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Elsőre úgy látszott, hogy sikeredik, de csak várd ki a végét. 
Lenn Délen, Alabamában ötlöttük ki ezt az egész gyerekrablást, 
mármint Bill Driscoll meg én. „Pillanatnyi elmezavar volt", ahogy 
Bili később megállapította. Jóval később, sajna.

Van ott lenn egy város, laposabb, mint az elfuserált almás pite. 
Mi sem természetesebb, hogy a neve Oromháza. Jámbor, elége
dett népek lakják, amilyenek a májusfát szokták körültáncolni 
képeken.

Bilinek meg nekem lehetett valami hatszáz dollár közös tőkénk, 
és még kétezer kellett volna, hogy azt a nyugat-illinoisi telek
spekulációs paklit összehozzuk. Az oromházi szálloda lépcsőjén 
ülve tárgyaltuk meg az ügyet. Megállapodtunk, hogy az ilyen 
félig mezővároskában dühöng a majomszeretet, és ezért meg más 
okoknál fogva is a gyerekrablás jobban beválik itt, mint ahol a 
lapok érdeklődésének kereszttüzében áll az eset, és álruhás 
riporterek szimatolnak mindenfelé. Annyit tudtunk, hogy Orom
háza legfeljebb az önkéntes polgárőrséget uszíthatja ránk, meg 
talán egypár ábrándos, fogasincs vérebet, és a végén az Oromházi 
Harsona is megereszt egy-két dörgő cikket. Egyszóval úgy lát
szott, sikeredik.

Áldozatunkat is kiszemeltük már -  egy tekintélyes polgár, 
Ebenezer Dorset úr egy szem fiacskáját. Az apa tisztes, fukar 
ember, jelzálogkölcsön-ügyekben régi szaktekintély, nyomor
enyhítő akciók elindítója, és szigorú dobra verője szegény
emberek motyójának. A kölök tízéves lehetett, szeplős, mint a 
pulykatojás, a haja vörös, mint a pancsolt málnaszörp, amit a 
szülők itatnak gyermekükkel vasárnap, mielőtt felültetik a 
ringlispilre. Bili meg én úgy számoltunk, hogy Ebenezer úr gon
dolkodás nélkül leszurkolja érte a kétezer dollár váltságdíjat. De 
csak várd ki a végét.

Vagy két mérföldnyire Oromházától rengeteg cédruserdővel 
körített hegyecske állong egymagában, a túlsó lejtőjéről nyílik 
egy barlang. Ide hordtunk be élelmet, miegymást.

Egyik este naplemente után gumirádlin lehajtottunk az öreg 
Dorset háza elé. A kölök kint állt az utcán, és kővel hajigáit egy 
kismacskát a túloldali kerítésen.

-  Hé, kisöreg! -  kiált rá Bili. -  Gyere, megkocsikáztatunk, és 
kapsz egy zacskó kandiscukrot!

Válasz helyett Bili kapott egyet a szeme alá.
-  Ezért külön ötszázat legombolunk az öregről -  fogadkozott, 

amíg lekászálódott a kocsiról.
A kölök dögönyözte egy darabig, akár egy középsúlyú barna

medve, végre sikerült leszorítanunk a gumirádlis aljára, s azzal 
indítottunk. Elvittük a barlanghoz, letettük, én meg kikötöttem a 
lovat a bozótban. Sötétedés után áthajtottam a gumirádlival a 
harmadik faluba, ahonnét bérbe vettük, s gyalog mentem vissza 
a barlanghoz.

Bili éppen angoltapaszokat ragasztott a képére. A barlang 
szájában egy nagy sziklatorlasz mögött tűz égett, a kölök a fazék
ban rotyogó kávét figyelte. Vörös hajából héjatollak meredeztek. 
Bottal felém bök, amint odaérek, és rám ordít:

-  Ha! Gaz sápadtarc! Hát ide merészkedtél a Borús Bölény 
tábortüzéhez? Nem tudod, hogy én vagyok a préri réme?

-  Úgy látszik, mintha megnyugodott volna -  fogad Bili, azzal 
tűri is fel a nadrágja szárát, és vizsgálgatja a sípcsontján a zúzó- 
dásokat. -  Indiánosdit játszottunk, de a Big Bill bemutatója 
ehhez képest mesemozi. Úgy nézz rám, hogy én vagyok Old 
Hank, a vadölő. Borús Bölény fogságába estem, és pitymallatkor 
véres skalpolás vár rám... Hű, az egyforma istenit! Micsoda 
rúgása van a kölöknek!

Akár hiszed, akár nem, ennek a kölöknek felvirradt. Élvezi,
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hogy a barlangban táborozunk, mit bánja, fogoly, nem fogoly! 
Rögtön elkeresztel Kígyószemnek, és megfenyeget: ha rézbőrű 
testvérei megtérnek a harci ösvényről, lassú kínok közepette 
pusztulok el a kínzócölöpön, és áruló húsom prérifarkasok pré
dája lesz.

Vacsorázunk. A kölök pofára zabái kenyérből-szalonnából, 
és megered a nyelve. A vacsoraközi szónoklat ilyesféleképp 
hangzik:

-  Marhára bírom a táborozást. Táborozni nem voltam még, 
de egy vicces kis erszényes patkányom már volt, és tavaly voltam 
kilencéves. Utálom a sulit. Jimmy Talbotéknak a nagynénjééknek 
a kendermagosának a tizenhat tojását széthordták a patkányok. 
Vannak igazi indiánok ebben az erdőben? Még husit. A fától 
lesz a szél, mi? Kiskutyánk is volt öt darab. Mitől olyan vörös a 
pofád. Hank? A papámnak rém sok pénze van. Meleg a csillag? 
Nem lehet megfogni? Eddy Walked kétszer megraktam szomba
ton. Nem bírom a lányokat. Pisztrángozni nem létezik spárga 
nélkül, elhiszed? Hogy csinál az ökör? Mér gömbölyű a narancs? 
Hallod? Mér? Lesz ágyam a barlangban? Amos Murrynak hat 
lábujja van. A papagáj bír beszélni, a majom meg a hal nem bír. 
Ennyihez mennyi kell, hogy tizenkettő legyen ?

És közben minden percben eszébe jut, hogy ő az éber rézbőrű, 
fölveszi a botot, az a puskája, és odakúszik a barlang szájához 
kikémlelni, hogy nem les-e rá valami gaz sápadtarc. Majd csata
kiáltásokat hallat, amiktől megborzad Old Hank, a Vadölő. 
A kölök rettegésben tartja Bilit már kezdettől.

-  Borús Bölény -  szólítom meg tisztelettel - ,  nem mennél még 
haza?

-  Mi a frásznak? -  feleli. -  Unom a banánt otthon. Utálom a 
sulit. Táborozni klassz. Nem viszel haza, igaz. Kígyószem? 
Becsszőra.

-  Egyelőre nem -  nyugtatom meg. -  Egy darabig maradunk a 
barlangban.

-  Akkor jó -  azt mondja. -  Majd meglátod, milyen klassz lesz. 
Én rém bírom a táborozást.

Tizenegy óra tájban feküdtünk le. Széles pokrócokat tereget
tünk le a földre, paplant dobtunk rá, és Borús Bölényt kettőnk 
közé fektettük. Egy percig sem kellett attól tartanunk, hogy meg
szökik. Még vagy három óra hosszáig le nem hunyhattuk tőle a 
szemünket. Mindegyre felugrált, a puskája után kapott, és a 
fülünkbe rikoltott: -  Uff! Leopárd! -  Ha egyet zörren a gally, 
egyet rezdül a lomb, játszi képzelete lopakodó gyilkosokat sejtet. 
Végül kusza álmokba bonyolódtam. Egy vörös hajú, vérszomjas 
kalóz rabolt el, és valami fatörzshöz láncolt.

Pitymallatkor Bili éles sikolyaira riadtam. Nem ordított, nem 
bömbölt, nem bőgött, ahogy férfitorkon kifér -  szabályszerűen 
sikoltozott, velőtrázón, szégyenletesen, mint az asszonyok, ha 
szellemet látnak vagy hernyót. Valami borzalmas van abban, ha

az ember egy nagydarab, mindenre elszánt férfit sikoltozni hall 
egy barlangban, pitymallatkor.

Fölugrok, és nézem, mi baj. Borús Bölény ott ül Bili mellén, 
egyik kezével a hajába markol, másikban azt a borotvaéles tolikést 
szorongatja, amelyikkel a szalonnát vágtuk tegnap, és buzgón 
igyekszik lehúzni Bili skalpját, akár egy felnőtt indián -  végrehajtja 
rajta az este kimondott ítéletet.

Elszedtem a kést a kölöktől, aztán nagy nehezen megint le
fektettem. Bili azonban szemmel láthatóan megtorpant. Ő is 
visszafeküdt a helyére, de amíg a kölök velünk volt, többet nem 
láttam, hogy a szemét lehunyta volna. Jómagam szundítottam 
még egyet, de ahogy a napkeltét megéreztem, eszembe jutott 
Borús Bölény ígérete: a nap első sugarai a kínzócölöpön látnak. 
Ideges nem voltam, félni se féltem, csak éppen mégis, és a szikla
falnak dőlve rápipáltam.

-  Hogyhogy ilyen korán, Sam ? -  kérdi Bili.
-  Hát csak úgy -  mondom én. -  Nyilall a vállam, vagy micsoda. 

Gondoltam, ha felülök, jobb lesz.
-  Hazudsz, nyavalyás! -  formed rám Bili. -  Mondd meg, hogy 

félsz. A kölök megígérte, hogy a kelő nap a kínzócölöpön talál, 
és reszketsz, hogy áll a szavának. Állna is, nyugodt lehetsz, ha 
gyufa kerülne a kezébe. Borzasztó állapot, mi, Sam? Elképzeled, 
hogy valaki fizet, hogy ezt a növendék fenevadat otthon lássa?

-  Miért ne? -  mondom neki. -  Épp az ilyen gézengúzon csüg- 
genek a legjobban a szülők. Keltsd fel Borús Bölényt, és főzzétek 
meg a reggelit, amíg én fölmászok a hegytetőre és körülnézek, 
mi a helyzet.

Felkapaszkodtam a dombocska leghegyébe, ahonnan jól át
láthattam a vidéket. Azt vártam, hogy odaát Oromháza táján a 
halált megvető polgárőrség kaszával-kapával üti a bestiális 
gyermekrablók nyomát. Egészen más látvány tárult a szemem elé. 
Békés'parasztcsendélet; a sík mezőben egyetlenegy ember meg 
az öszvére szántogat. Senki sem csáklyázta a patak fenekét, 
futárok sem tiporták tajtékos paripákon a vérző szülői szíveket. 
Pásztori idillek nyugalma áradt szét az alabamai tájon, ameddig 
csak a szem ellátott. „Talán -  tűnődtem -  még nem fedezték fel, 
hogy rút csikaszok ragadtak el egy ártatlan báránykát a nyájból. 
Isten legyen irgalmas rút csikaszainak!" -  fohászkodtam fel 
aztán, és lekászálódtam a reggelihez.

Ahogy visszaérek, látom, hogy Bili zihálva áll, és nekiveti hátát 
a barlang falának, a kölök pedig fenyegeti, hogy szétloccsantja 
az agyát egy strucctojás nagyságú sziklával.

-  Rátett a hátamra egy vörösre sült krumplit, aztán széttaposta
-  magyarázta Bili kétségbeesetten. -  És én fölpofoztam érte I Van 
revolvered kéznél?

Kiszedtem a követ a kölök kezéből, és hogy úgy mondjam, 
lefújtam a menetet. -  Ezért még számolunk -  figyelmeztette a 
kölök Bilit. -  Borús Bölényre még emberfia nem emelte a kezét 
büntetlenül. Vigyázz, vigyázz.

Reggeli végeztével a kölök kihúz valami bőrdarabot a zsebéből, 
zsineget csavar le róla, azzal kimegy.

-Va jon most mi következik? Csak nem szökik meg innen?
-  kérdi Bili reménykedve.

-  Azért ne fájjon a fejed -  intem le. -  Nem az a fajta, amelyik 
a családi tűzhelyért él-hal. Viszont most már legfőbb ideje, hogy 
megegyezzünk a váltságdíjban. Nem lehet azt mondani, hogy 
Oromháza gyászban van a kölök miatt. Talán nem is tűnt még fel 
senkinek, hogy nincs meg. Szüleitelán azt hiszik, hogy a Málcsi 
néninél aludt, vagy szomszédol. De ma már mindenképpen észre
veszik. Ma éjjel tudatnunk kell az apjával, hogy kétezer dollár 
ellenében keblére ölelheti csemetéjét.
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Egyszer csak csatakiáltást hallunk odakintről, amilyet legutóbb 
talán Dávid eresztett meg, amikor kiütötte Góliátot, a Filiszteus 
S. E. reménységét. Parittya volt, amit az előbb Borús Bölény elő
húzott a zsebéből, és most veszettül forgatta a feje fölött.

Én félreugrok, valami koppan, és hallom, hogy Bili fölhorkan, 
mint a ló, amikor a nyergét leveszik. Egy szilvásgornbócforma 
kovakő találta fültövön. összecsuklott, mint a rossz colstok, és 
beledőlt a tűzön gőzölgő mosogatólébe.

Nagy nehezen kiráncigáltam, és egy félóra hosszat hordtam a 
fejére a hideg vizet.

Végre fölocsúdott, kitapogatta a füle tövét, és megszólalt: 
-  Tudod-e, Sam, melyik a legkedvesebb nekem a Biblia alakjai 
közül?

-  Egyet se búsulj, öreg harcos -  mondom neki - ,  rögtön 
észhez térsz.

-  Heródes király. Ugye nem mész el, ugye nem hagysz magam
ra, Sam?

Kimentem, elkaptam a kölköt, és úgy megráztam, hogy a szep- 
lői zörögtek.

-  Ha nem tanulsz becsületet -  fenyegettem meg viszlek 
haza. Jó leszel vagy nem ?

-  Csak viccből volt — felelte komoran. -  Nem akartam én 
bántani Old Hanket. De mér ütött meg? Jó leszek. Kígyószem, 
csak ne vigyél haza, és hagy játszhassak Fekete Kémet.

-  Én nem tudom, miféle játék az -  mondom neki - ,  ez a te 
dolgod meg a Bili bácsié, ö  szokott játszani veled. Ma üzleti 
ügyben távol leszek. Gyere be, békülj ki vele, kérj szépen bocsá
natot, amiért fültövön nyomtad, és ígérd meg, hogy soha többet. 
Különben indítasz haza.

Sikerült rávennem őket, hogy kezet rázzanak. Aztán félrevon
tam Bilit, és közöltem vele, hogy átmegyek Likasnyárádra, a 
barlangunktól három mérföldnyire fekvő falucskába, és ki
szimatolom, hogyan fogadták a gyermekrablás hírét Oromházán. 
Legjobb lesz, véltem, ha az öreg Dorsettől ellentmondást nem 
tűrő levélben követelem a váltságdíjat, s mindjárt kikötöm a fizetési 
feltételeket is.

-  Te tudod a legjobban, Sam -  mondja erre Bili - ,  hogy tűzön
vízen át kitartottam melletted. Szemem se rebbent, ha rengett a 
föld vagy a pókerban csaltál, ha pokolgépet tettél özvegy
asszonyok ágya alá, ha rendőrség hajtott, ha vonatot siklattál ki, 
ha ciklon sodort el... egyszóval sosem idegeskedtem, csak 
amióta ezt a két lábon járó istencsapását elraboltuk. Ez a kölök 
összetört. Roncs vagyok. Ugye, nem hagysz sokáig egyedül vele? 
ígérd meg, hogy nem, Sam.

-  Délutánra itthon vagyok -  nyugtattam meg. -  Szórakoztasd 
el a fiút, amíg haza nem érek. De előbb megírjuk a levelet az öreg 
Dorsetnek.

Papírt-ceruzát kerítettünk, és összeütöttük a levelet, amíg a

kölök pokrócot porolva ott kinn strázsált a barlang szájánál. 
Bili könnyek közt kért, hogy maradjunk mégis ezerötszáz dollár
ban, ne kössük az ebet a kétezerhez. -  Nem lehet szándékunk -  
mondta meghatottságtól remegő hangon-megtiporni egy szerető 
szülői szívet. Elvégre emberek vagyunk, és embertelen valami 
kétezer dollárt követelni húsz kiló szeplőért. Én magam az ezer
ötszáz dollárt tartom a legméltányosabbnak, de szívesen hozzá
teszek ötszázat a magaméból, hogy neked is igazad legyen.

Megnyugtatásul ráhagytam, legyen ezerötszáz, végül ilyen 
értelemben fogalmaztuk meg a levelet.

„Ebenezer Dorset úr kezeihez.

Ezúton tudatjuk, hogy fia Oromházától távol, biztos helyen 
van. Hiába is fogadja fel a legjobb detektíveket, semmit nem ér. 
Hogy fiát viszontláthassa, a kővetkezőkben foglalt végleges és 
visszavonhatatlan feltételeinknek kell megfelelnie. Kéretik le
fizetni egyezerötszáz dollárt magas címletű bankjegyekben. 
A pénzt ma éjfélkor, ugyanazon a helyen, ugyanabban a doboz
ban helyezze el, ahol válaszát -  a részletekre az alábbiakban té
rünk ki. Amennyiben feltételeinket kedvezőnek találja, válaszát 
ma este fél kilenc órakor magányos küldönccel juttassa el hoz
zánk. A küldönc a Likasnyárád felé vezető úton haladva túljut a 
Bagolypatakon, és jobb keze felől lát három magas fát egymástól 
mintegy száz lépésnyire a búzatáblák szélén. Szemben a harma
dik fával, a határkő tövében kis dobozt talál papundek/iből. A kül
dönc ebben a dobozban helyezze el a választ, és azonnal térjen 
vissza Oromházára.

Ha feltételeinket elutasítja vagy csapdát próbái állítani, fiát 
soha viszont nem látja többé.

Ha azonban az említett pénzösszeget a feltételekhez híven el
juttatja a megjelölt helyre, három óra leforgásán belül ép 
egészségben üdvözölheti. Feltételeink, ismételjük, végsők és 
visszavonhatatlanok, el nem fogadásuk esetén kénytelenek le
szünk minden további érintkezést megszüntetni Önnel.

Két Elszánt Férfi."

Kívül is ráírtam Dorset nevét, aztán zsebre vágtam a levelet. 
Indulófélben voltam, amikor a gyerek odajön és megkérdi:

-  Ugye, Kígyószem, megengeded, hogy Fekete Kémet játsz- 
szak, amíg odaleszel ?

-  Viseld jól magad -  mondom én - , Bili bácsi majd eljátszik 
veled- Mifélejátékaza Fekete Kém?

-  Én vagyok a Fekete Kém -  mutatkozott be Borús Bölény. -  
Ellovagolok a telepesek erődjéhez, és figyelmeztetem őket, hogy 
jönnek az indiánok. Mér mindig én legyek az indián? Most egy
szer én vagyok a Fekete Kém.

-  Bánom is én -  mondom - , csak semmi szertelenség. Ez ki
vételesen egész szolid játéknak is hangzik. Bili bácsi biztosan 
segít majd, aztán szépen megfutamítjátok kettesben a barbár 
martalócokat.

-  És nekem mit kell csinálni? -  kérdi Bill a kölöktől gyanak
vóan.

-  Te leszel a ló -  utasítja a Fekete Kém. -  Álljál csak szépen 
négykézlábra. Mit gondoltál, hogyan lovagolok el ló nélkül az 
erődhöz?

-Jo b b , ha lekötöd a figyelmét -  mondom Bilinek. -  Leg
alábbis amíg a dolgot tető alá nem hozzuk. Nyugodj meg, öreg 
harcos.
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Bili leereszkedik négykézlábra, s a szeme fénye megtörik 
minta nyúlé, amikora csapda szorul.

-  Messze az az erőd ? -  kérdi rekedten.
-  Kilencven mérföld -  feleli a Fekete Kém úgyhogy szedd 

a lábad a nyakad közé. Gyia I
A Fekete Kém fölugrik Bili hátára, és oldalába vágja a sarkát.
-  Az isten szerelmére — rimánkodik Bili igyekezz haza, Sam, 

ne időzz el sokáig. Elég lett volna váltságdíjnak egy ezres is. Ide 
figyelj, te kölök, ha nem hagyod abba a rugdalást, én fölkelek és 
csúnyán elkalapállak.

Átmentem Likasnyárádra, leültem a posta előtt, és elbeszél
gettem a jövő-menő parasztnépséggel. Az egyik nagybajuszos 
elmondta, hogy Oromháza tele van az öreg Ebenezer Dorset 
fiának eltűnésével. Csak erre voltam kíváncsi. Vettem egy kis 
vágott dohányt, babra is alkudtam egy darabig, hogy gyanús ne 
legyek, aztán lopva feladtam a levelet és odébbálltam. A posta
mester felvilágosított, hogy egy óra múlva jön a levélhordő, és 
átviszi a postát Oromházára.

Visszatérek a barlanghoz — se Bili, se a kölök sehol. Átkutatom 
a barlang környékét egyszer-kétszer el is kurjantom magam, 
semmi válasz.

Rápipálok, leülök egy mohos kőre, várom, mi lesz.
Egy félóra múlva hallom ám, hogy zörög a bozót, és kisvártatva 

Bili támolyog ki a barlang előtti tisztásra. Mögötte lopakodik a 
kölök, szakasztott mint egy vérbeli kém, és szélesen vigyorog. 
Bili megáll, leveszi a kalapját, és megtörli az üstökét piros zseb
kendővel. A kölök is megáll vágyót lépésre mögötte.

-  Sam — kezdi Bili - ,  te most azt fogod hinni, hogy áruló 
lettem. Hát állok elébe. Férfiember vagyok, felnőtt, nem ijedek 
meg a magam árnyékától, de eljön a pillanat, amikor a szívbe 
félelem költözik, és lehanyatlik a kar. A kölök elment. Én küldtem 
haza. Mindennek vége. Az ősi időkben voltak mártírok -  foly
tatja Bili - ,  akik inkább a halált választották, mint hogy az életük 
nagy rögeszméjét megtagadják. De olyan pokoli kínokat egyik 
sem szenvedett el, mint én. Igyekeztem, hogy hű maradjak a 
betyárbecsülethez, de a pohár kicsordult.

-  Mondd már, mi baj ?—kérdem.
-  Meglovagolt-panaszkodik Bill.-Kilencven mérföldet tettem 

meg az erődig, egy lépéssel se kevesebbet. Aztán, hogy a telepe
sek megmenekültek, zabot kaptam jutalmul. Persze a homok 
zabnak se jó. Mikor ezzel megvoltunk, egy óra hosszat kellett 
magyaráznom, miért van a csőben luk, miért visz az út föl is, 
le is, és mitől zöld a fű. Hidd el, Sam, ennyi épp elég egy meg
lovagolt embernek. Elkaptam a kölköt a gallérjánál fogva, és úgy 
húztam lefelé a hegyről. Útközben kékre-zöldre rúgta a síp
csontomat, a hüvelykujjamon van négy harapás, és a kezem ki- 
marjult.

-  De elment, hála a papnak -  mondja Bili, és sóhaj tör fel a

melléből - ,  elment végre haza. Megmutattam neki az utat Orom- 
házára, és egy rúgással nyolc lépést meg is spóroltam neki. Saj
nálom, hogy oda a váltságdíj, de hát vagy az, vagy a tébolyda. 
Bili Driscollnak nem volt más választása.

Még zihál, fúj egy darabig, de már látom, hogy angyali 
békesség és nyugalom ömlik el a malacszín képén.

-  Bili -  kérdem tőle - ,  ugye nincs a famíliátokban semmi 
öröklődő szívbaj vagy ilyesmi ?

-  Nincs -  feleli Bili. -  A malárián és a lőtt sebeken kívül semmi 
krónikus nyavalya nem sújtotta a családot. Miért?

-  Fordulj csak meg! -  kérlelem tapintatosan.
Bili sarkon fordul, meglátja a kölköt, a térde megroggyan, leül 

a földre, elhülyülve tépdesi a fűszálakat, és fütyül hozzá. Jó ideig 
aggasztott az elmeállapota. Aztán közöltem vele elgondolásomat, 
miszerint hamar végére járunk az ügynek, zsebre vágjuk a váltság
díjat, és éjfél után rögtön elporzunk, feltéve, hogy az öreg 
Dorsettel sikerült a megegyezés. Bili mindenesetre hervadtan rá- 
mosolygott a kölökre, és megígérte neki, hogy amint egy kicsit 
jobban lesz, orosz-japán háborút játszanak, és magára vállalta a 
megtorpedózott hajó szerepét.

Külön tervet dolgoztam ki a váltságdíj felvételére, kiküszöbölve 
a hivatásos gyermekrablókat fenyegető lefülelés veszélyét. A fát, 
szemben a határkővel, ahová a választ, majd a pénzt leteszik, 
széles búzatáblák választották el az úttól. Mármost, ha a polgár
őrség kivonulna -  így okoskodtam - ,  és ránk lesne, amint a vá
laszért megyünk, már messziről láthatnak minket az úton vagy 
a búzatáblák közt. De engem aztán leshettek! Fél kilenckor már 
rég fönn ültem a fa tetején, mint a kecskebéka a nótában, és 
vártam a küldöncöt.

Pontosan a jelzett időben feltűnt egy biciklis kamasz az úton, 
odajött, megtalálta a papundekli dobozt a határkőnél, beletett 
egy összehajtogatott papírt, és visszakerekezett Oromháza irá
nyába.

Egy órát vártam még odafönn, s meggyőződtem, hogy tiszta a 
levegő. Akkor lemásztam, eltettem a papírt, hasmánt végig
csúsztam a búzatáblán az erdőig, s egy félóra múlva már otthon 
voltam a barlangban. Odaálltam a lámpavilághoz, fölnyitottam a 
levelet, és fölolvastam Bilinek. A cirkalmas írásból épp csak a lé
nyegest vettem ki, ilyesformán:

..A Két Elszánt Férfi címére.

Uraim! Hivatkozással a mai postával kézhez vett levelükre, 
bátorkodom megjegyezni, hogy a fiam visszaszolgáltatásáért rám 
rótt váltságdíjat némileg magasnak találom, miért is ellen
javaslattal élek, remélve, hogy egyetértésükkel találkozom, mi
szerint nekem Johnnyt ab ház hazaszállítani és kétszázötven 
dollárt készpénzben csatolni szíveskedjenek, ennek ellenében 
pedig további gondozását rám háruló kötelezettségnek tekintem, 
sőt ezenfelül felhívom nagybecsű figyelmüket, hogy házamat 
lehetőség szerint éjjel közelítsék meg, mert a szomszédság 
értesülései szerint a gyermek elveszettnek tekinthető, következés
képp a becsületes megtaláló iránti szíves jóindulatukért semmi 
módon jó t nem állhatok.

Mély tisztelettel Ebenezer Dorset."

-  A zöldköves ménkű a hasadba -  mondom én —, micsoda 
pofátlanság kell...
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Ránéztem Bilire, és lenyeltem a többit. Bili szemébe oly dicső 
mennyei fény költözött, amilyet még se két lábon, se négy lábon 
járó ember szemében nem láttam.

-  Sam -  mondja nekem - ,  kétszázötven dollár, gondold meg. 
Együtt van a pénzünk. Még egy éjjel, és a kölök rám vágja a diliház 
ajtaját. Dorset úr szerintem nemcsak gavallér, hanem kifejezetten 
alkalmi árat ajánl. Csak nem akarsz elszalasztani egy ilyen bomba 
üzletet ?

-  Az igazat megvallva -  feleltem - , az elrabolt bárányka ki
kezdte az én idegeimet is. Hazavisszük, lefizetjük a váltságdíjat, 
és kotródunk erről a vidékről.

Még azon éjjel hazafuvaroztuk. Lukat beszéltünk a hasába, 
hogy a papája megvette neki az ezüstpuskát meg egy pár 
mokasszint hozzá, és különben is csak egy éjjelről van szó, mert 
holnap elvisszük medvevadászatra.

Pontban tizenkettőkor bezörgettünk Ebenezer úr kapuján. 
Abban a pillanatban, amikor nekem kellett volna az ezerötszáz 
dollárt a papundekli dobozból kiszednem, abban a pillanatban 
Bili számolta le a kétszázötvenet Dorset kezébe.

Amikor a kölök ráébredt, hogy ott akarjuk hagyni, megeresztett 
egy hosszú sziú üvöltést, és pióca módjára tapadt Bili lábához. 
Az apja úgy húzta le róla, mint a ragtapaszt.

-  Meddig bírja tartani?-kérdezte Bili.
-  Férfierőm már hanyatlóban — válaszolta az öreg Dorset le

mondóan - ,  de azt hiszem, tíz percet szavatolhatok.
-  Annyi elég lesz -  mondta Bili. -  Tíz perc múlva tizenegy 

állam ütheti bottal a nyomomat, és a tizenkettedik is csak revol
verrel ér utol a kanyarban.

Egy szemhunyorítás -  és akármilyen sötét volt az éjszaka, akár
milyen hájas Bili, s akármilyen jó futó szerénységem, másfél 
mérföldre elhagytuk Oromházát, mikor végre a nyomába értem.

Bartos Tibor fordítása

Rajz: Gáli Gyula

O. Henry, amerikai novellista, 1862-ben 
született, és 1910-ben halt meg New Yorkban.
1882-ben Texasba költözött, ahol humoros 
hetilapot adott ki, s más újságoknak is írt humo
reszkeket. Több mint három éves börtönbüntetése 
alatt, melyre állítólagos sikkasztás vádja alapján 
ítélték, álnéven novellákat kezdett írni. 1902-től 
New Yorkban élt, s ettől kezdve csak úgy ontotta 
elbeszéléseit, melyek hatásos technikájuk követ
keztében az amerikai novellairodalom példa 
képeivé váltak. O. Henry New York egyszerű 
embereinek portréját festette legszívesebben, s 
szatirikusán támadta kora társadalmi visszássá
gait. Emlékére, az év legjobb novelláinak jutal
mazására, irodalmi dijat alapítottak.

Ugye ismeri?

De nem ismerheti
új kalandját. 

Magyarul
még nem jelent meg, 
a TV  sem sugározta

Nógrádi Gábor
Téglalap




