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VI.

Texasban kevés árut lehetett kapni, Bagdadban és Matamorosban vi
szont, a határ mexikói oldalán sorakoztak a bálák és a mindenféle 
portékával telerakott ládák. Konföderációs dollárért azonban már egy 
kiló lisztet sem adtak. A kereskedők, akik becsempészték az árut az 
országba, igazi aranydollárokat akartak látni, vagy valamilyen csere
árut, amelyet máshol nyereséggel adhattak el.

A French Settlement területén ezért önellátásra rendezkedtek be. 
Bőrből és saját maguk által szőtt kelmékből készítettek ruhákat, így 
azt nem kellett vásárolniuk. A szappant is saját kezűleg készítették, 
ami pedig nem volt, arról nehéz szívvel ugyan, de lemondtak. Wal
ther Fitchner ugyan rendelkezett még dollárérmékkel a háború előtt
ről, de nem volt rá hajlandó, hogy kifizesse a horribilis árakat. Rá
adásul alig keresett valamit. Nyugatabbra elég marha volt, amelyek 
billog nélkül szaladgáltak. Ezért az embereknek eszükbe sem jutott, 
hogy fizessenek értük, hiszen háborítatlanul lelőtték a marhákat, majd 
felpakolták őket a szekerekre, és megették vagy eladták a húst.

Walther olykor elvitt egyegy szekér kukoricát vagy más terményt 
a környező városok piacára. Bár Texasban nem éheztek annyira az 
emberek, mint Virginiában vagy a két Karolinában, ahol dúlt a hábo
rú, azért itt is szükségben szenvedtek. Ellentétben a többi farmerrel, 
Walther utasította az embereit, hogy szükség esetén konföderációs 
dollárt is fogadjanak el, nehogy a texasiak éhezzenek. Ezáltal sokan 
foglalták imába a nevét, de hát abból nem tudott megélni.

Rachel Coureur helyzete azonban jelentősen javult, mert sikerült 
összefognia két kereskedővel, akik a saját szakállukra elszállították a 
gyapotot Brownsvillebe, majd onnan a Rio Grandén átkelve Mata
morosba. Ezért a nyereség felét kérték, és a visszaúton megpakolták a 
szekereket azokkal a dolgokkal, amelyekre Rachelnek szüksége volt.

A rabszolgaeledel, amelyet az asszonynak pár hónapja még ennie 
kellett, már a múlté lett, az asztal most már roskadozott a különleges 
csemegéktől. Ám azokból csak ő és Thamar ehetett. A feketék még 
mindig ugyanazt az ételt kapták, mint korábban. Az úrnőjük közben 
új ruhákat viselt, és újabban már ékszereket is vett.

Az egyik délután Rachel a szalonban ült az üzletfeleivel, török 



314

kávét ivott, és figyelte, ahogyan a két férfi leszámolja az utolsó út 
nyereségét. – Lehetett volna egy kicsit több is – jegyezte meg csaló
dottan.

Az egyik férfi nagy hévvel felemelte a karját. – Nem olyan könnyű 
elszállítani a gyapotot a Rio Grande vidékére. Mi is csupán a Cou
reur tábornok iránti csodálatból tesszük, aki hősiesen védelmezi Ari
zonát a Konföderáció számára!

A férfi arcán ravasz mosoly suhant át, mintha nem gondolta volna 
komolyan a szavait.

Ekkor a másik is bekapcsolódott a beszélgetésbe. – Így igaz, ma-
dam. A társammal valóban csak emiatt csináljuk ezt az egészet! – És 
persze azért, mert a többi ültetvényessel ellentétben, jól átverhetjük az asz-
szonyt, tette hozzá magában.

Rachelnek eszébe sem jutott, hogy becsaphatják. Ezért elégedet
ten bólintott, és csak az bosszantotta, hogy Thamar megint eltűnt. Az 
egyik kereskedő még nőtlen volt, ő pedig már tényleg szívesen férj
hez adta volna a lányát.

– Sajnos már csak egyszer szállíthatjuk el a gyapotot Matamorosba 
– mondta az első kereskedő. – Úgy fest ugyanis a helyzet, hogy a jen
kik nyerik meg a háborút.

– Igen, úgy tűnik – helyeselt a társa. – Először Brownsvillet fog
lalják majd el. Akkor pedig nem jutunk át többé Mexikóba.

– Talán feljebb a folyón sikerülhet! – Rachel nem szívesen hagyott 
volna fel az üzlettel, amely lehetővé tette számára, hogy végre újra a 
déli hölgyek életét élje.

Mindkét kereskedő megrázta a fejét. – Nem fog menni! Az az út 
túl hosszú, és csak úgy nyüzsögnek arrafelé a jenkik. Öröm volt önnel 
üzletelni, madam. De ennek most vége.

– De hát… – dadogta Rachel rémülten.
– Még rosszabb idők jönnek, madam. A jenkik ugyanis felszabadít

ják majd a rabszolgákat. Akkor pedig a feketék elmennek innen, és 
senki sem fogja megművelni és leszedni a gyapotot.

Rachel eddig erre nem is gondolt. Most azonban eszébe jutott, 
hogy az északiak elnöke, Lincoln a háború egyik céljának a rabszol
gák felszabadítását tartotta. Thierry pedig súlyosan eladósodott, hogy 
rabszolgákat vásárolhasson. Bár abban reménykedett, hogy néhány év 
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alatt visszafizeti az adósságot, a háború közbeszólt – ő pedig még a 
kamatokat sem fizette.

– Nagyon sajnálatos dolog ez, madam, ön és a többi ültetvényes 
számára egyaránt. Sokan teljesen elszegényednek majd.

– Mint a templom egere!
A két kereskedő alaposan betanulta a szerepét, és felváltva bizony

gatták az asszonynak, milyen rossz helyzetbe kerül majd, ha a jenkik 
felszabadítják a rabszolgákat.

– Ha csak visszaküldenék ezt a csőcseléket Afrikába, az még elvi
selhető lenne. De Georgiában és DélKarolinában az átkozott jenkik 
még az ültetvényesek birtokait is elvették, és a rabszolgáknak ajándé
kozták őket. Ez itt sem lesz másként – jósolta komoran az egyik.

– Majdnem negyven rabszolgám van. Ha mindegyik csak egy tel
ket kap is, nekünk semmi sem marad! – kiáltott fel rémülten Rachel.

Az egyik férfi felemelte a kezét, hogy megnyugtassa az asszonyt. 
– Volna egy megoldás! Ha nem lennének többé rabszolgák a birto
kon, akkor senkinek sem járna a földből.

– Hogy érti ezt? – kérdezte értetlenkedve Rachel.
– Mexikóban hivatalosan nem létezik rabszolgaság. A nagy hacien-

dákon* azonban mindig szükség van jó munkásokra, akik nem szalad
nak el azonnal, ha nem tetszik nekik valami. Néhány ültetvényen 
szívesen foglalkoztatják a négereket bérmunkásként. Fizetnek érte 
egy bizonyos összeget, a négernek pedig kötelessége ledolgozni a tar
tozását. Mivel azonban szállásra és ruhára is szüksége van, ez eltart egy 
darabig.

 – De mi köze ennek az én rabszolgáimhoz? – kérdezte remény
kedve Rachel.

– Önök ránk bízzák az embereiket, mi pedig átvisszük őket a Rio 
Grandén, és egy kisebb díj fejében kiközvetítjük őket egykét hacien-
dára. Ezzel mindenki jól járna. A mexikói nagybirtokosok munkáso
kat kapnak, ön megszabadul a rabszolgáktól, ráadásul még kap né
hány dollárt is értük. A jenkik pedig nem vehetik el az ön földjét, 
hiszen nem lesznek négerek, akik maguknak követelnék azt.

– Mennyi pénzt kapnék értük? – Rachel hirtelen bármit megtett 

 * Mexikói földbirtok. – A szerk.
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volna, hogy megszabaduljon a rabszolgáktól. Ha pedig pénzt is kap 
értük, annál jobb.

– Mondjuk, legyen ötven… mivel önről van szó, inkább száz dol
lár négerenként, mindegy, hogy férfi vagy nő, és ötven dollár a 
nyolcévesnél idősebb gyerekekért. A fiatalabbakért senki sem fizet – 
felelte Rachel egyik vendége.

– Negyven néger van az ültetvényen, meg öt házicseléd! Az ösz
szesen négyezerötszáz dollár! Ehhez jön még négyszáz dollár a nyolc 
gyerek után! – A férje ugyan ennek az összegnek a többszörösét fizet
te értük, az asszonyt azonban ez pillanatnyilag egy cseppet sem érde
kelte. Azután arra gondolt, hogy nem adhatja el az összes rabszolgát. 
Szüksége van a szakácsnőre, a cselédekre, egy szolgára és a kocsisra, 
ha nem akar maga a tűzhely mellé állni, mint az egyszerű farmerasz
szonyok. Ezt szóba is hozta, amire az egyik kereskedő megértően 
bólintott.

A másik férfi felemelte a kezét. – Tökéletesen megértem önt, ma-
dam. A cselédje azonban, úgy látom, csinos darab, és legalább fele
részben fehér vér folyik az ereiben. Vannak férfiak, akik sok pénzt 
megadnának egy mulatt vagy más keverék nőkért.

– Mennyit? – kérdezte Rachel, és közben arra gondolt, hogy majd 
Thamar segít neki az öltözködésben.

– Ötszáz dollárt készpénzben! – Azzal a kereskedő elővette az er
szényét, és egy rakás húszdolláros érmét rakott ki Rachel elé.

Az arany beragyogta a szobát. – Magukkal vihetik Bessiet a töb
biekkel együtt, mister. De Joshua, Samuel és a szakácsnő, Suzie itt 
maradnak.

A két férfi elégedetten egymásra pillantott, mert ezen az üzleten is 
sokat kerestek. Az egyikük Rachelre mosolygott. – Bízva az ön bele
egyezésében, magunkkal hoztunk kilenc derék fickót, akik majd el
hajtják a négereket. Kora hajnalban indulunk, hogy átjussunk a Rio 
Grande túlsó partjára, még mielőtt a jenkik megakadályozhatnák.

– Rendben! – válaszolta Rachel.
Ekkor eszébe jutott, hogy Bessie és Joshua egy párt alkotnak, és a 

szolga bizonyára sok bajt kever majd, ha megtudja, hogy a barátnőjét 
eladták. Rachel hamar megoldást talált erre a problémára is, és hívat
ta a cselédlányt.
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Bessie belépett, és pukedlizett. – Parancsol, missus?
– Azt beszélik, Arlette és Thomé Laballe megbetegedtek. A sza

kácsnő csomagoljon össze nekik egy adag ételt, Samuel pedig vigyen 
el téged hozzájuk! Te ápolod majd őket, amíg fel nem épülnek.

– Igenis, missus! Köszönöm, missus! – Bessie fellélegzett, mert La
balleék sokkal kedvesebbek voltak, mint az úrnője. Még ha az öreg 
Thomé időnként a fenekére csapott is, sohasem kívánta volna tőle, 
hogy ágyba bújjon vele.

– Siess! – parancsolta Rachel, erre Bessie elrohant.
A két kereskedő vigyorogva pillantott a lány után. – Tényleg na

gyon csinos! Jó árat kapunk majd érte. De miért küldi el a lányt azok
hoz az emberekhez?

– Mert onnan holnap minden gond nélkül elvihetik Bessiet. La
balleék háza útba esik – felelte Rachel. Elégedett volt magával, hogy 
ilyen jól elrendezte a dolgot.

Azzal egy zsákocskába tömte az aranydollárokat, amelyeket az 
utolsó gyapotszállítmányért és a rabszolgákért kapott. Thierry sem kö-
tött volna jobb üzletet, gondolta, és örült, hogy a rabszolgái eladásával 
még egyszer borsot törhetett a jenkik orra alá.

VII.

Nagyjából ugyanakkor, amikor Rachel eladta a rabszolgáit, Diego 
Fitchner eltökélt arccal állt meg az apja előtt. – Sajnálom, de semmi 
sem változtathatja meg a döntésemet.

– Ostoba vagy! – kiáltott fel dühösen Gretel. – Tényleg agyon 
akarod lövetni magad ezek miatt az átkozott rabszolgatartók miatt?

– Vöröslő Nap fékezze a nyelvét! – utasította rendre Nizhoni a lányát.
– Szégyellném magam, ha nem lehetnék ott. Nemsokára tizen

nyolc éves leszek, és már sok nálam fiatalabb legény is csatlakozott a 
hadsereghez. – Diego a könnyeivel küszködött. Megértette a családja 
aggodalmait, de nem akarta, hogy később gyávának nevezzék.

Walther nem tudta, mit mondjon. Két fia már a háborúban volt, 
most pedig a legkisebb is katonának akart állni. Ekkor Nizhoni a kar
jára tette a kezét.
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– Engedd el Vadmacskát! A harcos útjára kell lépnie. A szíve örök
ké szomorú lenne, ha megtiltanád ezt neki.

– Nem egyedül megyek! Dave is velem tart – felelte Diego.
– Ő még nálad is bolondabb! – sziszegte a nővére. – Neki fekete 

az apja, és mégis azokért akar harcolni, akik rabszolgasorsba taszítják 
a fajtáját?

– Ő is texasi, mint én! Nem az a lényeg, milyen színű a bőröd, 
hanem hogy milyen a szíved – válaszolta halkan Diego.

– Akkor hát legyen így! – Walther nem tudta palástolni a csaló
dottságát.

Gretel röviden elgondolkodott, azután felkiáltott. – Várj egy pilla
natot! – majd villámgyorsan eltűnt.

A lány nemsokára újra feltűnt, bőrruhába öltözve, a fején kalappal, 
amely alá betűzte a pompás, vörös hajtincseit. Miközben az övére 
akasztotta a Remington Ridert, és megfogta a puskáját, vigyorogva a 
többiekre pillantott.

– Majd én vigyázok Diegóra! Nyugodtan kiadhatom magam az öcs
csének. – Mivel vékony volt, a keblét pedig egy kendő alá kötötte, va
lóban úgy festett, mint egy nagyjából tizenhat éves, helyes arcú legény.

– Nem akarom, hogy velem gyere! – kiáltotta dühösen Diego.
– Nem a katonákhoz! – csitította Nizhoni. – Vöröslő Nap meg

mutatja a haját, és elkísér titeket Fort Brownig. Te fogsz rá vigyázni, 
Diego!

– De… – A fiú az anyja pillantására elhallgatott. 
Nizhoni átölelte, és a fülébe súgta. – Azt akarod talán, hogy a nő

véred titokban kövessen, és mindenféle veszélynek tegye ki magát?
Azokkal mindig elboldogul, akarta mondani Diego, de megértette, 

hogy az apja akkor még jobban aggódna, ezért bólintott. – Rendben, 
magunkkal visszük. De nem léphet be a hadseregbe.

Gretelnek egyáltalán nem tetszett az ötlet, hogy otthon maradjon, 
és azon gondolkodott, hogy majd később ő is csatlakozik a sereghez. 
Amikor azonban az anyja arcára nézett, észrevette a figyelmeztetést, 
hogy ne vigye túlzásba a dolgot.

– Nem lehetsz mindig Vadmacska nagy nővére, Vöröslő Nap. Ép
pen most válik harcossá, és nem szabad megakadályoznod ebben. – 
Azzal Nizhoni odalépett hozzá, és átölelte. – Próbáld megérteni ezt!
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Gretel felhorkant, majd levette a kalapját, és megrázta a fejét, erre 
a haja vöröslő zuhatagként omlott a vállára. – Így már jobb? – kérdez
te, amikor visszatette a fejére a kalapot.

Válasz helyett Nizhoni megcsókolta az arcát, Diego pedig meg
könnyebbülten elmosolyodott. Bár Gretel is velük megy, de csak a 
testvéreként, és nem parancsolgathat neki.

VIII.

Másnap reggel Gretel, Diego és Dave útnak indultak. Azt remélték, 
hogy jó lovakkal pár nap alatt elérik a Rio Grandét. Útközben a sza
badban táboroztak, és a magukkal hozott készleteket ették, illetve 
vadakat ejtettek el. Akár szép kirándulás is lehetett volna, ha nem 
Fort Brown lett volna a céljuk. Ez az egyike volt a tengerpart köze
lében fekvő utolsó erődöknek, amelyeket a texasi csapatok még a 
kezükben tartottak.

Amikor megérkeztek, és közölték a kapuban álló őrrel, hogy a két 
fiú be akar lépni a hadseregbe, a katona nevetve megrázta a fejét.

– Ezzel egy kicsit elkéstetek, fiúk. A háborúnak szinte már vége. 
Bobby Lee és Joe Johnston kapituláltak, Ed Kirby pedig éppen a jen
kikkel tárgyal a fegyverletételről. A katonák többsége már elindult 
hazafelé, újakra pedig már nincs szükség.

Amikor a férfi meglátta Diego csalódott arcát, engedékenyebb lett. 
– Gyertek be, igyatok egy pohár kávét, és maradjatok itt, amíg véget 
nem ér! Legalább láthatjátok, hogyan adjuk át a jenkiknek az erőd zász
laját, azután pedig hazalovagolhattok, és elmesélhetitek, hogy végig 
kitartottatok. – Azzal felnevetett, azután Gretelre pillantott. – És a lány?

– Ő a nővérem, és mama azt mondta, vigyázzak rá. – Diego el
mosolyodott, mert tudta, hogy ezzel nagyon felidegesíti Gretelt. 
A lány ugyan csak halkan horkantott egyet, a pillantása azonban jó 
néhány elsózott ételt ígért, ha majd hazaértek. Ennyit azonban bőven 
megért a dolog.

Közben odalépett hozzájuk egy másik katona is, aki szemügyre 
vette Daveet, és elnevette magát. – Ezt nem hiszem el: egy néger, 
aki önként hadba száll a déliek oldalán!
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– Fort Sumter eleste után az összes feketét fel kellett volna szaba
dítanunk, és be kellett volna soroznunk őket a seregbe – szólt közbe 
az egyik bajtársa. – Velük együtt alaposan befűthettünk volna a jen
kiknek. A nagybátyám farmján is voltak néhányan. Kiváló fickók, én 
mondom neked!

Közben Diego a nővére mellett bement az erődbe, és kíváncsian 
körülnézett. Mivel Dave követte, Gretelnek sem maradt más válasz
tása, mint hogy utánuk menjen. A rojtos bőrruhájukban nem kis fel
tűnést keltettek a katonák között. Néhányan vidáman vigyorogtak, 
mások pedig Davere bámultak, akinek kávébarna bőre és sima feke
te haja arról árulkodott, hogy fekete apa és indián anya gyermeke. 
Gretel és Diego is inkább tűntek ebben a ruhában indiánnak. Néhány 
katona pedig elcsodálkozott Gretel vörös haján.

– Ezek hárman csatlakozni akarnak hozzánk – szólt oda az őr a 
bajtársainak.

– A lány is? – kérdezte nevetve az egyik katona.
Gretel dühösen ráförmedt. – Nálad biztosan jobban célzok!
– Nem lenne semmi, Mike, ha versenyeznél vele célba lövésben! 

– ugratta a társát egy másik katona.
– Menj a fenébe! – Mike nem volt annyira jó lövész, hogy meg

kockáztassa a versenyt egy lánnyal, aki úgy nézett ki, mintha az indiá
nok lakta terület határáról érkezett volna.

– Csak egy ötlet volt. Hé, tud valaki olvasni közületek? – A kato
na egy újságot tartott a kezében, és azzal integetett feléjük. – Ez itt a 
The New Orleans Times! Az áll benne, hogy Lee és Johnston megadták 
magukat. Az átkozott Lincoln pedig megkapta a golyót, ami már rég
óta járt neki. Meghalt a disznó!

A katona nem szimpatizál az északi államokkal, gondolta Gretel, 
miközben próbálta értelmezni a hallottakat. Lee és Johnston kapi
tuláció ját már az őr is említette a kapunál, Lincoln halála azonban új 
hír volt. Tudta, hogy sem ő, sem a fiúk nem mutathatják ki a szo
morúságukat.

– Megérdemelte – szólalt meg, a szegényebb farmerek kiejtését 
utánozva.

A lány példáját látva Diego és Dave is véka alá rejtették a vélemé
nyüket. A  hírek szerint Brown uniós tábornok ezerötszáz embert 
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egyesített Brazos Santiago szigetén, akikkel csak háromszáz konföde
rációs katona állt szemben.

– Fegyverszünetet kötöttek a jenkikkel, hogy a tábornokok meg
kezdhessék a tárgyalásokat – jegyezte meg az egyik katona. – Az egész
nek az lesz a vége, hogy pár nap múlva átadjuk a zászlóinkat, és haza
küldenek minket. Nekem ugyan édes mindegy! A farmon úgyis sok a 
munka. A feleségem megteszi, amire képes, de neki is csak két keze van.

– Fegyverszünetet kötöttek, azután pedig béke lesz? – Gretel azon 
gondolkodott, hogyan beszélje rá Diegót, hogy menjenek haza. Itt 
már semmi keresnivalójuk nincs. Amikor azonban ezt szóba hozta, a 
fiú megrázta a fejét.

– Szeretném látni a jenkiket!
– Talán Waldemar is közöttük lesz – vélte Dave.
– Waldemar! – Gretel hirtelen akkora vágyat érzett rá, hogy újra 

lássa a bátyját, hogy könnyek szöktek a szemébe. Azután megrázta a 
fejét. A jenkiknek sok ezer katonájuk volt, így valószínűtlennek tűnt, 
hogy Waldemar éppen a között az ezerötszáz között lesz, akik Brown 
tábornok parancsnoksága alatt állnak. Inkább Diego felé fordult, hogy 
elterelje a gondolatait. – Ha itt akarsz maradni, én addig körülnézek 
Brownsvilleben – jelentette ki, és már indult is volna.

– Ezt nem tenném az ön helyében, miss – szólt közbe egy ágyús a 
fejét csóválva, akit Larrynek hívtak. – Nem túl jó hely az a Browns
ville. Csak kereskedők és hasonló népség fordul meg ott. Ha lenne 
egy lányom, biztosan nem engedném oda egyedül. Semmiképpen!

Gretel dühösen fordult Diego felé. – Hát jó, ha itt akarsz maradni, 
akkor maradj! De a következő napokban elkísérsz Brownsvillebe!

– Rendben – ígérte Diego közömbösen, de már Larry és annak 
felettese, William Gregory hadnagy felé fordult. Azok megígérték 
neki, hogy elmagyarázzák az ágyú működését.

IX.

Éjszakára Gretel két tiszt feleségénél kapott szállást, Diego és Dave 
pedig a szabad ég alatt aludtak. A másnapi reggeli kiadós volt ugyan, 
de ízetlen. A kávé olyan keserű volt, hogy Gretel alig tudta meginni. 
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Azután egész délelőtt semmit sem csinált, ezért már nagyon unatko
zott. Diego és Dave ellenben rávették Larryt, hogy mutassa meg ne
kik az erődöt, és még az ágyúk megtöltésében is segíthettek.

Mivel Gretel attól tartott, hogy a következő nap is ennyire unal
mas lesz, azzal a szilárd elhatározással feküdt le aludni, hogy másnap 
megkéri az öccsét, hogy már délelőtt lovagoljanak el Brownsvillebe. 
Az éjszaka közepén azonban fegyverropogásra riadt fel.

– Mi történt? – kérdezte az egyik tiszt feleségét.
– Ez kelet felől hallatszik! De hát ott fegyverszünetet kötöttünk a 

jenkikkel – válaszolta az egyik asszony értetlenül.
Gretel rájött, hogy a két asszonytól semmit sem fog megtudni. 

Ezért gyorsan felöltözött, majd fogta a fegyvereit, és kisietett. A leg
több katona már összegyűlt a csatazajra.

Ekkor megjelent Ford ezredes, az erőd parancsnoka is, és szigorúan 
végigmérte az embereit. – Készüljetek fel az indulásra, fiúk! Úgy tű
nik, a jenkik nem várják meg a tárgyalások végét, hanem a fegyver
szünet ellenére előretörnek. Amint Robinson százados elküldte a je
lentését, eldöntöm, hogy az orrára koppantunke az ellenségnek.

– Én is emellett vagyok, uram! Mármint, ha jogos a dolog – kiál
tott fel az egyik katona a hátsó sorokból.

Egyszerre valaki megrángatta Gretel ruhaujját. A lány megfordult, 
és megpillantotta Diegót. A fiú szeme ragyogott. – Úgy tűnik, mégis
csak részt vehetünk egy csatában.

– Nem vagytok katonák – ellenkezett Gretel.
– Gregory hadnagy azt ígérte, hogy velük mehetünk – felelte lel

kesen a lány öccse.
– Akkor én sem maradok itt. – Gretel nem hagyott kétséget afelől, 

hogy ő is a csapattal tart, vagy követi őket.
– Ha mindenképpen így akarod! De vigyázz magadra! A  jenkik 

nem úriemberek – figyelmeztette az öccse, azután visszasietett Gre
gory tüzérségéhez.

Közben Ford ezredes parancsot adott a reggeli elkészítésére, majd 
a tisztjeivel tanácskozott. Gretel amennyire csak lehetett, a közelükbe 
lopódzkodott, és kihallgatta, hogy Fordnak meg kell várnia az erősí
tést, amelyet Slaughter tábornok vezet.

A távoli csatazaj azonban csak nem maradt abba, ezért az ezredes 
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délelőtt mégis kiadta a hőn áhított parancsot az indulásra. Gretel csat
lakozott Gregory osztagához, ügyet sem vetve az öccse dühös pillan
tásaira, akinek egyáltalán nem tetszett, hogy a nővére ilyen nagy ve
szélynek teszi ki magát.

Megjelent Robinson százados is, és jelentést tett Ford ezredesnek. 
Ezután az ezredes felosztotta a csapatot. Wilson százados és Smith 
hadnagy Robinson századával együtt közvetlenül a jenkikre támad 
majd, Vineyard lovasai és Gregory tüzérsége pedig a bal szárnyat ké
pezték, amelyhez Diego, Gretel és Dave is csatlakozott. Miközben 
ellovagoltak, Gretel még hallotta, ahogyan Ford megparancsolja Gib
son és Cocke századosoknak, hogy északról támadjanak a jenkikre.

A kijelölt helyre érkezve Diego és Dave segítettek megtölteni az 
ágyúkat. Gretel azonban a kancája hátán maradt, és körbenézett a vi
déken. Jobbra a Rio Grande kanyarulata látszódott, ahol az uniós 
csapatok egy része táborozott. A folyó túloldalán Gretel megpillantott 
jó két tucat lovast, akik tarka egyenruhát vagy széles sombrerót és szí
nes ponchót viseltek.

– Kik azok? – kérdezte a közelben álló Larry. Rövid pillantást ve
tett rájuk, majd legyintett. – Mexikói határőrök! Nyilván látni akarják, 
hogy ki győz. – Azzal Gretelhez fordult. – Nem helyes, hogy lovon 
ül, miss. A végén még azt gondolják a jenkik, hogy tiszt, és lelövik!

Diego, aki éppen akkor ért oda egy tölténytáskával, harsányan fel
nevetett. – Gretel amúgy is szeret parancsolni – mondta Davenek.

– A komancsok tiszteletét kivívta, és az már jelent valamit – vála
szolta a barátja, azután továbbadta a magával hozott gránátokat az 
egyik ágyúsnak.

Nemsokára felhangzott a tűzparancs, és dübörögni kezdtek az 
ágyúk. Amikor a jenkik észrevették, hogy két oldalról zúdul rájuk az 
ágyútűz, pánik tört ki köztük, és menekülni kezdtek. Az első, aki le
ugrott a lováról, az egyenruhája alapján egy tiszt volt.

– Micsoda hős! – nevetett fel Gretel, majd felemelte a puskáját.
Már éppen el akarta sütni a fegyvert, amikor eszébe jutott, hogy 

nem tisztességes hátba lőni egy menekülő embert. Azonkívül ez nem 
az ő háborúja. Az apja mindig abban reménykedett, hogy Észak fog 
győzni, és ő sem felejtette még el, milyen megvetően beszéltek a déli 
„úriemberek” az anyjáról és róla.
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Időközben Ford emberei az egész fronton támadást indítottak. Az 
uniós katonáknak csak egy helyen sikerült egy ideig ellenállniuk. Az
után lerohanták, és megadásra kényszerítették őket. Néhány jenki 
megpróbált a Rio Grandén átkelve elmenekülni abban a reményben, 
hogy ott biztonságban lesznek a texasiak elől.

Ott azonban a mexikóiak vették őket tűz alá. Több uniós katona 
felbukott, és elsodorták őket a Rio Grande habjai, a többiek pedig 
visszatértek a texasi partra, és megadták magukat.

Gretel ezt látva a fejét csóválta. – És ezek nyerték meg a háborút? 
– kérdezte Larrytől.

Diego elvigyorodott. – Te is hallottad, hogy a jó öreg Rudledge 
mindig azt mondta, a Mississippiből és Alabamából érkező fickók 
nem sokat érnek. Ha a virginiaiak sem jobbak náluk, akkor nem cso
dálkozom a vereségükön.

– Legalább még egyszer móresre tanítottuk őket – mondta Grego
ry hadnagy, majd parancsot adott, hogy szüntessék be a tüzet.

– Üldözni fogjuk őket? – kérdezte Diego harciasan.
– Én nem tenném. A jenkik a Brazos Santiagón ötszörös túlerőben 

vannak. Ráadásul nincs elég hajónk, hogy eljussunk a szigetre. – Gre
gory hangja szomorúan csengett, mert szívesen elpáholta volna még 
az ellenséget a háború vége előtt.

Mielőtt besötétedett volna, megérkezett Slaughter tábornok is. 
Gretel zavartalanul mozgott az egyes csapatok között, és hallotta, 
amikor a tábornok utasította Ford ezredest, hogy induljon a menekü
lő uniós katonák üldözésére.

Az ezredes azonban megrázta a fejét. – Ennek semmi értelme, 
uram. A  jenkik időközben erősítést kaptak Brazos Santiagóról, és 
visszavonulnak. Ráadásul nemsokára be is sötétedik, az embereim 
pedig elfáradtak. Robinson egysége már éjfél óta harcol, a többiek 
pedig túl vannak egy erőltetett meneten és a jenkik elleni támadáson.

– Akkor legalább egy darabon szorítsák vissza az ellenséget! – pa
rancsolta Slaughter.

Ford ezredes dühösen bólintott, és parancsot adott az ellenség ül
dözésére. Mivel a tüzérségre már nem volt szükség, Gretel újra csat
lakozott az öccséhez és Davehez, akik büszkén üldögéltek, mintha 
már régóta ágyúsként szolgálnának, és együtt ünnepeltek Gregory 
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embereivel. Amikor újra fegyverropogás hallatszott, elhallgattak, és 
kelet felé bámultak.

– Slaughter tábornok szerint a jenkiknek még szükségük van pár 
puskagolyóra a hátsójukba, hogy gyorsabban fussanak – szólalt meg 
Gretel. Örült, hogy sem az öccsének, sem pedig Davenek nem esett 
baja.

A lövöldözés nemsokára abbamaradt, a texasiak pedig visszatértek 
az üldözésből. Bár elég mélyen előrenyomultak Barett ezredes csapa
tai között, alig volt néhány sebesültjük. Ezért kitűnő hangulatban 
voltak, az ellenség ugyanis majdnem harminc embert vesztett, és több 
mint száz jenki fogságba esett.

– Derekasan helytálltatok – dicsérte meg Gregory hadnagy Diegót 
és Daveet. – Ha folytatódna a háború, szívesen látnálak titeket az 
egységemben. Tessék, hogy elmondhassátok magatokról, ott volta
tok a Palmito Ranch melletti csatában! – Azzal a zsebébe nyúlt, és 
elővett két, fekete anyagból készült csillagot, amilyeneket az emberei 
a kalapjukon viseltek, majd átnyújtotta őket nekik.

– Köszönöm, uram! – Diego szalutálni próbált, de a nővére csak 
nevetett rajta. A legény dühösen felé fordult. – Mit jelentsen ez?

– Ó, semmit! Ne haragudj, nem akartalak megbántani. – Gretel 
alig tudott uralkodni magán. Tisztában volt vele, milyen büszke most 
az öccse a dicséret miatt, és nem akarta elrontani az örömét.

– Visszamegyünk Fort Brownba. Amíg letesszük a fegyvert, velünk 
maradhattok – ajánlotta fel Gregory hadnagy Diegónak és Davenek.

Gretel erre már nem mondott semmit, de örült, hogy az öccsének 
végre sikerült kilépnie az apjuk és a bátyjai árnyékából, és az ő árnyé
kából is.

X.

Miután visszatértek az erődbe, pár napig semmi sem történt. Miközben 
Diego és Dave továbbra is élvezték, hogy Larry és a bajtársai bevezetik 
őket az ágyú kezelésének rejtelmeibe, Gretel azon gondolkodott, ne 
lovagoljone el egyedül a közeli Brownsvillebe. Amikor azonban fel
nyergelte Villámot, az őrszem jelentette, hogy pár jenki közeledik fe
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hér zászló alatt. Gretel azonnal elfelejtette a várost, és a kapuhoz sietett, 
hogy lássa az ellenséget. Több tiszt volt közöttük, akiken még mindig 
látszott a bosszúság a Palmito Ranch mellett elszenvedett vereség miatt. 
De békés szándékkel érkeztek, és elmondták, hogy Slaughter tábor
nokkal és Ford ezredessel szeretnének tárgyalni.

A tiszteket a parancsnoki barakkba kísérték, Gretel pedig megpró
bált annyira közel lopakodni, amennyire csak tudott. A legnagyobb 
csalódására azonban semmit sem hallott. Nem sokkal később az uniós 
sereg tisztjei elhagyták az erődöt. Még el sem tűntek a láthatáron, 
amikor Slaughter tábornok egy kisebb csapattal útnak indult, hogy – 
amint mondta, miközben felszállt a lovára – beszéljen a felettesével, 
Kirby tábornokkal.

– Most már magán múlik, hogy mit tesz, Rip – mondta még bú
csúzóul Ford ezredesnek, merev arccal.

John Salmon Ford utánapillantott, majd utasította az embereit, hogy 
gyűljenek össze a felvonulási téren. Diego, Dave és Larry is odamentek, 
így Gretel csatlakozott hozzájuk. A lány észrevette, Ford ezredes mi
lyen nehezen tud megszólalni. A férfi végül mélyet lélegzett.

– Vége! A háború véget ért. Pendleton Murrah kormányzó Mexi
kóba menekült, az utódja, Fletcher Stockdale pedig az összes texasi 
csapatnak azt az utasítást adta, hogy tegyék le a fegyvert. Ami engem 
illet, nekem nem sok kedvem van hozzá, hogy itt várakozzam, amíg 
a kék kabátosok nagy zenebonával megérkeznek, azután pedig tiszte
legjek nekik. Úgy vélem, ti sem szeretnétek ezt tenni, nem igaz?

– Nem, ezredes! Főleg azok után, hogy jól elpáholtuk őket. Fel
forrna az epém, ha végig kellene néznem, ahogyan felvonulnak! – 
kiál tott fel Larry.

– Én is így gondolom! – helyeselt Ford. – Ezért feloszlatom az 
egységünket. Derék katonák vagytok! Ha mindenki így harcolt vol
na, mint ti, akkor megnyertük volna a háborút. Így azonban nincs 
más választásunk, mint hogy visszatérünk a farmjainkra és műhelyeink
be, a kezünkbe köpünk, és tovább dolgozunk, mintha ez az átkozott 
háború soha ki sem tört volna.

Az ezredes láthatóan a könnyeivel küszködött, ahogyan a legtöb
ben körülötte, hiszen hosszú évekig abban reménykedtek, hogy for
dulhat a kocka. Ford végigment a sorok között, és mindegyik kato
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nának kezet nyújtott búcsúzóul. Gretel ekkor meghúzta az öccse 
ruhaujját.

– Most már hazamehetünk. Előtte azonban szívesen megnézném 
Brownsvillet!

– Minek? Úgysincs pénzünk, hogy vehessünk ott valamit – felelte 
szomorúan Diego. Bár csak néhány napot töltött Gregory ütegénél, 
nagyon megkedvelte a durva katonákat, és sajnálta, hogy vesztesként 
kell hazatérnie.

– Csak meg akarom nézni. Felőlem aztán még ma továbblovagol
hatunk – erősködött Gretel.

– Honnan is érkeztetek ti hárman? – kérdezte Larry.
– A Rio Colorado környékéről, Austintól északnyugatra – vála

szolta Diego.
– Én is Austin irányába tartok, Mikekal, Randyvel és Jefffel. Ha 

gondoljátok, gyertek velünk! – ajánlotta fel Larry. Diego Gretelre 
pillantott, a lány arcáról azonban azt olvasta le, hogy ebben a kérdés
ben egyedül kell döntenie. 

– Nagyon szívesen – vágta rá Diego, mert Larryt és a barátait jó 
bajtársnak tekintette.

– Akkor ezt meg is beszéltük. Gyerünk, fiúk! Szedjük össze a hol
minkat, a háború pedig… nos, tehet egy szívességet, ha szabad így 
mondanom, miss.

– Szabad, katona!
Gretel jól szórakozott Larry viselkedésén, aki úgy tűnt, nem igazán 

tudta, hogyan viszonyuljon hozzá. Gretel a bőrruhában és kalapban 
fiatalabbnak tűnt, mint ahány esztendős volt, és akár Diego kishúga is 
lehetett volna.

Nem sokkal később már össze is szedték a holmijukat, és felnyergel
ték a lovaikat. Amikor elhagyták az erődöt, Mike halkan szitkozódni 
kezdett. – Legalább a zsoldunkat kifizethették volna, amivel tartoznak.

– Nem hiszem, hogy a konföderációs dollárokért akár csak egy 
italt is kapnál Brownsvilleben – gúnyolódott Larry.

– Pedig most pontosan egy italra lenne szükségem! – Mike olyan 
mélyet sóhajtott, hogy Gretel már megbánta, hogy azt javasolta, láto
gassanak el Brownsvillebe. Csak néhány konföderációs dollár volt 
náluk, azokkal pedig már nem lehetett felvágni.
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– Tudjátok, mit, fiúk? Hagyjuk Brownsvillet, inkább siessünk 
haza – mondta a többieknek.

– Azért átlovagolhatunk rajta. Amúgy is útba esik – vélte Larry.
Gretel arra számított, hogy olyan lesz, mint Austin vagy a többi vá

ros, amelyet ismert. Brownsvilleben azonban csak néhány faház állt, 
viszont rengeteg sátrat és több, ponyvával letakart gyapotbálát látott.

– A patkányok elhagyják a süllyedő hajót, és megpróbálnak minél 
nagyobb szalonnadarabokat magukkal vinni – szólalt meg az egyik 
katona keserű gúnnyal a hangjában.

Gretel is látta, hogy minden mozdítható holmit a partra cipelnek, 
majd felrakodják őket a hajókra, hogy Matamorosba szállítsák őket. 
Sokakat az sem érdekelt, melyik áru kinek a tulajdona. Egyesek szit
kozódtak, mások egyszerűen fogták, amit láttak, és levitték a folyó
hoz, valamivel előrébb pedig marcona külsejű férfiak egy csapat feke
tét hajtottak a folyó felé.

– Átkozott emberkereskedők! – szitkozódott Larry. Bár a Dél olda
lán harcolt, nem szerette azokat, akik állatként bántak az emberekkel.

Gretel egyetértően bólintott, és azt kívánta, bárcsak segíthetne va
lahogyan a rabszolgákon. Abban a pillanatban az egyik fiatal rabszol
galány megfordult, zavartan Gretelre és Diegóra pillantott, majd ösz
szecsapta a kezét. Azután odarohant a lányhoz, és megragadta annak 
lábát.

– Segítenie kell, Missi Gretel! Mexikóba akarnak vinni minket.
– Te ismersz engem? – kérdezte meglepetten Gretel.
A fiatal lány bólintott. – Bessie vagyok, Missus Rachel cselédje. 

Én…
Csak eddig jutott, mert az egyik faragatlan fickó durván megragad

ta a karját. – Gyerünk le a partra, különben úgy megkorbácsollak, 
hogy a talpamat nyalod utána, és lesz nemulass.

– Kérem, missi!
Gretel nem tudott ellenállni Bessie könyörgésének, és elővette a 

revolverét.
– Engedd el! – utasította a fickót.
A férfi a fegyver csövére meredt, amely egyenesen a fejét vette cél

ba, de eszébe sem jutott, hogy ilyen könnyen feladja. – A nő a főnö
kömé. Szóval, tűnés, te szajha, különben megbánod!
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– Senki sem beszélhet így a nővéremmel! – kiáltott felháborodva 
Diego, és szintén fegyvert rántott.

– Azt hiszed, hogy megijedek egy ilyen fajankótól? – A fickó szin
tén a Coltjához kapott. Közben több cimborája is odament, hogy 
segítsenek neki.

Mielőtt még a helyzet elfajult volna, Larry vigyorogva előrehajolt. 
– A helyetekben gyorsan eltűnnék innen. Éppen most adtuk át az 
erődöt a jenkiknek. Nemsokára ideérnek, és ha azt látják, hogy nége
reket visztek át a Rio Grandén, nagyon dühösek lesznek!

A fickó rémülten nézett rájuk. – Azt mondtad, a jenkik?
– Ó, igen! Náluk van Lincoln átkozott rendelete, hogy minden 

négert szabadon kell engedni. Ha elkapnak titeket, nem sokat teketó
riáznak majd. – Larry még mindig vigyorgott, az emberkereskedőnek 
azonban izzadságcseppek gyöngyöztek a homlokán.

Végül elfordult. – Elegem van! Semmi kedvem hozzá, hogy fel
akasszanak, csak azért, hogy mások meggazdagodjanak. Vesződjenek 
csak ők az átkozott négerekkel! – mondta, majd felszállt a lovára, és 
lelovagolt a folyóhoz.

– Hé, mit jelentsen ez? – hördült fel az egyik kereskedő, aki meg
vásárolta Rachel rabszolgáit. Ekkor a rabszolgákat kísérő többi fickó 
is szélnek eredt, és otthagyták a két kereskedőt a több mint negyven 
feketével.

– Szabadok vagytok! – kiáltotta Gretel. – Ezeknek az embereknek 
nincs többé hatalmuk felettetek.

A rabszolgák egymásra néztek. Megkeresték a családtagjaikat, és 
gyorsan elfutottak. A tulajdonosaik hadonásztak utánuk a revolvereik
kel, de a puskák láttán, amelyeket Gretel és a hat kísérője szegezett 
rájuk, nem mertek lőni.

A feketék hamar eltűntek. Gretel ekkor Bessie felé fordult. – Most 
már te is mehetsz, ahová csak szeretnél!

– Haza akarok menni, hogy férjhez mehessek Joshuához! Jó lenne, 
ha az ön édesapja alkalmazna minket.

– Talán így lesz – válaszolta Gretel, de nem akarta megígérni a 
dolgot, majd nevetve Larryhez fordult. – Jól csináltad! Már azt hit
tem, hogy harcba keveredünk ezekkel a fickókkal.

– Ezekbe kár a golyó – felelte Larry megvetően legyintve.
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Gretel bólintott, majd a kezét nyújtotta Bessie felé. – Gyere, fel
segítelek a lóra! Kapaszkodj szorosan belém! Nem azért mentettelek 
meg, hogy útközben elveszítselek.

A lány szavaira a körülötte álló férfiak felnevettek. Bessie pedig olyan 
sebesen felült a nyeregbe, mintha attól félne, hogy Gretel itt hagyja.

XI.

A washingtoni hadügyminisztérium előtt strázsáló őr tisztelgett, ami
kor Waldemar Fitchner közeledett felé az új dandártábornoki egyen
ruhájában. Meinrad Freihart követte a barátját az épületbe, és megil
letődve körülnézett.

– A csatamezőn azért nem volt ilyen szállásunk! – szólalt meg.
– A különbség egy hadügyminiszter és egy magamfajta dandártá

bornok között sokkal nagyobb, mint köztem és egy egyszerű katona 
között – válaszolta vidáman Waldemar. Számukra a háború véget ért. 
Már azt tervezgették, hogyan töltsék el a szabadságukat.

Meinrad éppen erről beszélt. – Mit csinálsz majd legelőször? Ve
lem jössz Illinoisba, vagy előtte hazautazol Texasba a családodhoz?

– Még nem döntöttem el – válaszolta Waldemar. – Hiszen már 
négy és fél éve nem láttam őket, és szeretném tudni, hogy vannak. 
Másrészt, ha először Texasba utazok, akkor vissza kell mennem Illi
noisba, hogy feleségül vegyem Wigburgot, azután pedig újra haza 
kell mennem, hogy bemutassam a feleségemet.

– Akkor gyere velem Illinoisba, vedd feleségül Wiggit, és utána 
utazz el vele a szüleidhez! – javasolta Meinrad.

– Valószínűleg ezt fogom tenni. De azt hiszem, megérkeztünk. Ez 
lesz az az ajtó!

– Mit gondolsz, ki fogad majd? A hadügyminiszter vagy maga az 
új elnök? – Meinrad hangja megremegett, mert még nem heverték ki 
teljesen, hogy Abraham Lincolnt meggyilkolták.

– Egyik sem! Valószínűleg csak egy írnok, akinek elmondhatom 
majd, hogy a hadügyminiszter utasításainak megfelelően szabálysze
rűen feloszlatták a seregünket. Bejössz velem? Vagy inkább megvársz 
itt? – Waldemar kérdően pillantott rá.
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A barátja mindkét kezével tiltakozott. – Intézd csak el egyedül! 
Semmi kedvem a hivatalnokokhoz.

– Gyáva! – gúnyolódott Waldemar, azután bekopogtatott az ajtón, 
majd amikor felhangzott a hangos „Szabad!”, belépett a szobába.

Meinrad közben a falnak támaszkodott, és elgondolkodott. Sokáig 
tiszt szeretett volna lenni, de most már nem tudta, hogy az is akare 
maradni. Bár felajánlották neki, hogy főhadnagyi rangban beléphet a 
reguláris hadseregbe, pillanatnyilag azonban azt kívánta, bárcsak más 
szakmát tanult volna, például tanár lenne, mint az apja. Talán a nyu
gati területekre kellene mennie, és ott szerencsét próbálhatna farmer
ként. Elképzelte, milyen lenne, ha egy nehéz munkanap után hazaér, 
és a felesége csókkal fogadja, de azonnal elnevette magát. Nem is volt 
felesége, és olyan lány sem akadt, aki annyira tetszett volna neki, hogy 
feleségül vegye. 

Meinradot kizökkentette a gondolataiból, hogy hirtelen kinyílt 
egy mellékajtó, és két férfi lépett be rajta. Az egyiküket hetven év 
felettinek saccolta. A szeme kissé kidülledt, és az állkapcsa egy me
nyétére emlékeztetett. Sötétvörös egyenruhaszabású öltözetet viselt, 
a kezében pedig bambuszfából készült sétabotot tartott.

– Köszönöm a felhatalmazásokat, uram! – szólalt meg a férfi, ügyet 
sem vetve Meinradra. – Az ön segítségével ez a texasi gazember meg
kapja a méltó büntetését.

A másik férfi serényen bólogatott. – A  szecesszionisták vezetőit 
meg kell büntetni, Spencer tábornok, ez a Fitchner pedig egyike a 
legmegátalkodottabbaknak.

A Fitchner név említésére Meinrad felfigyelt. Waldemar a tábortűz 
mellett töltött hosszú estéken Spencerről is beszélt neki. Szóval ez a 
férfi Waldemar családjának halálos ellensége, gondolta Meinrad, és 
közelebb lépett hozzá, hogy többet halljon. Ekkor azonban a férfi el
búcsúzott a hivatalnoktól, akivel beszélt, és elsietett.

Meinrad nagy dilemmában volt. Egyrészt szívesen követte volna 
Spencert, hogy megtudja, mit tervez a férfi. Másrészt sürgősen be 
akart számolni Waldemarnak a történtekről.

Az akarata ellenére megrándult a keze, és rendreutasította magát. 
Semmi értelme nem volna, ha most Spencer után szaladna. Walde
mar és ő csak átutazóban vannak itt, és még szállást sem találtak éjjel
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re. Ezért ha most elmegy, utána meg kellene keresnie a barátját, talán 
elveszítenék egymást, és lehet, hogy Illinoisig kellene követnie. Így 
aztán ott maradt, és megvárta, amíg végre kinyílt az ajtó, és Walde
mar kijött rajta.

– Az év hátralévő részére szabadságot kaptam, és őrnagyként a 
hadseregnél maradhatok, ha akarok… – szólalt meg, és folytatni akar
ta a mondandóját.

Meinrad azonban megragadta a ruhaujját, és megrángatta. – Éppen 
most láttam azt a Spencert. Az a fickó tervez valamit az apád ellen! 
Azzal vádolta meg őt, hogy az egyik legrosszabb az elszakadást párto
lók között.

Waldemar úgy állt ott, mint akibe villám csapott. – Te jó ég, mi
csoda arcátlanság! Texasba kell mennem.

– Így van, de a katonai rangod nem elég ahhoz, hogy megakadá
lyozd ezt a cselszövést. Spencer egészen magas helyekről kapott fel
hatalmazást – vetette ellene Meinrad.

– Ha kell, lelövöm! – Waldemar maga is tudta, hogy ez nem meg
oldás, mert attól még mások ugyanúgy folytatnák, amit Spencer el
kezdett. – Melyik szobából jött ki? – kérdezte a barátját.

Meinrad rámutatott ajtóra. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha Walde
mar be akarna nyitni, ám azután megrázta a fejét. – Ha a hivatalnok 
együttműködik Spencerrel, akkor mindent megtesz majd, hogy meg
akadályozzon. Más segítségre van szükségem.

– De vajon ki segíthet? – kérdezte Meinrad.
– El kell mennem Sherman tábornokhoz. Ha megadja nekem a 

szükséges felhatalmazásokat, akkor feltartóztathatom Spencert. Sajná
lom, de nem mehetek el veled Illinoisba, remélhetőleg Wigburg 
megérti majd. – Azzal Waldemar kezet nyújtott Meinradnak, aki 
mosolyogva csóválta a fejét. – Ugye nem gondolod, hogy éppen 
most hagylak majd cserben! Amúgy is meg akartam már nézni ma
gamnak Texast.
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XII.

Rachel Coureur éppen reggelizett, és a házat körülvevő gyapotfölde
ket nézte. Szokatlan volt látni, hogy senki sem dolgozik rajtuk. A sza
kácsnő, a szolga és a kocsis kivételével az összes rabszolga elment. 
A pénzért, amit kapott értük, majd a következő gyapotszüret alkalmá
val szabad munkásokat alkalmaz, gondolta elégedetten. Közben a 
szemtelen jenkiken mérgelődött, akik megnyerték a háborút. Ha nem 
így történt volna, akkor Thierryvel most olyan gazdagok lennének, 
hogy birtokigazgatót alkalmazhatnának, és igazi déli előkelőként élhet
nének. Így viszont a puszta megélhetés is gondot jelentett számára.

– Kávét! – parancsolta Joshuának, aki mögötte állt, és onnan szol
gálta ki.

Töltött az úrnője csészéjébe, azután volt olyan bátor, hogy meg
szólítsa. – Elnézést, missus, de nem kellene újra élelmet küldenünk 
Laballeékhoz? Bessienek biztosan szüksége lenne rá.

Rachel látta rajta, hogy a legszívesebben ő maga menne el a Laballe 
farmra, hogy együtt legyen a szerelmével. A lány azonban már régen 
nem volt ott.

– Bessienek már nincs szüksége élelmiszerre – felelte nevetve.
Joshua zavartan megrázta a fejét. – Ezt nem értem.
– Majd mindjárt megérted, te semmirekellő! Bessie elment, elad

ták Mexikóba, ahol a jenkik nem szabadíthatják fel a négereket.
Joshua rémülten hátrált egy lépést. – Te jó ég! Ezt nem teheti!
– Sok mindent megtehetek! – felelte Rachel. – Most pedig tölts 

még tejet! Jól tudod, hogy nem szeretem feketén a kávét.
A kegyetlenség, amellyel az úrnője semmibe vette az érzéseit, fel

dühítette Joshuát. Mistress Coureur éveken át verte és megalázta őt, 
ahogyan a többi rabszolgát is. Az asszony parancsára még a szerelmét 
is meg kellett korbácsolnia. Most azonban véget ért a háború, és azok 
alapján, amit hallott, a győztes jenkik az összes rabszolgát fel akarták 
szabadítani. Joshua pedig abban reménykedett, hogy akkor feleségül 
veheti Bessiet, és boldog életük lehet együtt.

– Vissza kell hozatnia, missus! – fakadt ki.
Rachel gúnyosan pillantott rá. – Még mit nem képzelsz? Ötszáz 

aranydollárt kaptam a kis szajháért. Nem értem ugyan, mit esznek 



334

rajta a fehér férfiak, de ha akad olyan bolond, aki fizet érte, legyen 
csak az övé!

Miközben az úrnője hátat fordított neki, és megfogta a kávéscsé
széjét, Joshua ereiben felforrt a vér. Bessiet eladták, és egy fehér fér
fi szajhájává tették. Ötszáz dollár. Sejtette, hova dughatta az asszony a 
pénzt, és felmerült benne, hogy ellopja, és megkeresi Bessiet. Az 
utóbbi időben csak egyszer jöttek idegenek az ültetvényre, akik elvi
hették a lányt, ő pedig ismerte a nevüket. Ha követi őket, akkor 
megtalálhatja a szerelmét. Már éppen távozni akart, amikor eszébe 
jutott, hogy Rachel azonnal ráuszítaná a seriffet, akinek nagy gyakor
lata volt a feketék üldözésében és elfogásában.

– Hozza vissza Bessiet! – követelte. Alig tudott uralkodni magán.
– Te megbolondultál! – felelte az úrnője.
A gondolat, hogy ez az asszony tönkretette az életét, és a lányét, akit 

szeretett, teljesen felbőszítette Joshuát. Egy lépéssel az asszony háta mö
gött termett, megragadta a nyakát, és teljes erőből megszorította.

Rachelt váratlanul érte a dolog, de sikerült felkapnia a kávéscsé
szét, és a rabszolga arcába öntötte a tartalmát. A forró folyadék azon
ban nem tett kárt benne, csak még jobban felbőszítette. Az asszony 
majdnem elveszítette az eszméletét, amikor a kezével kitapogatta a 
csengettyű zsinórját, és meghúzta. Egy pillanattal később a tagjait el
hagyta az élet, és ernyedten feküdt a fekete férfi kezében.

Joshua egy ideig hevesen kapkodta a levegőt, aztán elengedte az 
asszonyt, mintha csak egy utálatos féreg lenne, majd elszörnyedve né
zett rá. Gyilkos vagy! – dübörgött fejében. Ekkor azonban újra fel
lobbant benne a düh, és elhessegette ezt a gondolatot.

– Megérdemelte, százszorosan is! – kiáltott fel élesen, mint egy 
őrült.

Ekkor valaki hangosan felsikoltott a háta mögött, ettől a férfi vala
mennyire magához tért.

Suzie, a szakácsnő lépett be a csengetésre, és döbbenten bámult rá. 
– Megölted a missust!

– Fogd be a szádat! – rivallt rá Joshua. – Megérdemelte! Tudom, 
hol van a pénze, és neked is adok belőle. Végre elmehetünk innen.

A szakácsnő nem fogadta el az ajánlatot, hanem megfordult, és el
viharzott. Joshua még hallotta, ahogyan kiáltozni kezd: – Missi Tha
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mar! Missi Thamar! – és szitkozódik. A sárkány leányáról Joshua tel
jesen megfeledkezett, de ha el akar szökni, őt is meg kell ölnie.

A rabszolgák eladása óta Thamar nem beszélt az anyjával, és egye
dül étkezett a konyhában. Mint általában, most is a szobájában volt, 
és szomorúan bámult a semmibe. A szakácsnő sikoltására azonban fel
riadt, és az ajtóhoz sietett.

Látta, ahogy az öregasszony felfelé lépked a lépcsőn, és Joshua kö
veti. A férfi arca eltorzult a rémülettől, a fájdalomtól és a haragtól.

– Meneküljön, missi! Mindenkit meg akar ölni! – sikoltozott a sza
kácsnő, és végigrohant a folyósón, nem is gondolva rá, hogy ott nem 
jut ki.

Thamar kilépett a szobájából, és Joshuára pillantott. – Mit jelentsen 
ez?

Válasz helyett a férfi megragadta a lányt, és megszorította a torkát.
Thamar gondolatait összezavarta a halálfélelem. Eszébe jutott, 

hogy Josef Fitchner sok évvel azelőtt azt tanácsolta neki, hogy az in
diánok támadása esetén tettesse halottnak magát. „Akkor is, ha meg 
akarnak skalpolni?” – kérdezte akkor tőle rémülten. „A komancsok 
nem skalpolják meg a nőket, ilyet csak a fehér skalpvadászok tesznek” 
– válaszolta Josef.

Thamar most követte a tanácsot. Amikor a teste elernyedt, Joshua 
leengedte a földre, majd továbbment az úrnője szobájába, hogy meg
keresse a pénzt. Diadalmasan meglengette a dollárokkal teletömött 
erszényt, majd észrevette az éjjeliszekrényen heverő gyufásdobozt, 
amelyet Rachel azért szerzett be, hogy bármikor gyertyát gyújthas
son. Joshua arcán gúnyos vigyor jelent meg. Eszébe jutott, mennyire 
büszke volt az úrnője a pompás házra, ezért azt gondolta, az lesz a 
legigazságosabb, ha a ház is elpusztul az asszonnyal együtt.

Sebesen kikapkodta a ruhákat a szekrényből, meggyújtotta őket, és 
diadalittasan figyelte, ahogyan az ágy és a függönyök lángra kapnak. 
Végre bosszút állhat a sok gonoszságért, amit Rachel elkövetett elle
nük, futott át a fején, azzal átszaladt a másik szobába, és ott is felgyúj
totta a függönyöket. Ám a hamar fellobogó lángok elől kimenekült a 
házból. A ház előtti téren találkozott a kocsissal.

– Mi történt? – kiáltott fel Samuel, és elszörnyedve mutatott a két 
ablakból ömlő füstre.
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Joshua diadalmasan felemelte az öklét. – Megöltem a boszorkányt, 
és felgyújtottam a házát!

– Ezt rosszul tetted, barátom. Az erőszak nem megoldás!
– Az sem, ha mindig megadjuk magunkat. Ez a szajha eladta Bes

siet rabszolgának Mexikóba. Igazságos büntetést kapott! – rivallt rá 
Joshua a kocsisra.

– Ettől Bessie még nem tér vissza – felelte szomorúan Samuel.
– Megtalálom, és együtt új életet kezdünk majd! – Joshua azon 

gondolkodott, megkérjee Samuelt, hogy tartson vele, és segítsen 
megkeresni Bessiet. Ekkor azonban visszaemlékezett rá, milyen pil
lantásokkal méregette a kocsis a lányt, így aztán másként döntött. – 
Nyergelj fel nekem egy lovat, méghozzá a leggyorsabbat! – paran
csolta, mintha ő lenne a birtok intézője.

– A leggyorsabb ló a missi kancája. De felnyergelned neked kell. 
– Ezután Samuel rá sem nézett, hanem berohant a házba, és felsietett 
a lépcsőn.

Miközben Joshua felgyújtotta Rachel szobáját, Suzie a szobájába 
húzta Thamart, és bezárta az ajtót. Ijedten a lány fölé hajolt, aki gör
csösen levegő után kapkodott, de nem volt képes felállni.

– Joshua megölte az ön édesanyját, missi! Szörnyen félek, hogy 
minket is el akar pusztítani – nyöszörgött.

Thamar válaszolni akart valamit, de csak hörögni tudott. A követ
kező pillanatban megérezte a füst szagát, és nagyon megrémült.

Tűz van! – futott át a fején, és nagy nehezen talpra állt. Suzie el
támogatta az ajtóig, de amikor meghallotta, hogy jár valaki a folyo
són, nem merte kinyitni. Miközben a szakácsnő rémülten imádko
zott, Thamar a szekrényre pillantott, és a pénzre gondolt, amelyet az 
apja ott rejtett el. Nem az ő pénzük volt, hanem Walther Fitchneré. 
Ha az a pénz elég a tűzben, akkor az apja elveszíti a becsületét.

– Soha! – nyögte, és az egyre sűrűbb füstön át elvonszolta magát a 
szekrényig.

– Mit csinál, missi? – kérdezte rémülten Suzie, mert azt hitte, hogy 
a lány a ruháit akarja megmenteni. Thamar azonban magához vette a 
pénzzel teli erszényt, és visszament az ajtóhoz.

– Azt hiszem, most már kimehetünk – suttogott, azután elfordí
totta a kulcsot a zárban. Amikor kinyitotta az ajtót, arcon csapta a 
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füst, és ettől majdnem visszatántorodott a szobába. Összeszedte min
den bátorságát, visszatartotta a lélegzetét, majd magával vonszolta a 
szakácsnőt, hiába is ellenkezett. Bár semmit sem látott, megszokásból 
tudta, hol kezdődik a lépcső. Nagy kő esett le a szívéről, amikor oda
ért, és lesiettek rajta.

Samuel jött velük szembe, és mintha csak játék babák lennének, 
megragadta és felemelte őket. A ház mögöttük már teljesen lángba 
borult, mire kivitte őket a szabadba, és az épülettől biztonságos távol
ságban letette őket.

– Joshua ellopta az ön édesanyjának a pénzét, és el akar menekülni 
a kancával, Missi Thamar – magyarázta.

Miközben Samuel mindent elmondott nekik, Joshua kivezette az 
istállóból a felnyergelt kancát, a hátára pattant, és megsarkantyúzta. 
A ló hozzá volt szokva, hogy Thamar szelíden bánik vele, ezért meg
makacsolta magát, közben a lángokat is észrevette, amelyek kicsaptak 
a házból, és hangos nyerítéssel felágaskodott. Joshua kirepült a nye
regből, és fejjel előre a földre esett.

A ropogó tűz ellenére mindhárman hallották a roppanást, amikor 
Joshua nyaka eltört. Suzie ijedten keresztet vetett, és újra imádkozni 
kezdett. Thamar viszont némán a férfira bámult, aki megölte az any
ját, és sírva fakadt. Samuel is a könnyeivel küszködött, azután befog
ta a kancát, és kikötötte egy fához, messzire a lángoló háztól. Utána 
kihozta a többi lovat is az istállóból, mert attól tartott, hogy a szikrák 
átterjednek.

Amikor ezzel végzett, Thamarhoz fordult. – Most mit tegyünk, 
missi?

Thamar szeme a távolba meredt. – Fogd a pénzt, amit Joshua el
lopott, és vidd el Fitchner tábornokhoz! Talán ő még tehet valamit a 
szerencsétlen rabszolgáinkért!


