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– Egyetlen lépést sem! – kiáltott a csuklyás alak, pisztolyt szegezve rá. – Emelje magasba a 
kezét és ne mozduljon!

Engedelmeskedett. Felemelte karjait, fülénél fogva tartott retikülje a vállára csúszott.
A rémület csak most kerítette hatalmába. Érdekes módon nem félelmet érzett, inkább két-

ségbeesés uralkodott el rajta. A sietős és máris késésben levő ember hirtelen támadt és görcsös 
aggodalma: nem érek időben oda, ahova haladéktalanul és feltétlenül el kellene jutnom.

Teljesen váratlanul, kintről beszűrődő éles vijjogás törte meg a banképület dermesztő csend-
jét.

A csuklyás alak megperdült saját tengelye körül, mintha egy hátulról várható alattomos tá-
madásnak akarná gyorsan elejét venni, de semmi gyanúsat nem észlelhetett. A vállon lőtt al-
kalmazott rettegő és elkínzott arckifejezéssel, kezét erősen a vállához szorítva, mozdulatlanul 
ült asztala mögött. Ugyanúgy, szoborszerűen ült helyén a bankigazgató és a másik tisztviselő. 
Az üvegfal mögött tartózkodó pénztárosok is félelemtől megbénulva várták a fejleményeket.

A csuklyás férfi ismét Krisztina felé fordította fegyverét.
A bank bejáratának széles üvegablakán, akár egy éles nyári villám, kék fény cikázott végig.
Nyilvánvalóvá vált, hogy rendőrök érkeztek a banképület elé. A csuklyás alakban is tudatosult, 

hogy valaki, minden fenyegető figyelmeztetése ellenére, megnyomhatta a riasztóberendezés 
gombját. A rendőrök reakciója a vártnál sokkal gyorsabb volt. Noha arcának mimikáját senki 
sem láthatta, a pisztoly észrevehetően megremegett kezében, árulkodó jelét adva annak, hogy 
felfogta kilátástalannak tetsző helyzetét.

Megint körbefordult, ezúttal már jóval lassabban, fegyverét lövésre készen tartva, árgus sze-
mekkel keresve a lehetséges kiutat. 

Aztán döntött.
Egy szemvillanás alatt ott termett Krisztina előtt, durván megpenderítette, s amint a nő hát-

tal állt neki, tarkójához nyomta a pisztoly csövét, miközben bal kezével lerántotta és erősen 
megmarkolta a karját.

– Egy rossz mozdulat – sziszegte Krisztina fülébe – és agyonlövöm.
Krisztina lehunyta szemét. Ijedtsége, aggodalma egy csapásra elmúlt. Nem érzett mást, csak a 

tarkója fájdalmát, mert a rabló olyan erővel szorította hozzá fegyverét, mintha annak csövével 
egyenesen a torkába akarna hatolni. 

Hosszú óráknak tűnő percekig álltak így tanácstalanul, míg végre a csuklyás alak megtalálni 
vélte szorult helyzetének megoldását.

– Indulás! – dörögte Krisztina fülébe, s közben rándított egyet a karján. – Az ajtóhoz!
Mihelyst az ajtóhoz értek, megint ráparancsolt.

– Nyissa ki!
Szabadon hagyott kezével Krisztina kinyitotta az ajtót. A csuklyás alak tolta kifelé.
Odakint immár öt rendőrautó sorakozott a bank épülete előtt, villogó lámpáik kék köröket 

rajzoltak a levegőbe. A rendőrök a kitáruló ajtó láttán járműveik fedezékébe húzódtak, fegyve-
reiket tüzelésre készen tartva.

A rabló felmérte a terepet, félhangosan dörmögött valamit, s közben szorítása engedett egy 
kicsit. Krisztina egy kissé maga felé tudta fordítani csuklóját, hogy karórájára vethessen egy 
pillantást.

Fél öt lesz tíz perc múlva, nyugtázta magában csalódottan.
Most már mindegy, nincs veszteni valója.
Lábát óvatosan, épphogy néhány centire a földtől megemelte, majd cipőjének tűhegyes sar-

kával fogvatartója lábfejére lépett, igyekezve minél nagyobb nyomást kifejteni. Közben rántott 
egyet a karján, hogy kiszabadítsa magát a szorításból.

A csuklyás alak felszisszent, s ugyanabban a pillanatban meghúzta a ravaszt.
Hogy véletlenül, a hirtelen belenyilalló fájdalom hatására, vagy tudatosan, a menekülési 

szándék megtorlásaként, már senki sem fogja kideríteni.
Mert amikor a lövés eldördült és Krisztina élettelenül roskadt a rabló lábai elé, a rendőrök is 

tüzeltek, s a csuklyás alak holtan bukott Krisztina testére.

Papp-Für János

ősi meleg
úgy marad meg minden emlék érzékeid 
képkeretébe feszítve, mint álmodban 
egy megrémült gyermekarc, melyet minél 
tovább nézel, annál kevésbé ismersz fel 
a játszóterek ködbe burkolózó homályában. 
pont úgy esnek szét az emlékek, mint ahogy 
nagymama halála után a kályha mögött 
felejtett félig sült alma. először csak 
pöttyösödik, ráncosodik, majd azt 
veszed észre, mintha a nagyi kezét 
simogatnád. egyre puhább, szinte várod, 
kívánod, hogy hozzá érhess. kézfején 
lüktetnek az ereid, nyálkás csigák 
nyomvonala a már fagyos leveleken, 
de te a hideg kilincset szorítod és a sok 
fogdosástól alig marad meg rajta a szitáló 
hó, olvad, csepeg. az ereszről a jégcsapok 
menthetetlenül abba az irányba mutatnak, 
ahonnan felfelé soha nem néz a 
megráncosodni képtelen pogácsaszínű 
tekintet. egyszer csak meleged lesz, 
izzadni kezdesz, hirtelen, még egyszer 
utoljára kiveszel a kemencéből egy szelet 
boldog gyermekarcot, s egészen addig 
majszolod, míg oda nem rakod te is 
az utolsó almát a kályha mögött rekedt 
ősi melegbe.
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