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6. fejezet

Forró nyom

Délre kiderült az ég. Ez Hamburgban ősszel ritkaságnak szá-
mít. Olyan mélyen állt a nap a sötétkék égen, hogy sugarai 
bevilágítottak a pincébe. Sőt, még a lépcső alatti egérlyukba is.

Picandou erre ébredt föl. Nagyot tüsszentett, majd álmo-

san körülnézett. Nem fogta föl azonnal, hogy nem a saját 
ágyában fekszik, hanem egy üres szardíniás dobozban, amit 
vattadarabokkal bélelt ki. A szardíniás doboz kanapéul szol-
gát, előtte cérnaspulni dohányzóasztal gyanánt. Mellette, 
egy másik lapos szardíniás dobozban egy barna egér feküdt, 
és horkolt. 

Picandou-nak erről eszébe jutott, mi minden történt előző 
éjjel. Életében először idegeneket engedett be a lakásába, akik 
ráadásul ott is aludtak. Vágyakozva nézett az ágyára, egy ki-
szolgált mosogatószivacsra, amit Gizi mama kidobott, és igen 
kényelmes fekvés esett rajta. A szivacson egy fehér patkány 
feküdt szétvetett tagokkal.

Tényleg! Azért ajánlotta föl neki az ágyát, mert a szardíniás 



50 51

dobozban nem fért volna el. A patkány, aki azt hiszi magáról, 
hogy egér. Kész őrület.

Hajnalig üldögéltek a boltban, és mivel az eső csak nem 
akart elállni, mit tehetett mást, felajánlotta ennek a két jöve-
vénynek, a patkánynak és a kocsmai egérnek, hogy aludjanak 
nála. Megcsodálták a lakását, végignézték a képeket a fa-
lon, már amennyire a hajnali szürkületben ez lehetséges volt. 
A képekre Picandou különösen büszke volt. Régóta gyűjtötte 
a bélyegeket: a papírkosárban talált borítékokat vízbe tette, 
a bélyegek előbb-utóbb leáztak róluk. Picandou óvatosan le-
halászta őket a víz tetejéről, behordta őket az egérlyukba, és 
amikor megszáradtak, fölragasztotta őket a falra.

Nyújtózkodott, hunyorogva nézett a napsugárba. A többiek 
is mocorogni kezdtek.

A patkány hirtelen izgatottan fölkiáltott: – Ezt… ezt va-
lahonnan ismerem!

– Micsodát? – kérdezte Picandou.
Fondu egyenes derékkal ült az ágyban, és a szemközti falra 

mutatott. Picandou odatipegett, és alaposan megnézte.
– Ismered ezt a bélyeget? – kérdezte meglepetten.
Nem tartozott a legszebb képei közé. Egyszerű darab volt. 

Egy utasszállító hajót ábrázolt, az orra felől. Inkább csak azért 
választotta ki, mert színben illett a szivacságyhoz.

– Ötvennyolc centes, pecséttel – mondta. – Ha jól emlék-
szem, emlékbélyeg, valami hajózási témában készült egy ilyen 
sorozat.

– Milyen téma? Mi van? – ásított Ernie.
– Egy bélyeg a gyűjteményemből – magyarázta Picandou. 

– Fondu ráismert.
Pomme de Terre azonnal felült. Kiment az álom a szeméből.
– Bélyeg? Télleg! Hohó, akkor megvan az első nyom!
Ültében megtornáztatta kicsit a tagjait, ropogtatta a vállát, 

a bokáját, aztán ő is odakocogott a többiekhez. – Bélyeget a 
postán lehet kapni. Lehet, hogy postai patkány vagy.

– Postai patkány?! – kiáltott föl Fondu. – De én nem is…
– Miért ne? Nem rossz élet az. Az egyik másod-unokatest-

vérem…
– Azt mondtad, patkány – szakította félbe Picandou.
– Azt mondtam, patkány?
– Igen, azt mondtad, patkány. Azt kellett volna mondanod, 

hogy postai egér – emlékeztette Picandou.
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– Ja, igen… Úgy is értettem, persze, postai egér. – Pomme 
de Terre zavartan pislogott. – Naszóval. Van nekem ez a má-
sod-unokatestvérem, aki egy postán élt, hát ő imádta az ottani 
életet. Karácsony előtt volt a legkirályabb, vágjátok, amikor a 
nagyik küldik a kekszes dobozt az unokáknak…

Elhallgatott, várakozóan nézett a többiekre.
– Ez mind szép és jó – mondta Fondu udvariasan. – De én 

nem a bélyegre gondoltam, hanem amit ábrázol. A hajóra.
– A hajóra? – kiáltott föl Pomme de Terre. – Hohó! Akkor 

lehet, hogy tengeri pat…
Fondu összerezzent.
– Tengeri egér! Így értem! Tengeri egér vagy! – javította ki 

magát gyorsan Pomme de Terre.
– Lehetséges, lehetséges. Mindenesetre tegnap az egyik ki-

rakatban láttam egy képet, amelyik pontosan egy ilyen hajót 
ábrázolt, és akkor is azt éreztem, amit most. Egészen bele-
szédültem.

Pomme de Terre közelebb lépett a bélyeghez, és alaposan 
vizsgálgatni kezdte. – Hohó, hohó!

– Mit hohózol már folyton? – kérdezte csípősen Picandou.
– Kombinálok, haver, vágod? Kombinálok. Egy ilyen hajón 

az emberek csak úgy utazgatnak fel-alá, érted, kedvtelésből. 
Az utazási irodák is azoknak vannak, akik poénból utazgat-
nak. Ez nem lehet véletlen! Szerintem te egy személyszállító 
hajón voltál pat… egér. – Elégedetten pillantott a társaira. – 
Egyébként volt is egy nagybátyám, aki személyszállító hajón 
élt, hallod…

– Ez mind szép és jó – szakította félbe ezúttal Picandou. – 
Csakhogy személyszállító hajóból több száz van. Vagy több 
ezer, nem tudom. Hogyan találjuk meg az igazit?

Fondu lehajtotta a fejét. – Mondom én – sóhajtott.
– Az lehet, hogy több száz személyszállító hajó van – mond-

ta türelmetlenül Pomme de Terre. – De nem mind egyszerre 
érkeznek Hamburgba, okostojások! Naponta csak néhány hajó 
köt ki. Azonkívül egy-két napig maradnak, aztán mennek to-
vább. – Pomme de Terre Picandou-ra nézett. – Mit is mondtál, 
haver, mikor szedted föl?

– Tegnap éjjel. A csatornaparton – felelte Picandou.
– Akkor lehet, hogy még itt van a hajója, a kikötőben. Tipli!
– Tessék? – értetlenkedett Fondu.
– Azt mondja, hogy induljunk – mondta kelletlenül Pican-

dou.
Fondu sugárzó arccal nézett a társaira. – Hogyan is kö-

szönjem meg nektek?
Pomme de Terre már el is indult az egérlyuk kijárata felé.
– Majd meghálálod, ha megtaláltuk a kecódat. Most egy 

percet sem vesztegethetünk – kiabált vissza a válla fölül. – 
Tényleg tipli, ha el akarjuk csípni, haversrácok!


