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Kalmár – 1

A kötél megszalad – téved a szél, ha azt hiszi, ezzel meglephet. Kivá-
rok, hadd teljen el magától, hadd fuvalkodjon fel – mire észbe kap,
már ki is  zsákmányoltam. Érzem a bőrön keresztül  a felforrósodó
sodronyokat,  ahogy kesztyűs kezemmel  lassan szorítok  a  kötélen.
Szép fokozatosan megállítom, tökéletesen uralom az anyagot. Ilyen-
kor mintha a szél is értem fújna.

De ne dőlj be neki, és sose becsüld alá!
A vitorlásom meg-megrándul, ahogy a szeszélyes elem nekiszalad

a vászonnak. Résen vagyok, és összhangban vele. Már tudja, hogy
csapdába ejtettem. Erejéből nem veszít, mégis csillapodik, egyre ke-
vésbé rángat és dobál. Hagyja, hogy akaratom szerint koncentráljam
energiáit, ha tehetné, sem szökne már. Együtt, egyként száguldunk, s
ez neki is jó. A sebesség közel negyven csomó lehet. Kivételesen örü-
lök, hogy szinte üres a raktér, így a segédvitorlát sem kell használ-
nom – csak lassítana!

Most úgy kell a sebesség, mint egy korty víz a sósivatagban ván-
szorgónak – mindennél jobban. És még van hová gyorsítanom! Jelen-
leg félszelezek, de szemben, ahol becsatlakozik az a völgy, ott meg-
kaphatom a vágyott lökést, amivel megléphetek.

Szép lassan ejteni kezdek, érzem, ahogy a szél beáll mögém… –
egy pillanatra elmélázok, a lábam későn tapos, nem találom el az ide-
ális ívet a kanyarodáshoz, és megdob a kanyonból kicsapó légáram-
lat – csak képletesen értettem a lökést, hé! A szél feletti oldalam a le-
vegőbe kerül, három helyett két keréken vagyok. De ennyi nem fog
ki rajtam, engedek egy karhossznyit a mozgókötélen, és máris visz-
szazöttyenek. Épp időben, mert a sókéreg egy gyanús foltját is ki kell
kerülnöm – ha beszakad egy kerék, biztos, hogy helyrehozhatatlan
károkat szenved a vitorlás.

Háromnegyed szélben vagyok.  Ennek elégnek kell  lennie.  Több
már aligha van a vitorlásban.
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A Sóságon azonban ez nem elég. Ma, most nem.
Még jobban összehúzom magam a kabinban, alig látok ki. Korri-

gálok, amíg az irány tökéletes nem lesz. Úgy érzem, kihoztam a ma-
ximumot a lehetőségeimből. Talán ötven csomóval is hasíthatok, a vi-
torlásom mégis bírja. Mint aki tudja, mi a tét. A szél ereje sem akar
gyengülni – kijelenteni nem merem, de remélem: velem van. Innen-
től minden rajta múlik, hogy mennyire marad hű hozzám. Könnyű
elveszteni a kegyét! Ő maga a megtestesült sebesség – élet és halál
ura.

Legalábbis néha…
Néha úgy teszek, mintha üldöznének, jól meghajtom ilyenkor a vi-

torlást. Mások azt mondanák, hogy az értékes vitorla épségét koc-
káztatom, gyorsítom az elhasználódását. Én azt mondom, hogy csak
edzésben tartom őt is, magamat is.

A szórakozás pedig mindenkinek jár!
Emelkedik a talaj, a sóteknő fehérje itt már homokkal vegyül, de

van elég lendületem, és a szél sem hagy cserben. Talán elhitte, hogy
segítségre szorulok… Még fel sem érek e légáramlat által épített, lus-
ta domb tetejére, máris meglátom az ismerős kettős-vitorlát. A me-
netszél gyengül, felhajtom a szemüvegemet.

A Bárka az.
Tudtam, hogy erre találom. Most szinte hallom, ahogy feszülten

nyekereg állókötélzete,  és ahogy ropogva küzdenek az árbócok. A
matrózok a  vitorlák  helyes  állásáért  fáradoznak,  ha  rajtuk múlna,
egy sóhajtásnyi szél sem veszne kárba. Pihenés közben is igyekeznek
kiülni a hajót, s a menetszél tölti fel őket.

Gyönyörű darab ez a Bárka: orra kecsesen ível felfelé, hogy minél
inkább felfeküdjön a légtömegekre,  vitorlái őrült  felhőkként  daga-
doznak. Gyönyörű, ámde lassú jószág, tíz csomóra ha képes. Hat,
széles kerekével jellegzetes nyomot hagyva rója a sivatagot, a terve-
zésnek hála  nem kell  tartania a sókéreg beszakadásától  sem.  Leg-
alábbis ameddig halad.
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A Sóság egyik legkülönösebb csodája. Olyan ritka jelenség, hogy
sokan a létezését is kétségbe vonják.

Állítólag valamelyik hajótemetőből származik – de ez baromság.
Azok a rozsdaette roncsok már nem valók semmire. Tudom, hiszen
mint a legtöbb kereskedő, úgy én is hajlamos vagyok ilyen dokkokat
használni telephelyként – talán a sosem volt múlt szele ébreszt az
emberben efféle vágyakat. Tény, hogy a Bárka nagyban hajaz néme-
lyik épen maradt hajóra – törzse enyhén íves, elnyúlt és robusztus.
De ez csak a rengeteg áru miatt kell, amivel megrakják, hiszen vala-
minek egyben kell tartania – tulajdonképpen ez a keret a Bárka ge-
rince,  erre  csatlakozik  a  kötélzet,  az  utasok  és  áruk  elhelyezésére
szolgáló háló, s erre erősítették keresztben az árbócok talpgerendáit
is. A gondosan felhelyezett, állítható terelőlemezeknek hála a légel-
lenállása  sem vészes,  egész  gazdaságos  egy  dög.  Az anyaga nem
egységes: fémek és műanyagok, no meg rengeteg kötél. És akár hi-
szed, akár nem, az egyik árbóc fából van! Noha pótolni már aligha
tudnák. Rönköket sem találni már…

Egyébként nem szokott ennyire imbolyogni,  igyekszik mindig a
megbízhatóan fújó szeleket és a sima, masszív talajt választani. Érde-
kes módon az észak-keletről érkező Hamisat követi, a kalmárok ked-
velt szelét – szinte lehengerel, mikor rákezd, úgy ígér, hogy vakon el-
hiszed, de ha nem figyelsz, nagyot koppanhatsz, vagy éppen hoppon
maradhatsz a sivatag közepén.

Mozgó kincses sziget ez a Bárka, a Sóság kóválygó ütőere – kis kép-
zavar, nem képzavar! Kész népünnepély, mikor valahol kiköt. Sze-
rencsésnek  mondhatom  magam,  mert  egy  ideig  szolgáltam  rajta.
Egyike voltam fél tucat matrózának, és bejártam vele a fél világot.
Legalábbis az ismert világ felét. Az általam ismert világnak meg az
egészét…

Ha majd odakint a semmi társaságában töltöd a napjaidat, meg-
lásd, téged is megfertőz a filozofálhatnék!

A fülemben még most is csattognak a vásznak, fröcsögve ordít a
kapitány, káromkodnak a matrózok. A fémszerelvények égetnek, az
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áruk a közbülső hálón ringanak és fészkelődnek, csörlők kattognak
lassulva. Aztán kiszabadul egy láda, ráveted magad, a helyére kötö-
zöd. Meghívatod magadat egy jobb ebédre, vagy valami szerre azzal,
aki elcseszte a rögzítést, de aztán megosztod vele, mert a testvéred-
ként tekintesz rá…

Állj! Elérzékenyülök, ha túlzásba viszem a nosztalgiát.
Állítok  a  saját,  háromkerekű,  oldalkocsis  járgányom  vitorláján,

egy kicsit kevesebbet csapolok meg a szél végtelen erejéből. Innentől
a Bárkát követem, őérte azt sem bánom, ha még többet vesztek előző
sebességemből.  Mit  tagadjam:  remélem,  lesz  alkalmam  pazarló
örömkönnyeket ejteni a legenda fedélzetén!

Igen, jó lenne – miért kezd el préselni a híres vitorlás? Ilyen jó szél-
ről neki kár letérnie, még ha az irány nem is tökéletes… Talán miat-
tam? Megtisztelő. Rettegik a nevem, legfeljebb a Sóság viharai elől
iszkolnak el fürgébben… A viccet félretéve, minden bizonnyal látnak
engem, elég matróza van a Bárkának, sőt, néha még utast is felvesz a
kényelmes, ámde vízben gazdag fajából. Biztos vagyok benne, hogy
észrevettek.

Hahó! – kiáltanék, de észbe kapok. Fő az elővigyázatosság. A Só-
sággal szórakozhatsz, viszont tudd, hol a határ.

Hunyorogva körülkémlelek, hátha kiszúrok valahol valami gya-
núra okot adót: porfelleget, furcsa – tulajdonképpen bármilyen – te-
reptárgyat, forró felületről árulkodó délibábot. Nem találok azonban
semmi említésre  méltót  –  a Sóság pont  olyan,  mint  lenni  szokott:
üres, nyugodt. És persze hamis.

Nem  áll  össze  a  kép,  viszont  a  fél  nyakamat  tenném  rá,  hogy
amerre a Bárka tart,  arra semmi nincs.  Semmi érdemleges,  amiért
egy ekkora dögnek megérné odahajóznia, kockáztatva az elakadást,
amivel  az ismeretlen utak és szelek kecsegtetnek. A minden hájjal
megkent kapitánynak ezt tudnia kell.

De mi az, amit én nem tudok, ám ő ezek szerint mégis?
Eltévedhetett? Ne nevettess! Különben meg lefogadom, hogy szál-

lítanak jó pár térképet – még ha azok fele hamisítvány is. Legutóbb
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még szextánsa is volt a kapitányának. Igaz, a Bárka olyan lassú, hogy
a túlgondolt ékszernek tűnő fémcsoda inkább csak dísz lehet rajta –
nagyon bénának kell lenni ahhoz, hogy elkeveredj ezzel a vánszorgó
monstrummal… Nem beszélve a domborzatnál is megbízhatóbb csil-
lagokról. Ha lehunyom a szemem, szinte magam előtt látom az ég-
bolt térképét – botorság lenne a matrózokról kevesebbet feltételezni.

Akkor miről van itt szó?
Én csupán be akartam köszönni, nem szándékoztam velük feltétle-

nül üzletelni. A régi ismerősök mindig megérdemelnek egy kis kité-
rőt.  Az emberi kapcsolatokat ápolni kell – ez alap a szakmámban.
Egy  barátnak  te  is  sokkal  könnyebb szívvel  adsz  kölcsönt  valami
kockázatos vállalkozásra, vagy veszed meg tőle a Sóság legfantaszti-
kusabb, multifunkciós ásóját, nemde?

A kezemben már ott figyel a csak a legindokoltabb helyzetekre tar-
togatott jelzőpisztoly. Feltartom, ujjam a ravaszon, és…

Nem.
Így nem követhetem a Bárkát. Akármi is viszi célja felé – a szélen

kívül –, az nem az enyém. A Sóság nem tolerálja a kitérőket. Ha neki-
vágsz a sivatagnak, tudd, merre, meddig és miért mész. És légy tisz-
tában az azutáni, majd a következő állomásoddal is.

Ha annyira barátkozni akarok, a legközelebbi jelentős kereskedel-
mi útvonalat, az eddigi irányomat – és nem a Bárkáét – tartva, jó hat
mérföld múlva metszem. Vagy itt terpeszkedik a közelben Vásáros,
egy bájos, földhözragadt szemétdomb. Ott is akadnak jó cimborák és
még jobb üzletek.

Félig üres a rakterem – és az is elég lesújtó: a vízen, meg némi lo-
mon, szir-szaron és kacaton kívül kb. semmim nincs. De fel a fejjel,
az ilyen esetekben jön képbe az üzleti érzék!

Kacsintanék, ha lenne kinek.
Legyen hát Vásáros. Talán ott tudják, mi lelte a Bárkát, miért ka-

nyarodik le az útról, s vét a józan ész ellen ez a csodaszép, lomha
dög.
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Harcos – 1

Ez a sivatag a mindenség. Bármi, amit valaha láttam, éreztem vagy
tudtam, csakis benne létezik. Tisztában vagyok vele, hogy nem jutha-
tok ki, mégis megyek előre. Taposom, mert jól esik. Küzdök ellene.
Így a lelkiismeretem legalább tiszta, ha a bőröm és a ruhám közé be
is férkőzött a homok. Mások benne fürödnek, ledörzsölik vele ma-
gukról a mocskot. Néha a bőrt is. Néha sikoltanak, mikor a sebeikbe
só kerül.

Hátam mögött a nyomaim semmivé lettek. A szél gondoskodik ró-
la, hogy ne követhessenek. És úgysem akarok már hazamenni. Nem
is gondolok rá. Talán nem is tudok. Csak összezavarna.

Megszaporázom a lépteimet, és ezúttal is megkérdezem magam-
tól: ki elől menekülök?

A szél csak fúj értelmetlenül. Legalább hátszél – gyalogszerrel ide-
ális.  A homok viszont mindenhová beeszi magát.  Viszketek, egyre
csak viszketek, de hiába vakaródzok, rázom ki a ruháimat.  A szél
legalább annyira ellenem van, mint amennyire segít.

Rohadék.
Kezemmel védem az arcom, a szelet azonban ez nem akadályoz-

hatja. Gyulladt szemembe fújja az apró szemcséket, legszívesebben
kikaparnám a szemgolyómat. Valószínűleg a viszketésen ez sem se-
gítene.  Ellenállok,  összekulcsolom  az  ujjaimat.  Nem  vagyok  tőle
messze, hogy megtegyem, hogy magamnak ártsak. Hunyorogva pró-
bálok tájékozódni, nem megy. Kipislognám a port, de ez egyenesen
lehetetlen. Hol hagytam a védőszemüvegem? A szél csak fúj. Meg
kell állnom, így nincs értelme haladni. Viszont akkor a megoldáshoz
sem jutok közelebb. A sivatag pedig simán felzabál. Ha hagyom…

Mi értelme van ennek? Vagy azt akarja tőlem a sors, ismerjem be,
ami nyilvánvaló: totális rejtély, hogy hol vagyok?

Mint ahogy az is, hogy hová tartok.
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Milyen könnyű is lenne engedni a simogató kétségbeesésnek – de
egy-egy nagyobb lökete mindig elárulja őt. Ez a szél, a Sóság örök
csatlósa. Az arcomba csapódó maró só és érdes homok nem hagy
kétséget aljas szándékát illetően.

Kezemről pereg a rárakódott por, ahogy a szél nekem támad. Nem
szeretek piszkos lenni – ostoba dolog a Sóságon. Vadul dörgölöm te-
nyereimet a ruhámnak, összeütöm őket, hogy hulljon már le róluk
minden. Értelmetlen küzdelem, persze. A por itt olyan, mint a leve-
gő.

Tulajdonképpen minek is álltam meg? Tovább! Nem ácsorgunk a
sivatagban!

Lábaim azonban nem engedelmeskednek. Nem tudnak. Ahogy le-
nézek, látom: egy kupacban állok, egészen térdig. S a kupac csak nő
és nő, ahogy a homok pereg alá,  ahogy a szemcsék révén látható,
mégis átláthatatlan szél hordja rá a sivatag földjét.  Felhúzom a lá-
bam, félig ki is szabadítom.

Én ugyan nem várom meg, hogy betemessen!
Még egy kicsi kell, de nem megy olyan egyszerűen a kiszabadítás.

Ennél  jobban már  nem is  tudom leszorítani  a  lábfejemet… Köny-
nyebbnek kéne lennie!  Vicsorom jutalma homok a fogaim közé.  S
közben alig-alig gyengül a kupac húzása.

– Eressz el! – sziszegek rá a süket Sóságra.
Megragadom  a  lábamat,  de  fogásom  csak  a  fejemben  létezhet.

Nincsenek ujjaim. Ahol lenniük kéne, ott  csak a homokot látom a
bőr, a hús és a csont helyett. Még vér sincs. Csak homok. Homok,
ami pereg. Sikoltanék, mire lenyíló állkapcsomnál fogva omlani kez-
dek; hang már nem szakad ki a torkomból. Remélem, hamar vége
lesz. Igen, biztosan…

Kár volt remélni. A szemcsékre hullás ellenére nem enyészek el:
csak zuhanok tovább. Mintha irtózatos magasságban lettem volna.

Zuhanok önmagamba…
A következő pillanatban majdnem lefejelem a közeli, rozsdaszir-

mos plafont. A fejem hasogat, talán nem is csak majdnem… De nem,
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nem vérzik a homlokom. És legalább vége. Tudom… Tudom! – bi-
zonygatom hiába, mert senkit nem érdekel. Megint körém folyik a
porhanyós álom, s mire ellenkeznék, már le is húzott. Folytatja. Kris-
tályos és érdes minden, nem tudom, meddig  tartok. Behunyt szem-
mel várom, mikor omlok össze,  terülök szét,  válok egy kupac ho-
mokká. Azzá, ami körülvesz…

A saját köhögésemre ébredek – por azonban nem robban ki a szá-
mon, és körülöttem sincs semmi homok azt leszámítva, ami minden-
hol jelen van a Sóságon: a ruhám és az irhám között. Dörzsöl és mar.

De vér itt sincs: csak nyirkos foltok. A víz csak szakad rólam to-
vább, mintha csak a testem meg akarná ölni önmagát. A kezem keres
valamit, mire a rozsdás ágyrács felhorzsolja. Már az ágyamban sincs
nyugtom… Napközben majd megint vagy a kialvatlanságtól hullafá-
radtan ájuldozok, vagy ébren alszom, minden rezdülésre felriadva.
De bármilyen felszínesre is,  bármilyen rövidre is  sikerül  az alvás,
rémálmaim földje mindig készségesen visszavár.

Egy rozsda ütötte ablakon át élesen bevilágít a sárgásfehér tenger
– felébredhetek egyáltalán?

Kezeim a horzsolással mit sem törődve kutatnak tovább. Remé-
lem, ők tudják, mit keresnek. Hogy mi kell nekem. Csináljátok, kö-
vetlek titeket!

Jól teszem. Hamarosan meg is találják azt, amire vágyom.
A két fegyverem az: a késem és a katanám. A két biztos pont. Sta-

bilan  megülnek nyirkos  kezeimben.  Hűsítenek.  Hűségesek.  Velem
vannak. Rendíthetetlenek. Mereven szorítom a kettőt, tudatom azon-
ban megforgatja őket: szétszabdalja velük csikorgó álmaim maradé-
kát. Szinte hallom a pengék köszörülésre hajazó sziszegését a fémen,
mely egyúttal emlékeztet rá: a jelen sokkal veszélyesebb, mint valami
szél, meg homok.

Igen. A barakkban megint szaporodást emlegettek, meg fajfenntar-
tást. Valahol talán még igazuk is van, valójában azonban szó sincs itt
a jövő nemzedékéről. Szükségről, vágyakról viszont annál inkább.
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Nem könnyű így,  tíz  az egyhez arányban,  nőként.  De nem lesz
könnyű férfiként sem, ha nem szállnak le rólam.

Képzelem, hogy hallom a röhögcsélésüket? Ahogy kéjelegve ter-
vezik, hogy fogják letépni rólam a rongyokat, mit és hova dugnak,
mivel fognak síkosítani, ha túl száraz leszek… Kuncognak, talán még
a szájukat is eltakarják közben, mint valami tetves dedósok… Olyan
izgatottak, mintha csak először csinálnák…

Bár némelyik…
A fali homokórára nézek. Pihenőidőm utolsó szemcséi hullanak. A

többiek még alszanak, vagy alvást színlelnek. Ők nem fognak rám tá-
madni – azokban, akiket mellém osztottak be, a közös bevetéseink
során már ébredt annyi tisztelet az irányomba, hogy ne tegyék. De
segíteni sem fognak majd, mikor jönnek a többiek.

Mert jönnek, hamarosan. Eszembe jut az álombéli homok, ahogy
pereg. Jönnek és nem lesz hova futni. Vagy mivel. Hiszen a lábaim…
használhatatlanok. Egész testem, mint valami homokóra tartalma. És
már nincs sok hátra…

Hirtelen  szűknek  tűnik  az  ágy,  a  tér.  Ez  az  egész  acélhodály.
Előbb-utóbb bevégzem itt.

De nem, én nem ilyen vagyok. Én nem hagyom. Nem ezt nevelte
belém az… élet. Csak az érdemel jövőt, holnapot, aki a mában meg-
küzd érte.

Nem vagyok benne biztos, hogy akarok holnapot. Abban azonban
igen: nem akarom, hogy úgy legyen, ahogy ők tervezték. Szánalmas
elégtétel, de elég arra, hogy kivonjam érte a kardot. Ha ezek bepró-
bálkoznak, hát esküszöm, teszek róla, hogy egyáltalán ne is lehesse-
nek többé szaporodásra képesek…

Szinte magától villan a késem. Most még csak a levegő bánhatja
útját. Látványa megragad, tudom, vele egyként fogom átélni a har-
cot. Íves pengéjén sehol egy folt, nem fogja a Sóság gyomornedve. A
markolat szemmel alig követhető, különböző vastagságú indák szö-
vevénye, mégis kézbe illő, árkai elvezetik az izzadtságom. Emlék egy
elveszett múltból…
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A katana szisszen, ahogy kijjebb szökik a hüvelyből – ő pedig a je-
lenem. E repülőgép-hordozóban tenyésző csürhe kapitányától kap-
tam – talán ő az egyetlen, aki valaha törődött velem. A maga módján.
Azzal, hogy előrelátó volt.

De vajon számított-e rá, hogy mire fogom használni a kardot? Mit
fog majd szólni?

– Merre vagy? – nyerít fel egy borgőzös hang a kongó folyosóról.
Nehézkesen liheg, ebből tudom, hogy közelít. Szinte tolja maga előtt
a szagát. Haragot csinálok az undoromból.

A homok közben lepereg. Az idő lejár. Nem bírom tovább a fek-
vést, a várakozást. A két fegyverem… Az utolsó védvonalaim. Ma is-
mét használni fogom őket. Előre felcserért kiáltok.

És már nem izzad a tenyerem.

12



Sámán – 1

Légy oly kedves, és meséld el nekem, hol vannak a városaitok! – do-
rombolja a behízelgő modorú kínzásmester. – Azt ne mondd, hogy
csak ilyen piszkos telepekre futotta…

A férfi válasz helyett felordít: nem most kezdődött a vallatás. Öltö-
zéke a sóságiakra jellemzően ügyes és praktikus: zsebes, szíjas,  ha
kell zárható, ha kell jól szellőző. Szinte minden bele- és ráfér, ami a
sivatagi túléléshez nélkülözhetetlen. Az egészre pedig ráterül a nap-
tól és portól védő, fakó köpeny – vagyis annak tépett maradéka.

A foglyot a tábor szélén parkoló, rozoga terepjáró elülső lökhárító-
jához kötötték ki, a nap tűzi, a vére már megalvadt. Sajnos makacs
egy alak. Erőt veszek magamon, hogy ne forduljak el – nem kenye-
rem a kínzás, azt hiszem, elkönyvelhetem, hogy ha ennyi idő alatt
sem sikerült hozzászoknom, ez változni már aligha fog.

De mit tehet az ember, ha ideparancsolják?
Szerencsére a sósági szépen lassan azért kinyög minden választ –

információt  kapunk  népe  kereskedelmi  útvonalairól,  hogy  mivel
közlekednek, valamint arról, hogy milyen mértékű ellenállásra szá-
míthatunk tőlük. Még egy közeli, amolyan piacállomás hollétét is el-
árulja.

– A vezér boldog lesz – heherészik a vallató, miközben odébbáll a
munkadarabjától. – Talán még a Hadúrnál is jó pontokat szerezhetünk
ennyi infóval!

A sóságiak nagy bánatára igen serény a mi kínzásmesterünk.
– Ha  megtudja  egyáltalán…  –  próbálom  lelombozni  egy  kicsit.

Nem helyes, hogy ennyire boldoggá teszi mások gyötrése. És nem
szeretném, ha túlzottan belelkesedne.

Nem helyes. Most azonban nem oktatom ki.
– Már miért  ne tudná meg? – ráncolja  a homlokát,  amely így a

maga ejtette, behegedt sebek mentén gyűrődik fel. – Vagy te is azt
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vallod, hogy a Hadúr nem létezik? Pedig ha valakinek, hát neked
tudnod kell, hogy ő nem csupán holmi legenda!

Bólintok. Talán olyan aprót, hogy nem látta meg, mert folytatja.
– Azt mondják, hogy amikor a Hadúr először hajtott a Sóságba, vi-

har támadt, és mire elült, egy egész hajóroncsot hagyott hátra! Sok
tíz métereset! A sivatag nemcsak hogy elkotródott az útjából, de még
meg is ajándékozta!

– Legyen – hagyom rá, hogy elhallgasson végre. Mert én jövök.
Most én kérdezek. Remélem, foglyunk értékeli majd, hogy én nem
kínzom közben.

– Honnan származtok?  –  teszem  fel  erőltetetten  nyugodt  hang-
nemben a látszólag haszontalan kérdést. Pedig ez egy kiemelkedően
fontos terület minden nép esetében. A meséikből, mondáikból lénye-
ges információkat nyerhetünk – mi motiválja őket, hova készülnek a
halál után, és hogyan kell viselkedniük addig? Mi a legfontosabb szá-
mukra a régmúltból, mit mentettek át a jelenbe? Vagy például: – Mi-
ért pont itt telepedtetek meg? Láttunk már pusztákat és pusztává tett
földeket, ám ez a ti Sóságotok túltesz mindegyiken… Itt nincs sem-
mi, ami másnak kellhet! Mi vezetett ide benneteket? Mit reméltek?

– Épp most mondtad… itt nincs semmi, ami másnak kellhet…
Kell pár másodperc, míg értelmezni tudom a sósági szavait. Nyel-

vük hasonlít  a  miénkre,  a  különbségek inkább csak a  távolságból
adódnak, bár a kiejtésben megnyilvánuló eltérések alighanem megté-
vesztik az enyéimet. De teljesen mindegy. Ők… – akarom mondani:
mi – csak háborút akarunk.

És egyébként is könnyebb, ha semmilyen emberi viszony nem lé-
tesül. Nekem feltétlenül. A sósági szavait persze értem, s tetszenek is.
Ennél azonban több kell a vezérnek – tőlem.

– Valamit nem mondasz el…
Szinte reflexből felnyüszít, pedig én akkor sem kínzok, ha biztos

vagyok benne: elhallgatnak előlem valamit. Még csak nem is kérek
hozzá segítséget. Nem hinné el, így nem is mondom a részigazságot:
meg akarom könnyíteni az utolsó perceit, elterelni figyelmét a gyöt-
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relemről, pár pillanat erejéig felidéztetni vele az élete szépségeit, a
vágyait, az otthonát.

Otthon. Neki legalább van olyanja.
Ismét bevizel. Alig néhány csepp. Vajon gondol-e most e pazarlás-

ra a takarékos, vizeletét máskor újrahasznosító sósági? Mindenesetre
az ürítés megnyugtathatja valamelyest, mert rákezd magától: – Aki
tudja… mit és hol keressen… annak ad a Sóság… annyit, amennyi
kell… az élethez… lehet itt…

– Szinte mindenhol lehet – értek vele egyet. – Bár elég szigorú vi-
déknek tűnik ez a ti Sóságotok. Nem egyszerűen sivatag… jól sejtem,
hogy tenger volt itt régen? Néhány apró szigettel esetleg? Rengeteg a
só, szinte a homok is fehér…

– Miért vagytok itt? – zihálja. – Miért jöttetek ide?
A kínzásmester  rám néz.  Nyilván jól  érti  a  szavait,  feladatából

adódóan hamar elsajátítja a népek nyelvét. Fogósakat kérdezett a só-
sági, annyi szent. Sokan hiszik, hogy ismerik a válaszokat. És csak
kevesen, nagyon kevesen vélik tudni az igazat. Én pedig még dolgo-
zom a saját verziómon.

– Mi kellhet nektek ebből?
Maradok hát a kézzelfogható valóságnál, nem kertelek.
– Minden  és  semmi.  Mindent  megkaparintunk,  felemésztünk,

megsemmisítünk, kiégetünk, elgázolunk. Meggyilkolunk.
– Megkínozzátok – teszi hozzá a fogoly.
Csak komoran biccentek.  Gondolatban pedig hozzáteszem:  és a

semmit hagyjuk hátra.
– És te mit akarsz tőlem? – kérdezi a sósági. Látszólag választ vár,

de mire  megszólalnék,  folytatja.  –  Idejöttetek,  hogy elpusztítsátok,
amit csak lehet… akár el is hihetném… de ti… akartok valamit… hi-
szen rengetegen vagytok… ne mondd, hogy csak úgy…

Ingatom a fejem, bár van igazság a szavaiban.
– Engem is… miért nem hagytok végre megdögleni? Miért sóvá-

rogtok ennyire?
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– Mi nem sóvárgunk, te szelelő féreg – mordul rá a kínzásmester. –
Mi elvesszük a dolgokat. Nincs sóvárgás…

– Valóban, keresünk valamit,  miközben elvesszük azt,  amit aka-
runk – vágok közbe, noha ez így igen ködös. De vigyáznom kell, mit
árulok el: a kínzásmesterek nagy pletykafészkek. – Honnan is kezd-
hetném… Talán onnan, ahonnét mi is származunk…

– Nincs rá időm – köhögi szárazon a rab.
Olyan hamar fojtja belém a szót, hogy az még a mi köreinkben is

gorombaságnak, mondhatni a vezér privilégiumának számít. Szeren-
csére a józan eszem keresztül tör színpadias sértettségemen: igaza
van. Haldoklik. Már megvolt a rendszerint mindenkit azonnal meg-
törő kerekezés – a felpörgetett kerékgumi sávokban darálta le a bő-
rét. Vér szivárog az alvadt véren át, kikötött csuklói rendellenes szín-
ben és szögben állnak, bőrén vágások és szúrásnyomok éktelenked-
nek.  Némelyik csonttű még benne is  maradt,  ahogy a szakavatott
mester többször is átbújtatta azokat a fogoly naptól óvott,  hófehér
bőrén.

A motorháztetőn  forrósodó  fémpohárért  nyúlok.  Ilyenkor  nem
akar már mást az ember, mint inni pár kortyot. Vagy meghalni végre.

– Én talán tényleg sóvárgok valamiért… – értek vele egyet, miköz-
ben a szájához tartom a poharat. Lehalkítom a hangom. – S ha nem is
tudják, azt hiszem, ezzel ők is így vannak…

Mohón hörpöl, de legalább olyan kétségbeesetten kezd egyszerre
öklendezni. Nem, ez nem természetes, láttam már elég haldoklót… A
kínzásmesterre sandítok, akiből erre kipukkad a nevetés.

– Nem hittem, hogy te is ennyire élvezed a dolgot, sámán! Aljas
húzás, magam is gondolkoztam rajta, hogy bejátsszam-e.

Mit tettem? Belekortyolok. Köpök. Só. Már a vízben is?!
– A hülye sós vizük – panaszkodik a kínzásmester, miközben a sa-

ját, kimart ajkára mutat, mintha csak a szerencsétlen, köhögő fogoly
tehetne arról, hogy vallatója meggondolatlanul nyúlt a Sóság javá-
hoz. – Fulladj már meg! – förmed rá, s megindul felé.

Ezeknél mindig van egy rejtett kés.
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De nem kell megállítanom. A láncra vert sósági talán utolsó csepp
erejével  kirúg felé  egyszer,  kétszer,  lefegyverzi és  magához rántja.
Szakadt nadrágjából kivillanó lábai albínó óriáskígyókként tekered-
nek kínzója nyakára.

Ne, ne, ne!!
Most a kínzásmester fuldoklik. Egy idő után nem is a támadója fe-

lé nyúlkál, hanem az én irányomba. Segítséget vár. Lábaim azonban
földbe gyökereztek. Kegyetlen gondolat, de: megérdemli a halált. Ez-
zel együtt valamit mondanom kell, hátha már szemet szúrtunk a töb-
bieknek.

– Maradj veszteg! – parancsolok a kínzásmesterre.
Látva, hogy én nyugodt maradtam, ő sem kapálódzik annyira, és

mintha a hangját elakasztó szorítás is gyengülne. A sóságira nézek,
megvárom, míg ő is rám. Egy rezdülésnyit megcsóválom a fejem.

Ekkor két oldalról berontanak a látómezőmbe. Egyikük kezében
machete villog. A kínzásmester ezúttal túl is szárnyalja legutolsó ala-
nyát: gurgulázva, teli tüdőből nyüszít, miközben egy újabb tócsa ke-
letkezik a földön. Igen, jobban belegondolva a kínzók is előszeretettel
használnak machetét. Brutális sebeket lehet vele ejteni, ha az ember
nem céloz jól, vagy éppenséggel nem akar jól célozni.

A fogoly lába remeg, alig bírja fenntartani a szükséges szorítást.
Utolsó erejét szavakra pazarolja: – Sóvároghattok a Sóságért, de bele-
döglötök, azt garantálom! – hörgi. – Sóvárgó mocskok!

– Milyen harcias  – jegyzi meg a machetés.  Először csak néhány
próbasuhintással súrolja a lökhárítót, lehántva a felpúposodott rozs-
da és festékrétegeket. Aztán – talán a levegő hiánya, talán a félelem
miatt – ájuldozó kínzásmestert kikerülve, félig lemetszi a rab alkar-
ját. A vér spriccel, de a csont csak elrepedt, a sósági nem szabadult
ki. Ezzel együtt elereszti foglyát, bár még rúg egyet belé. A kínzás-
mester a földre ájul.

A machetés sújtása ezúttal nem csak kíméletlen, hanem végzetes
is.
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Végigmér engem, szinte elismerő a pillantása – „Íme, a mi szelle-
mi vezetőnk, mindig megőrzi a hidegvérét! Mi ez, ha nem maga az
isteni bizonyosság?!”. Szégyellem magam.

– Sóvárgók? – kérdi. – Ők így hívnak minket?
– Elképzelhető – mondom, csak hogy megszólaljak, miközben az

arcából kimeredő, beszéd közben mozgó csontszegecsekre meredek.
– Ennek jelentése kell, hogy legyen – jegyzi meg a gyilkos, miköz-

ben a machetével mindjárt el is kezdi kivájni a hulla fogait. Minden
második az övé, a többit szétosztja.

– Ómen – mondom. Talán meg sem hallotta.
– Kimész a sószobrokhoz,  hogy megtaláld a történtek helyét  az

utunkon? – kérdezi a sósági állkapcsán ügyködve.
Legalább fogékony a tanításaimra. De mintha mosolyogna.
Szédelegve biccentek. Hová is tettem a botom?
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A teljes regényt
itt találod
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