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– Jól nézd meg ezt a bõrdzsekit! Ha tíz határon kell átszöknöm,
akkor is felakasztom a New York-i szabadságszoborra…

Dávid dideregve gombolta be magán a kabátot, miközben szemei a
túlsó part õrlámpáit kémlelték.

– Megjött a váltás – suttogta mellette Péter.
– Indulhatunk!
Felváltva eveztek. Óvatosan tették a vízbe a lapátokat, hangtalanul

igyekeztek megbirkózni a folyam sodrásával. Sötét éjszakában haladtak.
A hold csak néha villant ki az átvonuló felhõk közül. A szél egyre
hevesebben fújt, a hullámok ide-oda ringatták a csónakot.

– Ez nem lehet igaz! – mutatott hitetlenkedve Dávid egy rohamosan
közeledõ fénycsóva irányába.

– Észrevettek! – lihegte Péter az ijedtségtõl halálra váltan. Egy röpke
percen belül már hallották a feléjük száguldó motorcsónak berregését.
Dávid habozás nélkül vetette magát a vízbe. Úszni próbált, de a dzseki
egyre nehezebbé vált rajta. Elkeseredetten csapkodott karjaival az erõs
áramlatban, amikor reflektor világított rá.

– Állj vagy lövök! Határõrség!
Látva, hogy a menekülõ nem fordul meg, a tizedes jelt adott. A

mellette álló katona leemelte válláról a kalasnyikovot. A figyelmeztetõ
lövésre Dávid kiemelte jobb karját a hideg vízbõl, jelezve: megadja
magát. Ahogy felhúzták a motorcsónakba, bal fülkagylójába csusszant
a hideg fegyvercsõ. Egy zseblámpa világított szemébe, hátul a sötétben
pedig valaki összebilincselte kezeit. A következõ pillanatban erõs
állcsontütéstõl terült el a csónak aljában. Mellette a padlón Péter
kapkodta ugyancsak bilincsben a levegõt.

– Gazemberek! – ordította magán kívül a tizedes.

Kedves Anyu!
Át akartunk jutni Péterrel a Dunán. Elkaptak. Ne aggódj, jól vagyok.

Nem tudom, mennyi ideig tartanak itt, mielõtt hazavisznek. Azt ígérték,
csak kényszermunkára ítélnek, amelyet a matricagyárban kell
letöltenem. Pétert azonban lesittelik. Most pusztán ennyit írhatok.
Vigyázzatok magatokra!  Csókolom az egész családot! Dávid
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– Jó napot kívánok! A megyei milíciától jövünk. Meghoztuk a fiút a
jugoszláv határról, amelyen át akart szökni. Holnap reggeltõl a
végzésen megjelölt gyárban kell lennie, hogy letöltse öt hónapra szóló
kényszermunkaidejét.

A milicista egy iratot adott át Erõss Dávid nõvérének, Anikónak.
Mária asszony zokogva borult fia vállára. Erõss úr felemelkedett
karosszékérõl, föltette szemüvegét, és a megjelölt helyen aláírta a papírt,
mintha a milicisták egy tárgyról kértek volna elismervényt. A rendõrök
távoztak. Az apa megvárta, amíg felesége és lánya kisírják magukat.
Ezalatt Dávid tekintete találkozott a Dettiével. Az éppen vendégségben
tartózkodó árva mosollyal nyugtázta a férfi mohó pillantását. Egymással
szemben ültek. Anya és lánya ott sürögtek-forogtak körülöttük, eléjük
pakolva a finomabbnál finomabb ételeket. Dávid gyomra remegni
kezdett az izgalomtól. Dettié is. Erõss úré is. Nem szólt fiához. A
nagyszobába ment, étvágytalanul foglalt helyet a kályha mellett, és kézbe
vette megkezdett keresztrejtvényét. Szíve hangosan kalapált, ám õ fogait
összeszorítva igyekezett figyelni fõ szórakozására.

Alig csúszott a bécsi szelet. Mindketten ugyanazon gondolkodtak:
hogyan lehetne gyanútlanul találkozni – minél hamarabb... A hosszan
elnyúló étkezés végeztével Detti kabátjáért ment, megköszönte a
vendéglátást, majd távozni készült.

– Elkísérem egy darabon – lépett Dávid meghökkent anyja és
testvére elé.

– Ne maradj sokáig, reggel hatkor jelentkezned kell a
munkahelyeden! – tördelte Mária asszony a kezeit.

Besötétedett. Dávidból a törvény emberei sem tudták kiverni fogsága
alatt apjától örökölt kanos természetét: ismerkedése abból állt, hogy
az árvaház elõtti parkban szótlanul a lánynak esett. A park melletti
gáton magát átpréselõ folyó hangos zúgása elnyomta Detti halk sikolyát,
amikor a férfi hátulról beléhatolt, mint a kínai hadsereg Tibetbe.
Mozgásuk együtt áramlott a hegyekbõl lesietõ vízzel, amely a gátfal
párkányának kapaszkodó árvalány arca alatt zubogott tova. Az idõ
megállt számukra. Ott hevertek egymáson az avaron. Detti a hasán
pihenõ Dávid hátát simogatta. Mária asszony és a szolgálatos intézeti
gondozó szinte ugyanabban a pillanatban kérdezték magukban:

– Hol maradhat ilyen sokáig?
Késõ éjszaka lehetett, amikor elköszöntek egymástól. Otthon nem

jött álom a fiú szemére. Egy nagy füstös mûhelyt látott maga elõtt, tele
kék egyenruhás munkással. Mintha hallotta volna a gépek kattogását,
a vezetõk parancsszavait és a gyári munkaidõ kezdetét jelzõ sziréna
hangját. Hajnalban ott didergett a kapusszoba elõtt, amíg érte nem
jött egy részlegvezetõ.

– Erõss Dávid?
– Én vagyok.
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– A papíron azt olvasom, le akartál lépni az országból, te seggfej!
Nem tetszik az aranykor?! Tudsz káromkodni?! Ha igen, jöhetsz a
csoportunkba!

Péter újra szökni készült. Megismerkedett egy határõrrel, aki
térképeket adott számára. Napokig csak ült és tanulmányozta. Segítõje
azt is jelezte, minden kedd éjjel átmegy a határon egy tehervonat.
Szándékosan lassít. Így felkapaszkodhatnak rá az emigrálni készülõk.
Péter elsõ szökése óta már két lány édesapja volt. Úgy döntött, magával
viszi nagyobbik lányát, a kilencéves Kingát. Három hetet várt, majd
kedden, éjfél elõtt felébresztette a lányt. – Öltözz! Indulunk! – suttogta
neki. A kis szépség megdörzsölte szemeit, majd morcosan vette magára
ruháit. A város szélét taxival érték el, onnan öt kilométerre volt a
határ. Egy órai gyaloglás után ott álltak a síneken. Kinga megremegett,
amikor meghallotta a közeledõ mozdony füttyszavát. A vonatkerekek
csikorogva lassultak az éjszakában. Péter megragadta a leghátsó vagon
korlátját, és felugrott. Megfordult. Kétségbeesetten nyújtotta karját a
szerelvény után rohanó Kingának. – Ugorj már! – könyörgött neki.
Keze kicsúszott lány kezébõl. Ekkor õ ugrott. Le a síntalpakra. Nem
tudta, miért zokog magához szorítva gyermekét. A szabadság csak az
új generációt képviselõ Kingának járt…

Három hónappal késõbb Erõss Dávid Péterrel az országhatárokat
elválasztó kukoricásban hasalt. Két napja nem mertek felállni, csak
lapultak. Csokoládét vettek magukhoz, ízétõl már undorodtak. Tõlük
nem messze váltották egymást az õrök. Egy alkalommal még a határõr
bakancsát is látta a lapuló Erõss Dávid. A harmadik napon már nem
bírták tovább a veszteglést. Kockáztatniuk kellett. – Az éjjeli
õrségváltás után átrohanunk a túloldalra! – jelentette ki Péter. Erõss
Dávid engedelmeskedett. Vártak. A fegyvercsörgésre, amely a váltást
jelezte. Aztán Péter egyszer csak talpra állt, és rohanni kezdett a
kukoricásban. Erõss Dávid követte. Ebben a pillanatban megszólalt a
sziréna. Reflektorok pásztázták a terepet. – Állj vagy lövök! – hangzott
el az elsõ felszólítás. A harmadik után dörögni kezdett a kalasnyikov.
Erõss Dávid eszeveszetten loholt. Még hallotta a mellette földbe fúró
golyók tompa hangját. Futás közben kiesett zsebébõl az import
csokoládé papírja: Made in URSS.

Pétert lelõtték. Összerogyott Erõss Dávid elõtt, aki átugrott feje fölött,
és kétségbeesve rohant tovább. Mellette golyók repültek a kukoricásban.
Nem tudta, mennyi ideje loholt, amikor érezte: meg kell állnia. Az erõ
kiment lábaiból. Térdre rogyott. Ekkor egy állig felfegyverzett katona
lépett elé. Erõss Dávid elõtt elsötétült a világ. Fogait összeszorítva
várta a lövést. A külvilág megszûnt létezni számára. Gondolatok
peregtek agyában, újra látta magát szõke kisgyerekként, ahogy anyjától
kéri a tejet, majd ott volt a játszótér, ahol a csúszda körül szaladgált.
Látta Dani barátját leesni a csúszdáról és bevizelni. – Milyen nehéz
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lehet meghalni… A félelem hatására õ is vizelni kezdett nadrágjába.
Nem érezte a kínos nedvességet, agyában tovább váltották egymást
élete jelenetei. Életéé, amely most egyszerre tûnt hosszúnak és
rövidnek. Évek teltek el egyetlen pillanat alatt. Egy hangot vélt hallani:

– Isten hozta a szabadságban!


