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Második hangulatkeltő

Kedves naplóm! Nem tudom még meddig bírom folytatni az írást. Az erőm fogy és a cél 
még messze van nagyon. Legalább két hét míg elérjük, ha egyáltalán kibírjuk egészen 
odáig. Az élelmünk vészesen fogy. A visszaútra már biztosan nem lesz elég. A karaván 
még összetart. Mindenki tudja, hogy nincs más esélyünk. Ha El Zashrá-ban maradtunk 
volna már halottak lennénk. Ellenségeink és akik behódoltak nekik nem tűrtek volna 
meg minket maguk közt. Akit megtűrtek az nem jött velünk. A szolgaság is jobb 
esélyekkel kecsegtetett volna, mint az út, amire mi vállalkoztunk, de a lehetőség sajnos 
nem volt adott. Utazótársaim olyan urak, kik veszélyt jelentenek az új rend számára, 
mert a régi uralkodó osztályból származnak, vagy legalábbis ezt akarják elhitetni 
velem. Van itt olyan, akiről el tudom hinni, hogy a múltban volt valaki, mert még most 
is követi egy-kettő szolga, de a többség nem ilyen. Nem. A többség biztosra veszem, hogy
bűnöző, tolvaj vagy gyilkos, akiket eddig sem toleráltak nagyon, de most hogy nem urak
ülnek a bírói székben esélyük sem lenne a fennmaradásra. Azon sem lepődnék meg, ha 
még egy skorpió is lenne közöttünk. De számít-e ez? Számít-e bármit is itt a sivatag 
közepén? Itt ahol a víz többet ér az aranynál? Mögöttünk a vész előttünk a semmi és a 
menedék ígérete, amiről senki sem tud biztosat. Akik előttünk indultak bizonyára elérték
úti célunkat már hetekkel ezelőtt, és mégse hallottunk felőlük semmit. Mintha futóhomok
nyelte volna el őket. Vajon hazugság volt az egész? Az ellenség cselszövése, hogy a 
vesztünkbe rohanjunk? De ugyan minek? Hogy a sivatagban kínok közt találjon meg a 
szomjhalál? Meg lehet, így történt. És mégis megyünk, aki még tud. A gyengék már mind
elhullottak. A sivatag nem volt kegyes hozzájuk, de ők legalább már nem szomjaznak. 
Nem éhesek, és nem menetelnek a tűző napon. Sírjukat nem jelöli más csak egy domb a 
homokban, ahol utolsó leheletüket vették. Nem sok időm maradt írni. A kék hold 
hamarosan elbújik és ismét neki kezdünk a menetelésnek. Fel kell pakolnom a tevémre a
dolgaimat, meg meg kell néznem, hogy él-e még egyáltalán. Szerencsére az állatok 
jobban bírják az utat, mint mi. Az éhséget, a szomjúságot, az elszigeteltséget. Nem 
érdekli őket a világ dolgai, vagy hogy hová megyünk. Csak mennek. Nekünk is menni 
kell...
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