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V

árok éjfélig. Amikor a toronyóra elüti az utolsót, nekiindulok, keményre cserzett, csupasz talpam repül
a kockakövek fölött. Annonay városa csöndes. Az ablaktáblákat becsukták, elfújták a gyertyákat. Mintha álmában szuszogna a város. Így a legjobb, csak én vagyok meg
a csillagok és egypár pénzérme reménye a fáradozásomért.
A városnak ezt a részét „Fészeknek” nevezik, mert sötét,
kusza, mint valami állat rejtekhelye. Rendes, törvénytisztelő népek nem járnak erre. Senki, ha van más választása.
Engem nem a sötétség riaszt – ha tolvaj az ember, akkor
a napvilág a veszélyes számára.
Ma éjjel, bevallom, ideges vagyok. Hideg a márciusi éjszaka, engem mégis kiver a víz. Azért van, mert elköteleztem magam, és másvalakinek dolgozom – ha úgy tetszik,
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egy kliensnek –, aki alkonyatkor nekiszorított a Les Ailes
kávéház falának.
– Te vagy a Szarka? – szegezte nekem a kérdést az as�szony.
Végigmért fura, halvány szemével, mint ahogy a birkákat terelő kutya szokta. Csípőre tett kézzel néztem vissza,
egyenesen a szemébe. Mire kellek neki, töprengtem, lány
létemre, akinek sötétebb a bőre az átlagosnál.
– Miért? Ki kérdi? – vetettem oda neki, mert soha nem
bíztam olyan idegenben, aki tudja a nevemet.
– Delacroix asszony vagyok. Azt mondták, itt talállak a…
madaraddal.
Kokóra gondolt, szelíd kiskakasomra, aki szokás szerint
a direkt neki készített zsákban ült a mellkasomra erősítve.
– És azt is mondták, hogy messze földön te vagy a legjobb
tolvaj. Ha ez igaz, akkor tégy meg nekem egy apróságot.
Csak hogy tisztázzuk, nem vagyok nehézsúlyú bűnöző – se gyilkos, se lókötő. Tolvaj vagyok, zsebmetsző: egy
vekni kenyér innen, egy-két pénzérme onnan. Amennyi
elég nekem és Kokónak a megélhetéshez. Azt veszem el,
amit a gazdagok elég bolondok őrizetlenül hagyni, tulajdonképpen móresre tanítom őket, ebben nincs semmi kivetnivaló. Magamban dolgoztam, magamnak, amióta az
eszemet tudom. Így a legegyszerűbb. Mégis, ez a Delacroix
asszony azt akarta, hogy hozzak el neki egy dobozt a Pi-
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cula utca egyik házából. Egyszerű, fekete ruhájában elég
tekintélyesnek tűnt, mint egy nevelőnő vagy egy apáca, és
azon töprengtem, miért nem maga megy oda, és hozza el
azt a dobozt.
– Sajnálom, asszonyom, engem nem lehet felbérelni –
mondtam neki.
Ez persze nem tetszett Delacroix asszonyságnak. Olyan
érzésem volt, mintha egyenesen átlátna rajtam. Tetőtől talpig megborzongtam. Nem bízom benne, határoztam el, és
elindultam, hogy faképnél hagyjam.
– Amit én akarok, azt egy értékes dobozban tartják –
mondta, és szinte könyörgés kúszott a hangjába. – Leg
alább gondold meg az ajánlatomat.
Hihetetlen, de amikor kinyitotta ökölbe szorított kezét
– kesztyű volt rajta, szép, puha, drága holmi –, öt aranypénz lapult a tenyerében. ÖT! Persze hirtelen megváltozott
a helyzet.
– Rendben – vágtam rá gyorsan. – Megteszem.
Ő Kokóra pillantott.
– A madár nélkül. Túl zajos lesz.
– Nem, asszonyom, semmiféle zajt nem csap.
Nem is hazudtam. Amióta pár hónapja megmentettem
a kakasviadaltól, főleg aludt és kukacokat evett, és új, fényes tollakat növesztett a kihullott régiek helyébe. Soha
nem hallottam kukorékolni.
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– A madár nélkül – ismételte.
Nem akartam Kokót otthagyni; de az öt aranypénzt sem
akartam elveszíteni.
Így hát most itt vagyok, és a folyó felé tartok, ahogyan De
lacroix asszony mondta. Kokót egy bokor alatt hagytam, közel ahhoz a helyhez, ahol az asszonysággal fogok találkozni,
hogy átadjam a dobozt. Izgatott vagyok, mert arra gondolok,
hogy holnap reggel ki tudom majd fizetni a reggelimet. Talán veszek egy gesztenyetortát abban a divatos cukrászdában, amit Lancelot-nak hívnak az Antoine utcában.
Ám az idegességem ettől nem múlik el; izzad a kezem. És
az az öt aranypénz sem hagy nyugodni. Biztosan nagyobb
dolog ez, mint gondoltam – különben miért fizetne Delacroix asszony ilyen eget verő összeget?
Mikor átérek a hídon, sálat húzok az arcom elé, csak
a szemem látszik. Mély lélegzetet veszek. Ma este hideg van,
a csillagok jegesen ragyognak, az ég sötét, mint a bársony.
A tiszta égbolt jó előjel. Itt az ideje, hogy összeszedjem magam és koncentráljak.
Indulj el az első lépcsőn, ami szembejön, mondta Delacroix asszony.
Hatvan lépcsőfokot számoltam. A lépcső elvezet az úttól,
ami élesen balra fordul, majd ellaposodik. Megállok, mert
kapkodom a levegőt. Meg hallgatózom, csak hogy tudjam:
egyedül vagyok.
10

Egi_tolvaj_bel.indd 10

2019. 06. 26. 10:05

Amikor újból nekiindulok, észreveszem a házakat. A városnak ezen a részén nagyobbak és elegánsabbak, mint
azokon az utcákon, ahol én lakom a Fészekben. Van kocsibehajtójuk, rózsakertjük, kapuik. Nem a legnagyobb ház
a célpontom, de nem is a legkisebb. Hogy őszinte legyek,
meglep, milyen hétköznapinak tűnik a többi között. Gya
nítom, egy család él itt, nem mintha kérdezném. Jobb, ha
nem tudja az ember, kitől lop. Nem akarok bűntudatot
érezni.
Leguggolok a kapu mellett, megnézem, be tudok-e menni. Kifelé vezet-e út? Van-e kutya? Őrség? Ébren vannak-e
még az emberek? Innen nem látszik semmi nyoma az életnek.
Miután felmértem a terepet, átmászom a kapun. Hosszú
a kocsibejáró, a kavics ropog a talpam alatt, ezért inkább
lábujjhegyen megyek, míg a ház elejéhez nem érek. Minden
csöndes, nem égnek a lámpák, az ablaküvegek sötétek, ahol
nem csukták be az ablaktáblákat. Pár lépcső vezet föl egy
mellékajtóhoz. Ez lehet a bejárat. És ott van a rozmaringbokor, amiről Delacroix asszony beszélt. Az útmutatása, be
kell vallanom, annyira pontos, amennyire kell. Tökéletes
a hely, hogy leguggoljak, elbújjak mögötte, és jól megfigyeljem az ajtót.
Mégis, mielőtt még elérnék a bokorig, kinyílik az oldal
ajtó. Megdermedek. Mais non! Ez nem szerepel a tervben!
– Siess, Voltaire – szól egy fiú hangja, és valami állatot
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terelget kifelé. – Végezd el a dolgod, amíg becsukom az ablaktáblát, rendben? Igyekezz!
Egy kutya. Valaki kiengedett egy kutyát! Egy szemvillanás alatt a földön termek.
A fiú az ajtónál marad.
– Mi van, öregfiú? Mit láttál? Van ott valaki?
Továbbra is mozdulatlan maradok, mint a kő. Ügyetlen
munka, Szarka, mondom magamnak idegesen, még bent
sem vagy, és máris észrevett valaki.
A kutya nem ugat, nem morog – hápog. Tényleg. Le vagyok döbbenve. Igyekszem megakadályozni, nehogy kirobbanjon belőlem a nevetés, nehéz megállni, hogy ne kuncogjak, és bár befogom az orromat, ez sem sokat segít.
– Mit találtál, Voltaire? – kérdezi újból a fiú.
Ezt meg kell néznem. Kissé széthúzom a rozmaringbokor ágait, és egy kacsa néz velem farkasszemet. Egy igazi,
eleven kacsa. Méghozzá kitűnő példány – a hófehér tollazatú fajtából, ami szép ropogósra tud pirulni. A fiú egyszerű,
egészséges fajta, rövid, sötét haját hátrafésülte becsületes
képéből. Ettől ismét eltöprengek ezen a munkán, vajon mit
művelhetett a családja, hogy Delacroix asszony így berágott. Biztosan nagy gonoszság lehetett, ha egy olyan tolvajt
volt kénytelen felbérelni, mint jómagam, hogy helyrehozza
a dolgokat.
Csöndesen visszakuporodok a bokorba. Várom, hogy
a fiú és a kacsája újból bemenjen, aztán, ha tiszta a levegő,
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ötvenig számolok, és odakúszom az ajtóhoz. Be van csukva,
a kulcsot kivették, de ez aligha jelenthet problémát. A zsebemben lapuló régi hajtű és egy kis összpontosítás mindent
megold. Halk kattanással kinyílik az ajtó.
Odabent egy folyosó fogad: messzire bevezet a házba.
A burkolat sima, csaknem meleg a talpam alatt. Átmegyek
az ételszagú konyhán – hús- és fokhagymaszaga van –,
ettől összeszalad a nyál a számban, pedig nem lenne szabad elkalandoznom. Kifelé majd viszek egy marékkal, ha
tudok.
Menj föl, mondta Delacroix asszony. A ház legfelső szintjére. Egy dolgozószobát keress a padláson.
Fölmegyek egy lépcsőfordulót, újabb folyosóra érek, ezt
szőnyeg borítja, és gyertyák világítják meg. Úgy tűnik, végigvezet a házon. Baj lehet, hogy az összes ajtó csukva van,
némelyik alól gyertyafény szűrődik ki. Köhögést hallok
és fojtott hangokat, ami azt jelenti, hogy az emberek még
ébren vannak. Nem túl jó kilátás. Izgatottan ver a szívem.
Nem ácsoroghatok itt.
A folyosó végén lépcső. Pont ezt keresem. Ez a kis csigalépcső, ami a második szintre vezet – a padlásra. Megkön�nyebbülök, hogy megtaláltam. A gyertyafény nem ér el
idáig, sem a hangok, a sötétség sűrű, mint az olaj, és néma.
Fölszaladok a lépcsőfokokon.
Fönt csak egy ajtó van: egyetlen szoba. Még a sötétben is
más itt a csend; vastag, könyvekkel kipárnázott fajta. Bőr
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szagát érzem, gyertyáét meg tintáét, és amint lábujjhegyen
átóvakodom a szobán, papír zizzen a talpam alatt.
Értékes doboz, mondta Delacroix asszony. Vörös bőrrel
borított, azon aranyszínű a mintázat, az elején lakat. A tetején JM kezdőbetűk.
Bár most ezek a részletek nem segítenek. Olyan sötét van
itt, hogy az orrom hegyéig se látok. Olvasni sem tudok, legfeljebb csak találgatom azokat a kezdőbetűket.
Előrenyújtom a kezemet, és kitapogatom az utat körbe
a szobában. Semmi nyoma a doboznak. Kezdem elveszíteni a reményt, amikor a lábujjam valami keménybe ütközik,
a fájdalomtól felkiáltok – maradj csöndben –, auuuuu! Fél
lábon ugrálok, a másikat meg dörzsölgetem.
Aztán rádöbbenek. Ez lesz a doboz. Leguggolok, és rendesen kitapogatom. Bőrből készült és lakat van rajta, ahogyan
Delacroix asszony mondta. Elvigyorodok: megtaláltam.
Nincs idő a lelkendezésre. Ki kell vinnem ezt a dobozt.
Nem nehéz, csak nagyon kellemetlen vinni – élesen kiállnak a sarkai, és túl nagy, hogy a csípőmön megtámaszthassam. Mégis, halkan lépkedve, ördögi szerencsével, egy
szempillantás alatt leérek.
Alighogy a földszintre teszem a lábamat, futásnak eredek.
Nem állok meg az ennivalóért. Ha meglesz az öt aranyam,
egy egész doboz gesztenyés sütit veszek a Lancelot-ban.
Mindjárt elérem a hátsó bejáratot. Már érzem a jeges hu-
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zatot. Csak még lemegyek ezen a lépcsőn, befordulok itt
a sarkon és…
Csúszással lefékezve állok meg.
A fiú és a kacsája itt áll, háttal nekem, és az ajtót bámulják.
– Becsuktam, biztos vagyok benne – mondja a fiú. – Még
szerencse, hogy újból könnyíteni akarsz magadon, Voltaire,
különben egész éjszaka nyitva maradt volna.
Gyanakszik. Én meg pánikba estem. Nem szabad, hogy
meglásson! Meglendítem az öklömet a fejem fölött lógó
gyertyatartó felé, és egyetlen ütéssel a földre csapom. A folyosó azonnal sötétbe borul, de mindent üveg borít.
– Ott maradj, ahol vagy! Ne mozdulj! – a fiú rémültebbnek látszik, mint én.
Arra rohanok, ahol az ajtónak kell lennie, beléütközöm,
és kibillentem az egyensúlyából.
– Ó, csak ezt ne! – kiáltja a fiú.
Hirtelen elkapja a doboz másik felét. Én mindkét karommal átölelem, rácsimpaszkodom.
– Ereszd! – sziszegem.
– Te ereszd! – maga felé rántja. Én kétszer olyan erősen
visszarántom.
Kattanás hallatszik, és a doboz fedelén felpattan a lakat.
Az egész tartalma, az összes papír kiborul a padlóra. Halkan szitkozódom. Az egészet hozd el, felnyitatlanul, utasított Delacroix asszony.
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Nos, úgy döntök, ennyivel kell beérnie. Elengedem a dobozt, felkapok egy marék papírt, és begyűröm a ruhámba.
– Ne vidd el azokat – könyörög a fiú. – Kérlek!
Valaki egy gyertyával közeledik felénk a folyosón.
– Mi ez a rémes zaj? – Egy asszony hangja.
Az ajtó felé iramodom. Mint mondtam, nem szokásom
megismerkedni azokkal az emberekkel, akiket kirabolok.
Csak az jár a fejemben, hogy futás, futás, futás.
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