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I

A gyertyaláng és a gyertyaláng tükörképe oldalra libbent
majd visszaállt mikor a szobába lépett és megint ahogy
az ajtót becsukta. Levette a kalapját és lassan közelebb
ment. Súlya alatt megreccsentek a padlódeszkák. Fekete
öltönyében megállt a sötét üveglappal szemben amely előtt
sápadtan hajoltak ki elkeskenyedő ólomkristály vázájukból
a liliomok. Mögötte a hűvös-homályos folyosón alig ismert
elődök bekeretezett arcképei függtek a faburkolatú falon.
Lepillantott a megcsurgott gyertyacsonkra s hüvelykujját
a tölgyfa lapon apró tócsába gyűlt meleg viaszba nyomta.
Fölnézett a gyászruhás figurára és a beesett megviselt arc-
ra és a megsárgult bajuszra és a papírvékony szemhéjakra.
Ez nem álom. Nem álom.

Odakint sötét volt és hideg és szélcsend. Borjú bődült
valahol ő meg csak állt kalapjával kezében. Soha életedben
nem fésülted így a hajad – mondta.

Csönd ülte a házat és csak az elülső szoba
kandallópárkányán álló óra ketyegése hallatszott. Kiment a
házból és becsukta maga mögött az ajtót.

Sötétség és hideg és szélcsend s a világ keleti karimáján
kibontakozóban egy szürke szirt. Kisétált a prérire s úgy állt
ott levett kalappal mint aki a mindent beborító sötétséghez
készül esdekelni; úgy állt ott sokáig.

Épp fordult volna mikor meghallotta a vonatot. Maradt
és várta. Érezte a talpa alatt. Már messziről hallatszott az
üvöltése-bömbölése; úgy tört elő kelet felől mint holmi ot-
romba előfutára a fölkelő napnak. Fényszórójának hosszú
pászmája végigszántott a nyílegyenes pályatest mentén a
mesquite-cserjék kusza ágain s végtelenbe nyúló sövényt
metszett ki az éjszakából hogy azután visszataszítsa a drót-
s póznamérföldek mérte sötétbe ahol a mozdonyfüst lassan
szertefoszlik a halványan derengő új horizonton ahová a
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hang már csak késve érkezik és ő csak állt levett kalappal
a reszkető földön s nézett a vonat után míg az el nem tűnt.
Akkor megfordult és visszament a házba.

Amikor belépett a lány a tűzhelynél állt és fölnézett s te-
tőtől talpig végigmérte az öltönyös fiút.

Buenos días, guapo1 – köszönt a lány.
Kalapját az ajtó melletti fogasra akasztotta az esőköpe-

nyek és a csíkos pokróckabátok és más ruhadarabok mellé
aztán odament a tűzhelyhez s elvette és az asztalhoz vitte
a kávéját. A lány kinyitotta a sütőt és kivette a kész piskó-
tatekercset és egy tálra tette s odavitte egy vajazókéssel
együtt. Letette elé és végigsimított a nyakszirtjén s vissza-
ment a tűzhelyhez.

Köszönöm hogy gyertyát gyújtottál – mondta.
Cómo?
La candela. La vela.
No fui yo – felelte a lány.
La señora?
Claro.
Ya se levantó?
Antes que yo.2

Megitta a kávét. Odakint épp csak szürkült s Arturo kö-
zeledett a ház felé.

A temetésen látta az apját: egyedül állt a kerítésnél a kes-
keny kavicsos ösvény túlsó szélén. Közben kiment egyszer
az utcán álló kocsijához de hamar visszajött. Délelőtt észa-
ki szél kerekedett s porral vegyes apró szemű hó kavargott
a levegőben és a nők a kalapjukat fogva ültek. A sírgödör
fölé védőtetőt emeltek de az idő az alá is betört. Verdesett

1: Jó napot, szépségem!

2: Mit? A gyertyát. A mécset. Nem én voltam. Az úrnő? Persze. Fölkelt már? Előbb mint én.
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és csattogott a vászon; a tiszteletes szavait elsodorta a szél.
Mikor vége lett a gyászolók felálltak vászonszékeikről s bot-
ladozva sietősen távoztak a sírkövek között.

Este fölnyergelte a hátasát és kilovagolt. A szél már csak-
nem teljesen elült és farkasordító hideg volt s szemben vér-
vörös felhők sziklazátonyán ült a nap vérvörös ellipszise.
Arra lovagolt amerre mindig: oda ahol a kajovák földje fe-
lől jövő régi komancs út nyugati elágazása elérte a birto-
kot s halványan odaderengett ahogy délnek fordul a Con-
cho folyó északi és középső ága között elterülő préri cse-
nevész füvében. Mindig ezt az órát választotta mikor már
megnyúltak az árnyak s az öreg út úgy bontakozott ki előt-
te a rézsútos rózsaszín fényben mint egy múltbeli álom; ide
érkeztek le annak idején északról az elveszett nép festett
pónijai és fehérre mázolt arcú hosszú varkocsú lovasai fel-
fegyverkezve a háborúra ami az életük volt Jöttek az asszo-
nyok és a gyermekek s a csecsemőt szoptató anyák: véres-
küt tett és csak véren megváltható mindahány. Ha északi
szél fújt hallani lehetett őket és a lovaikat – a lovaik prüsz-
kölését és a nyersbőrbe bugyolált paták dobogását meg a
lándzsák zörgését s a homokon vonszolt teherszánrudak ne-
szét mely egy hatalmas tovacsúszó kígyó hangjára emlékez-
tetett. Hallani lehetett a szilaj lovaikat hetykén megülő me-
zítelen fiúkat ahogy maguk előtt terelték a betöretlen lova-
kat meg a mellettük lógó nyelvvel szaladó kutyák csaholását
és a súlyos terheket cipelő félmeztelen rabszolgák nyögését
s mindenekfölött az indiánok halk úti énekét melyet a lova-
sok kántáltak menet közben. A nemzetség és a nemzetség
árnya így haladt át finom korálként a köves síkon a sötét-
ség felé hogy aztán – mint e világian mulandó és erőszakos
életük summázata – murvaként szem elől vesszenek a tör-
ténelem s az emlékezet számára.

Szembelovagolt az arcát rezesre festő nappal és a vörös
nyugati széllel. A régi hadi ösvényen délnek fordult és föl-
nyargalt egy enyhe emelkedő tetejére és leszállt a lóról s
odavetette a kantárszárat aztán előrement néhány lépés-
nyit s megállt mint aki valaminek a végére ért.
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Egy bokor tövén régi lókoponya hevert és ő leguggolt s
kezébe vette és ide-oda forgatta. Törékeny volt és vékony-
ra morzsolódott. Papírfehérre fakult. A koponyával kezében
leguggolt a ferdén eső fényben s nézte az állkapocsban lö-
työgő nagy kapafogakat. A csontlemezek cikcakkos varra-
tait. A homok halkan pergett a koponyaüregben ahogy a
koponyát forgatta.

A lovakban is azt szerette amit az emberekben: a testüket
átjáró vért és annak melegségét. Minden tisztelete minden
rajongása minden vonzalma a lángoló szívű teremtményeké
volt s tudta hogy mindig is azoké marad és hogy ez sose
lesz másként.

Visszalovagolt a sötétbe. Hátasa felgyorsította lépteit.
Mögötte a síkon legyezőszerűen terültek szét a nap utol-
só sugarai s a lehűlő kék árnyéktól a portól a hidegtől
és a sötét drótszerű bokrokban mind ritkábban felhangzó
madárszótól kísérve ló s lovasa ismét vissza-lehúzódott a
világ peremére.

A ház ezernyolcszázhetvenkettőben épült. Hetvenhét év-
vel később még mindig úgy nézett ki hogy a nagyapja fog
elsőként meghalni benne. A  többi halottat hozták: kert-
kapura fektetve vagy szekérponyvába tekerve vagy gya-
lulatlan fenyőládában melynek fuvarosa a markát tartva
állt az ajtóban. Már akik egyáltalán hazakerültek. Leg-
többjüknek csak a halálhírét hallották. Egy megsárgult
újságlap. Egy levél. Egy távirat. A  Fisher-Miller-féle
földadományból a régi Meusebach-kataszterben kijelölt
farm eredetileg kilencszázharminc hektáros volt s csak
egy karókból és vesszőfonatokból összetákolt viskó állt
rajta. Ezernyolcszázhatvanhatban. Ugyanabban az évben
hajtották keresztül az első marhákat az akkoriban még Be-
xar megyének nevezett területen meg a farm északi ré-
szén; a Sumner erőd és Denver irányába. Öt évvel ké-
sőbb a nagyapja már hatszáz marhát eresztett útnak ar-
rafelé és az értük kapott pénzen építette a házat; a farm
pedig akkorra már hétezer-háromszáz hektárra bővült.
Ezernyolcszáznyolcvanháromban húzták ki az első szö-
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gesdrót kerítést. Nyolcvanhatra eltűntek a bölények: nagy
pusztulást hozott a tél. Nyolcvankilencben szélnek eresz-
tették a Concho erőd katonáit.

A nyolc fiú közül a nagyapja volt a legidősebb és az egyet-
len aki megérte huszonötödik életévét. A többiek vízbe fúl-
tak vagy lelőtték őket vagy agyonrúgta őket a ló. Tűzbe
vesztek. Úgy tetszett csak attól félnek nehogy ágyban hal-
janak meg. Az utolsó kettőt Puerto Ricóban gyilkolták meg
ezernyolcszázkilencvennyolcban. Ő abban az évben nősült
és vitte haza a feleségét a farmra. Kisétált a házból szétte-
kintett a birtokán s eltűnődött Isten útjain meg az elsőszü-
löttség törvényén. Tizenkét esztendővel később mikor a fe-
leségét elvitte egy influenzajárvány még mindig nem volt
gyermekük. Nagyapja egy év múlva elvette elhunyt felesé-
ge nővérét s egy újabb év múltán lánya született. Ez volt
az egyetlen születés a házban. A Grady nevet eltemették
aznap az öreggel mikor az északi szél a temető halott füvé-
re borogatta a vászonszékeket. Az unokája neve Cole volt.
John Grady Cole.

Az Angyali üdvözlet templomának előcsarnokában
találkozott az apjával aztán végigsétáltak a Chadbourne
Streeten az Eagle kávézóig s beültek hátul egy fülkébe.
Ahogy beléptek egyik-másik asztalnál félbeszakadt a be-
szélgetés. Páran odabiccentettek az apjának és egy férfi a
nevén köszöntötte.

A  pincérnő mindenkit drágámnak szólított. Fölvette a
rendelést és flörtölt vele. Az apja cigarettát vett elő
majd rágyújtott s az asztalra tette a paklit arra pedig a
3. gyalogezred jelvényével díszített Zippo öngyújtóját aztán
hátradőlt s ültében szívta a füstöt és őt méregette. John
Grady elmondta az apjának hogy a nagybátyja Ed Alison a
temetés után odament a tiszteleteshez és kezet rázott vele.
A kalapjukat fogva álltak és harmincfokos szögben beledől-
ve a szélbe mint a komikusok a kabaréban s közben ide-oda
csapdosott és verdesett körülöttük a ponyva és a sírásók a
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székek után rohangáltak és a nagybátyja meg a tiszteletes
arcába hajolva harsogta: jó hogy már túl vannak a temeté-
sen mert ahogy kinéz estére komoly nagy szél kerekedik.

Apja halkan nevetett. Aztán köhögés fogta el. Ivott egy
kis vizet és csak ült és a fejét csóválva szívta cigarettáját.

Egyszer mikor megjött valahonnan azt mesélte hogy mi-
kor arrafelé hirtelen eláll a szél az összes csirke eldől –
mondta.

Megjött a pincérnő a kávéval.
Parancsoljanak drágáim – mondta. Egy perc és hozom a

többit.
Elment San Antonióba – mondta John Grady.
Kicsoda?
A mama.
Tudom.
Belekortyoltak a kávéjukba.
Mihez akarsz kezdeni? – kérdezte John Grady.
Mivel?
Hát úgy mindennel.
Felőlem oda megy ahová akar.
John Grady hallgatott.
Te csak ne törődjél evvel – szólalt meg aztán.
Apja az ujjával dobolt az asztalon és csücsörítve fölné-

zett.
Mikor majd megkérdem tőled hogy mit csináljak – abból

majd észreveszed hogy elég idős vagy megmondani nekem
– mondta.

Értem.
Kell pénz?
Nem.
Az apja méregette.
Elleszel – mondta.
A  pincérnő kihozta az ebédjüket: marhaszeletet és

mártást és krumplit meg babot vastag porcelántányérokon.
Tőlem megkapod ami kell.
Az apja az inggallérjába tűrte az asztalkendőt.
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Nem magamat féltettem – mondta John Grady. Ezt meg-
mondhatom?

Apja fogta a kését és nekilátott a marhaszeletnek.
Ezt igen. Ezt mondhatod.
A pincérnő odavitte nekik a zsemléskosarat és letette az

asztalra s már fordult is vissza. Ettek. Az apja nem evett
sokat. Egy kis idő múlva hüvelykujjával eltolta maga elől a
tányért aztán megint kivett egy szál cigarettát és odavere-
gette az öngyújtóhoz majd a szájába tette és rágyújtott.

Bármit elmondhatsz ami a lelkedet nyomja. A fenébe. Ha
akarsz még a cigaretta miatt is cseszegethetsz.

John Grady nem felelt.
Ugye nem tudod hogy mit akartam?
De tudom.
Rendesen gondoskodsz Roscóról?
Nincsen lovagolva.
Menjünk szombaton.
Jó.
Ha más dolgod van nem muszáj.
Nincsen más dolgom.
Az apja cigarettázott. Ő meg figyelte.
Nem kell ha nem akarsz.
Akarok.
Föl bírtok venni a városban Arturóval?
Föl.
Mikor?
Mikor kelsz?
Fönt leszek.
Nyolcra ott leszünk.
Fönt leszek.
John Grady bólintott. Evett. Az apja körülnézett.
Jó volna tudni hogy kitől lehetne itt még egy kis kávét

kapni – morogta.
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Rawlinsszal lenyergelték a lovakat aztán kicsapták őket
legelni és ők meg lefeküdtek a nyeregtakarókra és a
nyergeket a fejük alá tették. Hideg tiszta este volt vö-
rösen kergetőztek a csillagok között a tűzből felszálló
szikrák. Az országútról odahallatszott a teherautók zúgása
és odalátszottak a tizenöt mérföldre lévő város fényei s ott
derengtek a pusztaság fölött.

Mit akarsz csinálni? – kérdezte Rawlins.
Nem tudom. Semmit – felelte John Grady.
Nem tudom mire számítasz. Két évvel idősebb nálad.

Saját kocsija van meg minden.
Nincsen annak semmije se. Sose nem is volt.
És Mary Catherine mit mondott?
Semmit se. Mit kellett volna? Nincs mit mondani.
Hát én akkor se tudom mire számítasz.
Nem számítok én semmire.
Szombaton mégy?
Nem.
Rawlins cigarettát vett elő az ingzsebéből és felült és ki-

kotort egy parázsló ágat a tűzből és rágyújtott. Ült és a
cigarettáját szívta.

Én nem hagynám hogy kihasználjon – mondta és
a  csizmája sarkán leveregette a hamut a cigarettájáról.
Nem éri meg. Egyik se.

John Grady egy ideig nem válaszolt. Aztán azt mondta:
De megéri.
Mikor hazaért lecsutakolta a lovat és bekötötte aztán be-

ment a házba a konyhába. Luisa már lefeküdt és csend volt
a házban. Megtapogatta a kávéskannát hogy meleg-e még
aztán levett egy bögrét és töltött a kávéból és kiment a fo-
lyosóra. A nagyapja szobájába ment az íróasztalhoz és fel-
kattintotta a lámpát és leült az öreg tölgyfa forgószékbe.
Állt egy tengelyre szerelt kis réznaptár az asztalon amit ha
átbillentettek ugrott rajta a dátum. Még mindig szeptem-
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ber 13-at mutatott. Egy hamutartó. Egy üveg papírnehezék.
Egy leltári jegyzék és rajta a felirat: Palmer Takarmányozási
Vállalat. Egy ezüstkeretes fénykép: anyja érettségi képe.

A szobába belerágta magát a szivarfüst. Előrehajolt és
lekapcsolta a kis rézlámpát és csak ült a sötétben. Az elül-
ső ablakon át az észak felé kissé lejtős csillagfényes prérire
látott. Régi sürgönypóznák fekete keresztjei fogták járomba
a keletről nyugatnak forduló csillagképeket. A nagyapja me-
sélte hogy a komancsok annak idején elvágták majd lószőr-
rel visszakötözték a drótokat. Hátradőlt és csizmás lábát
keresztbe tette az asztalon. A folyosó túloldalán a bejárat
felőli szobában tizenegyet ütött az óra.

Anyja lejött a lépcsőn és megállt az ajtóban s felkattintot-
ta a villanykapcsolót. Pongyolában volt. A karját keresztbe
fonta és két kezével a könyökét fogta. John Grady ránézett
aztán megint ki az ablakon.

Mit csinálsz? – kérdezte az anyja.
Ülök.
Anyja sokáig állt ott pongyolában. Végül megfordult s vé-

gigment a folyosón aztán föl a lépcsőn. Mikor John Grady
meghallotta hogy csukódik az ajtó felállt és lekapcsolta a
villanyt.

Volt még néhány meleg nap és délutánonként néha el-
üldögéltek apjával a fehér vesszőfonatú bútorral berende-
zett szállodai szobában a nyitott ablaknál a be-belibbenő
vékony horgolt függönynél és kávéztak és az apja egy kis
whiskyt öntött a maga csészéjébe és azt kortyolgatta és
cigarettázott és az utcát figyelte. Olajbányászok terepjárói
álltak itt is ott is: olyan volt a kép mintha egy háborús öve-
zetben lettek volna.

Ha volna pénzed vennél? – kérdezte John Grady.
Volt és nem vettem.
Amikor megkaptad a zsoldhátralékot?
Nem. Azóta.
Mennyi volt a legtöbb amit nyertél?
Nem kell azt teneked tudnod. Rossz szokás.
Miért nem veszed elő a sakktáblát valamelyik délután?
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Nincsen türelmem a játékhoz.
Pókerhez van.
Az más.
Miért?
A pénz miatt.
Ültek.
Még sok pénz fekszik itten a földben – mondta az apja.

Tavaly is fúrtak egy nagy kutat.
A kávéját szürcsölte. Fölvette az asztalról a cigarettáját

és rágyújtott és a fiára nézett aztán megint le az utcára. Egy
kis idő múlva megszólalt.

Huszonhatezer dollárt nyertem huszonkét órai játékkal.
Az utolsó leosztásnál négyezer dollár volt a bankban.
Hárman játszottunk. Két houstoni srác. Három dámám volt
azzal nyertem.

Megfordult és a fiára pillantott. John Grady épp a
szájához akarta emelni a csészéjét de félúton megállt a ke-
ze a levegőben. Az apja visszafordult és megint kinézett az
ablakon.

Egy árva centem se maradt belőle – mondta.
Szerinted mit kéne csinálnom?
Nem hinném hogy sok mindent lehetne.
Beszélsz anyával?
Én nem beszélhetek vele.
De beszélhetsz.
Utoljára negyvenkettőben beszéltünk. Kaliforniában.

San Diegóban. Nem az ő hibája. Már nem vagyok az aki vol-
tam. Szívesen hinném hogy még az vagyok de nem.

Belül igen. Belül az vagy.
Az apja köhögött aztán ivott egy kortyot. Belül – mondta.
Sokáig üldögéltek.
Valami színdarabban vagy miben játszik odaát.
Igen. Tudom.
John Grady fölvette a padlóról a kalapját és a térdére tet-

te. Visszamegyek – mondta.
Ugye tudod hogy nagyra tartottam az öreget?
John Grady kinézett az ablakon. – Tudom.
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De nehogy sírni kezdjél itt nekem.
Nem én.
Hát ne is.
Sose adta fel – szólalt meg a fiú. Ő  maga mondta ne-

kem hogy nem szabad. Meg hogy ne temessünk addig amíg
nincs mit – még ha csak a dögcédulája is az. El akarták
ajándékozni a ruháidat.

Az apja elmosolyodott. Tőlem aztán nyugodtan. Énrám
csak a csizma volt jó – mondta.

Az öreg végig bízott benne hogy előbb-utóbb visszatértek
majd egymáshoz.

Tudom – mondta John Grady apja.
A fiú felállt és föltette a kalapját. Visszamegyek – mondta.
Régen sokszor keveredett verekedésbe anyád miatt. Még

öregkorában is. Elég volt ha valaki mondott róla valamit.
Ha a fülibe jutott. És nem volt eléggé tisztelettudó.

Megyek.
Jó.
Apja levette a lábát az ablakpárkányról. Lemegyek veled

– mondta. Újságot kell vegyek.
A kőpadlós előcsarnokban álltak míg az apja átfutotta a

szalagcímeket.
Hogy lehet az hogy Shirley Temple válik?
Fölnézett. Kora téli alkonyat az utcákon. Le kéne

vágatnom a hajamat – mondta.
A fiára nézett.
Tudom mit érzel. Én is azt érzem.
John Grady bólintott. Az apja megint belenézett az

újságba aztán összehajtogatta.
A Szentírás azt mondja hogy a szelídek örökölik a földet

és ez valószínűleg igaz is. Nem vagyok szabadgondolkodó
de azért mondok teneked valamit. Egyáltalán nem biztos
hogy ez olyan jó.

A fiára nézett. Kivette kabátzsebéből a kulcsát és a ke-
zébe nyomta.

Menj föl. Van valami neked a szekrényben.
A fia fogta a kulcsot. Micsoda? – kérdezte.
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Valami. Neked szántam. Karácsonyra de most nincs erőm
átmenni érte.

Jó.
Egyébként is rád fér hogy valami fölvidítson. Mikor le-

jössz csak hagyd az asztalon a kulcsot.
Jó.
Várlak.
Jó.
John Grady lifttel ment föl az emeletre aztán végigsétált

a folyosón s bedugta a kulcsot a zárba és belépett és oda-
ment a szekrényhez és kinyitotta. Az alján két pár csizma
meg egy halom szennyes ing mellett egy vadonatúj Hamley
Formfitter nyereg feküdt. A kápánál fogva fölemelte és be-
csukta a szekrényajtót és odavitte a nyerget az ágyhoz és
rálendítette és nézegette.

A mindenségit neki – mondta.
Az asztalon hagyta a kulcsot. Kilökte az utcára nyíló ajtót

és úgy lépett ki a nyereggel a vállán.
Végigballagott a South Concho Streeten és letette maga

elé a nyerget. Épphogy besötétedett de már égtek az utcai
lámpák. Egy Ford teherautó jött arra először egy A-modell
kifarolt ahogy lefékezett aztán a vezető áthajolt az utas ülés
felőli oldalra és félig letekerte az ablakot és whiskytől re-
kedt hangon odakurjantott neki:

Hajítsd föl azt a vackot a platóra és szállj be!
Jó – mondta.

A rákövetkező héten végig esett aztán kitisztult az idő.
Aztán megint esett. Az eső könyörtelenül verte a síkságok
kemény talaját. Christovalnál a víz átcsapott az országúti
hídon ezért lezárták az utat. San Antonióban árvizek pusz-
títottak. Nagyapja esőkabátjában lovagolt az Alicia-legelőn
ahol a víz ellepte a déli kerítés legfelső drótját. A marhák
egy szigetszerűségre szorultak és komoran bámulták a lo-
vast. Redbo üres tekintettel nézte a marhákat. John Grady
csizmasarokkal megböködte a véknyát.
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Gyerünk – noszogatta. Én se kedvelem őket jobban mint
te.

Amíg az anyja távol volt ő a konyhában evett Luisával és
Arturóval. Esténként vacsora után olykor kisétált az útra és
bestoppolt a városba hogy lődörögjön egyet. Olykor meg a
Beauregard Hotel előtt ácsorgott és nézte a harmadik eme-
leti szoba ablakát ahol az apja sziluettje vagy árnyéka át-
átsuhant a fátyolszerű függönyön hogy aztán megforduljon
és az ellenkező irányba haladva ismételje meg ugyanezt.
Olyan volt mint a bádogmedve a céllövöldében csak lassabb
és szikárabb és elgyötörtebb.

Miután az anyja visszajött megint az ebédlőben ettek és a
hosszú diófa asztal két végén ültek és Luisa szolgált fel. Lui-
sa most az utolsó tányérokat vitte kifelé. Az ajtóban megállt.

Algo más señora?
No Luisa. Gracias.
Buenas noches señora.
Buenas noches.3

Az ajtó becsukódott. Hallatszott az óra ketyegése. John
Grady fölnézett.

Adjad nekem bérbe a farmot.
Adjam bérbe a farmot?
Igen.
Mondtam már hogy erről nem vitatkozom.
De most másról van szó.
Nem.
Odaadnám neked az összes pénzt. Tehetnéd amihez ked-

ved van.
Az összes pénzt… Te nem tudod miről beszélsz. Nincs

itt semmiféle pénz. Ez a farm húsz éve alig hoz annyit
amennyit elvisz. Utoljára a háború előtt dolgozott itt fehér
ember. Különben is még csak tizenhat éves vagy nem tudsz
irányítani egy farmot.

De igen.

3: Még valamit asszonyom? Nem, Luisa, köszönöm. Jó éjszakát, asszonyom! Jó éjszakát.
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Ne nevettesd ki magad. Iskolába kell járnod.
Az anyja az asztalra tette a szalvétáját hátralökte a szé-

két és felállt és kiment. John Grady eltolta maga elől a
kávéscsészét. Nekivetette hátát a szék támlájának. A szem-
közti falon a pohárszék fölött egy lovakat ábrázoló olajfest-
mény függött. Egy könyvből másolták ki. Fél tucat hosszú
lobogó sörényű tüzes tekintetű ló amint kitör egy karámból.
Hosszú andalúziai orruk volt és a pofájuk csontozata ber-
ber vérre utalt. Az elülsőknek a hátsó fertályát is látni
lehetett. Vaskos combjuk erősnek látszott mint a marhák
megpányvázásához használatos lovaké. Mintha Steeldust
vér is lett volna bennük. Ezenkívül azonban semmi más nem
egyezett. Még soha életében nem látott ilyen lovakat és
mikor egyszer megkérdezte a nagyapját hogy miféle lovak
ezek a nagyapja úgy emelte tekintetét a tányérjáról a fest-
ményre mintha még sose látta volna. Képeskönyvi lovak fe-
lelte és evett tovább.

Fölment a félemeletre és megkereste a Franklin nevet
amely íves formában volt felírva egy recés üvegajtóra aztán
levette a kalapját majd elfordította a kilincsgombot és be-
nyitott. Az íróasztalnál ülő lány felnézett.

Mr. Franklinhez jöttem – mondta John Grady.
Megbeszélték?
Nem asszonyom. Ismer.
Hogy hívják?
John Grady Cole.
Egy pillanat.
A lány átment a másik szobába. Mikor kijött bólintott.
John Grady felállt és a belső ajtó felé indult.
Gyere be fiam – mondta Franklin.
A fiú bement.
Leült.
Ült.
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Miután elmondta amit kellett Franklin hátradőlt a széké-
ben és kinézett az ablakon. A fejét csóválta. Visszafordult
és összekulcsolt kezét maga elé tette az asztalra.

Előrebocsátom hogy igazából nem volna szabad tanácsot
adnom neked – kezdte. Ezt érdekütközésnek nevezik.
Annyit azért talán elmondhatok hogy az ő tulajdona és azt
tesz vele amit akar.

Nem vonom kétségbe.
Kiskorú vagy.
És az apámmal mi a helyzet?
Franklin megint hátradőlt.
Ez kényes téma – mondta.
Nem váltak el.
De igen.
John Grady felkapta a fejét.
A dolog nyilvánosságra került úgyhogy nem titok. Benne

volt az újságban.
Mikor?
Három hete vált véglegessé.
John Grady maga elé meredt. Franklin figyelte.
Az öreg halála előtt.
John Grady bólintott. Értem – mondta.
Sajnálatos história fiam de szerintem ennek így kell len-

nie.
Nem beszélne vele? – kérdezte a fiú.
Már beszéltem vele.
És mit mondott?
Nem számít mit mondott. Nem fogja meggondolni magát.
John Grady lehajtotta a fejét a kalapja belsejét nézegette.
Nézd fiam… Vannak akik szerint nem biztos hogy az üd-

vözülés után következő legjobb dolog Texas nyugati részén
egy tehénfarmon élni. Anyád nem akar odakint élni és kész.
Más lenne a helyzet ha volna rá vevő. De nincs.

Még akadhat.
Nem akarok belemenni egy ilyen vitába. Anyád egyéb-

ként még fiatal és szerintem szeretne kicsit többet forgo-
lódni emberek között mint eddig módja volt.
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Harminchat éves.
Az ügyvéd előrehajolt. Kissé elfordult a székkel és elgon-

dolkodva megérintette az alsó ajkát a mutatóujjával.
Apád tehet róla – mondta. Mindent aláírt amit eléje tet-

tek. A kisujját se mozdította hogy védekezzen. Én nem szól-
hattam neki. Mondtam neki hogy kerítsen ügyvédet. Mond-
tam? Könyörögtem.

Igen tudom.
Wayne azt mondja már nem jár az orvoshoz.
John Grady bólintott. Hát nem – mondta. Köszönöm hogy

szakított rám időt.
Sajnálom hogy nem tudok jobb hírekkel szolgálni.
Nem baj.
Hogyhogy nem vagy ma iskolában?
Elintéztem.
Az ügyvéd bólintott. Értem – mondta.
John Grady felállt föltette a kalapját.
Köszönöm – mondta.
Az ügyvéd is felállt.
Vannak dolgok amiken nem lehet segíteni – mondta. Sze-

rintem ez is ilyen.
Az – mondta John Grady.

Karácsony után már alig lehetett otthon látni az anyját.
John Grady és Luisa és Arturo a konyhában ült. Luisa nem
tudott sírás nélkül beszélni a dologról ezért aztán nem is
beszéltek róla. Luisa anyjának aki a századforduló óta volt
a farmon meg se mondták és végül Arturónak kellett a
tudtára adnia. Végighallgatta és bólintott és ez volt minden.

John Grady hajnalban ott állt az út szélén a hátizsákjában
egy tiszta ing és egy pár zokni meg fogkefe és borotvapa-
macs. A hátizsák még a nagyapjáé volt. A sátorponyvából
szabott pokrócbélésű kabát az apjáé. Az első kocsi megállt
neki. Beszállt és a zsákot a padlóra tette s a térde
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között összedörzsölte a kezét. A  sofőr áthajolt fölötte
és megrángatta az ajtót aztán egyesbe tette a hosszú
sebességváltót és elindultak.

Nem záródik rendesen – mondta. Merre tart?
San Antonióba.
Hát én csak Bradyig megyek.
Köszönöm.
Marhakupec?
Tessék?
A sofőr a szíjakkal és bőrcsatokkal fölszerelt hátizsák felé

intett a fejével.
Azt kérdem marhakupec-e.
Nem. Ez csak a táskám.
Azt hittem talán marhakupec. Mióta álldogált ott?
Csak pár perce.
A  sofőr a műszerfalon egy tompa narancsszínben izzó

műanyag gombra mutatott.
Van ebben a tragacsban fűtés de nem sokat ér. Érzi?
Igen. Egész kellemes.
A férfi a szürke és ellenséges égbolt felé intett a fejével.
Látja? – kérdezte.
Látom.
A sofőr a fejét csóválta.
Utálom a telet. Még sose tapasztaltam hogy valami hasz-

na lett volna.
John Gradyre nézett.
Nem valami beszédes igaz? – kérdezte.
Nem nagyon.
Az jó tulajdonság.
Két óra múlva értek Bradybe.
Keresztülhajtottak a városon s a túlsó szélén kitette a so-

főr.
Ha Fredericksburgba ér maradjon a nyolcvanhetesen.

Ne térjen le a kettőszázkilencvenesnél mert akkor Austin-
ban lyukad ki. Megértette?

Igen. Köszönöm.
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Becsukta a kocsi ajtaját és a sofőr biccentett és odaintett
aztán megfordította a kocsit és elindult visszafelé.

A következő autó megállt.
Hová megy? – kérdezte a férfi.
San Sabában havazott mikor odaértek és havazott az Ed-

wards-platón és a Balcones-nál hótól fehérlett a mészkő és
a fiú csak nézte ahogy az ablaktörlő lesöpri a szélvédőre
hulló szürke pelyheket. Az út szélén az aszfalton áttetsző
latyak gyűlt össze és a Pedernales hídja eljegesedett. A sö-
tét vízparti fák előtt lassan hömpölygött a zöld víz. Az út
menti mesquiték úgy tele voltak fagyönggyel mintha ma-
gyaltölgyek lennének. A sofőr a kormánykerék fölé hajolt és
halkan fütyörészett. Hóviharban értek be délután háromkor
San Antonióba. A fiú kiszállt és megköszönte a fuvart betért
az első útjába eső kávézóba és leült a pulthoz és a mellette
álló székre tette a hátizsákot. Kivette a tartóból a kis étla-
pot és kinyitotta és nézegette aztán fölpillantott a faliórára.
A pincérnő letett elé egy pohár vizet.

Itt ugyanannyi az idő mint San Angelóban?
Tudtam hogy valami ilyesmit fog kérdezni – mondta a pin-

cérnő. Magára volt írva.
Nem tudja?
Soha életemben nem jártam San Angelóban.
Egy sajtburgert meg egy csokoládés tejet kérek.
A rodeóra jött?
Nem.
Itt is ugyanannyi az idő – szólt oda egy férfi a pult végéről.
Megköszönte.
Ugyanannyi az idő – ismételte a férfi. Ugyanannyi az idő.
A pincérnő felírt valamit a blokkjára és fölnézett.
Semmi pénzért nem mennék oda – mondta a férfi.
Sétált az utcákon a hóesésben. Korán sötétedett. A Com-

merce Sreet-i hídhoz érve megállt és nézte mint vesznek a
folyóba a hópelyhek. Havasak voltak a parkoló autók és mi-
re sötét lett jószerivel semmivé gyérült a forgalom: csak pár
taxi és teherautó gurult végig az úton – fényszóróik lassan
halk keréksurrogástól kísérve törték át magukat a hulló ha-
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von. Bejelentkezett a Martin Streeten egy ifjúsági szállóban
ahol két dollárt fizetett a szobáért és fölment az emelet-
re. Levette és a fűtőtestre állította a csizmáját és lehúzta
a zokniját és odaterítette a csizma mellé és fölakasztotta
a kabátját aztán kalapját a szemére húzva elnyújtózott az
ágyon.

Nyolc előtt tíz perccel a tiszta ingében és a pénzével a
kezében ott állt a jegypénztár előtt. A jegye az erkélyre szólt
a harmadik sorba és huszonöt dollárt fizetett érte.

Még sose voltam itt – mondta.
Jó hely – mondta a lány a pénztárban.
A  fiú megköszönte és bement és odaadta a jegyét egy

jegyszedőnek aki egy vörös szőnyeges lépcsőhöz vezette
majd visszaadta a jegyét. Fölment és megkereste a he-
lyét és kalapját az ölébe téve leült. Fél ház volt. Mikor
elhomályosodtak a fények a körülötte ülők közül néhányan
felálltak és átültek az első sorba. Fölemelkedett a függöny
és az anyja belépett a színpadra és egy széken ülő nőhöz
kezdett beszélni.

A  szünetben felállt és föltette a kalapját aztán lement
az előcsarnokba és beállt egy aranycirádás beugróba ahol
cigarettát sodort és rágyújtott és az egyik bakancsa talpát
a háta mögötti falnak támasztva állt. Nem érzékelte a
színházlátogatók felé forduló pillantásait. Farmernadrágja
egyik szárát fölhajtotta egy kicsit és abba a kis zsebbe
pöccintgette cigarettája puha fehér hamuját. Látott pár
csizmás-kalapos férfit komolyan oda-odabiccentett nekik
azok meg neki. Egy idő múltán homályosodni kezdtek az
előcsarnok lámpái.

Előrehajolva ült a helyén és két könyökét az előtte lévő
ülés támlájára állát az alkarjára támasztva nézte a színda-
rabot. Eleinte azt hitte lesz majd valami a történetben ami
mond neki valamit a világról vagy hogy milyen lesz de csa-
lódnia kellett. Nem volt benne semmi. Mikor kigyúltak a fé-
nyek a nézők tapsoltak az anyja többször előrejött aztán az
összes szereplő egymás mellé állt a színpadon és megfogták
egymás kezét és hajlongtak majd végül nem húzták föl töb-
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bé a függönyt és a közönség pedig fölállt és elindult kife-
lé a széksorok között. Sokáig ült az üres színházban aztán
fölállt és föltette a kalapját és kiment. Hideg volt.

Mikor reggel elindult hogy egyen valamit még sötét
volt s a hőmérséklet fagypont körüli. A  Travis Parkot
arasznyi hó lepte. Csak egy mexikói kávézó volt nyitva.
Rántottával és csípős mártással töltött sült tortillát rendelt
és az újságot kezdte nézegetni. Úgy gondolta lesz benne
valami az anyjáról de nem írtak semmit. Ő volt az egyetlen
vendég. A fiatal pincérnő őt figyelte. Mikor odatette elé a
tányért John Grady letette az újságot és előrébb tolta a csé-
széjét.

Más café? – kérdezte a lány.
Sí por favor.
A lány hozott kávét. Hace mucho frío – mondta.
Bastante.4

Zsebre dugott kézzel felhajtott gallérral ballagott a Bro-
adwayn. Bement a Menger Hotel halljába és leült egy fotel-
be keresztbe tette a lábát és kinyitotta az újságját.

Az anyja kilenc tájban egy öltönyös-nagykabátos férfi
karján jelent meg a hallban. Kimentek és taxiba szálltak.

Sokáig ült ott. Egy idő elteltével felállt összehajtotta az
újságot és odament a recepcióhoz. A portás ránézett.

Lakik itt egy bizonyos Mrs. Cole?
Cole?
Igen.
Egy pillanat.
A portás megnézte a bejelentőkönyvet és megrázta a fe-

jét. Nem – mondta. Nincs Cole nevű vendégünk.
Köszönöm.

4: Kér még kávét? Legyen szíves. Nagyon hideg van. Eléggé.



24

Március elején lovagoltak ki utoljára együtt mikor
már fölmelegedett az idő és az út szélén kihajtott a
sárga sombrero virág. McCullogh-nál lemálházták a lova-
kat aztán a középső legelőn a Grape-patak mentén ha-
ladva föllovagoltak a dombok közé. A  patak vize tiszta
volt és zöld a kavicshátakat beszövő libegő mohafélék-
től. Lassan léptettek fölfelé a nyitott térség mesquitebok-
rai és nopálkaktuszai között. Átlépték Tom Green megye
határát átmentek Coke megyébe. Átvágtak a régi scho-
on- overi úton és fellovagoltak a cédrusokkal tűzdelt le-
töredezett dombokra ahol a talajt bazaltkövek borították.
Százmérföldnyiről észak felől havat láttak a hegyek oda-
derengő vékony kék vonalán. Egész nap alig egy-két szót
váltottak. Apja kissé előredőlve ült a nyeregben két-három
ujjnyival a nyeregkápa fölött tartva a szárat. Vékony és tö-
rékeny volt szinte elveszett a ruhájában. Mélyen ülő szeme
úgy fürkészte a vidéket mintha megváltozott volna arra a
világ vagy mintha gyanút ébresztett volna benne valami.
Mintha nem látná rendjén valónak. Vagy ami még rosszabb:
mintha most látná utoljára rendjén valónak. Olyannak ami-
lyen mindig is volt és mindig is lesz. A fia aki valamivel előt-
te lovagolt nem egyszerűen úgy ülte meg a lovat mint aki
nyeregbe született hanem mintha egybenőtt volna vele.

Délután egy köves fennsíkra érve ellovagoltak egy rom-
ba dőlt tanya előtt. A szikladarabok között megrokkant ke-
rítésoszlopok álltak és drótmaradványok lógtak rajtuk. Egy
régi helyőrségi épület. Egy régi faácsolatú szélmalom rom-
jai a sziklák között. Továbblovagoltak. Kacsákat riasztottak
föl vízmosta katlanszerű sziklaüregekből aztán estefelé lee-
reszkedtek a szelíd lankákról és átlovagoltak a vörösagyag
ártéren be Robert Lee városába.
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Megvárták míg nem jön semmi akkor vezették át a lo-
vakat a fahídon. A folyó vöröslött az iszaptól. Végiglovagol-
tak a Commerce Streeten és befordultak a Hetedik utcára
aztán tovább az Austin Streeten el a bank előtt. A kávézóhoz
érve kikötötték a lovakat és bementek.

Odajött a tulajdonos fölvenni a rendelést. A nevükön szó-
lította őket. Az apja fölnézett az étlapból.

Na gyerünk rendelj – mondta. Nem fog itt állni egy óráig.
Mijük van?
Én csak valami pitét meg egy kávét kérek.
Milyen pite van? – kérdezte John Grady.
A tulajdonos a pult felé pillantott.
Na kérj valamit – mondta az apja. Tudom hogy éhes vagy.
Rendeltek. A tulajdonos kihozta a kávékat és visszament

a pulthoz. Az apja cigarettát vett elő az inge zsebéből.
Gondolkodsz még azon hogy beadod a lovad tartásra?
Igen. Gondolkodok.
Wallace talán belemegy istállótakarítás fejében. Próbáld

meg úgy.
Nem fog örülni neki.
Kicsoda? Wallace?
Nem ő. Redbo.
Apja beleszívott a cigarettájába. A fiút méregette.
Találkozgatsz még a Barnett lánnyal?
John Grady megrázta a fejét.
Ő hagyott el vagy te őt?
Nem tudom.
Szóval ő.
Igen.
Apja bólintott. Szívta a cigarettáját. Két lovas haladt el

az úton és megnézték őket is a lovaikat is. Apja sokáig ka-
vargatta a kávéját. Pedig nem volt mit kavargatni benne
mert feketén itta. Kivette és a papírszalvétára tette a ka-
nalat aztán fogta a csészét megnézte és belekortyolt. Még
mindig az utcát figyelte bár nem volt ott semmi látnivaló.
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Csomó dologban sose egyeztünk anyáddal – mondta. A lo-
vakat azokat szerette én meg azt hittem ennyi elég. Ilyen
ostoba voltam. Fiatal volt még azt hittem kinövi majd a sze-
szélyeit de tévedtem. Az is lehet hogy csak az én szemem-
ben voltak szeszélyek. Nem csak a háború miatt. Már tíz
éve házasok voltunk mikor jött a háború. Akkor elment. Hat
hónapos voltál akkor és hároméves mikor visszajött. Tu-
dom hogy hallottál erről valamit. Rosszul tettem hogy nem
mondtam el neked. Kaliforniában volt. Luisa gondoskodott
rólad. Ő meg az abuela5.

Nézte a fiát aztán megint az ablak felé fordult.
Azt akarta hogy menjek utána – mondta.
Miért nem mentél?
Mentem – felelte. Nem bírtam sokáig.
John Grady bólintott.
Miattad jött vissza nem miattam. Hát ezt akartam elmon-

dani.
Értem.
A tulajdonos meghozta John Grady ebédjét meg a pitét.

John Grady a sóért és a borsért nyúlt. Nem nézett föl. A tu-
lajdonos hozta a kávéskannát és töltött nekik és otthagyta
őket. Apja elnyomta a cigarettáját és fogta a villáját s ide-
oda igazgatta a pitét.

Ő még elél egy darabig sokkal tovább mint én – mondta.
Szeretném még megérni hogy elsimítjátok egymást közt a
dolgokat.

John Grady nem válaszolt.
Ha anyád nem volna nem lennék itt. Mikor Goshee-ben

jártam óránként beszéltem vele. Úgy vettem ki a szavaiból
hogy bármire képes. Beszéltem neki a többi srácról meg
hogy nem hiszem hogy túlélem és megkértem hogy visel-
je gondjukat és imádkozzon értük. Egyik-másik azért túlél-

5: Nagymama.
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te velem együtt. Azt hiszem kicsit őrült voltam. Legalábbis
időnként. De nélküle nem tudtam volna végigcsinálni. Sem-
miképp. Ezt még sose mondtam senkinek. Még ő se tudja.

John Grady evett. Sötétedett. Apja iszogatta a kávét. Ar-
turót várták hogy jöjjön a teherautóval. Apja utoljára azt
mondta hogy ez az ország már sose lesz olyan mint volt.

Már nem érzik magukat biztonságban az emberek –
mondta. Úgy vagyunk mint kétszáz éve a komancsok. Nem
tudjuk mit hoz a másnap hajnal. Még azt se tudjuk milyen
színű lesz.

Szinte meleg volt az éjszaka. Az úton hevertek Raw-
linsszal hogy fölszívják a hátukkal az aszfaltból sugárzó hőt
és nézték mint buknak a csillagok a láthatár hosszú feke-
te íve mögé. Valahonnan ajtócsapódás hallatszott. Valaki
kiáltott. Egy prérifarkas amelyik eddig valahol a dombok
között szűkölt elhallgatott. Aztán újra rákezdte.

Nem utánad kiabálnak? – kérdezte John Grady.
Lehet – felelte Rawlins.
Kezüket-lábukat szétvetve feküdtek az aszfalton.
Apádnak szóltál? – kérdezte Rawlins.
Nem.
És fogsz?
Mi értelme volna?
Mikorra kell kint legyetek?
Június elsején van a zárás.
Addig azért várhatnál.
Minek?
Rawlins egyik csizmás lába sarkát a másik csizmája

orrára polcolta. Mintha le akarná lépni az eget.
Apám tizenöt évesen szökött el otthonról – mondta. Kü-

lönben Alabamában születtem volna.
Meg se születtél volna.
Miből gondolod?
Mert anyád San Angeló-i és sose találkoztak volna.
Valakivel összejött volna.
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Anyád is.
És?
Te meg nem születtél volna meg.
Nem értem miért mondod ezt. Valahol megszülettem vol-

na.
Hogyan?
Hogyan nem?
Ha anyád a másik férjének szült volna gyereket és

apádnak is más asszonytól született volna akkor melyik len-
nél te?

Egyik se.
Na.
Rawlins feküdt és a csillagokat nézte. Egy idő múltán

megszólalt:
Attól még megszülethettem volna. Esetleg másmilyen

lenne a képem meg ilyenek. Ha Isten azt akarta volna hogy
megszülessek megszülettem volna.

Ha meg nem akkor nem.
Megfájdul tőled az ember feje.
Tudom. Az enyém is megfájdult.
Feküdtek és a csillagokat nézték.
Szóval mi a véleményed? – kérdezte John Grady.
Nem tudom – felelte Rawlins.
Na.
Ha alabamai volnál akkor megérteném mert akkor a

világon minden okod megvolna rá hogy átszökjél Texasba.
De te már Texasban vagy. Nem tudom. Neked sokkal több
okod van elmenni mint nekem.

Mi a rossebnek maradnál? Arra ácsingózol hogy valaki
meghal és rád testál valamit?

Rossebet.
Akkor jó mert arra hiába ácsingózol.
Ajtó csapódott aztán megint kiáltott valaki.
Bemegyek – mondta Rawlins.
Fölállt és fél kézzel leveregette farmernadrágja ülepét

aztán föltette a kalapját.
Ha én nem megyek te akkor is mész?
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John Grady felült ő is föltette a kalapját.
Már el is mentem – felelte.

A városban látta utoljára. North Chadbourne-ből jött épp
Cullen Cole műhelyéből ahol egy törött zablát hegesztetett
meg és a Twohig Streeten járt mikor a lány kilépett a ve-
gyesboltból. Átment az utca másik oldalára de a lány észre-
vette és odakiáltott neki ő pedig megállt és megvárta.

Kerülsz engem? – kérdezte a lány.
John Grady a szemébe nézett.
Ezen még nem gondolkodtam – felelte.
A lány az arcát fürkészte. Az ember nem tehet arról hogy

hogyan érez – mondta.
Ez most épp kapóra jön igaz-e?
Gondoltam lehetnénk barátok.
John Grady bólintott. Jó – mondta. De én már nem kotlok

itten sokáig.
Hová mégy?
Nem mondhatom meg.
Miért nem?
Csak.
Nézte a lány arcát az meg az övét.
Mit gondolsz mit szólna apád ha látná hogy itt beszél-

getsz velem? – kérdezte.
Nem féltékeny.
Akkor jó. Jó ha az ember nem féltékeny. Sok kellemetlen-

ségtől megóvja.
Ezt hogy érted?
Sehogy. Mennem kell.
Utálsz?
Nem.
Nem szeretsz.
John Grady ránézett. Ne nyaggassál már Mary Catherine

– mondta. Mit számít az? Ha rossz a lelkiismereted csak
mondjad mit akarsz hallani és akkor azt mondom.
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Úgyse mondanád. Egyébként meg nincs lelkifurdalásom.
Csak gondoltam hogy barátok maradhatnánk.

John Grady megcsóválta a fejét. Ez csak duma Mary Cat-
herine – mondta.

És mi van ha csak duma? Úgyis minden csak duma nem
igaz?

Nem minden.
Tényleg itt hagyod San Angelót?
Tényleg.
De visszajössz.
Talán.
Én nem haragszom rád.
Nincs is rá okod.
A  lány hátrafordította a fejét hogy mit néz John Grady

de nem volt sok látnivaló ezért visszafordult. John Grady a
szemébe nézett de csak a széltől volt nedves. A lány kezet
nyújtott. John Grady először nem értette hogy mit csinál.

A legjobbakat kívánom neked – mondta a lány.
John Grady megfogta a kezét ami kicsi volt az övében és

ismerős. Még sose fogott kezet nővel. Vigyázz magadra –
mondta a lány.

Köszönöm. Vigyázok.
Hátralépett megpöccintette a kalapja karimáját és elin-

dult. Nem nézett hátra de az utca túloldalán álló szövetségi
épület ablaküvegében látta hogy a lány továbbra is ott áll
és ott állt még akkor is mikor már a sarokra ért és örökre
kilépett az ablak keretéből.

Leszállt a nyeregből és kinyitotta a kaput és bevezette a
lovat aztán becsukta a kaput és végigvezette a lovat a ke-
rítés mentén. Lehajolt hogy látja-e Rawlins sziluettjét de
Rawlins nem volt ott. A kerítés egyik oszlopára akasztotta a
kantárt és figyelte a házat. A ló horkantott és puha orrával
megbökte a könyökét.

Te vagy az? – kérdezte suttogva Rawlins.
Az a te szerencséd.
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Rawlins odébb vezette a lovat aztán megállt és visszané-
zett a házra.

Na? Jössz? – kérdezte John Grady.
Megyek.
Nem gyanakodnak?
Á.
Akkor gyerünk.
Várjál egy pillanatot. Csak fölhajigáltam a holmimat a ló-

ra és kivezettem.
John Grady megfogta a kantárt és nyeregbe lendült. Ot-

tan ég a villany – mondta.
Hogy a rosseb.
A saját temetésedet is le fogod késni.
Még négy sincsen. Korábban jöttél.
Mindegy. Induljunk. Vigyázz az istállónál.
Rawlins a nyereg mögé akarta erősíteni a pokrócát.
A konyhába matat – mondta. Lehet hogy ki se szagol az

istállóba. Talán csak egy pohár tejért ment ki vagy ilyesmi-
ért.

Lehet hogy most tölti a puskáját vagy ilyesmijét.
Rawlins nyeregbe szállt. Mehetünk? – kérdezte.
Felőlem.
Végiglovagoltak a kerítés mellett ki a nyílt mezőre. Re-

csegett a bőr a hajnali hidegben. Ügetésre nógatták a lo-
vakat elmaradtak mögöttük a fények. A nyílt prérire érve
lépésre fogták a tempót. Csillagok kavarogtak körülöttük a
sötétben. A kihalt éjszakában ahol harang nem is kondulha-
tott volna harangzúgást hallottak és ők csak ügettek tovább
a föld elhagyatott és sötétbe borult íves dobogóján s bele-
nyargaltak a rajzó csillagokba és nem is alattuk hanem kö-
zöttük jártak – jókedvűen de óvatosan mint a frissen szaba-
dult tolvajok egy ragyogó gyümölcsöskertben és csak egy
könnyű kabáttal védekeztek a hidegtől s tízezer világ közül
választhattak.



32

Másnap délig vagy negyven mérföldet tettek meg.
Tudták hogy még nem lépték át a megyehatárt. Az éjjel
az öreg Mark Fury birtokához érve leszálltak a nyeregből.
John Grady egy patkóvassal kiakasztotta a drótokat fesze-
sen tartó kapcsokat és rálépett az alsó szögesdrótra és föl-
emelte a felsőt és megvárta míg Rawlins keresztülvezeti a
lovakat és akkor visszakalapálta a kapcsokat a kerítésosz-
lopba és a patkóvasat visszatette a nyeregtáskába aztán ő
is nyeregbe szállt.

Hogy a rossebbe gondolják ezek hogyan lovagoljon az
ember ebben a megyében? – morgolódott Rawlins.

Nem gondolják sehogy – mondta John Grady.
Napfelkeltekor még lóháton ültek aztán megették az

szendvicseket amiket John Grady hozott otthonról és délben
egy régi kővályúnál megitatták a lovakat majd egy kiszáradt
patakmederben a szarvasmarha- és pekaricsapások között
kantáron vezetve a lovakat megérkeztek egy nyárfaligetbe.
A fák alatt heverésző tehenek fölemelkedtek jöttükre s egy
darabig bámulták őket aztán elvonultak.

Lefeküdtek a fák alatti száraz polyvára és fejük alá gön-
gyölték a kabátjukat és a kalapjukat a szemükre billentet-
ték. A lovak a patak menti magas fűben legeltek.

Milyen fegyvert hoztál? – kérdezte Rawlins.
Csak a nagyapám régi hüvelyknyúzóját.
Tudsz lőni vele?
Nem.
Rawlins elvigyorodott. Azért megcsináltuk – mondta.
Meg.
Szerinted hajkurásznak majd minket?
Minek tennék?
Nem tudom. Csak eddig minden túl simán ment.
Hallgatták a szél fúvását hallgatták hogyan hersegtetik

a lovak a füvet.
Mondjak-e valamit? – kérdezte Rawlins.
Mondjál.
Teszek rá.
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John Grady felült s dohányt vett elő az ingzsebéből és
nekifogott cigarettát sodorni.

Mire? – kérdezte.
Megnyalta és a szájába biggyesztette a cigarettát aztán

gyufát vett elő és rágyújtott és ahogy kifújta a füstöt elol-
totta vele a gyufalángot. Odafordult Rawlinshoz de az köz-
ben elaludt.

Késő délután továbblovagoltak. Napszálltakor a távolból
országúton haladó teherautók morgását hallották. Nyugat-
nak lovagoltak a hosszú hűvös estében és fölkaptattak egy
emelkedőre ahonnan már látták a rendszertelenül felbuk-
kanó hol erre hol arra haladó járművek fényszóróit. Elér-
keztek egy dűlőhöz és azon haladtak az országútig ahol egy
kapu állta útjukat. Megálltak. Az országút túloldalán nem
láttak kaput. Nézték hogyan söpörnek végig a kerítésen a
nyugatnak vagy keletnek tartó teherautók fénykévéi de a
másik oldalon nem volt kapu.

Most mi legyen? – kérdezte Rawlins.
Nem tudom de szeretnék még az este keresztülvergődni

itten.
Én nem viszem ki a lovamat sötétben erre az országútra.
John Grady kissé oldalra hajolt a nyeregben és a földre

köpött. Én se – mondta.
Egyre hidegebb lett. A szél rázta a kaput és a lovak nyug-

talanul topogtak.
Mik azok a fények ott? – kérdezte Rawlins.
Eldorado lesz az.
Szerinted mennyire van?
Tíz-tizenöt mérföld.
Mit csináljunk?
Leterítették a pokrócaikat egy száraz patakmederbe és

lenyergeltek s kikötötték a lovakat és aludtak pirkadatig.
Mire Rawlins fölébredt John Grady már fölnyergelte a lovát
és épp a pokrócát szíjazta össze. Van ott egy kávézó följebb
az úton. Megreggelizünk? – kérdezte.

Rawlins föltette a kalapját és a csizmájáért nyúlt. Lel-
kemből beszélsz fiam – mondta.
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Leszakadt kocsiajtók ócska kardántengelyek és eldobált
motoralkatrészek halmai között vezették a lovakat a kávézó
mögé s ott egy vastartályból amit arra használtak hogy a vi-
zében megkeressék a gumibelsőkön a lyukakat megitatták
őket. Egy mexikói épp gumit cserélt egy teherautón. John
Grady odament hozzá és megkérdezte merre van a férfivé-
cé. A mexikói az épület oldala felé biccentett.

John Grady elővette a nyeregtáskából a
borotválkozófölszerelését és bement a mosdóba és
megborotválkozott és megmosakodott és fogat mosott
és megfésülködött. Mire kijött a lovak pár fa alá egy
kecskelábú asztalhoz voltak kikötve Rawlins meg már oda-
bent kávézott.

Becsusszant mellé a bokszba. – Rendeltél már?
Megvártalak.
A tulajdonos hozott még egy bögre kávét. Mit kértek fi-

úk? – kérdezte.
Mondjad – szólt oda Rawlins John Gradynek.
John Grady sonkás tojást rendelt három tojásból és

babot meg kétszersültet és Rawlins ugyanazt csak még
palacsintát is.

Tömd tele magad.
Csak figyeljél – felelte Rawlins.
Az asztalra könyökölve kibámultak az ablakon és a tekin-

tetük végigsiklott a síkokon egészen a fölkelő nap által ki-
rajzolt távoli hegyek sötétlő sziluettjéig.

Oda megyünk – mondta Rawlins.
John Grady bólintott. Itták a kávét. A férfi vastag fehér

cseréptányérokon hozta ki a reggelit majd fordult és hozta
a kávéskannát is. Rawlins annyi borsot szórt a tojásra hogy
az teljesen fekete lett. A palacsintákat megvajazta.

Valaki itt jól megborsozva szereti a tojást – állapította
meg a tulajdonos.

Töltött nekik és visszament a konyhába.
Mostan figyeljél tisztes apádra – mondta Rawlins. Meg-

mutatom neked hogy kell elbánni egy rakoncátlan reggeli-
vel.
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Csak rajta – mondta John Grady.
Ha kell végigeszem én még egyszer.
A  boltban nem árultak takarmányt. Vettek egy nagy

doboz száraz zabsüteményt aztán fizettek és kimentek.
John Grady a bicskájával fölhasította a papírdobozt és ki-
szórta a süteményt egy-egy dísztárcsába aztán leültek a
kecskelábú asztalhoz és nézték hogyan esznek a lovak.
A mexikói odajött megnézni a lovakat. Nem volt sokkal idő-
sebb Rawlinsnál.

Merre mentek? – kérdezte.
Mexikóba.
Minek?
Rawlins John Gradyre nézett. Szerinted bízhatunk ben-

ne? – kérdezte.
Aha. Rendesnek látszik.
A törvény elől menekülünk – mondta Rawlins.
A mexikói jól megnézte őket.
Kiraboltunk egy bankot.
A mexikói megint a lovakat méregette. Dehogy rabolta-

tok ti bankot – mondta.
Ismerős vagy arrafele? – kérdezte Rawlins.
A mexikói megcsóválta a fejét és kiköpött. Soha életem-

ben nem voltam Mexikóban – mondta.
A lovak megették amit eléjük raktak aztán fölnyergelték

őket és megkerülték az épületet aztán végigmentek a ko-
csifelhajtón és átkeltek az országúton. Az árokban vezet-
ték őket a kapuig azon átmentek és visszacsukták maguk
mögött. Nyeregbe szálltak és nekivágtak a dűlőútnak. Vagy
egy mérföldön át követték de mikor keletnek kanyarodott
ők letértek róla és délnek fordultak a cédrusokkal tűzdelt
pusztában.

Kilenc tájban érték el az Ördög-folyót és megitatták a
lovakat aztán elnyújtóztak egy fűzliget árnyékában és elő-
vették a térképet. Egy olajtársaság autóstérképe volt amit
Rawlins a kávézóban szerzett. Nézegette s aztán dél felé az
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alacsony dombok közötti rés irányába pillantott. A térkép
amerikai oldalán egész a Rio Grandéig utakat folyókat és
városokat mutatott de azon túl csak fehérséget.

Ez odalenn nem mutat semmit se – állapította meg Raw-
lins.

Nem.
Lehet hogy föl se térképezték még?
Vannak térképek csak ez nem olyan. Van egy a

nyeregtáskámban.
Rawlins visszajött a térképpel és leült a földre és a

mutatóujját végigvezette az útvonalukon. Fölnézett.
Mi van? – kérdezte John Grady.
Gané sincsen odalenn.
Elhagyták a folyót és a nyugat felé futó száraz völgyben

haladtak tovább. Dimbes-dombos volt a táj s az idő a nap-
sütés ellenére is hűvös.

Azt hinné az ember több marha van ebben az országban
– mondta Rawlins.

Hát.
Galambokat és fürjeket riasztottak fel a fű közül. Időn-

ként egy-egy nyulat. Rawlins leszállt a lováról kihúzta kis
kaliberű karabélyát a tokból amiben tartotta és elindult a
közeli dombtetőre. John Grady hallotta hogy Rawlins elsü-
ti a puskát. Hamarosan egy nyúllal tért vissza. Eltette a
puskát és elővette a kését s kicsit arrébb ment és kibelezte
a nyulat. Felállt és a nadrágszárába törölte a pengét és be-
csattintotta a bicskát odavitte a nyulat a lovához és a hátsó
lábainál fogva odakötözte a föltekert pokróc mögé aztán
megint nyeregbe szálltak.

Késő délután kereszteztek egy délnek futó utat majd
pedig estére elérték Johnson’s Runt. Letáboroztak a
máskülönben száraz folyómeder egyik tócsájánál és
megitatták és megbéklyózták a lovakat aztán kicsapták
őket legelni. Tüzet raktak és megnyúzták a nyulat aztán
fölhúzták egy frissen vágott nyársra és sütni kezdték a tűz
szélénél. John Grady kibontotta vitorlavászonból varrt el-
szürkült tábori zsákját és kivett belőle egy kis zománcozott
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kávéskannát s odament a vízhez és megtöltötte. Ültek s be-
lerévedtek a tűzbe s nézték a hold keskeny sarlóját a nyu-
gatra lévő fekete dombok fölött.

Rawlins cigarettát sodort és rágyújtott egy parázsló
ágról és visszadőlt a nyeregre. Kell mondjak neked valamit
– szólalt meg.

Mondjad.
Meg bírnám szokni ezt az életet. Szippantott egyet

aztán oldalra fordította a cigarettát és mutatóujja finom
mozdulatával lepöccintette róla a hamut. – Semennyi időbe
se tellene.

Másnap egész nap lovagoltak a dombos vidéken – a
cédrusokkal megtűzdelt alacsony kibúvások között. A ke-
leti lejtőkön virágba borult jukkák fehérlettek. Estére el-
érték a pandale-i utat s délnek fordultak és bekocogtak a
városkába.

Kilenc épület. Köztük egy bolt meg egy benzinkút. A bolt
előtt kikötötték a lovakat és bementek. Porosak voltak.
Rawlins borostás. Lóizzadság- és füstszag áradt belőlük.
A bolt hátulsó részében három férfi ült székeken akik a jöt-
tükre odanéztek aztán tovább beszélgettek.

A hűtőpulthoz mentek. A boltosnő előjött leakasztott egy
kötényt és meghúzott egy kis láncot amitől a fejük fölött
meggyulladt egy villanykörte.

Úgy nézel ki mint valami bandita – mondta John Grady.
Te se látszol ministránsgyereknek – felelte Rawlins.
Az asszony maga elé kötötte a kötényt és rájuk nézett.

Mit adhatok fiúk? – kérdezte.
Vettek füstölt kolbászt meg sajtot meg egy vekni kenye-

ret és egy üveg majonézt. Vettek egy doboz sós kekszet meg
egy tucat virslikonzervet. Vettek egy tucat üdítőporos tasa-
kot meg egy fél sonkát és pár doboz babkonzervet meg öt
font kukoricalisztet és egy üveg csípőspaprika-mártást. Az
asszony külön-külön becsomagolta a húst meg a sajtot és
megnyálazta tintaceruzáját és összeadta a tételeket aztán
mindent beletett egy nagy papírzacskóba.

Honnan jöttek fiúk? – kérdezte.
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San Angelo mellől.
Lovon jöttek le egészen idáig?
Igen.
Ezt nevezem – mondta az asszony.
Mikor reggel fölébredtek egy kis vályogházat láttak. Egy

nő lépett ki belőle s egy dézsa mosogatóvizet loccsantott
ki a kertbe. Rájuk nézett és visszament. Este egy kerítésre
akasztották a nyergeket száradni és mikor odamentek értük
kijött a ház elé egy férfi és onnan nézte őket. Fölnyergelték
és kivezették az útra a lovakat s nyeregbe szálltak és délnek
indultak.

Kíváncsi volnék mit csinálhatnak odahaza – mondta Raw-
lins.

John Grady oldalra hajolt és kiköpött. Vígan vannak mint
hal a vízben – mondta. Biztos találtak olajat. Szerintem a
városban császkálnak és most választják ki az új kocsijukat.

A mindenit – mondta Rawlins.
Lovagoltak.
Te sose szoktál nyugtalankodni? – kérdezte Rawlins.
Már miért nyugtalankodnék?
Nem tudom. Csak úgy. Nyugtalankodni.
Néha. Ha olyan helyen vagyok ahol nem kéne legyek ak-

kor azt hiszem szoktam nyugtalankodni. Legalábbis az vol-
na a természetes.

Szóval ha úgy vagy nyugtalan hogy nem tudod az okát
akkor olyan helyen vagy ahol nem kéne lenned csak nem
tudsz róla?

Beléd meg mi ütött?
Nem tudom – felelte Rawlins. Semmi se. Énekelek egy

kicsit.
Énekelt. Azt énekelte: „Ha majd elmegyek ha majd elme-

gyek ha majd elmegyek hiányozni fogok.”
Ismered a Del Rio rádiót? – kérdezte John Grady.
Ja.
Azt mondják ha este a fogad közé veszel egy darab drótot

az is veszi. Még rádió se kell.
És te ezt elhiszed?
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Nem tudom.
Próbáltad már?
Egyszer.
Lovagoltak. Rawlins énekelt. Mi a rosseb az a csipkés

rózsafa? – kérdezte.
Megfogtál testvér.
Egy magas meredek mészkőfal előtt léptettek amelyen

egy patak futott le majd kereszteztek egy széles kavicsos
kiszáradt folyómedret. Felfelé a folyón az utóbbi napok esői
után maradt még pár tócsa és két gém állt hosszú árnyékuk
tövéhez kövült lábbal. Az egyik fölrebbent és elrepült míg
a másik ott maradt. Egy órával később átkeltek a Pecos fo-
lyón. Beleléptették a lovakat a gázlóba ahol gyors és tisz-
ta volt a víz s kissé sós is mert mészköves mederben futott
és a lovak erősen figyeltek és nagyon megnézték hova te-
szik a patájukat a köves fenéken s közben mindvégig szem-
mel tartották a gázló alatti fodrozódásokban libegő regge-
li fényben zöld szikrákat hányó és hullámzó-csavarodó vízi-
növényeket. Rawlins lehajolt a nyeregből merített egy kis
vizet a tenyerébe és megkóstolta. Nem jó – mondta.

A túlsó oldalon álltak meg és füzek tövénél húsos-sajtos
szendvicseket készítettek aztán ettek és rágyújtottak és ül-
tek és nézték a folyót.

Valaki követ bennünket – mondta John Grady.
Láttad?
Még nem.
Lovas?
Az.
Rawlins a folyó túlsó partján futó utat fürkészte. Miért

nem lehet hogy valaki csak úgy errefelé lovagol?
Mert mostanára már itt lenne a folyónál.
És ha elkanyarodott?
Hová?
Rawlins szívta a cigarettáját. Szerinted mit akarhat? –

kérdezte.
Nem tudom.
És te mit akarsz?
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Csak menjünk. Vagy előkerül vagy sem.
Lassan egymás mellett ügettek ki a folyóvölgyből. Egy

poros úton haladva egy magas platóra jutottak ahonnan
déli irányban jól belátták a vidéket: százszorszépekkel és
fűvel tarkán hullámzó térség volt. Jó mérföldnyire nyugat-
ra egy oszlopokkal tagolt drótkerítés futott egy szürkés fü-
ves legelő körül ami úgy hatott mint egy ügyetlen kézzel
összevarrt seb öltései. Mögötte egy kis antilopcsapat állt
és őket figyelte. John Grady oldalra fordította a lovát és
abba az irányba nézett az úton amerről jöttek. Rawlins is
megállította a lovát.

Ott van? – kérdezte.
Ott. Valahol.
Lovagoltak míg csak egy széles földteknőhöz: egy

bajadához nem értek. Nem messze jobbra egy kis cédrus-
liget állt. Rawlins arrafelé intett a fejével és visszafogta a
lovát.

Tanyázzunk le és várjuk be.
John Grady hátranézett. Jó – mondta. Lovagoljunk még

egy darabot aztán kerüljünk vissza. Ha látja hogy hol tér-
tünk le az útról rájön mi a szándékunk.

Jó.
Lovagoltak még félmérföldnyit és ott letértek az út ívét

levágva majd visszamentek a cédrusokhoz és kikötötték a
lovakat és leültek a földre.

Szerinted van időnk rágyújtani? – kérdezte Rawlins.
Szívd csak ha van mit – felelte John Grady.
Cigarettáztak és figyelték az utat. Sokáig vártak de nem

jött senki. Rawlins hanyatt dőlt és a szemére billentette a
kalapját. Nem alszok – mondta. Csak pihenek.

Alig aludt el mikor John Grady megrúgta a csizmáját. Föl-
ült s föltette a kalapját és arra nézett amerre a másik mu-
tatott. Egy lovas közeledett az úton. Még ilyen távolságból
is tettek egy-két megjegyzést a lóra.
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A  lovas jött-jött míg százlépésnyire nem ért. Széles
karimájú kalap és mellzsebes kezeslábas volt rajta. Las-
sabbra fogta a tempót és lenézett a teknőbe – egyenesen
feléjük. Aztán jött tovább.

Ez valami suhanc lesz – mondta Rawlins.
A lova az nagyon fájintos – jegyezte meg John Grady.
Meglátott minket?
Nem.
Mit csináljunk?
Várunk egy percet aztán utána megyünk.
Vártak míg csaknem teljesen szem elől veszett akkor

eloldozták a lovakat és nyeregbe szálltak és kilovagoltak a
fák közül az útra.

Mikor meghallotta őket megállt és hátranézett.
Tarkójára tolta a kalapját és csak ült a nyeregben és figyel-
te őket. Közrefogták.

Utánunk kajtatsz? – kérdezte Rawlins.
Egy tizenhárom éves forma suttyó volt.
Nem kajtatok – felelte.
Miért követsz minket?
Nem követek senkit.
Rawlins John Gradyre nézett. John Grady a suhancot mé-

regette. Tekintete a távoli hegyek felé fordult azután vissza
a fiúra majd végül Rawlinsra. Rawlins mindkét kezét a
nyeregkápán nyugtatva ült. Nem miutánunk jöttél? – sze-
gezte neki a kérdést.

Langtryba tartok – felelte a suttyó. Nem tudom kik vagy-
tok.

Rawlins John Gradyre nézett. John Grady cigarettát so-
dort és a suttyót méregette: a fölszerelését meg a lovát.

Honnan szedted ezt a lovat? – kérdezte.
Az enyimé.
John Grady az ajka közé biggyesztette a cigarettát és

gyufát vett elő az inge zsebéből és rágyújtott. A kalap is a
tiedé? – kérdezte.

A  suttyó fölpillantott a homlokába csúszott kalap
karimájára majd Rawlinsra nézett.
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Hány éves vagy? – kérdezte John Grady.
Tizenhat.
Rawlins kiköpött. Még ott a tojáshéj a seggeden – mond-

ta.
Nem tudsz te mindent.
Azt tudom hogy a nagy rossebet vagy te tizenhat. Honnan

jössz?
Pandale-ből.
Láttál minket ottan az este igaz-e?
Igaz.
Na és? Elszöktél?
A suhanc hol egyikükre hol másikukra nézett. Mert ha

igen? – kérdezte aztán.
Rawlins John Gradyre nézett. Mi legyen?
Nem tudom.
Mexikóban el tudjuk adni a lovat.
El ám.
De nem én ásom a sírt mint legutóbb.
Te akartad – mondta John Grady. Én mondtam hogy hagy-

juk csak ott a keselyűknek.
Földobjunk egy pénzt hogy ki lövi le?
Dobjad.
Válasszál – mondta Rawlins.
Fej.
Levegőbe perdült a pénzdarab. Rawlins elkapta és te-

nyerével a csuklójára csapta majd fölemelte a kezét hogy
lássák.

Fej – mondta.
Add a puskát.
Ez nem igazság – morgott Rawlins. Az utolsó hármat

mind te lőtted le.
Hát akkor csináld te. De jössz nekem eggyel.
Akkor tartsad a lovát. Lehet hogy nem szokta a dörgést.
Csak szórakoztok – mondta a fiú.
Mitől vagy olyan biztos benne?
Nem lőttetek ti le senkit.
És miből sejted hogy nem teveled kezdjük?
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Csak szórakoztok. Rögtön tudtam.
Naná – mondta Rawlins.
Keresnek? – kérdezte John Grady.
Nem.
De a lovat azt igen. Mi?
A suhanc nem válaszolt.
Tényleg Langtryba mégy?
Tényleg.
Velünk nem jöhetsz – mondta Rawlins. Börtönbe juttatnál

minket.
Enyimé a ló – makacskodott a fiú.
Teszek én rá öcskös hogy kié de az szentség hogy nem a

tiedé. Menjünk pajtás.
Megfordították a lovukat és megbökdösték a véknyukat

és továbbindultak délnek. Nem néztek vissza.
Azt hittem jobban betojik – mondta Rawlins.
John Grady elpöccintette a csikket. A végin csattan az

ostor – mondta.
Délben letértek az útról s délnyugatnak haladtak egy

tágas füves síkon át. Egy régi szélmalom mellett itattak egy
bádogvályúból. A malom lassan nyekergett a szélben. Nem
messze marhák hűsöltek tölgyek alatt. El akarták kerülni
Langtryt és arról beszéltek hogy este átkelnek a folyón.
Meleg volt kimosták az ingüket amúgy vizesen fölvették és
nyeregbe szálltak s mentek tovább. Jó néhány mérföldnyire
belátták maguk mögött az utat de a fiú nem mutatkozott.

Aznap este Pumpville mellett keresztezték a Southern
Pacific sínét és félmérföldnyivel távolabb letáboroztak. Mi-
re lecsutakolták és kikötötték a lovakat és tüzet raktak
már besötétedett. John Grady odaállította a tűzhöz a nyer-
gét aztán kisétált a prérire és fülelve megállt. Feketén vé-
sődött a bíborszín égbe a pumpville-i víztorony árnyképe.
Holdsarló függött fölötte. Százlépésnyiről is hallotta ho-
gyan rágcsálják a lovak a füvet. Egyébként kéken és némán
feküdt körben a préri.
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Másnap reggel a 90-es út keresztezése után bóklászó
tehenektől mozgalmas füves legelőkre értek. Messze dél-
re a minduntalan változó felhőtakaró alatti fényben gigászi
szellemalakokként derengtek föl a mexikói hegyek. Két óra
múltán értek a folyóhoz. Leültek a lejtős parton és levették a
kalapjukat s nézték a vizet. Agyagszínű volt és zavaros; hal-
latszott hogy lejjebb nyugtalanul fortyog. Az előttük nyújtó-
zó homokpadot sűrűn benőtte a fűz meg a sás; a szemköz-
ti martot fecskefészkek ezrei lyuggatták. Azon túl a parlag
ugyanolyan volt mint addig: füves hullámzó. Összenéztek
és föltették a kalapjukat.

Folyásiránnyal szemben lovagoltak míg egy patak nem
keresztezte az útjukat. Átgázoltak megállították a lovakat
és szemügyre vették a vidéket. Rawlins cigarettát sodort és
térdhajlatát a nyeregkápába akasztva füstölt.

Ki elől rejtezkedünk? – kérdezte.
Ki elől nem?
Én nem látok senkit hogy odaát rejtezkedne.
Lehet hogy ők is ugyanezt mondják.
Rawlins cigarettázott. Nem válaszolt.
Azon a homokzátonyon egyenest átlábalhatnánk – java-

solta John Grady.
Vágjunk neki.
John Grady oldalra hajolt és a folyóba köpött. Ahogy aka-

rod. De úgy emlékszek óvatosságba maradtunk.
Örömest fölhagynék vele ha lehetne.
Magam is pajtás. John Grady megfordult és Rawlinsra

nézett.
Akkor jó – bólintott Rawlins.
Visszalovagoltak a patakhoz és leszálltak és lenyergeltek

és kicsapták a lovakat legelni a patakpartra. Letelepedtek
egy fűzfa tövébe virslit ettek sós keksszel és patakvízből
készítettek hozzá szörpöt. Mexikóban árulnak virslit? – kér-
dezte Rawlins.

Késő délután John Grady lement a patakhoz és kalapjával
a kezében nézte a préri hullámzó füvét. Szűk mérföldnyire
egy lovas haladt keresztben. Követte tekintetével.
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A fűzfához visszatérve fölébresztette Rawlinst.
Mi van?
Jön valaki. Azt hiszem a suttyó lesz az.
Rawlins megigazította a kalapját és fölsétált a partra.

Onnan nézelődött.
Látod? – kiáltott oda neki John Grady.
Rawlins bólintott aztán előrehajolt és kiköpött.
Hát ha őt magát nem is a lovat azt szentség.
Észrevett?
Nem tudom.
Errefele tartott.
Azt hiszem meglátott.
El kéne hajtani.
Rawlins megint visszanézett John Gradyre. Piszkálja a

csőrömet ez a taknyos – mondta.
Nekem is.
Nem is olyan csipás mint látszik.
Mit csinál? – kérdezte John Grady.
Lovagol.
Azért csak gyere le. Lehet hogy nem látott meg.
Megállt – mondta Rawlins.
Most mit csinál?
Megint lovagol.
Várták hogy jöjjön ha jön. A lovak nemsokára fölkapták a

fejüket és a folyó felé néztek. Hallották mint közeledik a lo-
vas a patakmedren át: kövek zörögtek fém pendült halkan.

Rawlins elővette a puskáját és a patak mentén leballag-
tak a folyóhoz. A jókora pej a hordalékpad menti sekély víz-
ben állt. A fiú a hátán ült. Mikor észrevette őket hüvelykjé-
vel följebb tolta a kalapját.

Tudtam hogy nem lábaltatok át – mondta. A túlparton két
szarvas legel.

Rawlins a puskát maga elé állítva guggolt és a csőszájra
fektetett kezén nyugtatta az állát. Mi a rossebet csináljunk
teveled? – kérdezte.

A suttyó szemügyre vette őket: Rawlinst is John Gradyt
is. Mexikóban senki sem fog hajkurászni engemet – mondta.
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Az attól függ hogy mit csináltál – mondta Rawlins.
Én nem csináltam semmit se.
Mi a neved? – kérdezte John Grady.
Jimmy Blevins.
Ne hantázz – mondta Rawlins. Jimmy Blevins a rádióban

szok lenni.
Az egy másik Jimmy Blevins.
Ki kajtat utánad?
Senki.
Honnan tudod?
Onnan hogy nem.
Rawlins John Gradyre majd újra a fiúra nézett. Kajád

van? – kérdezte.
Nincsen.
Pénzed?
Az sincs.
Potyázni akarsz?
A  suhanc vállat vont. A  vízben álló ló lépett egyet és

megint megállt.
Rawlins a fejét csóválta aztán kiköpött és elnézett a túl-

part felé. Csak egyvalamit mondjál meg – szólalt meg.
Jó.
Mi a rossebér vinnénk magunkkal tégedet?
A suttyó nem válaszolt. A lábuk előtt kavargó homokos vi-

zet méregette meg a parti füzek összefonódó ágait. Estele-
dett. Elnézett a délen húzódó kékes sierrák felé és megiga-
zította kezeslábasa vállpántját és hüvelykujját a mellrészbe
akasztotta. Rájuk emelte tekintetét.

Mert amerikai vagyok – mondta.
Rawlins fejcsóválva elfordult.
Átúsztattak a folyón a fehér holdsarló alatt: mezítelenül

sápadtan s véznán ültek a nyeregben. Csizmájukat lefelé
fordítva beletették levetett nadrágjukba és begyömöszöl-
ték mellé az ingjüket és a kabátjukat meg a zsákot amiben
a borotválkozó-készletet és a lőszert tartották aztán szíjjal
szorosra húzták a nadrág derekát a szárait pedig lazán a
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nyakukba kötötték. Kalapjukat a fejükön tartva így ültek a
lovakra s hajtották őket a víznek csupasz sarkukkal noszo-
gatva az állatokat.

A folyó közepén horkangatva a nyakukat nyújtogatva li-
begő farokkal úszni kezdtek a lovak és meztelen lovasaik a
nyakukra hajolva beszéltek hozzájuk és Rawlins a feje fölé
tartotta a puskáját s libasorban értek a túlsó partra; lopva
mint a martalócok. Egyikük sem szólt. Megálltak a kavicsos
parton és visszanéztek a maguk mögött hagyott országra.
Nyeregbe szálltak és hirtelen felrúgtattak a parton és meg-
fordultak s visszaintegettek a kalapjukkal és nevettek és lo-
vaik nyakát paskolták.

A  mindenségit – mondta Rawlins. – Tudjátok hol va-
gyunk?

Ültek a holdvilágban gőzölgő lovakon egymásra néztek
aztán szótlanul lecsusszantak a nyeregből és leakasztották
nyakukból a ruhájukat és felöltöztek és átvezették a lova-
kat a part menti füzesen ki a síkság peremére. Ott megint
nyeregbe szálltak és délnek lovagoltak Coahuila száraz bo-
zótos vidékén.

Egy mesquitebozót szélén ütöttek tábort. Reggel
szalonnát és babot ettek vízből és kukoricalisztből sütött
kenyérrel és közben a vidéket kémlelték.

Mikor ettél utoljára? – kérdezte Rawlins.
Tegnap – felelte a Blevins gyerek.
Tegnap.
Ja.
Rawlins méregette. Ugye nem Blivetnek hívnak? – kér-

dezte.
Blevinsnek.
Tudod mi az a blivet?
Mi?
Tíz font lócitrom ötfontos zacskóba porciózva.
Blevins szájában megállt a falat. Elnézett nyugatnak ahol

a tehenek a fák egyik nyiladékán most sétáltak ki a legelő-
re. Megálltak a reggeli napsütésben aztán folytatták a ké-
rődzést.
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Ti még nem is mondtátok a neveteket – mondta.
Nem kérdezted.
Nem úgy neveltek – felelte Blevins.
Rawlins üres tekintettel meredt rá aztán elfordította a

fejét.
John Grady Cole – mondta John Grady. Ő meg Lacey Raw-

lins.
A suhanc rábólintott. Rágott tovább.
San Angelo mellől jöttünk – mondta John Grady.
Sose jártam odafönn.
Várták hogy mondja honnan jött de nem mondta.
Rawlins egy darab morzsálódó kukoricakenyérrel kitö-

rölte a tányérját és bekapta a falatot. Mi volna ha elcserél-
nénk azt a lovat egy másikra amelyikért tán nem lőnek le
minket? – kérdezte.

A fiú John Gradyre nézett aztán megint a legelésző tehe-
nekre. Nem cserélek lovat – mondta végül.

Az meg nem érdekel hogy minekünk kell vigyázni rád
igaz-e?

Tudok én vigyázni magamra.
Hát persze. Biztos durrogtatód is van.
A suhanc csak egy perc elteltével válaszolt.
Van.
Rawlins fölnézett aztán tovább mártogatott a kukorica-

kenyérrel. És miféle? – kérdezte.
Harminckettő-húszas Colt.
Sületlenség – mondta Rawlins. Az puskagolyó-kaliber.
A fiú végzett az étellel s most egy fűcsomóval törölgette

a tányérját.
Mutassad – mondta Rawlins.
A suhanc letette a tányért és Rawlinsra majd John Grady-

re nézett aztán a mellzsebébe nyúlt és elővett egy pisztolyt.
Fél kézzel megfordította hogy az agya legyen előre és úgy
nyújtotta oda Rawlinsnak.

Rawlins megnézte őt is és a pisztolyt is. A tányérját le-
tette a fűre és fogta a pisztolyt aztán megfordította. Egy ré-
gi Bisley Colt volt recézett guttapercha markolata simára
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kopott a használattól. A fémrészei matt szürkék lettek. El-
fordította hogy el tudja olvasni a cső oldalába gravírozott
betűket: 32-20. A suhancra nézett és hüvelykujjával felpöc-
cintette a biztosítócsappantyút és félig fölhúzta a kakast és
megforgatta a cilindert aztán az ürítővesszővel a tenyeré-
be lökte és szemügyre vette az egyik lövedéket. Visszatet-
te és visszacsukta a biztonsági csappantyút és leengedte a
kakast.

Honnan szerezted? – kérdezte.
Vettem – felelte a fiú.
Lőttél már vele?
Igen.
Célozni is tudsz?
A suhanc kezét nyújtotta a pisztolyért. Rawlins a tenye-

rében tartva latolgatta a súlyát egy kicsit aztán megfordí-
totta és visszaadta.

Ha földobsz valamit eltalálom.
Sületlenség.
A fiú vállat vont és visszadugta a pisztolyt a mellzsebébe.
Mit dobjak föl? – kérdezte Rawlins.
Amit akarsz.
Sületlenség.
A suhanc felállt nadrágszárába törölte a tányért és Raw-

linsra nézett.
Dobd föl a tárcádat és lukat lövök bele.
Rawlins felállt és a farzsebébe nyúlt és elővette a

tárcáját. A fiú lehajolt a földre tette a tányérját és megint
elővette a pisztolyt. John Grady a tányérjába tette a kanalát
aztán a tányért meg lerakta a fűre. Mindhárman kimentek
a nyílt térségre mint a párbajozók és úgy álltak a reggeli
napsütésben.

A suhanc a napnak háttal állt a pisztolyt a combja mellett
tartva. Rawlins odafordult John Gradyhez és rávigyorgott.
A tárcát a hüvelyk- és a mutatóujja közé csippentve tartotta.

Mehet Annie Oakley? – kérdezte.
Rád várok.
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Rawlins fölhajította a tárcát ami pörögve röppent a leve-
gőbe és parányinak rémlett a nagy kékségben. Nézték és
várták hogy lőjön a suttyó. Lőtt. A levéltárca félrerándult és
szétnyílt és törött szárnyú madárként bukdácsolt a földre.

A roppant csönd szinte azonnal elnyelte a pisztolydörre-
nést. Rawlins odament a tárcájáért és fölvette és zsebre tet-
te és visszajött.

Induljunk – mondta.
Hadd lám! – mondta John Grady.
Menjünk. Legyünk már túl ezen a folyón.
Előhozták és fölnyergelték a lovakat és Blevins eltaposta

a tüzet aztán lóra szálltak. Kényelmes távolságot tartva lo-
vagoltak egymás mellett a széles és enyhén ívelő kavicsos
folyóparton. Szótlanul itták magukba az új ország képét.
Egy mesquitefa csúcsáról egy sólyom ejtette le magát és el-
siklott a folyó menti dús fű fölött majd félmérföldnyire tőlük
megint fölívelt egy fára. Mikor odaértek újból felröppent.

A Pecosnál is ott volt a zsebedben a pisztoly igaz-e? –
kérdezte Rawlins.

A suhanc rápillantott hatalmas kalapja alól. Ja.
Lovagoltak. Rawlins oldalra hajolt és köpött. Lelőttél vol-

na igaz-e? – kérdezte.
A suttyó is köpött. Nem szándékom lelövetni magamat –

mondta.
Nopálkaktuszokkal benőtt alacsony halmokon jártak. Ko-

ra délelőtt egy patanyomokkal kijárt ösvényre bukkantak.
Ebédidőben belovagoltak Reforma faluba.

Egymás mögött léptettek a földes utcán. Öt-hat összeros-
kadt vályogtégla ház. Néhány vesszőtetejű vályogkunyhó
meg egy rudakból eszkábált karám ahonnan öt nagy fejű
csenevész ló kísérte figyelemmel haladásukat.

Leszálltak és kikötötték a lovakat egy kis vályogviskó elé:
az volt a tienda és bementek. A döngölt agyagpadlós helyi-
ség közepén álló vaskályha mellett egy lány ült egy egyenes
hátú széken és képregényt olvasott az ajtóból beszüremlő
fényben. Ahogy beléptek fölnézett és felállt és a bolt hátsó
traktusa felé pillantott – egy zöld függönnyel takart ajtó felé
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aztán eltette a képregényt és odament a pulthoz és megállt.
A pulton három ollas vagyis agyagkorsó állt. Kettő üres volt
de a harmadik egy zsírosbödön bádogfedőjével volt letakar-
va és a fedő egy helyen be volt nyomva hogy elférjen egy
zománcozott merítőkanál nyele. A lány háta mögött a falon
három-négy deszkapolcon konzervek meg ruhafélék meg
különféle cérnák és édességek sorakoztak. A szemközti fal
tövében egy összetákolt fenyőfa láda. Fölötte egy pálcával
egy kalendárium volt a sárfalra erősítve. A kályhán meg a
széken kívül csak ezek voltak a helyiségben.

Rawlins levette a kalapját és alkarjával végigtörölt a
homlokán és visszatette a kalapot. Ránézett John Gradyre.
Van ennek valami innivalója? – kérdezte.

Tiene algo que tomar? – kérdezte John Grady.
Sí – felelte a lány. A korsókhoz lépett és fölemelte a bö-

döntetőt. A három lovas nézte.
Ez mi? – kérdezte Rawlins.
Sidrón6 – felelte a lány.
John Grady ránézett. Habla inglés? – kérdezte.
No – felelte a lány.
Mi ez? – kérdezte Rawlins.
Almabor.
Belesandított a korsóba. Jó lesz. Adjon hármat – mondta.
Mande?
Hármat – mondta Rawlins. Tres. Három ujját mutatta.
Elővette a tárcáját. A lány levett három öblös poharat a

háta mögötti polcról aztán a merőkanállal teletöltötte min-
det a híg barna folyadékkal. Rawlins egy egydollárost simí-
tott a pultra: mindkét vége lyukas volt. Ahogy a poharakért
nyúltak John Grady a tárca felé intett a fejével.

Telibe találta a tárcádat igaz-e?
Igaz – felelte Rawlins.
Ittak. Rawlins elgondolkodva nézett maga elé.

6: Almabor.
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Nem tudom mi ez a lötty de marhapásztornak való –
mondta. Innánk még hármat.

Letették a poharakat a lány töltött. Mennyivel tartozunk?
– kérdezte Rawlins.

A lány John Gradyre nézett.
Cuánto? – kérdezte John Grady.
Para todo?
Sí.
Uno cincuenta.7

Mennyi? – kérdezte Rawlins.
Három cent egy pohár.
Rawlins előrébb tolta a pulton a pénzt. Tisztes atyátok

vendégei vagytok – mondta.
A  lány a pult alól egy szivardobozból aprót vett elő s

kiszámolta a pultra a mexikói érméket és fölnézett. Rawlins
letette üres poharát és rámutatott és kifizetett még három
pohárral és fölszedegette az aprót aztán fogták a poharai-
kat és kimentek.

Kiültek a ház előtti ágakból-lombokból összetákolt kis
lugas árnyékába és kortyolgattak és nézték a kis keresz-
tút elhagyatott mozdulatlanságát a rekkenő déli hőségben.
A  vályogviskókat. A  poros agávékat és a kopár kőhegye-
ket a messzeségben. A bolt előtti agyagárokban vékony kék
erecske csordogált. A kijárt úton egy kecske állt és a lova-
kat nézte.

Itten nincsen áram – állapította meg Rawlins.
Ivott egy kortyot. Az utat kémlelte.
Szerintem autó még nem is járt errefele.
Nem tudom honnan jöhetne – mondta John Grady.
Rawlins bólintott. A fény felé tartotta a poharat és meg-

lötyögtette az almabort. Ez valami kaktuszlé vagy mifene?
– kérdezte.

Szerintem az.
Nem kéne hagyni többet inni a kölyköt.

7: Mennyi? Összesen? Igen. Egyötven.
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Whiskyt szoktam nyakalni – mondta Blevins. Ez semmi.
Rawlins a fejét ingatta. Kaktuszlét inni Mexikóba – sóhaj-

tott. Mit mondhatnak most odahaza?
Hát azt hogy elmentünk – felelte John Grady.
Rawlins kinyújtott csizmás lábát bokában keresztbe téve

ült a kalapját a térdére tette s úgy nézte az idegen tájat.
Hát el is – mondta.

Megitatták a lovakat és megigazították a hevedereket
hogy kifújhassák magukat aztán elindultak délnek az úton
– már amennyiben útnak volt nevezhető. Libasorban léptet-
tek a porban a tehén- pekari- szarvas- és prérifarkasnyomok
között. Késő délutánra egy másik viskócsoporthoz értek de
továbblovagoltak. Az utat mély kerékvágások szabdalták
melyek csak a vízátfolyásoknál mosódtak el. A keskeny pa-
takvölgyekben egykori aszály kiirtotta tehenek hevertek;
keményre száradt megfeketedett bőrükhöz csak csontjaik
tapadtak belülről.

Hogy tetszik neked ez az ország? – kérdezte John Grady.
Rawlins kihajolt és köpött de nem válaszolt.
Estére egy kis estanciához értek és a lovakat a kerítés-

hez kötötték. A tanyaház mögött elszórt épületek álltak és
volt egy gerendakarám is két lóval. Az udvaron két fehér
ruhás kislány állt. Megnézték a lovasokat aztán beszaladtak
a házba. Egy férfi jött ki.

Buenas tardes8 – köszöntötte őket.
Odament a kerítéskapuhoz intett nekik hogy jöjjenek be

és megmutatta hol itathatják meg a lovakat. Pásale9 – mond-
ta. – Pásale.

Egy kis mázolt fenyőasztalon egy olajlámpás fényénél et-
tek. Körben a vályogfalakon régi naptárok és magazinok-
ból kivágott képek. Egy bekeretezett Szűz Mária házioltár-
kép. Alatta egy deszka amit két falba vert cövek tartott víz-
szintesen – a deszkán meg egy kis zöld pohár benne meg-

8: Jó napot.

9: Adja át.
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feketedett gyertyacsonk. Az amerikaiak egymás mellé szo-
rulva ültek az asztal egyik oldalán. A két kislány a másik ol-
dalról lélegzet-visszafojtva bámulta őket. Az asszony lehaj-
tott fejjel evett a férfi viccelődött és ő adogatta tovább a
tányérokat. Babot ettek és tortillát meg kecskehúsos chilit
amit egy agyagedényből mertek. A kávét zománcozott bög-
rékből itták. A férfi elegáns mozdulattal intett nekik. Deben
comer – mondta.

A  harmincmérföldnyire északra fekvő Amerikáról kér-
dezősködött. Látta egyszer gyerekkorában az Acuña-fo-
lyó innenső oldaláról. Két bátyja ott dolgozott. Volt egy
nagybátyja aki néhány évet a texasi Uvaldéban élt de úgy
tudja már meghalt.

Rawlins megette az ételt és megköszönte az asszony-
nak. John Grady tolmácsolt mire az asszony elmosolyo-
dott és szerényen bólintott. Rawlins megmutatta a két
kislánynak hogy le tudja szakítani és vissza tudja ragaszta-
ni a hüvelykujját. Blevins ekkor tette keresztbe evőeszköze-
it a maga tányérján és az ingujjával megtörölte a száját és
hátrább hajolt az asztaltól. A padnak nem volt támlája. Ble-
vins pár pillanatig vadul malmozott aztán hanyatt vágódott
a padlón és közben úgy belerúgott az asztalba hogy meg-
csörrentek a tányérok és majdnem magával rántotta a pa-
dot meg az azon ülő Rawlinst és John Gradyt. A két kislány
felpattant és tapsolt és boldogan sikongott. Rawlins az asz-
talba kapaszkodott hogy le ne essen és ő is lenézett a földön
heverő fiúra. A  szentségit! – sziszegte. Bocsánat asszo-
nyom.

Blevins föltápászkodott csak a férfi segített neki.
Está bien? – kérdezte.
Kutya baja – mondta Rawlins. Csalánba nem üt a ménkű.
Az asszony előrehajolt hogy megigazítson egy bögrét és

hogy lecsöndesítse a gyerekeket. Nem nevetett mert illet-
lenség lett volna de szeme felcsillanását még Blevins is ész-
revette mikor visszaült a padra.

Mehetünk? – suttogta.
Még nem fejeztük be a vacsorát – felelte Rawlins.
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Blevins nyugtalanul nézelődött. Én itten nem bírok meg-
ülni – mondta.

Lehajtott fejjel ült és rekedten suttogott.
Mért nem bírsz megülni? – kérdezte Rawlins.
Nem szeretem ha kinevetnek.
Rawlins a két kislányra nézett. Már visszaültek és komo-

lyan meresztették nagyra kerekedett szemüket. Na – mond-
ta. Csak gyerekek.

Nem szeretem ha kinevetnek – súgta Blevins.
A férfi és a nő nyugtalan pillantásokat vetett rájuk.
Ha nem szereted akkor ne essél seggre – mondta Raw-

lins.
Bocsánatot kérek – mondta Blevins.
Átlépte a padot és fogta a kalapját föltette és kiment.

A férfi ijedtnek látszott és odahajolt John Gradyhez és sut-
togva kérdezősködött. A két kislány lesütötte a szemét.

Szerinted továbbáll? – kérdezte Rawlins.
John Grady fölvonta a vállát. Nem hiszem – felelte.
A háziak láthatólag arra számítottak hogy valamelyikük

feláll és kimegy utána de nem ez történt. Itták a kávéjukat.
Az asszony egy idő elteltével felállt és leszedte a tányérokat.

John Grady a földön ülve találta Blevinst aki úgy ült mint-
ha meditálna.

Mit csinálsz? – kérdezte.
Semmit.
Gyere be.
Jól elvagyok itt.
Szállást kínáltak éjszakára.
Az jó.
Mit akarsz csinálni?
Jól elvagyok itt.
John Grady méregette. Ahogy akarod – mondta.
Blevins nem válaszolt John Grady pedig otthagyta.
A szoba ahol aludtak a ház hátulsó részén volt és szénától

vagy szalmától szaglott. Szűk volt és ablaktalan és a pad-
lón két szalmazsák egy-egy csíkos nagykendővel leterítve.
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Fogták a férfitól kapott lámpást és megköszönték az beha-
jolt az alacsony ajtón és jó éjszakát kívánt. Blevinsről nem
kérdezett.

John Grady a padlóra tette a lámpást és leültek a
szalmazsákra és lehúzták a csizmájukat.

Kérdeznék valamit – mondta Rawlins.
Na.
Mit mondott az öreg? Hogy az országnak ezen a részén

dolgozott?
Azt mondja hogy a Sierra del Carmen túloldalán van pár

jókora birtok. Úgy százhatvan-százhetven mérföldnyire.
Szerinted banditáknak néz minket?
Nem tudom. Ha igen akkor nem nagyon viseli meg.
Szerintem se.
Úgy beszélt arról a vidékről mintha ott cukorból

volnának a hegyek. Azt mondja vannak ott tavak meg min-
denféle füzek meg kengyelig érő fű. Amit eddig láttam itten
abból nem hiszem hogy ilyen vidék lenne arra lenn. Hát te?

Biztos csak ösztökél hogy indulnánk tovább.
Lehetséges – mondta John Grady. Levette a kalapját és

hanyatt dőlt és magára húzta a csíkos serapét.
Ez meg mit csinál? – kérdezte Rawlins. Az udvaron al-

szik?
Gondolom.
Lehet hogy reggelre eltűnik.
Lehet.
John Grady lehunyta a szemét. Ne hagyd égve a lámpást

– mondta. Még ránk gyújtod a házat.
Egy perc és eloltom.
John Grady feküdt és fülelt. Sehol semmi hang. Mit

csinálsz? – kérdezte.
Kinyitotta a szemét. Rawlinsra pillantott. Rawlins közben

kinyitotta és a kendőre tette a levéltárcáját.
Mit csinálsz?
Megnézem a jogosítványomat. Hogy a rosseb.
Idelenn nem lesz szükség rá.
Itt a biliárdkártyám is. Abba is beletrafált.
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Aludjál.
Ezt nézd meg. Pont a szeme közé lőtt Betty Wardnak.
Mit keres az nálad? Azt hittem nem kedveled.
Tőle kaptam ezt a képet. Még iskoláskorából való.
Reggel ugyanannál az asztalnál bőségesen megreggeliz-

tek: kemény tojást és babot meg tortillát. Senki sem ment
ki Blevinsért és senki sem kérdezett felőle. Az asszony egy
konyharuhába ebédet csomagolt nekik ők pedig megkö-
szönték és kezet fogtak a férfival és kimentek. Hűvös volt a
reggel. Blevins nem volt a karámban.

Szerencsénk volna? – kérdezte Rawlins.
John Grady kétkedve ingatta a fejét.
Fölnyergeltek és pénzt kínáltak a férfinak a koszt-

kvártélyért de az csak legyintett. Megint kezet ráztak és jó
utat kívánt nekik. Lóra szálltak és délnek indultak a kere-
kektől kivájt úton. Egy darabig követte őket egy kutya aztán
megállt és csak nézett utánuk.

Friss csípős reggel volt. Füstszag érződött. Az út első
emelkedőjének tetejére érve Rawlins utálkozva kiköpött.
Oda nézz – mondta.

Blevins az út mellett ült a nagy pejen.
Visszafogták a lovakat.
Ennek meg mi baja? – kérdezte Rawlins.
Kis taknyos még.
A szentségit – mondta Rawlins.
Mikor odaértek Blevins rájuk mosolygott. Bagót rágott

és félrehajolt és köpött aztán csuklója belső oldalával meg-
törölte a száját.

Mit vigyorogsz?
Reggelt – mondta Blevins.
Honnan szedted a bagót? – kérdezte Rawlins.
A férfi adta.
A férfi?
Az. Ti meg hol maradtatok?
Kétoldalt ellovagoltak mellette. Blevins utánuk szegő-

dött.
Van valami kajátok? – kérdezte.
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Csomagolt valamit ebédnek az asszony – felelte Rawlins.
Mit?
Nem tudom. Nem néztem.
Mért nem?
Szerinted már ebédidő van?
Mondd meg neki Joe hogy adjon valamit enni.
Nem Joe-nak hívják. De ha Evelynnek hívnák akkor se

adna neked reggel hétkor ebédet.
A keservit – morgott Blevins.
Délig lovagoltak és aztán is csak mentek tovább. Nem

volt mit nézni az úton legföljebb a tájat ahol haladtak de
azon sem volt semmi látnivaló. Csak a lópaták egyenletes
dobogása hallatszott meg ahogy Blevins szabályos időkö-
zönként kiköpte a bagólét. Rawlins az egyik lábát kereszt-
be maga elé húzta és úgy ült a nyeregben. Elgondolkozva
cigarettázott és nézelődött.

Azok ott nem nyárfák? – mutatott a távolba.
De azok – helyeselt John Grady.
Egy kis ciénaga szélén egy fa tövébe telepedtek le ebé-

delni. A lovak kissé távolabb álltak a lápi fűben és halkan
szürcsölték a vizet. A nő egy muszlinkendőbe csomagolta
az elemózsiát és a fiúk kiterítették a kendőt a földre és úgy
válogattak a quesadillák tacók bizcochók közt mintha pikni-
keznének aztán hátrakönyököltek az árnyékban és kereszt-
be tették csizmás lábukat és renyhén csámcsogtak és köz-
ben a lovakat figyelték.

Ez pont olyan hely mint ahol a komancsok a régi időkben
lesbe álltak azt’ rávetették magukat az emberekre.

Remélem volt náluk kártya vagy dámatábla míg
várakoztak – mondta Rawlins. Én úgy nézem ezen az úton
lélek se járt egy éve.

A régi időkben több utas volt – magyarázta Blevins.
Rawlins csaknem fölnyársalta a fiút a tekintetével. Mi a

jó büdös kutyaszart tudsz te a régi időkről? – kérdezte.
Kértek még? – szólalt meg John Grady.
Mindjárt kidurranok úgy jóllaktam.
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John Grady összekötötte a konyharuhát és levetkőzött
amúgy mezítelenül ellépdelt a lovak mellett és belegázolt
a vízbe és derékig beleült. Széttárta a karját és hanyatt
dőlt és elmerült. A  lovak figyelték. John Grady felült
hátrasimította a haját és a szemét törölgette. Aztán csak ült.

Egy kiszáradt vízmosásban nem messze az úttól ütöttek
tábort éjszakára. Tüzet raktak és a parázsba révedve ültek
a homokon.

Te marhapásztor vagy Blevins? – kérdezte Rawlins.
Az szeretnék lenni.
Mindenki az szeretne lenni.
Lovagolni tudok.
Tényleg?
Az is tud ott – intett a fejével Blevins a tűz másik oldalán

ülő John Grady felé.
Honnan veszed?
Tud és kész.
Na és ha azt mondanám neked hogy csak most tanult

meg? Ha azt mondanám neked hogy sose ült olyan lovon
amit egy lány ne bírna megülni?

Azt mondanám hogy kötekedsz.
És ha azt mondanám neked hogy sose láttam még őnála

különbet?
Blevins a tűzbe köpött.
Kétled?
Nem kétlem. Attól függ hogy kiket láttál lovagolni.
Láttam Booger Redet – mondta Rawlins.
Tényleg? – kérdezte Blevins.
Tényleg.
És szerinted ő jobban lovagol nála?
Jobban hát.
Talán igen talán nem.
Te a fost se bírod elválasztani az almalekvártól – mondta

Rawlins. Booger Red már ezer éve meghalt.
Rá se rándítsál – mondta John Grady.
Rawlins megcserélte keresztbe tett lábait és John Grady-

re nézett.
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Ennek csak ő maga a jó – mondta.
Csak a szája jár – mondta John Grady.
Hallod ezt? – kérdezte Rawlins.
Blevins a tűz felé hajolt és beleköpött. Föl nem foghatom

hogyan lehet azt valakire kimondani hogy egyszerűen ő a
legjobb.

Nem lehet – mondta John Grady. Neki sincs több esze
mint neked.

Sok jó lovas van – mondta Blevins.
Az van – bólintott Rawlins. – Sok jó lovas. De van egy aki

a legjobb. És most véletlen pont veled szemben ül.
Hagyd békén – mondta John Grady.
Én nem bántom – mondta Rawlins. Bántalak én téged?
Nem.
Akkor mondd meg Joe-nak hogy nem bántalak.
Mondtam már.
Hagyd békén – mondta John Grady.

A  következő napokban a hegyek között lovagoltak és
megmásztak egy kopár hegyszorost. Kikötötték a lovakat
a sziklák közt és megszemlélték a délre elterülő vidéket
ahol akkor futottak végig a földön az utolsó szélhajszolta
árnyak. Nyugatra vérvörösen izzott a nap a tornyosuló fel-
hőrengetegben és az ég peremén távoli cordillerák futottak
halványkékből még halványabba majd semmivé fakulva.

Na hol az az édenkert? – kérdezte Rawlins.
John Grady levette a kalapját – hadd hűsítse koponyáját

a szél. Ezen a vidéken nem látni mi van igazából míg le nem
érsz – felelte.

De itten kell neki lennie igaz-e?
John Grady bólintott. Azért jöttem ide – mondta.
Leereszkedtek a kéken derengő árnyékos és hűvösödő

északi lejtőn. A köves-sziklás vízmosásokban kőrisek nőt-
tek. Datolyaszilva és hegyi mézga. Egy sólyom kapott
szárnyra előttük és leírt egy kört a sűrűsödő párában és
leszállt. Kiakasztották lábukat a kengyelből és óvatosan
irányították a lovakat a keskenyen kanyargó palás hegyi
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ösvényen. Naplementekor egy köves fennsíkra értek és
letáboroztak és aznap este olyat hallottak amit még so-
ha annak előtte: három elnyújtott üvöltést délnyugat felől.
Utána csak a csend.

Hallottad? – kérdezte Rawlins.
Ja.
Farkas volt?
Az.
John Grady hanyatt hevert a pokróca alatt és arrafelé

nézett ahol a csáléra billent holdsarló fénylett a hegyek
leszakadt vége fölött. A  hamis kék hajnalban a Fiastyúk
mintha fölemelkedett volna a világra borult sötétségben s
magával vonszolta volna mind a csillagokat: az Orion ha-
talmas gyémántja és a Capella és az Auriga legfényesebb
csillaga meg a Kassziopeia alakzata hálóként emelkedett ki
a foszforeszkáló feketeségből. Sokáig hallgatta a két alvó
szuszogását és sokáig tűnődött a körülötte és a benne lévő
vadon mibenlétén.

Hideg volt éjszaka és hideg volt virradat előtt is mi-
kor fölébredtek. Blevins már fent volt és tüzet rakott és
ott kucorgott mellette vékony öltözékében. John Grady
előkászálódott a pokróca alól fölhúzta a csizmáját fölvette
a kabátját és kiállt a sziklaperem szélére hogy megnézze
miként bontakozik ki a lenti sötétségből az új ország.

Megitták a maradék kávét és hideg tortillát ettek és már
csak egy vékony csík jutott a csípős szószból a tortilla kö-
zepére.

Szerinted meddig tart még ki a kaja? – kérdezte Rawlins.
Én nem aggódok – felelte John Grady.
Mintha a cimborád kételkedne.
Nem sok szalonnája maradt.
Neked se.
Nézték mint kel föl alattuk a nap. A  legelésző lovak is

fölemelték fejüket és nézték. Rawlins felhajtotta az utolsó
korty kávéját és suhintott egyet a bögréjével és az ingzse-
bébe nyúlt cigarettáért.

Szerinted eljön a napja mikor nem kel föl a nap?
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El – felelte John Grady. Az utolsó ítéletkor.
És az mikor lesz?
Mikor az Úr úgy akarja.
Ítéletnap… – mondta Rawlins. Te hiszel az ilyenekben?
Nem tudom. Azt hiszem hogy igen. Hát te?
Rawlins a szája sarkába biggyesztette a cigarettát és

rágyújtott és elpöckölte a gyufát. Nem tudom – mondta.
Talán.

Tudtam hogy hitetlen vagy – mondta Blevins.
Nem tudsz te egy körömfeketényit se – mondta Rawlins.

Te csak hallgassál és ne csináljál magadból nagyobb hülyét
mint amekkora amúgy is vagy.

John Grady felállt és odament a nyergéért és fölvette a
kápájánál fogva aztán a pokrócát a vállára vetette megfor-
dult és rájuk nézett. Induljunk – mondta.

Délelőttre leértek a hegyről egy kékfűvel és kosárfűvel
benőtt valamint lechuguillával tarkított tágas síkon lova-
goltak. Elindulásuk óta itt találkoztak először lovasokkal.
Megálltak úgy várták őket. Mérföldnyire lehettek – három
férfi lóháton – üres kasokat hordozó egymás után kötött
málhás lovakat vezettek.

Kik ezek? – kérdezte Rawlins.
Nem kéne így megálljunk – mondta Blevins. Ha mi lássuk

őket ők is látnak minket.
Ezt meg hogy a rossebbe értsem? – kérdezte Rawlins.
Te mire gondolnál ha látnád hogy megállnak?
Igazsága van – mondta John Grady. Menjünk tovább.
Gyógyfüvet szállító zacaterók voltak akik a hegyek kö-

zé tartottak chinóért. Ha meglepte is őket az amerikaiak
látványa ennek nem adták jelét. Megkérdezték hogy nem
látták-e az egyik testvérüket aki fölment a hegyekbe a fe-
leségével meg a két lányával de nem látták. A mexikóiak
megállították a lovaikat és sötét szemük lassú mozgásával
végigpásztázták a fölszerelésüket. Nyers emberek voltak –
szedett-vedett rongyokban – kalapjuk zsírtól és izzadságtól
fénylett és csizmájukat nyers marhabőrrel foltozták meg.
Régimódi szögletes rámájú nyergekben ültek amelyek bő-



63

rét átkoptatta a faváz. Cigarettát kukoricacsuhéból so-
dortak és üres töltényhüvelybe applikált kovakő-acél-tapló
szerszámaikkal gyújtottak rá. Egyiküknek régi kopott Colt
volt a derékszíjába tűzve aminek a csappantyúja nyitva volt
hogy ki ne csússzon. Füst- faggyú- és izzadságszagot árasz-
tottak és a tekintetük ugyanolyan vad és különös volt mint
az ország ahol jártak.

Son de Tejás? – kérdezték.
Sí10 – felelte John Grady.
Bólintottak.
John Grady cigarettázva fürkészte őket. Szegények vol-

tak mégis mindegyikük jó lovon ült. A  fekete szemekből
semmit sem tudott kiolvasni. Az országról váltottak szót
meg az időjárásáról és hogy a hegyekben még hideg van.
Egyik se mondta hogy szálljanak le. Úgy méregették a vi-
déket mintha az gondot okozna nekik. Mintha igazából még
nem is határoztak volna felőle. A hátuk mögé kötött kis ösz-
vérek szinte abban a pillanatban elaludtak amint megálltak.

A vezető elszívta a cigarettáját és a földre dobta a csik-
ket. Bueno – mondta. Vámonos.11

Odabiccentett az amerikaiaknak. Buena suerte – kívánt
szerencsét nekik a férfi. Sarkantyúja hosszú taréját a lova
oldalához érintette és továbbindultak. A hátul jövő öszvé-
rek jól megnézték az úton álló lovakat és farkukkal ide-oda
csapkodtak noha úgy tetszett ebben az országban nincs is
légy.

Délután egy délnyugat felől érkező tiszta vizű patakban
megitatták a lovakat és maguk is ittak aztán megtöltötték és
bedugaszolták a kulacsaikat. Kétmérföldnyi távolból a nyílt
síkságról antilopok figyelték őket fölszegett fejjel mozdulat-
lanul.

10: Texasból valók? Igen.

11: Jól van. Menjünk.
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Lovagoltak tovább. A  völgy alján jó fű nőtt és tarka
házimacskákra emlékeztető mintázatú tehenek jártak előt-
tük a varjútövisen át vagy meg-megálltak valamelyik kelet
felé lejtő lankán s onnan figyelték haladásukat. Aznap es-
te az alacsony dombok között táboroztak le s megsütöttek
egy prérinyulat amit Blevins lőtt a pisztolyával. Kizsigerelte
a zsebkésével aztán szőröstül-bőröstül betemette a homo-
kos talajba és tüzet rakott fölé. Azt mondta az indiánok így
csinálják.

Ettél már prérinyulat? – kérdezte Rawlins.
John Grady megrázta a fejét. Még nem – felelte.
Nem ártana még fát kotorni rá ha meg akarod enni.
Jó lesz az.
Mi volt a legfurább amit ettél?
A legfurább? – visszhangozta Blevins. Azt hiszem osztri-

ga.
Folyami vagy igazi?
Igazi.
Hogyan főzték meg?
Sehogyan se. Csak odatették a kagylójába. Csípős szószt

kellett ráönteni.
És megetted?
Meg.
Milyen íze volt?
Sejtheted.
Ültek nézték a tüzet.
Honnan való vagy te Blevins? – kérdezte Rawlins.
Blevins ránézett majd megint a tűzbe révedt. Uvalde me-

gyébe – mondta. Fönn a Sabinal folyónál laktam.
Mért szöktél el?
Hát te?
Én tizenhét vagyok. Mehetek ahova tetszik.
Én is.
John Grady keresztbe tett lábakkal derekát a nyergének

támasztva és cigarettázva ült vele szemben. Szöktél már
meg igaz-e? – kérdezte.

Igaz.
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Na és elcsíptek?
El. Egy oklahomai kuglizóba állítgattam a bábokat. Ard-

more-ba. Ottan megharapott egy buldog akkora darabot
szakított ki a lábam ikrájából mint egy vasárnapi marhasze-
let. Elfertőződött és a munkaadóm elvitt az orvoshoz. Már
azt hitték veszettséget vagy ilyet kaptam óriási hoppáré lett
és visszazsuppoltak Uvaldéba.

Mit kerestél Ardmore-ban?
Kugliállító voltam.
Hogyan keveredtél oda?
Egy színházi trupp ígérkezett Uvaldéba jönni, én meg

összespóroltam hogy megnézem de nem jöttek mert az igaz-
gatót Tylerben lecsukták valami disznólkodós műsor miatt.
Vetkezőszám is volt benne. Ki lett plakátolva hogy két hét
múlva Ardmore-ban tartanak előadást. Elmentem Ardmo-
re-ba.

Elmentél egész Oklahomába komédiát nézni?
Spóroltam rá és eltökéltem.
Na és Ardmore-ban láttad?
Nem. Ott se játszottak.
Blevins felhúzta kezeslábasa nadrágjának egyik szárát és

a tűz felé fordította.
Itt harapott meg a dög – mondta. Aligátor is lehetett vol-

na.
És miért indultál Mexikónak? – kérdezte Rawlins.
Amiért magad.
És az mi volna?
Hogy ha megcsípnek eljáratják veled a borjútáncot.
Engemet nem hajt senki se.
Blevins letűrte a nadrágszárát és egy bottal megböködte

a tüzet. Megmondtam annak a mocsoknak hogy engemet
többet el nem ver.

Apádnak?
Az apám nem jött vissza a háborúból.
Mostohád?
Az.



66

Rawlins előrehajolt és beleköpött a tűzbe. De nem lőtted
le? – kérdezte.

Tudta ő is hogy megtettem volna.
Mit keresett egy buldog egy kuglizóban?
Nem ott harapott meg csak ottan dolgoztam.
Mit csináltál hogy megmart?
Semmit. Nem csináltam neki semmit.
Rawlins megint előrehajolt és a tűzbe köpött. És akkor

hol voltál? – kérdezte.
Piszok sokat kérdezősködsz. És ne köpködjél a tűzbe míg

a vacsora készül.
Mi?
Mondom ne köpködjél a tűzbe míg készül a vacsora.
Rawlins John Gradyre nézett. Az elnevette magát. Va-

csora? – kérdezte Blevinsre nézve. Majd akkor nevezzed
vacsorának mikor megpróbálod befalni ezt az inas mócsin-
got.

Csak szóljál ha neked nem kell – bólintott Blevins.
A füstölgő valami amit kikapartak a tűz alól úgy nézett ki

mintha mumifikálódott volna. Blevins egy lapos kőre tette
aztán megnyúzta és a tányérjaikba kapargatta a csontokról
a húst meglocsolták csípős szósszal és belegöngyölték az
utolsó tortillákba. Rágtak és figyelték egymást.

Nem is olyan rossz – mondta Rawlins.
Nem – helyeselt Blevins. Őszintén nem tudtam hogy meg

bírjuk-e enni.
John Grady abbahagyta a rágást és rájuk nézett aztán

rágott tovább. Te régebben vagy idekint mint mi – mondta.
Azt hittem hogy együtt kezdtük.

Másnap déli irányban kocogva több szedett-vedett kis
karavánnal is találkoztak: az északi határ felé tartó
vándorárusokkal. Barna cserzett arcú emberek voltak.
Hármasával-négyesével egymáshoz kötött szamarak cipel-
ték az árut: gyertyát és mécsest és prémet és kecskebőrt
és kézzel font kötelet és egy sotol nevű erjesztett italt hor-
dókba és kannákba töltve és ágakból készített hordkeretek-
re kötözve. A vizet disznóbőr tömlőkben vagy candelilla-vi-
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asszal vízhatlanított vászontömlőkben vitték magukkal me-
lyek csutorája tehénszarvból készült. Némelyikkel asszony
és gyerek is volt. Ha caballerók közeledtek félrelökdösték a
málhás állatokat és átengedték az utat és jó napot köszön-
tek rájuk és addig mosolyogtak és bólogattak míg csak el
nem távolodtak.

Vizet akartak venni a karavánoktól de nem volt olyan kis
pénzük amin tudtak volna. Mikor Rawlins ötven centavót – a
valódi ár kétszeresét – kínálta annyi vízért amennyivel meg-
tölthették volna a kulacsaikat a férfi nem állt rá az alkura.
Estére vettek egy kulacs sotolt azt adogatták egymás kö-
zött menet közben és hamarosan eléggé berúgtak. Rawlins
ivott aztán a szíjánál fogva visszatekerte a kupakot majd a
szíjnál fogva meglendítette a kulacsot hogy odahajítsa Ble-
vinsnek de az utolsó pillanatban visszafogta a mozdulatot:
Blevins lova üres nyereggel poroszkált mögötte. Értetlenül
méregette a lovat majd a magáét megállította és odakiáltott
az előtte lovagoló John Gradynek.

John Grady megfordult.
Hova lett?
Nem tudom. Biztos ott hever valahol hátul.
Visszalovagoltak Rawlins a kantárjánál fogva vezette a

lovas nélkül maradt lovat. Blevins az út közepén ült. A ka-
lapja még a fején.

Húúú – mondta mikor meglátta őket. Részeg vagyok mint
a csap.

Megállították a lovakat és nézték.
Bírsz lovagolni? – kérdezte Rawlins.
Bír-e csípni a bolha? Hogy a patvarba ne bírnék. Akkor

is lovagoltam mikor leestem.
Bizonytalanul felállt és összehúzott szemmel körülnézett

és a lovak között tapogatózva eltámolygott mellettük.
Legközelebb itt hagyunk te girhes.
John Grady tartotta a lovat míg Blevins fölkászálódott rá.
Add ide a kantárt – mondta Blevins. – Marhapásztor vol-

nék vagy mi a rosseb.
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John Grady megcsóválta a fejét. Blevins elejtette a
kantárt és érte nyúltában csaknem lecsúszott a lóról. Meg-
kapaszkodott visszaült a nyeregbe és helyben megfordítot-
ta a hátasát. Vadlovakat szoktam betörni még papírom is
van róla – mondta.

Sarkát a ló véknyába vágta mire az megugrott amitől
Blevins meg hanyatt esett és kiterült az úton. Rawlins
utálkozva kiköpött. Hagyjuk itt ezt a csipszart – mondta.

Ne szerencsétlenkedjél már – mondta John Grady. Szállj
föl arra az átkozott gebédre.

Kora estére északon elsötétült az ég s a kopár vidék ame-
lyen végighaladtak elmosódott szürkére változott ameddig
a szem ellátott. Az út egyik emelkedőjének tetejére érve
bevárták egymást és visszanéztek. A viharfront előttük tor-
nyosult. Izzadt arcukon hűvösnek érződött a szél. Beesett
vállal könnyező szemmel ültek a nyeregben és egymásra
néztek. A  fekete viharfellegek függönye mögött tompán
fénylettek a távoli villámok mint a hegesztés ha az öntöde
füstjén át nézi az ember. Mintha a világ vassötétje megre-
pedt volna valahol s most javítanák.

Cefetnek ígérkezik – mondta Rawlins.
Én nem maradhatok kint – mondta Blevins.
Hallod ezt? – csóválta a fejét nevetve Rawlins.
Na és hová mennél? – kérdezte John Grady.
Nem tudom. De valahova muszáj.
És mért nem maradhatsz kint?
A villámok miatt.
A villámok miatt?
Azért.
Mintha nagy hirtelen kitisztult volna a fejed – mondta

Rawlins.
Félsz a villámlástól? – kérdezte John Grady.
Szentség hogy hozzám csapna.
Rawlins a John Grady nyeregkápájára akasztott kulacs

felé intett. Ne adjál neki többet abból a lőréből – mondta.
Mindjárt kitör rajta a delírium.
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Családi átok – mondta Blevins. A nagyapám épp odalenn
volt egy bányaaknába Nyugat-Virginiába de a villám oda
is belevágott – le egészen a fenekéig – pedig száznyolcvan
láb mély volt de még azt se bírta kivárni hogy feljöjjön az
öreg. Le kellett locsolják őket. Le kelletett hűteni csak úgy
bírták kiszedni két másik bányásszal együtt. Úgy megsütöt-
te őket mint a szalonnát. Az apám bátyját kilencszáznégybe
csapta meg a Batson-mezőn. Egy kútágas mellé húzódott
de a villám nem az ágasba csapott hanem belé. Az anyám
nagybátyja meg lóháton ült mikor megvágta de a lónak egy
szőre szála se görbült ő meg teljesen meghalt úgy kellett
levágják róla a derékszíjat mert a villám behegesztette a
csatját. Azután volt egy unokabátyám – alig négy esztendő-
vel öregebb nálam – azt meg a saját udvarán csapta meg a
csűrből jövet megbénította neki a fél oldalát és megolvasz-
totta a fogaiba a tömést és összeforrasztotta az állkapcáját.

Mondom – vigyorgott Rawlins. Ez teljesen megkergült.
Nem tudták mi lelte. Csak rángatózott és mormogott és

a szájára mutogatott.
Életemben nem hallottam ennyi mesét – mondta Rawlins.
Blevins rá se bagózott. Veríték gyöngyözött a homlokán.
Egy másik unokatestvéremnek – az apám bátyjának a

gyereke volt – meggyújtotta a haját. Ami aprópénz volt nála
átégette a zsebét és a földre potyogott és fölgyújtotta a fü-
vet. Engemet kétszer csapott meg és attól lettem siket a
fél fülemre. Meg van írva nekem a tűzhalál. Minden fémtől
meg kell szabadulni de az ember sose tudhassa mi van nála.
Szegecs a kezeslábasába. Szeg a csizmájába.

És most mihez fogsz?
Blevins szeme nyugat felé villant. Megpróbálok elfutni

előle – mondta. Ez az egyetlen lehetőségem.
Rawlins John Gradyre nézett kihajolt és köpött. Na ha

eddig lett volna kétség mostanra eltisztult – mondta.
Lóháton nem bírsz elmenekülni egy vihar elől – mondta

John Grady. Mi a rosseb esett beléd?
Nincsen más lehetőségem.
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Alighogy kimondta elért hozzájuk az első mennydörgés;
nem hangosabban mint ahogy egy száraz ág roppan a csiz-
matalp alatt. Blevins levette a kalapját aztán az inge ujját
végighúzta a homlokán fél kézre fogta a kantárt majd egy
utolsó elkeseredett pillantást vetett maga mögé és a ló
farára csapott a kalappal.

Nézték hogyan távolodik. Próbálta a fején tartani a
kalapját de végül elvesztette és ott görgött az úton. Ahogy
egyre kisebbre zsugorodott a síkságon és föl-le járt a kö-
nyöke és ettől még nevetségesebb lett.

Én nem vállalok érte felelősséget – mondta Rawlins. Ki-
nyúlt és leakasztotta John Grady nyeregkápájáról a kulacsot
és előrerúgtatott. Ott hever majd valahol az úton. Csak a
lova meglegyen.

Kortyolgatva és magában beszélve továbblovagolt. Majd
megmondom hol a ló! – kiáltott vissza.

John Grady követte. A lovak patája felverte a port és a
szél felkapta és eléjük sodorta.

Kirohant az a világból! – kiáltotta Rawlins. Elszaladt a
világ végire; ott lesz az a gebe.

Lovagoltak. A szél esőcseppeket hozott. Blevins kalapja
az úton feküdt. Rawlins megpróbálta ráléptetni a lovát de
az kikerülte. John Grady kihúzta az egyik lábát a kengyelből
és menet közben lehajolt érte. Olyan hanggal jött mögöttük
az úton az eső mintha apró állatok vándorolnának.

Blevins fölnyergelt lova egy fűzfa csonkjához kikötve állt
az út mellett. Már esett. Rawlins megállította a hátasát és
megfordult és John Gradyre nézett. John Grady belovagolt
a füzek közé egy arroyóba és addig követte a vízmosásban
az esőpettyezte iszapos agyagon imitt-amott kirajzolódó
mezítlábas nyomokat míg egy kanyarulatban – amely után
az arroyo szétterült a síkságon – rá nem bukkant Blevinsre
aki egy kiszáradt nyárfa gyökerei alatt kucorgott egy üreg-
ben. Pucér volt csak egy piszkos bő alsónadrág volt rajta.

Mégis mi a rossebet csinálsz ott? – kérdezte John Grady.
Blevins összekulcsolt karral kezével a vállát fogva ült.

Csak ülök – felelte.
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John Grady elnézett a sík felé ahol a napfény utolsó su-
garai a délen húzódó dombok felé menekültek. Lehajolt és
odavetette a kalapot Blevins elé.

Hát a göncöd?
Levetettem.
Azt látom. Hol?
Odébb. Rézkapcsok vannak az ingemen.
Ha rázendít az eső itt úgy jön majd a víz mint a vonat.

Gondoltál erre?
Téged még nem csapott meg a villám – mondta Blevins.

Nem tudod milyen az.
Itt megfulladsz.
Lehet. Eddig még sose fúltam vízbe.
Itt akarsz ücsörögni?
Itt.
John Grady a térdére tette a kezét. Hát én nem mondok

többet – sóhajtott.
Hosszú hullámzó mennydörgés kongatta meg északon az

ég boltozatát. Megremegett a talaj. Blevins összefonta a ke-
zét a feje búbján John Grady pedig megfordította a lovát és
elindult vissza föl az arroyóban. Kövér esőcseppek ütöttek
apró krátereket a nedves homokba. Még egyszer visszané-
zett Blevinsre aki még mindig ott gubbasztott.

Hol van? – kérdezte Rawlins.
Arrébb ücsörög. Vedd föl az esőköpenyed.
Mikor először megláttam ezt az mákvirágot tudtam hogy

nincs ki mind a négy kereke – mondta Rawlins. Az arcára
volt írva.

Pászmákban zuhogott az eső. Blevins lova úgy állt a
záporban mint egy kísértetparipa. Letértek az útról be a
vízmosásba és azon mentek egy fás liget felé és behúzód-
tak egy kiugró kis sziklaperem tövébe. A térdük ültükben
kilógott az esőre és a kantárjuknál fogva tartották az álló
lovakat. A lovak kapáltak és a fejüket rázták. A villámok ro-
pogtak az eső meg benyomult az akácok és paloverdék kö-
zé és a vidéket korbácsolta. Hallották hogy valahol kint az
esőben egy ló futkos aztán csak az eső hangjai neszeztek.
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Sejted mi volt ez? – kérdezte Rawlins.
Ja.
Iszol ebből?
Inkább nem. Kezdek rosszul lenni tőle.
Asszem én is – mondta Rawlins aztán bólintott és kortyolt

egyet.
Sötétedésre alábbhagyott a vihar és az eső is csak-

nem teljesen elállt. Levették a lovakról a vizes nyerget és
megbéklyózták őket aztán kettéváltak és bebotorkáltak a
gubacstölgyek közé és szétvetett lábbal megálltak és a tér-
dükre támaszkodva és rókáztak. A legelésző lovak fölkapták
a fejüket. Még sose hallottak ilyen hangokat. A szürkület-
ben a két oldalról hallatszó öklendezés úgy visszhangzott
mint valami ocsmány átmeneti faj üvöltése amely hirtelen
rászabadult a pusztaságra. Valami tökéletlen és torz lény
mely megtelepedett a létezés szívében. Amely úgy vigyorog
a báj tekintetének mélyén mint egy gorgó egy őszi tóban.

Reggel előkerítették és fölnyergelték az elbóklászott lo-
vakat és felgöngyölték a pokrócaikat és kivezették a lova-
kat az útra.

Mit csináljunk? – kérdezte Rawlins.
Asszem meg kéne keressük a girhest.
És ha csak egyszerűen továbbmennénk?
John Grady nyeregbe szállt és Rawlinsra nézett. Én nem

hagyom itt gyalogszerrel – mondta.
Jó – bólintott rá Rawlins.
John Grady belovagolt az arroyóba. Blevins már jött föl-

felé ugyanabban az állapotban ahogy otthagyta. John Grady
megállt. Blevins mezítláb óvakodott a vízmosásban kezében
egy csizmával.

Hát a göncöd? – kérdezte John Grady.
Elsodorta a víz.
Eltűnt a lovad.
Tudom. Már voltam egyszer kint az úton.
Mit akarsz csinálni?
Nem tudom.
Látom csúnyán elbánt veled az a lőre.
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Hasogat a fejem mintha ráült volna egy dagadt
asszonyság.

John Grady a felkelő nap fényében fürdőző prérit nézte.
Szemügyre vette a suhancot.

Túl sok tormát reszeltél Rawlins orra alá. Gondolom tu-
dod.

Sose tudhatja az ember mikor szorul rá arra akit semmi-
be vesz – felelte Blevins.

Hát ezt meg hol a rossebbe hallottad?
Nem tudom. Csak úgy mondtam.
John Grady a fejét csóválta. Kicsatolta a nyeregtáskáját

és elővette a tartalék ingét és odahajította Blevinsnek.
Vegyed föl mielőtt megfősz itten. Lemegyek arra lejjebb

hátha megtalálom valahol a göncödet.
Hálásan köszönöm – mondta Blevins.
John Grady végiglovagolt a vízmosáson aztán vissza. Ble-

vins időközben fölvette az inget és leült a homokra.
Mekkora víz támadt az éjjel?
Jó nagy.
A csizmát hol találtad meg?
Egy fán.
John Grady még egyszer végiglovagolt a vízmosáson egé-

szen odáig ahol az arroyo kavicsokat terítve szétágazott a
préri peremén és körülnézett. Csizma sehol. Mikor vissza-
jött Blevins még mindig ott ült ahol hagyta.

A másik elveszett.
Gondoltam.
John Grady lenyújtotta a kezét. Menjünk – mondta.
Fölhúzta maga mögé a lóra az inges-gatyás Blevinst.

Rawlinsnak meggyullad a szösz a fejében ha meglát – mond-
ta.

Rawlins köpni-nyelni nem tudott mikor meglátta a fiút.
Elveszítette a gönceit – mondta John Grady.
Rawlins megfordította a lovát és poroszkálva elindult

az úton. Követték. Egyikük sem szólt. Egy idő elteltével
John Grady meghallotta hogy valami az útra koppan s mi-
kor hátranézett látta hogy Blevins csizmája fekszik ott. Ble-



74

vins csak nézett maga elé a kalapja karimája alól. A lovak
játékosan szedegették a lábukat az útra vetülő árnyékok fö-
lött kétoldalt az út mentén sasharaszt gőzölgött. Elkocog-
tak egy útszéli bozótos előtt melynek tüskés ágaira apró
madarak nyársalódtak fel a viharban. Röptükben elpusztult
szürke nevesincs madarak fityegtek tollaiknál odaszögez-
ve. Egyik-másik élt még. Tekeregtek nyársaikon a fejüket
emelgették és csipogtak de a lovasok nem álltak meg. Ma-
gasabbra hágott a nap és új színt öltött a vidék és zöld tü-
zeket gyújtott az akácok s paloverdék lombjában és zöld-
re festette a csenevész útszéli füvet. Mintha az eső rövidre
zárt volna mindent amiben elektromosság lehetett.

Délben viaszfőzők táborába értek egy nyugat-keleti
irányban futó alacsony meredek sziklafal tövében. Kes-
keny vízfolyás csorgott itt és a mexikóiak tűzgödröt vájtak
mellette és kövekkel rakták körbe s fölé állították hatal-
mas üstjüket. Egy horganyzott víztartály alsó feléből ké-
szült és a nyolcvanmérföldnyire keletre fekvő Zaragozából
szállították ide két fatörzs tengelyen – négy széles fakorong
keréken – lovakkal vonatva a sivatagon át. Látszott még
a nyom. Mikor az amerikaiak belovagoltak a táborba még
ott álldogáltak a szamarak amelyek csak az imént érkez-
tek a mesáról a viaszfőzéshez használt candelillával meg-
rakottan. A  mexikóiak otthagyták őket; álljanak csak ott
míg meg nem ebédelnek. Tíz-tizenkét férfi guggolt pár fűzfa
árnyékában. Legtöbbjük valami pizsamafélébe öltözötten.
Rongyos mindahány. Cseréptálból ettek bádogkanállal. Föl-
néztek de nem hagyták abba az evést.

Buenos días – köszönt rájuk John Grady. Kurta tompa
hangú kórus felelt rá. John Grady leszállt. A mexikóiak oda-
néztek majd egymásra és folytatták az ebédet.

Tienen algo que comer?12 – kérdezte John Grady.
Ketten-hárman a tűz felé mutattak a kanalukkal. Mikor

Blevins lecsusszant a lóról megint összenéztek.

12: Jó napot! Akartok valamit enni?
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A  lovasok elővették tányérjaikat és evőeszközeiket a
nyeregtáskákból és John Grady kivette a kis zománcedényt
a főzőzsákból és fanyelű régi villájával együtt odaadta Ble-
vinsnek. Odamentek a tűzhöz és telemerték tányérjukat
babbal és chilivel és vettek egy-egy megfeketedett tortillát
a tűz fölé fektetett vaslemezről s kicsivel távolabb a
munkásoktól letelepedtek ők is a füzek alá. Blevins nyújtott
lábbal ült le de ott a földön annyira fehérnek és csupasznak
látszott hogy láthatólag restellte úgyhogy maga alá húzta s
térdeire húzkodta a kölcsöninget. Ettek. A munkások már
javarészt befejezték az ebédet és hátradőlve cigarettáztak
és halkan böfögtek.

Megkérded őket a lovam felől? – kérdezte Blevins.
John Grady elgondolkodva rágott. Hát ha itt a ló akkor

biztos rájönnek hogy a mienk – mondta.
Szerinted ellopták?
Sose kapod vissza azt a lovat – mondta Rawlins. Ha beé-

rünk valami városba akkor teszel a legjobban ha elcseréled
azt a pisztolyt valami göncre meg buszjegyre és visszamégy
oda ahonnan jöttél. Már ha van busz. Ez a jó pajtásod haj-
landó keresztülhurcolni tégedet egész Mexikón de én nem
az hétszentség.

Nincsen meg a pisztolyom – felelte Blevins. Elvitte a ló.
A szentségit! – mordult fel Rawlins.
Blevins evett. Egy idő múltán fölemelte a fejét. Mit ártot-

tam én neked? – kérdezte.
Te nekem semmit se. És nem is fogsz. Ez a dolog veleje.
Hagyjad békén Lacey – mondta John Grady. Nem törik le

a derekunk ha segítünk neki megkeríteni a lovát.
Én csak azt mondom neki ami van – felelte Rawlins.
Tudja mi van.
Nem úgy viseli magát.
John Grady az utolsó falat tortillával kitörölte a tányérját

és bekapta a tortillát és a földre tette a tányért aztán neki-
fogott cigarettát sodorni.

Én még farkaséhes vagyok – mondta Rawlins.
Megorrolnának ha szednék még egy tányérral?
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Nem – mondta Blevins. Szedjél.
Tégedet ki kérdezett? – reccsent rá Rawlins.
John Grady már a zsebe felé nyúlt gyufáért de végül

felállt odament a munkásokhoz és leguggolt hozzájuk és tü-
zet kért. Kettő is elővette esclarajóját. Az egyik lángot csi-
holt és John Grady odahajolt és rágyújtott és biccentett.
Kérdezősködni kezdett a főzőüst és a még mindig a szama-
rakra kötözött candelilla felől mire a munkások magyarázni
kezdték hogy is áll a dolog a viasszal aztán fölállt az egyik és
visszajött egy kis szürke viaszdarabbal és a kezébe nyomta.
Mint egy mosószappan olyan volt. Megkapirgálta a körmé-
vel és megszagolta. Fölemelte és nézegette.

Qué vale? – kérdezte.
Megvonták a vállukat.
Es mucho trabajo – mondta.
Bastante.13

Egy vékony férfi aki egy hímzett pecsétes bőrmellényt
viselt összehúzott szemmel elgondolkozó tekintettel mére-
gette John Gradyt. Az visszaadta a viaszt. A mellényes oda-
pisszegett neki és intett a fejével.

John Grady odafordult.
Es su hermano el rubio?
Blevinsre gondolt. John Grady megrázta a fejét. Nem –

mondta.
Quíen es? – kérdezte a kötényes.
A tisztás másik széle felé nézett. A szakács adott egy kis

szalonnát Blevinsnek aki most azzal kenegette napégette
lábszárait.

Un muchacho no más – felelte John Grady.
Algún parentesco?
No.
Un amigo.

13: Mennyit ér? Sok a munka vele. Elég sok.
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John Grady beleszívott a cigarettájába és a csizmája
sarkán leveregette a hamut. Nada – mondta.14

Hallgattak. A  mellényes jól megnézte magának John
Gradyt aztán Blevinst is. Végül megkérdezte John Gradyt
hogy nem akarja-e eladni a fiút.

John Grady egy percig nem felelt. A férfi azt hihette hogy
fontolóra veszi az ajánlatot. Vártak. John Grady fölnézett.
Nem – mondta.

Qué vale? – kérdezte a férfi.
John Grady elnyomta a cigarettát a csizmája sarkán és

felállt.
Gracias por su hospitalidad – köszönte meg a

vendéglátást John Grady.
A férfi viaszt ajánlott a fiúért. A többiek is odafordultak

és figyeltek. Utána csak John Gradyt nézték.
John Grady szemügyre vette őket. Nem látszottak elve-

temülteknek de ez nem nyugtatta meg. Sarkon fordult és
odament a tisztás túloldalán álló lovakhoz. Blevins és Raw-
lins felállt.

Mit mondott? – kérdezte Blevins.
Semmit.
A lovamat kérdezted?
Nem.
Miért nem?
Nincsen náluk a lovad.
Miről beszélt az az ember?
Semmiről. Szedjük össze a tányérokat és induljunk.
Rawlins a tisztáson ülő férfiakra nézett aztán megfogta

a lecsüngő kantárt és föllendült a nyeregbe.
Mi történt pajtás? – kérdezte.
John Grady nyeregbe szállt és megfordította a lovát.

Visszanézett a férfiakra meg Blevinsre. Blevins ott állt a
tányérokkal.

Mit nézel? – kérdezte Blevins.

14: A szőke a maga öccse? Nem. Hát kicsoda? Csak egy fiú. Rokona? Nem. A barátjuk? Nem.
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Tedd el a tányérokat és kászálódj föl mögém.
Nincsenek elmosva.
Csináld amit mondtam.
Pár férfi fölállt. Blevins beledugta a zsákba a tányérokat

John Grady meg lenyúlt érte és fölhúzta a lóra.
Kilovagoltak a táborból vissza az útra és délnek fordul-

tak. Rawlins hátranézett aztán ügetésre ösztökélte a lovát
és John Grady felzárkózott mellé és úgy lovagoltak egymás
mellett a kerekektől mélyen kijárt úton. Nem beszéltek. Mi-
kor vagy egy mérföldre maguk mögött hagyták a tábort Ble-
vins megkérdezte mit akart az a mellényes de John Grady
nem válaszolt. Mikor Blevins megint megkérdezte Rawlins
visszanézett rá.

Meg akart venni tégedet – mondta. Azt akarta.
John Grady nem nézett Blevinsre.
Szótlanul haladtak.
Minek mondtad meg neki? – kérdezte John Grady. Fölös-

leges volt.
Aznap éjjel a Sierra de la Encantada tövében húzódó ala-

csony dombok között táboroztak. A  suhanc csontos lába
vértelennek látszott a tűz világában – belepte az út pora –
itt-ott apró szalonnadarabkák tapadtak rá a kenegetéstől.
Gatyája piszkos volt és jóval nagyobb a kelleténél ő maga
meg úgy nézett ki mint valami szomorú és kizsigerelt szol-
ga vagy még annál is rosszabban. John Grady odaadta neki
az alsó pokrócát abba beleburkolózott és elfeküdt a tűznél
és nem sokra rá már aludt. Rawlins a fejét csóválta köpött.

Siralmas nyeszledék – mondta. Gondolkoztál rajta amit
mondtam?

Gondolkoztam – felelte John Grady.
Rawlins hosszasan belerévedt a tűz fészkébe. Mondjak-e

valamit?
Mondjál.
Valami baj fog történni.
John Grady ráérősen cigarettázott a karját fölhúzott tér-

de köré fonva.
Lutri ez az egész – mondta Rawlins. Lutri.
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Másnap délben – annak a hosszan elnyúló kopár hegy-
nek a tövében melyet ez idáig kerültek – bekocogtak az En-
cantada nevű pueblóba ahol az első dolog ami szemet szúrt
nekik Blevins pisztolya volt: egy férfi farzsebéből kandikált
ki aki egy Dodge nyitott motorházába hajolva szöszmötölt.
John Grady vette észre elsőként.

A szentségit az ott az én pisztolyom! – kiáltott fel Blevins.
John Grady hátranyúlva megragadta az ingét különben

lecsúszott volna a lóról.
Állítsd le magad te eszelős – mondta.
Állítja a rosseb – felelte Blevins.
Mi a rossebet akarsz csinálni? – rúgtatott melléjük Raw-

lins. Gyerünk tovább! – sziszegte. A jó keservit.
Egy kapualjból pár gyerek figyelte őket. Blevins hátra-

hátratekingetett.
Ha az a ló itten van akkor kizárt hogy ezek felfogadják

Dick Tracyt hogy kiderítse kié – mondta Rawlins.
Mit akarsz csinálni?
Nem tudom. Eltüntetni az utcáról. Talán már így is késő.

Amondó vagyok hogy vágjuk be valami biztos helyre amíg
körülnézünk.

Neked jó így Blevins?
Fütyülök rá hogy jó-e neki vagy se – mordult fel Rawlins.

Ebbe neki nincsen beleszólása. Már ha akarja hogy segítsek
neki.

Előrelovagolt és bekanyarodott egy sekély agyagos árok-
ba ami valami utcaféle lehetett.

Ne nézegessél hátra a keservit! – mondta John Grady.
Otthagyták egy kulacs vízzel egy nyárfa árnyékában és

a lelkére kötötték hogy ne mutatkozzon aztán visszafor-
dultak és lassan visszaléptettek a faluba. Épp az egyik
kerékvágásokkal szabdalt árokszerű utcán jártak – ilye-
nek alkották a pueblót – mikor egy elhagyatott vályogház
ablakszárny nélküli ablakán kinézett rájuk a ló.

Menjünk tovább – mondta Rawlins.
John Grady bólintott.
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Mire visszaértek a nyárfáshoz Blevins eltűnt. Rawlins a
nyeregben ülve kémlelte a kopár poros tájat. A  zsebébe
nyúlt és dohányt vett elő.

Mondok neked valamit testvér.
John Grady oldalra hajolt köpött. Jó – mondta.
Egész életembe minden hülyeségbe a magam

nekiszánásából keveredtem bele – kezdte Rawlins. Sose
csak úgy. Mindig magam másztam bele. Érted-e amit mon-
dok?

Azt hiszem. És?
És hát ez az utolsó lehetőségünk. Ez itt most. Eljött az

alkalom és még egy alkalom nem lesz azt garantálom.
Hagyjuk itt?
Igen.
Na és ha te lennél a helyében?
Nem én vagyok.
De ha te lennél.
Rawlins a szája szögletébe görgette a cigarettát és

gyufát kotort elő és hüvelykujja körmén meggyújtotta.
Ránézett John Gradyre.

Téged nem hagynálak itt és te se engem. Ebben egye-
zünk.

Tudod-e mekkora csávába van?
Tudom. Magamagát keverte bele.
Ültek. Rawlins cigarettázott. John Grady egymásra fek-

tette két kezét a nyeregkápán és azokat nézte. Egy idő
múltán fölemelte a fejét.

Nem tehetem.
Jól van.
Hogyhogy jól van?
Hát úgy. Ha nem teheted hát nem. Egyébként is sejtettem

hogy ezt fogod mondani.
Hát. Nem.
Lenyergeltek és kicsapták a lovakat és ledőltek a nyárfa

alatti száraz levelekre és hamarosan elaludtak. Mire föléb-
redtek már erősen sötétedett. A suhanc ott guggolt és őket
nézte.
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Szerencsére nem vagyok lator – mondta. Megszökhettem
volna tőletek minden holmitokkal.

Rawlins odafordult és megnézte magának a kalapja
karimája alól és elfordult. John Grady felült.

Mit tudtatok ki? – kérdezte Blevins.
Itt a lovad.
Láttátok?
Ja.
Hát a nyereg?
Nyerget azt nem láttunk.
Én el nem megyek innen míg vissza nem szerzem ami az

enyém.
Na – mondta Rawlins. Hallod.
Mit mond ez? – kérdezte Blevins.
Nem érdekes – felelte John Grady.
Ha az ő cókmókja volna a nyakam rá hogy más volna a

helyzet. Akkor visszamenne érte mi?
Ne rágódjál ezen.
Na ide vigyázzál sükebóka! – mondta Rawlins. Ha ez az

ember nem volna te már itt se lennél. Én otthagytalak vol-
na abban a vízmosásban. Vagyis ezt visszaszívom. Már a
Pecosnál.

Megpróbáljuk visszaszerezni a lovadat – mondta John
Grady. Ha ez nem elég neked akkor mondd meg nyomban.

Blevins a földet nézte.
Ez tesz rá – mondta Rawlins. Írást adok róla. Ennek egy

öltést se számít ha lólopásért agyonlövik. Belekalkulálta.
Ez nem lopás – mondta Blevins. A ló az enyém.
Messziről jött ember azt mond amit akar. Ennek az em-

bernek mondjad hogy mit akarsz csinálni mert engemet egy
körömfeketényit se érdekel.

Jó – mondta Blevins.
John Grady méregette. Ha visszaszerezzük a lovadat

tudsz majd lovagolni? – kérdezte.
Tudok.
Szavad rá?
Csak locsog ez – mondta Rawlins.
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Szavamat.
John Grady Rawlinsra nézett. Rawlins a szemére húzta a

kalapját és úgy feküdt. John Grady megint Blevinshez for-
dult. Na jó – mondta.

Felállt fogta a pokrócait és az egyiket Blevinsnek adta.
Alszunk? – kérdezte Blevins.
Én igen.
Ettetek?
Hát – mondta Rawlins. Persze hogy ettünk. Egy-egy jó-

kora marhasültet fejenként. A harmadikat meg elfeleztük.
A keservit – mondta Blevins.
Aludtak míg föl nem jött a hold aztán csak ültek a sötét-

ben és cigarettáztak. John Grady a csillagokat nézte.
Hányra járhat testvér? – kérdezte Rawlins.
Ahonnan én jövök éjféltájt delel az első holdnegyed.
Rawlins szívott egyet a cigarettáján. A rossebit. Akkor én

még visszafekszek – mondta.
Feküdjél. Majd fölkeltelek.
Jó.
Blevins is aludt. John Grady ült és nézte mint gördül fel a

keleten magasodó hegyek kerítése mögül az égbolt. A falu
irányában sötétség ült mindent. Kutyák sem ugattak. Nézte
a steppelt takarójába hengergőzött Rawlinst és tudta hogy
igaza volt mindenben amit mondott és ezen nem lehet se-
gíteni. Lassan fordult a világ északi peremén a Nagymedve
jókora darab maradt még az éjszakából.

Mikor fölébresztette őket virradatig már alig volt több
egy óránál.

Mehetünk? – kérdezte Rawlins.
Ha muszáj.
Fölnyergeltek. John Grady odaadta Blevinsnek a béklyó-

kötelét. Ebből csinálhatsz kantárfejet – mondta.
Jó.
Tartsd az inged alatt – mondta Rawlins. Nehogy

meglássák.
Lélek sincs itt aki lássa – mondta Blevins.
Azt sose tudhatni. Már láttam ott arra valami világot.
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Induljunk – mondta John Grady.
Az utcában ahol a lovat látták egyetlen házban sem

volt világosság. Lassan léptettek. Egy kutya – amely az út
porában aludt – fölugrott és ugatni kezdett de mikor Raw-
lins úgy tett mintha hozzá akarna vágni valamit a kutya elol-
dalgott. Mikor odaértek a házhoz amelyikben a ló volt John
Grady leszállt és odament és benézett az ablakon és vissza-
jött.

Nincs itt – mondta.
Síri csend feküdte a sáros kis utcát. Rawlins oldalra ha-

jolt és köpött. A rosseb – morogta.
Biztos hogy ez az a ház? – kérdezte Blevins.
Biztos.
A suhanc lemászott a lóról majd meztelen talpán odaóva-

kodott a házhoz és benézett. Bemászott az ablakon.
Ez meg mi a rossebet csinál? – kérdezte Rawlins.
Tudja a görcs.
Vártak. Blevins nem jött.
Ottan jön valaki.
Pár kutya rákezdte. John Grady nyeregbe szállt és meg-

fordította a lovát és visszament egy kicsit és megállt egy
sötét helyen. Rawlins követte. Már a falu összes ebe uga-
tott. Fény gyúlt.

Na most aztán nagy szarban vagyunk – mondta Rawlins.
John Grady odanézett: Rawlins már a combjára állította

a puskával ült. A kutyaugatásban kiáltás hallatszott az épü-
letek mögül.

Tudod mit művelnek velünk ezek a ganék ha megfognak?
– kérdezte Rawlins. Gondolkoztál ezen?

John Grady előrehajolva suttogott a lovának. Tenyerét a
marjára fektette. A ló nyugtalan táncba fogott pedig nem
volt ideges állat. John Grady a ház felé nézett ahol a fényt
látták. Ló nyerített a sötétben.

Ez az eszetlen csipszar – mondta Rawlins. Ez az eszetlen
csipszar.
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A ház körül már ordítoztak. Rawlins megfordította a lovát
mire az topogott és Rawlins a combjára csapott a puskacső-
vel. A ló fölágaskodott Blevins meg a nagy pej hátán – ing-
ben-gatyában – üvöltő ebek falkájával a nyomában kirob-
bant az útra és csak úgy repkedtek utána a korhadt lécke-
rítés darabjai ahol keresztültört rajta a lóval.

A  ló elvágtatott Rawlins mellett. Blevins egyik kezé-
vel a sörényébe kapaszkodott a másikkal a kalapját fog-
ta. A  kutyák vadul kiözönlöttek az útra és Rawlins lova
ficánkolt és ide-oda kapta a fejét. A nagy pej egy teljes
kört írt le – valahol a sötétben három pisztolylövés dördült
egyenlő időközönként: durr durr durr. John Grady vágtába
ugratta a lovát; mélyen lehajolt a nyeregben és Rawlinsszal
a nyomában végigdübörgött az úton. Blevins mindkettejü-
ket lehagyta. Fehér térdeivel csimpaszkodott a lóba és csak
úgy lobogott az inge.

Mire elérték volna a dombtető előtti kanyart újabb három
lövés hallatszott a hátuk mögül. Ráfordultak a dél felé vivő
főutcára és keresztüldübörögtek a falun. Egyik-másik apró
ablakban már világos volt. Erős vágtában igyekeztek a dom-
bok közé. Keleten már látszott a hajnali derengés. A falutól
mérföldnyire érték utol Blevinst. Már megfordította a lovát
úgy várta őket s a hátuk mögé kémlelt.

Megálljatok – mondta. Füleljünk.
Csillapítgatták a ziháló hátasokat. Te kis csipszar te tel-

jesen meggárgyultál – mondta Rawlins.
Blevins nem válaszolt. Lecsusszant a lóról és lefeküdt az

útra hallgatózni. Rövidesen felállt visszamászott a lovára.
Jönnek – mondta.
Lovasok?
Azok. Azt most megmondom a szemetekbe hogy semmi-

képp nem tarthattok velem. Megyek tovább az úton mert
úgyis engem kergetnek. Majd követik a port ti meg elszök-
hettek. Majd találkozunk az úton.

Mielőtt még igent vagy nemet mondhattak volna a fiú
már meg is fordította a lovát és elvágtázott.
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Igaza van – mondta John Grady. Pucoljunk erről az átko-
zott útról.

Jó.
Belelovagoltak a bokrok sötétjébe – a lehető legna-

gyobb takarásba – mélyen lovuk nyakára hajolva hogy ne
látszódjon a sziluettjük.

Szentség hogy megmarja a lovakat valami kígyó itten –
mondta Rawlins.

Mindjárt virrad – mondta John Grady.
Akkor meg lelőhetnek minket.
Egy kis idő elteltével meghallották az úton vágtató lova-

sokat. Aztán másikakat. Utána csönd lett.
Menjünk valahova – mondta Rawlins. Mindjárt

kivilágosodik.
Tudom.
Szerinted visszafele jövet észreveszik hol tértünk le az

útról?
Ha elég sok lóval tipratták a nyomainkat akkor nem.
Mi lesz ha megfogják?
John Grady nem felelt.
Ez egykönnyen megmondja nekik merrefele indultunk.
Nem hiszem.
Nem tudhatod. Ennek elég ha csúnyán néznek rá.
Akkor menjünk.
Nem tudom te hogyan vagy vele de nekem mindjárt el-

fogy a kajám.
Hát akkor mondjad hogy mit akarsz.
A  rosseb – mondta Rawlins. Nincsen választásunk.

Meglássuk mit hoz a virradat. Hátha találunk valami
gabonát.

Meglehet.
Lassabbra fogták a tempót és föllovagoltak a dombtető-

re. Semmi sem mozdult a szürke tájon. Leszálltak és úgy
vezették a lovakat. A gubacstölgyekről apró madarak rik-
kantgattak rájuk.

Tudod-e mikor ettünk utoljára? – kérdezte Rawlins.
Eszembe se jutott.
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Nekem se mostanáig. Fenemód elveszi az étvágyam ha
le akarnak lőni.

Várjál kicsit.
Mi az?
Várjál.
Álltak füleltek.
Én nem hallok semmit se.
Lovasok.
Az úton?
Nem tudom.
Látsz valamit?
Nem.
Menjünk.
John Grady köpött és csak állt és fülelt. Elindultak.
Napfelkelte után egy köves vízmosásban hagyták a lo-

vakat és fölgyalogoltak egy emelkedő tetejére és leültek a
póznakaktuszok közé és nézték a tájat. A szemközti domb-
gerincen szarvasok legeltek. Ezen kívül nem láttak semmit
ami érdekes lett volna.

Látod az utat? – kérdezte Rawlins.
Nem.
Ültek. Rawlins a térdének támasztotta a puskát és

dohányt vett elő. Rágyújtok – mondta.
Kelet felől széles fénylegyező terült szét és a kelő nap

vérvörösen duzzadt a szemhatáron.
Oda nézz – mondta John Grady.
Hova?
Oda.
Kétmérföldnyire lovasok bukkantak föl egy dombgerin-

cen. Egy aztán még egy. És egy harmadik is. Aztán eltűntek
szem elől.

Merre tartanak? – kérdezte Rawlins.
Azt nem tudom testvér de támadt egy érdekes gondola-

tom.
Rawlins csak tartotta a cigarettáját. Meghalunk ebben

az istenverte országban igaz-e?
Nem halunk meg.
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Bírják-e olvasni a nyomunkat ezen a talajon?
Nem tudom. Nem hinném.
Mondok én teneked valamit testvér. Ha megkerítenek va-

lahol akkor ennek a puskának a csöve elé kell jöjjenek.
John Grady ránézett aztán arra ahol a lovasokat látták.

Nem szívesen lövetném le magam ilyen messzi Texastól –
mondta.

Hol a pisztolyod?
A nyeregtáskában.
Rawlins meggyújtotta a cigarettáját. Ha még egyszer

elém kerül az a kis csipszar kinyírom magamat – mondta.
A rosseb rágjon ki ha nem.

Induljunk – mondta John Grady. Még messzi vannak. A jó
futás többet ér mint a rossz ácsorgás.

Nyugatnak lovagoltak hátukban a nappal és fákként
nyújtózott előttük lovas és ló árnyéka. Hamarosan egy
lávaköves vidéken találták magukat. Megmaradtak a
hepehupás köves sík szélén és gyakran pillantgattak a
hátuk mögé. Megint látták a lovasokat. Délre attól a helytől
ahol először. Aztán még egyszer.

Asszem ha bírnák a lovaik gyorsabban jönnének – mond-
ta Rawlins.

Én is.
Kora délelőtt felkaptattak egy alacsony vulkanikus ge-

rincre és megfordították a lovakat és álltak és figyeltek.
Mit gondolsz? – kérdezte Rawlins.
Hát azt tudják hogy nincsen nálunk a ló. Az biztos. Tán

nem kívánkoznak annyira egy ilyen vidéken lovagolni mint
te meg én.

Igazad lehet.
Sokáig figyeltek. Semmi sem mozdult.
Szerintem most már békén hagynak minket.
Én is azt hiszem.
Menjünk.
Délután már csak botorkáltak a lovak. A  kalapjukból

itatták az állatokat és ők maguk kiitták a kulacsokat. Nye-
regbe szálltak és továbbügettek. Nem láttak több lovast.
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Estefelé néhány birkapásztort vettek észre. Egy fehér kerek
kövekkel borított fenekű mély arroyo túloldalán táboroztak.
A  pásztorok láthatólag úgy választottak helyet hogy az
országban élő őseik szokásai szerint a védekezés szempont-
jait is szem előtt tartották. Ünnepélyes ábrázattal figyelték
a másik oldalon kocogó két lovast.

Mit gondolsz? – kérdezte John Grady.
Tovább kéne lovagoljunk. Nincsenek nagyon ínyemre en-

nek a tájéknak a lakói.
Igazad lehet.
Megtettek még egy mérföldet és ott leereszkedtek az

arroyóba vizet keresni. Nem találtak egy csöppet sem.
Leszálltak és száron vezették a lovakat. Mind a négyen bot-
ladoztak az egyre sűrűbb sötétségben Rawlins még mindig
a kezében vitte a puskát. A homokban madarak és vadma-
lacok nyomai kuszálódtak egymásba kivehetetlenül.

Az este a földre terített pokrócaikon ülve találta őket.
A lovakat pár lépésnyivel odébb kötötték ki. Csak ültek a
sötétben és nem gyújtottak tüzet és nem beszélgettek. Egy
idő múltán Rawlins megszólalt. Azoktól a pásztoroktól kéne
vizet szerezzünk.

Majd találunk reggel.
Bárcsak már reggel volna.
John Grady nem válaszolt.
Ez a nyavalyás Junior egész éjjel pisálni meg nyögni fog.

Ismerem már.
Ezek biztos azt hiszik hogy megőrültünk.
És nem?
Szerinted elkapják?
Nem tudom.
Mindjárt elalszok.
Feküdtek a pokrócukon. A lovak nyugtalanul topogtak a

sötétben.
Azért egyet meg kell adni – mondta Rawlins.
Kinek?
Blevinsnek.
Mit?
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A kis csipszar nem nézi ölbe tett kézzel hogy elsinkófálják
a lovát.

Reggel otthagyták a lovakat az arroyóban és magasabbra
kapaszkodtak megnézni a napfölkeltét és hogy mit kínál a
tájék. Hideg volt az éjszaka az árokban s mikor fölkelt a
nap megfordultak és leültek hogy melengesse a hátukat.
Északon vékony füstcsík kígyózott.

A pásztorok volnának? – kérdezte Rawlins.
Remélem.
Visszamenjünk hozzájuk hátha adnak egy kis vizet meg

kaját?
Ne.
Én se mennék.
A tájat fürkészték.
Rawlins fölállt és elment a puskájával. Kisvártatva vissza-

jött pár nopalgyümölcsöt hozott a kalapjában és kiöntötte
egy lapos kőre és nekifogott hámozni őket a bicskájával.

Kérsz?
John Grady odament leguggolt és ő is elővette a kését.

A nopal még hideg volt az éjszaka után és vérvörösre festet-
te az ujjukat. Ültek és hámozták és ették a gyümölcsöt köp-
ködték az apró kemény magvakat és szedegették kezükből
a tüskéket. Rawlins a táj felé intett.

Nem sok történik errefele igaz-e?
John Grady bólintott. A nagyobbik gond az hogy összea-

kadhatunk azokkal az emberekkel és még csak nem is tu-
dunk róla. Még a lovaikat se néztük meg rendesen.

Rawlins köpött. Nekik is emiatt fáj a fejük – mondta. Ők
sem ismernek minket.

Megismernek.
Hát az lehet – hagyta rá Rawlins.
Blevinshez képest persze semmi gondunk. Ő  akár pi-

rosra is mázolhatná a lovát és ülhetne rajta két pofára
trombitálva.

Hát ez már így van.
Rawlins a nadrágjába törölte aztán becsukta a kését. Én

már egyre kevésbé ismerem itt ki magam – mondta.
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Csak az a fura hogy igazat mond. Az övé a ló.
Inkább valaki másé.
De az biztos hogy nem ezeké a mexikóiaké.
Biztosnak biztos. Csak nem tudja bizonyítani.
Rawlins zsebre tette a bicskáját és nekifogott tisztázni a

kalapját a tüskéktől. A takaros ló olyan mint a takaros nő –
mondta. Több a baj velük mint amennyit érnek. Olyan kell
amelyik bevégzi a dolgát és kész.

Ezt meg honnan szedted?
Nem tudom.
John Grady becsukta a bicskáját. Hát sok ország van er-

refele – mondta.
Az. Sok.
Isten a tudója melyiknek indult.
Rawlins bólintott. Most én mondom neked amit te

mondtál nekem.
Mit?
Nem most láttuk utoljára azt a girhest.
Egész nap délnek lovagoltak a széles síkságon. Dél lett

mire találtak egy kevés iszapos vizet egy agyagos mélyedés
fenekén. Este egy dombközi nyeregben felugrasztottak egy
őzbakot a boróka közül. Rawlins hátrakapott a puskájáért
előrántotta a hosszú bőrtokból és a vállához emelte és föl-
húzta a kakasát és elsütötte. Lova púposított és oldalra ug-
rott és remegve megállt. Rawlins leugrott és odarohant ar-
ra a helyre ahol a kis bakot látta és ott is feküdt vérbe fagy-
ba a földön. John Grady odarúgtatott Rawlins lovához és el-
kapta a kantárját. A baknak a koponyája tövét fúrta keresz-
tül a golyó és már üvegesedett a szeme. Rawlins kidobatta
a hüvelyt betöltött egy töltényt és hüvelykujjával leengedte
a kakast és fölnézett.

Cefet lövés volt – mondta John Grady.
Tiszta vakszerencse. Csak fölemeltem és lőttem.
Attól még cefet.
Addsza a tőrödet! Kínai legyek ha mindjárt ki nem durran

a hasunk az őzhústól.
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Kivéreztették az őzet és fölakasztották hűlni és elmentek
rőzsét szedni. Tüzet raktak és paloverdeágakat nyestek és
nyársat faragtak Rawlins megnyúzta az őzet csíkokra szele-
telte a húsát és odaakasztotta a nyársakra füstölődni. Mikor
leégett a tűz fölhúzták a húst két frissen metszett nyársra és
kövekkel odatámasztották a parázs fölé. Ültek nézték mint
barnul a hús s mikor egy-egy csöpp zsír sercegve a parázs
közé hullt bele-beleszimatoltak a füstbe.

John Grady odament a lovakhoz és lenyergelte és meg-
béklyózta őket s pokrócával meg a nyergével a vállán
visszajött.

Itt van – mondta.
Micsoda?
Só.
Inkább kenyerünk lenne.
Na és egy kis friss kukorica krumpli meg almalé hogy

ízlene?
Ne ábrándozz!
Nincs még kész?
Nincs. Ülj le. Attól hogy itt állsz nem sül meg hamarébb.
Megettek egy-egy szelet vesepecsenyét és

megfordították a füstölőpálcákra akasztott húscsíkokat
aztán ledőltek és cigarettát sodortak.

Láttam egyszer Blairnél mikor a vaquerók levágtak egy
üszőt. Kicsontozták és csináltak belőle egy cefet hosszú sze-
letet de olyan véknyat hogy szinte átlátszott. Fölaggatták
körbe-körbe rudakra a tűz köré mint a mosott ruhát és ha
valaki éjszaka jött meg nem mondta volna hogy nem az. Éj-
szaka megfordították a húst és fölszították a tüzet. Egész
éjjel ott lógott a prérin; izzott mint egy vaskályha. Veres volt
mint a vér.

Ennek a húsnak meg olyan íze lesz mint a cédrusfának
– mondta John Grady.

Tudom.
Délre a dombok mögött prérifarkasok vonítottak. Raw-

lins előrehajolt és a tűzbe pöccintette cigarettájáról a ha-
mut s visszadőlt.
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Gondolkoztál már a halálon?
Hát. Néha. Te?
Néha. Szerinted van mennyország?
Hát. Szerinted?
Nem tudom. Talán. Szerinted hihet valaki a mennyben a

pokolban meg nem?
Szerintem az ember azt hisz amit akar.
Rawlins rábólintott. Ha elgondolja az ember hogy mi

minden történhet vele… – mondta. Nincsen annak vége so-
se.

Téged meg mi lelt? Szentfazék lettél nagy hirtelen?
Nem. Csak néha elgondolkozok hogy nem lennék-e kü-

lönb ha az lennék.
Ugye nem azon mesterkedsz hogy elváljál tőlem?
Nem én.
John Grady felmordult.
Szerinted ezek a farkasok le bírnának teperni egy

pumát? – kérdezte Rawlins.
Lehet.
Láttad már?
Nem. Hát te?
Csak azt a döglöttet amit a Julius Ramsey kapott el a

kutyáival a Grape-pataknál. Fölmászott utána egy fára és
lelökte egy bottal a kutyáknak hogy essenek neki.

Te ezt elhiszed?
El. Lehet hogy megcsinálta.
Képes ilyesmire – bólintott John Grady.
A  prérifarkasok vonyítottak aztán elhallgattak aztán

megint rákezdték.
Szerinted Isten vigyáz a népekre? – kérdezte Rawlins.
Azt hiszem hogy vigyáz. És szerinted?
Szerintem is. Csak a világ már ilyen. Fölébred valaki

egy reggel valahol Arkansasban vagy tudom is én milyen
elátkozott helyen tüsszent egyet és még be se fejezte máris
háború van rombolás meg pokol. Sose tudhassa az ember
mi fog lenni. Szerintem az Isten is csak felibe-harmadába.

John Grady bólintott.
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Szerinted megfoghatják azok a ganék igaz-e?
Blevinst?
Azt.
Nem tudom. Azt hittem hogy boldog vagy hogy eltűnt.
Nem kívánom hogy baja essen.
Én se.
Szerinted tényleg Jimmy Blevins a neve?
Rosseb tudja.
Éjszaka prérifarkasok üvöltésére ébredtek. Feküdtek a

sötétben és hallgatták hogyan gyűlnek macskamód vere-
kedve-rikoltva az őz maradványai köré.

Hallgassad ezt a vernyogást! – mondta Rawlins.
Fölállt és kikapott egy ágat a tűzből és rákiáltott a

prérifarkasokra és feléjük hajította. Elkussoltak. Fölszítot-
ta a tüzet és megfordította az ágakra aggatott húst. Mi-
re visszahengergőzött a pokrócába a prérifarkasok megint
rákezdték.

Másnap egész nap lovagoltak. Nyugat felé tartottak a
dombvidéken. Menet közben le-levágtak egy-egy darabot
a füstölt és félig megszáradt őzhúsból és azt rágták. Feke-
te zsíros kezüket a lovak sörényébe törölték és egymásnak
adogatták az egy kulacs vizüket és gyönyörködtek a tájban.
Dél felé viharok tomboltak és felhőtömegek mozogtak las-
san a szemhatáron hosszú sötét rongyos csápokat húz-
va maguk után az esőben. Éjszaka egy sziklaperemen
táboroztak le ahonnan az egész síkot belátták onnan nézték
mint húzkodják le a feneketlen sötétségből a villámokat a
távoli horizonton magasodó hegyek. Másnap reggel a síkon
haladtukban a bajadákban összegyűlt tócsákra bukkantak
és megitatták a lovakat és ők is ittak esővizet a sziklákról
aztán egyenletes tempóban konokul kapaszkodtak fölfelé
az egyre hűvösödő hegyekbe mígnem délután a cordille-
ra gerincére érve meglátták odalent az országot amelyről
annyit beszéltek nekik. Bíbor párában nyújtózott el a síkság
nyugat felé a felhők alatt vízimadarak ritkás rajai húztak
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észak felé a leszálló nap előtt mint halrajok egy égő tenger-
ben. Közelebb a prérin az aranyszínű por fátyla alatt tehe-
neket hajtó vaquerókat láttak.

A hegy déli lejtőjén ütöttek tanyát egy benyúló sziklaszál
tövén terítették le pokrócaikat. Rawlins lóval és kötéllel
odavonszolt egy kidőlt fát és nagy tüzet raktak a hideg
ellen. Odalent a síkon úgy ötmérföldnyire a parttalan éj-
ben olyannak látták a vaquerók szította tüzeket mintha a
sajátjuk tükröződött volna egy sötét tóban. Éjjel esett és
sziszegtek a cseppek a tűzben és a lovak előjöttek a sötét-
ből; vörös hunyorgó ide-oda forduló szemmel álltak. A reg-
gel hideg és szürke volt s csak sokára jött elő a nap.

Délre már a lapályon jártak olyan fűben amilyet még sose
láttak. Az erre hajtott tehenek csapása úgy kígyózott benne
mint valami vízfolyás. Délután megpillantották maguk előtt
a csordát amely nyugat felé tartott és egy óra múlva utol
is érték.

A vaquerók megismerték őket a módról ahogy a lovukat
megülték és caballerókat kiáltoztak nekik és füstölnivalót
cseréltek velük és meséltek nekik az országról. Patakokon
és egy kisebb folyón átgázolva hajtották tovább a csordát
nyugatnak. Egy hatalmas nyárfáson keresztülvonulva anti-
lopcsapatokat és fehér farkú őzeket riasztottak fel. Késő
délutánig vonultak mikor egy kerítéshez érve dél felé kezd-
ték terelni a marhát. A kerítés túlsó oldalán út futott – fel-
puhult a nem régi esőtől – autógumik és lovak nyomát mu-
tatta. Egy fiatal lány közeledett rajta és mikor elhaladt mel-
lettük abbamaradt a beszélgetés. Kék vászon lovaglókabát
volt rajta és lovaglónadrág meg angol lovaglócsizma s a ke-
zében pedig lovaglópálca és egy fekete arab hátason ült.
Folyó vagy ciénagas felől jöhetett mert a ló hasig vizes volt.
Még a nyeregheveder is vizes lett meg a nyeregtakaró sze-
gélye is meg a lány csizmája. A fején lapos széles karimájú
fekete nemezkalap volt – fekete haja a derekáig omlott alóla
és ahogy ellovagolt mellettük pálcáját a kalapjához érintet-
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te a vaquerók meg sorban egyenként a kalapjukhoz emel-
ték a kezüket még a legutolsó is aki addig úgy tett mintha
nem is látná. A lány megnógatta a lovát és elnyargalt.

Rawlins odanézett a vaquerókat vezető caporalra de az
megsarkantyúzta a lovát és a sor elejére rúgtatott. Rawlins
ott maradt a többiek között John Grady mellett.

Láttad ezt a virágszálat? – kérdezte.
John Grady nem válaszolt. Még mindig arrafelé nézett

ahol szem elől veszett a lány. Nem volt ott már semmi
látnivaló de azért egyre csak oda nézett.

Egy óra múlva segítettek a vaqueróknak a gyérülő fény-
ben karámba terelni a teheneket. A gerente15 előlovagolt
a háztól és fogát piszkálva szótlanul figyelte a munkát.
Miután végeztek a caporal meg egy másik vaquero odavit-
te és név nélkül bemutatta őket majd mind az öten odalo-
vagoltak a gerente házához és a gerente a konyhában egy
vasasztalnál egy csupasz villanykörte alatt erősen megfag-
gatta őket mennyire értenek a farmon szokásos munkához.
A caporal minden állításukat alátámasztotta közben a va-
quero bólogatott hozzá hogy így van és a caporal meg még
a maga jószántából a güerók olyan erényeit is elősorolta
amikről azoknak nem is volt tudomásuk egyszersmind ke-
ze egyetlen legyintésével mindenféle kételyt is eloszlatott
mint aki azt mondja: köztudomású dolgok ezek. A gerente
a széktámlának vetette a hátát úgy méregette őket. Végül
megmondták a nevüket. Le is betűzték és a gerente beírta
őket a könyvébe aztán felálltak kezet ráztak és kimentek.
Odakint már erősen sötétedett és feljött a hold és a tehe-
nek bőgtek csak az ablakok sárga négyzetei kölcsönöztek
melegséget és formát az idegen világnak.

Lenyergeltek és a karámba vitték a lovakat és követték a
caporalt a szállásra. Egy hosszú vályogépület volt a szállás
két helyiséggel bádogtetővel és betonpadlóval. Az egyik he-
lyiségben tíz-tizenkét faágy meg vaságy. Egy kis vaskályha.

15: Jószágigazgató, intéző.
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A  másik helyiségben egy hosszú asztal két oldalán egy-
egy paddal meg egy fatüzeléses vas tűzhely. Egy ócska
konyhakredenc poharakkal bádogedényekkel. Egy mosoga-
tó mellette egy bádogtetejű edényszárító. Mikor beléptek
az emberek már az asztalnál ültek és ettek. Odamentek az
edényszárítóhoz és elvettek egy-egy poharat meg tányért
a tűzhelyről és szedtek maguknak babot meg tortillát meg
sűrű ragut amit egy suhanc főzött odamentek az asztalhoz
ahol a vaquerók biccentgetve széles gesztusokkal biztatták
őket leülésre de eközben sem hagyták abba az evést.

Vacsora után ott maradtak az asztalnál és cigarettáztak
és kávéztak a vaquerók sokat kérdezősködtek Amerikáról;
minden kérdés marhákra és lovakra vonatkozott de rájuk
egy sem. Egyik-másikuknak voltak barátaik vagy rokonaik
odaát de az északra fekvő szomszéd ország legtöbbjüknek
alig volt több szóbeszédnél. Valami amivel nem volt érde-
mes számolni. Valaki egy petróleumlámpát állított az asztal-
ra és meggyújtotta aztán nem sokra rá leállt a generátor s
a mennyezetről dróton függő villanykörték egy-egy vékony
narancsszín szálra halványultak majd kihunytak. Figyel-
mesen és ünnepélyesen bólogatva hallgatták John Grady
válaszait és vigyáztak hogy ne mutassák mi a véleményük a
hallottakról mivel a legtöbb mesterségükbeli emberhez ha-
sonlóan rossz néven vették a legcsekélyebb utalást is hogy a
tudásuk valamely részét nem a maguk tapasztalásából sze-
rezték.

A  tányérjaikat egy szappanos vízzel teli bádog
mosogatódézsába tették majd a lámpát magukkal vitték a
szállásépület túlsó végébe a priccsükhöz és a rozsdás ru-
gókra terítették a lepedőül szolgáló durva csíkos vásznat
rá a pokrócaikat és levetkőztek és eloltották a lámpást.
Bármennyire fáradtak voltak is sokáig feküdtek nyitott
szemmel a sötétben – a vaquerók már aludtak – hallatszott
mély szuszogásuk. Lótól bőrtől és emberektől szaglott a he-
lyiség. Kintről behallatszott hogy a frissen érkezett csorda
még nem vackolta be magát a karámban.

Igen rendes embereknek tűnnek – suttogta Rawlins.
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Nekem is.
Szerinted azt hiszik hogy menekülés közben keveredtünk

ide?
Talán tévednének?
Rawlins nem válaszolt. Egy idő múltán megint megszó-

lalt.
Szeretem így hallgatni a marhákat.
Én is.
Rocháról azért nem sokat beszélt.
Hát nem.
Szerinted a lánya?
Gondolom.
Jó kis ország igaz-e?
Hát. Aludjál.
Pajtás!
Na.
Így voltak a régi marhapásztorok is igaz-e?
Ja.
Te meddig szándékszol itt maradni?
Vagy száz esztendeig. Aludjál.
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