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Bocsáttassék meg nekem mint vén filológusnak,

aki nem tud leszokni a gonoszkodásról,

hogy ujjával mutasson a rossz interpretációs művészetre…

 

Azonos szomj vezette a farkast meg a bárányt

a patakhoz. Az ordas feljebb állt, a bárányka

lejjebb. A rablót szörnyű falánkság ingerelte

s a vérengzéshez okot keresett. – Berondítod

ivóvizemet – mondta. Mire a gyapjas állat

szelíden: – Farkas uram, a víz felőled folyik

le hozzám. Nem verhettem fel az iszapot nálad.

Fortyogott az igazság erejétől a farkas:

– Hat hónappal ezelőtt megrágalmaztál engem.

– Négy hónapja születtem. – Úgy? Úgy? Akkor apádé



a rossz nyelv – így a farkas, és széttépte a bárányt.

 

E tanmese az olyan gonoszokról íródott,

akik koholt vádakkal ölik meg az ártatlant.



A szerzőtől
 

Amilyen hirtelen eltűnt  a  középkor végén a lepra a  nyugati
világból,  olyan gyorsan jelent meg a modern kor elején, a XIX.
század végén a szerelem–házasság. Ezt az intézményt semmilyen
megelőző időszak nem tudhatta magáénak, minden szempontból
újítás  volt.  Bizonyára  most  azt  kérdezik,  ez  hogyan  illeszkedik
történetembe,  hogyan  kapcsolódik  össze  a  foglyok  életével,
legfőképpen az elmesélni kívánt rendkívüli eseménnyel? Megelőzve
a személyem elleni támadásokat, én az Olvasóra bízom a döntést
minden  könnyedségével  és  minden  nehézségével:  tekintsük  a
szerzőt  halottnak!

Kérem,  higgyék  el,  talán  nem  kapnak  választ  a  felmerülő
kérdéseikre,  sőt  meglehet,  hogy  abba  is  hagyják  már  most  az
olvasást,  de  azért  töretlenül  bízom  benne,  hogy  sokan  mégis
felismerik  majd  hőseimben  a  régmúlt  és  a  mai  kor,  hogy  is
mondjam, csudabogarait. Ahogy a nagy görög szatirikus mondja,
egy-egy  tréfás  célzás  is  lesz  majd  régi  költőkre,  írókra,
filozófusokra, akik sok csodás dolgot összefirkáltak már, és név
szerint  is  megemlíthetném  őket,  de  inkább  elrejtem  kilétüket;
elképzelhető, hogy az Olvasó magától is kitalálja nevüket. Tudják,
ősidők óta bevett szokás az olyan hazudozás, amikor az Író, vagy
éppen a Filozófus megpróbálja elhitetni Olvasójával: minden egyes
sor csak és kizárólag az ő szellemi terméke. De hogy mennyire és
vakon bíztak benne mindig is, hogy rejtve marad e hazugság, az
fantasztikus! Én is erre adom a fejem, mármint a hazudozásra, de
ez talán könnyebben megbocsátható nekem, mint a többieknek,
hiszen én legalább most az egyszer igazat mondok és bevallom,
elbeszélésemből egy árva szó sem igaz: hazudni fogok.



Nos hát olyasmikről fogok mesélni, amik nem történtek meg,
nem éltem át,  nem másoktól  hallottam,  sőt,  nincsenek is  ilyen
dolgok, és alapvetően nem is lehetségesek. Kérem, el ne higgyenek
egy szót sem! Talán már ezeket a sorokat is loptam és hazudtam.
És igaz volna, hogy a nyelv felbomlott?

Meghalt a király, éljen a király!



I. rész: Egy csodálatos nap
Első fejezet: 24 601

 

Az ájulásból az életbe való visszatérésben

két fokozat van; először a lelki vagy szellemi

lét föléledése; másodszor a fizikai lété.

 

 

Oszlophoz  kötözött  ember  mosolya  nem  mindig  őszinte.
Legalábbis a nagyapám szerint. Ő már csak tudja, Cabanatuanban
megjárta a poklot  Mucci  ezredessel  mint ranger.  Miatta lettem
katona.  És  valahányszor  felidézem  ezt  a  kezdetétől  elcseszett
napot,  a  fülemben hallom ezt  a  gondolatát.

 

– Hova tűnt KNF a szökés után? – kérdezi egy sötét hang. A
szemem  zárva  van,  alig  akaródzik  kinyílni.  Minden  erőmet
összeszedem,  hogy  felnézzek  a  hang irányába.  Szörnyen fáj  az
oldalam,  legalább  két  bordám  törött  lehet,  a  testrészeimet
valamiért  nem tudom mozgatni.  Mi  a  fene ez az  egész? Végre
kinyílik  a  szemem.  Rettenetesen  vakít  a  világosság,  az  talán
állólámpa? A fénycsóva mögött állhat ez a valaki, de annyira ég a
szemem, hogy vissza kell zárnom egy pillanatra. A fejem szét akar
szakadni, meszkalin szagát érzem az orromban. Bedrogoztak, és
most valamit ki akarnak szedni belőlem. De mit? Hol vagyok? Ki
vagyok? Gyerünk, gondolkodj!



Ekkor  egy  erős  ütést  érzek  a  vesémnél.  Nem az  első,  amit
kaptam, mert tökéletesen tisztában vagyok, hogy az ütést követően
melyik izmom fog először, aztán másodszor összehúzódni, milyen
biológiai  folyamatok  mennek  majd  végbe  bennem.  Ezek  a
másodperc  töredéke  alatt  futottak  végig  az  agyamon.  Tehát
biztosan rutinszerűen tudom ezeket a dolgokat. Talán kiképeztek
rá.  Ez  az!  Ez  már  valami.  Szörnyen  kevés,  de  több,  mint  egy
perccel ezelőtt.

– Válaszolj, te szarházi! – üvölti a hang. Most már közelebbről
hallom.  Nagyon mély  tónusa van.  Előbb kérdezett,  aztán ütött,
majd felszólított. Tehát nem fog megölni, mert tudok valamit. Tudja,
hogy  rajtam  múlik  a  győzelme.  Parancsot  kaphatott,  de  nem
láthatom, mert talán felismerném. Mondd ki az evidenst, s új ajtók
nyílnak. Fogalmam sincs, mit jelent ez, de talán segít. Összeszedek
minden nyomot, mert össze lehet szedni. Túl kell élnem!

– Nem tudom, miről beszél – válaszolom, közben nyál folyik ki a
számon. Tehát itattak, van folyadék a szervezetemben. A nyálam
vas ízű. Valahol vérzik az ínyem, ahogy megnyalom a szám. Kezd
tisztulni a kép, amit látok. Egy szoba, fehér csempés, mellettem
egy tálcán orvosi műszerek, fogók, szikék, a kezem meg hozzá van
szíjazva egy fogorvosi székhez, de a háta át van alakítva, ott tudják
ütni a vesémet. Lenézek a mellkasomra. Véres a zöld pólóm. Ilyen
felsőt a katonák hordanak. Tehát valószínűleg katona vagyok, akit
kiképeztek valamire.  A lámpák fénye egyre erősebben vakítja a
szemem.  A  karomból  meg  valami  műanyag  cső  lóg  ki.  Ezzel
juttatják belém a drogot, vagy a folyadékot.

Nehéz  a  fejem,  rosszul  vagyok.  Mi  történik?  Újabb  adagot
kapok a testembe a csövön keresztül. Nem tudom a nevemet sem.
Semmit sem tudok! A félelem lesz úrrá rajtam. Meg fogok halni.
Nem! Küzdj, az istenért! Küzdjön, katona! Ez az. Végre valami.
Mindegy, hogy mire gondolok, csak más legyen, mint amit ezek
akarnak,  hogy  gondoljak.  Gyerünk.  Mit  tudok  eddig?  Valahol,



valamikor  bedrogoztak,  elhoztak  ide.  Mivel  és  honnan?  Aztán
idekötöttek a székhez, majd előkészítették a csövet, a műszereket.
Beszerezték  valahonnan  ezeket  a  cuccokat.  Honnan?  Valami
KNF-ről kérdeznek. Ez egy személy lehet. Nyilván ismerem és ők is.
Csak én többet tudok róla. Á-Á. A fejem ki fog szakadni a helyéről.
Megőrjít ez a fejfájás. Gyerünk tovább! Aki beszélt hozzám, annak
határozottan angol akcentusa volt. Talán yorksheari. De honnan a
francból  kellene  tudnom,  milyen  akcentusa  van?  Nem elég  azt
tudni, hogy tutira angol? Dehogynem. Végre vitatkozom magammal.
Kezd visszajönni a tudatom. Ezt nyilván ők is tudják, mert nem
először használják ezt a drogot. Pontosan tudják, hogy mi lesz a
következő folyamat a testemben. Viszont pár percet mindenképpen
nyerhetek, hiszen ez nem egy eleve elrendelt időskála egy esetben
sem.  Valami  emlékkép  ugrik  be  azonnal.  Elég  homályos,  de
erőteljes. Egy könyvtárban vagyok, és elteszek valamit az egyik
könyvből. Valami papírt. Vagy papírokat. De sietnem kell. Ennyi.
Inkább egy érzés, mint konkrét kép. Azt sem tudom, mit kezdjek
vele.

Közben akaratlanul vergődöm a székben. Baszott szar, hányni
akarok.  Elfordítom  a  fejem,  és  egy  részét  direkt  a  kezemre
irányítom.  Sikerül.  Szóval  az  egyensúlyom  rendben  van.  Elég
meleg a hányásom. Sőt, nagyon meleg, majdnem forró. Forróbb,
mint kellene, hogy legyen. Lázas lehetek. A szaga alkoholos. Most
már  biztos,  hogy  meszkalint  használtak.  Semmi  kemény  nincs
benne,  szóval  úgy  12  órája  nem  ehettem.  4-5  órát  lehettem
eszméletlen ettől cucctól, így maximum 5 órája kaptak el. Előtte
meg 7 órával ehettem. Úgy tippelem, hogy hajnali 5 óra lehet. Ez
sikerült, ahogy a vizsgán is. Vizsgán? Milyen vizsgán? Nem először
csináltam végig a saját hányásom részletes vizsgálatát a kezemre
hányástól kezdve, az biztos. A picsába. És mintha örülnék, hogy
nem kell fekvőtámaszoznom. Ha erre kiképeztek, márpedig nagyon
úgy  tűnik,  akkor  legalább  10.000  fekvőtámaszt  nyomathattak
velünk,  amíg megtanultuk.  Velünk?



Miért nem szólnak semmit percek óta? Valami nem stimmel.

– Utoljára kérdezem! Hol van a dokumentum?

Vajon arra gondolnak, amit én találtam? Vagy mire? Mi ez az
egész?  Kezdek  megint  rosszul  lenni.  Nagyon.  Mintha  mindjárt
elájulnék. Izzadok.

– Kezdjük akkor az elejéről! Hogyan került ő a börtönbe?

– Kicsoda? – kiáltom kétségbeesetten. Nem értem az egészet,
nem értem, hogy mi történik, most már racionális félelmet érzek,
most már tudom, hogy nem akarnak megölni, csak segíteni nekem,
ami  nekik  is  nagyon  fontos,  de  megrémülök  attól  az  egyszerű
gondolattól,  hogy  a  jelen  helyzeten  kívül  semmire  nem  tudok
válaszolni és reagálni. Behúz a pofámba egyet. Vért köpök.

– Hadnagy, jól figyeljen! Mi nem szórakozni hoztuk ide magát,
bassza meg! Ez nem egy londoni teadélután, bassza meg! Úgyhogy
jól figyeljen, mert nem mondom el többször. A feje már kitisztult,
így biztosan tudom, hogy érti, amit most mondani fogok magának.
Kibeleztetem  és  megcsonkíttatom  élve,  ha  nem  árulja  el,  hol
vannak azok a büdös istenverte dokumentumok, amiket onnan a
sötét  kurva hideg Oroszországból  lopott  azoktól  a  csillárgyűjtő,
teavedelő  Ivánoktól.  Megértette,  okoska? –  dagadnak az  erei  a
nyakán, a szeme vérben forog. Az arcomba hajolva üvölt.

Nem tudok mit tenni. Nehéz a helyzetem, de még így is messze
a lehetetlentől. Csak beszélni kell hozzá. Ez a terv. De valami van
bennem,  egy  érzés,  amit  nem tudok szavakba önteni.  Nyugodt
vagyok. Már nem félek ettől a helyzettől, pedig eléggé ki vagyok
szolgáltatva.

– Megértettem – mondom neki.

– Akkor most kap pár percet,  hogy mérlegelje ezt a szart a
festői  101-es  szobában.  Fiúk  –  kiált  maga  mögé.  –  Mindjárt



lezárhatjuk  a  24  601-es  ügyet!  Megmondtam,  hogy  megtöröm.
Hahaha!

 

Megtörni?

Heh.

Azzal még várnod kell.

Becsukom a szemem.

Egyetlen percem van gondolkodni.

Huhhh.

Pont elég.

Én irányítom a lélegzetem.

Lassítom a lélegzetem.

Nyugodt vagyok.

49…

Lassítom a vérkeringésem.

Sötétség, nagyon sötét…

Második fejezet: 1880.11.11.
 

Ha megölsz, se látok nyomot,

ismeretlen már e táj.

Alighanem ördög vezet,



összevissza, körbe jár.

Hányan vannak, hová űzik

e jajongó sereget?

Boszorkányt kísérnek nászba,

házimanót temetnek?

 

 

…nagyon sötét éjszaka. Nem is emlékszem, mikoron lehetett
utoljára ennyire nyomasztó súlya a tintaszínű égboltnak, a hangok
elernyedvén kavarogtak a ködülte csöndben, és mindenik csillag
kétségbeesetten  próbált  volna  menekülni,  soha  nem  tudván  a
reggel  virradó  reményéről…  Visszaolvasom  első  soraimat,  és
kérem, bocsássák meg nekem, hogy bár őrizkedni fogok minden
irodalmi fogástól  –  így azután csak és kizárólag a feljegyzésem
történése ire  vetü l  az  Olvasó  szeme  –  néhol  mégis
akarva-akaratlanul  közbecsúszhatnak  szentimentális
megjegyzéseim,  melyek  minden  tekintetben  jó  anyám érzékeny
lelkületének köszönhetők, ki a híres és hírhedt hetvenes nemzedék
büszke tagjaként ismertette meg vélem, fiatallal, a költészet ölelő
karjait. Ilyeténképpen néhány akkori gondolatomat sehogyan sem
tudom más  szavakba  önteni,  mint  akkoron  gondolám,  és  mint
akkoron fogalmazódott meg bennem, ezért a maradék szemére is
már árnyadó leplet növesztő vénember hangja néha ifjonti hévvel
vegyülhet.  Egyúttal  felteszem,  hogy  Olvasóm tudni  kíván  majd
egyet s mást a feljegyzések írójának kilétéről s mivoltáról; ezért s
csakis ezért illesztek közléseim elé egynémely, személyemet illető
megjegyzést.

Mily zaklatott dolog mostan erről beszélni, mikoron mindenki új
módi szerint beszél, új divattal forgatják tollaikat, és ma már rá



sem ismernek nagy elődeink nyelvére. Valójában mégsem zavarja
elmémet,  hogy  nem  tudom  olvasni  mai  kókány  tollnokaink
árulással  felérő  firkálmányait.  Megint  elkalandozám,  és  mostan
keresem a szavakat…

Fennakad hangom iménti féktelenségemen: gyakorlatlanságom
okán kénytelen vagyok kissé messzebbről kezdeni, nevezetesen az
érkezésemet  megelőző  estém  egynéhány  részletével.  Tekéntve,
hogy végzetes pöröm október hónap harmincadik napján ért véget,
s  tekéntve,  hogy mire  ítéltettem,  továbbá az  időbeli  egybeesés
véletlen játékának következtében nem egyedül, hanem társakkal
voltam kénytelen kormányzóságokon keresztül ballagni: tudniillik
nyáron  és  a  télvizet  megelőző  időkben  vonultattak  új  rabokat
H…-ba. Rabokat mondottam felelőtlenül, s megsejdítettem ennek a
szónak  hamis  voltát.  Kíséretem  ugyanis  lunátikusokból,
tébolyultakból, megmételyezettekből, nyavalyatörős kopaszokból s
epilepsziásokból állt. Hosszadalmas utunkat jószerivel gyalogosan
tevénk  meg,  csak  egy  helyen  kaptunk  nyitott  szánkót,  melyre
fölültettek bennünket, és a kisváros egynéhány csendőre hozzánk
verődve kíséré e pokoli menetet. Útitársaim, az értelmileg sérültek
hangoskodtak, kurjongattak, mint a legutolsó kocsis, néha pedig
göndör  kacagásban  testüket  a  sárba  hemperegtették,  akár  egy
boldog  kiskutya.  Nehéz  volt  a  szívem,  s  valami  homályos,
ellentmondásos,  meghatározhatatlan  lelkiállapotba  kerültem.  A
falvakban  megbámultak  minket;  az  állomásokon,  bár  láthatták
micsoda  gyülekezet  vagyunk,  háromszoros  árat  fizettettek
mindenért,  ám minél  közelebb kerültünk sasfészkünkhöz,  annál
szívélyesebb s részvétteljesebb fogadtatást kapánk asszonyoktól,
kisdedektől  s  háziuraktól,  akár ha hozzátartozóik lettünk volna.
Elég az hozzá, hogy mikoron csupán egynapi járóföldre kerültünk
célunktól, tábort vertünk az erdő szélén. Utolsó esténken lidérces,
zöldes szűrt fények ereszkedtek ránk, tábortűzünk egyre vadabb
árnyékokat táncoltatott, amikor bátorsággal vérteztem fel ajzottan
dobogó szívemet, s megszólítám két ülő, strázsáló vigyázónkat:



– Út közben azt hallám, hogy kedvelik a kártyát. Mit szoktak az
urak játszani?

– Te, e tud beszéni? – nézett báván társára az egyik.

– Há’sz én is most hallok először. Há te nem vagysz félkegyelmű?
–  fürkészett  apró,  buta  gyíkszemeivel  engem,  s  közben  mind
közelébb hajolt  hozzám.

– Olvassa csak meg azt  a  kis  okmányt,  melyet  Pétervár óta
lajblijukban  hurcolnak!  –  mosolyodtam  el  hamiskásan.  –
Biztosíthatom magukat, hogy nem véletlenül kötöttem ki ilyenek
mellett. Nos, volna kedvük vélem kártyázni?

– Há, mé ne? No, ossz, te zsivány! – s előhúzta csizmájából az
ördög bibliáját.

Leheletük  akár  a  hínáros,  moszatos,  mocskos  lápvíz,  ám  e
zavaró körülmény ellenére is meglehetősen sokat nyertem tőlük
néhány  minuta  alatt,  mikoron  a  setét,  mohos  fák  közül  fény
szüremlett felénk, és imbolyogva megindula irányunkba e jelenés.
A  következő  pillanatban  minden  megmagyaráztatott:  a
főparancsnok  érkezett  vissza  pislákoló  olajlámpájával,  és  minél
közelébb került hozzánk, annál jobban hallánk hangját:

– No, hát ezt se vittem vóna haza – és befejezve derékszíja
igazítását pantallóján ránk veté tekéntetét, és elhűlve kiáltá:

– Hét pokul! Há mit műveltek tik zsiványok?

–  Parancsnok  úrnak  tisztelettel  jelentem  –  kezdte  volna  a
hozzám  közelébb  lévő,  ám  ahogy  felpattant  ültéből,  kártyája
kiröpült ölének szorításából, és azon mód tűznek martaléka lett.
Kucsmája  szemébe  hullott,  így  nem  látva  semmit,  hadonászás
közben lelökte  társát  a  kidőlt  fa  törzséről,  melyen eladdig  ült.

–  Ebadta  fajankók,  mi  folyik  itten?  Nem  megmondottam
tikteknek, hogy nem beszélhettek ezekkel? Hát akkor még ütitek a



filkót emezzel itten? És te! Te mér nem aszól? – kérdé tőlem.

– Bocsásson meg, csak játszani szerettem volna – és fogtam
magam,  az  alvókhoz  léptem,  leterítettem  a  gennyzöld  fűre
pokrócom, s lefeküdtem, hogy átadjam magam a másnapnak: ott
heverve próbáltam álomra hajtani gondokkal teli fejem, de pusztán
a többi porkolábok és őrizettek horkolását hallám füleimben, majd
lassan  fojtogató  pókhálóként  a  kétségbeesés  bolondgombái
emelkedtek  fölém.

– Megáll az eszem – csapott térdére a parancsnok, mert még
mindig  haragos  lévén  nem  tudta  türtőztetni  magát.  –  Véletek
hónap számolok, és nem felejtem el, hogy…

Ekkor oly váratlan dolog történt, hogy be sem tudván fejezni
beszédét  feltekintett,  hiszen  megjelent  egy  vicsorgó  ordas
nagyságú kutya, s mellé lépett lován gazdája, ki egy puskát tartott
irányukba. A sátáni eb oldalán a setétben is világosan kivehető
karcolások éktelenkedtek. Tüstént leselkedni kezdtem.

–  No,  akkor  mi  a  krissztusmáriáját  dorbézolnak  itten  az
erdőmben? Ne vesztegessék a drága időmet, mert kilyukasztom
magukat!

– Először is, ki a rosseb maga? És tegye le azt a fegyvert, me
élete  végéig  kőt  fog  kalapálni!  –  válaszolt  csípőre  tett  kézzel
parancsnokunk. Közben a többi őr is felébredt, és útitársaim is
nyögdécseltek a hangzavarra felriadván.

– A nevem Német. Én vagyok az erdő tulajdonosa, és vadásznék,
ha nem nappali világot csinálnának itten ilyenkor. Kik maguk?

Ez  a  Német  egy  apróbb,  hasas  emberke  volt,  orcáját
gyönyörűen  pirosra  festette  a  bor  a  maga  rozsda  vagy  szeder
színével.  Minden  szava,  mozdulása  festette  a  semmiből  érdem
nélkül felment bitangot.



– Figyeljen rám, Német – miközben megigazította zubbonyát a
parancsnokunk.  –  Pétervárról  jövünk  a  bolondokkal,  itten
feküsznek,  ni  –  és  ujjával  rámutatott  a  mostanra  görbén  ülő,
csudálkozva, de kissé bambán körbe-körbe tekintgető emberekre. –
Tán maga is tuggya, hun van az a hely, ahol ilyenek élnek, ni –
mostan megint rájuk bökte ujját.

– Tudom – válaszolá fegyverét leengedve Német.

– Akkó mán érti, miért vannak ezek a fények itten.

– Érteni értem, de vigye ki az erdőmből ezeket az állatokat!

– No, megállj, te! Pétevári parancsnokkal beszélsz, válogassad
meg a szavaid.

–  Te  nem  beszélsz  így  velem,  főleg  nem  az  erdőmben.
Kotródjatok,  mindannyian!

– Mán pedig reggelig itten maradunk. Itten van nálam a cári
orvosbizottsági engedély. Olvasd meg!

– Fütyülök rá!

– Ej, Német, figyelj rám. Ezeket az embereket nem lehet most
fölizgatni egy újabb költözéssel… Itten kell maradjunk reggelig.

Német ekkor elgondolkodván megvakarta koszos állát, hajába is
beletúrt, s fejét rázva válaszolt:

–  Nem jól  van  ez  így  azé  mégse… Reggel  már  pirkadatkor
elmentek!

– Korán, hát.

– De ne piszkítsátok össze az erdőmet, megértettétek? A vadak
elmennek az új  szagokra… – még be sem fejezhette mondatát,
mikor  az  egyik  útitársam  megdobta  Német  arcát  egy  kis
mohaköteggel,  eztán  pedig  óbégatásba  kezdett,  mire  a  többiek



hirtelen  dudorásztak,  tapsoltak  vagy  sírtak,  a  maradék  pedig
álmosan,  báván orrát  túrva  visszaaludt.

– Ej, a hét ördügét neki – brummogta a kapitányunk.

–  Teringettét!  Reggel  ne  találjak  itt  senkit!  Miska,  hozzám!
Megyünk haza – megfordította lovát, és hamarán elnyelte őket a
vadon.

Már  éppen  visszahajtottam  volna  fejemet,  hogy  álomkórt
engedjek  magamra,  de  pár  pillanat  múltán  a  parancsnokunk
leguggolt hozzám – bizonyára régóta várt erre az alkalomra –, s
suttogva, hogy senki meg ne neszelje, ezt mondá nékem:

– Én aztat nem tudom, te ki vagy, fiam. De nem vagy bolond, azt
már az elejétűl tudom. Hogy mit csináltok abban a várban, az se az
én dógom, csak szólok, hogy már az elejétűl gyanakszok rád. Sok
embert  hurcoltam  én  mán  oda,  de  nem  ollyat,  mint  te.  No,
pihennyé, ez a utolsó szabad estéd.

 

Másnap,  az  ígérethez  híven  pirkadatkor  útnak  eredtünk,
semmilyen rendkívüli  esemény nem zavará menetelésünket,  s  a
lemenő  nap  borveres  fényében  pillantám  meg  végre  legelső
alkalommal  az  elzáró  bázist,  melyről  oly  sokat  hallottam volt.

 

Mostan,  hogy  már  mindennek  vége,  minden  lezajlott,  s
nyugodtan vethetem papírra emlékeimet, újra hallom fülemben a
régóta  bennem  motoszkáló,  hideg  borzongással  járó  kérdést:
hogyan volt lehetséges, hogy ily titokban és észrevétlenül, sőt mi
több,  talán  alattomban  vagy  ármányosan  létrehozzanak  egy
intézetet  rászoruló  embereknek,  miközben  a  lepel  alatt  minket
zárva tartottak? Akár egy lárva, mely kamuflál.

A  bővizű  folyó  partján  elhajítottam  egynéhány  kavicsot,  s



akadozva vettem vissza levont csizmámat a parancsot meghallván,
miszerint bevezettetünk végre leendő otthonunkba.


