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1. A szökés

Amikor reggel felmentek a dombtetőre, szinte az egész világot
látták.

Persze csak így hitték. Jólesett arra gondolni, hogy ha maguk
nem is, legalább a szemük elszaladhat nagyon, nagyon messzire.
Hogy ellátnak oda is, ahová soha nem fognak eljutni. Valahol talán
ott volt a tenger is, nem olyan messzire. Néha esténként érezték az
onnan áradó sós levegőt. Ez az illat szinte elringatta őket, törődött
testük nem is érezte a fájdalmat.

Reggelente, amikor munkába indultak, gyomrukban csak az a
lötty, amit előbb kaptak - feltárult előttük a táj. A kopár dombok,
amelyeken csak néha nőtt zöld fű. A birkanyájak, amelyek fel-
feltűntek ezeken a dombokon. Messziről apró fekete bogaraknak
látszottak, ahogyan legeltek. Mellettük mindig volt egy vagy két
vékonyka vonal - a gyerekek, akik vigyáztak az állatokra. Ezek az
apró pásztorok sohasem mertek közelebb jönni a völgyhöz.
Tudták, ahogyan mindenki széles e környéken, hogy a foglyokkal
beszélni nem szabad. Be sem kiabálhatnak. Akit az őrök ilyesmin
rajtakapnak, azt elfogják és megláncolják. Hiszen a bányának
mindig szüksége van újabb és újabb rabokra.

Mamud akkor már nagyon rossz bőrben volt. Hát a lábláncukat
is Tark cipelte. Ami nem is volt olyan egyszerű dolog, mert a
szerszámokat is neki kellett vinnie -Mamudnak azon a napon már
nem maradt sok ereje. Talán csak annyi, hogy elvánszorogjon a
gödörig. Amikor a tekintetüket elkapták a távoli láthatártól, nem
keresték már a valahol nyugaton csillanó tengert, sem a távoli
dombokat, meg azt az alig kijárt földutat, amelyen - remélték
sokáig - egyszer majd elmennek innen. De ma már tudták, hogy az
a nap aligha következik be. Hamarabb halnak meg itt, semmint
hogy valaha is visszanyerhessék szabadságukat.
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Mamud lekapta szemét a távolról és csak annyit mormogott:
Most láttam utoljára. Este már nem jövök fel…
̶̶ Csak nem hiszed, hogy a munkafelügyelő gyaloghintót küld

majd érted? - próbált tréfálni Tark, bár ehhez neki sem volt sok
kedve. Mamud nem válaszolt, látszott, minden erejét megfeszíti,
nehogy elessen. Tark vitte a kalapácsot, a vésőt meg a széles
lapátot. A réz elég puha fém, hamar elkopik. Mióta itt vannak, egy
napon kerültek be Mamuddal, már négy lapátot koptattak el, kicsi
csonk lett belőlük a végén. Tarknak erről óhatatlanul az jutott
eszébe: huszonnégy tavaszt látott már eddigi életében, de ebből
egyet már itt kellett megélnie, a börtön-bányában. Most közeledik
a második. Vajon kibírja-e addig?

Mamud viszont nem fogja kibírni, ezt már tudta. Egyik vállára
vetette a szerszámokat, a másikkal magasra emelte a kettejüket
összekötő láncot. Mamud bal lábán volt a lánc végén a rézbilincs,
neki meg a jobb bokáján. A bilincset mindketten rongyokba
tekerték, ne sértse fel jobban a lábuk bőrét. De hát az így is sebes
volt. Mezítláb mentek, és csak egy ágyékkötőt viseltek. Mint itt
mindenki, beleértve még az őröket is.

Az őrök… Kevesen voltak, de miért is lettek volna többen?
Minden rabot láncra vertek, amikor idehozták, és a lánc csak akkor
került le róluk, ha meghaltak. Nem kellett az őröknek tartaniok
ezektől a legyengült, összevissza hajszolt emberektől. A láncát csak
az veszítheti el, aki meghal. Márpedig majdhogynem naponta
haltak. Ha a rabok estefelé hallották a jellegzetes kalapács-és
vésőhangot a fémen - tudták, valakiről most ütik le a bilincseket.
Valakiről, aki nem szabadult, hanem az istenek ragadták őt
magukkal, megrövidítve szenvedéseit. Mióta Tark itt volt, nem
látott szabadulni senkit. Ide csak befelé jöttek a rabok, akik mégis
elmentek, hát azokat egy kordén vitték el valahová a közelbe,
elföldelni.

A férfi cipelte terheit, közben fél szemmel nézte barátját, készen
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arra, hogy eldob mindent a kezéből, ha Mamud elesik. Akkor őt kell
megtartania. Előttük és mögöttük is mentek, vonultak lassan az
összeláncolt párok. A völgy mind közelebb volt, és már jól látták a
gödröket. Minden páros bevonul reggel a maga gödrébe, és
kalapácsával, vésőjével veri a követ. Minél többet ki kell termelnie,
az őrök számolják, ki mennyit lapátol ki a fából készült
hordlapokra, amit aztán más, jó erőben lévő rabok felkapnak és
visznek a gyűjtőhelyre. Minden reggel jönnek és elviszik, hogy
kiolvasszák belőle a fémet. Aki keveset termel ki, azt
megkorbácsolják. De aki a szokásosnál többet, az nem kap
jutalmat. Ezért aztán mindenki csak annyit termel ki, amennyit kell,
egy görönggyel sem többet.

De most még nem tartottak ott. Tark látta, hogy Mamud bizony
már nagyon nehezen mozog. Éppenhogy volt ereje elmenni a
gödörig. De amikor egy pillanatig habozva állt a szélén - közben
Tark lemászott a kőbe általuk vájt lépcsőfokokon -, arra jött egy őr
és meglegyintette bőrből fonott korbácsával:

- Te, te disznó, nem azért küldtek ide, hogy gondolkozzál! Lefelé,
gyorsan!

Még szerencse, hogy Tark éppen leért. Kettejük között kifeszült
a lánc. És a férfi éppenhogy el tudta kapni a barátját, aki leesett a
gödör széléről, egyenesen a karjaiba. Igaz, Tarknak sem volt sokkal
több ereje, hát a súllyal a karjaiban térdre esett, de sikerült
megtartania barátját. A lánc csörögve zuhant melléjük a földre.

Pihentek egy sort - most már csak akkor látta őket az őr, ha
odajött a gödör szélére. De ilyenkor az őrök nem mászkáltak
sehová. Néhány kivétellel odagyűltek a domboldalra, ahol a rabok
szállása is volt. Itt, a sziklába vágott barlangban éjjelente
lánccsörgés közben félájultan hevertek a földön a rabok, görcsösen
kapaszkodva meg-megszakított álmaikba. Az őrök ilyenkor kaptak
enni és inni, hát ez fontosabb volt nekik, mint a rabok őrzése.
Tudták, hogy azok úgysem menekülhetnek. Mióta ezt a bányát
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megnyitották - beszélték -, még soha egyetlen rabnak sem sikerült
megszöknie. Ahhoz a két összeláncolt férfinak együtt kéne futnia,
és ugyan hová jutnának, meddig…?

Hosszú időn át nem történt semmi. A gödörbe besütő nap
odébb vándorolt, az árnyékok most a másik falnál nőttek fel.
Igazából csak Tark dolgozott, ráadásul úgy kellett tennie, nehogy az
őrök észrevegyék, hogy Mamud szinte semmit sem csinál. Néha
kiesett erőtlen kezéből a kalapács.

Tark már most fáradtnak érezte magát. „Ha még sokáig itt kell
szenvednem, nem megyek ki innen élve.” Ebben bizonyos volt.
Ráadásul nagyon rossz hatást tett rá Mamud látványa is. Barátja
barna bőre elszürkült, a fiatal férfi nagyon lassan mozgott. Amikor
fentről lekiabáltak a délelőtt végén, hogy dobják fel lapáttal, amit
kitermeltek, bizony csak Tark dolgozott. És amit feldobott, azt is
nagyobbrészt ő termelte, véste ki a kemény sziklából.

- Csak ennyi? - kérdezte az őr korbácsot suhogtatva. Mellette
szótlanul állt az a két rab, akikre ma a kőhordás jutott. A feldobált
törmeléket lapáttal hányták rá a hordágyra, aztán vártak, míg egy
őr meg nem szemléli. Ha nem volt elégséges mennyiség, azt az őr
felrótta valahová. Ha délután még többet termeltek ki abban a
gödörben, akkor a délelőtti mulasztást elfelejtették. De ha akkor
sem volt elég kőzet, este az őrök főnöke sokszor maga korbácsolta
meg az aznap rosszul dolgozó rabokat. Vagy rábízta ezt valamelyik
emberére. Azok a nagy testű barmok meg örömmel végezték ezt a
„munkát”, még élvezték is a testmozgást az egész napos
lustálkodás után.

- Délután több lesz - mormolta Tark. Megvárta, míg elmentek
onnan fentről. Tudta, hamarosan jön a vízhordó fiú, a legfiatalabb
rab. Vékony láncon ereszti le a kis edényt, amiben a közeli
forrásból hozott víz van. A rabok általában hosszan és élvezettel
ittak, a rekkenő hőség a gödrökben ráadásul megült, kitöltötte azt.
Izzadtak is.
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Tark négykézláb kúszott be az embernyi tárnába, vitte a
vizesedényt Mamudnak.

-Hé, itt a víz! Igyál!
Társa arca szürke volt, keze remegett. Nem is látta az edényt.

Ösztönösen nyújtotta maga elé a kezét, úgy tapogatta ki, hol az
edény. Tark még nem ivott, és most kissé csalódottan látta, hogy
barátja mohó kortyokkal kiissza az egészet. Aztán visszavitte az
edényt, ráakasztotta a fentről közömbösen lógó láncra:

- A társam megitta az egészet, nekem nem jutott. Nem
eresztenél le még egy edénnyel?

- Figyel az őr. Nem tehetem. Minden gödörbe csak egy
edénnyel engedhetek le - felelte a vékony fiúhang. Egy pillanatra
egymásba merült két sötét szempár. A fiú fentről lefelé, a férfi
lentről felfelé nézett. Aztán a gyerek eltűnt Tark szeme elől.
Mehetett vissza dolgozni tovább, szomjan.

Mamud azon a délutánon már semmit sem csinált. Csak ült, a
kalapács kiesett a kezéből. Nehezen lélegzett.

Aztán amikor a nap már nyugatra hajlott, hogy eltűnjön a
tenger fölött, keletről pedig közeledett az éjszaka, Mamud meghalt.

Egyetlen szó nélkül hagyta ott a barátját. Lehet, mondott volna
valamit, ha még eszméletén van. De miközben Tark erősen véste a
kőzetet, hogy Mamud helyett is termeljen, egész nap meg sem állt -
a kényelmetlen tárnában fúrta magát előre, nyelte a port és majd’
megveszett a szomjúságtól. Most azonban csak ült egy ideig, nézte
barátja poros testét, sötét bőrét. Mamud valahonnan délről
származott, még délebbről talán, mint Tark… A férfi hallgatott.
Kicsit fájt neki, hogy Mamud egy búcsúszó nélkül ment el, de tudta,
biztosan nem ő akarta így. Aztán miközben tovább dolgozott, egy
ötlet kezdett formálódni az agyában. Sejtette, Mamud halála
eltereli majd róla a figyelmet. Fogta hát Mamud vésőjét, ez élesebb
volt, mint az övé. Behúzódott a tárnába, fentről nem láthatták az
őrök, ha arra sétáltak. A lábán a bilincset feszegette. Nem akarta,
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hogy leessen rögtön, hisz amikor kiemelnek valakit az őrök, első
dolguk: megnézik, rendesen van-e lábán a bilincs. Ahogyan
odaforrasztották valamikor, az első napon…

Hát most csak lazított rajta, aztán nem bántotta. Már feldobálta
a gödör szélére, amit termelt. Mielőtt az őr kinyitotta a száját, hogy
megszidja Tarkot, hogy kevesell-je az aznapi munkáját, hozzátette.

- Egyedül dolgoztam délután. A társam az előbb halt meg.
Ledobtak egy falétrát, két őr lejött, káromkodva állapították

meg, hogy Mamud tényleg nincs már az élők között. Kis kavarodás
támadt, a hordágyas rabok elvitték a kitermelt kőzetet, az egyik őr
felment a létrán, a másik Tark segítségével felvitte a halottat a
létrán. Szegény Mamud, nem volt már olyan súlyos, mint valamikor
lehetett. A betegség, a bánya kiszívta az erejét, elsorvasztotta
testét.

Az őrök füttyentettek egy hordágyért - most nem követ, embert
vittek. Mivel Tark még össze volt bilincselve a halottal, gyorsan
rábízták a hordágy egyik végét. így nem tudta kézben vinni a
láncát, a szerszámaikat egy másik rab hozta utánuk. Két őr jött
velük. A nap már majdnem lement, a sziklabarlangok sora előtt
fáradt rabok ültek, várták az ételt. Közülük kettőt kipécéztek az
őrök, állítólag aznap keveset termeltek, már vitték is őket
megkorbácsolni. Tark visszanézett a bányára. Ameddig most
ellátott, már félhomályba burkolózott a nagy völgy, tele a sötét
gödrökkel.

Az őrök és a bánya parancsnoka, egy nagy kopasz férfi
káromkodott:

- Mi a fene? Tíz nap alatt ez már a nyolcadik. Mitől döglött meg?
Tark szolgálatkészen felelte:
- Valami betegség emésztette őt, uram. De már napok óta.

Reggeltől már alig tudott mozogni.
- Verjétek le róla a láncot, aztán vigyétek is el a temetőbe. Ránk

ne rohadjon éjszaka.

9



Tark szíve megremegett erre a mondatra. Két rab csak úgy a
kezébe kapta Mamudot, és ő is kénytelen volt velük menni, hiszen
a lánca vége még mindig a halott lábához csatlakozott. A sziklasor
végén, közelebb a bánya kijáratához - innen már alig száz lépés! -
volt a rögtönzött kovácsműhely, ahol nemcsak a láncokat rakták fel
vagy vették le a rabokról, hanem itt élezték a szerszámokat, itt
látták el új nyelekkel a töröttek helyett a kalapácsokat, lapátokat is.
Most is ott ült az egyik őr, afféle mogorva, kicsi ember, aki nem járt
se korbáccsal, se fegyverrel a kezében, hanem egész nap csak a
szerszámokat javítgatta.

- Na, mi van? Megint felfordult egy? - kérdezte fatállal a
kezében. - Éppen most vacsorázom, hogy a rossz szellemek vigyék
el.

Tark máris ott volt, a hordágyasok elmentek. Homály borult
rájuk:

- Hagyd rám, uram, szívesen leverem a láncot a halottról, így
előbb jutok én is a vacsorámhoz.

- Te vagy a párja? - a növekvő sötétségben az őr ránézett, aztán
kezébe nyomta a kalapácsot meg a vésőt. - No, igyekezz!

Míg ő leült és szürcsölve evett, félig a háta mögött ügyködött
Tark. Két ütés a vésőre úgy, hogy annak hegye a még mindig a
hordágyon heverő halott Mamud bilincsében van. Aztán egy ütés a
sajátjára, aztán megint kettő amarra. Vigyázott, mert sejtette, hogy
a kovácsnak ismerősek a fém hangjai, talán észreveszi, hogy Tark
egy helyett két különböző bilincset ütöget. De amaz nagyon
belemerült az evés örömeibe, nem vett észre semmit. Amikor Tark
végzett, magában csak annyit mondott:

- Bocsáss meg, barátom.
És begörgette a holttestet a kovácsműhely melletti sötét

sarokba. Reggelig senki sem figyel fel rá. Ő maga meg odalépett a
kovácshoz.

- Uram, készen vagyok vele. A magam láncával most sietek,
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hátha kapok még vacsorát - és lement, jó hangosan csörgetve a
láncot. Akkor már nagyon sötét volt, az éjszaka leszállt és
megsűrűsödött. Még mielőtt visszaért volna a rabok szállásául
szolgáló barlangokhoz, letette a földre a láncot, kis földet hányt rá,
aztán halálos csöndben visszaosont a kovácsműhelyhez. Most a
másik oldalról közelített. A kovács még mindig evett. Tark
hihetetlen csöndben, nesz nélkül ráfeküdt a hordágyra, és
mozdulatlan maradt.

A szemét is behunyta, nehogy csillanjon. Alig lélegzett. Egyszer
csak hallotta az őrt:

- Hé, ti ott! Vigyétek már ki a hullát!
Jöttek, felemelték, vitték. Két láncot csörgető rab emelte-vitte őt

a kőszállító hordágyon, közben Tark most már nem mert mozdulni.
Egy őr baktatott mellettük, unottan. A rabok láthatóan a sötétben
is ismerték a járást. Tark lélegzet-visszafojtva számolta a lépéseket.
Hatszor tíz, hétszer tíz, kilencszer tíz, tízszer tíz, és még több… Már
kívül voltak a táboron!

A bányán! Tudta: ha tényleg szabad akar lenni, nem ugorhat le
most a hordágyról, nem futhat bele az éjszakába. Ha nem ma, hát
holnap elkapnák. Okosnak kell lenni, és ravasznak, mint a sivatagi
róka! Élt már sivatagban, hát tudta, mit beszél.

Tudta, már nem viszik messzire. Egyszer vele is kivitettek egy
halottat, a bánya határától nincs messze a temető. Még csak azért
sem, ne kelljen a holtakat túl messzire cipelni. Résnyire nyitotta a
szemét. A hátán feküdt és láthatta, hogy a hordágy mögött,
lemaradva, ballag az őr. Most Tark feszülten gondolkodott. Hogyan
szökjön meg? Mert hisz eltemetni csak nem hagyja magát.

A dolgot a véletlen oldotta meg. Vagy éppenséggel maga az őr,
mert egyszer csak leült egy kőre. A homályban alig látták egymást:

- Ássátok a gödröt - mondta ásítva, és nem mozdult. Alighanem
ültében elaludt. A hangját ismerte Tark, ez volt az, aki az elmúlt
évben többször is rávert a korbácscsal, sőt egyszer azért is elverte,
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sokáig és kéjesen ütötte őt, mert nem ért oda társával időben az
alvóbarlangokhoz. Hiába mondta, hogy egy másik őr adott nekik
feladatot, annál erősebben ütötte. Ezt a rekedtes hangot soha nem
feledi.

És akkor már tudta, mit fog tenni. Most egyelőre lapulhatott,
fekhetett kényelmesen, hiszen „halott” volt. A két rab letette őt a
hordággyal, aztán jóval odébb elkezdték ásni a sírgödröt. Tark
tudta, nem viszik túlzásba, csak olyan mélyre ásnak, hogy a sivatagi
ragadozók ki ne kaparják a hullát. Hát nem fog sokáig tartani a
dolog.

A két gödröt ásó rab neki háttal állt, minden lelkesedés nélkül
ástak. Nem nagy öröm lehetett az éjszakában a sivatagban ásni,
alig láttak valamit, ráadásul félhettek az állatoktól is. Ráadásul ha
jönne egy veszélyes fenevad, el sem tudnak menekülni, hiszen
egymáshoz láncolták őket.

Tark csöndben lecsúszott a hordágyról előbb a földre, aztán
óvatosan és nesztelenül elkúszott onnan. Kezébe akadt egy
öklömnyi kő, felvette, erősen markolta. Zajtalanul osont vissza a
bánya felé, de nem ment messzire. A kövön szundikáló őr már-már
elvesztette egyensúlyát, kis híján elaludt. Tark csak egy pillanatig
habozott, amikor már ott állt a háta mögött. Jól teszi-e, amit tesz…?
Aztán lecsapott. Hallotta a csont reccsenését, az őr azonnal eldőlt.
Talán meg is halt? Nem tudta. Guggolt mellette, és várt. A két
rabszolga egy pillanatra abbahagyta az ásást, az egyik mondott
valamit, alighanem az őrről, aki talán elaludt és leesett a kőről,
felröhögtek, majd ástak tovább. „Megöltem egy embert”, gondolta
Tark, és nagyon csodálkozott, hogy nem érez semmit. Régi vágya
teljesült - megölhetett egy őrt a kegyetlenek, az állatiasok közül! -,
de voltaképpen örömet sem érzett. Erre szükség volt, mondta
magának ott valahol bent, és ezzel túl is volt rajta. Csak kicsit
csodálkozott saját magán.
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