
Ardamica Ferenc

Három nap a közkegyelem

- Jól értettem, riporter? ... Honnan szerezte meg a címemet? A személyzetistől? 
Gondolhattam volna! Szemét egy alak! No mindegy, ha már itt van, jöjjön be! Mit 
akar egyáltalán? Megvallatni? Jó pofa, annyi szent! Maga is vallomást akar belő
lem kicsikarni, mint amazok?! Igen, de más módszerrel... Még szép! Egészen más
sal... Nagyon remélem! ... Hohó, várjon csak, nem ígértem semmit! És hová szán
dékozik eladni? Remélem, nem a járási lapba, mert akkor ki sem nyitom a szá
mat! Értem, minden az anyagtól függ... Hát, nem hiszem, hogy épp én lennék a 
megfelelő riportalany a maga számára... Tisztában van vele, hogy én csak három 
nappal korábban szabadultam? Hogy nálam az amnesztia csak három napot jelen
tett?! Igen? Szóval tudja? ... És így is érdekli az ügyem? Furcsa... De ne ácsorog
junk itt a szűk előszobában, mert egymásba ér a farkunk... Ki nem állhatom ezt 
a a helyiséget, méreteivel és megvilágításával a cellára emlékeztet. Gyerünk a szo
bámba! Az valamivel tágasabb... Előre bocsátom, csak rövid ideig érek rá... Talál
kám van a szomszédos városban... Azon kívül nemsokára hazajönnek az őseim... 
Nem szeretném, ha itt találnák... Anyám hétszentség, hogy sírógörcsöt kapna, apám 
meg... Apám meg egyenesen kidobná... Abba a fotelba üljön, a másiknak kijár a 
lába... Hozott piát? Nem? Rosszul tette! ... Nem mintha piás volnék... De nekem 
csak szilvám van itthon. Maga meg biztosan jobbhoz szokott... Csin-csin... Azért ez 
is megteszi... Ha nincs ló, szamár is jó! Nem igaz? ... Nos, mire kíváncsi? Bural 
Péternek hívnak, huszonhatéves vagyok, kitanult szerszámlakatos... Elváltam, két gyer
mekem van, illetve két gyermekre, egy fiúra és egy kislányra fizetek gyermektar
tást... Megjártam a börtönt, most kinn vagyok... A bányában dolgozom, egy járás
sal odább... Hogy miért nem a szakmámban? Ember, tudja mennyi pénzre van ne
kem szükségem?! A szakmámmal most nem mennék semmire! ... Sohase sajnáljon, 
nem kell a bányászokat annyira sajnálni... Beülünk a kisvonatba, oszt utazunk, amed
dig lehet, azután gyalogolunk, egy keveset dolgozunk, majd indulunk viszafelé. Hó
nap végén meg tartjuk a markunkat. Bánom is én, ha van az államnak kidobni 
való pénze! ... Nekem ugyan nincs lelkiismeretfurdalásom! ... Hogy kezdjem az ele
jén? Honnan? Az esküvőmtől megfelel? Még egy kicsit élőbbről? ... Rendben... Jól 
sikerült a szakvizsgám, kaptam apámtól némi pénzt, elhatároztam, hogy körutat te
szek szép hazámban. Úgy is lett... Hazafelé tartva - már roppant fáradt voltam - 
leszálltam a vonatról a szomszédos városban. Tört volna el a lábam! Kivettem a
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Grand Hotelban egy szobát és bedobtam a szundit. Amikor felébredtem, több mint 
frissnek éreztem magam. Este volt, este virágzik a tök. Beültem a Grand bárjába, 
s felcsíptem egy csajt... Lídiának hívták... Már minden a legjobb úton haladt, úgy 
nézett ki, hogy megdumáltam, s hamarosan vihetem föl a szobámba, mégis igye
keztem magam bebiztosítani és elkértem zálogba az aranyláncát... Nehogy meggon
dolhassa magát és meglépjen... Szó nélkül leakasztotta a nyakáról és ideadta... Ha öt 
perccel előbb állunk föl az asztaltól és megyünk föl a szobámba, szóval ha akkor 
megkefélem Lídiát, maga most nem ülne itt... De minden másképpen történt. Öt 
perc múlva - amíg hülyéskedtem - megjelent a bárban Lídia barátnője: Alena. Ami
kor megláttam a vékony blúz alatt a csöcsét, a kirajzolódó, ágaskodó bimbókat - 
nem hordott melltartót! - tudtam, hogy ez a csaj lesz a végzetem... Odajött hoz
zánk, Lídia bemutatta. Kész! Vége! ... Attól a pillanattól kezdve ejtettem Lídiát, csak 
vele táncoltam, vele piáltam. Észre sem vettük, mikor távozott Lídia... Egyszer csak 
nem volt ott... Azután mi is felszívódtunk... Alena feljött velem a szobámba és "az 
enyém lett". Istenemre, én még olyat nem éreztem... Pedig volt már némi tapasz
talatom, nekem elhiheti... Fülig beleestem, nem is vigyáztam, nem láttam értelmét, 
Alenát magamnak akartam... Lídia aranyláncával jegyeztem el... Persze elmondtam 
neki az előzményeket... Alena hangosan kacagott... Két szeretkezés között jót mulat
tunk Lídián... Ami engem illet, meg is vert az Isten érte! ... Alena "úgymaradt", 
egykettőre össze kellett csapni a lagzit... Sem az én, sem az ő szüleinek nem tet
szett a dolog, de mit volt mit tenniük... Esküvő után Alenáékhoz költöztünk - fa
lura! Hát az maga volt a pokol! Nem is annyira az apósom, az a hülye, pipogya 
fráter ment az idegeimre, hanem inkább az anyósom... Állandóan leskelődött utá
nunk... Nekem meg folyton kellett, fényes nappal is állt, de napközben nem tud
tunk lefeküdni a hárpia miatt - mindig a nyomunkban járt - csak éjszaka. A mos
tani eszemmel már sejtem, hogy nagy hiányban szenvedett, az apósom, mint fér
fi, mit sem érhetett, de akkor ez eszembe sem jutott. Álmomban sem gondoltam 
rá, hogy meg kéne kefélni. Pedig ha jól megdugom, biztosan békén hagy. De nem 
vertem be neki, s ez volt a baj! Holott az akkori erőmmel egy háremnyi nő lát
tán sem jöttem volna zavarba... Megkértem apámat, szerezzen lakást... A munkahe
lyemen is szóltam, de már sokan feliratkoztak a listára. Várni kell, mondták. Apám 
se járt eredménnyel, viszont - ami a kötelező katonai szolgálatot illette - elintézett 
egy év halasztást... Mi meg éjszakákon át hancúroztunk. Vigyázni már nem kellett, 
Alena tele volt, akkorákat élveztem rajta, hogy na! ... Néha szinte felrobbantam, 
megsemmisültem. Minden alkalommal egy kicsit meghaltam! Mindez nem ment csönd
ben... Alena szülei meg hallgatóztak... Reggel, falás közben, jöttek a szemrehányá
sok... Mintha bizony bűnöző lettem volna... Alena nem tudta, kinek adjon igazat... 
Azután látszólag a legkézenfekvőbb megoldáshoz folyamodott: nappal a szüleire hall
gatott, éjszaka meg rám. Így ment ez, amíg meg nem született a fiam... Alena 
még vérzett, amikor váratlanul, meg sem várva az év elteltét, behívtak katonának... 
Borzasztó volt. Írtam apámnak, hozzon ki valahogy, kerüljön amibe kerül, különben 
öngyilkos leszek! ... Nyolc hónap után leszereltek... Amikor beállítottam, ugye, az 
volt az első...
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Éjszaka felébredt a fiam, sírt, reggel megvolt a banzáj! Másnap valaki elköpte a 
faluban, ideje volt hazatérnem, mert távollétemben egy morva srác járt Alena után, 
az toszogatta! ... Úgy elpüföltem Alenát, mint a nagydobot! Sírt, rít, éjszaka meg 
bevallotta, nem tudott a móka nélkül meglenni, úgy rászoktattam a farkammal, én 
tehetek mindenről, én vagyok az oka... Tölthetek még a szilvából? Isten, Isten! ... 
Fájt a dolog kegyetlenül, de megbocsájtottam Alenának, beláttam, hogy igaza van, 
hiszen én is ott keféltem közben, ahol tudtam. Még az éjjel kibékültünk... Reggel 
később ébredtem, az apósom, anyósom és Alena már a konyhában ültek... Kihall
gattam őket. Arra próbálták rávenni, hogy szabaduljon meg tőlem. Eleinte ellenke
zett, azután megígérte... Egy falat sem ment le aznap reggel a torkomon... Ijedten 
bámultam hol az abrosz csíkját, hol Alena szeme alatt a monoklit. Szerettem Ale
nát, meg a kissrácot is, egyiket sem akartam elveszíteni! Amikor felálltam az asz
taltól, az anyósom megjegyezte: fogadjunk, hogy pusztulni fogsz innen! Rosz előér
zettel mentem be dolgozni a gépgyárba... Délfelé elhívtak a masinámtól... hogy men
jek a portásfülkébe... valakik találkozni akarnak velem... A rendőrök voltak azok a 
valakik. Megkérdezték, hogy hívnak, mikor születtem, azután megragadtak, megbi
lincseltek és betuszkoltak az autóba... Amikor az iránt érdeklődtem, hová visznek, 
s mit csináltam, agyba-főbe vertek az autóban... Az őrszobán lecsatolták a bilincse
imet és elkezdődött a kihallgatás... De előbb még ujjlenyomatot vettek tőlem és le
fényképeztek... Azután rátértek a tárgyra: hogyan is volt azzal az aranylánccal? Mi
lyen aranylánccal, kérdeztem báván, pedig máris kapcsoltam. Bántam, mint a ku
tya, hogy nem rendeztem időközben az aranylánc ügyét Lídiával, de valahogy meg
feledkeztem róla. Meg az az igazság, hogy nem láttam a csajt, Alenával voltam 
elfoglalva. Feljelentett volna? Ez nem vallott rá! ... Elmondtam a zsaruknak min
dent, töviről hegyire, úgy ahogy volt, ahogy megtörtént! De nem hitték! Csak a 
bíróságon derült ki, hogy nem Lídia, hanem Alena volt a feljelentő... Az arany
láncot csatolta a feljelentéshez... ott csillogott a bíró asztalán, a zöld posztón... Nem 
volt mit tenni... Az egész ügy még jól belefért a három évbe, csak három év 
után évült volna el... Kimondták az ítéletet, fél év börtönt kaptam... Amikor kisza
badultam, felkerestem Lídiát... Mit tettél velem Lidka, kérdeztem. Sírva fakadt. El
mondta, hogy járt nála egy zsaru és kényszerítette, hogy tegyen terhelő vallomást, 
mert ha nem tesz, ellene is eljárást indítanak... bűncselekmény eltitkolása miatt... 
Lidka felvilágosított, hogy Alena nem csak a morva sráccal, hanem a kapitánnyal 
is jóban volt, mert ez volt a zsaru rangja, azért sikerült olyan könnyen nyélbe 
ütni az elítélésemet... Ki akartam fizetni a láncot, de Lídia elhárította, mondván, 
hogy ő a láncot a bírósági herce-hurca után a zsaruktól visszakapta... Akkor most 
mit tegyünk? Feküdjünk le? - kérdeztem Lídiát, de a lány nem volt hajlandó. Azt 
mondta feküdjek le csak Alenával, ha ő kellett nekem. Megittunk egy üveg ver
muthot, és azóta a legjobb barátok vagyunk. Barátok de semmi több! ... Amikor 
elbúcsúztam Lídiától, mintha mi sem történt volna, hazamentem Alenához... Az anyó
somat majd megütötte a guta! Megcsókoltam a fiamat, átöltöztem, felvettem a me
legítőmet. Hallottam, hogy az anyós, az após, meg Alena a konyhában köszörülik 
a nyelvüket. No, gondoltam magamban, itt megint készül valami... Okosabb volna
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öszepakolni és elmenni. De a fiam úgy ragaszkodott hozzám, meg Alenát is úgy 
kívántam, mindezek dacára kívántam, alig vártam, hogy este ágyba bújjak vele. Ját
szottam egy jót a fiammal, egyszer csak éktelen sikoltozás hallatszott az udvarról, 
kimentem, hát ott áll a rendőrautó - az anyósom hozta rám őket - Alena pedig 
tépett ruhában, összekarmolva váltig azt állította, hogy megerőszakoltam. Hiába bi
zonygattam, hogy színjáték az egész, begyűjtöttek, de hozták Alenát is. Először le
fényképezték a karmolásait, a tépett ruháját, azután elvitték a nőgyógyászhoz. Ale
na kapitánya úgy látszik nem volt kéznél, azután meg már nem tudott érdemben 
intézkedni... De úgy is kihallgattak, összevertek, s megbiztattak, hogy nemi erősza
kért háromtól nyolc évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetnek... Hiába érveltem, hogy 
még ha úgy is volna, Alena a feleségem, jogom van hozzá, azt mondták, az erő
szak a házasságban is erőszaknak minősül! Kissé megijedtem! ... De nem volt mi
ért! Az orvosi vizsgálat bebizonyította, hogy nemi aktusra nem került sor. S mivel 
Alena váltig esküdözött, hogy megerőszakoltam, két nap múlva kiengedtek... Szeren
cséje van, mondta az egyik zsaru. Valóban szerencsém volt. Átkozott szerencsém! 
Még rágondolni is rossz, mi lett volna, ha Alena megvárja, míg éjszaka megkefé
lem, és utána rendezi a cirkuszt... Amikor megjelentem a holmimért, nem akart 
hinni a szemének... Azt az egy év két hónapot felfüggesztve is nehezen hitte el, 
amit hamis tanúzásért kapott... Tölthetek még? ... Fél év sem telt bele máris együtt 
éltünk... A pokol folytatódott... Alena megint úgy maradt, kislányunk született... Na
gyon kellett volna a lakás... Alena szülei naponta felszólítottak, hogy takarodjak a 
házukból... Hívtam Alenát, költözzünk az én szüleimhez, de hallani sem akart róla... 
Pedig a helyzet tarthatatlan volt. Maga is érezhette... Hirtelen gondolt egyet és el
indította a válópert. Nem titkolta, rögtön közölte velem... Tudomásul vettem... Nap
pal nem szóltunk egymáshoz, de éjszaka... éjszaka minden úgy volt, mint azelőtt, 
mint mindig. Nappal úgy viselkedett, mint az ördög... Szekírozták a szülei... Engem 
is halálra bosszantottak... Amikor Alena elárúsított és én készítettem a vacsorát, az 
anyósom szándékosan megetette a gyereket csokoládéval... A válóper húzódott... Épp 
az első békítő tárgyalásról jöttünk hazafelé, én autóval - akkor már volt autóm, a 
szüleim adták rá a pénzt - ő busszal. A buszmegálló a főúton volt, fékeztem, meg
vártam, hogy hazaviszem. Ne menjünk külön, kértem, úgyis rajtunk röhög az egész 
falu. Ráállt. Útközben megpróbáltam a lelkére beszélni, megpróbáltam meggyőzni ar
ról, hogy az asszonynak a férjével kell tartania, akitől a gyermekei vannak, nem 
a szüleivel!

Kissé felizgattam magam, s nem figyeltem eléggé az útra, sáros volt, lecsúsztam 
a padkáról az árokba. Alena kiszállt, hogy megtoljon, de egyedül nem bírta. Csak 
annyi történt, hogy ráhányta a kerék a sarat. Közben utólért néhány öregasszony, 
akik a buszról leszállva a faluba igyekeztek. A vénassszonyok is csatlakoztak hoz
zá, de együttesen sem bírtak megtolni, ezért mindnyájan otthagytak. Én meg el
mentem a barátomért, akinek volt egy Áviája - az húzott ki. Cserébe megkért, se
gítsek neki kerítést forrasztani. Jól van, ígértem meg, mindjárt jövök, csak hazavi
szem a kocsit. Úgy tettem, hazavittem, munkaruhába bújtam, s mentem a haver
hoz. Nemsokára értem jöttek a zsaruk, s elkezdődött egy, a múltkorihoz hasonló
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színjáték. Bevittek, megvertek, de beismerő vallomást nem tudtak belőlem kicsikar
ni. Most Alena azt állította, hogy amikor elakadtunk az autóval, fojtogattam. A kül
sérelmi nyomokat természetesen maga produkálta. A ruhája meg úgy is sáros volt. 
Beidéztettem az öregasszonyokat, akik segítettek tolni az autót. Mellettem vallottak. 
A bírónő megkérdezte Alenát, miért nem sikoltozot, miért nem próbált menekülni, 
miért tolta egy olyan személy autóját, aki meg akarta fojtani? Hiszen ebben nincs 
semmi ésszerűség! Alena azt válaszolta, hogy félt... Félt tőlem! ... A bírónő meg el
hitte neki... Az ítélet, egy év bötön! A felfüggesztés szóba sem került! Fellebbez
tem! Négy hónapot ültem, mire a fellebbezésem elintéződött és minden fokozaton 
megsemmisítették az  ítéletet... Kiengedtek, ismét szabad voltam... A négy hónap alatt, 
amíg ültem, lezajlott a válás, közben a hőn óhajtott lakás is meglett a városban, 
Alene költözött bele a gyermekekkel! ... Első utam megint hozzá vezetett volna, de 
apám nem engedett el egyedül, nem tágított mellőlem, az a nő a te rossz szelle
med, mondta, és anyám igazat adott neki, kerüld el nagy ívben! Apámmal állítot
tunk be a holmimért, de nem engedett be, és nem adta ki. Elmentünk a rendőr
ségre, onnan telefonáltak a munkahelyére, hogy köteles kiadni a holmimat. Erre föl 
beengedte az apámat, de semmim sem volt már meg, mindenemet eladott, pedig 
a gyermektartást rendesen fizettem, s ha a sitten elmaradtam, a szüleim kifizették 
helyettem... Hagyd a fenébe, mondta apám, és szerzett nekem egy másik, jobban 
fizető állást, hogy összeszedjem magam... Küldöztem a gyermektartást becsületesen, 
viszont a gyermekeimet látni akartam. Be-beállítottam hozzá az új lakásba... A szü
leim előtt eltitkoltam, hogy kapcsolatba léptem vele... Nemsokára megint összejöttünk... 
Nem tudok nélküled élni, mondtam neki. Ő meg letérdelt elém, megcsókolta a far
kamat, s megígérte, hogy soha többé nem hallgat a szüleire, s nem tesz olyat, 
amivel árthatna nekem. Nagyokat kamatyoltunk, majd minden éjszaka ott aludtam 
nála. Szüleim mit sem sejtettek... Azután jött május elseje. Hétfőre esett, a szom
battal és vasárnappal három szabad napnak néztünk elébe... Alena hazavitte a gye
rekeket az anyjához és visszatért... Pezsgőt vásároltam, három napig az ágyban vol
tunk, csak ettünk, ittunk és izéltünk... De rajtavesztettünk! ... A gyerekek rosszak 
voltak, s az anyósom idő előtt hazahozta őket. Alena éppen fürdött, én nyitottam 
neki ajtót, félpucéran, egy törülközővel az ágyékomon. Lett is olyan banzáj, hogy 
zengett a ház! ... Minden elromlott! Az újrakezdésnek még a gondolata is elvető
dött... Néhány napig, illetve pár éjszaka nem jártam hozzá, mert az anyja ott aludt 
nála... Azután Alenát meghívták Csehországba, lagziba. Megbeszéltük, hogy a fiun
kat magával viszi, a kislányra meg majd én vigyázok. Amikor beállítottam a kis
lányért, ott volt az anyósom. Alena azt mondta nem bízza a kislányt egy börtön
töltelékre, inkább a nővéréhez küldi. Oda meg én nem akartam adni. Alena nővé
re egy lompos nőszemély, a maga hat gyermekével sem törődik soha, a legidősebb 
lányára hagyja őket, akit nem a gyerekek, hanem a fasz érdekel. Ezen összekap
tunk. Szó szót követett, az anyós sikoltozott, Alena magán kívül lett, én szintén. 
Alena felkapta az esernyőjét és nekem rontott, megszúrta az arcom az esernyő he
gyes végével, emitt van a helye, ni! Erre lemázoltam neki egy oltárit, hogy or
rán-száján elindult a vére. Alena őrjöngött, tört-zúzott, lámpát, tükröt, mindent, ami
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a keze ügyébe került - én meg ott hagytam! ... A lépcsőház megtelt a sorfalat ál
ló szomszédokkal, akik mindenféle megjegyzéseket tettek rám, az anyósom is kiro
hant, azt kiáltozta, gyilkos, gyilkos! Egyszerre nagyon elegem lett mindenből. Beül
tem a legközelebbi borozóba, hogy leiszom magam... Tán mondanom sem kell, hogy 
nem értem rá berúgni. Hamarosan jöttek a zsaruk, egyenesen felém tartottak, 
könnyű volt felismerni a fehér zakómról, a sebesült arcomról, jól leírhatott Alena 
és az anyósom, és begyűjtöttek. Az autóban összevertek, csupa vér lett a fehér 
zakóm. Alena ismét eljátszotta a kiselőadását: testi sértés, magánlaksértés, garázdaság, 
idegen vagyon megrongálása. Az anyós volt a koronatanú, meg a szomszédok, akik 
hallották a vircsaftot... Ezúttal nyolc hónapot kaptam. Egy pofonért! S három nap 
híján mind a nyolcat leültem. Nekem a mi igazságszolgáltatásunk - már amit itt 
ezidáig annak neveztek - egy fing! ... Kér még egy kis szilvát? ... Kérjen már, 
mert most jön a neheze! ... A börtönről képtelen leszek beszámolni szilva nélkül... 
Egészségünkre! ... Hát persze hogy őszintén, szégyenérzet nélkül fogok beszélni, mi
ért, eddig nem azt tettem?! ... A szégyenérzet ott végződik, ahol a vizsgálati fog
ság kezdődik... Amikor meztelenre kell vetkőznie, amikor megnézik a farkát-makk
ját, amikor belenyúlnak a végbelébe... Amikor a négyszer két méteres helyiségben 
hat ember egymás előtt szarik, hugyozik... Reggel hatkor felköltik, s este kilencig 
ülhet a kisszéken. Ha az ágyra telepedik, összeverik. Ablak nins a cellán, a leve
gő alig mozdul. Szex? A vizsgálatiban? Ne röhögtessen! Éjjel-nappal ég a villany, 
az ajtón lévő kukkantón figyelik minden mozdulatát... Naponta félórás séta a bör
tönudvaron. Zuhanyozni csak tíz naponként egyszer lehet, akkor is csak három-négy 
percet, miközben a felügyelő trágár szavak kíséretében sürgeti. A kaja? Reggelire 
egy darab sajt, ebédre levesnek nevezett melegvíz-lötty és makaróni, vagy krump
li - mártással, hús nélkül. Estére meg a déli maradék.

S mit gondol, mibe kerül az a fejedelmi ellátás? Mert mindez nincs ingyen! Na
ponta harminc koronába! Annyit kell fizetnie! Olcsón megszámítják... Orvos? ... Az 
is van... Összesen egy percet szán három emberre! Gyomorpanaszok, fejfájás - nem 
számítanak betegségnek! Ha pofázik, magánzárkába dugják! Fele kajával! De legalább 
egyedül van! Hogy én pofáztam-e? Persze hogy pofáztam! Eleinte. Megtörtént, hogy 
kibírhatatlanul fájt a fogam. Megkérdeztem, kaphatnék-e valami tablettát? Azt fel
elték, kaphatok a pofámra, de akkorát, hogy menten kiköpöm a fájós fogamat... A 
főügyésznek és az elnöki irodához címzett panaszleveleim fennakadtak a belbizton
ságiak rostáján... Egyszer ott járt nálunk a felügyeletet gyakorló államügyész... Kér
dezte, van-e valakinek panasza? Mondtam, nekem van és tíz perc kihallgatást kér
tem tőle négyszemközt... Kiborítottam előtte a bilit... Azt válaszolta, ezek komoly vá
dak, s elkísért a börtönigazgató elé, ahol mindezt meg kellett ismételnem. Másnap, 
séta után, nyílt a cellaajtó, s elcipeltek... Jól elvertek... Megkérdeztem, ezt miért kap
tam, azt felelték, mert a nevemet ráfirkáltam a falra. Utána öt napig magánzárká
ba dugtak. Amikor elhagytam a magánzárkát, az volt az első dolgom, hogy meg
nézzem a közös cella falát. Valóban ott volt a nevem: Burai Péter. Amíg sétáltunk, 
valamelyik őr odafirkanttotta... Egy másik rabtársam is panaszkodott, annak megrug
dalták a tökét... Hát ilyen módszerekkel dolgoztak, ilyenekkel neveltek át minket...
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Három hét múlva beállított a börtönfelügyeletet gyakorló államügyész, kérdezte, be
állt-e a javulás? Be, minden a legnagyobb rendben, feleltem. Majd hülye lettem 
volna feláldozni a tojásomat! ... Hát ennyit a vizsgálati fogságról! ... Az ítéletvégre
hajtási intézmény emellett maga a paradicsom! ... Annak dacára, hogy még koráb
ban kell fölkelni, s hogy minden nap elvisznek dolgozni... Minket leginkább vasúti 
építkezésekhez vagy vágánycserékhez vittek... Ki lehetett bírni... Ha az embernek 
szerencséje volt, még civil nőhöz is hozzájuthatott! ... A fejadag nagyobb volt... Ke
restek rajtunk... Naponta hat-hét koronáért kaptunk falást, míg a szolgálati kutyák 
tizennégy korona hetven fillérért étkeztek! Ugyanakkor a melóban háromszoros tel
jesítményt követeltek tőlünk. A legroszabb az volt, hogy az őrök állandóan provo
káltak bennünket. Főleg azokat, akik már szabadulás előtt álltak! Hogy magánzárká
ba dughassák őket, és ott maradhasson a lóvé, a spórolt pénzünk a börtönnek! ... 
Szóval vigyázni kellett! ... Itt körülbelül negyvenen voltunk egy helyiségben, éjsza
ka elolthattuk a villanyt, vécére kijártunk a folyosóra. A negyvenből kábé heten- 
nyolcan nézhettek este tévét... A munka előtti és utáni ellenőrzés lazább volt, csak 
minden tizediknek turkáltak bele a végbelébe... És szinte naponta zuhanyozhattunk, 
ami óriási különbség! ... Hogy mi hiányzott a legjobban? A nő...! Nyolc hónap nagy 
idő, az ember úgy segít magán, ahogy tud... Nem tagadom, én is magamhoz nyúl
tam... Azt viszont, hogy mások nyúljanak hozzám, nem engedtem. Szerencsére elég 
erős voltam, és meg tudtam magam védeni. A gyengébbek viszont... Igen, itt már 
ment a szex, de sohasem nyíltan... Rabtársaim kettesével kijártak a vécére, vagy 
éjszaka meglátogatták egymást az ágyon... Említettem, nyugovóra térés után el le
hetett oltani a villanyt. Persze, más börtönökben, ahol hosszabb büntetéseket tölte
nek le a rabok, ez nyíltan megy. Esküvőket rendeznek, mindenkinek megvan a 
maga párja... Ez van, ezt kell szeretni! Alkalmazkodnak a körülményekhez, a kény
szerhelyzethez... Nem, ilyesmibe én sohasem keveredtem, konfliktusom viszont - s 
nem akármilyen! - nekem is volt... Én barom, magammal vittem a sittre Alena 
fényképét... Egyszer csak keresem és nem találom. Este meg rajtakaptam a rabtár
samat, hogy Alena fényképét bassza az ágyon. Természetesen agyba-főbe vertem. 
Bírósági tárgyalás is lett belőle, de a bíró - mit tesz Isten?! - a pártomat fogta, 
nem marasztaltak el... Hogyne, levelet írhattunk minden két hétben, de csak két 
embernek a családból. Persze cenzúrázták őket. A nyolc hónap alatt egyszer kap
hattam és kaptam két kilós csomagot, és egyetlen egyszer fogadhattam látogatót - 
a nővéremet... Mindegy... Igyunk rá, hogy itt vagyok! ... Lám, a szilva is elfogyott... 
Meg én is kifogytam a mondókámból... Hallja, egészen jól elbeszélgettünk! Szeren
csénk volt, hogy őseim nem jöttek még haza, és nem zavartak meg... Most az az 
első, hogy kifizessem az elmaradt gyermektartást, meg a börtönköltségeket: a sok
sok magánzárkát! Valami hat-hétezer koronáról van szó... A bánya ígért lakást, ha 
megkapom, elköltözöm innét a másik járásba, apám szerint minél messzebb kerü
lök Alenától, annál jobb! ... Anyám is ezt bizonygatja, hogy ő az én rossz szelle
mem... Arra próbálnak rávenni, hogy nősüljek meg! De nekem valahogy nincs ked
vem. Az az igazság, hogy egy nő sem tud úgy kielégíteni, mint Alena... Ez az 
én tragédiám! Látja, most sem sietek ahhoz a zólyomi kislányhoz, akit említettem...
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Szeret, lefekszik velem, mindent megtesz... mégsem jó vele! Valami bennem ma
rad...Amikor elválunk egymástól, sohasem jövök egyenesen haza, ott ácsorgok Ale
na ablaka alatt... és tör a nyavalya! ... Számomra ő volna az igazi, ha... De ez a 
ha sajnos létezik! ... Reménytelen az egész! ... Igen, lehet, hogy még idővel bele
botlok valaki másba... Majd keresgélek... Igyekezni fogok... Igyekezni fogok nem 
visszakerülni... Ne higyje el, hogy nem vagyok hálás! Nekem ez a három nap am
nesztia is rengeteget jelentett... Esküszöm, nem három napért, de három percért is 
megcsókolnám a köztársasági elnök segg... kezét! Hiszen az ott eltöltött percek mind
egyike felért egy örökkévalósággal! ... Nahát! Mekkorát dumáltunk! Egészen összeba
rátkoztam magával... Komolyan, mintha száz éve ismerném... Ha megkapom a bá
nyától a kéglit, meghívom a lakásszentelőre... Szeret kamatyolni? ... Csapunk egy 
óriási murit, kaja, pia, lányok... Nem, Alena nem lesz ott, megígérem! ... Hagyja 
meg a címét! ... Kösz... Hogy hívják magát? Furcsa egy neve van, annyi szent! 
Sohasem hallottam, nem is olvastam magától semmit... Hogy nem olvashattam, mert 
húsz év hallgatásra ítélték? ... S csak most rángatták elő a süllyesztőből? ... Miért 
nem mindjárt ezzel kezdte?! Bizony Isten, sokkal őszintébb lettem volna!
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