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Bajtársak 
–	Á!	A	vitézlő	Sean!	–	S	egy	kéz	csapott	Sean	vállára.	Ő	amúgy	egy	

pad	 felé	 tartott	volna	a	St.	Stephen-ligetben,	hogy	álmatagon	és	 taga-
dólag	 elmélkedjék	 az	 isteni	 létezés	meséje	 felől,	 s	 a	 világ	keserveit	 a	
gondolat	erejével	fürkéssze.	Odafordult:	Mick	Clonervy	ártatlan,	kerek	
képe,	széles,	bajtársi	vigyora	fogadta.	Mick	egy	Kiltoran	megyei	mar-
hatenyésztő	 fia	 volt,	 akkor	 ismerkedtek	 össze,	mikor	 amaz	 egy	 egész	
gulyát	hajtott	fel	Dublinba,	s	a	több	száz	rémült	állatot	ösztökével	terelte	
az angol piacra tartó hajók felé.

–	Á!	 Sean,	 vitézlő	 barátom,	 hogy	 vagy	mindig?	 –	 kérdezte	 újólag	
Mick	Clonervy,	s	apró	szeme	csak	úgy	ragyogott	a	széles	ellenzőjű	tá-
nyérsapka alól.

Mert	Mick	 immár	Michael	volt.	A	nyalka	új	hadsereg,	 Írhon	Szíve	
Csücske	ezredese.	Bár	az	uniformis	extra	finom	posztója,	a	váll-lap	ví-
gan	csillanó,	méltóságteljes	rangjelzése,	az	izmos	vádlin	feszülő,	vakí-
tóra	glancolt	barna	bőr	lábszárvédő	s	a	fickósan	félrecsapott	remek	tá-
nyérsapka	sem	feledtette	a	férfiú	félszeg	kiállását.	Akármilyen	feszesen,	
akárhányszor	tisztelegtek	neki,	Michael	Clonervy	ezredes	úr	csak	Mick	
Clonervy	maradt.	Széles,	húsos	arcáról	boldog	zavar	sugárzott,	látván,	
hogy Sean tekintete végigsiklik uniformisának makulátlan eleganciáján. 
Mert	azon	egy	gomb	el	nem	hibbant.	Még	a	csúf	kinézetű	pisztolyt	rejtő	
tokot	 is	 csinosan	 zárta	 le	 egy	 ragyogó	 rézpatentben	végződő	bőrpánt.	
Ám	e	csupa	dicsőség	viselője	kényelmetlenül	érezte	magát	a	bőrében.	
A	 remek,	elegáns	uniformis	 illett	 a	 testére,	de	a	 szellemére	nem.	Job-
ban	érezte	volna	magát	a	tehéntrágyával	pöttyözött,	mégis	ízléses	és	ka-
rakteres régi gönceiben. És ha már a Szabadállam Hadseregében: talán 
egy	őrmester	dolga	is	túl	nehéz	lett	volna	kissé	ennek	a	jólelkű,	vastag	
kezű-lábú	 embernek.	Szürke,	 ravaszkás,	 ragyogó	 szeme	 a	 tiszti	 sapka	
alól	leste	Seant.	Az	érett	almaként	pirosló,	szinte	kicsattanó	lágy,	gyer-
mekded	orca,	a	vastag,	vérbő	ajkakkal	ékes,	meg-megránduló	száj	mind	
arról	tudatta	Seant,	hogy	ennek	a	fiatalembernek	esélye	sincs,	hogy	más-
sá	váljék,	mint	aki	évek	és	évek	óta	volt.	A	legpompásabb	öltözékben	
sem,	a	legrangosabb-fényesebb	uniformisban	sem	lett	volna	más,	mint	
Mick	Clonervy,	aki	oly	szakértelemmel	vezényelte	az	apja	marháit	a	ha-
jók	iránt,	és	föl	se	vette	a	tágult	orrlikaikból	fúvó	émelyítő	gőzt,	vagy	
trágyájuk	csúszós	tócsáit,	melyeket	jancsiszöges	bakancsa	annak	idején	
oly	biztosan,	oly	vígan	taposott.	

Ezzel	az	új	tisztikarral	nemigen	megyünk	sokra,	gondolta	Sean.	Hal-
vány	 fogalmuk	 sincs	 a	 katonamesterségről,	 és	 alapfokon	 se	 kívánják	
megtanulni.	–	Hát	hogy	s	mint,	Mick?	–	kérdezte	végül,	hogy	mondjon	
már valamit. 

–	Vígan	 vagyunk,	 öregfiú	 –	 felelte	Mick.	 –	Most	már	 ne	 izgulj,	 a	
Köztársaságiaknak	lőttek.	Hanem	idehallgass:	állok	egy	szép	kiskastély	
előtt	Donnybrookban	két	őrszolgálatossal,	mert	kérdőre	kell	vonnom	az	
egyiket	a	viselt	dolgairól	–	a	jómadár	felcsinált	egy	szomszéd	házbeli	le-
ányzót,	méghozzá	őrszolgálatban!	–,	komoly	függelemsértés	–	ráadásul	
a	szemét	hazudozó	be	akarta	mesélni	nekem,	hogy	véletlen	volt	az	egész;	
mikor	mit	gondolsz,	ki	lépeget	fölfelé	a	főlépcsőn:	a	hosszú	hajú	költő,	
Yeats	maga.	Hallottad	volna,	milyen	csattanósan	vágtam	össze	a	bokám,	
milyen	keményen	tisztelegtem	neki!

–	És	észrevett?
–	Már	hogy	ne	vett	volna	észre!	Persze,	hogy	észrevett.	Yeats	nem	

egy	bamba.	Azt	is	megfigyelte,	hogy	a	két	másik	léhűtő	meg	se	moccan,	
csak	támasztja	balról-jobbról	a	kapufélfát,	s	az	egyik	ki	se	kapja	a	bagót	
a	mocskos	pofájából,	sőt,	vígan	pöfékel.	Micsoda	modor!	Jónapot,	tábor-
nok	–	azt	mondja,	tábornok,	érted!	Csak	egy	sima	ezredes,	Mister	Yeats,	
mondom,	Clonervy	ezredes,	egyszerűen	ezredes,	mondom,	uram.

–	Maguk	egy	nemes	tradíció	örökösei	–	mondja	erre	ő,	amíg	várja,	
hogy	nyissák	neki	az	ajtót	–,	a	Fianna	Fail	örökösei.

Az	ezredes	fél	szemmel	odapillantott	egy	kerékpárosra,	Sean	követte	
a	 tekintetét.	A	 fiatalember	 simán	gördült	 el	 előttük,	 arcát	 a	Liget	 felé	
fordította,	s	a	Trubadúrból	az	Ai	nostri	monti-t	dúdolta,	nagy	átéléssel	a	
dallam ütemére ingatva a fejét. 

–	Nemes	tradíció,	azt	mondja	Yeats	–	folytatta	az	ezredes	–,	a	híres-
neves	 Feniánusok	 öröksége,	 McCool,	 Oisin,	 Oscar,	 ajkukon	 igazság,	
karjukban	erő,	szívükben	tisztaság	–	azt	mondja.	–	Nekem	tetszik	mon-
dani!	–	mondom	erre	én.	–	Azok	voltak	a	nagy	idők,	uram.	És	figyelje	
meg,	Mister	Yeats	–	mondom	–,	a	mi	dolgunk	se	kevesebb	manapság:	
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mert	jó	példát	kell	felmutatnunk	az	ég	adta	egész	nagyvilágnak!	–	Aztán	
akkor	kinyílt	az	ajtó,	és	Mister	Yeats	eltűnt	a	házban.

Hallgattak,	tekintetük	a	dalos	kedvű	biciklistát	követte	a	Liget	men-
tén.	Amaz	egy	magas	épülethez	ért,	ahol	a	Szabadállam	egyik	alakulata	
állomásozott;	kecsesen	odasiklott	a	járdaszegélyhez,	s	beállt	az	ott	par-
koló	 többi	 kerékpár	 közé.	Nem	 szállt	 le,	 csak	 bal	 lábát	 rakta	 a	 köve-
zetre,	hogy	szilárdan	álljon;	Seanék	nézték,	amint	hamarjában	körülnéz,	
jobbjával	lekap	valamit	a	derékszíjáról,	meglóbálja,	elhajítja;	az	a	valami	
pedig	elröpül,	bever	egy	ablakot,	és	eltűnik	odabent.	

Villant	a	robbanás	a	teremben,	a	robajba	halálsikolyok	vegyültek,	zá-
poroztak	 az	üvegszilánkok,	 egyik	kettőbe	hasította	 egy	 járókelő	 fülét;	
Sean	félig	süketen	a	földre	bukott,	onnan	nézte,	hogy	Clonervy	felpat-
tintja	a	bőrpántot,	előrántja	a	tokból	a	pisztolyt,	céloz,	meghúzza	a	ra-
vaszt	–	amire	a	fegyver	csúfondáros	kattanással	válaszol.	

–	Tudatlan,	lusta	puccere,	elfelejtette	betárazni!	–	ordította	az	ezredes,	
míg	ártatlan	kerek	képét	vörösbe	borította	a	düh	–,	azt	akarta	a	barom-
állat,	hogy	gyámoltalan	legyek,	mint	egy	csecsemő?	–	Aztán	elrohant	a	
csődület	felé;	a	gránáthajító	pedig	előredőlt	a	kerékpáron,	bal	lábával	el-
rúgta	magát,	és	kilőtt	az	utcán	lefelé,	taposta	s	pedált,	ahogy	a	lába	bírta.

Sean	a	kitört	ablakokból	gomolygó	füstön	át	látta,	hogy	két	civilruhás	
férfi	fut	le	a	lépcsőn,	odaérnek	az	ezredeshez,	egyikük	a	kezébe	nyom	va-
lamit,	amit	az	ezredes	betölt	az	üres	pisztolyába;	aztán	a	járdaszegélynél	
parkoló	kerékpárokra	pattannak	mind	a	hárman,	előredőlnek,	bal	lábuk-
kal	dühödten	elrúgják	magukat,	és	elrobognak	a	gránáthajító	nyomában.	

Mentőkocsi	 érkezett	 kolompolva,	 hogy	 rendbe	 szedje	 a	 dolgokat;	
Sean	pedig	sietve	bement	a	Ligetbe,	hogy	emelkedett	nyugalomban	le-
üljön	a	Tó	partján,	s	a	közönyös	récék	és	gácsérok	társaságában	rendbe	
szedje a maga dolgait. 

A gránáthajító cselesen ki-bekanyargott a kerület legszegényesebb 
utcáin;	senki	 rossz	szemmel,	gyanakodva	nem	nézte.	Akkor	már	sem-
mi	gond.	Betért	egy	hosszú	utcába,	kényelmesen	végiggurult	rajta,	majd	
kifordulván	belőle	visszanézett:	messze	 távol	három	férfi	 jött	biciklin,	
kettő	civilben,	egy	a	Szabadállam	egyenruhájában.	Dühödten	taposta	a	
pedált	az	újabb	utca	végéig,	megint	visszanézett:	amazok	jócskán	lema-
radva,	de	makacsul	a	nyomában.	Tudta,	hogy	őt	üldözik.	

Végigrobogott	a	Waterloo	Road-on,	végig	az	Appian-en,	lefelé	és	ki-
felé	a	Belgrave	Road-on,	átszáguldott	Rathmines-ba.	Az	úri	kisdedeket	
vigyázó	úri	nörszök	fölfigyeltek	a	robogó	biciklistára	meg	az	üldözők	
robogására,	és	fényességes	babakocsijaikat	könnyű	vágtában	tolták	jóval	
arrébb	elfelé,	hisz	nem	tudhatták,	mikor	szakad	a	nyakukba	a	lövöldö-
zés.	A	járókelők	habozva	megtorpantak,	majd	sietősen	behúzódtak	egy-
egy	ház	fedezékébe	a	lihegő-ziháló	veszedelem	elvonultáig.	Rathgar-ba,	
majd	Dantry-be	 nyargaltak	 a	 lovagok,	 és	 tovább,	 tovább,	 tekervényes	
utakon	 a	 Dodder	 folyócska	mentén	 Rathfarnam-be,	 s	 onnan	 sebesen,	
sebesen,	 sebesen	a	Dublini	dombság	 felé;	 a	magányos	éllovas	vissza-
visszanézett,	 szemébe	csorgott	az	 izzadság,	és	mormogott,	mormogott	
magában,	amint	az	élet,	akár	a	forgó	spulniról	csévélődő	cérna,	lepörgött	
mögötte. 

–	A	végén	még	elkapnak,	még	elkapnak!	–	Keményen	nyomta	a	pe-
dált,	és	még	annál	is	keményebben;	a	kölykök	az	út	mentén	abbahagyták	
a	 játékot,	hogy	megéljenezzék,	amint	elviharzik	mellettük;	kisvártatva	
megéljenezték	a	három	tovasüvítő,	nekigörbedt	üldözőt	is.

–	Ki	 lehet,	 ki	 lehet	 az	 ürge,	 akit	 kergetünk?	 –	 nyögte	 az	 egyik	 ci-
vilruhás.

–	Lanehin	–	lihegte	az	élen	hajtó	tiszti	egyenruhás	Clonervy	–,	láttam	
a	pofáját,	mikor	az	egyik	sarkon	befordult.	Lanehin:	kapitánya	volt	az	
én	bandámnak,	mikor	a	Különítményesek	ellen	harcoltunk.	Lanehin	–	a	
szemét!

–	Úgy	néztem,	nincs	nála	fegyver	–	zihálta	a	civilruhás.
A méla tó színén szerény, barna réce úszott a part felé a fényes bár-

sony-feketével pöttyözött barna gácsér elől; az üldöző elszántan előre 
nyújtotta ragyogó zöld nyakát-fejét. A réce sietve megjárta a lejtős par-
tot, záporosan lerázta magáról a vizet, s teli talppal az ösvényen túli pá-
zsitra kacsázott. A gácsér higgadtan a szárazra lépett, megrázta magát, 
hogy a farka csutakja beléremegett, majd lassan, eltökélten a tojó után 
totyogott. 

– George	Moore	anatidae-fajú	lovagja	és	annak	szíve	hölgye	–	gon-
dolta	Sean;	és	 irigyelte	a	gácsért	a	vigasztaló	 tudatért,	hogy	egyszerre	
csak egy problémát kell megoldania.

Egyre	göröngyösebb,	egyre	kövesebb	lett	az	út.	Dombnak	föl,	föl,	föl	
szüntelenül.	A	gránáthajító	már	állva	nyomta	a	pedált,	hogy	előrejusson.	
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A	combjáról,	melléről,	hátáról	 szakadó	 izzadság	átitatta	 ruháját.	Nem,	
sehogy se sikerült ez a menekülés. Nem lett volna szabad a közelébe se 
kerülni	ennek	a	rosszindulatú,	kietlen	dombvidéknek.	A	forgalmas	utcá-
kon	kellett	volna	megmaradni.	Jézus,	Mária,	Szent	József,	baj	van,	nagy	
baj.	És	ő	még	csak	huszonkét	éves.	Annyi	se,	több	mint	egy	hónap	van	
addig.	Jézus	Isten,	szétmegy	a	szívem,	ha	tovább	kell	csinálnom!	

Oldalvást	lesiklott	a	kerékpárról,	a	földre	csúsztatta,	nekirontott	a	lej-
tős	oldalt	 szegélyező	sövénynek	és	áttört	 rajta.	A	dombot	durva	bíbor	
hangával	ékített	sűrű,	kusza	galagonya	borította.	A	csíptetők	lesodródtak	
a	nadrág	koptatójáról,	 a	 szára	cafatokban	húzódott	utána,	 akár	valami	
gyászos búcsún a népek ruháján lobogó sötét szalagok. Meggörnyedve 
rohant,	 hátha	 elrejtik	 futását	 a	 bokrok,	 a	 hangacsomók;	 őrült	 iramban	
mászta	meg	a	sziklás	buckákat,	föl	se	vette	a	horzsolásokat,	a	sebeket.	
Lármásan	csobogó	erecskékben	gázolt,	a	víz	lágyan	simogatta	fájó	tal-
pát,	elgyötört	lábszárát,	mely	meg-megrogyott	alatta,	hisz	oly	hosszan,	
oly	kétségbeesetten	menekült	a	nyomában	csörtető	rémség	és	halál	elől.	

–	Úristen!	–	mormolta,	miközben	ingatag	léptekkel	igyekezett	előre	a	
szúrós	füvön,	a	tüskés	bozóton	át.	–	Hogy	néz	ki	a	nadrágom!

Nem	bírta	 tovább.	Már	 csak	botladozott,	mint	 egy	 részeg	hülye.	A	
lábából	mind	kiment	az	erő.	Nem	bírja	tovább.	Egy	lépést	sem.	Elméje,	
minden	 erejével,	 arra	 biztatta	 ziháló	 testét,	 hogy	pihenjen	meg	végre.	
Hányszor	dühöngött,	mikor	az	anyja	azt	mondta:	–	Látom,	Kevin,	hogy	
holtfáradt	vagy,	igazán	ledőlhetnél	kicsit.	–	Bárcsak	otthon	lehetne	most,	
bárcsak	most	nyaggatná	az	öregasszony,	hogy	eredjen	föl,	feküdjön	le,	
és rendesen aludja ki magát. 

Pár	lépésnyi	tántorgás	után	elért	egy	melle	közepéig	érő	régi	kőfalhoz.	
Át	 rajta,	 lefeküdni	mögé,	 aludni.	Rátenyerelt	 a	 tetejére,	 hogy	 átugrik;	
nekiveselkedett,	 de	 nem	 maradt	 benne	 ugrásnyi	 erő.	 Ráhajolt,	 előre-
nyomakodott,	megpróbált	feljutni	a	tetejére,	s	átrángatni	magát,	de	ah-
hoz	sem	volt	ereje.	Kitárt	karral	ráborult	a	fal	tetejére,	mellel	nekidőlt,	
behunyta	a	szemét,	úgy	maradt.	Itt	vár	majd.	Itt	a	dombok	között.	Így,	
ahogy	van,	így	marad.	Nincs	nála	fegyver,	nincs	fegyvere.	Úgy	gondol-
ta,	mikor	a	gránátot	elhajítja,	még	ha	amazok	megpróbálnak	is	valami	
kordont	kanyarítani,	 legkönnyebben	úgy	 jut	át,	ha	nincs	 fegyver	nála.	
Hiba	volt,	 öreg	hiba.	Hát,	most	már	 hamar	 itt	 az	 ideje.	Fegyvertelen:	
csöndben	 el	 kell	 fogadni.	Kár,	mert	 egyiket-másikat	 jól	megcsipkedte	
volna,	mielőtt	kinyuvad.	Dehát	nem	lehet:	nincs	fegyvere.	Átkozott	ba-
rom	a	parancsnoka	is,	amiért	így	küldte	el	bevetésre,	egy	vacak	pisztoly	
nélkül.	Ő	persze	köszöni,	jól	van	–	a	rosseb	enné	meg!	Beleborzongott	a	
hirtelen	halál	gondolatába.	Pedig	hamar	meglesz.	Mögé	lopakodik,	ő	ta-
lán	észre	sem	veszi,	és	végez.	Lassan,	eltökélten	elfordította	fájdalomtól	
lüktető	fejét:	ott	vannak-e,	közel	vagy	távol,	vagy	egyáltalán.	Ott	voltak.	
Tán	tíz	méternyire.	Mind	a	hárman:	köpésnyire	egymástól,	félkörben	ül-
tek	 egy	 füves	kis	dombon,	pisztoly	 a	 jobb	kezében	mindegyiknek,	 az	
egyenruhás	középen.	Jézus	Isten!	Ott	ülnek,	ejtőznek,	és	őt	bámulják!	
Mick	Clonervy:	őrmester	volt	az	ő	századában,	mikor	együtt	harcoltak	
a	Különítményesek	ellen.	Ma	már	a	Szabadállam	seregében	ezredes,	és	
biztosan	elő	fogják	léptetni.	Az	anyját	eladná	az	aranyparoliért.	

Ott volt megint mind a kettő! A barna réce, akár egy ferences csuhá-
ban rejtőzködő leányzó, meg-megiramodott, ha úgy érezte, hogy túl közel 
ért az üldöző, elkacsázott a kísértés elől, mely konokul és tévedhetetlenül 
nyomult utána a víg királyi kertek udvaroncaként tündöklő gácsér kí-
vánkozásának képében. Sean nézte őket, míg el nem tűntek egy virágzó 
ribiszkebokor függönye mögött. 

–	Fordulj	meg,	Lanehin	–	ordított	az	ezredes	–,	fordulj	rendesen	szem-
be,	hadd	nézzünk	meg	alaposan!	Nyújtsd	ki	a	karodat	kétoldalt	a	fal	te-
tején,	és	maradj	nyugton,	amíg	majd	sorra	kerítünk.	Ha	csak	megmoc-
cansz,	szitává	leszel	lőve,	alattomos,	gyáva,	orgyilkos	féreg!

Lanehin	 csinálta,	 amit	mondtak:	 kinyújtotta	 a	 karját	 kétoldalt	 a	 fal	
tetején,	hátával	dőlt	a	falnak,	amint	előbb	a	mellével.	Félig	hunyt,	fáradt	
szemmel	figyelte	őket.	Figyelte,	milyen	nyugodtan	ülnek:	esznek	vala-
mit	egy	papírzacskóból,	isznak	valamit	egy	flaskából.	Jó	is,	hogy	nem	
egyből	rohantak	neki.	Jobban	érzik	magukat,	ha	már	ettek;	lesz	idejük	
meggondolni	magukat,	bármit	akartak	is	az	üldözés	hevében.	Marad	ide-
jük,	hogy	lehiggadjanak.	Figyelt:	az	ezredes	elhajította	a	papírzacskót,	
az	egyik	civilruhás	a	belső	zsebébe	csúsztatta	a	flaskát.	Most	mindjárt	
meglátjuk.	Nem,	mégsem:	előkerült	egy	pakli	cigaretta,	körbekínálták,	
s	most	nyugodtan	füstölnek,	beszélgetnek.	Az	ezredes	letört	egy	bimbós	
hangaágat,	 lassan,	műgonddal	 oldalt	 a	 sapkájába	 tűzte.	Aztán	 hirtelen	
talpra	ugrott,	és	szinte	felcsattant:	–	Gyerünk,	fiúk,	mozogjunk;	nem	ül-
hetünk itt napestig. 
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Elindult a két beosztottjával Lanehin felé; szótlanul nyomultak köze-
lebb,	közelebb,	Lanehin	már-már	az	arcán	érezte	csiklandó	leheletüket.	
Úgy	álltak,	ahogy	ültek	volt	az	imént,	szoros	félkörben,	és	kíváncsian	
meredtek	rá.	Ő	kis	ideig	a	szemükbe	nézett,	aztán	maga	elé;	aztán	megint	
fölemelte	a	fejét;	fogalma	sem	volt,	mit	csináljon,	a	fejében	imádságok	
kavarogtak,	a	belei	görcsöltek.	Azok	nyugodtan	bámulták,	egy	szót	se	
szóltak,	a	kezük	se	mozdult.	

–	Megadom	magam	–	mondta	végül	sírós	hangon	–,	mit	akartok	csi-
nálni	velem?	Megadom	magamat.

–	Bölcsen	teszed	–	mondta	az	egyik	civilruhás.
–	Végül	is	–	folytatta	a	holtra	rémült	–	olyan	nagy	baj	nem	történt.
–	Á,	olyan	nagy	nem,	igazad	van;	csak	az	egyik	bajtársnak	kivágtad	a	

fél	szemét,	a	másiknak	meg	kettőbe	hasítottad	az	egész	mellkasát.
–	Mit	akartok	csinálni	velem?	Tekintsetek	hadifogolynak;	megadom	

magamat.
–	Hogy	mit	akarunk	csinálni	veled?	–	kérdezte	vissza	Clonervy	ezre-

des	–	Hazaviszünk,	ölbe	veszünk,	eldajkálunk.	Szeretnéd,	ha	ezt	akar-
nánk?

–	És	későig	hagynánk	alukálni	minden	reggel	–	toldotta	meg	az	egyik	
civilruhás.

–	Tekintsetek	hadifogolynak	–	mormolta	a	szerencsétlen,	a	félelemtől	
rekedt,	furcsa	mély	hangon	–,	hadifogolynak,	megadom	magam.

–	Ezt	már	említetted	–	mondta	az	ezredes	–,	de	könnyű	mondani,	ne-
héz	megcsinálni.	Az	a	ház	a	Ligetnél	tele	van,	még	egy	lélek	már	nem	fér	
el	benne.	De	mit	izzadsz	így,	ember?	Ennyire	félsz	attól,	ami	vár	rád?	Azt	
hittem,	ti	köztársaságiak	fölötte	álltok	az	ilyesminek.	

–	Régi	bajtárs	vagyok,	Mick	–	könyörgött	a	fiatalember.
–	Tudom	én	jól	–	felelte	az	ezredes	szívélyesen.	–	Annyit	megmond-

hatok:	a	régi	időkre	tekintettel	nem	hagyunk	hosszan	kínlódni.
–	Jézus	Isten!	–	nyüszített	a	félholt	fiú.	–	Csak	nem	fogtok	agyonlőni	

egy	régi	bajtársat?
Az	ezredes	pisztolyt	tartó	jobb	keze	hirtelen	megemelkedett,	a	pisz-

toly	csöve	kissé	fölfelé	billent,	felhasította	a	fiú	ajkát,	és	reccsenve	be-
nyomult a vacogó fogak közé. 

–	De	bizony,	a	Krisztusát!	–	mondta	az	ezredes,	és	meghúzta	a	ravaszt.
– Nédda, Mami! – sipított egy gyerekhang Sean mögött – nédda, 

micsinálnak a kacsák! – Sean gyorsan odafordult; a szép, fiatal anyu-
ka édes arca elvörösödött; elkapta a kisfiú karját, megpöndörítette, s a 
bűntelen tóra mutatva mondta neki: a többi kacsát nézzed, aranyom, ott, 
a vízen!

A gácsér, célba érvén, megremegett a szenvedélyes erőfeszítéstől, hogy 
beteljesítse Isten szavát: szaporodjék, sokasodjék, és betöltse a földet. 

Mesterházi Márton fordítása




