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1. Epizód
 

A család a rombusz alakú tér sarkán várt az apára, aki a közelben dolgozott és reggel azt ígérte,
hogy a fia tizenkettedik születésnapján hamarabb abbahagyja a munkát.

A fiú az anyjához hasonlóan világos hajú és kék szemű, az ötéves kislány viszont barna bőrű és
sötét szemű volt. A gyerekek rövidnadrágot és pólót, az asszony virágos nyári ruhát viselt.

A sarkon álló, hamarosan megnyíló üzlet belsejét csodálták: a vízkék elárusító asztalokat, a bézs
színű csempét a padlón. Orrukat a csillogó kirakatüveghez nyomták, és azt találgatták, mit fognak
itt árulni.

A teret és a családot körülölelték a régi belváros alacsony háztömbjei. Azon túl a vasbetonból
emelt belső városfal, majd a lakótornyok sűrű erdeje, mint megannyi gigantikus obeliszk, azt
pedig a külső városfal, melyen még a tetőkről sem lehetett átlátni.

Néha fémes zümmögés jött meghatározhatatlan irányból, máskülönben csak a szél füttyögött
aprókat a hátuk mögött sétálók halk szavainak aláfestéseként. Az égen sötét viharfelhők
gyülekeztek, olykor eltakarták a napot.

A rothadásszag olykor kibírhatatlanná erősödött, de amint feltámadt a szél, megint elviselhető lett
a levegő.

Váratlanul valaki felsikoltott.

Az anya megperdült és riadtan körülnézett. Ugyanígy tettek azok az emberek, akik a téren
nyüzsögtek, sétáltak, a szökőkút vizében pancsoltak, vagy dologtalanul süttették magukat a
tűfoknyi fénypászmákkal.

A messziről jövő kiáltások egy szemvillanás alatt betöltötték a teret. Lábdobogás hallatszott a
városkapu felőli utcából, a falakon fehér villanások visszfényei táncoltak.

A kislány félve bújt az anyjához. Az asszony átélt már zavargást, de most a zsigereiben érezte,
hogy ez valami más. A védtelen lakosság most valami kimondhatatlan szörnyűség elől menekül.

Az üzlettel szemközt két negyven körüli férfi készült átkelni a szűk úttesten, sziluettjüket
visszatükrözte a fényes kirakatüveg. Az egyik magas volt és szőke, rövidre nyírt divatos frizurát
viselt. Bőre fehér, külseje ápolt, járása ruganyos. Vadonatúj hosszúkabátja a gyors lépteitől
lemaradva a háta mögött lengett. Baljában aktatáskát lóbált. Társa alacsonyabb volt, kevésbé
sportos, mégis arányos. Bőre barnább, de még nem sötét. Rövid, barna frizurát viselt, és a
barátjáéhoz hasonló öltönyt. Kabátja nem volt, hóna alatt fekete diplomatatáskát szorongatott.

A háromtagú család mellett középkorú pár és két fiú állt meg. A nő közelebb járt az ötvenhez,
mint a negyvenhez, világos tunikája és makulátlan tisztaságú nadrágja valamelyest takarta
hízásnak indult testét. A táskáját úgy szorongatta, mintha a következő pillanatban le akarnák
rántani a válláról, noha ő is tudta, ha valaki megtámadná, a csendőrök az egész negyedben
hajtóvadászatot indítanának mindenki ellen, aki egy kicsit is gyanús. Férje ötvenes, fehér bőrű és
barna hajú. Kopottas barna öltönye még éppen megfelelő.



A fiúk nem hasonlítottak sem egymásra, sem a szüleikre. Nem is voltak testvérek, ahogy a kísérőik
sem voltak a szüleik. Az idősebbik a férfi unokaöccse volt, a másik pedig a fiú legjobb barátjának
az öccse. A legjobb barát az utolsó pillanatban meggondolta magát, a szülei pedig elküldték
helyette a kisebbik gyereket, nehogy kárba vesszen a méregdrága belépőjegy.

Az idősebb fiú tizenhárom éves volt, korához képest nyurga, öltözete kifogástalan. Öltönyt viselt,
mint a nagybátyja, az öltönnyel azonban ő mintha a gőgöt is felöltötte volna magára. Magasan
hordta az orrát, és az arckifejezésével is a nem létező felsőbbrendűséget hirdette. Nagyon
vigyázott a lépéseire, nehogy elárulja, honnan jött. Szégyellte az alacsony származását.

A fiatalabbik tízéves lehetett. Ruhája rendes, tiszta, bár kopottas. Lerítt róla, hogy szegény
gyerek. Ő élvezte a délutánt és nem gondolt arra, hogy idevalósinak kellene látszania. Gyerek volt
még, és gyerekként csodálkozott rá a sohasem látott alacsony házakra, a díszes homlokzatokra, a
csillogó üzletek minden jóval megrakott kirakataira.

Egy sarokkal előbb megbámult egy fagylaltárust, de nem kért a csemegéből. Igaz, nem is
kérdezték, hogy kér-e. Otthon az anyja kioktatta, hogyan viselkedhet, mit engedhet meg magának
az idegen kísérői mellett, és a fiú okos tanítvány volt. Még ha vágyakozott volna is a látottak után,
elnyomta volna, de nem vágyakozott, csak nézelődött. Tudta, hogy amit lát, az kirakati tárgy, és a
hely csak múzeum, ahol a mindent a szemnek elv érvényesül.

Egészen mostanáig.

A belvárost váratlanul rázta meg a robbanás. Úgy hangzott, mintha házat bontottak volna, a
detonáció megrezegtette az ablaküvegeket a keretükben. A hatalmas dörrenésre a tömeg a fejét
forgatva kereste az újabb rémisztő hang forrását – mindhiába.

Az asszony magához szorította a kislányát. Esküdni mert volna rá, hogy valaki betörte a belvárosi
kaput. Egy pillanattal később elhaltak a sikolyok, síri csend lett, majd újabb robbanás hallatszott,
ezúttal sokkal közelebbről.

A téren ekkor tört ki a pánik. Az asszony rémülten szorongatta a gyerekei kezét. Kislánya sírva
fakadt, a fiának földbe gyökerezett a lába.

A két férfi hozzájuk futott, pontosabban az üzlethelyiség bejáratához. A döbbenettől képtelenek
voltak megszólalni. Az egyik kapkodva kinyitotta a csodaüzlet kétszárnyas üvegajtaját, a másik
intett, hogy befelé, de gyorsan!

Futott az anya a két gyermekével és a középkorú pár a két fiúval. A tér túlsó oldaláról egy idősebb
férfi is az üzlet felé iramodott.

A téren túl egy női hang velőtrázóan felsikoltott. A mellékutcákból ritmikus dobogás közeledett,
száz és száz láb csapódott egyszerre a kövezethez. A zaj hirtelen halt el, mintha a menetelők a
sarok előtt megtorpantak volna.

Az anya a gyerekekkel már bent állt az üzletben. A félelemtől mozdulatlanná merevedve nézték a
középkorú párt a két fiúval, amint elérik a kitárt kaput, majd mélyen az üzlet belsejében ők is
megállnak. Riadt szempárok szegeződtek egymásra.

A téren túl valaki a haláltusáját vívta, legalábbis a hangokból erre lehetett következtetni: rémült
ordítás vegyült elhaló hörgéssel.



Az üzlet nyújtotta viszonylagos biztonságból jól látták, hogy az idősebb férfi is az üzlethelyiség
felé próbált menekülni, ám futás közben felbotlott a saját lábában, hasra esett, a tagjai
szétrepültek a kövezeten. Megpróbált felállni, de nem sikerült. Torz grimaszba rándult arca nagy
kínról árulkodott. A szája mozgásából látszott, hogy átkozza a tehetetlenségét.

A téren emberek rohantak céltalanul.

A mellékutcákban ismét fények villantak gyors egymásutánban.

A férfi háta mögött emberforma alak bukkant fel. Fején szürke rajzos fekete sisakot viselt, amely
leginkább ósdi bukósisakhoz hasonlított. Az arcát fekete ellenző takarta, testére fekete
egyenruhaszerű öltözet simult. A ruhája tetején sötétszürke páncélt hordott, lábán vaskos csizma.
A kezét is szürke kesztyű fedte; az alakot teljesen beborította az egyenruha. Fegyverét tüzelésre
készen tartotta.

Megállt az öregember mellett, ráemelte a fegyvert, és elsütötte. Nem dördült lövés, mint ahogy a
sarokháziak a régi filmekben látták. Helyette erős fény villant, mire az öreg teste eltűnt a
kövezetről. Köddé vált, egyetlen pillanat alatt elpárolgott, ahogy a pára a tükörről.

A sarokháziak néma félelme hangos pánikká változott.

A középkorú nő sikított, férje a rémülettől elfelejtette magához szorítani. A két fiú összerezzent.
Az idősebb sírni kezdett, és a kisebbik is könnyezni látszott, habár lehet, hogy csak a felvillanások
visszfénye csillant meg az arcán. Az anya az ölében szorongatta a kislányát, aki belefúrta magát a
nő vállába, és olyan szorosan karolta át a nyakát, hogy majdnem megfojtotta. A fia megkövült. Az
üzlet tulajdonosai mozdulni sem mertek, vagy ha igen, tétova, céltalan mozdulatokat tettek.

Az utcákból özönlöttek a térre az egyenruhások. A borzalom újra és újra megismétlődött, emberek
iszkoltak befelé a házakba, próbálták menteni az életüket. Az egyenruhások a nyomukban voltak,
és villogtattak rájuk szüntelenül. Minden felvillanás után egyre kevesebb polgár volt a téren.

Az egyenruhásokat nagy teherautók kísérték. Az első pillanatban a tévéből megszokott régi
katonai teherautóknak látszottak, a dübörgésük is szokványos volt. Közelebbről azonban feltűnt
néhány nyugtalanító részlet, és még közelebbről megfigyelve már egyetlen ismert teherautóra
sem hasonlítottak. Még a hangjuk is idegenné vált.

Az első a tér közepére parkolt le, oda, ahová semmilyen jármű nem hajthatott be az elmúlt
százötven évben, és még több egyenruhást okádott ki magából. A többi befordult az egyik
mellékutcába és elhajtott.

A sarokházba menekültek nem vették észre, hogy lassan estébe csavarodott a délután, majd az
esti szürkület világosabbra váltott, amikor felkapcsoltak az utcai lámpák.

– Mi folyik itt? – suttogta az egyik üzlettulajdonos valamelyest magához térve a hirtelen támadt
fényességtől.

Rövid, szőke haja kiemelte rettegéstől elállatiasodott vonásait.

Mind háborgó lélekkel bámulták a váratlan felfordulást. A járókelők mostanra elfogytak az
utcákról.



Az egyenruhások összeverődtek a szökőkút mellett, ami nem volt egyéb, mint egy betonkávából
feltörő magányos vízsugár. Egy pillanatig mozdulatlanul álltak, majd egy nagyobb csoportjuk
behatolt a tér legmagasabb házába. A kint maradtak szorosan körbevették a kaput. Percekkel
később halálra rémült emberek jelentek meg a gyűrűjükben. Egy slampos, pongyolás nő el akart
szaladni előlük, a sarokházat vette célba. Közvetlenül a bejárat előtt érte a felvillanás.
Néhányuknak valahogy mégis sikerült egérutat nyerni, a többségre azonban ugyanaz a sors várt,
mint az öregemberre és a nőre, elpárologtak az idegenek fegyverétől.

A félelem még jobban eluralkodott a sarokházba menekülteken.

A kislányát szorongató anya biztos volt benne, hogy a támadás nem késő délután, hanem sokkal
korábban indult meg. Valószínűleg valamelyik külső városrészben, talán a külső városkapuknál
kezdődött, majd az egyenruhások egyre beljebb haladva késő délutánra érték el a belvárost.

A téren és a mellékutcákban, ahová kiláttak, tovább folyt a mészárlás. Az egyenruhások újabb és
újabb csoport embert hajtottak ki a házakból, hogy mindegyiket elpárologtassák.
A két üzlettulajdonos végre felocsúdott. Egyikük kapkodva bezárta a kétszárnyas ajtót, ezalatt a
másik hátraterelte a többieket az eladótér végébe. Most senki nem törődött a csillogó csempével,
a termő narancsfákkal, csakis az életüket akarták menteni.

A nehéz vasajtó mögötti áporodott szagú tároló helyiségen átvágva jutottak el a szétmálló téglával
borított pincelejárathoz. A pince sem volt különb, a falat vastagon lepte a salétrom, a porló
betonpadlót elborította a málló ruhák, törmelék és korhadt fahulladék egyvelege. A dohos szag
csavarta az orrukat, a lomok között egerek szaladgáltak. A csótányok és svábbogarak elbújtak,
megvárták, míg az emberek elhelyezkedtek. Amikor megszűnt a mozgás, csapatostól másztak
rájuk.

A rovaroknál azonban sokkal rémisztőbb volt a kintről jövő lárma. A fejük fölött lévő, gyerekfejnyi
szellőzőnyíláson át ordítás, halálsikoly, menekülő lábak dobogása támadta a dobhártyájukat;
teherautók bőgése, fegyverek szisszenése vegyült elvágódó testek tompa puffanásával, felszakadó
kapuk és ajtók reccsenésével, tehetetlen emberek szitkozódásaival, lehulló ablaküvegek
csörömpölésével.

Azután csend lett, ami félelmetesebb volt minden korábbi zajnál. Nem lehetett tudni, hogy
elmentek-e a támadók, vagy erőt gyűjtenek egy újabb, mindenkit elsöprő rohamhoz. A legerősebb
félelmet a bizonytalanság szülte, de senki nem mozdult meg és ment fel, hogy megbizonyosodjon a
legrosszabbról.

Az augusztusi alkonyból lassan éjszaka lett. A sarokháziak a következő félórát mozdulatlanságba
dermedve töltötték, nem mertek kinézni a pincéből, hátha a támadók ott ólálkodnak a közelben. A
fiúk a pince legbelső sarkába rejtőztek, egy magas polc mögé.

A mennyezetről lógó csupasz villanykörte gyenge fényénél jól láthatták a rájuk mászó bogarakat.
De ki törődött most velük?
A felnőttek magukba roskadtak, közben igyekeztek tudomást sem venni a rajtuk korzózó
ellenségről. Pontosabban tudomást vettek róluk, de csak annyira, hogy megállapítsák, a kinti
alakokhoz képest veszélytelenek.

Sápadt arcok fürkészték egymást.

A középkorú házaspár által kísért két fiú között szeméttel kitömött, mocskos vászonzsák trónolt.



Amennyire tudták, kerülték a másik pillantását. Az idősebb néha lesöpört magáról egy-egy
svábbogarat, különben nem mozdult. A kisebbik minden csótányt undorodva pöckölt le magáról.
Arcán irtózat ült.



2. Epizód
Nagy sokára a szőke üzlettulajdonos felállt. Lerázta magáról a rovarokat és egy eltévedt egeret.
Tántorogva állt egy ideig, egyik kezével a falnak támaszkodott. Fülelt, hátha hall valamit.

Síri csend volt.

Az asszonyok halkan felsóhajtottak, de visszatartani egyikük sem merte.

A férfi rogyadozva feltámolygott a kicsorbult lépcsőn. A falba kellett kapaszkodnia, a lábai így is
alig bírták el. Lassú lépteinek tompa koppanásai sokáig visszhangoztak az üres lépcsőházban,
eltávolodtak, és újra csend lett.

Percekig nem történt semmi, azután valami sercegni kezdett. Elmosódott, emberinek tűnő hangok
vegyültek bele, a szöveg értelmét nem lehetett kivenni.

Újabb hosszú percek teltek el, mire az üzlettulajdonos csoszogva megindult lefelé a lépcsőn.
Cipője koppanásai egyre közelebbről hallatszottak, míg meg nem jelent a lépcsőfordulóban. Az
arca fehérebbnek látszott, mint amilyenre a többiek emlékeztek. Volt rajta még valami, ami eddig
nem. Halálfélelem.

– Jöjjenek, ezt látniuk kell – mondta rekedten.

Tétova kézmozdulatokkal mutatta az utat felfelé először a földszintre, majd tovább az első
emeletre.

Elsőként a középkorú pár mozdult meg, majd a két fiú. A sort az anya zárta a kislánnyal és a
másik üzlettulajdonossal.

Ólmos fáradtság járta át a testüket. A felnőttek tele voltak aggodalommal, a fejük sajgott a
legvadabb teóriáktól, és mind attól féltek, hogy amit kigondoltak, az be fog következni, vagy ami
még rosszabb, már be is következett.

A lépcsőház emeletre vezető szakasza árnyalatnyival rendesebb volt, mint a pincébe vezető, a
falakat vakolat borította. Valaki telefirkálta értelmetlen jelekkel, melyek nem hasonlítottak
semmilyen ismert betűre, vagy számra.

A lépcsőházból a külvárosihoz képest szokatlanul tágas folyosóra jutottak, ahol a fehéres falak
végre tisztának, majdhogynem frissen festettnek látszottak. A folyosóról négy fehér ajtó nyílt,
mind az utcára néző lakásokba. Az ajtók közötti távolságból látszott, hogy a mögöttük lévő
helyiségek sokkal nagyobbak a toronyházakban szokásosnál.

A lépcsővel szembeni lakás ajtaja nyitva állt, ide vezette őket a szőke férfi. Az első helyiségben
kétoldalt beugrók voltak, az egyikben a konyha, a másikban a külvárosban ismeretlen mosdó.
Mögöttük, az egyetlen szobában televízió zümmögött, élő képeket sugárzott a stúdió környékéről.
A képen interferenciatenger hullámzott, melyben a kozmikus viharok hangyái mászkáltak, a hang
olykor elhalkult, mégis kilenc szempár szegeződött információra éhesen a villódzó képernyőre.
Egy szabadabb térségről adtak közvetítést. Ameddig a kamera ellátott, egyenruhások cirkáltak.
Egy narancsszínű anorákos férfi szaladt át a kis betonplatón. Görnyedt háttal próbált egérutat
nyerni, miközben a karját a kabátjára szorította.



A plató tele volt konténerekkel, a férfi ezek között az óriási fémdobozok között rejtőzködött. Az
egyik fegyveres észrevette és utána lőtt. A villanás egy pillanatra elvakította a kamerát, a
narancssárga anorákosnak ezalatt sikerült kimenekülnie támadója látóköréből. Az egyenruhás
nem foglalkozott vele, másfelé ment tovább.

Fojtott, izgatottságtól rekedt férfihang kommentálta az eseményeket. Találgatások és tények
között ingadozott. Jó ideje beszélhetett már.

– Úgy jelentek meg köztünk, mint derült égből a villámcsapás, és irtani kezdtek bennünket. Nem
találgatás, ez már tény. Akkora tömegben vannak jelen a városok utcáin, hogy megszámolni sem
lehet őket. A híradások szerint a világ minden városában egyszerre jelentek meg. Ismeretlen
fegyvert használnak ellenünk. Szemtanúk fényes, fehér felvillanásokról számoltak be, melynek
hatására az áldozatok elpárolognak, semmi nem marad belőlünk. Válogatás nélkül gyilkolnak
minket. Vagy mégsem? Vannak, akiket végkimerülésig üldöznek és vannak, akikkel szinte nem is
foglalkoznak, mint azt az előbb önök is láthatták. Néhány óra alatt milliókat, de lehet, hogy
milliárdokat semmisítettek meg.

Egy zsebkendővel megtörölte izzadó homlokát.

– A támadókról nincsenek ismereteink. Nem tudjuk, honnan jöttek. Nem kérdeznek, nem
beszélnek, nem akarnak tőlünk semmit, csupán az életünket. Túlzás nélkül állíthatom, hogy
drámai a helyzet. Az elektromos energia ellátása zavartalan, és van ivóvíz, a távközlési műholdak
azonban sorra leállnak. Ugyanez a helyzet a televízió-, és rádióállomásokkal is, a néma gyilkosok
sok stúdiót elfoglaltak már. Úgy tűnik, hogy módszeresen bénítják meg a kommunikációs
csatornáinkat. Néhány perccel ezelőtt még működtek a telefonok, most már hiába próbálkozunk
hívással, minden készülék süket. A városi stúdió támadását még nem kezdték el, de már
gyülekeznek körülöttünk a fegyveresek. Nem tudjuk, milyen sors vár ránk, vagy meddig tart a
támadás. Egyesek szerint Földünk mind a húszmilliárd lakóját ki fogják irtani, hogy így vessenek
véget a túlnépesedésnek. Mások szerint egy idegen, vagy ha úgy tetszik, földönkívüli faj teljes
megsemmisítő akciója áll a háttérben. A Földre fáj a foguk. Mindennek ellentmondani látszik,
hogy a támadóink emberekre emlékeztetnek. Vajon miután teljesen kiirtottak minket, beköltöznek
elhagyott otthonainkba?
A középkorú pár nőtagja lerogyott az ágyra.

A riporter idegességében hadarni kezdett.

– Megpróbáltuk elérni katonai vezetőinket, ám sokadszori próbálkozásra sem sikerült legalább
egy tisztet, vagy akár egyetlen élő katonát találtunk. A laktanyák és katonai bázisok telefonja dél
óta süket. Ebben a pillanatban jelentkezett be munkatársunk, akinek az imént sikerült átcsúsznia
a támadók blokádján. Mit tudsz nekünk mondani, Johann?

A kamera most arra a férfire fókuszált, aki egy perccel korábban szaladt át a fegyveresek orra
előtt. Az arca vörös volt, és úgy kapkodta a levegőt, mintha a világ túlsó végéről futott volna a
stúdióig.

– Hadseregünk és a csendőrségünk titkos parancsot kapott – lihegte.– A külső városfalban lévő
laktanya kiürült, szemtanúk szerint a teljes legénységet teherautókra rakták, és ismeretlen helyre
szállították. További sorsukról semmit nem tudunk, a bázis üres, elhagyatott. A vezérkarnak sincs
nyoma.

A kamera visszaúszott a platóra.



– Mindezekből leszűrhetjük, hogy nem számíthatunk a hadsereg segítségére, mert valószínűleg
őket gyilkolták le legelőször, ha ugyan nem ők állnak a támadás hátterében – vette vissza a szót a
riporter. – Nem találok szavakat, kedves nézőink! Civilizációnk a végóráit éli. Rendfenntartó
erőinket megsemmisítették, vagy ellenünk fordultak, ezt nem tudhatjuk biztosan. Azt azonban
igen, hogy lassan, de biztosan összeomlik a kommunikációs rendszerünk. Uramisten! A
fegyveresek megindultak a stúdió felé! Erre jönnek, te is látod, Marianne? – A férfi hisztérikus
lett, és egy időre kiesett a riporter szerepéből. – Te jó ég! Nagyobb csoportokban megindultak az
épület felé… kedves nézőink. Szándékaik teljesen világosak, most mi következünk. – Az utolsó
mondat végére a hangja remegni kezdett.

A támadók felsorakoztak a kamerák előtt és határozott léptekkel megindultak az épület bejárata
felé. Egyikük bement az ajtón, míg a többi kint maradt figyelni. Azután, mintha parancsra tették
volna, beözönlöttek az épületbe, csupán néhányan maradtak kint, láthatóan őrködni.

– Segítség! Segítség! – A bemondó többé nem lelte meg az önuralmát, akárcsak a kivezető utat.
Percekig sikítozott magas kappanhangján, és menekülni próbált. Kapkodó mozdulatai nyomán
felborult egy bútordarab, amit a nézők nem láthattak, de a hangjából ítélve jókora méretekkel
rendelkezett. A férfi még megeresztett egy cifra káromkodást, azután elhallgatott. Végleg.

A csend beállta előtt fények villantak. A bemondó elnémulásával egy időben a kamera lefelé
mozdult, mintha az operatőr egy hanyag mozdulattal elsodorta volna. Vagy elpárologott volna
mögüle. A lefittyedt kamera rövid ideig még mutatta a pult alá bújt, reszkető asszisztensnőt, aki
mellett elmentek a támadók, mintha nem is látnák. Néhány ellenség csizmája is képbe került,
azután megszakadt az adás. Ez is végleg.

A felnőttek döbbenten nézték a szétszaladó hangyákat a kiszürkült képernyőn. Keresték a
szavakat, de nem találták. Félelmük nem múlt el a látottaktól, inkább fokozódott. A gyerekek
reszketve fúrták kísérőik oldalába a fejüket.

Az élet a támadás napjáig nagyon kemény volt a városban, habár egyáltalán nem volt veszélyes. A
bűnözőket rendkívül szigorúan büntették, a legkisebb kihágásért is gyakran kivégzés járt, így nem
akadt bandita, aki sokáig rettegésben tartotta volna a lakókat.

A hajléktalanokat megtűrték ugyan, de a szemétben tilos volt guberálni. A koldulást nem tiltották,
de nem is engedélyezték. Ha valakit mégis kéregetésen kaptak, csak reménykedhetett, hogy
megússza koholt vád nélkül.

Túl sokan voltak már a nincstelenek. Úgy lepték el a város utcáit, mint a verebek. Meleg időben
minden kapualjban, lépcsőházban és téren ott lebzseltek. Néha kaptak alkalmi munkát, olykor
behívták őket, hogy vigyék ki a szemetet, vagy emeljék meg a nehéz bútort. Ha szerencséjük volt,
a munkaadó adott egy tányér meleg levest fizetség gyanánt, ám gyakran megesett az is, hogy a
szeméttel fizették ki a szerencsétlent.

Aki dolgozott, annak sem volt irigylésre méltó a helyzete. Ők kaptak lakást a munkáltatójuktól, a
fenntartási költségek azonban többnyire felemésztették a család minden keresetét. A fűtésen
lehetett csak spórolni, mégpedig úgy, hogy nem fűtöttek, emiatt a ritka hideg napokon családok
fagytak halálra a papírfalú lakásokban.

A sarokházban rekedt négy gyerek a szerencsések közé tartozott. Szüleiknek volt munkája, és a
keresetükből futotta a jegyesbolti élelmiszerek megvásárlása után a számlákra. Igaz, ennél többre
csak hosszadalmas spórolás után. Hiába volt Peter apja egy jól menő cég igazgatója, nekik is meg



kellett gondolnunk, mire adnak ki pénzt.

Úgy látszott, a kinti események megszüntették ezt a kilátástalan helyzetet. A túlnépesedésnek
egyszer és mindenkorra vége, a riporter szavai nem hagytak kétséget e felől. A továbbiakban
azonban egyáltalán nem lehettek biztosak. Néhányukat szándékosan életben hagyták, vagy ők is
csak kis időre kerülték el az egyenruhások figyelmét és később még sorra kerülnek? A
bizonytalanság elvette az életkedvüket.

Jócskán elmúlt éjfél, a kislány és a bátyja az egyik heverőn összebújva aludt. Az anyjuk mellettük
ült és nehezen kapkodta a levegőt.

Délután igyekezett megóvni a lányát a látványtól, de a hangok így is ott kísértettek a gyerek
nyugtalan álmában. A másik két fiú sírásra görbült szájjal bújt a középkorú nőhöz. A férfiak lassan
magukhoz tértek.

– Jon vagyok – mutatkozott be a szőke üzlettulajdonos.
– Don – mondta a társa.
– Elena Vikar – zihálta az anya a kezét nyújtva. – A fiam Peter, a lányom Leila.

– Tobias és Ester König. A fiúk David és Paul – mondta a középkorú pár férfitagja.

– Tehát kilencen… Úgy gondolom, jobb, ha egy darabig itt maradunk. Nem fogunk zavarni. A
lakók már visszatértek volna, ha… – Jonnak elcsuklott a hangja. Képtelen volt kimondani: ha még
életben lennének. – A ház kétemeletes, összesen nyolc lakással. Legyen ez Elena családjáé. A
többieknek mutatom az utat.



3. Epizód
Ideiglenes otthonuk egyetlen kopott szobából állt. Négy heverőt állítottak a fal mellé, kettőt az
egyikhez, kettőt a szemben lévőhöz. Középen étkezőasztal terpeszkedett hat székkel. Az ablak
alatti zárt kisszekrényen a tévé. A túlcsordult, hatalmas ruhás szekrényt látva Elena úgy gondolta,
az ágyak darabján két-három ember osztozott. A bejárat mellett volt a konyha, vele szemben a
zuhanyzó és az illemhely. A helyiségeket áthatotta a dohszag.

Ez hát az irigyelt belvárosi lét.

Ugyanolyan nyomor, mint nálunk, ha nem nagyobb – gondolta az időközben felriadt Peter. – De ott
legalább jó illat volt.

A külvárosi lakásuk elég magasan volt ahhoz, hogy ne érezzék úgy a dohszagot, mint ebben az
öreg házban.

Magukra maradtak. Az ajtót nyitva hagyták, így nagyobb biztonságban hitték magukat, és úgy
érezték, nincsenek egyedül. Percekig hallották még a többiek, főleg Jon hangját, ahogy
elszállásolta újdonsült lakótársaikat. A lépteik sokáig kongtak a csupasz lépcsőházban, mielőtt
csend lett. Ugyanaz a zavarba ejtő és megmagyarázhatatlan csend, mint amikor a fegyveresek
befejezték a mészárlást.

A sötétben a kis család nem mert lámpát kapcsolni. Féltek, hogy észreveszik őket a fegyveresek.
Félték, hogy a fények becsalják őket a házba, és végül ők is áldozatul esnek. Rettegtek, hogy az
életünk ebben a mocskos, dohos, belvárosi házban ér véget. A belvárosban, ahol néhány
gondtalan, boldog órát akartak eltölteni, mielőtt átadják magukat a kétségbeesésnek, a
nincstelenségnek, a tanulásnak, vagy csak egy másfajta, talán jobb, talán rosszabb életnek.

Elena a fia jövőjén merengett. A férjével mindenüket feladták azért, hogy a legjobb iskolába
járathassák őt. Azt akarták, hogy legalább neki könnyű legyen az élet, soha ne tudja meg, milyen
az állástalanok élete. Hogy ne kelljen a toronymagas állástalansági adó elől az utcára menekülnie,
ahonnan nincs visszaút.

Aznap délután minden egy csapásra vesztette el az értelmét.

Senki nem erősítette meg, mégis tudta, hogy vége a régi életnek. Nem voltak már iskolák, mert
nem voltak gyerekek és tanárok. Nem voltak munkások, és hivatalnokok; és úgy hitte, megölték a
földműveseket is, akik élelmet termelhetnének. A fegyveresek mindent és mindenkit eltöröltek a
Föld színéről.

Talán akadtak még más házakban túlélők, ebben azonban nem lehetett biztos, és abban sem, hogy
valaha élve kijutnak a rossz szagú házból.

Elena még mindig nem zárta be az ajtót, várta vissza a megmentőiket, főleg Jont. Mégis, mire a
férfi visszatért, elnyomta az álom. A fáradtsága letaglózta. Aznap éjjel idegen, egyenruhás
lidércek kergették végig a város túlzsúfolt utcáin.

Jon megállt egy pillanatra az alvó Elena fölött. Az utcáról beszűrődő szürkületben alaposan
megnézte őt. Szemével végigsimított bársonyos bőrén, elmerengett ruganyos, nőies alakján,
megbámulta kivillanó bokáit. Sokáig függött a félig nyitott ajkain. Szépnek látta. Veszélyesen



szépnek. Elena volt álmai asszonya.

Végül legyőzte csodálatát, és finoman megrázta a nő vállát.
– Jöjjön, beszélnünk kell – súgta.

Elena csendben felkelt. Lassan mozdult, látszott, hogy nagyon fáradt. Az ajtóban megszédült, Jon
utána kapott. Egy hosszú pillanatig a karjában tartotta, és csak akkor engedte el, amikor a nő
visszanyerte egyensúlyát, és a saját lábára állt. Egy örökkévalóságig tartó másodpercig
belebámult Elena türkiz szemeibe, és tengert látott hullámzani benne. Fehér tajték nyaldosta a
fövenyes partot, a vízben delfinek úsztak együtt emberekkel. A magasban ott ragyogott a
kristálytiszta égbolt, és a levegőt hófehér sirályok hasították, ahogy az ősrégi romantikus
filmekben.

– Mit néz? – ébresztette fel a nő az álmodozásból.

– Semmit – habogott Jon.

A földszinti üzlethelyiségben gyülekeztek a felnőttek.

– Ételre és vízre van szükségünk elsősorban – kezdte Don.

– Víz folyik a csapból – morogta Tobias.

Mint mindenki a házban, vacsora gyanánt rengeteg vizet ivott, mostanra mégis hangosan korgott
a gyomra.

– Egyelőre. De mi lesz, ha már nem folyik?

Ester jelentkezett, ahogy az iskolában szokás. Don intett neki, hogy mondja.
– A pincében láttam vödröket. Mocskosak, de szerintem találunk mosószert, amivel kimoshatjuk.
Azokba veszünk vizet. Egy darabig elég lesz.

– És ha elfogy?

Jon leintette Dont.

– Még nem tartunk ott. Lehet, hogy meg sem érjük… – Elhallgatott, mert érezte, hogy ez az utolsó
dolog, amiről a jelenlévők beszélgetni szeretnének. – Addigra el is mehetnek ezek az… izék.
Egyengyilkosok.

Tobias szomorkásan bólogatott.

– Nem ártana.

Don visszavette a vezérszónok szerepét.

– Addig is a kezünkbe kell vennünk az irányítást. Ki nem mehetünk, mert ezek mindenhol ott
vannak, és félő, hogy egyikünk életét sem kímélnék, tehát házon belül kell megoldanunk a
problémáinkat. Jon, emlékszel, mi van a tömbben? Üzletek, bármi, ami jól jöhet a túléléshez?

Jon megvakarta a homlokát, és balra, a mellékutcára mutatott.



– A közvetlen szomszédságban, azt hiszem, semmi, de egy-két házzal odébb mintha…


