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I.
 

Az esős, ódon London mélyén, kihalt utca macskakövén cincog egy törékeny leányka lépte. Fél,
retteg, elmerülve a sötétségbe.

Egyetlen vágya van csupán, az oltalmat nyújtó otthon melegsége. Reménye élettel teli, mivel
menedéke egy karnyújtásra tőle. Páratlan szépség e leány, ez nem vitás. Kecses, hajlékony nádszál.
Megigéző,  bűnbe hívó teremtés! Szépsége napfényben áldás,  de most az éjszaka pecsétje alatt
halálos ítélet is lehet....

 

Újra itt  a  fojtogató est.  Napról  napra félelmetesebb ez a szakasz –  gondolta Auróra,  amint
befordult egy újabb utcára. Büdös, nyirkos utak övezték útját. Minden lépés fokozta a szívverését,
amilyen kevés, olyan soknak tűnt, ami még hátra volt. A falhoz lapulva, árnyként próbált hazajutni.
Sötét idők voltak ezek.

A legnehezebb rész jött. Minden környék söpredékének gyűjtőhelye előtt kellett elhaladnia, majd
át a téren. Ha eljut Lady Madge fogadójáig, már sima az út hazáig. Megállt egy pillanatra, nagy
levegőt  vett,  szorosabbra húzta  magán a  kabátot,  lehajtotta  a  fejét,  erősebben megmarkolta  a
kosarát és elindult.

Szinte csak a talpa elejére lépett, nehogy a sarka visszhangot verjen a falakra. Lépésről lépésre
próbált jelentéktelenebbnek tűnni, mint aki ott sincs. Félelemtől volt fagyos a szíve, ahogy a fal
menti beugró részek mellett elhaladt, de nem nézhetett hátra, hogy kilép-e onnan valaki és követi-e.
Minél  hamarabb el  kellett  illannia  onnan.  A  kocsma fényei  már  elkezdték cirógatni  orcáját.  A
körülményekhez képest minden ígéretesnek tűnt.

Dübögött a szíve, a szónál is hangosabban hirdette félelmét.

Hirtelen kivágódott az ajtó, a kocsma összes fénye Aurórára irányult. A fényárt egy testes alak
törte meg. Szeme mint a felajzott vadé, észrevette a törékeny lányt. Egy pillanat, annyi sem volt, és
rögtön elindult  felé.  Auróra kétségbeesett,  csak egy apró mozdulatot  próbált  tenni,  de a hang
hallatán megfagyott ereiben a vér.

- Hova, hova, kicsike? – ordította rögtön a részeg alak, s elindult a lány felé kezében a korsó
sörével.

A fény, az ordítás és a felé közeledő alak olyan félelmet keltettek Aurórában, hogy mozdulni sem
tudott. A büdös, ápolatlan munkás kétszer, ha nem háromszor akkora volt, mint ő. Ittas állapotához
képes gyorsan odaért és megragadta a karját.

- Kérem, engedjen – súgta halkan, a félelem okozta merevség csak most kezdett olvadozni. Ennek
hatására egy kicsit rántott is a karján.

- Gyere, kicsike, játsszunk egy kicsit.

Egész közel hajolt Aurórához. Érezni lehetett bűzös leheletét. Egyre inkább fokozta a szorítást,
már a testével is a falhoz kezdte nyomni.



- Eresszen! – mondta immár határozottan Auróra. De rögtön érezte, hogy semmi hatása. Majd a
félelem vette át az irányítást kapálózott, rugdosott, sikított. – Segítség!!

Semmi reakció,  az utca rajtuk kívül  kihalt,  a kocsmában az élet ugyan pezseg, de onnan ő
segítséget nem remélhetett. A retkes alak ezt tudván ormótlan tenyerét a szájához tapasztotta, egész
testével a falhoz szorította. Mocskos fejét a lány nyakához tette. Orrával cirógatta a bőrét, nyelvével
undorító nyálas csíkot hagyott a nyakán. Auróra kétségbeesetten küzdött, mikor meghallotta újra a
hangját:

- Kicsike, kicsike nagyon finom az illatod.

Megérezte,  hogy  undorító  mancsaival  a  ruháját  próbálja  lefeszegetni  róla.  Auróra  minden
erejével küzdött. Próbálta ellökni magától, karmolt, ütötte a hátát. Patakokban folyt a könnye, már
olyan sűrűn, hogy a látása is elhomályosult. Tocsogott a nyáltól a nyaka, a kulcscsontja. Hallotta a
reccsenést, ahogy szegény ruhája is kezdi elveszíteni a küzdelmet. Majd egyszer csak alábbhagyott a
zaklatás.

- Engedje el a kisasszonyt! Nem látja, hogy csak terhére van uram? – valaki hátrébb húzhatta a
támadóját.

- Kotródjon innen, szerezzen magának másikat, ez itt az enyém!! – mondta, mintha csak egy
csontról beszélne.

- Eressze el!

- Mee? Különben? – Már fordult is az ismeretlen felé.

Ahogy elengedte, Auróra összecsuklott és a nyirkos macskakőre zuhant. Szaladni, rohanni akart,
de a lábai nem bírták el. Egyszerűen nem tudott felállni, úgy reszketett a lába, mint a kocsonya. Nem
csak a lába, egész testében remegett. A tudatába beszűrődő hangok is csak a félelmét gerjesztették:
a csattanások, hörgések, puffanások hangja. Arra volt csak ereje, hogy a szeméből a könnyeket
kitörölje.

Ahogy tisztult a kép, szemei előtt egy jól öltözött férfit pillantott meg, aki a támadója felett állt.
Kiütötte a gazembert. Auróra a szíve mélyén azt remélte, örökre, és ahogy alaposan nézte, látta,
hogy a mocskos munkás nyaka természetellenesen van kicsavarodva. Élettelenül feküdt az utca
közepén. Tudatosult benne, hogy meghalt, de mégsem érzett elégtételt, valahogy üres volt.

Ekkor a férfi úszott be a látóterébe.

- Jól van, kisasszony? – kérdezte

Egy apró kis bólintás, ennyit tudott tenni.

- Ne maradjunk itt, még a végén többen jönnek! Engedelmével felsegíteném és elvinném Madge
asszonysághoz.

- Kö-köszönöm – dadogta Auróra és elfogadta a felé nyújtott kezet.



II.
Auróra azt hitte, nem vágyik az érintésre, a férfi meleg, bársonyos keze mégis jóleső érzés volt.

Felsegítette a mocskos utcáról.  Felállt  és körbepillantott.  Az agya még nem volt képes teljesen
felfogni, mi is történt. Az utca közepét egy holttest és szilánkok borították. Biztos az a korsó, amivel
kijött a gazember – gondolta Auróra, és próbált a szilánkokra koncentrálni. Nem bírt, nem akart a
tetemre nézni.

Hűvös szél csapta meg egyszeriben, automatikusan összehúzta magán szakadt kabátját. Ahogy a
nyakán próbálta eligazgatni az immár csak rongydarabokat, megérezte a rászáradt nyálat. Azonnal
elkezdte dörzsölni. El kellett tüntetnie magáról! Mocskos és büdös volt. Hiába dörzsölte, egyszerűen
nem akart lejönni! Fokozódott a légzése, a szíve ismét zakatolt. Kezdett megszűnni a világ körülötte.
Fojtogatta  a  sötétség,  a  légszomj.  Mikor  már  majdnem elnyelte  a  mélység,  egy  fekete  anyag
suhanása rángatta vissza. Egy kabát landolt a vállán.

- Így ni – mondta az idegen férfi. – Nyugodjon meg, kisasszony, most már minden rendben lesz.

A pánik amilyen gyorsan jött, úgy el is múlt. Visszanyerte a lélegzete feletti irányítást. Behunyta a
szemét és lopott egy mély levegőt a hűs éjszakától. Ahogy felpillantott, egy igéző zöld szempárba
bámult bele, csak azokra koncentrált. Nem engedhette át magát a félelemnek, még egyszer nem.
Gyönyörű szemek! – gondolta.

 

Amint  a  törékeny nő a  szemeibe nézett,  a  férfi  érezte,  hogy most  már sikerült  az  őrületet
kikergetnie magából, vagy legalábbis megfékezte. Óvatosan átkarolta a derekát és gyengéden tolni
kezdte. El onnan. Át a térre. Melegbe. Biztonságba.

 

Az enyhe nyomásra Auróra teste megindult, lábai engedelmeskedtek. Egyik apró lépés a másik
után. A nyílt tér ölelő karként fogadta magába a két alakot. Ahogy elhaladtak a tér közepén álló
Négy évszak szobor mellett, Aurórából egy mély sóhaj szakadt fel. Mintha egy határon lépett volna
át. Érezte a csontjaiban is, hogy a kocsma fenyegetésétől ma estére megszabadult.

Láthatatlan határ volt ez, íratlan, mégis kőbe vésett tudás. Minden helybéli tudta, az oda tévedő
pedig megtudta, hogy van határa a bűnnek. Az örök fagyos, zord tél jelképében, a szobor ölelésében.

Ahogy távolodtak a tér közepétől, Auróra lelke egyre nyugodtabb lett. Kezdte érezni a stressz
okozta hatásokat a testén. Fáradt és megviselt volt.  A férfi  oltalmazóan karolta át és kísérte a
melegséget nyújtó fények felé. Egy szó sem hangzott el köztük, míg sétáltak. A térnek ezen a részén
már pislákoltak a fények, elegendő világítást adva a járókelőknek. Nem sokat mentek még, mikor
Auróra egyszer csak arra lett figyelmes hogy meleg levegő csapja meg az arcát, és ismeretlen zsivaj
hasít a csöndes estbe.

- Jöjjön nyugodtan, kisasszony. Madge asszonynál vagyunk. Ő biztos ad valami lélekmelegítőt
Önnek – mondta a férfi mosolyogva.


