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Kelepce
A teremben, ahol ebédjüket fogyasztják nap mint nap, most vala
mennyien mereven állnak a hosszú asztal előtt. A világtalan arcok
egy vézna férfira merednek, majd az ablakok felé fordulnak, mint
ha mind bőrükönéreznék a fényt, ami időnként vészjóslóan lobban
fel kint.
- Szomjas vagyok! - emelte szájához az üres poharat egy kerek
képű fiú, és belekortyolt a semmibe. A cuppogó hang nyomán ösz
tönösen utána csinálták a többiek is.

- Meddig bírjuk még? - kérdezte Dragan, a szeplős.

Nem kapott választ.
Sápadt arcok, tanácstalanul tapogatódzó ujjak körös-körül. A

fogak között ott ropog még az a homokos sár, amit reggel a meg
repedt vízcsövek pocsolyáiból szürcsöltek fel. Mert három napja
nincs víz. [olankától, a bunyevác lánytól tudták meg, hogy az ak
na szőnyeg lerombolta a tornyot, és hogy a városban is megbénult
az élet. Az intézeti orvos és néhány ápoló már tegnap előtt le
ereszkedett a völgybe. De az ismétlődő golyózáporok elől árkok
mélyére kényszerültek, vagy romos falak tövében húzódtak meg.
Később sikerült lejjebb kúszniok. Ám a szivattyútelep használha
tatlan, csövei derékbatörtek. és a villanyoszlopokról lelóg a drót.
Vajon van-e elegendő türelem ott fent?

Ekkor az étterem falait megint hatalmas dörrenés rázta meg. A
hirtelen ijedtség egyszerre riadt rémületbe csapott át. Egymás ke
zét keresik mindannyian.

- Már verejtékem sincs! - zihálja tikkadt ajakkal Daniel, akit
intézeti társai amolyan összekötő szálnak tartanak a látók világa
és a sajátjuk között. Mert ő - ha kontúrokban is -, de fehér bot
ja segítségével kiismeri magát ebben a hegyre épített otthonban.
Mennyi folyosó, kanyargós lépcsőház, végigtapogatott fal és ab
lakmélyedés, sötétben rekedt bútor, útbaigazító szag és illat, ba
rázdákkal zsúfolt könyvoldal és pontbetű a szüntelen éjszakában!
De amióta katonák foglalták el a földszintet, és a pincét szinte
erődítménnyé építették ki, felbomlott ez a maguk alkotta rend is.
A vezetékekben nincs gáz, a raktárpolcokon egyre kevesebb az
élelmiszer, az utánpótlás pedig gyakran fennakad valamelyik seb
tében állított tankcsapdán. És hol késik Boro, a nevelőj ük? Fur
gonjával már hajnalban elindult Nikolic doktor után, hogy tar
tállyá átalakított kondérokkal próbáljon vizet hozni a tengerpart
ról. Néhány hete még abban reménykedtek, hogy környéküket el
kerüli ez az értelmetlen harc. Az alattomos aknatűz azonban nem
tesz kivételt. A bástyafalnak hitt kőkerítés, amely ezideig megóv
ta őket az erre kószáló útonállóktól, kártyavárként omlott össze.
Szilánkjai - akár a szélsodorta talevelek - a mélyben szóródtak
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szét. A turisták kedvelt kilátósziklája szintén kettéhasadt, a koro
nájuktól megfosztott fatörzsek pedig oldalra billentek. és tört de
rékkal próbáltak megkapaszkodni a fellazult földben. Nyikorgó
segítségkérésük felsebezte a lőporszagtól terhes levegőt, de nem
kímélte a bent egyre türelmetlenebbül várakozók dobhártyáját sem.

- Mintha tűvel szurkálnának! - mondta Daniel, és fehér bot
jának faragott végét végighúzta az asztallapon. Aztán összecsü
csörítette a száját, és füttyentett. Maradék nyál fröccsent ki a
nyelve alól.

Csend.
- Mit tegyünk? - kérdezte aztán elbizonytalanodott hangon,

de mintha mozdulni is akarna.
Begovic, a vastagszemöldökű muzulmán közelebb tapogató

dzott a félvak összekötőhöz.

- Vizet! - mondta már-már követelően.

- Kiszáradunk! - toldották meg kórusban a többiek is, mi-
közben magasba emelték üres poharaikat. Számukra azonban
mégsem a szomjúság volt a legkínzóbb. hanem az a váratlan
döbbenet, hogy odaveszhet egyetlen menedékhelyük, az otthonuk
is. Mivel érdemeltük ki mindezt? Bűnösebbek volnánk a látó knál?
Csonka életünknek voltaképp mi a célja? - és néhány szemzug
ban megnedvesedett a bőr.

- Nemsokára itt lesznek - szólalt meg Daniel újra. - A
Doktor úr senkit sem hagyott eddig cserben.

Nyugtalan mocorgás volt a válasz.
- Miért nem a katonáktól kérsz? - horkant fel az olaszvérű

Caruso, és egyetértést kérve ide-oda forgatta a fejét.
- Mert nekik sincs!
Ekkor - mintegy vezényszóra - kanalak verődtek a pléhtá

nyérokhoz, talpak kopogtak a kőpadlóri.

- És ne fütyöréssz! - használta ki a nem várt sikert az olasz.
- Hamis!

Egy újabb becsapódás azonban elnyelte él tüntető zajt. A tört
ablaküvegek szélein fény villant. Arcok, hirtelen megmerevedett
alakok körvonalait örökítette meg a pillanat, és a lázadó türelmet
lenségből egyszerre szorongó félelem lett. Daniel érzi - talán va
lamelyest látja is őket -, ahogy köréje gyűlnek mind, és a kezek
egymáshoz érnek a botján.

- Várjuk meg Jolankát! - mondta
A név hallatára az albínó Gersakon meleg fut végig. Testét hir

telen vágy bizsergeti meg. Tenyerével, mintha a lányét akarná
visszaidézni, néhányszor lesimította saját, színtelen hajszálait. Ő
hozta fel az Újságokat és azt a néhány borítékba ragasztott írást,
melyek nélkül végképp elszakadtak volna a külvilágtól. Amolyan
postáskisasszony volt, egyszersmind levélhordó. Már messziről

megérezték, ha biciklije - néha csöngetett is - elsurrant a tanu
lószobák ablaka alatt. Ha kérték, felolvasott belőlük. Illata lágy
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volt, és mint az estikének, kedves. Hogy a hallott vagy a gombos
tűfejnyi göbökből kitapogatott színek melyikéhez hasonlított a
legjobban, azt belül, nagyon belül sejtette csak. Nevelőjük. az al
bánok lakta vidékről származó Boro egyszer megengedte, hogya
völgybe menjen vele. Izgatottan helyezkedett el a sárvédőre sze
relt csomagtartó rudacskáin, hogy aztán együtt guruljanak lefelé.
Ilyenkor szinte látta - néha meg is érintette az ujjaival - az elő

redomborodó hátat, a testhez simuló blúz selymes ráncait és a
hónalj párázó hajlatát. A rejtőzködő öblös bemélyedéseket azon
ban mintha sűrű bozót fedte volna el. Tőle tanulta meg, hogy a
csend, ami éjnek idején körülveszi: fekete. A nyugodt tengervíz
pedig kék. Ha meg felkorbácsolja a vihar, az egymásra csapódó
hullámok tarajos sziszegése fehér, mint langymelegben a gondo
lat. A jókedv mindig narancssárga, a kötekedő indulat meg vörö
set takar, és amikor a lány kezéhez ért: lángoló piros lett belül.
Aztán bársonyos bőrt érzett, mint pázsitok zöldjét a mesében.

- Inkább mi menjünk le hozzá! - szólalt meg Gersak. - [o
lanka mindenkin segít!

- Ugyan! - intette le Caruso, az olaszvérű. - ott szintén lőnek!

A sohasem látott színtelen színekben elmerült fiatalember
azonban nem tágított. A féltékeny, látó suhancok elől ő is a pos
tán talált menedéket, így menekülve meg a rázúdított kőzáportól.

Mintha tegnap történt volna. Béke volt még és csend. Csak bicik
likerekek sziszegtek alattuk, arcukat pedig a maguk kavarta szél
simogatta jólesőn. De az egyik bozótos kanyarban váratlan táma
dás érte őket.

- Lökd le! - kiáltotta tucatnyi torok a lány felé.
- Kapaszkodj! - szólt hátra Jolanka, és gyorsan, önmagát

felülmúló erővel a pedálba taposott. Végül olyan előnyre tettek
szert, hogy a rendbontók nem bírták szusszal. Mire a postaépü
lethez értek, már mindkettőjüket óvta a vasrácsos ajtó meg a pi
ros burkolattal befedett téglafal. Rövid idő múlva azonban kőzá

por kopogott rajta, és az ablakok üvege is csupán azért élte túl a
zuhatagot, mert megvédte őket az idejében lehúzott fémredőny.

- Idegen...!....Idegen...! - harsogta kintről a kórus. - Ki a
vaksival! Maradjon a hegyen! - és újra pattogott a kő.

A csendőrök vetettek véget a rendzavarásnak. Egyszerre lett
néma a környék.

Ekkor Gersakban hirtelen vággyal telt meg a hála. A lány pe
dig tűrte, hogy a világtalan kezek végigtapogassanak a testén.
Lelküket fehérnek érezték most és kéknek a végtelent.

- Ugye nem kell félnem? - suttogta aztán a színtelenhajú.
Lényét egy eddig ismeretlen izgalom borzongatta meg.

És néhány napja pedig - rezzent össze a fiatal férfi belül 
látókra lőnek a látók!

Ismét dörrenés hallatszott a völgyből.

Fénytelen tekintetek meredtek egymásra.
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- Induljunk! - lépett Daniel mellé Gersak, miközben össze
kötőjük kezéből óvatosan elcsente a fehér botot, aki - szinte hi
hetetlen - egyetlen mozdulattal sem tiltakozott.

- Induljunk! - ismételte valamivel keményebb hangon. 
Ahogy szoktuk! - és még a tétovázó is megérintette a szomszéd
vállát. Elől, a kőpadlón, egyre szaporábban kopogott a botvég.
Kilincs nyikordult, majd tompán becsapódott mögöttük az ajtó.

Puskaropogás szóródott szét a levegőben. Megálltak egy pilla
natra. A halálra gondoltak hirtelen, és fogaik között egyszerre
földszagú lett az iszapos víz.

Szökésüket Milos, a szakács talán megakadályozhatta voIna.
Ismerte a világtalanok nyelvét, és senki sem tudta szavakkal job
ban körülírni a tányérokban gőzölgő falatokat, mint Ő. Szavai
nyomán a legkisebb neszre is érzékeny fülek szemekké váltak
ilyenkor. Hozzánőtt a hegyhez. De hát a katonák részére főzött

ebédből. miért nem rejtett el némi maradékot most? A ciszterná
ban tartalékolt vízből ugyancsak jutna néhány napra még! Niko
lic doktornak különben szintén vissza kell érnie hamarosan. A
szakács azonban nem tett semmit. Öt megbénította a géppuskák
tól való akaratlan félelem. Furlan, a parancsnok megfenyegette,
hogyatűzvonalbaküldi, ha nem gondoskodik az épület kiüríté
séről. Csakhogy ki az ellenség? Azok fogtak fegyvert egymás el
len, akik valamikor a restiben várakoztak a vonatra, miközben
itallal meg frissen sült kebabcséval múlatták az időt? - és eszébe
jutott a vasúti vendéglő, ahol inaséveit töltötte. A kerekek alól ki
szabadult zakatolás megszorult a szűkre méretezett konyhában.
Dobhártyáját megfeküdte a szüntelen kattogás, akár gyomrát a
zsíros étel. Ez elől menekült ide a magasba, hogy a hegyhajlatba
megbújó és az erdővel körülvett intézet évszázados falai között
keressen csöndet. Sziklacsonkok védték még a völgyből fölfelé
kaptató föld utat is. A kitaposott ösvényeket pedig sűrű levelű bo
zótos szegélyezte, mint valami rejtett bástyafal. A hatalmas üstök,
kondérok, fazekak, lábosok birodalmát gyorsan megszokta. Biz
tonságban érezte magát itt, mert a néhány éve kitört háborúsko
dás mindeddig elkerülte ezt a környéket.

Ekkor aknasorozat dübörgött végig a hegyoldalon. Nagy robaj
jal derékba tört egy évszázados fa. Árnyékában talán római legio
náriusok hűsöltek egykor vagy hegyen élő pásztorok, akik ott ta
láltak maguknak déli pihenőt.

A szökevények csapata újra megtorpant. Felbomlott az egy
másba kapaszkodó sor. Csak Gersak erélyes unszolására rende
ződtek ismét. Nehezen, de átbotorkáltak a kőkerítés omladékain
is. Ha egy-egy nagyobb romhalmaz állta útjukat, összetorlódtak a
közepén. Zsugorodtak-nyúltak, mint valami óriás hernyó.

- Rossz az iránytűd! - szólt előre a botjától megfosztott Da
niel. Hangja sértődött volt és kötekedő.

Senki sem válaszolt.
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A csapat tovább botorkált a kitaposott ösvényeken lefelé. Fa
ágak, száraz levelek ropogtak a talpuk alatt.

- Balra! - akadékoskodott a félvak összekötő megint, és be
lül trónjafosztott uralkodónak hitte magát, akitől bot-koronáját
erőszakkal vették el. Az albínó azonban elengedte füle mellett a
követelődző szavakat.

Szétszakadt a sor.
Amikor pedig Gorsak rátalált [olanka bicikliútjára. csak ennyit

mondott:
- Az én iránytűm a jó! - és az elcsent fehér bottal egyre sza

porábban tapogatott előre. Csupán a meredekebb kanyarulatok
nehezítették a járást.

- Ez a mi sziklánk! - kiáltott fel Caruso, az olasz, és szabad ke
zével végigtapogatott egy kettéhasadt kőtömbőrt. Azokra a kirándu
lásokra emlékezett, amikor mélyzengésű hangján feltámaszthatta
anyanyelvének lassan feledésbe merülő dallamait. Most a torkát kö
szörülgette, de csupán néhány skálahang csúszott ki a nyelve alól.

Ezalatt az intézet homokzsákokkal védett alagsori konyhájában
elkészült az ebéd, amit Milos eredetileg a világtalanoknak főzött.

Még kenyeret is szelt nekik, holott a katonáknak volt konzervük
bőven. Nem maradt érintetlen Nikolic doktor féltve őrzött víztar
taléka sem a ciszternában.

- Gyorsan, gyorsan! - sürgette fegyvereseit a parancsok.
A pléhtányérokhoz szinte ütemesen koppantak a kanalak.
- Maga nem éhes? - szólalt meg egy idő múlva Furlan, és

egy gazdátlanul gőzölgő tányért lökött a szakács elé.
Milos szó nélkül engedelmeskedett, de azért arrább húzódott

valamivel, nehogy céltáblája legyen az asztalnak támasztott pus
kacsövek egyikének.

Nagy dörrenéssel ismét akna csapódott be valahol. Egyik-má
sik ablakrésen füstszagú levegő préselődött a boltívek alá.

- Győzünk! - bíztatták egymást jóllakottan a harcosok. Úgy
érezték, képesek lennének szembeszegülni akár az egész földke
rekséggel is annak ellenére, hogy ők sem tudták, kiért-miért fog
tak fegyvert voltaképp. A rejtett ösvényeken, szakadékok mélyé
ről jött parancs azonban mindig megtalálta őket. Akkor sem ma
radtak egyedül, ha zsebbe csúsztatott antennájuk egy időre elné
mult. Ilyenkor a muníciós ládákban volt az utasítás, a térkép és
az előre berajzolt útvonal. Most is - itt a körülbombázott hegy
tetőn - ezek a láthatatlan szálak táplálták azt a rendíthetetlennek
vélt hitet, hogy vállalkozásuk nem hiábavaló, és hogy rövidesen
egyesülni tudnak a völgyben küzdőkkel. A gyomrot puffasztó étela
dagok elszántságukat csak növelték. Mégis oly mohón kortyolták a
vizet, mintha számukra ez a néhány pohár lenne az utolsó.

Aszakácson átvillant, hogy félreteszi a maradékot, és már-már
indult is a szökevények után. De a szándék azon nyomban léket
kapott benne.
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Gyáva vagyok! - borsódzott veglg a gerineén. és szkipetár
őseinek történetébe kapaszkodott, feloldozást remélve tőlük, akik
- számtalan függetlenségi próbálkozás után - mégis hiteha
gyottak lettek, mert különben valamennyiöket lekaszabolták vol
na az irgalmat nem ismerő hódítók.

Ekkor két világtalan tapogatott a konyhaajtón befelé: a botjától
megfosztott Daniel és Begovic, a vastagszemöldökű. Úgy szag
lásztak körül, mint vadak nyomára lelt ebek. Az összekötő látta a
hatalmas kondér kontúrjait, a másik meg szomjasan szívta magá
ba a boltívek dohosságát is átjáró élő víz friss levegőjét.

- Milos! - horkant fel az összekötő.

A szakács bőre alól kifutott a vér. Ijedten hátrált a nem várt lá
togatók elől. Kezét védekezően maga elé kapta, majd arcára mo
solyt erőltetett.

- Te hazudtál! - lépett közelebb Daniel, és fenyegetően fel
emelte a karját, mintha nem létező fehér botjával ütni akarna. De
aztán visszahúzta gyorsan, mert újra rádöbbent: keze a semmit
markolja csak.

- Ez a katonáké! - védekezett Milos.
- Áruló! - csapott le Begovíc, és vastag szemöldöke alatt

megrándult a bőr. De aztán tikkadt kábulattai előrehajolt. hogy
arcát minél mélyebben nyomja a víz alá.

Csend.
Csukladozó kortyolás hallatszott csupán.
A két betolakadót végül Furlan és katonái lökték arrább a kon

dér mellől,

- Kotródjatok! - és a vállakon puska zörrent.
Daniel és Begovic tétován hátrált a kijárat felé. Az alagsori le

járó fokainak egyikén azonban mind a ketten megbotlottak.
- Abotom?! - szisszent fel az összekötő, és megint a levegő

be markolt. Aztán [olankára gondolt hirtelen. Puha illat járta át
belül, fülében rövid csengőjelek visszhangzottak. majd kerekek
nesze surrogott, ahogy a bicikli a színtelenhajúval lefelé gurult a
kanyargós úton. Egyszerre döbbent rá, hogy nemcsak a bot hiá
nyát érzi, hanem féltékeny is. Megbánta, hogy nem azon nyom
ban követelt elégtételt attól a szemtelen Gorsaktól.

- Gyerünk már! - szólt rájuk egy khaki-sapkás önkéntes. 
Rátok itt nincs szükség! - és fenyegetően utánuk indult.

- Hagyd! - állta útját a parancsnok.
Az önkéntes fiatalember, ha nehezen is, de visszakozott, és

pléhpoharát nagy indulattal a kondérba merítette.
- Mi az életünkért harcolunk! - jegyezte meg azért lekezelően,

és tekintetében elszánt gyűlölet lobbant.
- És mi? - vágott vissza a lépcsők felől Daniel, de másod

percek törtrésze alatt meghátrált, és szinte érzékeny ujjbeggyé
változott belül, hogy így tapogasson élete kérdőjelekkel teli világ
talan kontúrjai után. Vastagszemöldökű társa kezét hívta táma-
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szul, és - akár az egyensúlyt vesztett kisgyerek - segélykérőn

belekapaszkodott.
A szakács már-már visszahívta valamennyiöket, de nem moz

dult. Önmagát faggatta belül. Vajon akkor lesz igaz felebarát va
laki, ha halálba vezényelt katonákról gondoskodik, vagy ha ki
csorbult létüket sírig cipelő világtalanoknak ad élelmet?

Kelepce! - borzongott végig agerincén.
A Gorsak vezette szökevények talpa alatt egyenletesen ropo

gott a zúzottkővel-kaviccsal behintett szerpentin. Amióta pedig
egy kidőlt rúdféle fogja össze őket, még a járásuk is könnyebb.
Bár a vízszintesen tartott karó nem ért a sor végéig, Caruso és
társa az elcsent fehér botot kapta meg toldaléknak. Az albínó,
ahogy hátratapogatott a soron, csak ekkor észlelte, hogy ketten
hiányoznak a csapatból. De hát [olanka alakja lebegett előtte. És
ha Daniel azóta elérte a postaépületet is?! A gondolat régi vetél
kedések indulatát borzolta fel, mert valahol a lelke mélyén tudta,
hogy félvak társával szemben semmi esélye sincs. Aki legalább
kontúrokban magáénak mondhat néhány vágyat gerjesztő asszo
nyi idomot, annak előnye lebírhatatlan.

Ismét robbanás remegtette meg a levegőt. Aztán szürkésfehér
felhő terült szét az égbolton. A szomjúságtól kiszáradt torkokat
köhögés ingerelte. A szeplős Dragan fuldoklott is. Ösztönösen be
húzódtak egy sziklaperem alá.

- Mi történt? - kérdezte Ziv ko, a kopasz, és a koponyájáról
letörölt verítékkel próbálta tikkadtságát enyhíteni.

- Háború van! - intette le Gorsak, és már meg is ragadta a
rudat, hogy társait indulásra serkentse.

De lábuk szinte megmerevedett.
- Lőnek! - kiáltott a színtelenhajú. - Nem halljátok? - és rán-

tott egyet a karón.
- Nem vagyok süket! ~ válaszolt a szeplős, - De miért?
- Mert látnak! - szólalt meg valaki.
Gorsak, az albínó egyre féltékenyebb indulattal gondolt Dani

eIre és Jolankára. Idegesen megrázta a rudat. Néhányan térdre
rogytak, és - mint a zsákok - úgy csüngtek rajta. Csak nehezen
egyenesedtek ki újra. Lépéseik eInehezültek, tenyerüket felsebezte
a szálkás fakéreg. De azért tovább vánszorogtak lefelé.

Ha az a félvak hozzáér a lányhoz.... - forrongott belül Gor
sak, de ujjai a homloka mögött felsej1ő puska helyett csupán a ka
róvéget markolászta.

A meredek ösvény téglákkal, cserepekkel, tövig kitépett fatör
zsekkel volt tele. A tapogatódzó ütemet gyakran megtörte egy
egy botladozó láb. Ilyenkor pattanásig feszült a farúd. A közeli
becsapódások nyomán támadt légörvény gyakran földre kény
szerítette őket. Ha valaki kibillen a sorból, magával ránthatja a
társait is. Ezért egyre közelebb húzódtak egymáshoz, és vállaik
ringásában keresték a lépegető ritmust. Az albínó csak a lábaira
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koncentrált. Ösztönösen állt meg a hirtelen keletkezett gödrök,
romhalmok előtt, és a hátával fékezte a csapat lendületét.

Aztán újra nekivágtak.
•Hosszúnak tűnő csend vette őket körül. Csak távolról hallat

szott időnként puskaropogás.
Daniel és a vastagszemöldökű Begovic szintén meggyorsította

lépteit a völgy felé. Leszakadásuk sikertelensége még elszántabbá
tette őket. Erejüket megkettőzte a katonás ütem és a vállhoz tapa
dó tenyér.

- Majd Jolanka! - bíztatta önmagát az összekötő. Homályos
tekintetében némi fény is villant. - Nála talán béke van!

Egy újabb becsapódás azonban nekik sem biztosított zavarta
lan utat. Ugyancsak a földre kényszerültek. A kövek között meg
bújt foltokat nyalogatták, mint csapatban maradt társaik az előbb.

- Meddig tart még? - kérdezte Begovic.
- Nem tudom - suttogta az összekötő, és bot nélküli lénye

- akár viharos hullámokban a csónak - messzire sodródott.
- De ki az ellenfél?
Daniel hallgatott.
- Én.... - szólalt meg végül - ....te .....ők. ... - állával először

az elhagyott intézetre bökött, majd a völgy felé. - Mindenki!
Küzdelmes tapogatódzás-csúszkálás után sikerült elémiök a

többieket.
- Te itt? - meredt az összekötőre Gorsak, és ujjaival meg

érintette a botnélkülit. - [olanka él?!
Helikopter búgott fel a magasban. Forgószárnya hirtelen vihart

kavart körülöttük. De a gép éles fordulattal eltűnt a völgyhajlat
ban.

- Gyerünk már! - sürgette a két féltékenyen ziháló férfit a
csapat.

Milos, a szakács, ezalatt - váratlan elhatározással - mégis
egy hátizsákba gyömöszölte a maradék kenyérdarabkákat, né
hány üveget pedig vízzel töltött meg. Aztán - elkerülve a kato
nákat - elindult a völgybe lefelé. Bokrok között, sziklák mentén
rövidítette le az utat. Sürgette az idő és belül a lelkiismeret. De
amikor tágabb lett a kilátás, megtorpant. Szinte földbe gyökere
zett a lába. Arca egyszerre lett viaszfehér.

- Szakadék! - ordította torkaszakadtából. - Sza-ka-dék....!
Hiába.
Látta az albínót, ahogyelőrebukott, és magával rántotta a töb

bieket is. Mintha fehér bot nyúlt volna a magasba segélykérőn.

Aztán a mélybe csúsztak valamennyien. Néhány kő és tégla gu
rult utánuk. Caruso teste rátekeredett a farúdra. És közben lőnek,

lőnek rendületlen. A csapat azonban már hallani sem hall.
- Miért? - szakadt ki Milosból, és szája kiszáradt, mint a

szomjazóké.
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