
Krisztina mindezt nem merte elmondani, ehelyett válogatni kezdett a cédulák kö
zött. RVTIL MARCELLINVS A TRI MATRI FRATRIBVS- olvasta, és a cédulára írta a
11032 számot.

- Gondolsz már a férjhezmenetelre?
Krisztina bevallotta, hogy erre gondol a legkevesebbet, de vágyik egy önálló ott

honra, mely az övé, s ő képzeli el minden részletét. ő rendezi be. Ez az otthon olyan
legyen, mint a szüleié, és mégis független tölük. Hasonlítani a szűleire, és mégis, ön ál
lósulni. Háztartást vezetni, a maga kedve szerint, a konyhában sok jót fözni, bútoro
kat vásárolni, könyvespolcot, rajta müvészettörténeti kiadványok, lemezjátszó. Kosit,
a macskájukat talán magával viheti.

Hiszel-e abban, hogy lesz ilyen otthonod? Hiszek - jelentette ki egyszeruen Krisz
tina.

Milyen szép ez a lány - gondolta magában Lenke -, milyen üde és tiszta. És mégis,
baljós ennyi jó tulajdonság együtt. Mert okos is, müvelt és szerény. És szelíd, mint
egy bárány. A bárányok öntudatlan, ártatlan kedvessége!

És mégis, szabadulni akarnál a szüleidtöll
Krisztina ezt még sohasem gondolta végig. Önálló akart lenni, de úgy, hogy a szülei

nélkül is velük létezzék együtt. Mindent tudjon róluk, egész életükben részt vegyen,
anélkül, hogy minduntalan találkoznának.

Ez a lány nem hasonlít a többi fiatalra, és az ilyesmi veszélyes - tünődött Kármán
Lenke.

A tavasz hirtelen jött el, egyik napról a másikra jelentek meg a rügyek, hamarosan
a levelek, sietösen zöldellt ki a gesztenyefák lombja a Duna-parton. A napfény ereje
bágyasztó volt, a levegőben hiányzott az üdeség, kemény és támadó tavasz köszöntött
be. A Fő utcát, a Gellérthegy felől egyenletes napfény töltötte be, napóraként mutat
ta az időt az utca, a forróság fojtogatott. Az egykori kolostor előtt a gesztenyefák alá
kocsik álltak be, az élelmiszerbolt raktára előtt kék palackrekeszeket raktak ki a te
herkocsiról. A Kapucinus utcából eltüntek a macskák, melyeket a környékbeli lakos
ság élelmezett, s a leghidegebb télben dobozokból kis telepet létesítettek nekik oltal
mul. A Bazilika kupolája mámoros párákon fénylett át. A Kapucinus utcát kövezték: a
kockakövek egy részét felszaggatták. dübörögve teherkocsik öblös tartályába dobál
ták, más részüket gonddal újból egymás mellé illesztették. szürke keverékkel közei
ket kitöltötték. Füstölt az aszfaltolvasztó kemence; kátrányszag töltötte be Ettréék
lakását, hosszú hasábfákat halmoztak fel a kemencénél.
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