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Minden jog fenntartva!

Mottó:
 

„Virradjon ránk egy szebb nap!
 

Ébredjen fel az Oroszlán!”



Előszó
Kisfiam, Botond 2011. Július 24-én látta meg a napvilágot a soproni kórház szülészeti osztályán.

Születésnapom előtt egy nappal jött.

Mivel nem volt pénzünk, hogy megfogadjunk egy szülészorvost (ha lett volna, akkor sem fizetünk,
mivel a gyógyításra esküdött fel), ezért sorba álltunk. Párom, a benn töltött hetek alatt egyetlen
bíztató szót nem kapott, csak a megalázó, lekezelő szavakat. Folyamatosan jelezte, hogy valami nincs
rendben, de leugatták, mondván első szülése és nem tudhatja.

Az orvosok nemtörődömsége és felelőtlensége miatt bő két hetet ráhúztunk. Gondok adódtak a
szüléskor, elég sok mindenen mentünk akkor keresztül.

Pár  héttel  ez  után  született  meg  a  fejemben  a  gondolat,  hogy  ki  kell  írnom magamból  az
érzéseimet. Okulásul mindenkinek. Igaz, hogy konkrétan orvosokról nem írtam, de úgy vélem, a pénz
hajszolása és a harácsolás, kapzsiság általános érvényű az élet minden területén.

2003 óta dolgozom, de korábban is elmentem nyaranta, hogy gyűjtsek pár ezer forintot. Sosem
akartam  élősködni.  Több  területen  kipróbáltam  magam,  de  mindig  becsülettel  csináltam  és
igyekeztem legjobb tudásom szerint végezni. Segíteni, ha kell.

Rá kellett jönnöm, hogy nem így működnek a dolgok.

 

Az Ébredés címet adtam könyvemnek. Célom, hogy felnyissam az emberek szemét: ez így nem
mehet tovább, valamit tennünk kell. A tudásunk megvan, csak a tenni akarásnak vagyunk híján.
Homokba dugjuk a fejünket, ahelyett, hogy javítani próbálnánk életünkön és életszemléletünkön.

Hogy kicsi fiam, Botond, és gyermekeink ne hazugságok közt nőjenek fel. Hiába tanítom én szépre,
jóra, ha nem azt látja a világban.

Nem akarom, hogy úgy jöjjön haza majd óvodából, iskolából, hogy miért tanítanak neki mást, mint
amit tőlem tanult. Ne kelljen megmagyaráznom neki, hogy valaki hazudik.

 

Úgy gondolom, hogy a valaha megvolt erős egységünk helyett az önös érdekek léptek előre.
Nemzeti öntudatunkból megaláztatás és sárba tiprás lett. Elvették mindenünk, lassan a földet is
kiárusítják alólunk.

Miért kell hagynunk ezt? Húzzuk ki fejünket a földből és ébredjünk fel!

 

Ébredjen fel az alvó nemzet, ébredjen fel az oroszlán!

 

 

Jó olvasást kívánok!



 

 

 

Nagykutasi Tibor



1. fejezet
Washington, Amerikai Egyesült Államok

2009. május 23.

 

 

– Valaki járt a szobámban az éjszaka! Egy vénember!

– Uram, az teljesen ki van zárva! Magam álltam az ajtaja előtt, egész éjjel. És a szobája ablaka 5
méter magasan van. Nem mintha, bárki is bejuthatna a birtokra. 30 kamera, 15 őr és 15 kutya
vigyázza az Ön álmát! Ezen kívül a rendőrség járőrei is tesznek fél óránként egy kört.

– Nekem maga ne magyarázza meg! Tudom, mit láttam! Egy aggastyán! Egy aggastyán volt,
koszos, szakadt lepelben. És mielőtt bárki azt merné mondani gúnyosan, hogy az elnök úr megőrült,
közlöm, tisztában vagyok szellemi állapotommal! Nem kísértetet láttam! Ott állt az ágyam mellett,
kezében egy görbe faággal. Tekintetéből düh és harag áradt. Egy szót ismételgetett végig, de nem
értettem.

– De, Uram!

– Maga itt ne uramozzon! Éreztem a leheletét, hallottam, ahogy levegőt vesz!

Az elnök mindkét kezével ránehezedett az íróasztalára, fortyogott a dühtől, levegő után kapkodott.

– Mit gondolnak ezek rólam, hogy megőrültem? – gondolta.

Kimérten  az  ablakhoz  ment,  kinézett  a  Fehérház  gyepére  és  percekig  zihált.  Fél  kézzel  az
ablakkeretnek támaszkodott.

Testőrei és személyi titkára némán álltak a zárt ajtónál, várták, hogy lecsillapodjon. Az elmúlt egy
hónapban ez a kilencedik alkalom, hogy zavart a viselkedése.

 

***

 

Összecsaptak  feje  fölött  a  hullámok.  Az  utóbbi  fél  évben nagyon egybegyűlt  minden.  2008.
november 4-én választották meg az Amerikai Egyesült Államok elnökének. Hirtelen rászakadt elődje
összes be nem fejezett  feladata.  Válság volt  a Közel-Keleten,  válságos volt  a helyzet nyugaton.
Valamint mindenhova elért az a gazdasági összeomlás, amely Amerikából indult. Egy szóval lehetett
jellemezni: káosz.

Teljes káosz.

Ez lett öröksége. Ezt kapta Robert Markson, miután bekerült a Fehér Házba. Az eltelt fél év alatt
többször megfordult fejében a lemondás gondolata. De úgy érezte, ha volt annyi ember, aki bizalmat



adott neki, akkor kötelessége, hogy elvégezze a rá rótt feladatot. Minden áron.

 

Dolgozott  a  Nemzetvédelmi  Hivatalban,  a  Pentagonban katonai  tanácsadóként.  Szépen ívelő
katonai  pályája  alatt  lett  ezredes  a  légierőnél.  Volt  éles  bevetésen  még a  húszas  évei  elején,
kitűntették életmentésért.  Akkor indult meg a karrierje. Többször kapott elismerést érdemeiért,
aztán történt valami.

Legjobb barátja árulta el őt egy afrikai bevetésen. Onnantól fogva csak a saját életét mentette,
önzővé vált  és kegyetlenné.  Magának akart  megkaparítani  mindent,  amiből  haszna származhat.
Megtorolt minden támadást, függetlenül attól, hogy egy kis ország diktátora tett valamit, vagy saját
katonáiból lettek szabadcsapatok országán belül.

Azzal, hogy megválasztották elnöknek, ő lett az amerikai haderő főparancsnoka. Élvezte nagyon a
helyzetet, mert korlátlan hatalommal bírt a hadsereg felett. Oda küldte az embereket, ahová csak
kedve tartotta. Békefenntartókat Ázsiába, vagy Közép-Afrika őserdőibe. Mindig több és több katonát.
Már-már ott tartott, hogy kiírtatott Zimbabwe-ben falvakat, kivágatta és összeszedette a trópusi
fákat, Dél-Afrikában és Botswana-ban kisajátította az arany- és gyémántbányákat. Irakban teljesen
átvette az ellenőrzést a kőolaj-kitermelés felett.

Érthetetlen, hogy volt ideje az alatt a röpke fél év alatt ezekkel a dolgaival foglalkozni, úgy, hogy
országa a teljes csőd szélén állt.  Szépen elhitette az emberekkel, hogy lát megoldást a gondok
kezelésére, a háttérben meg folytak azok az intézkedések, melyek saját malma alá hajtották a vizet.

 

– Nem elég nekem a világválság, most még ez az öregember is az álmaimba férkőzik! Lemondom
a mai sajtótájékoztatót!- mondta az elnök kissé összeszedettebben.

– Ha szabad szólnom, Uram, – vágott közbe a titkár – nem lenne megfontolt lépés. Két hét alatt
kétszer mondott le protokollvacsorát és egyszer a sajtót is faképnél hagyta. Az embereknek szemet
fog szúrni, hogy valami nincs rendben Ön körül! És ezt a legkevésbé sem akarjuk. Kell a szavazat a
szenátusból! Jóvá kell hagyatnia a Közép-Európai terveket.

 

 

Alex M. Wireman volt az egyetlen, akit Robert Markson bevont mindenbe. Együtt nőttek fel,
kétutcányira laktak egymástól.

Robert törekvő ember volt, Alex viszont gyermekkoruk óta visszahúzódó. Mégis nagyon jó barátok
voltak.  Talán,  pont  az  ellentétes  személyiség miatt.  Mikor  Robert  katonai  pályafutása  elindult,
felkereste régi, jó barátját, mit szólna egy pozícióhoz a Kongresszusban? Megüresedett egy hely és ő
el tudná intézni, hogy Alexet felvegyék titkárnak. Azzal mindketten jól járnának. Wireman jó fizetést
kapna,  Markson-nak pedig folyamatosan lenne két  plusz  füle  és  két  plusz  szeme akkor,  mikor
személyesen nem tud megjelenni egy-egy ülésen.

Alex azonnal beleegyezett. Könyvelőnek tanult, jól menő, saját könyvelőirodája volt Washington
belvárosában.  Nagy  cégek  pénzügyeit  intézte  szerte  a  városban.  Egy  ilyen  ajánlatot  mégsem
hagyhatott ki. Aztán szépen lassan egymás mellé kerültek jelenlegi főnökével. Senki sem tudott róla,
hogy ők korábban ismerték egymást.



Húsz éve dolgozott már titkárként, látott és hallott olyan dolgokat, amitől sokan elszégyellnék
magukat. Ő mégis hidegvérrel kezelte a dolgokat. Kimérten beszélt, megfontoltan. Kicsit lassan, de
az azért volt, mert fejében átgondolta minden mondatát. Nem hagyott támadási felületet azzal, hogy
esetleg valamit elfelejtett mondani, vagy túl sokat járt a szája.

Magázódásra akkor volt szükség, mikor kettőjükön kívül más is tartózkodott ott. A hivatali előírás
szerint, ha a mindenkori elnök épp hivatali teendőit intézi, még felesége és gyerekei sem tegezhetik
le. A hosszú évek alatt megszokták ezt a beszédformát, egyiküknek sem esett nehezére a váltás, ha
bárki belépett az ajtón.

 

Alex aggódott főnökéért. Nem mint főnök-beosztott, hanem mint gyerekkori barát. Sosem nézett
rá úgy mint felettesére, inkább úgy, hogy vállvetve harcolnak egymás mellett.  Mint 10 évesen.
Mindig egy csapatban játszottak.

 

 

–  Igaz!  Rendbe  kell  raknom  magam,  aztán  mehetünk.  Minden  esetre  hívjanak  egy
fantomkép-rajzolót!  Nem  vagyok  őrült!

– Nem, Uram!

– 300 millió embernek kell elnyernem a bizalmát! Számíthatnak rám! – belenézett a tükörbe, adott
magának egy pofont balról, majd jobbról és elindult a sajtószobába

– És nézzék vissza a tegnap esti kamera felvételeket!

– Rendben, Uram! – válaszolta a testőrök főnöke – Magam fogom végignézni.

Bár tudta, hogy semmit és senkit nem fog találni a videókon, mint ahogy eddig sem.



2. fejezet
Magyarország, Baja

2009. november 5.

 

 

– Dunapart Szálló, miben segíthetek? – mondta kedvesen a recepciós hölgy a telefonban.

– Ivan Chernyenkov vagyok! – válaszolta tört angol kiejtéssel.

– Egy lakosztályt szeretnék foglalni Önöknél a következő hétvégére.

– Értem, egy pillanat...

– Igen, van egy szabad lakosztályunk. Tizenharmadik emelet, tizenhármas szoba. Megfelel Önnek?

– Nem túl szerencsés, de sebaj!

– Rendben, tehát jövő péntektől vasárnapig, ugye?

– Így van.

–  Már írom is  a  számítógépbe –  mondta a fiatal  hölgy készségesen.  Hallani  lehetett,  ahogy
kattognak a billentyűk.

– Kérhetném a nevét?

– Ivan Chernyenkov.

– Ön orosz, jól gondolom?- kérdezte a lány.

– Nem szeretem az oroszokat! - gondolta magában.

– De mit tudok csinálni? A vendég az vendég.

–  Igen.  Én vagyok Oroszország energetikai  államtitkára!-  válaszolta  kedvesen,  bájologva,  de
dicsekvőn, mint aki el akar csábítani egy fiatal, vonzó nőt, gondolván, bárkit levehet a lábáról, ha
elmondja a beosztását.

– Értem! – válaszolta újra.

– Kit érdekel, hogy mivel foglalkozik? – mondta magában és gépelte a szobafoglalást.

– Igen, közben meg is vagyunk. Visszaolvasom, jó? Tehát, Ivan Chernyenkov, orosz állampolgár,
jól mondom?

– És energetikai államtitkár! – hangsúlyozta ki megint.

– Természetesen! – így a lány.



– Tizenharmadik emelet, tizenhármas számú lakosztály, tizenharmadika péntektől tizenötödike
vasárnapig.

– Tudja, kedves, vadászni készülök az Önök csodaszép országában. Azt hallottam, hatalmas vadak
vannak arrafelé. Ha kilövök egy kapitális bikát, eljön velem vacsorázni?- próbálkozott az udvarlással
még mindig az orosz.

– Nem tehetem- utasította vissza finoman.

– Hogy hívják Önt, kisasszony? Olyan érzéki a hangja! Megkeresem magácskát, amint odaérek a
szállodába.

– Igazán hízelgő, hogy el akar csábítani, de nem tehetem. Sajnálom. Köszönöm a hívását, várjuk
szállónkban!- mondta a lány és letette a telefont.

 

– Kinek képzeli ez magát? – süllyedt gondolataiba a recepciós lány.

– Micsoda egy beképzelt ember! Én vagyok az energia államtitkár! – húzta el a száját és döntötte
fejét balra-jobbra.

– Inkább energiavámpír vagy! Jaj,  mennyire utállak titeket!  Ha tudnád! Az egész fajtádat!  –
morogta magában.

 

***

 

Kenesei Réka egészen kicsi gyermekként ismerte meg az oroszok tetteit. Négy éves volt, mikor
dédapja először mesélt neki azokról az időkről, mikor nem volt mit enni, nem volt tüzelő és nem
lehetett hangosan kimondani, amit gondoltak. Sok helyen törölközővel dugaszolták el az ajtó alját,
hogy ne szűrődjön ki a hang a társasház folyosójára.

Éjjel-nappal a harckocsik robaját hallották, ahogy lánctalpaival végig ment a főutca macskakövén.
Géppuskaropogásra  riadtak  az  éjszaka  közepén.  Rettegtek,  ha  megnyílt  a  lépcsőház  ajtaja  és
bakancsok kopogása töltötte be a négy-ötemeletes panelház folyosóit.  Lesöpörték a padlásról  a
gabonát, bántalmazták az asszonyokat és lányokat, elloptak minden mozdíthatót.

Nem csoda hát, hogy Kenesei Géza bácsi ennyire utálta az oroszokat és ez az utálat átragadt
dédunokájára is. Mondta is neki mindig, "kicsi Rékám, jegyezd meg, csak ezekkel ne kezdjen az
ember! Abból jó még nem származott!"

 

– Adok én neked, vadászni a Gemenci erdőnél! Hogy szarvasra lőj? Azt nem hagyhatom! Nesze
neked, tizenhármas! Remélem, balul sikerül! Jaj, hogy mennyire utállak!- motyogta magában még
percekig.

A telefon csengése zökkentette ki gondolataiból. Remélte, hogy nem még egy orosz energiaember.

 



***

 

Ivan Chernyenkov Moszkvai otthonában dokumentumfilmet nézett. Egy kézi-kamerás felvételt,
amin a kamerát kezelő ember egy híres vadászt kísér el szarvaslesre.

Vadászni tanult.

Dohányzóasztalán szétszórt képek, amiken elejtett állatok fekszenek a fűre kiterítve, mellettük a
vadász, aki elejtette őket; egyik lábbal a talajon, másikkal a vad fején, vagy lapockáján, diadalittas
mosollyal az arcukon. A fényképeken kinyitva egy emlősöket bemutató anatómiai lexikon.

Jegyzetelt, rajzolt, távolságokat számolt négyzetrácsos papíron. A filmen beszélgetett a kamerás a
vadásszal.  Néha bevágás volt  korábbi felvételekből,  melyen épp a lövés pillanatát vették fel.  A
dörrenésre minden alkalommal felkapta fejét és kéjesen nézte a vergődő állatot. Jó érzéssel töltötte
el az elsülő puska hangja.

Érthető, hisz orosz volt. Gépfegyverrel a kezében született és gránát volt a jele óvodában. Persze,
ez csak berögződött szófordulat egy másik népre, de Igor Chernyenkovot valóban lenyűgözték a
fegyverek.  Volt  is  egy  szép számú gyűjteménye a  legkülönbözőbb korokból,  de  mind távolsági
fegyver volt. Lőfegyver. Csak íj nem volt. Azt nem szerette. Túl erőtlennek, túl gyengének találta.

– Nincs benne energia! – mondta mindig. Ő mint energetikai államtitkár, csak tudja!

– És még hangja sincs! Viszont egy mesterlövész puska! Az már valami! Persze, abból is az orosz!
Az össze van rakva!



3. fejezet
Baja, Magyarország

2009. november 13.

 

 

Pénteken délelőtt 9 órakor ért a szállodába. Gyorsan ment a recepciós pulthoz, hátha ott találja
azt a fiatal lányt, aki a foglalását intézte. A hangjáról biztosan felismerte volna; dallamos volt, lágy,
finom. Mikor odaért és egy idősebb nővel találta magát szembe, csalódottá vált.

– Jó napot, Ivan Chernyenkov vagyok, Oroszország energetikai államtitkára.

– Szóval, ő az! – gondolta magában. Gyorsan végigmérte szemeivel.

–Már értem, miért akart minden áron cserélni. Jaj, az a szegény lány!

 

Selyeming,  selyemzakó,  selyemnadrág,  mandzsettagomb,  nyakkendő,  -  amire  egy  olajkutat
hímeztek - fényesre kefélt cipő. Ez volt Chernyenkov ruhája. Ezzel szédítette a nőket. Nem elegáns
volt, inkább hivalkodó. A nő felnézett a monitor mögül és foghegyről válaszolt:

– Én meg Bessenyei Katika vagyok és recepciós. Mint látja!- mutatott névkitűzőjére.

– Miben segíthetek?

– Foglaltattam egy lakosztályt!

– Igen. Nézem. Meg is van. Tizenharmadik emelet, tizenhármas szám - olvasta az előjegyzést.

– Kérek egy útlevelet és itt egy aláírást. Kellemes időtöltést!

– Köszönöm. A miniszterelnöküket mikorra várhatom? – kérdezte érdeklődőn.

 

Sárándy Péter miniszterelnök hívta Magyarországra az oroszt. Ismerte Ivant, tudta jól, hogy egy
szarvasbika trófeára fáj a foga. Gondolta, megadja neki. Egy kellemes vadászattal egybekötött üzleti
tárgyalás.  Ha megvan az agancs,  gördülékenyebben megy az üzlet.  Olaját  és  gázt  akart  venni
Oroszországból, olcsón.

 

– Na! – villant át Katika fején a gondolat.

– Az is idejön? Még csak az hiányzik a boldogságomhoz! A Sárándy! Ahelyett, hogy gyárakat
építtetne! Az a senkiházi hazaáruló! Jaj, de utálom a fajtáját!

– Nem értesítettek, hogy ő is jön! – válaszolta készségesen, mosolyogva, közben magában szidta



az összes politikust.

– És a munkatársnőjét mikor láthatom? Azt a búgó hangú fiatalt?

– Ő szabadságon van.

– Sajnálhatja, hogy lemarad rólam!

– Biztosan sajnálja! – válaszolta cinikusan.

Chernyenkov felment a lakosztályba, hogy kipakolja bőröndjét, majd lement a szálloda bárjába.
Már megivott két vodkát, mikor megszólalt a telefonja. A titkára volt Oroszországból, azzal, hogy
válságos a helyzet a kőolaj ellátással; kiapadt az egyik Kaszpi-tengeri lelőhely. Ivan kiabálni kezdett
vele, hogy meri őt szabadsága alatt zavarni! Egyébként is, van annyi tartalék, hogy évekig elég
legyen.

Napja hátralévő részét azzal töltötte, hogy taxival kivitette magát az erdőbe. Bebarangolta a
vidéket, feltérképezte a vadcsapásokat, ivóhelyeket. Tanulmányozta az állatok hangját.

Este hét órakor kapta a telefont, hogy a magyar miniszterelnök is a városban tartózkodik, egy
másik szállodában. Fél ötre küldet Ivanért egy autót, hogy még a napfelkelte előtt elindulhassanak.

Bár Sárándy Péter miniszterelnök nem saját kezűleg vadászik. Ő megteheti, hogy rámutat egy
vadra és lelöveti magának. Persze a fényképen ő pózol majd a préda mellett.

Chernyenkovot örömmel töltötte el, hogy másnap meglesz a hőn áhított trófea, aludni mégsem
tudott. Próbálta nyugodtak mutatni magát, de azért aggasztotta, hogy mi lesz az olajkészletekkel,
meg az olajkutakkal.

Háromnegyed négyre kért ébresztést.

 

Reggel pontos időben érkezett az autó a külön sofőrrel. Miután kiérkeztek az erdőhöz, hamar
túlestek a formaságokon. Kezet rázott az orosz államtitkár és a magyar miniszterelnök. Nyújtotta
karját a bemutatkozáskor Sárándy segédje is- aki hivatásos vadász volt-, de főnöke ránézett és a fejét
rázta, hogy ne tegye.

Angolul beszélt a két politikus, annak ellenére, hogy mindketten csak próbálkoztak a nyelvvel.

 

Csípős volt az idő. Hajnalban fagypont körüli volt a hőmérséklet, a fű hóharmattól fehérlett,
látszott az emberek lehelete beszéd közben.

Még napkeltekor hallottak szarvasbőgést a távolból. Utána indultak és egy jó fél óra elteltével rá
is  találtak a  nyomára,  de a  szarvas  már nem volt  ott.  Újra  követni  kezdték egy vadcsapáson.
Kilométereket mentek, mire újra meghallották. Öblös, mély hangja volt. Úgy háromszáz méterre
lehetett tőlük.

Ivan Chernyenkov, - bár tudta, hogy vadászatkor csendben kell lenni, nem tudta megállni, hogy ne
térjen rá az üzletre. Arról nem volt sejtése, hogy a magyar mi okból hívta, de azt tudta, hogy ő mit
akar.



– Ha jók az értesüléseim, – zavarta meg a csendet – már pedig jók szoktak lenni, akkor nagyon
komoly üzletet köthetünk. Önöknek hihetetlen mennyiségű kőolaj készletük van a földben, nekem
pedig pont arra lenne szükségem.

Ekkor  Ivan Chernyenkov ijedtében behúzta  nyakát  és  összerezzent,  mint  a  nyárfalevél.  Úgy
megrémült, mint aki szellemet lát.

– Valami baj van? – kérdezte a miniszter.

– Nem tudom. Fura érzésem támadt, de elmúlt. Hol tartottam?

– Ott, – vágott közbe a magyar- hogy igényt tartana az olajra, ami alattunk található.

– Ja, igen. Szóval, Sárándy úr, már egy jó ideje célkitűzésem, hogy a magyar föld alatt lévő
kőolajat én termelhessem ki.

– Ez vicces, Chernyenkov úr, mert én is pont kőolajat meg földgázt vennék az Ön országától.

– Nem értem. Felbecsülhetetlen érték lapul a talaj alatt és inkább külföldről hozatná? Nekünk,
oroszoknak, ez jó, de attól még érthetetlen. Ez, már meg ne sértődjön, Uram, megkérdőjelezi az Ön
megbízhatóságát és szavahihetőségét!

–  Nézze,  elmagyarázom.  Inkább  megveszem  külföldről  baráti  áron,  minthogy  fúró-kutakat
telepíttessek drága pénzen és csak évek múlva legyen rajt hasznom. Ideért a gazdasági válság,
nekem most nem éri meg befektetni. Ki tudja, mikor térül az meg?

Ha háromszorosára emeltetem fel az energiaárakat, a magyarok akkor is kifizetik. Fűteni, főzni
kell, az autókba tankolni kell. Úgy rángatom őket dróton, ahogy akarom. Úgysem mernek ellenem
lázadozni. Nem tehetnek ellenem semmit. Egyébként, ők szavaztak meg. De úgy is tudja, miről
beszélek!

A másik egyetértőn bólintott.

– Én eladom magának az egész mező kitermelési jogát most, de még a földet is. Így mindenki jól
jár. Oroszország megkapja a kizárólagos tulajdonjogot, én zsebre teszem a pénzt.

Ahogy ezt kimondta, mindketten megrázkódtak. Jó pár percbe telt, mire összeszedték magukat.

– Mi történt?- kérdezte Sárándy.

– A hideg futott végig a hátamon. Nem is tudom leírni az érzést. Félelmetes volt.

–  Velem is  ez történt.  Pár másodpercig sípolást  hallottam, aztán abbamaradt.  Onnan indult-
mutatott kelet felé- és arra tartott- húzta végig kinyújtott karját nyugatnak.

– Aztán ott, a magányos fa mellett elhalkult.

– Én nem hallottam, de mintha egy árnyat láttam volna ugyan ott, ahová mutatott. Maga látta,
vagy hallotta? – fordult Sárándy a vadászhoz.

– Én nem vettem észre semmit, csak az rémületeteket és a hangotokat, amiket kiadtatok. Hadd
jegyezzem meg, így nem lehet vadat becserkészni! Vagy vadászol, vagy beszélgetsz, amiről akartok!
De akkor én nem maradok itt!



– Maga velem így nem beszél! – förmedt rá Sárándy, de magyarul, nehogy a vendég bármit
megértsen.

– Kikérem magamnak! És milyen jogon mer engem letegezni!


