zokogni kezdett fájdalomtól eltorzult arc-
cal. — Kitépték a kezemből, és kivették a pénzt… És azt üvöltötték,
csak ennyi?, és újra megpofoztak. És akkor sírva kértem őket, hogy
ne bántsanak, nincs több pénzem, ez a havi nyugdíjam. Feldühöd-
tek, és akkor az egyik… felkapta a kést az asztalról, és… belém
vágta. Többre nem emlékszem. Csak, hogy itt ébredtem föl a kór-
házban. — Mennyi pénz volt a tárcájában? — Hatvanezer forint.
A nyugdíjam. Csak egy kevés hiányzott, mert este ittam két likőrt a
Tulipán presszóban. — A fiatal férfi mindent leírt egy noteszba,
aztán megsimogatta a néni kezét, jobbulást kívánt, és elment.

Eltelt egy hónap. A tél kezdett enyhülni. Egyre gyakrabban sütött a
nap, éles, de még erőtlen sugaraival lassan nyalta fel az utcákon hal-
mozódott havat. Varábi néni szépen javult a súlyos mellkas műtét
után. Még nagyon nehezen mozgott, de már el tudta látni magát.
Óvatosan topogott a szobákban és a konyhában; a ruhákat még nem
tudta kirázni, a nehéz dunyhát megemelni sem, ezért az ágyon hagy -
ta kiszellőzni reggelenként. Az eset óta valami tompa mélabú szállta
meg, többé nem nevetett, és a postással sem beszélgetett el, csak meg-
kínálta pálinkával, aztán adott neki egy kétszázast. Szomorúság és
szürkeség ülte meg a házat, és a valaha gyakran látogató szomszédok
elmaradtak. Varábi néni hosszú délutánokat üldögélt végig a kony-
haasztalnál, és bámult a homályosodó levegőbe. Várt.

Azon a délutánon is, amikor a fiatal nyomozó becsöngetett, ott ült
a konyhában és merengett.

— Ugye nem voltak rablók — kezdte a fiatalember. A kis öreg-
asszony ráemelte tekintetét az űrből. Szemében nem látszott sem
riadalom, sem döbbenet, fáradt volt és üres.

— Hogyan jött rá? — kérdezte.
— Sokáig tartott. A végén tízen dolgoztunk az ügyön.
— Megbüntetnek?
— Ezt majd a bíróság dönti el. Mondja el, kérem, mi történt.
— Tudja, a lányom nem szeret. Hibbantnak tart. Pedig kislány ko-

rában nagyon szerettük egymást, aztán, amikor az uram meghalt,
megváltozott a kapcsolatunk. Elhidegültünk egymástól… Nehezen
élek meg a nyugdíjamból, és ő soha nem segített. Azt mondja, ez
nem az ő gondja, neki már van saját családja, amiről gondoskodnia
kell. Hja, tudja, most már máshogy mennek a dolgok, mint amikor
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én voltam fiatal. Azelőtt is próbáltam nyerni. Mindig lottózom is.
Egyszer nyertem a játékgéppel húszezer forintot. Nem szoktam töb-
bet játszani, mint tízezer, de aznap elvesztettem az józan eszem.
Előző este disznóval álmodtam, tudja? Mindent elvesztettem. És,
ugye a számlák meg jönnek… Két évvel azután, hogy az uram meg-
halt, beszedtem egy doboz altatót, mert nem akartam tovább élni, és
akkor a lányomék elvitték az összes gyógyszert, meg beszéltek az or-
vossal, hogy többé ne írjon föl. És hát, ha felkötöm magam, vagy fel-
vágom az ereimet, azonnal kiderül, hogy megint öngyilkos akartam
lenni. Tudja, ezért találtam ki az egészet, hogy ne szégyenüljek meg
újra a lányomék előtt. Azt hiszem, most, hogy minden kiderült,
szóba sem állnak velem többé. Egyedül fogok meghalni.

A fiatal nyomozó együttérzéssel tekintett az öregasszonyra, aki
mereven nézett előre, amíg beszélt. Szemében nedvesség csillogott.
A rendőr szeretett volna valami kedveset mondani neki, amivel
megvigasztalja, de semmi sem jutott eszébe. Csönd kúszott a sza-
vak közé. A nyomozó fészkelődni kezdett.

— Jöjjön velem, kérem, az őrszobára, fel kell vennünk hivatalo-
san is a vallomását.

Az asszony összerezzent a hangtól, ami felszakította a hallgatás
szövetét, és ránézett a fiatal férfire.

— Mi lesz velem most?

Áldásküldő
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